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ELŐSZÓ 
Kedves magyar testvéreim! 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm magyar testvéreinket, 
ifjúságunkat, olvasóinkat, tagjainkat, könyvünk megrendelőit, 
magyarságunk vezetőit és a megjelent kedves közönségünket. 
Mindnyájunkat hazánk iránti szeretetünk és sorsa iránti aggodalmunk 
hozott össze, hogy megvitassuk hazánk súlyos problémáit és közösen 
keressük nehéz helyzetéből a kivezető utat. 

Minden nemzetnek évente van egy fontos ünnepe, amely igaz 
örömet szerez. Amerika egyik legjelentősebb ünnepe a „Thanksgiving 
Day”. Mienk a „Magyar Kongresszus”, a „Krónika” kiadása.  

A „Clevelandi Magyar Társaság” is örömünnepet ül, átadja évi 
munkájának termését, a legújabb „Krónikát”, amelyben összegyűjtöttük 
előző évi Kongresszusunk legjelentősebb előadásait. A kötet sok 
magyar kérdésben érdekes és tanulságos álláspontokat tartalmaz, 
adatokat sorol fel, új ismereteket közöl, így rendkívül hasznosan 
egészíti ki és építi tovább a korábban megjelent kötetek szinte 
felbecsülhetetlen értékű anyagát.  

Ma, befogadó hazánk nemzeti ünnepén őszintén kérjük magyar 
ifjúságunkat, és mindnyájatokat, ne legyetek közömbösek jövő sorsotok 
és családjaitok jövője érdekében. Társaságunk fontos feladatának 
tekinti nemzetünk egybetartását, mert az összetartó erő hatalmat 
jelenthet szükség esetén. Jobb félni, mint megijedni, jobb évi 10 dollár 
tagdíjjal időben értesülni egy későbbi bajról, mint a mának élni. Azért 
vannak magyar szervezetek, egyesületek, egyházak, amelyek a pozitív 
magyarok összefogását célozzák, akikben mindnyájan megbíztok. 
Magyar ifjúság! Készüljetek fel arra az időre, amikor gyermekeitek 
felnőnek, megmaradnak magyarnak és védekezni tudnak majd a 
várható veszélyek ellen. 

Pozitív magyarok! Fogjatok össze, ne egymás között vitatkozzatok 
azon, hogy ki a jobb; vigyázzatok az álnok emberekre, akiknek az okoz 
örömet, ha a jóindulatú emberek nem értik meg egymást. 

Megértés, összefogás, béke legyen jelszavatok! 

Szeretettel 
2005. március 15.-én                                                    dr. Nádas Gyula 
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CÉLJAINKTÓL NEM TÉRÜNK EL 

Szeretném kifejezni köszönetemet mindazoknak, akik az évek 
folyamán írásaikkal gazdagították Krónikánkat. Köszönjük a múlt és 
jelen szerkesztőknek odaadó, fáradhatatlan munkáikat.  

Évfordulót ünneplünk. 45 éve, hogy megjelenik Krónikánk, amely 
összegezi az előző évi Találkozón elhangzott előadásokat és alkalmat 
ad néhány újabb gondolatra és eszmefuttatásra. Ha végignézzük a 
múltban megjelenteket, emigrációnk sorskérdései, hazánk jövője és 
hazánk múltja, magyar kultúránk és annak ápolása mindig is 
elsőbbséget nyert.  

Nagy fordulat volt 
Magyarország demokrácia felé 
haladása, aggodalommal kísértük 
a politika fejleményeit. Az 
emigrációnak nem közömbös, 
hogy mi történik Hazánkban, és 
az elszakadt területeken. Viszont 
azt is figyelembe kell vennünk, 
hogy emigrációnknak már a 

harmadik és negyedik generációja külföldön születik, külföldön nő fel. 
A Magyar Társaság amikor megalakult, a magyar kultúra és 
hagyományok ápolását, az emigráció tudósai, írói és művészei 
támogatását és elismerését, valamint  emigrációnk együvé tartozási 
tudatának kifejlesztését tűzte ki céljául. 

Céljainktól nem térünk el, hanem inkább megerősítjük őket azáltal, 
hogy fiataljaink felé több figyelmet fordítunk. Emigrációnk jövője attól 
függ, hogy fiataljainkban is ki tudunk-e alakítani  egy hovatartozási 
érzést és egyúttal tiszteletet és szeretetet Magyar Hazánk iránt. 

Kérjük tagtársaink támogatását ebben a törekvésünkben. 

Tisztelettel 
Dr. Nádas János 
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I. 
A MAGYAR KONGRESSZUS 

MEGNYITÁSA 
 

A XLIV. Magyar Kongresszus ünnepélyes megnyitása 2004. 
november 26.-án, pénteken délelőtt a Sheraton Cleveland City Center 
Hotel termeiben (777. St. Clair Avenue) kezdődött. 
 
Dr. Nádas János, M.D. (Canton, Ohio): 

MEGNYITÓ 

Tisztelt Közönség!  
A mi kötelességünk ismét súlyos megpróbáltatásba került 

nemzetünk érdekeit szolgálni, ami egyben azt is jelenti, hogy fokozott 
kötelességünk külföldön élő magyarságunkat  egybetartani magyar 
nyelvünk, magyarságtudatuk megtartásában segíteni és az otthon élők 
érdekeit képviselni. 

Ezt a célt szolgálja Kongresszusunk évenkénti megrendezése. 
Egyben  az emigráció közös véleményét kívánjuk kialakítani és annak 
eredményét a „Krónika” évkönyv útján mind az emigrációban, mind a 
hazaiak felé kinyilvánítani. 

Szükségesnek tartom, hogy néhány fontos bejelentést is 
megtegyek: Nagyszámú előadásaink időben való megtarthatásának 
előfeltétele, hogy az előadók a részükre biztosított időt ne lépjék túl. Ha 
azonban azon túlmenően is értékes és fontos közölni valójuk lenne, 
nem lesz akadálya annak, hogy azt a Kongresszus eseményeiről 
beszámoló „Krónikában” leközöljük.  

Egyet ne felejtsünk el!  Mindig az a tudat irányítsa munkánkat, 
hogy ha vezetni akarjuk emigrációs szervezeteinket, akkor nem 
uralkodni kell azokon, hanem magyar közösségi céljainkat önzetlenül 
kell szolgálni. 

A 44. Magyar Kongresszust tisztelettel megnyitom! 

Dr. Nádas János, M.D., 
a Magyar Társaság elnöke  
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Dr. Nádas Gyula a Magyar Kongresszust megnyitja. (Kemenes István felvétele) 

 

 
A rendező bizottság néhány tagja balról jobbra: Beodray Ferenc, Cathry Emília, 

Beodray Ferencné Piroska, Dr. Pereszlényi-Pintér Márta, Alapiné Etelka. (Somogyi Lél) 
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Lél F. Somogyi (Parma Heights, Ohio): 

THE HUNGARIAN CONGRESS 

The Hungarian Association, the organizer of the annual Hungarian 
Congress, was founded in Cleveland on November 9, 1952. 

Its founder, Dr. John B. Nádas was elected the president of the 
newly formed Hungarian Association. A few years earlier, in 
Innsbruck, Austria, Dr. Nádas had organized a similarly named 
organization. That organization brought 
together Hungarians who were fleeing the 
Russian occupation and communism in  
Hungary after World War II. 

In 1948, Hungarians in Innsbruck 
responded to Dr. Nádas’s call to formally join 
together for the common cause of advancing 
the Hungarian culture and language outside of 
Hungary.  

At about the same time, seeing what was 
happening to Hungary after World War II, 
many other Hungarian organizations were 
coming into existence in other parts of 
Europe. In Germany Catholic Hungarians 
joined together with Ft. Dr. Zoltán Kótay, the official Hungarian 
delegate of the Vatican mission. The Hungarian Scouts were formed by 
Ferenc Kisbarnaki Farkas and the Hungarian Veterans organized under 
András Zákó. 

The Innsbruck Hungarian Association organized weekly programs 
by Hungarian political leaders, scientists, artists and military personnel. 
Dr. Nádas invited Prof. Aylmer Macartney to attend these early 
sessions. Professor Macartney was well known to Hungarians, having 
been invited to join the Hungarian Scientific Academy for his extensive 
work in Hungarian history. In those days, Macartney was completing 
his book “October Fifteen” and was able to obtain much useful first 
hand information for his book from the Hungarian political refugees in 
Innsbruck. 

The Innsbruck Hungarian Association continued its cultural and 
artistic programs and social work until the majority of its members 
were finally granted permission to emigrate to various parts of the 
world.  

Lél F. Somogyi 
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Dr. Nádas came to America and settled in Cleveland along with a 
large number of the other Innsbruck Hungarian Association members. 

After the difficult period of adjustment to a new life in a new 
country, he turned his attentions to establishing a new Hungarian 
Association in Cleveland for the benefit of newly arrived Hungarians. 

The Hungarian Association had, and has, two main goals. It 
dedicated itself to the preservation and practice of the Hungarian 
heritage, and to helping establish and maintain contacts with the 
American-Hungarian organizations that preceded it. The Hungarian 
Association welcomed all Hungarians in its activities. It held regular 
Sunday afternoon gatherings that helped strengthen the bond of 
friendship between Hungarians in the city. Lecture series were 
established, chess matches were organized and other entertainment 
activities were planned. The Association also began to commemorate 
Hungarian holidays and causes. 

In 1955, for example, it took part in a large protest march aimed at 
drawing attention to the 10th   anniversary of Russian occupation forces 
in Hungary. The next year, when the Hungarian Freedom Fight took 
place, the Hungarian Association helped organize support for the 
uprising. When the Freedom Fight was crushed by Russian troops, the 
Hungarian Association extended its help to the refugees from Hungary. 
It sent telegrams and took other political steps to promote the cause of 
the Hungarians before the United States government. In 1960, on the 
40th  anniversary of the Trianon Peace Treaty that deprived Hungary of 
a large portion of its land and population, the Association again took 
the political steps necessary to voice the protests of Hungarian 
Americans to this treaty.  

After the brutal defeat of the Hungarian Freedom Fight, the 
Hungarian Association helped organizing English language courses for 
the benefit of the freedomfighters who came to America. In 1957, on 
the 5th  anniversary of its founding, the Hungarian Association had 
welcomed into its ranks the newest political refugees from Hungary. 
The guest speaker at the 1957 annual meeting of the Hungarian 
Association was Dr. Tibor Eckhardt, previously the Hungarian 
ambassador to the League of Nations. By this time, the Hungarian 
Association has assumed an important leading role in the Hungarian 
community   activities of the city and was developing a national 
presence and reputation. 

In everything that it did, the Hungarian Association encouraged the 
use and preservation of the Hungarian language and the appreciation of 
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the Hungarian culture by the younger generations of Hungarian 
Americans.  

To foster the use of the Hungarian language, the Association 
organized weekend and summer Hungarian language courses for 
children and young adults. When Dr. Gábor Papp established the 
Hungarian School, the Hungarian Association supported his school by 
sending the children of its members there.  

To further encourage the serious study of Hungarian language, 
history and culture, the Association announced international 
competitions and recognized the most outstanding submissions. In 
1961, it established a separate two year seminar series called the 
Hungarian Studies Academy. It was organized and taught by Dr. 
Ferenc Somogyi who had been a professor at the University of Pécs, 
Hungary. In 1962, this series was offered by the Cleveland College of 
Western Reserve University in Cleveland. Professor Somogyi taught 
Hungarian Cultural History there with the assistance of Freda B. 
Kovács and John Palasics.  The course was offered each semester for 
five years. Professor László Harangi also taught at the school in later 
years. Dr. Ilona Vaskó taught a course at the college in the Hungarian 
language during the mid-1960s. 

Hungarian studies were also available at Cleveland State 
University. Professor Robert Oszlányi, a member of the Hungarian 
Association, taught Hungarian courses there for many years, and also 
established a Hungarian book collection at the University. 

In 1961 the Hungarian Association organized its first national 
conference. Dr. John Nádas, Dr. Ferenc Somogyi and Dr. Béla Béldy 
invited the leaders of all Hungarian organizations in the country to 
discuss Hungarian issues at a major conference. The Hungarian 
Conference was warmly welcomed and met with great success as 
Hungarian leaders gathered to exchange ideas and strategies they 
shared in common. The proceedings of the conference were published 
in book form the next year, beginning a series of Hungarian Conference 
Proceedings volumes that has been published each year since. 

Of the 44 volumes published to date,  34 were compiled and edited 
by Professor Dr. Ferenc Somogyi and 10 by Lél F. Somogyi. The 
earlier volumes represent the nearly complete transcript of papers and 
presentations given during the conferences (in Hungarian). Over time, 
the Krónika has expanded the scope of the material it publishes, 
striving to provide a representative sampling of articles of interest to its 
members and supporters. The Krónika series of books, each about 300 
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pages in length, is a unique record of intellectual accomplishment and 
political activity by Hungarians living mostly outside of Hungary that 
is an unparalleled resource of information. 

The activities of and participation in the Hungarian Conference 
continued to grow each year. Since 1973 the Conference has also been 
known as the Hungarian Congress in order to emphasize the 
international membership and influence of the organization. In 2005, 
the 45th Hungarian Congress is being held. The Hungarian Congress 
remains part of the Hungarian Association and today Dr. Gyula Nádas 
is its chairman. 

Each year the Directors of the Hungarian Association announce a 
competition in the scientific, literary and artistic fields. The winners of 
the competition are honored at the Hungarian Congress with gold, 
silver, or bronze medals or certificates of recognition, depending on the 
quality of their submitted work. Professor Aylmer C. Macartney was 
the recipient of the first gold medal. The award is called the Árpád 
Medal and is named after the first prince of Hungary. The seal of the 
Aranybulla, the Hungarian  Magna Carta, is inscribed on the front of 
the medal. 

The most distinguished and respected members of the international 
community of Hungarians outside of Hungary have participated in the 
Hungarian Association’s competition. The awards are made during the 
formal banquet and ball that is held during the three day annual 
gathering. Traditionally, the Hungarian Conference and Hungarian 
Congress have met on Thanksgiving weekend. 

The event is opened on Friday with a literary and artistic program 
that is attended by hundreds of guests and members. The sessions of the 
Congress include the annual meetings of many national and 
international organizations. Since 1970, the event has included an 
extensive book and art exhibit, and since 1974, a photography exhibit. 
The Congress is concluded each year by a Formal Banquet and the 
Hungarian Ball. It is during the banquet that the winners of the Árpád 
Medals are announced.  

Recipients of the Árpád Medals were invited to be members of an 
autonomous organization, called the Árpád Academy of Hungarian 
Scientists, Writers and Artists Abroad, formed in 1965. In addition to 
its members who have received the Árpád Medal, the Árpád Academy  
invited distinguished Hungarians from around the world to be its 
members. In 1988, the membership included 357 outstanding 
Hungarians. Today, it is well in excess of 500. The Árpád Academy 
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also has a growing list of deceased members (106 in 1988), who are 
remembered for their significant contributions to the international 
Hungarian community, to their adopted countries, and to Hungary. The 
Árpád Academy holds its annual meeting on the third day of the 
Hungarian Congress. New members are typically required to make an 
inaugural presentation. The Árpád Academy publishes its proceedings 
as part of the Krónika, the Proceedings of the Hungarian Congress. 

In 1970 another autonomous organization was formed, called 
Árpád Alliance (Árpád Szövetség). The purpose of this organization 
was to bring together all of the leaders of Hungarian organizations in 
the free world and those who distinguished themselves by working for 
Hungarian causes. The membership of this organization dedicate 
themselves to the support and advancement of Hungarian social and 
cultural organizations, churches, newspapers, and book publishers. 

One of the most valuable regular activities of the Hungarian 
Association over the years was the Hungarian Free University series. 
For decades this series presented a yearly spring program of lectures 
and presentations covering the gamut of Hungarian topics and issues. 
The series was a significant forum  for the intellectual elite of the 
Cleveland, as well as the representatives of the international Hungarian 
community. Well into the 1990’s, this series organized over 200 
lectures and presentations. 

The Hungarian Association has taken every opportunity over the 
years to protest the Trianon and the Paris Peace Treaties that resulted in 
the significant reduction of the size and population of Hungary. It also 
protested the continued Russian occupation of Hungary. By organizing 
protest marches and rallies on the major anniversaries of these events, 
the Association has focused U.S. government, media and international 
attention on these situations. Through memorandums, proclamations 
and letters to prominent statesmen, the Association has stated its 
position and represented the position of Hungarians living in the free 
world. It worked to bring an end to the Russian occupation of Hungary. 
It continues to focus attention on Hungarian minority abuses in the 
countries surrounding present day Hungary.  

The important work done by the Association on behalf of 
Hungarian minorities in the separated regions of Hungary is 
documented in the annual volume of the Hungarian Congress 
Proceedings.  

The other activities and events sponsored and supported by the 
Hungarian Association have brought together thousands of Hungarians. 
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Without the Association, their individual efforts could not have been as 
productive or as successful.  

The work of the Association represents the dedication of 
Hungarians living in the free and democratic parts of the world to those 
Hungarians who have had or continue to have their human rights 
abridged or denied.  

In the nearly six decades of its existence, first in Europe, then in 
America and around the world, the Hungarian Association has made a 
difference. In the many years since the Hungarian Association’s first 
meetings, the world has changed significantly. The Hungarian 
Association and its members have been a part of that change and have 
done their part to make the world a better place for Hungarians and for 
other peoples who lived under the threat of communism in the past and 
who today still suffer from oppression. 

This article is an update of the original article published by Lél F. Somogyi in the 
XXVII. Krónika in 1988. 

* * * 

 
Lél F. Somogyi (left) follows in the footsteps of his father Dr. Ferenc Somogyi, in editing 
the Krónika and directing the Árpád Academy for the last decade, while Dr. János Nádas 
(center) follows in the footsteps of the Founder, Dr. János Nádas, as President. His wife, 

Gabriella Nádas takes an active role in organizing the Congress and events for the 
younger Hungarian Americans, while his father, Dr. Gyula Nádas, has continued the 

work started by his brother Dr. János Nádas and sister Dr. Rózsa Nádas  
nearly six decades ago.  (Photo by István Kemenes)
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II. 
A  JELENLEGI  HAZAI  HELYZET 

 

Révffy László: 

AZ ELLOPOTT ’56-OS FORRADALOM 

Nem érzem magamat elhivatottnak arra, hogy a magyar 
szabadságharc hőseinek emlékét méltassam. 

És mégis. Kötelességemnek érzem, mert az ún. 1990-es 
„rendszerváltozás” óta, a hatalmon levő kormányok nem tartják 
elsőrangú feladatuknak, kellőképpen megemlékezni a világtörténelmi 
jelentőségű magyar forradalomról. Megmarad az 1956. október 23.-án 
kitört forradalom emlékének megrendezése és végrehajtása azon még 
életben levő forradalmárok részére, akik ma öreg fejjel sem felejtették 
el bajtársaikat, akik életüket adták azért, hogy Magyarország népe 
megszabaduljon a kegyetlen, törvénytelen és istentelen kommunista 
rémuralomtól. 

Sajnos, ez a megszabadulás, vagy nevezzük „felszabadulásnak”, 
nem történt meg az utóbbi 13 évben olyan mértékben, ahogy azt elvárta 
a magyar nemzet. 

Miért nem? Mi volt ennek az oka? Miért történhetett így? Kiknek 
áll érdekében, hogy a magyar történelem egyik kiemelkedő eseménye a 
jövőben csupán egyes csoportok zártkörű megemlékezése legyen az 
ország különböző városaiban, ahol még élnek az egykori fiatalok 
megöregedve, de nem feledve a dicsőséges tíz nap szabadságát, a hősi 
halottakat, a Szovjetunióba hurcolt fiatalok ezreit, a bosszúálló 
vészbíróságok által felakasztott fiúkat, lányokat, férfiakat és 
asszonyokat.  

Pedig 1956 őszén, a forradalom kitörésének első napjai után az 
egész világ csodálattal adózott a magyarok bátor és hősies kiállása 
mellett. A „demokrácia hazája”, az USA sem mulasztotta el híresztelni 
televízió, rádió és újságok révén;  – Magyarország népe fellázadt a 
Szovjetunió ellen! 

Még élénken emlékszünk, hogy nem egy amerikai elnök jelentette 
ki: “Ha a rabnemzetek közül egy is fellázad, segítünk majd... Könnyen 
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tehettek ilyen ígéretet, mert nem gondolták, hogy a leigázott nemzetek 
közül akár csak egy is, fegyverrel a kezében harcol a szovjet tankok 
ellen.  

Amikor a lehetetlen megtörtént, bűnbánóan mosták kezeiket, sőt 
elnökük nyíltan elárulta a magyarságot, nemhogy segített volna! Hiába 
írta a New York Times – akkor még – az igaz és jogos sorokat: – Miért 
nem küld az ENSz ultimátumot a Szovjetuniónak, hogy csapatait egy 
héten belül vonja ki és követelje az azonnali fegyverszünetet? Miért 
nem küld az ENSz rendfenntartó erőket Budapestre”? 

Aztán idővel a magyar forradalom csupán azt az eredményt hozta, 
ami kedvezően alakult az USA részére, hogy a  kommunizmus 
fellegvárának legyőzhetetlenségén rés támadt és ennek tudható be az 
erősebb ellenállás a tegnapi szövetségessel szemben, ami 35 év után 
meghozta a Szovjetunió látványos összeomlását, ami a magyar 
forradalom kitörése nélkül nem történt volna meg belátható időn belül. 

Az 1989-es kapituláció után a magyar nép jogosan várta el, hogy 
valójában megérkezik az annyira várt igazi felszabadulás, függetlenség, 
amiért az egykori fiatalság, a „Pesti srácok” véreztek 1956 őszén. 

Sajnos, az igazi szabadság, a függetlenséggel együtt nem 
következett be, ahogy azt elvárta a sokat szenvedett magyar nép. 

Csak nagy üggyel-bajjal kezdődhettek meg 1956 hősi halottainak a 
feltárása, a tömegsírok megnyitása, azonosítása. A titokzatos kezek már 
akkor jelen voltak, hogy 1956 emléke ne emelkedjen olyan ünnepi 
magaslatra, mint az elmúlt 40 évben április 4.-e, a „felszabadulás 
napja”, amikor százezreket zavartak ki az utcára, hogy hódoljanak a 
nagy Sztálin szobra előtt a lerombolt Regnum Marianum templom 
helyén. 

Az új kormány hangoztatta ugyan 1956 szabadságharcának 
eredményét, amely nélkül nem alakulhatott volna „szabad” választások 
útján megválasztott kormány, de már baj volt, amikor a még életben 
levő szabadságharcosok szenvedéseit kellett volna elismerni érdemileg. 
Börtönéveikért kaptak évenként fél kiló disznóhús árát, amit 
nyugdíjként ajándékoztak nekik. A kormány nem volt hajlandó 
semmiféle igazságtétel végrehajtására. Az 1956-os forradalmárokat 
halálra ítélő, sortüzeket vezénylő kommunista bérencek megmaradtak 
kiváltságos helyzetükben. Lettek belőlük „szakértők”, pártvezetők, sőt 
az egyik pufajkás miniszterelnökként négy évig uralkodott, mint az 
MSzMP MSzP-re átkeresztelt elnöke. 
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Majd folytatódott az új politikai ravaszság. Elkezdődött a 
„megbocsátás” politikájának az agyakba való döngölése és a 
reformkommunisták dicsőítése, úgy állítva be, hogy nekik köszönhető 
az 1956-os szabadságharc. 

A megbocsátás hamis elhintése elfeledkezett arról, hogy először 
nekik kellene bocsánatot kérni, hogy elnyerjék a megbocsátást a 
magyar néptől. 

Közben kiderült a rózsadombi 13-ak megegyezése, aminek alapján 
nem volt szabad a bűnösöket megbüntetni, a gyilkosok továbbra is 
szabadon élhettek, felelősségre vonni őket nem szabad. Hogy kiknek a 
beteg agyában született meg az a 20 pont, az ismeretes, de hangosan 
beszélni róla nem szabad, annak ellenére, hogy minden egyes pont 
beteljesedett. 

Október 23 megemlékezése csak az 56-os szervezetek 
megrendezésében került sorra 1990 után, de közel sincs olyan hatalmas 
mértékben elterjedve az ország minden városában, falujában, ahogy azt 
megérdemelné az ország, a halott hősök, a Szovjetunióban elkapartak, a 
börtönökben agyonvertek. 

Még ennél is szomorúbb, hogy a külföld ma jobban emlékszik a 
lengyel felkelésre, vagy a „Prágai tavasz”-ra, mint az 1956-os magyar 
forradalomra.  

A titokzatos kezek és a mindenkori kormány gondoskodik arról, 
hogy 1956-ról csak lehetőleg megosztottan és mérsékelt formában 
emlékezzenek meg azok, akik még életben vannak és talán a 
kivégzettek hozzátartozói, de olyan hatalmas nemzeti megmozdulás, 
megemlékezés ne legyen róla, mint pl. az egykori augusztus 20-i Szent 
István körmenet, amikor százezrek követték a Szent Jobb ereklyét és 
lobogódíszben tündöklött a főváros. 

Sőt, előfordult, éppen az elmúlt hetekben, hogy a mártírhalált halt 
Tóth Ilona emlékpark létrehozását  torpedózta meg Budapest 
főpolgármestere azzal az indokkal, hogy: „A Fővárosi Közgyűlés ülésén 
nem támogattam, hogy teret nevezzenek el Tót Ilonkáról, mivel 
szakmailag hiteles történelemtudósok, a korszak ismerői azon a 
véleményen vannak, hogy Tóth Ilona ellen 1957-ben megfogalmazott 
vádak igazak”. Úgy látszik, nem tud arról, hogy Tóth Ilonka ügyét 
megvizsgálva, a bíróság semmisnek mondta ki az ellene hozott ítéletet. 

Viszont van még Ságvári Endre utca Budapesten és Sztálin elvtárs 
továbbra is Budapest díszpolgára! 
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Az is igaz, hogy ma az igazi hősök emlékét olyanok akarják 
magukra venni és azzal dicsekedni, kitüntetéseket elfogadni, akiknek a 
forradalomban semmi részük nem volt. Az igazi hősök nagy részét 
kíméletlenül kivégezték, elhurcolták a Szovjetunióba. 

Talán a még életben levők sem olyan egységesek, ahogy voltak 
’56-ban, de erről ma gondoskodnak olyanok, akiknek az a feladatuk, 
hogy a dicsőséges szabadságharc emlékét, a forradalom résztvevőit 
bemocskolják, az egységet megbontsák. 

Azért hiszünk abban, hogy a szenny és a piszok egyszer eltűnik és 
1956 emléke újból szabadon és méltón lesz megünnepelve, ahogy a 
jeltelen sírokban nyugvó hősök azt megérdemlik. 

Adja a jó Isten, hogy minél előbb úgy legyen! 
 

Dr. Irsay György (Miami Beach, Florida): 

ÖRÖKRE SZÁMŰZVE... 
Adatok 1500 száműzött magyar történetéhez 

A magyar kormány 1948 és 1953 között több, mint 1500 magyar 
büntetett állampolgárságtól való megfosztással és vagyon elkobzással. 
Ezek a büntetések a mai napig érvényben vannak. 

1990-ben feleségemmel vissza akartunk telepedni Magyarországra, 
ezért kértem az országból kirekesztő büntetés megsemmisítését. 
Kérvényemet elutasították. Nem tudtam elhinni és elkezdtem 
vitatkozni. A 10 évig tartó vitámat leíró könyv a 2003-as Könyvhéten 
jelent meg Budapesten. Pár rokonon és baráton kívül senkit se érdekelt. 
A több, mint száz kiküldött tiszteletpéldányt csak néhányan nyugtázták. 
Ez érthető. A mai Magyarországon a múlttal nem foglalkoznak, és 
főleg nem hajlandók valamilyen tévedést elismerni. 

A száműzések áldozatai mi vagyunk, az emigránsok. Éppen ezért 
szomorú, hogy a kérdéssel itt sem foglalkoznak. Pedig Washingtonban 
a száműzötteket annak idején számon tartották és a Nemzeti 
Bizottmányban erősen képviselve voltak. Náci-ellenes harcuk 
közismert volt és a bolsevista hatalomátvételről személyes 
tapasztalatból tudtak beszámolni. 

A magyar emigráns szervezetek, történészek, újságírók, képviselők 
a száműzésekről, úgy látszik, nem hallottak. Miután az USA-ban a 
születet amerikaiakat nem lehet száműzni, vagyonukat egy rendelettel 
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elkobozni, nem értik, mi a probléma. Csak egy útlevél kérdésről van 
szó – próbálják megmagyarázni. – A száműzöttnek leszármazás alapján 
nem jár a magyar állampolgárság. Ha magyar útlevelet akar kapni, 
előbb a honosításon (naturalization) kell átesnie. Akkor viszont 
egyszerre van érvényben az 1950-es években kirótt állampolgárságtól 
megfosztó határozat és az 1990-es években megszerzett magyar 
állampolgárság.  

Kik voltak a száműzöttek és mit követtek el, hogy ilyen keményen 
büntették őket? 

A száműzéseket a Magyar Közlönyben névvel, születési hellyel és 
évvel, továbbá anya névvel hirdették ki. Így pontosan tudjuk, kik azok. 
Személyi körülményeik alapján nagyjából három csoportba lehet őket 
sorolni: 

1. Politikusok – azok a főleg kisgazdapárti és szociáldemokrata 
miniszterek, képviselők, párttisztség viselők, akiknek sikerült 
1946 és 1953 között Nyugatra menekülni. 

2. Diplomaták – az 1947-es választások után disszidált külügyi 
tisztviselők. 

3. Gazdasági menekültek – ez a legszámosabb csoport. Ezek 
főleg olyan jómódú állampolgárok voltak, akik a zsidó 
törvények miatt sokat szenvedtek, és ezért a jövőjüket egy más 
országban akarták felépíteni. Nagy részük legálisan útlevéllel 
vándorolt ki. 

A szokásos bűn és az azt követő büntetés joggyakorlatát abban az 
időben nem alkalmazták. Helyette a törvény lehetővé tette, hogy 
politikai, gazdasági célok eléréséhez eszközként használják fel a 
megfosztás intézményét. Vagyis, a cél határozta meg a büntetést... 

A műperek korszakában ez nem volt feltűnő. Csak ha a 
népidemokráciában felnőtt átlag magyar és az átlag amerikai jogérzékét 
hasonlítjuk össze, értjük meg, hogy Budapesten a probléma felemlítése 
oktalan kötözködésnek tűnik. 

Néhány példa a fentemlített jogérzék különbségekre: ifj. Práger 
Károly (Budapest, 1946 – Bartos Rozália) három éves volt, amikor 
magyar állampolgárságától megfosztották és vagyonát elkobozták 
1949. május 28.-án. De ugyanúgy büntettek több, mint negyven 14 
évesnél fiatalabb lányt és fiut az 5 év alatt. Elképzelhető ez az USA-
ban? 

„A Magyar Köztársaság fenntartja magának a jogot, hogy az 
állampolgárság megszerzési ügyekben hozott határozatok írásbeli 
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indoklására vonatkozó szabályt a hatályos magyar jogi szabályozás 
szerint ne alkalmazza”. Ez a törvény nyíltan megmondja, hogy az 
állampolgársági ügyekben hozott döntés oka – hivatali titok. 
Elképzelhető ez az USA-ban? 

„A Magyar Köztársaság fenntartja magának a jogot, hogy az 
állampolgárság megszerzési ügyekben hozott határozatok tekintetében 
a közigazgatási vagy bírósági úton történő felülvizsgálatára vonatkozó 
szabályt a hatályos magyar jogi szabályozás szerint ne alkalmazza”. 
Tehát az egyszer kirótt büntetést senki, soha meg nem változtathatja. 
Az örökre érvényben marad. Elképzelhető ez az USA-ban? 

Amit egy átlag amerikai el se tud képzelni, azon az átlag magyar 
semmi kivetni valót se talál. Annyi igazságtalanság történt a múltban – 
mondja, – hát eggyel több vagy kevesebb mit számít? Különben is, nem 
zörög a haraszt, ha nem fúj a szél. Valamit biztosan elkövetett az, akit 
megfosztanak állampolgárságától és akinek elkobozták a vagyonát.  

Az állampolgárságtól való megfosztást és a vagyonelkobzást mind 
az ENSZ, mind az EU tiltja. Mind a kettőhöz fűződő jog egyetemes 
emberi jognak lett minősítve. Magyarország tagja mind a két 
szervezetnek és ebben azok döntéseit tiszteletben tartja. De csak ebben. 

Az Igazságügyi Minisztériumban, mint mindenütt a világon, van 
Emberi Jogi Főosztály. A szervezet feladata másutt az állampolgárokat 
emberi jogaik gyakorlásában segíteni. De nálunk, ha az állampolgár 
panaszával a Minisztériumhoz fordul, akkor kioktatják:  

„Mivel az Emberi Jogi Főosztály az Emberi Jogok Európai 
Bírósága előtti eljárásokban az alperes Kormány jogi képviseletét látja 
el, az Emberi Jogi főosztály a kérelem benyújtására vonatkozó 
általános tudnivalókon túlmenően nem tud konkrét esetekre  vonatkozó 
jogi tanácsokat adni az Ön számára”. 

Mi halandók abban reménykedünk, hogy halálunk után jó emléket 
hagyunk magunk után, hogy a történelem minket igazol majd. 
Magyarország az 1500 száműzöttnek ezt a reményt nem adja meg. 
Nekünk soha sem bocsát meg, a büntetésünk, a száműzés, örökre 
érvényben marad. 

A Magyar Kongresszus Bírálóbizottsága által megítélt Arany Árpád-érmet 
köszönöm. 
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Csiszárik Miklós (Miskolc, Hungary): 

A MAGYARORSZÁGI KIS- ÉS 
KÖZÉPVÁLLALATOK AZ EURÓPAI UNIÓBA 

VALÓ BELÉPÉS KÜSZÖBÉN 

Bevezetés 

Amire már évek óta vártunk, végre bizonyossá vált. Magyarország 
és a többi kilenc ország sikeresen véve az előttük álló utolsó 
akadályokat 2002 végén lezárta a csatlakozási tárgyalásokat az Európai 
Unióval. Ezzel megnyílt az út, hogy Magyarország 2004. május 1-jén 
teljes jogú tagként csatlakozzon az Európai Unióhoz. 

Ebből kiindulva Magyarország elsődleges célja az, hogy betartva a 
fenti csatlakozási dátumot a magyar gazdaság a legfelkészültebben 
tudjon e közösség teljes jogú tagjává válni. 

A cikkemben felhasználva az eddig már közzétett, s e témában (a 
teljesség igénye nélkül) megjelent különböző cikkeket, és 
tanulmányokat, dióhéjban megpróbálom röviden felvázolni azokat a 
nehézségeket és akadályokat, melyekkel a belépés után meg kell 
küzdeniük a magyarországi kis- és középvállalatoknak.1 

1. Egy kis történelem… 

Az 1989-es év óta jelentős reformok történtek Magyarországon, 
amelyek eredményeként a piacgazdaság intézményi és jogi 
infrastruktúrájának egyes elemei már tíz éve léteznek. A jogi és 
szabályozási környezet a korábbinál jóval jelentősebb mértékben 
igazodik a vállalkozások fejlődésének igényéhez. A hazai kis- és 
középvállalatok gazdasági teljesítménye gyorsabban javult az elmúlt 
években mint a nagyvállalatoké, és az exportban is nőtt a részarányuk. 
Ez a tendencia összefügg azzal, hogy az állami tulajdon részaránya a 
kisvállalati szektorban szinte elenyésző. Viszont az is tény (és ez 
hátrány), hogy a külföldi működő tőke nem itt koncentrálódik. Az 
adóterhelés mértéke is javuló tendenciát mutat ebben a vállalati körben, 
de a továbbfejlődéshez nélkülözhetetlen saját források aránya 
elenyészően kicsi maradt. A KKV-k fejlődését ezért elsősorban közös 

                                                           
1a továbbiakban a kis-és középvállalkozások rövidítése KKV-ként értelmezhető a 
cikkben. 
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nemzeti erőforrásokból kell megalapozni, miként ezt a világ fejlettebb 
régióiban teszik. 

Magyarországon a kilencvenes évek eleje óta egyre növekvő súlyt 
képvisel a gazdaságban a kisvállalati szektor. A jelenleg kb. 860 000 
működő vállalkozás 96,2 százaléka tíz főnél kevesebbet foglalkoztató 
mikrovállalkozás, 3,0 százaléka 10-49 főt foglalkoztató kisvállalkozás, 
0,6 százaléka 250 főnél kevesebbet foglalkoztató középvállalkozás és 
0,2 százalékot tesz ki összesen a legalább 250 főt foglalkoztató 
nagyvállalatok köre.2 

A kis- és középvállalkozások növekvő gazdasági súlyát mutatja, 
hogy – az egyéni vállalkozók teljesítményét is figyelembe véve – e 
szektor állítja elő a vállalkozók által létrehozott bruttó hazai termék 
mintegy felét. 

A KKV-k kiemelkedő szerepet játszanak a foglalkoztatásban. A 
gazdasági visszaesés időszakában a KKV szektor enyhítette a 
nagyvállalkozások munkahelyveszteségeit. Míg a 90-es évek elején a 
foglalkoztatottak mintegy fele nagyvállalatoknál dolgozott, ez az arány 
mára egyharmadra esett vissza. Megállapítható, hogy az egyéni 
vállalkozókat is figyelembe véve a munkahelyek közel kétharmad 
részét a KKV-k adják. Különösen jelentős a mikro-vállalkozások 
hozzájárulása a foglakoztatáshoz: a foglalkoztatottak több mint 
egyharmadának ad munkát ez a szektor. 

A kisvállalkozások számának dinamikus növekedése a vállalkozói 
méretstruktúra átalakulására gyakorolt pozitív hatás mellett számos 
gondot is magában hordoz. Ezek közé tartozik, hogy a tőkeszegény 
vállalkozások magas aránya miatt a kisvállalkozások teljesítmény-, 
valamint versenyképessége nem kielégítő. 

A makrogazdasági folyamatok és a stabilizáció megfelelő 
lehetőségeket biztosít hosszútávon a KKV-k versenyképességének 
növelésére és az európai követelményeknek való megfelelésre.  

Ahhoz azonban, hogy az érintett KKV-k a legnagyobb 
hatékonysággal tudják lehívni a támogatási erőforrásokat, s ezáltal 
megteremteni maguk számára a fennmaradásukhoz szükséges 
pénzeszközöket, azzal kell legelőször is tisztában lenniük, hogy a 
csatlakozással életbe lépő adminisztratív előírások mennyiben fogj 
erősítik, vagy gyengítik a vállalatok versenyképességét. 

                                                           
2 KSH évkönyv, 2002, saját számítás 
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2. A KKV-kat közvetlenül érintő piacszabályozási eszközök az Unióban3 

2.1. Vámok, vámeljárás 

Az EU egyik alapvető intézménye a vámunió, amely a teljes 
áruforgalomra kiterjed. Ez magával hozza a tagállamok közötti import- 
és exportvámok megszűntetését. Ugyanakkor a Közösségen kívüli 
országokkal szemben egységes vámtarifa rendszer lép életbe. 
Magyarországon átlagosan csökkennek majd a vámok. Az Unió 
vámkedvezményeket nyújt a tagállamokon kívülről, de az európai 
régióból importált termékekre. A vámkedvezmény igénybevételének a 
feltétele az, hogy igazolják a termék európai eredetét. A vállalkozások 
szempontjából a legtöbb előnnyel az uniós tagországok közötti 
vámeljárás kiiktatása jár majd. 

2.2. Közlekedés, szállítmányozás 

Magyarországon a közúti áruszállításban és a szállítmányozásban 
igen magas a kisvállalkozások aránya. Hazánkban az áruszállítás már 
ma is liberalizált tevékenység. A nemzetközi fuvarozás eddig nem volt 
az, a csatlakozással azonban a tevékenység végzése is szabaddá válik. 
Korlátozást jelent ugyanakkor, hogy a csatlakozást követő három évben 
a magyar közúti szállítók nem végezhetnek belföldi áruszállítást a 
jelenlegi és a majdani tagállamokban. Ez azonban fordítva is igaz: a 
többi tagállam árufuvarozói sem folytathatnak ilyen tevékenységet 
Magyarországon. A harmadik év lejárta előtt minden tagállam, 
egyoldalú értesítéssel, további két évre meghosszabbíthatja a tilalmat, 
az átmeneti korlátozást mind Magyarország, mind néhány közeli uniós 
tagállam. 

2.3. Nemzetközi pénzmozgások 

Az Európai Unióban 2002. február 28. óta az euró az egységes 
fizetőeszköz. Ez alól csak három tagország kivétel: Svédország, Dánia, 
Nagy-Britannia. A magyarországi vállalkozásoknak ezért a jövőben 
euróban is célszerű elkészíteniük pénzügyi kalkulációjukat. 

Magyarországnak legalább két évet kell eltöltenie az euróövezetbe 
nem tartozó tagállamok közösségi árfolyamrendszerében (ERM II) az 
euró bevezetése előtt. Elsősorban a forint árfolyamát kell az euróhoz 
rögzíteni. Emellett ez alatt az idő alatt elvárás a forinttal szemben az 
                                                           
3 Lajtai György: Az uniós csatlakozás és a magyarországi kisvállalatok, Európai füzetek 
31, Budapest, 2003, pp.5-19 
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árfolyam stabilitása. Az árfolyam ugyanakkor viszonylag széles sávban 
mozoghat a központi árfolyamhoz viszonyítva (plusz/mínusz 15%). 
Ugyanakkor fontos feltétel az árstabilitás, az infláció leszorítása és a 
kamatlábak csökkentése. Amennyiben sikerül e követelményeknek 
eleget tenni, Magyarországon leghamarabb 2007-2008-ban vezethető 
be fizetőeszközként az euró. Ennek a lépésnek számos előnye lenne 
éppen a kisvállalkozások szempontjából: megszűnne a pénzváltás 
(tranzakciós) költsége, az árfolyam ingadozásából adódó kockázat, 
csökkennének a kamatok, bővülne és egyszerűsödne a 
külkereskedelem, kényelmesebbé válna az idegenforgalom. 

2.4. Terméktanúsítás és termékfelelősség 

Az unió belső piacán csak azok a termékek hozhatók forgalomba, 
és csak olyan szolgáltatások nyújthatók, amelyek teljes mértékben 
megfelelnek a termékbiztonsági és fogyasztóvédelmi követelményeknek. 
A termékek megfelelését a CE (Conformitée Européenne) jelölés 
tanúsítja. Az újonnan bevezetendő szabályozás nagymértékben eltér az 
eddigi magyar gyakorlattól. A forgalomba hozatalt az uniós teljes 
piacán megengedő CE jelölés elhelyezéséhez tehát az is elegendő, ha a 
gyártó először megfelelőségi nyilatkozat aláírásával igazolja, hogy a 
termék kielégíti a biztonságos használat követelményeit. Másrészt el 
kell készíteni és meg kell őriznie a termék, valamint a gyártás műszaki 
dokumentációját, amely bármilyen ellenőrzés során bizonyítja a 
deklaráció igazságtartalmát, és amelyet igény esetén be kell mutatni a 
piacfelügyeleti hatóságoknak. Ha ugyanis az ellenőrzés arra derít fényt, 
hogy az irányelvek hatálya alá tartozó termékeknél nem tartják be a 
megfelelőségi nyilatkozatban vagy a tanúsításban szereplő 
paramétereket, akkor akár azonnal betilthatják forgalmazását, 
visszavonhatják a terméket, egyidejűleg nagy összegű bírságot 
szabhatnak ki. 

A fogyasztási cikkek ellenőrzését a Fogyasztóvédelmi 
Főfelügyelőség, az ipari alkalmazásokét pedig a Műszaki Biztonsági 
Főfelügyelet, az Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi 
Főfelügyelet, az ÁNTSZ, az Országos Mérésügyi Hivatal, vagy a 
Hírközlési Főfelügyelet végezheti el. 

2.5. Védjegyoltalom 

Csatlakozásunk után a közösségi védjegyek (szabadalmak) 
jogosultjai Magyarország területén is oltalmat élveznek. Előfordulhat, 
hogy a közösségi védjegyek ütköznek majd a korábban itthon 
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bejegyzettekkel. A Csatlakozási Szerződés egyik kitétele szerint 
amennyiben a közösségi védjegyről a bejelentést a csatlakozást 
megelőző hat hónapon belül nyújtották be, a magyar vállalkozások 
felszólalási joggal élhetnek a közösségi védjegy hazai kiterjesztésével 
szemben. 

2.6. Foglalkoztatás 

Minden uniós vállalkozás szabadon alkalmazhat munkavállalókat 
az EU egész területén, s ehhez a munkavállalási engedélyt sem kell 
kiváltani. A munkavállalóknak be kell lépniük az adott ország 
társadalombiztosítási rendszerébe, és rendelkezniük kell megfelelő 
szakképesítéssel. A munkavállalás kapcsán fontos tudni, hogy a 
jelenlegi EU-tagállamok egy része - elsősorban Németország és 
Ausztria - a magyar munkavállalók foglalkoztatása tekintetében a 
csatlakozásunkat követő 2 éven át továbbra is korlátozhatja a szabad 
munkavállalást, amely egyébként közösségi alapjog. A bérekre, a 
jövedelmekre és a szociális juttatásokra vonatkozóan nincs közösségi 
szabályozás, ezek tehát önmagukban a csatlakozás miatt nem 
változnak. 

2.7. Munkahelyi biztonság és egészségvédelem 

A munkahelyi egészség és biztonság védelme a közösségi szociális 
jogok legkidolgozottabb területe. Szabályozása az unióban szigorú 
előírásokat tartalmaz a munkavégzés során használt munkaeszközök 
biztonsági és egészségvédelmi követelményeire vonatkozóan, a kémiai, 
a fizikai és a biológiai tényezők figyelembevétele tekintetében. 
Elmulasztásuk ugyanakkor komoly pénzügyi szankciókat, bírságot von 
maga után. 

2.8. Fogyasztóvédelem 

A fogyasztási cikkekhez kapcsolódó szavatossági idő 2003. július 
01-jétől a jelenlegi hat hónapról két évre emelkedik. A 
fogyasztóvédelmi törvény átültette a hazai környezetbe a fogyasztó 
védelmét garantáló legfontosabb közösségi alapjogokat, közöttük a 
megbízható és valósághű tájékoztatáshoz fűződő jogot. A 
fogyasztóvédelmi szabályok szerint Magyarországon nem árusítható 
termék magyar nyelvű tájékoztató nélkül. Minden terméken fel kell 
tüntetni az áru pontos megnevezését, származási helyét, a gyártó vagy a 
forgalmazó nevét és címét. 
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2.9. Környezetvédelem 

Az unió szigorú környezetvédelmi engedélyezési eljárást alkalmaz 
a telephely-létesítések és a telephely-megőrzés tekintetében. A magyar 
jogszabályokban rögzített környezetvédelmi követelményrendszer 
nagyrészt megegyezik az EU tagállamokéval. Elmaradás mutatkozik 
azonban a jogszabályok betartását illetően. Magyarország néhány 
kiemelt követelmény teljesítése alól átmeneti mentességet kapott  
2005. december 31-ig. 

2.10. Adózás 

Az adózási kérdésekről az uniós tagállamok csak egyhangú 
döntéseket hozhatnak. Igaz ez mind a közvetlen adók (jövedelemadók, 
társasági adók), és a közvetett adók (ÁFA, fogyasztási, jövedéki adók) 
körére. A közvetlen adókat illetően nem várhatók érdemi változások. A 
közvetett adók – így az ÁFA-kulcsok és a fogyasztási adók – 
módosulnak majd, igazodva a közösségi szinten szabályozott 
adómértékhez. A jelenlegi állapot szerint Magyarországon 2004-től 
5%-os, 15%-os és 25%-os ÁFA kulcsok lépnek érvénybe. 

2.11. Vállalat- és telephely-alapítás 

A tőke szabad áramlásának elve az Európai Unió fontos 
piacszabályozási sarokköve. Ennek megfelelően azok a vállalkozások, 
amelyeket az egyik tagállam rendelkezései szerint alapítottak, és az 
alapszabály szerinti székhelyük az unión belül van, szabadon 
végezhetnek gazdasági tevékenységet bármely tagállamban, és 
szabadon létesíthetnek fióktelepeket, leányvállalatokat, ügynökségeket, 
vagy akár csak egyszerű irodát a tagállamok bármelyikében. 

Vállalatalapítás esetében természetesen be kell tartani az adott 
tagállam vállalat alapítási eljárásra vonatkozó rendelkezéseit, ebben az 
esetben a vállalatalapítás nem tagadható meg. A várazások szerint a 
csatlakozás után a képviseleti irodák, fióktelepek alapítása fut fel a 
leglátványosabban. Ha ugyanis az adott vállalat akár csak az unió 
egyetlen tagállamában rendelkezik bejegyzett céggel, akkor a többi 
tagállamban jogosult fióktelepet alapítani. 

2.12. Versenyszabályozás 

A versenyszabályozás a közösségi szabályozás kiemelt területe. 
Nemcsak annak érdekében, hogy biztosítsák az áruk és a tőke szabad 
áramlását, hanem abból a célból is, hogy megakadályozzák a 
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nagyvállalatok erőfölénnyel való visszaélését. A versenyszabályozás 
tiltja a vállalatok közötti megállapodásokat a piac felosztására, vagy az 
árak megállapítására. Tiltja azt is, hogy azonos kereskedelmi ügyletek 
esetében egyazon cég eltérő kereskedelmi feltételeket fogadtasson el 
különböző partnereivel. 

2.13. Az elektronikus kereskedelem egységes szabályozása 

Az elektronikus (internetalapú) piacterek létrehozásának 
jelentősége abban áll, hogy nagymértékben csökkentik a 
termékkereskedelem forgalmazási költségeit (például a reklám-, a 
raktározási és a levelezési költségeket). Az alacsony forgótőke 
ellátottságú kisvállalkozások különösen érdekeltek az internetre épülő 
kereskedelmi rendszerek fejlődésében. Az unió eEurópa akcióterve 
többek között e rendszerek kialakításának elősegítését szolgálja. 

Ezek a jogszabályok döntően már ma is összhangban vannak a 
közösségi rendelkezésekkel, azonban a csatlakozás időpontjáig még 
néhány részletszabályozás (adatvédelem, reklámok, stb.) kimunkálása 
hátra van. 

3. Várható hatások a KKV-k számára 

A csatlakozás után életbe lépő szabályozás sokoldalúan fog érinti 
majd a hazai kisvállalati szektort. Lesznek-sőt többnyire már vannak 
olyan előírások, amelyek a piacon maradás feltételét képezik. Lesznek 
olyanok, amelyeknek alkalmazása a kisvállalatok számára is 
piacbővülést eredményezhet: részvétel az uniós közbeszerzésekben, a 
terméktanúsítás összeurópai jelének (CE) alkalmazása, az elektronikus 
piac előtérbe kerülése. Végül lesznek olyan szabályok, amelyek miatt a 
kisméretű, kevésbé tőkeerős cégek versenyhátrányba kerülnek. 

Az újonnan csatlakozó tagországoknak arra kell törekedniük, hogy 
ez az elv valamennyi régió kisvállalkozására érvényes legyen. A 
sikeres alkalmazkodás kulcsa a piaci környezet ismerete, a technológiai 
fejlesztés és a minőségbiztosítás által felügyelt gyártás és forgalmazás. 

A Magyarországi KKV-k versenyképességét megszilárdító 
támogatásoknak a következőkre kell irányulni: 

• az aktuális jogszabályi előírások megismerése; 
• speciális tudás megszerzése; 
• a vállalati tőkehiány kezelése; 
• a vállalatindítás nehézségeinek leküzdése; 
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• a vállalatlapítás finanszírozási terheinek csökkentése (pl. üzleti 
infrastruktúra kiépítésének támogatása, stb.); 

• piacképes, korszerű eredmények megismertetése; 
• a vállalat növekedésének, hanyatlásának kezelése; 
• a folyamatos működés és a technológiai fejlesztés finanszírozási 

hátterének megkönnyítése; 
• a piaci információk beszerzésének és értékelésének támogatása 

(üzleti tanácsadás); 
• a szakképzés támogatása; 
• szaknyelvi ismeretek hiányának csökkentése; 
• a vállalatok válságmenedzselése; 
• az informatika adta lehetőségek még szélesebb kihasználása; 
• az exporttevékenység elősegítése (nyelvtudás, kiállításokon való 

részvétel), stb. 

Ezért a következő évek gazdaságpolitikájának egyik legfontosabb 
feladata a vállalkozások általános és speciális működési környezetének 
javítása, ezáltal a KKV-k gazdasági és társadalmi fejlődéshez történő 
hozzájárulásának elősegítése. 

Az iparban a kis- és középvállalkozások jövője szempontjából 
éppen ezért kiemelt fontosságú gazdaságpolitikai cél, hogy ezek a 
vállalkozások be tudjanak kapcsolódni az egységes Európai Piaci 
folyamatokba. Ehhez az önálló exportra is képes, innovatív vállalkozói 
kör fejlődésének elősegítése, új technológiák elterjesztése, valamint a 
dinamikus termelésbővülést végrehajtó kis- és középes méretű 
vállalkozói hálózatok és a multinacionális cégeknek beszállító 
vállalkozói háttér megteremtése, a magyar hozzáadott érték növelése 
szükséges. 
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Csiszárik Miklós, egyetemi adjunktus 
Miskolci Egyetem, Gazdálkodástani Intézet 
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32 

 
Orbán Viktor, akinek nemzeti világnézete közel áll a kinti magyarságéhoz nemrégen 

előadott a Szent Imre római katolikus Egyházközségnél. (Somogyi Lél) 

 

 
Szabó István fia és Somogyi Lél fia, a magyar jövő reményei, 

már három Magyar Kongresszuson részt vettek. 
(Somogyi Lél)
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III. 
MAGYARSÁGUNK SORSKÉRDÉSEI 
 

Ágotha Tivadar (Bruxelles, Belgium): 

TRIANON KIÉRTÉKELÉSE 2004-BEN 

Történelmi előzmények és okok: 
1848-ban, a polgári főtisztviselőkből, cseh-német arisztokratákból 

és tábornokokból álló udvari katonai párt – a kamarilla – a Monarchia 
egységét féltette az új Magyarországtól. Ezért nemzetiségeinket vette 
fegyvertársul. 

A horvátok független államot kívántak. A magyar kormány a 
horvátok elválásába bele is egyezett volna. 

A szerbek hajlandók voltak megmaradni a magyar Szent Korona 
uralma alatt, de önkormányzatú szerb államterületet és politikai 
függetlenséget követeltek a szerb nemzet számára. A pátriárka mellé 
vajdát választottak. 

A románok tiltakoztak Erdély uniója ellen és nem ismerték el a 
magyar minisztériumot. Erdélyre az osztrák alkotmány kiterjesztését 
kívánták. 

A erdélyi szászok Erdély uniója ellen fordultak. 
A szlovákok és ruténok tömegei kitartottak a magyar állameszme 

mellett. 
Az áprilisi trónfosztás (1849. április 14.) és a szabadságharc 

leverése után Erdélyt;  a szlavón vármegyéket – Muraközt – Horvát-
Szlavonországot; Bács-Bodrog, Torontál, Temes, Krassó-Szörény 
megyékből alakított szerb vajdaságot és a temesi bánságot 
kiszakították az ország testéből és közvetlenül a bécsi minisztériumnak 
vetették őket alá. 

Magyarországon megkezdődött a Bach-korszak (1860-ig). A 
magyar nemzetet elnyomták és németesíteni akarták. 

1867-ben hosszas előzmények után létrejött Magyarország és 
Ausztria között a teljes kiegyezés. 
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1868-ban a magyarok kiegyeztek a horvátokkal. Ennek értelmében 
a horvát királyság Magyarországgal egy és ugyanazon állami 
közösséget alkot. E mellett széleskörű önkormányzatot nyertek. A 
horvátok királyságukat t. k. egyenjogú harmadik államtagnak kívánták. 

A románok Erdélyből Romániára tekintettek: a Dnyesztertől a 
Tiszáig volt a törekvésük. Ebben az időszakban a románság 
elnyomásáról beszélhetünk. 

A csehek és szlovákok csehbarát része a csehszlovák egység 
gondolatát népszerűsítette. A vezető, a szlovák származású Masaryk 
Tamás, prágai professzor volt.  

A magyar vezetők, ellentétben Eötvös-Deák kisebbségvédelmével, 
bizonyos erőszakos magyarosítást alkalmaztak. 

3 szlovák gimnáziumot pánszláv igazgatás miatt bezártak. 
A hitoktatás nyelve magyar lett. 
A nemzetiségi iskolákban a magyar nyelv eredményes oktatását 

követelték. 
Ferenc Ferdinánd (trónörökös) a helyzet súlyos voltát felismerte. 

Trialisztikus megoldást akart. Ez esetleg a magyarok és szlávok 
összefogását hozta volna létre Ausztria ellen. 

A világháború előtt: 
Anglia 
Franciaország 
Oroszország 

Németország 
Ausztria-Magyarország 
Olaszország 

volt a két nagy tömb. Az olaszok mégis a központi hatalmak ellen 
léptek háborúba. Helyükbe a törökök jöttek. 

1916-ban a szerbeket legyőzték. Szerepüket Románia vette át. 
Magyarországra bejöttek. Utána kiverték őket. 

1916 novemberében IV. Károly lett a király (császár). Az 
ellenségnek békét ajánlott. 

A keleti hadszíntéren a központi hatalmak győztek. A 
legyőzötteket (Szerbiát, Romániát, Oroszországot) nem tudták békére 
birni, csak az oroszokat a végén. 

1917-ben Amerika belépett a háborúba. Az első világháborút ők 
döntötték el. A románok ismét veszélyesek lettek. 
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Az első világháború alatt és után: 
A Monarchia belső frontját nemzetiségei tették végzetessé. 
A csehek (Masaryk és Benes) már 1916-ban  Nemzeti Tanácsot 

választottak Párizsban és a csehszlovák állam kialakulását 
előkészítették. 

1918-ban Masaryk az amerikai Pittsburghben szövetséget köthetett 
az amerikai szlovákokkal Csehszlovákia felállítására. A magyarországi 
rutének csatlakozását Csehszlovákiához szintén amerikai rutének 
mondták ki. A délszláv birodalom megalakítását is Amerikában élő 
délszlávok határozták el (1915). 

1918 október végén Csehország kivált a Monarchiából és a 
szlovákok is csatlakoztak hozzájuk. 

Ugyanebben az időben a horvátok is csatlakozásukat mondták ki a 
megalakulandó délszláv államokhoz. 

Az erdélyi románok Gyulafehérváron határozták el egyesülésüket 
Romániával (1918 dec.) 

Magyarországon  a zűrzavarban Károlyi Mihály Nemzeti Tanácsot 
alakított. A közvélemény rögtöni és kedvező békét és teljesen független 
Magyarországot várt Károlyitól. Azonban minden a feje tetejére állt. 
Kitört az őszirózsás forradalom. Tisza Istvánt forradalmárok 
meggyilkolták. A forradalom hatására, a király Károlyi Mihályt nevezte 
ki miniszterelnökké. 

A forradalmárok 1918. november 16.-án kikiáltották a 
népköztársaságot. Károlyi se külpolitikai téren, se belpolitikailag nem 
tudott eredményt elérni. 

A hatalom a kommunista tanácsköztársaság kezébe került. Kun 
Béla és Szamuely Tibor rövid idő alatt megmutatta, mi a 
kommunizmus. A hazafias eszméket és a vallást gúny tárgyává tették. 

Az antant hatalmaktól megszállt Szegeden, Horthy Miklós 
vezetésével ellenforradalmi kormány  alakult.  

Közben a románok is ellepték az országot. 1919. augusztus 3.-án 
Budapestre is bevonultak és Győr-Székesfehérvár vonaláig 
terjeszkedtek. 

Horthy nemzeti hadseregétől a románok visszahúzódtak. 1919. 
november 16.-án Horthy bevonult a fővárosba. A nemzetgyűlés 1920. 
március 1-én Horthyt kormányzóvá választotta. 
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A trianoni békediktátum: 
A békeértekezlet 1919 januárjában ült össze Párizsban. Az 5 

győztes állam  (U.S.A., Anglia, Franciaország, Olaszország, Japán) két-
két megbizottja alkotta az értekezlet főtanácsát.   

Wilson, amerikai elnök, tartós és igazságos békét akart. A győztes 
nagyhatalmakat és a hozzájuk csatlakozott kisállamokat, csak a 
legyőzöttek kizsákmányolása és megnyomorítása vezette. 

Az értekezlet a legyőzöttekkel nem is tárgyalt. Csak közölte velük 
rendelkezéseit és kényszerítette őket azok elfogadására. 

Apponyi Albert gróf, a magyar küldöttség vezetője, 1920. május 
15.-én vette át a hatalmak békefeltételeit. Május 16.-án megrendítő 
beszédben tiltakozott a békepontok ellen. Nagy erkölcsi sikert aratott, 
de gyakorlati eredményt nem ért el. 

A csehszlovák, román és délszláv vezetők a háború folyamán a 
francia és angol közvéleménnyel elhitették, hogy a nemzetiségeket 
elnyomjuk és hogy a világháborúért mi vagyunk felelősek. 

Az antant hatalmak már a háború folyamán az utódállamoknak 
elkötelezték  magukat. Sőt, a magyar béketárgyalás idejére, az országot, 
ellenséges szomszédaink már fel is darabolták. 

Legádázabb ellenfelünk a francia Clemenceau volt. Magyarország 
(Horvátország nélkül) 282.870 km2 területének több, mint kétharmadát 
elvesztette: Csehszlovákia, Románia, Jugoszlávia, Ausztria, 
Lengyelország és Olaszország javára.  

Az utódállamokhoz csatoltak mintegy 3,300.000 magyart. A 
18,264.533 főnyi lakosságból 7,980.143 főre csökkentünk és területileg 
pontosan 92.833 km2-re zsugorodtunk össze.  

A békeszerződés a katonai sorozást megtiltotta és 35.000 zsoldos 
hadat engedélyezett.  

Jóvátétel címén az országot óriási hadi kárpótlással terhelték meg. 
A Dunát nemzetközi folyónak nyilvánították. 

A békét 1920. június 4.–én, a trianoni palotában írták alá. A 
magyar nemzetgyűlés a békediktátumot 1920. november 13-15.-én 
törvénybe iktatta.  

1921-ben IV. Károly magyar király kétszer is visszatért az 
országba: márciusban és októberben. Nemcsak hívei, a legitimisták 
biztatták erre, de a franciák magatartása is bátorította. A franciák ekkor 
még nem kisantantban, hanem Magyarországban keresték közép-
európai hatalmuk támaszpontját.  
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A fogságba esett királyt angol hajó Madeira szigetére szállította. 
Ott halt meg 1922. április 1-én. Szentéletű, jellemes ember volt, akit a 
pápa most szeptemberben boldoggá avatott.  

IV. Károly uralkodói jogát és az Ausztriai Ház trónörökösödési 
jogát megszűntették. Viszont a királyság ősi formáját fenntartották. A 
királyi szék betöltését későbbi időre halasztották. 

Az államfői teendőket, korlátozott királyhelyettesi hatáskörben a 
kormányzó látja el. Őt ugyanazok a jogok illetik meg, mint a királyt, de 
nem adhat nemességet. A törvényeket nem szentesíti, csak kihirdeti és 
nem illetik meg a főkegyúri jogok. 

Horthy helyettese (kormányzóhelyettes) fia, István lett. Ő a keleti 
harctéren repülőjével lezuhant. 

Benes csehszlovák külügyminiszter, Csehszlovákia, Jugoszlávia és 
Románia között szövetséget hozott létre (kisantant). Így 
Magyarországot külpolitikailag bekerítette és elszigetelte. 

Külön meg kell jegyezni a burgenlandi esetet. Ez a terület (4000 
km2) Ausztria és Magyarország közötti 200 km-es sáv. Ki tudja, miért, 
Ausztriának ítélték. Talán, mert túlnyomó többségük németajkú, talán, 
hogy a magyarokat az osztrákok ellen uszítsák. Sopronban azután, 
olasz segítséggel népszavazást rendeztek. A magyarok nyertek (Sopron 
a hűség városa lett).  

A kisantant sikereinek láttára, a franciák lemondtak 
Magyarországhoz és Ausztriához való közeledési politikájukról és a 
kisantanttal léptek szorosabb kapcsolatba.  

Olaszország Magyarország felé kezdett tájékozódni. A magyarok 
ezt szívesen vették. Az olaszok ui. féltek francia vetélytársuktól. 

Bethlen István, miniszterelnök, az ország felvételét kérte a 
„Népszövetség”-be. Ez 1923-ban meg is történt. Anyagi és erkölcsi 
erőtöbbletet eredményezett. Kölcsönt kaptunk és Európa figyelmét fel 
tudtuk hívni a trianoni igazságtalanságra.  

1927-ben barátsági szerződést kötöttünk Olaszországgal. Ausztria 
is magyar barátságát hangoztatta a kisantanttal szemben.  

Mussolini már Trianon ellen nyilatkozott; az angol Daily Mail-ben 
pedig a világ közvéleménye elé tárták Trianon nyomorát.  

1930-ban Szent Imre ünneplésére került sor. A világ felfigyelt a 
magyar keresztény múltra. Európa szinte felfedezte a magyarságot.  
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1934-ben Magyarország, Olaszország és Ausztria között létrejött a 
római paktum. A szerződő felek politikájuk összeegyeztetésére 
kötelezték magukat. 

Gömbös Gyula mesterkedésével Róma és Berlin között létrejött a 
tengely. Ehhez Magyarország is csoportosult. 

Csonka-Magyarország megnövekedése: 
Magyarország 1938 óta katonai egyenjogúságát visszakapta. 
Észak-Magyarország. Bevezetőül Németország a csehektől elvette 

Szudéta-Németországot. A müncheni négyhatalmi egyezmény a 
magyarlakta területeket elvileg Magyarországnak ítélte. Német- és 
Olaszország döntőbíráskodása a bécsi Belvedere-palotában a 
visszacsatolandó részeket megállapította (1938. november 2.) 
Magyarország a magyarlakta északnyugati területet nyomban 
visszavette csaknem Pozsonytól Munkácsig (1938. november 5-11.). 

1939 (tavaszán) Szlovákia önálló állam lett. Kárpátalját 
Csehországtól elvágta. A magyar csapatok az Északkeleti –Felvidékre 
bevonultak (1939. március 14-19.). A németek ugyanakkor Cseh-
Morvaországot megszállták.  

1940  (nyarán) Oroszország visszavette Besszarábiát és Észak-
Bukovinát. Most a magyarok és bolgárok is visszakövetelték 
Romániától régi területeiket. A tárgyalások semmit nem 
eredményeztek. A két kormány Német- és Olaszország döntéséhez 
folyamodott. A második belvederi (vagy bécsi) döntés a magyar 
várakozásnak ugyan nem felelt meg, de a magyaroknak ítélte a 
megszállt Kelet-Magyarországot és Észak-Erdélyt a Székelyföld 
legnagyobb részével együtt. 1940 szeptember 5-től 15-ig nekünk ítélt 
részeket a magyarok megszállták. 

Ezekben az években az ország mámorban élt. Mint kis öcsike, 
nagy örömmel és lelkesedéssel követtem a fejleményeket. A híradóban 
mutatták a kormányzó bevonulását Komáromba, Kassára, Kolozsvárra,  
fehér lovon. 

1941-ben a német haderő bevonult Szerbiába. A horvátok 
kikiáltották állami függetlenségüket. A magyarok bevonultak a 
szerbektől megszállt területek legnagyobb részébe (1941. április 11-
14.). 

A visszatért országrészek erősen megnövelték Csonka-
Magyarország területét és lakosságát.  
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Magyarország 172.000 km2-re nagyobbodott, míg a lakosság 14 
millió 700 ezerre nőtt. 

1941 nyarán a magyarok is hadat üzentek a németek oldalán a 
Szovjetuniónak. Teleki Pál miniszterelnök főbelőtte magát. Churchill 
nagy elismeréssel szólt róla: „A háborút követő béketárgyaláson Teleki 
számára egy üres székkel fogunk tettéről megemlékezni”. 

Kezdeti magyar (és főleg német) sikerek után jött a nagy fordulat. 
A németeknek már 3 harctéren kellett küzdeniük. 

1945-ben jött az összeomlás és a szovjet megszállás. Sztálin 
(manapság Budapesten az Andrássy úton, a terrorházban lehet látni) 
kijelentette: „A magyarokat keményen meg kell büntetni!” 

A második világháború után: 
A magyar határok ismét a trianoni békediktátum szerint igazodtak. 
Csehszlovákok a színmagyar területeken (pl. Csallóközben) 

elnyomták a magyarokat. A 6 éves magyar uralmat megbosszulták. 
Kárpátalja most Ukrajnához (és így a Szovjetunióhoz) került. Az 

ottani állapotokról évtizedeken át alig kaptunk hírt. Nyomor és 
szocialista ínség uralkodott. Az utolsó 10 év alatt a legnagyobb 
szegénységet és ínséget, nincstelenséget lehet tapasztalni. 

Erdély északi része és a Székelyföld megint román főhatóság alá 
került. Ehhez még a kommunista terror jött. Kimagasló magyar 
egyéniség Márton Áron püspök volt. 1940 és 45 között is 
Gyulafehérváron maradt. Magyar volt, de a románokat soha nem 
gyűlölte. Évekig lezárták. Később kiengedték. 

Délvidéken 1942 januárban, februárban magyar alakulatok és 
csendőrök érkeztek. Partizánvadász razziában több, mint 4.000 szerb 
vesztette életét. – A Titó-i megtorlás áldozatait 40.000-re teszik.  A 
szerbek kegyetlenkedéséről 1990-ig alig lehetett valamit is hallani. 
Most, 2004. november 28.-án  a budapesti Bazilikában emlékeznek 
meg az ártatlanul elpusztultakról.  

A második világháború után Rákosi, Gerő, Vass Zoltán, Farkas 
Mihály és Péter Gábor gyakorlati uralma alatt szó sem lehetett a 
trianoni határok módosításáról. Az elcsatolt magyarlakta területeken is 
szocializmus (t. k. kommunizmus) volt. Valamennyien Sztálin 
gyarmatai lettünk. Azok a népek is (csehek, lengyelek és a háború 
végén a románok is) azt kapták jutalmul, amit a magyarok büntetésül, 
de legalább trianoni határokkal. 
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1946. február 2.-án megszüntették a magyar királyságot. Ún. 
népköztársaság lettünk, a református Tildy Zoltán (volt lelkész) 
elnöksége alatt.  

Ennek a kornak kiemelkedő személyisége Mindszenty József  
biboros volt, IV. Károly király tisztelője és a trianoni határok ellenfele. 
A kommunizmus elleni küzdelmében, Trianon kissé háttérbe szorult. 

Mindszenty bebörtönzése után a katolikus Egyházat is sikerült 
elnémítani. A református Ravasz László és evangélikus Ordas Lajos 
püspökök is bátran szembeszálltak a kommunistákkal. 

1956-ban a magyarság kivívta a világ elismerését. Azután 
Hruscsov csapatai szétfoszlatták a magyar álmokat. Magyarországot 
senki nem segítette. Nem érte meg (se olaj, se stratégiai fekvése nem 
volt). 

Kádár János hosszú uralma alatt gulyás kommunizmusról 
beszélhetünk. Aránylag tűrhető  anyagi körülmények között, a 
magyarok behódoltak. Ez az Egyház vezetőinek nagy részére is áll 
(békepapok és békepüspökök). 

1989-90-ben jött a lényeges fordulat. Gyakorlatilag azonban sokkal 
többet vártunk. 

1990-94. Antall József nem akart bosszút. Sok haramia megmaradt 
a posztján. Antallt a külföld nagy elismeréssel fogadta. A környező 
államokkal is jóviszonyt kívánt. Trianon módosításáról még kevés szó 
esett. Főleg az idősebb nemzedék kívánt a határon túli magyarsággal 
jobb viszonyt. Ezzel a témával az ifjúság és az iskolák alig 
foglalkoztak. 

1994-98. Horn Gyula a pufajkás miniszterelnök. A nép az ún. 
szocialistákra szavazott. Nem az elvek, hanem egy jobb anyagi világ 
ígérete megtette hatását. 

1998-2002. Orbán Viktor igen szép eredményeket ért el. Az 
elcsatolt magyarságot is segítette. Trianon megváltoztatása szívügye 
volt. Alkalmas vezére lehetne egy jobb és megtisztult magyarságnak. 

2002-2006. Medgyessy Péter ávós múltú ember. A haramiák 
utódainak vezetője. – 2004-ben az európai választásoknál már az Orbán 
párt emberei nyertek (13-11 arányban). Gyurcsány Ferenc még 
gyanúsabb elem. Apró Antalnak valami leszármazottja. 

Pillanatnyilag a kettős állampolgárság látszik jó megoldásnak. Így 
az elszakított részek magyarjai is a nagy nemzeti tömbhöz tartoznának. 
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Habsburg Ottó-nak is nagy tábora van. A köztársasági elnökséget 
felajánlották Ottónak. Nem fogadta el. Magyarul jól tud. Nem osztrák – 
német – magyar eszméket követ. Célja egy európai keresztény egység. 
Ha ez megvalósul, akkor káros befolyását bizonyára Trianon is 
elveszti! Adja a jó Isten, hogy így is legyen! 

A mi gyermekkorunkban naponta többször is elmondtuk a magyar 
imát. Megértettük és ennek értelmében is akartunk élni. Ma már 
kevesen ismerik. Nem is mondják. Pedig ez lehetne a megoldás: 

Hiszek egy Istenben. 
Hiszek egy Hazában. 
Hiszek egy isteni örök Igazságban. 
Hiszek Magyarország feltámadásában! 
Ámen. 

 

PANEUROPA – UNION 
Dr. Otto v. Habsburg                      Pöcking, 2004. november 15. 

Kedves Hölgyeim és Uraim! 

Hálás köszönettel vettem kedves meghívójukat a Magyar 
Kongresszusra. Gratulálok, hogy Önök fenntartják magyarságukat a 
távoli Egyesült Államokban, habár mindig így volt – mert amikor régen 
jártam Clevelandben, tudtam, milyen sok jó magyar ember él ott. 

Nagy sajnálattal kell mondanom, hogy nem tudok eljönni, mivel 
éppen akkor otthon leszek Magyarországon, amint most minden 
hónapban teszem, főleg a községeket látogatva. Remélem, hogy 
segíthetem honfitársaimat abban a nagy helyzetben, amely most nyílik 
előttük az Európai Unióban.  

Ez az Unió nem csak a Magyarországon élő magyaroknak jelent 
sokat, hanem azoknak a sajnos, számtalan magyaroknak is, akik a hazai 
határon túl élnek, és akiknek biztosan szolgál az, hogy amikor most 
velünk is határos országok tagjai az Egyesült Európának, eltűnik a 
határ.  

Volt alkalmam az utolsó időkben megint bejárni Szlovákiát és 
örömmel tudtam látni, hogy honfitársaink ott nagyon jól szerepelnek, 
mint lelkes szlovákok, de egyúttal fenntartván magyarságukat. Így tehát 
bizalommal tekinthetünk a jövőbe. 

                                               Meleg üdvözlettel,  
HABSBURG OTTO 



42 

 
Dr. Habsburg Otto Dr. Nádas Gyulával Clevelandben. (Somogyi Lél) 

 
Vitéz Falk Viktor részletezi Budapest ostromát előadásában. (dr. Nádas János) 
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Victor A. Falk (Westlake, Ohio): 

THE BATTLE FOR BUDAPEST 
November 2, 1944 – February 12, 1945 

PRELUDE 

On Sunday, June 22, 1941, when German troops crossed over to 
Russian held territory in divided Poland, a new phase of the Second 
World War opened up. The Germans, employing their “Blietz Krieg” 
(Lightning War) tactics, achieved unprecedented victories, and by 
December 5 they were at the gates of Moscow. Suddenly the severe 
Russian winter fell upon them and nearly wiped them out. 
Nevertheless, in the summer of 1942, the Germans renewed their 
offensive, though not on such a grandiose scale, again with great 
success. This time their aim was the Caucasian oil fields in Russia. 
Again they were victorious and reached the Volga River at the city of 
Stalingrad by November 22, 1942. And again the harsh winter weather 
took its toll.  

Exploiting these adverse conditions, the Red Army launched its 
great counter-offensive and devastated the Axis Armies. On February 
2, 1943, ninety thousand exhausted and destitute Germans surrendered 
at Stalingrad. Many historians consider this event to be the turning 
point of the war. 

Ever since their great victory at Stalingrad, the Red Army 
advanced at an average rate of 3 miles a day toward the West. By July 
23, 1944, the Russians reached the borders of Hungary, where the 1st 
Hungarian Army stood guard in the North Eastern Carpathians. Stalin 
ordered Marshal Petrov to break through the Carpathian Mountains at 
all cost and advance toward Budapest and Vienna. The 1st Army stood 
its ground firmly against the invaders until the Romanian defection 
totally altered the general military situation. 

On August 24, 1944, King Michael of Romania issued a peace 
declaration. On the same day, the 4th Romanian Army in the vicinity of 
Jasy and the 3rd Romanian Army in the vicinity of Triaspol opened up 
their lines to the Soviet troops. The troops of the 2nd Ukrainian Front 
poured through quickly in large numbers circling the 6th German Army 
near Kisjinev. Furthermore, Romania pledged sixteen combat divisions 
against Germany, and the Romanian troops instantaneously turned their 
guns on their unsuspecting former allies. The next day Romania 
formally declared war on Germany and Hungary. The Soviets with 
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Romanian help took 300,000 German prisoners, throwing the entire 
front sector into chaos. 

The combined Soviet-Romanian forces rapidly broke into 
Transylvania to encircle the Hungarian forces in  the Carpathians. The 
quickly organized 2nd Hungarian Army in the Battle of Torda, checked 
their advance and held them up for a month. Not being able to make 
any significant gains in Transylvania, the Soviet leadership shifted its 
main effort to the region of the Risza River. Here only the scant, hastily 
organized 3rd Hungarian Army stood mostly with its poorly equipped 
reserve units, greatly outnumbered and outgunned. The Soviet 
motorized and tank units quickly advanced to Debrecen where their 
advance was finally checked in one of the greatest tank battles of the 
Second World War. After the Battle of Debrecen, and as soon as the 
Soviets replenished their great losses and received their fresh 
replenishments, they renewed their attacks across the Tisza taking aim 
at Budapest. The first Soviet T-34 tanks reached the outskirts of the city 
on November 2, 1944, beginning the Battle for Budapest. 

 

THE SOVIET THRUST TOWARD BUDAPEST 

In early November, the Soviet forces stood poised to overrun the 
Carpathian Basin and to take Hungary’s heart, Budapest. The Soviet 
STAVKA did not spare fresh reinforcements to swiftly accomplish this 
strategically important task. The main thrust was to be carried out by 
the 2nd Ukrainian Front commanded by Marshal Malinovsky, aided on 
the northern flank by the 4th Ukrainian Front under Marshal Petrov, and 
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from the south by the armies of the 3rd Ukrainian Front led by Marshal 
Tolbuchin. This mighty force consisted of the following armies, from 
North to South: 

18th Soviet Army, 4th Romanian Army, 27th Soviet Army, 40th Soviet 
Army (Gen. Zmachenko), 1st Romanian Army, 6th Soviet Guard Army, 
7th Soviet Guard Army, 6th Soviet Army, 4th Soviet Guard Army,  
3rd Soviet Guard Army, 57th Soviet Army, 3rd Soviet Army. 
Opposing the Soviet onslaught were the battle-weary under 

supplied units of Army Group South commanded by Gen. Friessner 
and later by Gen. Wohler, joined by Army Group A on the North 
commanded by Gen. Harpe. 

THE RED PINCERS CLOSE 

In the winter of 1944, the Soviet political leadership was pressing 
for some spectacular military victories to gain an advantageous 
bargaining position with the Western Allies in the upcoming Yalta 
Conference. 1 

The swift capture of Budapest and Vienna would have served such 
a purpose, especially at a time when the Western Allies still had their 
difficulties with the last great German counter offensive in the 
Ardennes (Later to be known as the Battle of the Bulge). The STAVKA 
poured in fresh reinforcements to Marshal Malinovsky’s 2nd Ukrainian 
Front and to Marshal Tolbukhin’s 3rd Ukrainian Front in order to 
increase their numerical superiority four to one. Stalin ordered 
Malinovsky to take Budapest in two weeks. On the front line within the 
Carpathian Basin there were 187 Soviet divisions pressing against 32 
German and 13 Hungarian divisions! 

Consequently, Marshal Malinovsky committed not less than 20 
Soviet divisions to the siege of Budapest which was defended with the 
strength of 3 Hungarian and 3 German divisions consisting of 
approximately 70,000 defenders.2  (Author’s note: Some of the present 
sources in Hungary erroneously put this number to 100,000 and the 
Russians to an even exaggerated higher number by reporting 49,000 
killed and 110,000 captured “Germans.”)  

The Soviet forces mounting the attack consisted of the following 
strategic units: on the Northeast the XXX. Soviet Corps, on the East the 
VII. Romanian Corps, on the Southeast the X. Guard Corps, on the 
South the XVIII. Guard Corps, and on the West the XVIII. Soviet Tank 
Corps. 
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The 70,000 defenders of the city were under the commands of the 
I. Hungarian Corps Command of Major General Ivan vitéz Hindy and 
of the IX. SS. German Mountaineer Corps Command of Major General 
Karl Pfeffer von Wildenbruch. Of all the defenders, 55% were 
Hungarians and 45% were Germans.3   

(A large percent of the German soldiers were the so-called 
“Volksdeutsch”, or bilingual National Germans, German ethnics, living 
in southern Transylvania, Hungary, and Yugoslavia who had joined the 
SS. Further statistical breakdown shown that Hungarians comprised 
65% of all the field artillery and 85% of all the antiaircraft artillery, 160 
AAA pieces, of the defense. Despite the fact that the majority of the 
defenders were Hungarians, the German military leadership 
unfortunately appointed the German Corps commander to be the 
overall commander in the defense of the Hungarian capitol.) 

After the fall of the city of Székesfehérvár¸4 the swift Russian 
advance from the west and the encirclement of the capitol on Christmas 
Eve caught the defense by surprise. The red pincers closed so quickly 
around the city that many unsuspecting Christmas shoppers who came 
earlier that day from the western suburbs could not return to their 
homes by that evening. The Russian’s armored vanguards were already 
advancing toward the center of the city from the southwest when a 
quickly organized Hungarian task force was thrown into battle to stop 
them. The „Budapest Guard Battalion” and one of the Gendarmerie 
Battalions supported by the 7 assault guns of the „Billintzer” artillery 
group counterattacked under the command of Lt. Col. Veresvary. In the 
daring counterattack, the Russians were not only stopped, but had been 
thrown back and the important railroad yard at Kelenföld had been 
recaptured. The next day the defense perimeter of Buda (the city on the 
western bank of the Danube River) was hastily established by 
relocating the 8th German SS Cav. Division and several Hungarian 
Gendarmerie battalions there. 

After the initial impact, the Russians shifted their main pressure to 
the east and were bearing down more heavily on the defenders of Pest 
(the part of the city on the eastern bank of the Danube) with concentric 
attacks toward the center of the city. 

The defending troops and the minimal needs of the population 
were supposed to be supplied by air lift from the airfield at Pápa (Pápa 
is a town 110 kilometers west of Budapest). “Army Group South” 
headquarters estimated 60 tons of ammunition and other supplies 
needed to be flown in daily with another 20 tons of material 
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airdropped.5  The returning planes were supposed to carry out the 
wounded. It was soon evident that the airlift could not meet the 
required minimal needs, and the difficulties were even compounded 
further when on January 5th the temporary airstrip had been lost in Pest. 
The Hungarian troops suffered the worst of the shortages since the 
entire airlift operation and distribution of the received material was 
exclusively under German control. 

The German cooperation had left much to be desired, which was 
evidenced by General Hindy’s report on Dec. 30th: “I must report that 
nearly all Hungarian field commanders have requested me to assume 
the tactical command over them. The Hungarian troops feel 
abandoned.”6 

  
(Author’s note: That is, i.e. when under German commands. 

General Hindy was administratively the commander of all the 
Hungarian troops within the besieged city, however many Hungarian 
units had been tactically subordinated to German command.) 

Most of the defenders, despite running short on food, fuel, 
ammunition, medical supplies, and even drinking water, fought on 
gallantly in a bitter struggle for every building, and even at times for 
every room in a building. Both the Hungarian – German defenders, and 
the Russian invaders daily averaged 1,000 dead in the ferocious 
combat, but as the strength of the defenders was dwindling, the 
Russians slowly kept gaining ground toward the center of the city. The 
streets of Budapest had become nothing but rubble. The civilian 
population suffering from cold, hunger and thirst, sought refuge in the 
dark cellars because civilians out on the streets were indiscriminately 
gunned down by the Soviet planes and troops. When advancing, the 
Soviet troops frequently forced groups of civilians to walk in front of 
them to compel the defenders not to open fire, and to persuade the 
Hungarian soldiers to surrender, as it was reported by radio message 
(1064/I) of the I. Hungarian Corps Headquarters on January 13th.7   

Despite the horrid conditions, the defenders hung on in the hope that 
relief surely would be on its way soon. 

THE RELIEF ATTEMPTS OF BUDAPEST 

The relief attempts of Budapest was not just an empty propaganda 
hoax, but a very serious decision on the part of the German High 
Command. Hitler, as well as the Soviets, had recognized the political 
implications of the loss of Budapest, and he was determined to save it. 
At that time, however, there were no appreciable reserves available on 
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the Eastern Front, since most of the German elite panzer divisions were 
tied up on the Western Front in the Ardennes (in the Battle of the 
Bulge). The only available reserve on the entire Eastern Front was 
General Gille’s IV. SS Corps near Warsaw under the command of 
General Reinhardt’s Army Group Center. Overriding the strong 
objections of General Guderian, the chief of the OKH, Hitler ordered 
the transfer of his corps to Army Group South, to Hungary, to 
accomplish the relief of Budapest. 

The entire relief force was commanded by Obergruppenführer 
Gille of the IV. SS Panzer Corps command. The spearhead consisted of 
the 6., the 8. “Viking” and the “Totenkopf” German Panzer Divisions, 
and the German “Feldherrnhalle” Panzer Grenadier Division. The 
second wave was made up of the 711th   German Infantry Division, the 
23rd Hungarian Infantry Division, and the 171st German Volksgrenadier 
Division, expanded by the 42nd Hungarian Infantry Regiment. 

To preserve the element of surprise, the attack began without an 
artillery barrage on January 1, 1945, at 10:30 p.m. The spirited attack 
caught the Soviet forces by surprise and swiftly broke through the line 
of the XXXI. Soviet Guard Corps. By January 4, the vanguards of the 
relief force had reached the town of Bicske (a town 25 kilometers from 
Budapest), and up to the point he captured or destroyed 79 Soviet 
tanks, 160 artillery pieces and 107 antitank guns.  

After the element of surprise wore off, however, Marshal 
Tolbuchin of the 3rd Ukrainian Front was  quick to recognize the intent 
of the counterattack, and swiftly relocated the II. Soviet Mechanized 
Corps to stop the advance. Consequently, by January 6 the advance had 
bogged down, with the exception of the left flank, where the relief 
forces recaptured the city of Esztergom. By late that evening, however, 
the initiative had slipped to the superior Soviet forces, and despite its 
initial successes, the relief force did not succeed in breaking through to 
the encircled city of Budapest.  

After the abortive offensive in the Ardennes, the German military 
leadership finally decided to strengthen the Eastern Front and gave up 
the idea of trying to convince the Western Allies of a separate 
armistice. The German High Command decided to transfer four Panzer 
divisions to Hungary under the 6th SS Panzer Army Command of 
General Josef “Sepp” Dietrich to relieve Budapest. 

The 23rd and 25th Hungarian Infantry Divisions were added to the 
relief forces. The element of surprise was hoped to be served by the 
fact that the initial direction on the attack was not due east toward 
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Budapest, but due southeast toward the Danube River downstream 
from the city. 

The attack began on January 18 with even greater initial success 
than the first one. The relief forces quickly retook the city of 
Székesfehérvár (which had fallen to the Soviets December 23), then by 
January 20 the German Panzers reached the Danube by the town of 
Dunapentele (58 kilometers south of Budapest) and the Hungarian 
infantry division retook the towns of Siófok, Ozora, and Simontornya. 
The Soviets, however, quickly counterattacked with large mechanized 
and tank forces, and the second attempt had bogged down to a 
stalemate again. 

The confident Soviet attitude is well reflected in an intercepted 
Soviet radio message: 

“With these means they will not accomplish anything. The wall of 
our troops, and the great number of our weapons are awaiting them.” 8 

General Guderian (Chief of the German Supreme Command, 
OKH), who was greatly disappointed in the failure of the relief 
attempts, put the blame on the field commanders and on the troops by 
stating that these commanders and troops were not of the 1940 quality.9   
Undoubtedly General Guderian was right, but he had forgotten that the 
conditions were not those of 1940 either. The main reason of failure 
was the lack of adequate forces and the overpowering stiff enemy 
opposition. 

GLORIA VICTIS 

With the failure of the relief attempts, the Soviets tightened the 
pressure on the besieged city. On January 18 the defenders were forced 
to give up Pest, and to withdraw to the western bank of the Danube. 
That day the German engineers blew up five of the seven bridges 
spanning the Danube despite the objections of the Hungarian 
command. (The Margaret Bridge had been blown up earlier 
accidentally and another had been destroyed by Allied bombing.)10  
General Hindy’s objection was totally valid because the Soviet’s had 
been on the western bank of the Danube anyway since December 24, 
and by that time they had constructed several military bridges, 
including one with a 60 ton capacity. Among the blown up bridges was 
the beautiful “Chain Bridge” which was a historical landmark. It was 
designed by the famous English engineer Adam Tierny Clark in 1832, 
and at the time of its construction it was the longest suspension bridge 
in Europe. 
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The battle for Buda continued even with greater ferocity. The 
defenders hardly had any supplies anymore, and the hospitals and aid 
stations were overflowing with the wounded. The Hungarian Corps 
Command, on February 5, described the situation as follows in its 
report: 

“The daily ration is one slice of bread and one chunk of horse 
meat. All activity is difficult due to the physical weakness, and yet the 
men are fighting relentlessly and obediently in the hope of the 6 weeks 
relief.” 

Also on February 5, in recognition of the courage of their troops, 
Lt. Field Marshal Hindy was promoted to General Colonel,  Chief of 
Operation Lt. Col. Horváth to full colonel, and General Major Billnitzer 
to Lt. Field Marshal. 

By February 9, the defenders had been pushed back to two 
strongholds, to the Royal Palace, and to the Citadel (Artillery Fort). On 
February 11, despite the heroic defense by the A.A. Artillery units of 
Col. Kozma, the Citadel fell. Late that day General Pfeffer 
Wildenbruch informed Gen. Hindy of his plan of a breakout from the 
Royal Palace at dawn. General Hindy’s impression was that the  reason 
he was given such short notice of this was the fact that there would not 
be enough time to alert all the Hungarian troops, and these units would 
be sacrificed for the cover of the breakout. 

On February 11, General Pfeffer Wildenbruch sent his last radio 
message to the 6th Army Headquarters: 

“Die  Verplegung ist verbraucht, die letzte Patrone im Lauf...” 
“All the food supplies are exhausted, the last bullet is in the 

chamber. We must choose between  surrender of a massacre without a 
fight. With the last able German, the “Honvéd” (Regular Hungarian 
Army) units, and the Arrow Cross units, I shall attack to establish a 
new base for combat. I shall break out at dusk on February 11th. I 
request contact between Szomor and Kirva. If contact is not possible 
there, I shall advance to the Pilis Mountain. I request contact there in 
the area of Pilisszentkereszt.”11 

The attack began at dawn on February 12th. The vanguard 
consisted of a German unit commanded by Col. Dorner, supported by 
the few remaining assault guns under 1st. Lt. Launder. A 500 men 
Hungarian force of the 12th Infantry Division under the command of 
Capt. Sonyi secured the right flank, followed by some of the remaining 
units of the German 8th SS Cav. Div., and the 13th Panzer Divisions. 
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The rearguard of the force was supposed to be the remnant of the 
“Budapest Hungarian Guard Battalion.” Most of the troops quickly 
perished under the powerful Soviet fire barrage. Both Gen. Hindy and 
Gen. Pfeffer Wildenbruch were taken prisoners that day. Of the strike 
force, a group of 785 men, including 45 Hungarians, under the 
command of German Lt. Col. Wolf had succeeded in reaching the 
Hungarian-German line held by a Hungarian Gendarmerie battalion 
near the village of Zsámbék, 20 kilometers west of Budapest. A small 
group led by 1st Lt. László Szilassy (no relation to the screen actor) also 
managed to break through. The next day, February 15, the fortress of  
the Royal Palace fell. The last radio message on that day had been sent 
out by a Hungarian Gendarmerie post. 

“Fellow Gendarmeries! We are completely surrounded in the ruins 
of the Royal Palace. We have not had any bread or water for days. We 
are prepared to lay down our lives and trust our fate to Almighty God. 
If we do not live through this inferno, please take care of our families. 
God save the Hungarians! Long live Hungary! Long live the 
Hungarian Gendarmerie!” 

On that fateful sad day, the Soviet-communist red flag with the 
hammer and sickle was hoisted over the ruins of the Hungarian Royal 
Palace of Budapest. Upon taking the fortress of the Palace, the Soviet 
troops raped all the female nurses and indiscriminately shot and killed 
or murdered all the wounded found there in the makeshift hospital, or 
poured gasoline over them and set them on fire. And, this is not to 
mention that it was a “never before” violation of the Geneva 
Convention, and such a barbaric act of atrocity had not been committed 
in Europe in the last 400 years. Some communist historians argue that 
it was a case of mercy killing because the conditions were so terrible 
that nothing could have been done and the fire was to prevent the 
spread of any disease. We let God be the judge of that! 

The soviet victory at Budapest was celebrated by a 24-gun salute 
of 324 artillery pieces at Moscow. The members of he XVIIIth  
“Stanislaw Independent Corps received the “Order of the Red Flag” for 
their part in the capture of Budapest. On June 9, 1945, the Soviet 
Presidium constituted a memorial medal “For the Capture of Budapest” 
and not for the “Liberation of Budapest,” as some communist sources 
would like to have us believe.  

It has been said that Malinovsky broke into a rage when they 
brought Gen. Hindy to him, saying that he cost him a month, and by 
now he should have been in Vienna and not bogged down in Budapest. 
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But nevertheless, credit must be given to Marshal Malinovsky and to 
his immediate staff members for treating Gen. Hindy with the proper 
military courtesy. 

Upon his release from POW captivity, Gen. Hindy was “tried” by 
the Communist controlled People’s Court in Budapest as a “war 
criminal” and condemned to death. He was executed on August 26, 
1946.12 

 
General Colonel vitéz Ivan Hindy, Commanding General of the I. Hungarian Corps.  

After the war he was tried by the People’s Court as a war criminal  
and executed by hanging. 

After the siege, the soviet military sources reported 49,000 killed 
and 110,000 captured enemy or “German soldiers.” It is really 
perplexing why the Soviets exaggerated to such large numbers when 
there were only 70,000 defenders altogether. Where did the other 
131,030 “German soldiers” come from? 

The Soviet reasoning can be rationalized the following way: the 
Soviet political leadership wanted to show spectacular military 
victories before the Yalta Conference to impress the Western Allies in 
order to gain a favorable bargaining position at a time when the 
Western Allies were bogged down on the Western front. The capture of 
Budapest would have served that purpose. The STAVKA had allowed 
14 days for Marshal Malinovszky to take the city, but the defenders 
held out for 52 days! Consequently, the fall of the city passed the 
expiration of he Yalta Conference by two days.13 In order to justify 
their slower than expected progress, the Soviets had to exaggerate the 
size of the defending force. Their report of 49,000 killed enemy were 
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probably very close to the actual  number, but to verify the number of 
110,000 “prisoners” that they reported, they took the civilian 
population and marched them away, many never to be heard from 
again. (Author’s note: There are only fragmentary reports available of 
the number of civilians deported to the Soviet Union.) 

 

EPILOG 

 Today as we write this it is the year 2004; this means that nearly 
60 years have passed since the 1944-45 siege of the city of Budapest. 
Sixty years is a long time for a person’s memory – it is the time span in 
which a newborn baby becomes an elderly person.  

It is only proper that at this anniversary we remember the events, 
the tragedies, and the heroes of 60 years ago. Yes, heroes, because 
those on the losing side of a battle can also be heroes. History is full of 
them. The 300 Spartans who, to the last man, defended the Pass of 
Thermopylae against 100,000 Persians in 480 B.C. live forever in the 
golden pages of history. So does the Old French Guard at the Battle of 
Waterloo, or the defenders of the Alamo, or the United Sates Marines 
of Wake Island during WWII. The fallen defenders of the 52-day siege 
of Budapest belong to the same class of heroes. Let this modest article 
be another testimony to their bravery and courage. 

For fifty years there were countless soviet memorials in Hungary, 
but not a single one for the own sons of Hungary until the Soviet 
occupation ended in 1991. The following year in 1992 a single modest 
plaque was dedicated to the fallen Hungarian soldiers (honvéds) of 
Budapest. During the 50 years of the Soviet occupation of Hungary, the 
communist propaganda machine called the siege the “Liberation of 
Budapest,” but on my several visits to Hungary never had I met a 
person who would say that in a private conversation. 

It is a testimony to the agility and resolve of the Hungarian people 
that, like the mythical Phoenix which rises from its own ashes, after its 
terrible devastation Budapest has risen also and once again has become 
one of the most beautiful cities of Europe. Throughout its history, the 
Hungarian Nation survived – the Tartar-Mongol invasion of the 13th 
century, 150 years of Ottoman-Muslim rule, and 50 years of soviet 
occupation, – and still exists where God had led them a thousand years 
ago, in the Carpathian Basin.  

Our sincere hope is that God will save Hungary – and Budapest – 
from any more such disasters in the future, forever. 
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HONOR ROLL: 

The following is a list of those units which fought with honor in the 
defense of the city (as of Dec. 24, 1944): 

10th Infantry Division, Col. Sándor András (7,500 men). 
12th Infantry Division, Gen. István Baumann (4,000 men). 
1st Armored Division, Col. Vértessy (5,000 men). 
The “Billnitzer” Assault Artillery Group, Gen. Ernő Billnitzer (Batteries 
from the 1., 6., 7., 10., 13., and 24. battalions, 2,000 men). 
The “Budapest” Antiaircraft Artillery Brigade, Col. Kozma (Batteries 
from the 204., 206., 207., 208., and the 52. self-propelled battalions,  
2,000 men).  
The “Budapest” Gendarmerie Regiment, Col. Szilady (Units from the 
Beszterce, Galanta, Pécs, Székelyudvahely and Zilah battalions, 3,200 
men). 
4th Hussar Regiment (1,000 men). 
1st Independent Hussar Squadron. 
The “Budapest” Combat Engineers Group (appprox. 7,000 men). 
The “Budapest” Guard Battalion, Lt. Col. László Veresváry (800 men). 
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The “Budapest” University Student’s Assault Battalions, Capt. Sipeky, 
Capt. Zsombor Nagy (1,000 men). 
12 Field Artillery batteries (500 men). 
The following “Ad Hoc” units usually named after their CO: 
The “Vannay” Battalion (all volunteers 638 men). 
The “Budapest” Police combat team (600 men). 
The Morlin group, cadets from the officers candidate school of 
Nagyvárad. 
The Berend, Korányi, Déri and Viharos groups (approx. 2000 men all). 
The “Hungarist” Combat Team, paramilitary unit (1,500 men). 
The “KISKA” non combatant auxiliary units (7,000 men). 

Equivalent ranks as used in the text: 
General major – Major General (two star) 
Lt. Field marshal – Lt. General (three star) 
General colonel – General (four star) 
Honvéd –  Hungarian soldier 
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Dr. Padányi Viktor: 

EMLÉKEZÉS TRIANONRA, 1920. JÚNIUS 4-RE 
MAGYARORSZÁG 

KERESZTREFESZÍTÉSÉNEK NAPJÁRA 

A békediktátum vezetői az aláírás időpontját június 4.-én délelőtt 
10 órára tűzték ki. Az ország hangulata nyomasztó volt, a sajtó hangja 
levert, rezignált, drámai. E sorok írója soha nem felejti el a mindenből 
viccet csináló, mindent kigúnyoló pesti humor jellemző produktumát, a 
„Borsszem Jankó” vicclapot, amelynek június 3.-i száma az első 
oldalon egy egész oldalas rajzot hozott. A rajzon lehajtott emberfők 
ezreinek tömege, az előtérben egy asztal, rajta a papírlap s azon egy 
tollat tartó kéz. A kép aláírása ez volt: „Aláírjuk-e?” Vicclap soha még 
patakzó könnyekben ilyen sikert nem aratott. 

A kormány június 4.-én katonai készültséget rendelt el az összes 
csapattestnél, csendőrösszpontosítások történtek és a városokban a 
rendőrőrszemeket megkettőzték. 

Rádió akkor még nem volt. Párizzsal állandó 
telefonösszeköttetésben állt Budapest. A nagy lapok kiadóhivatalai 
előtt tömegek lesték a kirakatban időnként megjelenő 
hírközleményeket. Az utcák reggel óta valami furcsa nyugtalansággal 
voltak tele. Minden arcon szorongás, a tekintetek fáradtak, üresek, mint 
a halottasházaknál virrasztás után. Még a szokott utcazaj is tompább 
volt, mint máskor. 

Tíz óra után egy-két perccel jött a végzetes hír, és akkor 
megkondultak a harangok, előbb Pesten, majd ahogy villámgyorsan 
szétfutott a hír, egymásután mindenfelé az országban. A magyarok két 
óra hosszat tartó harangozással temették múltjukat és jövőjüket.  

Budapest percek alatt feketébe öltözött. Perceken belül fekete 
gyászlobogók lengtek mindenütt, az ablakokban fekete drapériák. Az 
utcák fekete gyászruhákkal teltek meg. Emberek, asszonyok, férfiak, 
gyerekek mentek az utcán patakzó könnyekkel, nem egyszer hangosan 
zokogva. Emberek rázták az öklüket az ég felé, hangosan átkozódva. 
Az Oktogon sarkán egy rokkant katona letépte zubbonyhát és 
könyökben levágott csonka karját mutatva, őrjöngve kiabálta: „Hát 
ezért?”  

Az utcákon ismeretlen, egymást soha nem látott emberek borultak 
egymás nyakába, a terek padjain zokogókat vettek körül vigasztaló 
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emberek és az állandó és szakadatlan harangzúgásban rohant bele a 
gyászba, és kétségbeesésbe ezer pesti rikkancs: „Rendkívüli kiadás”! A 
lapok gyászkeretben, mindenki mohón olvasta, amit úgyis tudott, 
mindenkiben fellángolt a tehetetlen düh, csoportokban vezércikkeket 
olvastak fel hangosan... A Múzeum-téren elkezdték a Himnuszt 
énekelni... és a harangok kongtak, kongtak szakadatlanul, szinte 
elviselhetetlenül. 

A templomok gyorsan megteltek síró emberekkel, hisz a 
kétségbeesés mélyén mindnyájan Istenbe próbáltunk kapaszkodni, 
papok mentek fel a szószékre megkísérelni a lehetetlent, vigasztalni ott, 
ahol nem volt vigasztalás. A vidéken ugyanez volt a kép. 
Harangkongás, gyász és kétségbeesés mindenütt. Néhány 
ökölcsapáson, kisebb verekedésen kívül rendzavarások nem fordultak 
elő, hiszen az összes italmérés zárva volt és minden közbiztonsági 
intézkedés megtörtént. Csak a harangok kongtak 10 órától kezdve 
mindenütt, minden városban és minden faluban két órán keresztül. 

E sorok írója 14 éves fiú volt és negyedikes gimnazista akkoriban. 
Tíz órakor növénytan óra kezdődött és Kovách Demjén tanár úr magas, 
szikár alakja pontosan jelent meg az ajtóban, mint mindig. Felment a 
katedrára, beírta az osztálykönyvet, de nem kezdte el a feleltetést, mint 
szokta, hanem lehajtott fővel meredt maga elé egy hosszú percig... és 
akkor megkondultak a harangok. Kovách Demjén tanár úr felállt, 
odament a térképtartóhoz, kivette a térképet, amelynek felső sarkában 
még az a név állt: „A Magyar Szent Korona Országainak Politikai 
Térképe”, és felakasztotta a térképállványra s mindezt egyetlen szó 
nélkül, aztán megállt előtte, kissé oldalt, hogy ne takarja el előlünk, és 
nézte, olyan arccal, olyan leírhatatlan lágy kifejezéssel, amilyent még 
mi soha nem láttunk száraz és örökké szilárd arcán. 

Mi halálos csendben néztük a térképet és az előtte álló, szürkülő 
hajú ciszterci papot, amint feje egyre lejjebb esett a mellére, és a 
kívülről behallatszó harangzúgás által méginkább kimélyített csendben 
inkább magának, mint nekünk, ennyit mondott: 

„Consummatum est”. 
Ötvennégyen voltunk, ötvennégy tizennégy éves magyar fiú. A 

golgota utolsó szavai után nem bírtuk tovább, leborultunk a padokra és 
elkezdtünk sírni. Kint kongtak a harangok. 

Nagymagyarország keresztrefeszítésének napja volt: 1920. június 
4. péntek... 

Megjelent dr. Padányi Viktor: „Egyetlen menekvés” című könyve 143. oldalán. 
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Ormay Gabriella (Toronto, Ontario, Kanada): 

BESZÁMOLÓ A MAGYAR IFJÚSÁG SZÁMÁRA 
MEGHIRDETETT PÁLYÁZATOKRÓL 

Akkor figyeltem fel először a magyarországi tankönyvek idegen 
szellemére, amikor a magyar „credit”-tanfolyam tanárnője lettem. Pár 
éve próbálkoztunk már a magyar nyelvet elismertetni az ontariói 
tanüggyel, mint egyetemi felvételre alkalmasat és ez végre sikerült 
1972-ben. Én akkor szereztem meg Torontóban a tanári diplomámat, 
így lettem ennek a tanfolyamnak, – ami vonatkozott a 10, 11, 12  és 13 
osztályokra, az első tanárnője. 

Nagy problémám volt, honnan vegyek tananyagot? 
Tanulmányoztam a hazai tankönyveket és szomorúan tapasztaltam, 
hogy annyira kommunista, internacionális a beállítottságuk, hogy 
lehetetlen használatuk az itteni emigrációs magyar ifjúság számára. 
Szerencsére hamarosan kaptunk egy „grant”-et, és így kinyomtathattuk 
az általam összekeresett magyar irodalmi anyagot. Mikor a 90-es 
években Kolozsváron töltöttem pár hónapot, szintén tapasztaltam, hogy 
tankönyveik nem az igazságnak megfelelően állítják be a magyar 
történelmet. Ez azonban Romániában érthető volt. Ezen akartam 
valamit segíteni, ezért pályadíjat tűztem ki: egyik évben Trianon volt a 
cím, másik évben az 1956-os magyar szabadságharc. A tanulók a 
Kolozsvári Református Kollégiumban lelkesen vettek részt és írott 
dolgozatuk után szóban is versenyeztek az említett témákról. 

Ezen a sikeren felbuzdulva néztem körül a Magyarország-i ún. 
„rendszerváltás” utáni tananyag könyveit tanulmányozva. Szomorúan 
tapasztaltam, hogy bár a kimondottan kommunista beállítás változott, 
történelmünk és irodalmunk szemlélete és kiválogatása nem kevésbé 
idegen szellemű. Például: bár a könyvpiacon már megjelentek Wass 
Albert regényei, a tanulók számára ajánlott irodalom nem az ő könyvei, 
hanem Kertész Imre: „Sorstalanság” című kötete. Történelmi 
beállításuk még szomorúbb. Budavár védőit pl. Szabolcs Ottó, az 
Eötvös Lóránd Tudományegyetem tanára, a Magyar Történelmi 
Társulat tanári tagozatának elnöke, egyszerűen vétkeseknek tartja, és 
ajánlja, hogy így informálják a tanulókat.  

Más szemszögből látja Forró István, a Színi Akadémia tanára az 
ifjúság szellemi felkészítését: „Mint gyakorló történelemtanár, naponta 
szembesülök a nemzeti önismeret és önbecsülés hiányával, az elvesztett 
nemzeti karakter helyén tátongó űrrel... Elképesztők az aránytalanságok 
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történelem-tanításunkban. A gyerekek tudják a világ valamennyi 
jelentős parasztvezérének nevét, de Hadik Andrásról, Görgeyről, Gábor 
Áronról még nem is hallottak”.  

Ezek az írások alátámasztották saját benyomásomat az otthoni, mai 
idegen szellemű oktatásról, és úgy gondoltam, hogy a magam módján 
megpróbálok ezen segíteni. Volt egy barátnőm (Vámossi Erika), aki 
halála előtt adott nekem pár ezer dollárt, hogy magyar célra költsem. 
Így, mikor 2003 nyarán Lakitelken jártam, megkörnyékeztem Lezsák 
Sándor képviselő urat ezzel a tervvel, hogy indítsunk egy magyar 
nemzeti szellemű pályázatot. Ő bevonta a tervezésbe barátját, Bíró 
Zoltán szegedi egyetemi tanárt, és megegyeztünk, hogy a pályázat címe 
a következő lesz: „Hogyan tükrözi a magyar irodalom Trianon 
tragédiáját?” Ők a hirdetést magukra vállalták. Sajnos, következő 
tavasszal, amikor visszatértem Budapestre, nem sok és főleg nem 
valami nívós dolgozatot kaptam kézhez. Szerencsére én a témát 
meghirdettem a Nagyváradi és Kolozsvári Református 
Kollégiumokban, ahol a tanárok segítségével szép munkát végeztek a 
pályázók. Minibusszal vittük a válogatott tanulókat Lakitelekre a 
Trianon évfordulóján megtartott szóbeli versenyre. Az eredmény: az 
erdélyi tanulók messze legyőzték a magyarországiakat. A dolgozatok 
elárulták a mai beállítottságot: Karinthy Frigyest többen idézték, de 
Pappvári Elemérné: „Hitvallás” című versét, – ami nekünk, 
emigránsoknak, ma is nemzeti imánk – senki! A Trianon tragédiájától 
leginkább megihletett költőt, Reményik Sándort is kevesen említették, 
sőt Koós Károlyt, a „Kiáltó Szó”, az erdélyi irodalom szerkesztőjét is – 
alig. 

Sokkal sikeresebben folyt le egy másik kezdeményezésem. Az ún. 
„Jobbik” szervezet egyik előadójának ajánlottam egy szintén ezer 
dolláros pályadíjat. Megegyeztünk, hogy a cím a következő lesz: 
„Hogyan tükröződnek a magyarság sorskérdései Wass Albert 
regényeiben?” Ők ezt meghirdették az Interneten és 96 kitűnő dolgozat 
érkezett be. Az elbírálás közönség előtt, a Magyarok Házában folyt le, 
Budapesten. Az elbírálók rajtam kívül a Károly Gáspár egyetem tanára, 
Takaró professzor volt, aztán a Kráter Kiadó elnöke, Turcsányi Péter, 
Usztis Mátyás híres színész és egy fiatal tanár, Németh László. Az első 
három nyertes ismét erdélyi volt. Ajánlásomra egy budapesti diákot is 
kitüntettünk. A „Jobbik” szervezet (azóta párttá alakult) kitűnően 
megszervezte a pályázók elhelyezését szülőkkel, vagy tanárostól 
együtt, még az Országházat is megmutatták a vidékieknek. Aki részt 
vett ezen a pályázaton, és elolvasta az ajánlott regényeket a „Mire a fák 
megnőnek”-től az „Elvásik a veres csillag”-ig, ezeket a regényeket, 
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amelyek különböző időben és családok sorsát bemutatva, de mindig 
egy témáról szólnak, a magyar sors problémáiról, az – azt hiszem – 
mindig egy kicsit Wass Albert szemével ítéli meg majd ezt a tragikus 
száz évét a magyar történelemnek. 

Jó lenne, ha a magyar nyugati emigráció, amely kénytelen volt 
hazáját elhagyni, de meg nem szűnt érte aggódni, magáévá tenné ennek 
a pályázati tervnek a folytatását és megfelelő anyagi alapot tudnánk 
teremteni erre a célra. A clevelandi Magyar Társaság múlt évben 
támogatta tervemet 300 dollárral. Remélem, továbbra is támogatja 
majd. Legjobb lenne egy alapítványt létrehozni, megfelelő 
kuratóriummal és nagyszabásúvá tenni a magyar ifjúság szellemi 
befolyásának, az igazságnak megfelelő tájékoztatását a jövőben. 

Most, hogy európai állampolgárok lettünk mi is, még fontosabb 
lenne megőrizni magyar öntudatunkat, nehogy belefulladjunk a 
népeknek nagy globális tengerébe.  
 

Papp Remig: 

A SZÉKELY HIMNUSZ EREDETE 

Asz újabb évek folyamán mind gyakrabban fordul elő magyar 
hazafias ünnepélyek után, hogy a magyar nemzeti himnusz eléneklése 
után a közönség – szinte automatikusan – elénekli a székely himnuszt 
is. Nekünk, akik ismerik ennek a himnusznak a születését és a 
történetét, meglepő, hogy mennyien tudják, ismerik a szövegét, a 
dallamát, és többnyire helyesen is éneklik. 

A székely himnusz szövegét Csanády György költő írta, zenéjét 
Mihalik Kálmán orvostanhallgató szerezte. Először énekelte a székely 
egyetemi és főiskolai hallgatók énekkara 1922-ben vagy 1923-ban az 
aquincumi amfiteátrumban, az egyesület ott megtartott évi első  
közgyűlésén, amelyet mi „nagy áldozat”-nak neveztünk. 

Az egyesületnek abban az időben több, mint ezer egyetemi 
hallgató tagja volt, fele részben volt katonák, akik éppen visszatértek a 
frontról, és félbe hagyott egyetemi tanulmányaikat akarták befejezni, 
vagy újat elkezdeni. Nagy részüknek szülei otthon, Erdélyben 
maradtak, és miután a románok kitették állásaikból az esküt nem tett 
állami vagy városi tisztviselőket – még a trianoni békekötés előtt is – 
anyagilag a fiúk elég szűkösen voltak eleresztve. 
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Ezeket a fiúkat szervezték be a Székely Egyetemi és Főiskolai 

Hallgatók Egyesületébe az idősebbek, mint Csanády György, Incze 
Antal, Kolosváry Borcsa Mihály, Szász Béla és sokan mások. Az 
egyesület kerületi alapon volt megszervezve, egy-egy megye vagy tájék 
lakosai voltak egy csoportban, nemzetségben. Kéthetenként találkoztak 
a budapesti Deák téren a „Két törökhöz” címzett nagy sárga épületben, 
és gyűlést, „áldozatot” tartottak. Úgy ennek a szövegét, mint az 
évenként egyszer megtartott „nagy áldozat” szövegét Csanády György 
írta, akinek nagy érzéke volt a szimbólumok iránt. Igyekezett a fiúkban, 
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leányokban fenntartani Erdély emlékét. A székely himnuszon kívül volt 
még vagy három-négy más dal, ének is a „nagy áldozat”műsorában. A 
későbbi „nagy áldozatokat” a budai Svábhegyen tartották vagy húsz 
évig, egy természetes színpadon, amelyben félkörben felállott a 
tizenkét nemzetség, mindegyik előtt az azévi nemzetségfő, mindegyik 
előtt tüzet gyújtottak, és leszúrták a nemzetség faragott, színesre festett, 
kopjafához hasonló botját. 

Az erdélyi fiatalság hamar rájött arra, hogy magyarországi 
diplomával nem boldogul Erdélyben, és Romániában, és az egyesület 
taglétszáma egyre csökkent, a súlypont áthelyeződött az Erdélyi Férfiak 
Egyesületére, amelynek díszelnöke gróf Teleki Pál volt magyar  
miniszterelnök volt.  

Csanády György 1895. február 23.-án született 
Székelyudvarhelyen. Édesapja Csanády Zoltán kúriai bíró volt, 
édesanyja árvátfalvi Nagy Ilona, mind a ketten reformátusok. A 
családfő neve – amit ők sohasem használtak – nagyegrestői, göcsi és 
kereki Csanády volt, a kereki várat Bocskaytól kapták, akinek I. 
Csanády Sámuel hajdúkapitánya volt. A göcsi kúriát az ő édesapja adta 
el, azóta már lebontották. 

Középiskoláit a székelyudvarhelyi református kollégiumban 
végezte. Jó tanuló és jó sportember volt. Németül, angolul és franciául 
beszélt. 

A háborút mint tüzér hadnagy végezte, és a háború végén 
Budapesten kórházban feküdt. A háború után beiratkozott ugyan a 
budapesti Műegyetemre, azonban állást a magyar rádiónál kapott, ahol 
kb. 1948-ig működött. Három verskötete jelent meg. Az évek (1921), 
Álmok (1923) és Ének (1930). Egy negyedik verskötete sajtó alá 
előkészítve a fiókjában maradt.  

Azt hiszem, 1926-ban, feleségül vette a marosvásárhelyi 
szentistváni Nemes Irmát, két gyermekük van, Katalin és András, aki 
igen tehetséges grafikus, fametsző és művészettörténész. 

Az erdélyi bevonuláson csak mint újságíró vett részt, és az ő 
meglepetésére is, Kolozsvárott először énekelte a tömeg az ő székely 
himnuszát, és később, végig az egész Székelyföldön. Ma is szinte 
csodának tűnik, hogyan tudott így elterjedni az egyébként eléggé 
gondosan elválasztott és elszigetelt Erdélyben ez a himnusz. 

Utolsó éveiben búskomorrá tette Erdély második elvesztése és az 
erdélyi magyarság kétségbeejtő helyzete. 1952. május 3.-án halt meg. 
Temetésén a koporsóját 14 színésznő kísérte két oldalról, Ravasz 
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László püspök temette, erdélyi földet szórtak koporsója fölé. Felesége 
egy kopjafát faragott fejfának. 

Az első háború után kifejlődött erdélyi irodalom csupán az 
Erdélyben élő magyar írókat tartotta számon. Csanády György írói 
munkássága felhívta a figyelmet arra, hogy az Erdélyből kitelepített 
több százezernyi magyarságnak is vannak erdélyi költői és írói, akiknek 
egész különleges hivatásuk van: elsősorban ébren tartani a magyar 
törzsben az Erdély iránti érdeklődést, másodszor megírni azt, amit ma 
Erdélyben nem szabad és nem lehet.  

Csanády Györgyöt, a székely himnusz szerzőjét nem szabad 
elfelejtenünk 
 

Bartis Ferenc (Budapest): 

HÁNYAS ÁLLAMPOLGÁRSÁGRA 
VAN SZÜKSÉG A SZABADSÁGHOZ? 

Ízlelgetem az „állampolgár” szót. Nem ízlik – mert „szószerint” 
értelmezve azt jelenti, hogy egy adott államnak vagyok a polgára. Az 
állam pedig egy szörnyűséges gépezet, ami sohasem az egész nemzet 
érdekében és érdekeiért működik, hanem azokat szolgálja, akik 
működtetik... Tehát, sokkalta humánusabb és igazságosabb a 
„honpolgár” megnevezés! Azonban még ebben az esetben is bajom van 
a „polgár” szóval. Nálunk nem azt jelenti ugyanis, mint ott, ahol 
kitalálták.  

Mi, magyarok, a reformkortól állandóan polgáriasodunk s nagy 
polgáriasodásunk közepette már odáig jutottunk, hogy a nép túlnyomó 
többsége nélkülönözik... Furcsa képlet! – A polgár kifejezés, mint 
olyan, a kozmopolitizmus trójai falova. Nézzük csak a fokozatokat: 
magyar állampolgár, európai polgár, világpolgár...   

Amikor megfosztottak román állampolgárságomtól, 1984-ben, és 
hosszú ideig nem kaptam meg a magyar állampolgárságot, holott már 
évek ót Budapesten laktam és jártam a nagyvilágot, – akkor nem 
világpolgár voltam, hanem „HONTALAN”! Íme, kiderül, hogy nem az 
államtól, hanem a honomtól fosztottak meg... 

Hiába osztom-szorzom ezt a nyakatekert „állampolgárság”-ot, a 
köztudat, a törvény, a jog így fogadta el. Tehát, nekem is el kell 
fogadnom, hogy kifejthessem véleményemet a KETTŐS 
ÁLLAMPOLGÁRSÁG”-ot illetően. 
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A kettős állampolgárság az „Összmagyar Testületünk” régi ügye, 
érdeklődésünk és tevékenységünk egyik központi kérdése. Első 
illegális nyilatkozatunkban (1954!) már felvetettük annak 
szükségességét, hogy a világ minden magyarja egyben legyen magyar 
állampolgár is. Évek múltán immár ENDEM-ként (Erdélyi Népi 
Demokratikus Ellenállási Mozgalom) a nyugati és amerikai sajtóban 
taglaltuk a kettős állampolgárság fontosságát. Sok időnek kellett 
eltelnie ahhoz, hogy Budapest felfogja e kérdés lényegét, s rá is 
bólintson. Ezelőtt három-négy esztendővel, folyóiratunkban, a „CÉH”-
ben (most 15 éves) megfogalmaztuk az Összmagyar Testület  
állásfoglalását; közleményünket több sajtótermék átvette itthon és 
külföldön egyaránt. Sűrű levélváltást folytattunk a  magyar 
politikusokkal, sőt a Magyar Országgyűlés Elnökségével is. Meg kell 
mondanom, mindenhonnan igenlő válasz érkezett – persze –, bizonyos 
kitételek megfogalmazásával.  

Íme Összmagyar Testületünk állásfoglalása: 
„Minden magyar és magát magyarnak valló természetes személy, 

bárhol éljen is a nagyvilágban, a magyar Szent Korona fennhatósága 
és oltalma alá tartozik, s így joga van a magyar (kettős) 
állampolgárságra is”. 

Azt hiszem, ez világos beszéd. Meggyőződésünk, hogy ennél  
igazságosabban nem lehet megfogalmazni ezt a jogot és annak 
gyakorlati alkalmazását. 

Fölösleges nyilatkozatunkat magyarázni, mégis szükséges néhány 
eligazító megjegyzés: 

1.) Az elcsatolt területeinken tengődő magyarjainktól Magyar 
Igazolványt vagy más, magyarságukat igazoló okmányt kérni, 
egyszerűen megalázó, sőt gyakran lehetetlen az igazoló okmányok 
beszerzése, hiszen – amint köztudomású –, Trianon óta valamennyi 
utódállamban a magyar neveket az adott állam nyelvén írták, jegyezték 
be az okmányokba, de számolni kell azzal is, hogy Erdélyben pl. az 
egyházaknak visszamenőlegesen is be kellett szolgáltatniuk a 
születésre, házasságkötésre, elhalálozásra vonatkozó iratokat. Sajnos, 
akkor még nem volt fénymásoló, sem digitális fényképezőgép, s így 
kézzel másolgatták az eredetieket, amennyire futotta erejükből és 
lehetőségükből, hiszen a másolást a törvény tiltotta és büntette. Nem 
szabad megfeledkezni egy pillanatra sem a Ó-Romániában élő 
magyarokról, vagy a hajdaniak leszármazottjairól, akiknek nemcsak a 
nevüket, de eredeti vallásukat is „elírták”. Vissza kell magyarosítanunk 
őket! Továbbá: nagyon sok román nevű magyar és magyar nevű román 
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él Erdélyben! Hova sorolja őket majd a hivatal, és a vegyes 
házasságban születetteket? És milyen nemzetiségűek lesznek azok a 
zsidók, cigányok, svábok, szászok, örmények, tótok, lipovánok, 
bolgárok, taliánok, lengyelek, akik magyaroknak vallják magukat, sőt 
becsületes, nagyszerű magyar emberek, de okmányuk szerint mégsem 
magyarok? Ne játsszon senki, egyetlen hivatal vagy önjelölt politikus 
se az emberek legszentebb érzelmeivel! MINDENKI MAGYAR, AKI 
ANNAK VALLJA MAGÁT!!! Az 1956-os magyar forradalom és 
szabadságharc vérfürdőjében s majd a börtönökben, a lágerekben és az 
emigrációban, de mindenek előtt az elkárhoztatott földben, mindenki 
magyar volt! (Itt jegyezném meg: csak az politizáljon, akit erre a 
nemzet feljogosított s aki minden szaváért és tettéért évszázadok 
múltán is vállalja a felelősséget!)   

2.) A Szent Koronát vissza kell helyezni ősi közjogi méltóságába, 
ehhez viszont a régi alkotmány visszahonosítására vagy új alkotmányra 
van szükség! (Nevetséges és egy egész nemzetet megalázó cirkuszi 
mutatvány, amikor a botcsinálta politikusok teszik le az esküt... Mire 
esküsznek?!) 

3.) A fentiek alapján és értelmében a világ minden magyarja eleve 
magyar állampolgár is.  

4.) Tehát, a kettős állampolgárság alkotmányjogi kérdés. 
5.) Ezt kell megoldani! 

* 
Ezek után, a mai jogi keretek között és az itt-ott hangoztatott mis-

másolás-csűrés-csavarás miként képzeli el a kettős állampolgárságot? 
Érthetőbben fogalmazva: az elcsatolt területeink magyarjainak  és a 
nyugati magyarságnak is milyen jogokat, védelmet, oltalmat biztosít 
majd a magyar állampolgárság? Utalok itt a választói és 
választhatósági jogra, a munkavállalási jogra, a tanuláshoz való jogra, 
a társadalombiztosításra stb. Vagy pl., ha egy délvidéki magyart, – aki 
már magyar állampolgár is –, adott pillanatban a szerbiai magyar 
nagykövetség oltalmába fogadhat? Vagy marad ismét az a 
szerencsétlen és szégyenletes megoldás, hogy Magyarország  politikai 
menedéket nyújt az üldözött magyarnak, ahelyett, hogy az asztalra 
ütne? Szóval, egyáltalán mire lesz jó a kettős állampolgárság?  

Illenék előre tisztázni és megfelelő törvényeket hozni a „második”, 
vagyis: a magyar állampolgársággal együtt járó jogok gyakorlati 
szavatolására. Porhintésről, politikai manőverezésről, tömeglélektani  
masszázsról van szó? Bűn volna ismét cserbenhagyni az elcsatolt 
magyar nemzetrészeinket! 
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A jövendőbeli Magyar Alkotmány, az Országgyűlés biztosítson 
lehetőséget arra, hogy a világ minden magyarja és magát magyarnak 
valló természetes személye lehessen magyar állampolgár.  Aki akar, él 
a jogával, – a tiszta beszéd ismeretében és a félreértelmezhetetlen 
törvények tudatában. 

S Ezek után, kedves állampolgárságot adakozó politikusaink, 
kiderül, hogy a nagyvilágban közel 20 millió magyar él! 

Tessék ennek tudatában, az egyetemes magyarság érdekében 
cselekedni, de visszavonhatatlanul. 

A szerző  az „Összmagyar Testület” (All Hungarian Association) elnöke. 
H-1088 Budapest, Vas utca 19. (Telefon: (36-1) 338-4053. 

 

Bartis Ferenc (Budapest): 

56-os BAJTÁRSAIMNAK 

Csupán egy verssornyi időt kérek 
vagy egy pillanatnyi ezredévet, 
hogy nemvolt bölcsőmbe visszatérjek 
és megpihenjek, ha nem lesz vétek; 
csak egy örök csóknyi időt kérek 
nem ifjú magamnak, hanem néktek, 
hogy ne legyetek rokkantak, vének 
fórumon, ágyban, ahol én égek 
s a dús éj még reggel sem ér véget, 
sem a gyász, sem a szemfedős élet;  
szedjétek össze a törmeléket 
s az ég jegébe vágjatok léket! 
Képzavar? Has(s): Behúzni! Megérted. 
Győzelemre vigyen minden lépted! 
Fejet föl! Mellet ki! KÉZ A KÉZBEN! 
Tilos kihalnod, HŐS NEMZEDÉKEM! 

2001. OKTÓBER 1.  
 – Ez egy alkalmi budapesti röpcédula,  

nekem is osztogatták. 

* 
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UTÓSZÓ 
Széttépve és összetörten 
Győzelmektől meggyötörten 
Már magzatként bajba ölten 
Vándor bölcsőtemetőkben 

És mégis élünk 
 
Dobra vernek minden vágyat 
Árverezés a vasárnap 
Nászunkra is gyászhír támad 
Üresek a gyermekágyak 

És mégis élünk 
 
Elvadult a dülők lelke 
Kórót terem tarló mezsgye 
Pusztul a föld egyre-egyre 
Hull a szikla tenyerünkbe 

És mégis élünk 
 
Fogaskerék futószalag 
Egyik elmegy, másik marad 
Bölcsőnk, sírunk porrá szakad 
Zokognak a kövek, szavak 

És mégis élünk 
 
Hogyha sírunk: kiröhögnek, 
Hogyha kérünk: fel is kötnek, 
Hogyha küzdünk: odalöknek 
Történelmi kárörömnek 

És mégis élünk 
 
Magyar, szavad világ értse: 
Anyanyelvünk létünk vére; 
Anyánk szíve tetemére 
Átok zúdult: vége, vége:... 

És mégis élünk! 
 

Bartis Ferenc „Utószó” című versét 1956. november 1-én, Halottak 
Napján szavalta el Kolozsváron, a Házsongárdi Temetőben Dsida, Brassai, 
Kriza sírjánál, s e verséért a Román Katonai Törvényszék a költőt hétévi nehéz 
börtönre ítélte... 
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Cúth János: 

MI REJLIK 
A POLITIKAI JELSZAVAK MÖGÖTT? 

Jelen világunkban, amikor valami „érdemlegeset” kínál a híradás, 
az így foglalható össze: Baj van! 

Nem szolgálok helyszíni tudósítással sem földrengésről, sem 
repülőgép-katasztrófáról, mégis fel kell kiáltanom: Nagy baj van! 
Egyre inkább úgy tűnik fel számomra, hogy a baj kovácsai részben mi 
magunk vagyunk. Ne tagadjuk: a csapások, katasztrófák, és az egyre 
szorongatóbb létbizonytalanság miatt álmatlan éjszakáink vannak: A 
biztosítók és bankok kíméletlen fosztogatásai és zsarolásai már-már 
tűrhetetlenek. Például egy-egy kölcsön fejében az alapösszeg több, 
mint kétszeresét fizetjük vissza, mégis aggódnunk kell, mert 
amennyiben nem tudjuk fizetni a törlesztéseket és a „saját” házunk 
utáni adót, meg kell válnunk hajlékunktól. Egyszóval kiszolgáltatottak 
vagyunk. Méghozzá nemcsak az utcán, ahol mindennaposak az 
erőszakos cselekmények, a lövöldözés, a rablás és a gyilkosságok, de 
már az ismert mondás: „Az én házam az én váram” sem érvényes, mert 
szervezett bandák lesik az alkalmat, amikor a család elutazik hazulról, 
hogy azt követően kíméletlenül kifosszák és feldúlják „a mi várunkat”. 
Gyermekeink az iskolában „sexnevelésben” részesülnek, ami nem más, 
mint nyílt és szándékos megrontás. Arról nem is beszélve, hogy nyíltan 
népszerűsítik a perverzitást, a homoszexualitást, arra ösztönözve őket, 
hogy el kell fogadniuk azonos nemű társaik közeledését...! És mégis 
„hallgat a mély...” Vajon mit remél, netán azt, hogy a kérdések 
megoldására ott vannak a politikusok? Nem kérem. A politikusok nem 
illetékesek. Rendes körülmények között azok lennének, de jelenünk 
fényévnyi távolságra van a rendestől. 

Nemrégiben fejtegettem lapunk hasábjain azt a hihetetlennek tűnő 
ellentmondást, hogy pl. egy asztalosnak, aki egész életét ablakkeretek 
gyalulására szánta, szaktanintézetet kell végeznie, egy lakatosnak 
úgyszintén elméleti és gyakorlati felkészültségéről szakvizsga 
keretében kell számot adnia, s csak ezt követően helyezkedhet el 
szakmájában. Ám, ha egyenetlen marad az ablakkeret, vagy nem 
illeszkedik helyére az erkélykorlát, vagyis selejtet gyárt a szakember, 
azt meg kell térítenie, jóvá kell tennie... Viszont gondoljuk csak végig, 
hogy is van ez a politikusokkal? Mi kell ahhoz, hogy valaki 
politikusnak jelölje önmagát? Nos, ezen az utóbbin kívül szinte 
semmi... – rendes körülmények között. Manapság azonban akármilyen 
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hihetetlen, már van követelmény, úgymint: Lelkiismeretlenség, 
könyörtelenség, a hazudozás művészi szinten történő gyakorlása 
(szükségtelen példát említeni...), megvesztegethetőség, a pénz-
oligarchia iránti teljes lojalitás....  

Holott ugy-e az ő (politikusnak) felelősségük nem ablakdeszkára 
vonatkozik, hanem emberek százmillióinak sorsa, élete és halála függ 
tőlük. Mondom: tőlük! (Tisztelet az elenyészően kevés kivételnek.) 

És ismét itt vagyunk a jelenben, jelenünk politikusainak árulása 
közepette, mert miközben azt várjuk, hogy meghozzák a szükséges 
rendeleteket annak érdekében, hogy jobban boldogulhassunk és tényleg 
biztonságosabb legyen az életünk, valóban születnek új törvények, 
főleg szeptember 11.-e óta, és új elvek is érvényesülnek. Ezeknek 
közös ismertetőjele a humánus máz és az emberbaráti körítés. A 
valóságban viszont mindig egy vékony réteg iránt humánusak és 
emberbarátiak ezek a törvények és elvek, a valóságban pedig egész 
közösségek, nemzetek ellen hatnak. Korántsem véletlenül, mert a 
„biztonság”, az „emberi jogok”, a „terrorizmus elleni harc”, hamis 
jelszavai ürügyén tudatosan, precíz következetességgel verik tönkre 
közösségeinket, családjainkat, bomlasztanak fel egész nemzeteket, 
miközben bátorítják és futószalagon mentik fel a gyermek- és 
apagyilkosokat, a kábítószer-csempészek pedig szinte zavartalanul 
mérgezik a fiatalságot. Ezzel párhuzamosan gyermekeinktől megvonják 
a konkrét tudást, nincs erkölcsi nevelés, gyalázzák a vallást és az Isten-
hitet, viszont a közakarat ellenére is ömlik a képernyőkről a vér.  

Ki kérte mindezt és mi jogon teszik ezt velünk? És még egy fontos 
kérdés: Miért engedjük? Ahhoz azonban, hogy a kérdés mindenkiben 
külön-külön is megfogalmazódhasson, szükséges lenne egy alapkérdést 
tisztázni. Biztos vagyok abban, hogy a legtöbb ember teljes 
magabiztossággal jelentené ki, hogy ő bizony soha többé nem kér a 
marxizmusból, leszámolt a kommunista elvekkel és felfogással... 
Akármerre nézek, az emberek 95 százaléka vehemensen tiltakozik a 
kommunizmus ellen, és szinte kötelező, vagyis automatikus gesztussal 
utasítja el a kommunizmust akár mint embertelen ideológiát, avagy 
társadalmi rendet. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Biztos ez? 
Mert a valóság rácáfol erre a tüntető elutasításra. A marxizmus 

ugyanis hat, él és virul. Íme: Ma a hivatalos, „haladó” felfogás az 
ateizmus. Gyermekeink történelemkönyvei az enciklopédiákig 
bezárólag a legalávalóbb és legprimitívebb hazugságokon és 
hamisításokon alapuló Darwin fejlődéselméletet hivatalosítják. Azt az 
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elméletet, amelyről maga Darwin jelentette ki, miszerint szép, csak kár, 
hogy nem igaz. – Mindez bizony tömény materializmus. Ne tévesszen 
meg senkit, hogy ezt ma nem így nevezik. A név változott 
(liberalizmus, demokrácia), a gyakorlat maradt, sőt, a kommunista 
gyakorlatnál körmönfontabb, ravaszabb, áttételesebb módon hajtják 
végre – ugyanazt. A globalizációt, ami sokat sejtető program keretében 
a nemzetek elsorvasztása (ha kell végzetes elszegényesítése, vagy 
egyenesen kipusztítása) árán megy végbe. Az egyén teljes függővé 
tételének, az egyéniség letörésének, a tudás elvonásának folyamatát 
éljük manapság. Mindez az ösztönök gátlástalan felszabadításával 
párosulva azt a célt szolgálja, hogy az emberiség nagy részét a 
pillanatnyi élvezeteket hajszoló, ámokfutó, züllött csürhévé degradálja. 
E fölé az öntudatlan szerves massza fölé kíván emelkedni egy 
maroknyi csapat, a föld minden értékének és kincsének birtokosaként 
és korlátlan uraként.  

Ez tehát a nagy terv, a globalizáció, más fedőnevén az „új 
világrend”, amelynek pitvara a kommunizmus volt, lakószobája pedig a 
demokrácia és a liberalizmus. Ennek felismerése nélkül nincs helyes 
kérdés, helyes kérdés nélkül pedig sem helyes válasz, sem megoldás 
nem létezik.  

 

Ft. dr. Miskolczy Kálmán, Sch. P.: 

SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY 
(ünnepe június 27) 

Szent László – a lengyel-magyar testvériség és barátság záloga, 
valamint a horvát-magyar együttélés létrehozója – anyja II. Meciszláv 
lengyel király leánya, és Lengyelországban látja meg a napvilágot 1046 
körül. Atyja I. Béla király, akinek Endre király ellen kell harcolnia a 
trónért. Testvére, Géza lesz előbb atyja utóda, aki viszont Salamon 
király ellenében küzd a trónért. Géza három évig uralkodik s után a 
népakarat Lászlót kívánja Salamon helyett.  

„Valóban az isteni Gondviselés különös intézkedését kell abban 
látnunk, hogy a magyar nemzetnek az első szent király halálát követő 
négy évtizedes viszály után őt adta, mert uralkodása sorsdöntő volt a 
népe történetében. Kiváló uralkodói képességével, vitézségével és élet-
szentségével kivezette a magyarságot a belső viszályok örvényéből és 
megmentette a külső ellenségek halált és pusztulást hozó támadásaitól” 
– írja Vecsey Lajos, egyik életrajzírója. Hóman Bálint történetíró 
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szerint is az ő feladata lett az ország „megállapítása” vagyis a belső 
rend megszilárdítása, valamint a külső határok biztosítása. Nevéhez 
fűződik Horvátország és Szlavónia meghódítása. 

„Ezt a király nem kapzsiságból cselekedte – írja a krónikás –hanem 
azért, mert a megözvegyült királyné a magyar király testvére volt, így a 
királyi törvény szerint őt illette az örökség”.  

Hadjárataiban kitűnt vitézségével, különösen a kunok elleni 
harcokban. Ugyanakkor az ellenségeivel szemben kíméletes, lovagias. 
A magyar leány kiszabadítása egy menekülő kun vezér kezéből, sok 
magyar templom falára felkerült festményként. Népszerűségét 
bizonyítja a sok legenda, amellyel alakját a néphit körülfonta: Szent 
László füve, a tordai hasadék stb. 

Az úz, kun és besenyő betörések tapasztalatai arra bírták, hogy a 
végeket megerősítse. Az elnéptelenedett területekre új telepeseket 
hozott, kiépítette a keleti részeken a közigazgatási szervezeteket, ilyen 
módon politikai egységgé formálta Magyarországot. Ezt a munkát az 
észak-nyugati részeken is ő kezdte meg, de Kálmán király fejezte be. 
Ők ketten építik ki a vármegyei rendszert 72-re. 

Egyházi vonalon is sokat és nagyot alkotott: ő szorgalmazta Szent 
István szentté avatását és 1091-ben tiszteletére Zágrábban püspökséget 
alapított, s azt a kalocsai érsekségnek rendelte alá. Befejezte a váci 
székesegyház építését, új templomot építtetett Nagyváradon Szűz 
Mária tiszteletére és Gyulafehérvárott is. Nyitrán bencés kolostort 
alapított. Gondja volt az egyházi fegyelemre és VII. Gergely pápa 
szellemében: a szabolcsi zsinaton a pápa reformintézkedéseit fogadtatta 
el a püspökkel és papokkal. 

Valóban nagy király, akire minden magyar csak csodálattal 
tekinthet fel, mert benne megvalósulva látja legszebb álmait: hazája 
nagyságát, területi integritását, politikai és erkölcsi tekintélyét. 

Mi volt varázserejének titka? Prohászka püspök szerint: „A 
harchoz szokott magyarság belátta, hogy kereszténység és vitézség nem 
zárják ki egymást, sőt erősítő hatással vannak egymásra. A keresztény-
ség nemzeti életté, a keresztény király a nemzet hősévé lett”. 

Ezt mondja róla az ősi magyar ének: 
Idvezlégy kegyelmes Szent László kerály, 
Magyarországnak édes oltalma. 
Szent királyok közt drágalátos gyöngy. 
Csillagok közt fényességes csillag. 
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* * * 
Az USA-ban Beaver Fallson (PA), Lorainban (OH), New 

Brunswickon (NJ) és South Norwalkon (CT) van Szent László tiszte-
letére emelt tamplom, Kanadában pedig Courtlandon (ON), Szűz Mária 
és Szent István után a legtöbb. (Szent Erzsébet tiszteletére öt, Szent 
Istvánról tíz, a Szűzanyáról tizenkét magyar templom van elnevezve az 
USA-ban és Kanadában.) 

* * * 

László nevű magyar királyok: 
I. László (Szent László),  
1040-ben született, elhunyt 1095 július 
29.-én. I. Béla második fia. 

II. László,  
1131-ben született. Elhunyt 1163 január 
14.-én. II. Béla másodszülött fia. Király 
1162-1163. 

III. László,  
1199-ben született. Király 1204-1205. 
Imre király és Aragóniai Konstancia fia. 
Elhunyt 1205. május 7.-én. 

IV. László (Kun László),  
1262-ben született. Király 1272-1290.  V. István fia. Anjou Izabellával, 
magyar nevén Erzsébettel 1277-ben kötött házassága gyermektelen 
maradt. 1290. július 10.-én hunyt el. 
V. László,  
1440. február 22.-én született Komáromban. Magyar és cseh király, 
osztrák herceg. Albert király és Erzsébet királyné utószülött fia. 
Prágában hunyt el 1457. november 23.-án. 
László (Nápolyi László), nápolyi király,  
1377-ben született. II. (Kis) Károly és Durazzói Margit fia. Apja halála 
után felvette Szicília, Nápoly és Magyarország királyának címét. 1414. 
aug. 6.-án hunyt el.  

Szent László
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Péterffy Gyöngyi: 

NEHOGY ELHIGGYED AZT! 

Wass Alberttel 
Érzem, hogy látsz! 
beitta fényedet a táj, 
Elfújta arcodat a szél, 
kezeidet a vízmosás,  
de 
most itt együtt, 
itt bent, 
bennem szorítod 
és tartod az erőt  
ne félj! 
Ne félj, te kedves 
alázott gyermekem,  
veled vagyok, veled! 
követ tekintetem 
simogató fénye, 
nehogy elhiggyed azt,  
mindeneknek vége! 
Nehogy elhiggyed azt,  
meghalhat a nemzet! 
Szétszakítva is él –  
újvilágot nemzett! 
Újult akarattal 
megmenti a valót, 
viszi szellememmel 
a szentelt „lobogót  
a szót”! 
A szent magyar szót! 
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IV. 
KIÁLLÍTÁSOK 

A XLIV. Magyar Kongresszus  kiállításai képző- és iparművészeti, 
bélyeg- és könyvészeti osztályokra tagozódtak. A kiállítások 
tulajdonképpen 2004. november 26.-án reggel nyíltak meg és a Magyar 
Bál végéig voltak díjtalanul látogathatók. 

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

Gyula Könyvkiadó Vállalata, szakértő tulajdonosa – aki könyvkiadói 
minőségben elévülhetetlen érdemeket szerzett – leánya, dr. Ludányiné 
Nádas Julianna közreműködésével mutatta be. 

A képző- és iparművészeti kiállítás anyaga az idén is magas 
színvonalúnak bizonyult. 

A sok újonnan kiadott könyv között figyelmet érdemel az Árpád 
Könyvkiadó Vállalat iskolai tankönyvsorozata.  

A kiállítók a következők voltak:  
Bogárdy Imre: Akvarell kiállítás /  

Watercolor paintings by Imre Bogárdy 
Buza György: Fényképkiállítás / 

Photography by György Buza 
Domján József: Fametszet kiállítás kölcsönözi felesége, Domján 

Evelyn / Exhibition of Woodcuts by the late Joseph Domján, 
on loan courtesy of his wife, Evelyn Domján 

Lázár Krisztina: Festmény kiállítás / 
Paintings by Krisztina Lázár 

Legeza Marianne: Akvarell festmény kiállítás / 
Aquarelle Paintings, Watercolors, by Marianne E. Legeza 

Walter Krisztina:  Ifjúsági kiállítás / 
Young Artists’s Art Exhibit by Krisztina Walter 

Ludányi Nádas Panni: Könyvkiállíás / 
Hungarian Book Display & Sales, by Julie Nádas Ludányi 

* * * 
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Wass Albert: 

A LÁTHATATLAN LOBOGÓ 

Konok hűséggel hordozom 
az úttalan bozótokon. 

Sem a vállam és sem a markom, 
de fogom, viszem és megtartom. 

S fogcsikorgatva hirdetem: 
nem ért véget a küzdelem! 

Mert valami még megmaradt, 
Görcs zsibbasztja a markomat, 

de markomban még itt a Szó: 
a láthatatlan lobogó! 

Ereklyém. Kincsem. Fegyverem. 
Magasra tartom s lengetem! 

És védem, foggal és körömmel 
Vad dühvel és őrült örömmel! 

És mentem, mindenek által, 
íntépő, végső akarással! 

Dúlt otthonom rég összedőlt, 
Kifordult alólam a föld. 

Társaimat ár elsodorta.  
Mögöttem ég a poklok pokla. 

Előttem vad sziklák merednek. 
De nekivágok a meredeknek! 

Mert élek még! Ha törten is, 
ha vérben is, ha görcsben is. 

Még ha utolsó is vagyok, 
kit az özönvíz meghagyott, 

de harcom végigharcolom, 
s a lobogót megmarkolom! 
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Megmarkolom és nem hagyom, 
ha le is szakad a két karom, 

ha két lábam térdig kopik: 
de feljutok a csúcsokig! 

S utolsó jussomat, a Szót, 
ezt a szent, tépett lobogót 

kitűzöm fent az ormokon 
s a csillagoknak meglobogtatom! 

 

Panajothné László Márta (Cleveland, Ohio): 

 MAGYARUL... 

„Szívem első gondolata...” 
Jó anyánk így tanította, 
minden napon azzal kezdem,  
Istenhez száll köszönetem. 
 
Gyermekkortól mind idáig,  
életemnek alkonyáig, 
több nyelv között, idegenben, 
azt az imát nem feledem. 
 
Évek teltek, évek múltak, 
más szokások rám  tapadtak. 
Más a nyelv itt, más az élet, 
idegen országban élek. 
 
Panaszra ne nyíljék ajkam, 
de szívemben, gondolatban, 
- bár ideköt már a sorsom – 
csak magyarul imádkozom. 
 
Szülői ház, sok szép emlék, 
a szívemben csak az él még. 
Magyar anyanyelvem hangja, 
édesanyánk imádsága. 
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Lehet-e elmulasztani, 
régi fohászt elfeledni: 
„Jöjj el Jézus, légy vendégünk, 
áldd meg amit adtál nekünk”. 
 
Hálát adni a vett jókért,  
mindennapi kenyerünkért: 
„Aki ételt, italt adott, 
Annak neve legyen áldott”. 
 
Lehet-e azt eldalolni, 
más nyelveken elzokogni?... 
Örömben, vagy búbánatban, 
csak magyarul szól az ajkam. 
 
Német, angolszász, francia 
mind büszke a sajátjára. 
Magyar nyelvünket kívánnám,  
ha nekik is átadhatnám. 
 
Átadhatnám, hogy megértsék, 
értékeljék, megbecsüljék. 
Bár nem hangos, nem hangadó, 
egyiknél sem alábbvaló. 
 
Hála! – Hogy még jónéhányan, 
új hazában, új világban, 
ha a jó Istenhez szólunk, 
még magyarul imádkozunk. 
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V. 
IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST 

 
A XLIV. Magyar Kongresszus Irodalmi és Művészestje 2004. 

november 26.-án, pénteken este 7 órakor vette kezdetét. A hatalmas 
termet zsúfolásig megtöltötte a hálás közönség.  

Az est közönségét Peller Ildikó (Westlake, Ohio), az Árpád 
Szövetség nagy díszjelvényének tulajdonosa, mint műsorvezető, meleg 
szavakkal köszöntötte, majd az egyes szereplőket külön-külön 
bemutatta.  
 

Peller Ildikó (Westlake, Ohio): 

MERJÜNK MAGYARNAK MARADNI! 

A magyar történelmi határokon kívül Nagy-Cleveland városa a 
világ egyik legnagyobb magyar központja. Tíz templomunk van, ahol 
magyarul száll az ima Teremtőnk felé, magyar iskolánk már 
harmadgenerációs magyar tanulókkal ismerteti történelmünket, 
irodalmunkat, nemzeti és népi hagyományainkat.  

 
A Művészest közönségének egy része. 

(Kemenes István felvétele) 

Magyar cserkészcsapataink és azok vezetői világhírűek. 
Tehetséges fenntartók által létrehozott és életben tartott múzeumunk az 
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óhazaiak előtt is megbecsült érték. Az évente megtartott Magyar 
Találkozó messziről hozza ide mindig vendégeinket, előadóinkat, 
művészeinket. 

Talán azért, mert magyarok akarunk lenni, még akkor is, ha talán 
évente csupán egy pár órára is, mert jó magyarnak lenni! 

Nemzeti irodalmunk és zenei kincseink töltik ki évről évre a 
Magyar Kongresszus Irodalmi és Művészestjét. Ma is ezt nyújtjuk 
vendégeinknek. 

 
 Peller Ildikó, a program rendezője és vezetője,  

dr. Nádas Gyulával és dr. Nádas Jánossal előadás után. (dr. Nádasné Gabriella) 

 
Miért? Mert nemzetünk irodalmi alkotásai és nemzeti művei a 

szívünkre hatnak, szívünkbe kapaszkodnak, ahol a dallam és a szöveg 
mindannyiunkban egy bizonyos hangulatot, valamilyen mély érzést 
kelt, vagy örömet, vagy bánatot, vagy dacosságot, vagy valamilyen 
boldog percet idéz fel elménkben, valamilyen régmúlt emlékhez vagy 
helyhez fűzi gondolatunkat és lelki világunkat. A magyar vers az, ami 
felkelti bennünk az anyanyelvünk iránt való elismerést, felfedi előttünk 
annak szépségét, kifejező erejét. A magyar zenemű és a magyar ének 
az, ami bennünket legjobban összeköt, amiben mindig mindannyian 
örömmel osztozunk.  

Mindkét műfaj a lelkünkre hat, belső érzést vált ki, legyen az 
bánat, öröm, vagy megnyugvás. 
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Felejtsük el, hogy ezeken a falakon kívül idegen világ élete zajlik. 
Felejtsük el, hogy  kint az utcákon nem otthonos a magyar szó. 
Merüljünk bele nemzeti kincseinkben értékes és tehetséges művészeink 
előadásain keresztül. 

Lelkileg, érzelmileg, gazdagabban térünk vissza otthonainkba. 
Merjünk magyarnak maradni! 

A rendezőség nevében és megbízásából őszinte szeretettel 
köszöntöm kedves vendégeinket és kiváló előadó művészeinket a 44. 
Clevelandi Magyar Kongresszus/Találkozó Irodalmi és Művészestjén. 
„Merjünk magyarnak maradni!” felszólítással hívtuk kedves 
vendégeinket ma esti előadásunkra. 

 
Dr. Palasics János a Cleveland Women’s Orchestra Ensemble szereplő tagjaival. 

(Somogyi Lél) 

 
1. Első számunk bizonyítja, hogy itt, Clevelandben, igenis, merünk 

magyarnak maradni. A Clevelandi Magyar Iskola karöltve a családi 
környezettel, gondoskodik arról, hogy a gyerekeknek legyen magyar 
oktatás az óvodától kezdve, egészen a magyar cserkészvezető 
előkészítő földrajzi, történelmi és irodalmi „érettségiig”. Minden hétfőn 
este önkéntes tanítók oktatják a magyarul beszélő diákokat, megfelelő 
tankönyvek használatával, igazgatójuk, Szentkirályi Ödön, vezetése 
alatt. Az iskola hivatását a XXI. századra többek között így fogalmazta 
meg: a magyarságismeret tanítása, a magyarságtudat átadása, a magyar 
keresztény és hazafias szellem megőrzése és továbbadása, és megtanítja 
a tanulóknak, hogy szüleik vagy nagyszüleik hogyan és miért kerültek 
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emigrációba. Walter Annamária az idén a Magyar Iskola legmagasabb 
színtű osztályát, a Magyar Cserkész Szövetség által előírt irodalmi 
érettségi osztályt végezte el sikeresen (nem kis teljesítmény). 
Gratulálunk neki a sikerhez.  Ma eljött hozzánk, hogy előadja nekünk 
Papp Váry Elemérné „Hitvallás” című versét.  

2. „Merjünk magyarnak maradni”! 
Visszaemlékezünk a körünkben jól ismert és nagyrabecsült magyar 

testvérünkre, Palasicsné, Kapossy Katira.  Szomorú szívvel vettünk 
tőle búcsút az elmúlt évben, amikor Teremtőnk magához szólította. Ha 
valaki élte ma esti jelszavunkat, akkor az Kati volt. Egész életén át 
cselekményeivel bizonyította hűséges ragaszkodását magyarságához és 
a clevelandi magyarokhoz. Mint az Egyesült Egyletek elnöke, 
kimagasló szervezése két nagyszabású koncert volt, a magyar 
millennium emlékére. Mindkét koncerten a (nem magyar) Cleveland 
Women’s Orchestra játszott, amelynek eredményeként nagyon 
bensőséges baráti kapcsolat fejlődött ki közöttünk, hiszen Katival ez 
könnyen ment. Így a zenekar jelenlevő három tagja, mai műsorunkat 
Kati emlékére ajánlotta fel. 

 
Péterffy Gyöngyi előadó művésznő dr. Wass Albertról emlékezik meg. (dr. Nádas János) 

 
3. Péterffy Gyöngyi  már szerepelt ezelőtt nálunk, talán sokan 

közülünk emlékeznek rá. Akkor még Erdélyből, Marosvásárhelyről jött 
közénk. Azóta Amerikába vándorolt és a pennsylvaniai Betlehemben 
él. Költő és szavalóművész. Verseit tartalmazó könyve, amelyet a nagy 
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magyar író és költő, Wass Albert dedikált, már megjelent. Ismét 
üdvözöljük és köszönjük, hogy megosztja velünk tehetségét és 
estünkön ismét gyönyörködtet bennünket előadásával. Két költeményt 
szaval, Wass Albert: „A láthatatlan lobogó” címűt és saját költeményét: 
„Nehogy elhiggyed azt, Wass Alberttel”. 

 
Lendvay Gabriella és Chikány Béla a Bánk Bán operettből ad elő. 

(dr. Nádasné Gabriella) 

 
4. Lendvay Gabriellát  nem kell bemutatnunk. Évek óta 

gyönyörködtet bennünket itt, Irodalmi Estünkön, elbűvölő szoprán 
hangjával. Iskolás korában kezdte el énekművészi pályáját, és azóta, a 
világon, sokfelé élvezte előadását a hallgató közönség. Meglepő 
tulajdonsága a szerénység és kedvesség. Gabriella a New York-i 
Magyar Színház tagja.  

Az idén egy meglepetéssel ajándékoz meg bennünket, művész 
társával, Chikány Bélával. Ő először szerepel körünkben. 30 éves 
koráig mérnöki pályán dolgozott. Ekkor rájött, hogy éneklő tehetsége 
több örömet és kielégülést ad számára. 1993-ban megszerezte a 
koncert-énekes oklevelet, majd 1994-ben a budapesti Színészi 
Főiskolát fejezte be. 1996 óta a budapesti Operett Színház tagja, így 
Magyarországról, Budapestről jött el hozzánk. Szeretettel mondunk 
„Isten hozott”-at Bélának. 

Programunk első részében Kálmán Imre: „Marica grófnő” és a 
„Cirkuszhercegnő”, majd Puccini „Bohémélet” című operájából adnak 
elő szóló és duett áriákat. 
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5. Mécs Évát ismét örömmel üdvözöljük. Úgy érzem, hogy Évát 
sem kell különösképpen bemutatnunk, hiszen sok éven át élveztük 
lenyűgöző előadásait, amelyeket mindig a minőség, a változatosság, az 
eredetiség és a teljes odaadás jellemez. Magyarországon végezte a 
művészeti főiskolát és 1985 óta Pittsburghben él. Ma este magyar írók 
műveiből állított össze előadást, amelynek címe: „Elmondom hát 
mindenkinek”! Amikor Éva előadásában gyönyörködünk, „merjünk 
magyarnak maradni”. 

6. A program utolsó számaként Lendvay Gabriella és Chikány 
Béla Lehár operettekből és Erkel Ferenc „Bánk bán” című operájából 
szóló és duett áriákat adott elő.   

A műsor végén virágcsokorral köszöntöttük fel a 99. születésnapját 
ünneplő dr. Nádas Gyulát, a Magyar Társaság elnökét, a Magyar 
Kongresszusok rendezőjét, aki megköszönte a művészek fellépését és a 
kedves születésnapi megemlékezést. 

 
Walter Anna a „Hitvallást” szavalta el.  (dr. Nádasné Gabriella)
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VI. 
DÍSZVACSORA  ÉS  A  MAGYAR  BÁL 

 
A XLIV. Magyar Kongresszus és az azt követő Magyar Bál a 

„Sheraton Cleveland City Center” nagy báltermében 2004. november 
27.-én, szombaton este került megrendezésre.  

A tiszteletbeli díszfővédnökök tisztét 
Bob Taft, Ohio állam kormányzója, 

George Voinovich, Ohio állam szenátora és 
August B. Pust, a nemzetiségi ügyek képviselője töltötte be. 

Díszvédnökök 
Jane L. Campbell, Cleveland város polgármestere, 

továbbá 
dr. Péter Forgách, Ft. István Mustos, Sch. P., dr. László Sasvári, dr. 

Miklós Tápay, és dr. János  Záborszky voltak. 

* 

Bevezetőül Buzáné Ormai Ildikó (Bay Village, Ohio) énekművész, 
zeneszerző – Peller Miklósnak a Szent Imre egyházközség énekkara 
karnagyának, az Árpád Akadémia rendes tagjának zongorakíséretével – 
és Győriné Mező Margit (Cleveland, Ohio) zenetanár, zongoraművész 
az amerikai és magyar Himnuszt a közönség részvételével énekelte el.                         

Ima: Nagytiszteletű Tamásy Éva, ev. lelkész 
Dr. Nádas Gyula (Cleveland, Ohio), mint a Magyar Kongresszus 

rendezője, üdvözölte a megjelenteket és jó étvágyat kívánt.  

* 
Az ízletes díszvacsora elfogyasztása után a 2004. évi Árpád 

érempályázat kihirdetésére és átadására került sor. 
Somogyi F. Lél, mint az Árpád Akadémia főtitkára, felkérte dr. 

Nádas Jánost, a Magyar Társaság elnökét, hogy a Magyar Kongresszus 
Bírálóbizottsága által odaítélt arany Árpád-érmek nyerteseit hirdesse ki. 
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Arany Árpád-érmek nyertesei: 
Ambrosy Anna 

Baloghné Petres Judit 
Czito de Frank 
Czito de Irene 

Dr. Forgách Péter 
Hochenburger Éva 
Dr. Irsay György 

Kis Ferenc 
Lendvay Gabriella 

Márkus Gyula 
Mécs Éva 

Dr. Nádas Jánosné Gabriella 
Dr. v. Ormayné Gabriella 
Vörösváry Istvánné Irénke 

* 
Ezután az Árpád Szövetség díszjelvényeinek átadása azok részére, 

akik évtizedeken át önzetlenül dolgoztak emigrációs magyarságunk 
megmaradásáért.  

Faber Erika 
Ferencz Béla 

* 
A kitüntetések után dr. Nádas János, a Magyar Társaság elnöke, 

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

* 
A MAGYAR BÁLT 

két lelkes ifjúsági bálelnök vezette: 

Duna Anni  és Nádas Tas 
* 

ELSŐ BÁLOZÓK: 
Gagnon Chantal 
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* 
NYITÓ TÁNCOSOK 

Duna Anni, Mészáros Kinga, Némethy Zsóka, Walter Anna 
Kondray Kristóf, Kondray Marci, Nádas Tas,  

Sedenszky István, Strada Péter 
* 

A clevelandi cserkészek „Regös csoportja”  
magyar népi táncokat mutatott be nagy sikerrel. 

* 
A kitűnő tánczenét, mint minden évben, 

Hegedeös Kálmán kiváló zenekara szolgáltatta. 
* 

Sajnos, a névsor nem teljes, többen jelentkeztek vidékről,  
de nevüket pontosan nem közölték. 

 

 
Nádas Tas és Duna Anni, az ifjúsági bálelnökök. 

(dr. Nádas János) 
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* * * 

TÁRSASEBÉD 
A szombati előadásokat, november 27.-én 

ízletes társasebéd követte. 

A társasebéd előadója: 
Ft. Mustos István, Sch.P. (Passaic, NJ) 
„Becsületes múltunk: jövőnk záloga”. 

* * * 

Dr. Pereszlényi-Pintér Márta (Cleveland, Ohio): 

A MAGYAR TÁRSASÁG SZOMBAT DÉLUTÁNI  
TÁRSAS EBÉDJÉNEK BEKÖSZÖNTŐJE 

Miközben készültem a tegnap délutáni magyar gasztronómiai 
bemutatóra, kezembe került egy francia nagytudós könyve: Jean 
Anselme Brillat-Savarin 1825-ben kiadott: „Az ízlés fiziológiája”. c. 
könyve. Brillat-Savarin híres-nevezetes a több számban kiadott 
vendégfogadással kapcsolatos tanácsairól.  

Majd a következő tanácsra figyeltem fel: „Amikor valakit 
otthonunkba meghívunk, vendégünk kényelmére, jólétére, s 
boldogságára, mi mint házigazdák vállaljuk a felelősséget”. 

Most, ezen a hétvégen a Sheraton a mi otthonunk, majd a Rendező 
Bizottsági tagok a vendégfogadók. Így hát hölgyeim és uraim, mint 
házigazdák, egyetlen célunk az, hogy mindenki, aki hozzánk ellátogat, 
itt a Magyar Társaság otthonában, most a „Hálaadás” ünnepei alatt, 
kérjük érezze a meleg vendégfogadást, a meleg magyar szeretetet.  

Aki magyar otthonba ellátogat, biztosan már régóta ismeri a 
„Magyar Házi Áldást”: 

Hol hit, ott szeretet, 
Hol szeretet, ott béke, 
Hol béke, ott áldás, 
Hol áldás, ott Isten,  
Hol Isten, 
Ott szükség nincsen. 
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De egy parányi szükség azért még létezik: szükségünk van 
felismerni mind azokat, akik nemcsak e pár nap alatt, hanem egész 
éven át, önkéntesen dolgoznak, hogy ez a Magyar Találkozó hétvége 
megvalósuljon. Így hát engedjék meg, hogy megköszönjem a Rendező 
Bizottsági tagoknak fáradhatatlan munkáit: 

 
Alapiné Etelka 
Beodray Ferenc 

Beodray Ferencné Piroska 
Cathry Emília 

Kis Ferenc 
dr. Kondray Ildikó 

dr. Ludányiné Nádas Julianna 
Molnár Istvánné Edit 

dr.Nádas Gyula és felesége Ibolya 
Peller Miklósné Ildikó 

Somogyi F. Lél 
dr. Somogyi Ferencné Sarolta 

Szabolcs Lászlóné Örzse 
 
Konzultánsok: dr. Nádas János és felesége Gabriella (Kuni). 
Hálás köszönetet mondunk Somogyi Lélné Marianának is, aki 

családi közreműködéssel megrendezte a péntek délutáni kitűnő, ízletes 
fogadást, majd kisegített az ifjúsági esti, meg a főzési bemutatóval is. 

Végül, köszönöm önöknek, kedves vendégeinknek, hogy már 
negyvennégy (44) év óta támogatják a Magyar Találkozót, és 
ötvennégy (54) éve a Magyar Társaságot. 

Most rám esett az a megtisztelő feladat, hogy bemutathassam a 
Magyar Társaság nevében az ez évi Társas Ebéd ünnepi szónokát, Ft. 
Mustos István, Sch. P. atyát, püspöki delegátust, az Árpád Akadémia 
rendes tagját. Jelenleg Mustos atya a Passaic-i (NJ) magyar Szent 
István római katolikus templom plébánosa, amely 2003-ban ünnepelte 
fennállásának 100. évfordulóját. Mustos atya diplomáját Rómában 
szerezte meg teológiából, majd Buffalo-ban mesteri diplomáját 
fizikából és matematikából. Ft. dr. Miklósházy Attila a  külföldön élő 
magyarok püspöke, kinevezte Mustos atyát, az amerikai magyar 
katolikusok főlelkészének. Mai előadásának címe: „Becsületes 
múltunk, jövőnk záloga”.  
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* * * 

ISMERKEDŐ ÉS BÚCSÚEST 
A XLIV. Magyar Kongresszuson megjelentek közül többen 

érkeztek szállásukra már a megnyitás előtt. Fogadásukról a rendezőség 
gondoskodott.  

2004. november 24.-én este a korábban érkező vendégek az 
amerikai hálaadás ünnepének előestéjén együtt vacsoráztak, utána 
kedves műsoros estet rendeztek. 

2004. november 28.-án, vasárnap nem tudott mindenki 
visszarepülni otthonába. Ezek – együttesen elköltött vacsora után – 
igen jól sikerült, vidám búcsúesten vettek részt, amelyet maguk 
állítottak össze.   

* * * 

 
Bogárdy Imre festőművész 

 „Akvarell Festmény”-einek bemutatóján. (dr. Nádas János)  



94 

 

Buzáné Ormai Ildikó énekművésznő a Kongresszus megnyitásakor a Magyar Himnuszt 
énekli a közönséggel együtt. A zongoránál Győriné Mező Margit zongoraművésznő. 

(dr. Nádas János) 

 

 

A Könyvkiállításon Ludányi Nádas Julianna könyveket árul. 
(dr. Nádas János) 
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Az Irodalmi és Művészest után baráti körben, egy csoport, kellemes hangulatban, 
énekelve (éjfélig) gondol vissza az előző évek Clevelandi Találkozóira. A házigazda, fehér 

ingben középen, Kemenes István, aki hosszú évek óta fotografál a Magyar Bálon. 
(Kemenes István) 

 
 

 

Somogyiné Mariana,  a péntek déli fogadás rendezője,  
édesanyjával és bátyjával. 

(Somogyi Lél) 
 



96 

 

A fiatalok nagy számban megjelentek a közszeretetnek örvendő  
Clevelandi Magyar Bálon.  
(dr. Nádasné Gabriella) 

 

 

 
Kemenes Ernőné társasága az Árpád arany-érem díszokleveleit mutatja 

Lendvay Gabriella, Hochenburger Éva és Faber Erika. 
(Kemenes István) 
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Az első bálozók bemutatása után több fiatal magyar táncospár resztvett a nyitó táncon. 
(dr. Nádas János) 

 

 

Táncol a Bál. (dr. Nádas János) 
 

 
A Magyar Bál vacsorája résztvevőinek egy része. 

(dr. Nádasné Gabriella) 
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Ormayné Gabriella, dr. Bejczy Antal, dr. Sasvári László és dr. Nádasné Gabriella  

a vacsora alatt. (dr. Nádas János) 

 

 

 

A regös csoport táncol. (dr. Nádas János) 
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A leányok regös csoportja. 

 

 

A férfiak regös csoportja. 
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Hergedeös Kálmán és zenekara.  
(Somogyi Lél) 

 

Hergedeös Kálmán nemcsak a zenekar vezetője, de professzionális szakember, aki ebben 
az évben előadást is tartott a “The Principle of Circularity” önismeret témán.  

(dr. Nádas János) 
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Ft. Mustos István, Sch.P., a társasebéd előadója,  

beszélget dr. Balogh Sándorral és feleségével. 
(Somogyi Lél felvétele) 

 

 
Márkus Gyula átveszi az Árpád arany érmet.  

Balról Somogyi Lél. Jobbról dr. Nádas János és dr. Nádas Gyula.  
(Kemenes István felvétele) 
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A Magyar Kongresszus előadóiból néhányan: 

Irsay György, Dömötörffy Zsolt – (dr. Nádas János felvételei) 
Márkus Gyula – „A honfoglaló magyarság születésszabályozás, gyermekszaporulata,  

az anyák higiéniai viszonya”. 
Bogyay Elemér – „Magyarország helyzete, emigrációs összefogás”. 

(Somogyi Lél felvételei) 
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VII. 
AZ ÁRPÁD AKADÉMIA 

XXXIX. ÉVI KÖZGYŰLÉSE, 
ELŐADÁSOK 

 
Az Árpád Akadémia XXXIX. évi rendes közgyűlésére 2004. 

november 28.-án, vasárnap délelőtt került sor. 
* 

Az Igazgató Tanács ülései 
Az Árpád Akadémia Igazgató Tanácsa – az Árpád Akadémia 

fenntartó testületének, a Magyar Társaságnak választmányával együtt 
2004. május 19.-én ülésezett, hosszabb megbeszélésekkel. Szeptember 
elején a Magyar Kongresszus rendezésével kapcsolatos megbeszélések 
folytak. 

* 

Elhunytaink 
Altmann Hermine 2005 május 3.-án sok szenvedés után 
Cleveland Ohioban.  

Dr. Balogh Elemér 2005 júliusában Cleveland, Ohioban. 

Bohánszky Tibor 2005-ben. 

vitéz Borosdy Bánk Jenő cserkészvezető 2005 júius 4.-én. 

Habonyi Marika 2005 nyarán. 

Dr. Lelbach Antal 2004 július 1.-én. 

Ős-Nagy István 91 éves korában Ausztriában 2004.  
december 3.-án. 

Vörösváry-Weller Istvánné Irénke, a nyugati világ legnagyobb 
magyar hetilapjának, a kitűnően szerkesztett „Kanadai 
Magyarság”-nak (Toronto, Kanada) férje halála után tulajdonosa  
és kiadója, 2005. júniusában halt meg.  

* * * 
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AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXIX. 
ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉN 

elhangzott előadások: 

2004 november 28.-án, vasárnap a következő előadások hangzottak el: 
Somogyi F. Lél főtitkár elnökletével 
Dr. Nádas Gyula megnyitója 
Dr. Mester Fiore Toronto, Ontario, Kanada ): „Antik mesterek hatása 

Pázmány Péterre”. 
Dr. Tápay Miklós Cincinnati, Ohio: „Az 1932-33-as szovjet éhinség – 

Sztálin holokausztja”. 
Márkus Gyula (Burlington, Ontario, Kanada): „A honfoglaló 

magyarság születésszabályozása, gyermekszaporulata, az anyák 
higiéniai viszonyai”. 

Bogyay Elemér (Port Hope, Ontario, Kanada): „Magyarország helyzete, 
emigrációs összefogás”. 

„Megemlékezés Wass Albertől”. 

* * * 

Dr. Mester Fiore (Toronto, Ont. Kanada): 

AZ ANTIK MESTEREK HATÁSA  
PÁZMÁNY ÉLETSZEMLÉLETÉRE 

Pázmány nem csupán elméleti, intellektuális vonatkozásban idézte 
a régi görög és római szerzőket, hanem mint a hétköznapi élet 
eljárásaiban is segítséget nyújtó gyakorlati kézikönyveket is alkalmazta. 
Mindössze néhány példát említünk meg? 

Szokratész prototipikusan az objektív gondolkodás és a szellemi 
vezető modellje. Egyúttal apostoli lelkület, és provokáló vezető, aki 
hősiesen szenved és kitart a hivatásából folyó kudarcokban. Pázmány is 
fölényesen „hazug”-nak nevezte az ellenfeleit és panaszkodott, hogy 
gyűlölik, mert megvédi az igazságot. Sokszor érezhette magát 
szokratészi szerepben. Pázmány szerint is a „legjobb és leghasznosabb” 
„tudomány”: „Ismérd magadat... és tudgyad, ki vagy”. Mindketten 
lelkes hazafiak is, továbbá, a kézzel fogható realitás emberei, és 
mindenki által érthető, érzékletes és analógiás érveléseket alkalmaznak. 
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Ugyancsak, Pázmány és Bethlen Gábor konfliktusa hasonlítható 
Szokratész és Callicles ellentétéhez. 

A delphoi jósda késői és már római sztoikus főpapja, Plutárhosz, 
egzisztenciális önismereti vonatkozások mellett hiteles történelmi 
ismeretekkel is ellátta az utókort, illetve Pázmányt. 

Arisztotelész az általános és összerendezett alapműveltséget, 
racionalista és precíz gondolkodást, és a realitás bármiféle helyzetében 
eligazodást, valamint a Gondviselés és a természet iránti lelkesedést 
biztosította az Arisztotelész-szakértő Pázmány számára. 

A római mesterek emócióikat, mint az agressziót is, 
tanulmányozása és az emberi természetről filozófálása, valamint a 
világot a logosz, értelem által kormányozott szerves egésznek látása, 
óriási hatással volt Pázmányra. 

A Krisztus előtti első században élt sokoldalú jogász és szónok 
Cicerótól nemcsak keresztény közvetítéssel, hanem közvetlenül is 
átvette az érzelmek befolyásolását és a hősiességre buzdítást, s 
Pázmány is az alkotmány cikkelyeinek a jogi szakértője lett. Mint 
érsek, hangsúlyozottan követte Cicero hosszabb távlatú nemzetfejlesztő 
politikára törekvését és iskolarendszert fejlesztett ki az elemi 
iskoláztatástól a nőnevelésig és az általa alapított első magyar egyetem 
létrehozásáig. Továbbá, Cicero bevezette a latin kultúrába az idegen 
görög kultúra elsajátítását, Pázmány pedig a pogány antik mestereket 
mutatta be, mint a keresztény erkölcstan tanítóit. Sikereit és 
verhetetlenségi tekintélyét is sokban köszönhette Cicerónak Pázmány. 

A Néró császárt nevelő, majd Néró által kivégzett gyakorlati 
morálfilozófus Senecát Pázmány folyamatosan idézte. A 
megszámolások szerint mindössze három oldalon is 27-szer emlegette. 

Az első század fordulóján élt Epiktetosz világosan 
megkülönböztette a tudásbeli tévedést és a morális akarati felelősséget. 
Ehhez a nézethez kapcsolódik Pázmány igen eredeti kétdimenziós 
eretnekség fogalma, amely szerint a tévelygő hívek „kedvesek” Isten 
előtt, és nem szabad őket „eretnek névvel illetni”. Csak az „arrogáns” 
agitátor prédikátorok eretnekek. 

Marcus Auréliusz császárt úgy tekintik, mint aki a már germán 
támadások alatt álló, történelmében legrosszabb helyzetben álló 
Rómában az „aranykort” teremtette meg. Magyarul is megjelent 
nagyon szépen megírt „Elmélkedései” nem-frázisosan, hanem 
gyakorlatilag eligazítóan bölcsek. Amit tanított, azt vallásosan hitte és 
tette is. Kihatással lehetett Pázmány egész működési stílusára. Sokban 
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segíthette Pázmányt emberismeretben, őszinteségben és erkölcsi 
integritásban. 

Pázmány szerint „azt tanították a pogányok a jó erkölcsökről, amit 
a kereszténység kíván tőlünk”. „Valami igazság van a pogányok 
könyveiben, Isten tanításából vagyon”. A görög-latin pogányságot 
azonban felülhaladja a kereszténység az által, hogy a keresztényeknek 
van életcéljuk és remélhetik, hogy haláluk után találkoznak Istennel. 
Pázmány különösen sokat foglalkozik a sztoikusok halál-elfogadásával. 

Mondhatjuk, hogy az antik mesterek a szellemi gazdagítás mellett 
személyes egzisztenciális vonatkozásban is hatottak Pázmányra, 
elsősorban a nem alázatoskodó, hanem objektív és lényegi 
„teremtményi alázatosság” pázmányi irányelvének a kidolgozásában és 
érvényesítésében.  

 

Dr. Tápay Miklós (Cincinnati, Ohio): 

AZ 1932-33-AS NAGY SZOVJET ÉHINSÉG 
SZTÁLIN HOLOKAUSZTJA 

A nácik által a II. Világháború során elkövetett tömeges és 
szervezett emberírtás – amely Németország történelmének most már 
kitörölhetetlen része marad és generációk élnek majd ennek 
bűntudatával. Európa legvéresebb 20. századának nem az első 
holokausztja volt.  A Szovjetunió kommunista (bolsevik) pártjának 
agrárpolitikája által okozott 1932-33-as éhinség ui. szintén 6 millió 
emberáldozatot követelt – egyes források 7 millióról beszélnek. Erről a 
párt és szovjet kormány tudott, de a lehetséges megoldásra mégsem  
tett egy lépést sem, tehát épp úgy egy felső állami vezetés által 
jóváhagyott népirtás volt, mint ahogy azt a nácik tették. Azonban 
felettébb feltűnő az, hogy míg a nácik által elkövetett genocídiumról az 
egész világ tud, addig az azt megelőző és Sztálin által békeidőben 
elkövetett borzalmakról alig tesz említést a modern kor történetírása. 
Nem volt és ma sem téma a sajtóban,  tv.-ben, filmszakmában és az 
irodalomban sem. Mintha meg sem történt volna és így nem lett 
köztudott dolog a világon. Szinte elhallgatják... 

Természetesen felvetődik a kérdés, hogy miként is lehetséges ez? 
A két legvalószínűbb magyarázat az, hogy egyrészt a nyugati bal-
liberális álláspont mindig is hajlamos volt elfogadni a hivatalos szovjet 
elhallgatást, tagadást, illetve magyarázkodást. Így nem ismertették a 
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világsajtóban és nem emlékeznek meg róla az iskolákban sem, mint 
újkori történelmünk egyik valóban iszonyatos fejezetéről. Másrészt az 
is feltételezhető, hogy a cinkos hallgatásnak másik oka az, hogy ebben 
az esetben a későbbi győztes szövetségesek egyike, a Szovjetunió volt a 
letagadhatatlan bűnös, amely 1945-ben, a nürnbergi tárgyalások idején 
is 5.5 millió rabot sanyargatott a Gulág lágereiben. 

Miután ennek az éhinségnek 6 millió áldozatából 4 millió volt 
ukrán, 2003-ban, az éhinségnek a 70. évfordulóján voltak is erről 
megemlékezések Ukrajnában, de tudomásom szerint csak ott. Helyi 
lapunkban (Cincinnati Enquirer) is csak egy rövidke cikk adott erről 
hírt. Hogyan is tudhatna hát így erről többet az átlag nyugati ember? 
Tegyük hát vizsgálat tárgyává ennek történeti hátterét: 

 
Az 1921-22-es éhinség 

Az 1932-33-as nagy szovjet éhinség a Szovjetunió történelmében 
tulajdonképpen már a 2. éhinség volt.  Az elsőt, az 1921-22-es 
éhinséget, súlyos szárazság okozta, amely a megművelt terület 20%-án 
teljes termelési kiesést jelentett. Ilyen természeti csapás nem volt új 
jelenség Oroszországban. A cári idők utolsó, hasonló szárazságát 1891-
92-ben az állami közigazgatás és a társadalom azonban megfelelő 
intézkedésekkel enyhíteni volt képes, bár az emberveszteség így is 
375.000-400.000 körül volt. Érdemes megjegyezni, hogy ekkor, az 
éhinség által egyik legsúlyosabban érintett körzet székhelyén, 
Szamarában élt egy fiatal ügyvéd, Vlagyimir Iljics Uljanov, aki 
nemcsak nem volt hajlandó az éhezőket segítő akcióban részt venni, de 
azt kifejezetten ellenezte is! Egy barátja szerint, volt bátorsága 
kijelenteni, hogy az éhinségnek van pozitív oldala is: „az éhinség 
elpusztítja az idejétmúlt parasztgazdaságot, közelebb hozza a 
társadalmi fejlődés következő szakaszát, a szocializmust, amely 
szükségszerűen követi majd a kapitalizmust”. Ami szerinte a 
legfontosabb, hogy az éhinség véget vet majd nemcsak a cárba, de az 
Istenbe vetett hitnek is! 30 évvel később, amikor ez a fiatal ügyvéd 
Lenin névvel a bolsevik kormány élén állt, elveihez hű maradt. Ennek 
megfelelően az 1921-es katasztrófális szárazságra a bolsevikok részéről 
kezdetben semmi állami intézkedés nem történt.  A szovjet vezetők még 
az éhinség által érintett területeket sem látogatták meg. Amikor 1921 
májuságban és júniusában Lenin azután végre külföldről gabonát 
rendelt, azt sem az éhező parasztok között, hanem a számára 
politikailag fontosabb városokban osztatta ki. A vidéken így 
bekövetkezett éhinségre végül is kértek segítséget, amelynek intézését a 
POMGOL szervezetre bízták. (POMGOL orosz rövidítése az Éhezőket 
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Segítő Össz-Orosz Bizottságnak.) A POMGOL a Vöröskereszt, a 
Nansen Bizottság és az Amerikai Segélyszervezet (American Relief 
Administration – ARA) segítségét kérte és meg is kapta. Csak az ARA 
61.6 millió dollárt küldött és 11 millió ember élelmezéséről 
gondoskodott naponta a segélyezés tetőfokán. Ez folytatódott 1922-ben 
és 1923-ban is. Az ARA a segélyezést akkor beszüntette, mert kiderült, 
hogy a Szovjetunió a segélyből több millió tonna gabonát külföldön 
ajánlott fel eladásra, kemény valutáért. De az éhinségen ekkor már 
nagyjából úrrá lettek. Jellemző a mindenütt kémkedést gyanító, 
paranoiás szovjet vezetőkre és a rendszer brutalitására, hogy a 
POMGOL munkájában, az amerikaiakkal kapcsolatban levő orosz 
intellektueleket, 2 kivételével, Lenin parancsára kivégezték! Amikor 
emiatt az amerikaiak tiltakoztak, kitiltották őket a Szovjetunió 
területéről. – Az 1921-22-es éhinség kb. 30 millió embert érintett, 1922 
nyarán volt a legrosszabb és áldozatainak számát a szovjet becslés 5.1 
millióra tette. 

 
Az 1932-33-as éhinség 

Az 1932-33-as nagy éhinség a Szovjetunió 74 éves történelme 
legsötétebb szakaszának tekinthető.  Ez az 1920-as évek végén, 
kizárólag a szovjet mezőgazdaság Sztálin által kierőszakolt 
kollektivizálásának volt a következménye.  De amíg az 1921-22-es 
éhinséget a sajtó ismertette és a szovjet kormány hivatalosan is 
beismerte, az 1932-33-ast mindvégig tagadták! Következésképpen sem 
a Szovjetunión belül, sem külföldön semmi nyoma sem volt bármilyen 
segélyakciónak. Azt a néhány megnyilatkozást külföldön, amely 
igyekezett erre a katasztrófára a figyelmet felhívni, a szovjet 
propaganda elnémította. Ebben nem kis segítségére voltak a naiv 
nyugati intellektuelek, mint pl. George Bernard Shaw (1856-1950), az 
1925-ös irodaalmi Nobel-díj nyertese, aki az 1931-es útjáról 
visszatérve, az orosz éhinséggel kapcsolatos híreszteléseket alaptalan 
kitalálásnak minősítette és odanyilatkozott, hogy „Oroszország 
sohasem volt olyan jól ellátva, mint amikor ő ott volt. Hasonlóképpen 
nyilatkozott Edouard Herriot, francia  szenátor, a Radikális Párt 
vezetője is, aki az 1933-as ukrajnai útjáról visszatérve kijelentette, hogy 
„Ukrajna csodálatosan öntözött és megművelt földekkel, kollektív 
farmokkal van tele, ragyogó termést eredményezve. Keresztülmentem 
egész Ukrajnán és biztosíthatok mindenkit, hogy az egész ország olyan, 
mint egy virágzó kert”. A GPU (a szovjet titkosrendőrségnek a CSEKA 
után a 2. neve) ui. gondoskodott arról, hogy külföldi vendégek csakis 
mintagazdaságokat láthassanak,  megmagyarázva az ilyen tényeket 
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meghazudtoló politikai vakságot. Mennyire másképpen nyilatkozott 
ugyanerről a szándékos népírtásról Borisz Leonidovics Paszternák 
(1890-1960), a nagy orosz író, aki nemcsak mintagazdaságokat nézett 
meg. Szerinte „azt az embertelen és elképzelhetetlen nyomort, amit 
látott, szavakkal leírni lehetetlen, emberi elme által szinte fel sem 
fogható. Beteg lettem tőle egy egész évig, képtelen voltam bármit is 
írni”. – Német és olasz diplomáciai képviseletek tagjai tisztán látták a 
helyzetet, de csak saját, belső  tájékoztatás keretében tettek erről 
említést. A valóságot csak menekült ukrán emigráns szervezetek szűk 
körben terjesztett röpiratai ismertették, de általánosan köztudomásúvá 
csak az 1980-as évek második felében lett, a helyi kutatók és nyugati 
történészek közleményei alapján.  

A nagy éhinség kialakulásának megértéséhez szükséges tudni a 
szovjet államapparátus és a parasztság viszonyát ezekben az években. 
A kolhozok fő szerepe az volt, hogy biztosítsák az állam számára a 
mezőgazdasági termékek beszolgáltatását. Mivel azonban a 
kommunista állam a gabonát messze a termelési áron alul vette át, ez 
gyakorlatilag nem beszolgáltatást, hanem elkobzást (állami lopást) 
jelentett a termelőknek. Így minden ősszel az állam begyűjtési 
kampánya a rendszer és a parasztság közötti erőpróbává vált. Gabona-
sztrájkok ütötték fel fejüket,  amelyeknek során a parasztok nem 
vetettek eleget, megtagadták a beszolgáltatást és termékeiket vagy 
elásták, vagy eldugták. Érthető, hogy ez a mezőgazdasági termelés 
csökkenéséhez és már az első 5 éves terv végén, 1930-31-ben, egyre 
rosszabbodó élelmiszerhiányhoz vezetett. Az állam ahelyett, hogy a 
minden bajnak okát képező beszolgáltatáson enyhített volna és ezzel 
növelte volna a parasztságnak a termelésben való érdekeltségét – pont 
az ellenkezőjét csinálta: megemelte a beszolgáltatási kvótákat. Ezek a 
kvóták a vidékek termékenysége szerint változtak: 1930-ban pl. 
Ukrajnában a termelés 30%-át, Kazahsztánban 33%-át, míg Észak-
Kaukázusban 38%-át követelték. 1931-ben ezek az arányok 30%-ról 
41%-ra, 33%-ról 39.5%-ra és 38%-ról 47%-ra növekedtek. 1932-ben 
azután ezeket az állami követeléseket, teljesen irreálisan, még további 
32%-kal megemelték: 73, 71, 5 és 79%-ra! A parasztság elkeseredése 
érthető, ha figyelembe vesszük, hogy a kollektivizálást megelőző NEP 
korszakban a beszolgáltatási kötelezettség csak 15-20% volt. (A NEP 
egy tűrhetőbb gazdasági politikát jelentett, amelyet a bolsevista vezetők 
kénytelenek voltak 1921-ben átmenetileg bevezetni, hogy a rendszer 
bukásával fenyegető országos politikai feszültséget levezessék.) 

Az 1932-es begyűjtési kampány is igen lassan indult be. A 
gabonatermelő vidékeken, elsősorban Ukrajnában, a Volga déli 
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vidékén, Észak-Kaukázusban és Kazahsztánban általános passzív 
rezisztencia alakult ki, amelyben a parasztokon kívül a kolhozok 
vezetői, sőt még a helyi pártvezetés is résztvett! Sztálin erre úgy 
reagált, hogy városi kommunistákból és fiatal komszomol tagokból álló 
csapatokat küldött ezekre a vidékekre, akik a megfélemlítés és terror 
minden elképzelhető módszerét alkalmazták – általában éjjelente – 
hogy a begyűjtési kvótát a lakosságból kicsikarják. Ezeken a vidékeken 
a börtönök nemhogy megteltek, de 4-5-ször annyi rabot tartottak fogva, 
mint amennyire tervezve voltak. Az elnyomó intézkedések között 
különösen hírhedtté vált egy 1932. augusztus 7.-én kelt rendelet, amely 
10 évi kényszermunkával vagy halálbüntetéssel fenyegette a szocialista 
tulajdon lopását vagy annak megrongálását. A nép körében ez, mint az 
„egy cső kukorica törvény” lett ismeretes. mert akiket ennek alapján 
elítéltek, legtöbbször semmi mást nem tettek, mint pár cső kukoricát 
vittek haza a kolhoz földjéről. 1932 augusztusa és decembere között, 
ennek alapján, több, mint 125.000 ítéletet hoztak és ebből 4.500 volt a 
halálbüntetés. Ennek ellenére 1932 október közepéig a tervezettnek 
csak 15-%-át gyűjtötték be! Erre október 22.-én a Politbüró 2 
rendkívüli küldöttséget menesztett erre a vidékre: az észak-kaukázusit 
Kaganovics, az ukrajnait Molotov vezette. Kaganovics csoportja 
november 2.-án érkezett a Don melletti Rosztovba.  

Azonnal rendkívüli gyűlésre hívta össze a Párt valamennyi körzeti 
titkárát, ahol a következőket határozták:  

1.) Minden helyi pártszervezetnek kötelessége felszámolni a 
kulákok és ellenforradalmárok szabotázsát és megtörni a vidéki 
kommunisták és kolhoz-elnökök ellenállását. 2.) Egyes fekete listára 
tett körzetekben kereskedelmi tilalmat léptetnek életbe és azonnal 
kiürítik az üzletek polcait. 3.) Az állami kölcsönök azonnali 
visszafizetését követelik. 4.) Rendkívüli adókat vetnek ki. 5.) A GPU 
segítségével letartóztatják a szabotőröket és az ellenforradalmárokat és 
6.) Ahol szabotázs gyanúja merül fel, a lakosságot tömegesen 
deportálják északra. Hasonló intézkedéseket hozott Molotov csoportja 
is és nem sokkal ezután más vidékeken is ilyen megtorló 
intézkedéseket léptettek életbe. 

Ennek megfelelően 1932 novemberében 5.000 vidéki kommunistát 
és 15.000 kolhoz-munkást tartóztattak le és decemberben 
megkezdődött egész falvak deportálása, a kozákoké is, akiket 1920-ban 
már hasonló intézkedésekkel sújtottak. Csak Kaganovics bizottsága 16 
községet telepített át messze északra, asszonyokkal, gyerekekkel 
együtt. Ezáltal a körülmények annyira elviselhetetlenekké váltak, hogy 
a parasztok maguk kérték deportálásukat, mert hivatalos kérésük szerint 
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„ilyen körülmények között élni nem lehet”. A Gulág hivatalos aktái 
1932-ben 71.236, míg 1933-ban 268.091 új rabot regisztráltak. 

Az 1932-33-as télre várható kritikus élelmiszerhiány veszélyére az 
első jelentések már 1932 nyarán befutottak Moszkvába. Augusztusban 
Molotov jelezte a Politbürónak, hogy az éhinség veszélye valóban 
fennáll még azokon a vidékeken is, ahol a termés kivételesen jó volt! De 
szándéka változatlanul a begyűjtési terv végrehajtása maradt, 
függetlenül a következményektől. Ugyanebben a hónapban Pjotr 
Isajev, a Kazahsztáni Népbiztosok Tanácsának elnöke Sztálin tudtára 
hozta az éhinség mértékét náluk, ahol a kollektivizálás, a nomád életet 
élő lakosság állatállományának elvétele és az erőszakos letelepítés 
teljesen felborította annak a köztársaságnak hagyományos 
közgazdáságát. Más vidékek pártvezetői is kérték Sztálint, hogy 
csökkentse a begyűjtési terveket. A Politbüró válasza erre az volt, hogy 
levélben utasították a helyi vezetőket mindazon farmok teljes 
gabonakészletének elkobzására, amelyek terven alul szolgáltattak be, 
beleértve a következő évre félretett vetőmag-készleteket is! 

Megfosztva tartalékaiktól és az élelemvásárlás lehetőségeitől is, a 
gazdag mezőgazdasági vidékek millióinak nem maradt más választása, 
mint tömegestől menekülni a városokba. A kormány válasza nem 
késett: 1932. december 27.-én új személyazonossági igazolványokat 
vezettek be és kötelezővé tették valamennyi állampolgár regisztrálását, 
hogy saját indokolásuk szerint „likvidálják a szociális parazitákat és 
megakadályozzák a kulákok városokba való beszivárgását”. Mindennek 
tetejébe jött azután az 1933. január 22.-i rendelet, Sztálin és Molotov 
aláírásával, amely az éhező milliók halálát jelentette. Ebben utasították 
a helyi vezetőket, de mindenekelőtt a GPU-t, hogy bármilyen szükséges 
eszközzel akadályozzák meg a parasztság tömeges menekülését a 
városokba, „amelyet a szovjet rendszer ellenségei, ellenforradalmárok 
és lengyel ügynökök szerveztek propaganda puccsként a kollektivizálás 
és a szovjet kormány ellen”. Az éhinség által érintett vidékeken 
beszüntették a vonatjegyek kiadását, szigorúan ellenőrizték az 
állomásokat, a GPU pedig barikádokat és ellenőrző állomásokat állított 
fel a közutakon. A titkosrendőrség egy 1933. márciusi jelentése szerint 
egy hónap alatt 219.460 menekültet tartóztattak fel. Ebből 186.588-at 
visszatoloncoltak eredeti lakóhelyére, míg 32.872-t letartóztattak és  
elítéltek. 

Azok, akik valahogy mégis eljutottak a városokba, sem tudtak 
magukon segíteni, mivel nem volt kenyérjegyük és a boltokban nem 
szolgálták ki őket. Az olasz konzul Andrea Graziosi, Harkovban – 
amely vidék egyike volt a legsúlyosabban érintett területeknek – leírja, 
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hogy a városokba menekült parasztok gyermekeiket is magukkal 
hozták, mivel semmi reményük nem volt, hogy a falvakban életben 
maradjanak. Ott azután szabadon engedték, illetve elhagyták őket 
abban a reményben, hogy majd csak lesz valaki, aki gondjukat viseli. A 
szülők pedig visszatértek a falvakba meghalni. A városok utcáin 
parasztok holttestei feküdtek szanaszét,  amelyeket reggelente 
gyűjtöttek össze és vagonokban szállították a városon kívülre, ahol 
jeltelen tömegsírokban földelték el őket.  

1933 nyarán azután az éhinség tetejére jött a tífusz járvány, 
amelynek eredményeként többezres falvakban, sok helyen csak vagy 2 
tucat túlélő maradt. A GPU és az olasz diplomáciai jelentések 
egyöntetűen adtak hírt kannibalizmusról is! Ebben a teljesen 
reménytelen helyzetben ez annyira elterjedtté vált, hogy a kormány 
plakátokat nyomtatott a következő szöveggel: „Saját gyermekeid 
megevése barbár cselekedet”. Miközben milliók haltak éhen, a szovjet 
kormány – mintha mi sem történt volna – zavartalanul exportálta a 
gabonát Nyugat Európába a nehézipar fejlesztése és a fegyverkezés 
érdekében. Ezekben a kritikus években a szovjet gabonaexport pontos 
adatai a következők: 1928-ban kevesebb, mint 1 millió mázsa gabonát 
exportáltak, míg 1929-ben 13 milliót, 1930-ban 48.4 milliót, 1931-ben 
51.8 milliót, 1932-ben 18.1 milliót és 1933-ban 10 milliót. Az 1930-33-
as exportnak a fele is elég lett volna az éhinség megelőzésére! 
(Mellesleg, a nyugat-európai gazdasági válság miatt a kiszállított 
gabonát csak nagyon alacsony áron tudták értékesíteni.) Ezt a népirtást 
teljes titoktartás fedte. A kolhozok rohammunkásainak, 1933-ban, tehát 
az éhinség tetőfokán tartott országos kongresszusán, erről egy szó sem 
esett. Sztálin még a Politbüró ülésein sem volt hajlandó erről tárgyalni! 
A 30-as években, aki erről beszélni mert, mint ellenforradalmi agitátor 
lett megbélyegezve. Bármilyen utalás erre, természetesen a sajtóban is 
tiltva volt egészen 1956-ig. Csak a XX. Pártkongresszuson Hruscsov 7 
és ½ órás „titkos” beszédével  (1956. február 24-ről 25-re virradó éjjel) 
elkezdődött desztalinizáció után mert néhány író ezzel a tabu-témával 
foglalkozni. 

A Szovjetunió összeomlásáig titokban tartott demográfiai és az 
1937-39-es népszámlálási adatokat felhasználva, ma már teljes 
mértékben felmérhető ennek az éhinségnek a katasztrófális mértéke. Ez 
megközelítőleg 40 millió szovjet állampolgárt érintett és több halálos 
áldozatot követelt, mint 1921-ben, vagy az 1877-78-as kínai éhinség. A 
halálozás vidéken sokkal magasabb volt, mint városokban. Harkov 
környékén pl. 1933 januárja és júniusa között a halálozás tízszerese volt 
a megelőző év azonos időszakának. Az éhinség azonban kíméletlenül 
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szedte az áldozatait a városok lakosságából is: Harkovban 120.000-en, 
Krasznodarban 40.000-en és Sztavropolban 20.000-en haltak éhen. De 
még az éhinség által kevésbé érintett területeken is lényegesen 
megemelkedett az elhalálozás. Így pl. Moszkva környékén 1933 első 6 
hónapjában 50%-kal volt nagyobb a halálozás. – 1933-ban a 
Szovjetunió egész területén 6 millióval volt több halott, mint az előző 
években. Ebből 4 millió volt Ukrajnában, 1 millió Észak-Kaukázus 
vidékén és 1 másik millió Kazahsztánban. (E miatt Kazahsztánból 1 ½  
millió menekült Kínába és ½ millió Közép-Ázsiába.) 

Ez az iszonyatos népirtás a bolsevista állam és a parasztság közötti 
harc utolsó fejezetének tekinthető. Kezdődött 1918-21-ben a kötelező 
beszolgáltatással szembeni ellenállással, folytatódott az 1929-30-as 
kollektivizálás elleni küzdelemmel, majd végül az 1932-33-as 
gabonasztrájkokkal és termelési szabotázzsal. Az 1933-as nagy éhinség 
– mint az ellenálló parasztság állami büntetése – pont azokat a 
vidékeket sújtotta leginkább, amelyek ebben a harcban a 
legkeményebben álltak a pártállam kisajátítási törekvéseivel szemben. 
A szovjet mezőgazdaság pedig megmaradt, mint a Szovjetunió 
gazdasági fejlődését mindvégig leginkább fékező gazdasági szektor, 
gabona-behozatalra szorulva még a 80-as években is. 
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A rabságra ítélt szerző szállítási útvonala a kolimai-medence GULÁG-lágereibe. 
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Bogyay Elemér (Port Hope, Ontario, Kanada): 

MAGYARORSZÁG HELYZETE,  
EMIGRÁCIÓS ÖSSZEFOGÁS 

2003-ban, mint emlékeztek, azzal kezdtem előadásomat, hogy „Ma 
Magyarországon nagyon jó”, amire sokan furcsán néztek rám, amíg 
nem folytattam, hogy „mert nem lehet rosszabb”! Sajnos, nem volt 
igazam, mert rosszabb lett – jött a Gyurcsány, a sátán, aki olyan jól tud 
hazudni, hogy sajnos, sokan el is hiszik. Az Apro összeköttetés révén 
milliárdos lett, de ez még hagyján, ő nem csak vagyont akar, de uralni 
az országot. Megszüntetni a honvédséget, szétverni a parasztságot, – 
ami véleményem szerint – az ország gerince. Ha ezt a kettőt eléri, azt 
tesz majd az országgal, amit akar. 

Főleg, ha olyan naívok és buták a magyar választók, mint pl. egy 
hölgy, aki betelefonált Dobos Attila Nemzetóra című műsorába: „Nem 
is lesz olyan  rossz ez a Gyurcsány, mert ha tehetségét, amivel 
milliárdokat összeszedett magának, az ország javára használja majd, 
akkor milyen jó lesz”! Ehhez nem kell kommentár, csak annyi, hogy a 
partnere megvette már a tankönyvkiadót és biztos vagyok benne, hogy 
az a kis állami vagyon, ami még megvan, el lesz kótyavetyélve az 
elvtársak között. 

Ha már a tv-nél tartok, hadd említsem meg a „Hír tv”-t, amely 
állítólag nemzeti gondolkodású, ott láttam Horn Gyuszikát (na és?), 
akit egy Kocian nevezetű fickó interjúvolt, és az a pufajkás fel volt 
háborodva, hogy sokaknak nem tetszik Kovács László EU-s 
kinevezése. Gesztikulálva mondta: „Ilyen Csehországban nem 
fordulhatna elő, hogy a csehek egy ilyen nagy embert kritizálnának”! 
Sajnos, a gyerek nem hívta fel a Horn elvtárs figyelmét arra, hogy 
Csehországban 20 éve eltiltották a kommunistákat, akik vezető szerepet 
vállaltak a múlt rendszerben. Míg nálunk – Horn Gyulát beleértve – 
mindenki maradt a bársonyszékében, és míg egy gyilkos ÁVO-snak 
még a haja szála sem görbült meg, sokan magas nyugdíjjal élnek 
boldogan. Ez a beszélgetés a „jobboldali” „Hír tv”-n hangzott el és a 
reporter nem hozta fel Horn Gyulának, hogy Magyarországot nem lehet 
összehasonlítani Csehországgal, ahol a kommunisták félre lettek állítva. 

Ezek kiabálnak, hogy temessük be az árkokat, amelyeket ők ástak 
és sok magyar hazafit betemettek!!! Most ők akarnak koszorúzni az 
301-es parcellában, ahova ők juttatták az áldozatokat. Ne tegyenek a 
hóhérok és besúgók az áldozatok sírjára farizeus virágot. Nekem van 
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egy javaslatom: Ők koszorúzzák meg az évszázad legnagyobb 
gyilkosának, Kádárnak a sírját. Én nem megyek oda el provokálni, mint 
ők csinálták Mécs Imrével az élen, annak ellenére, hogy mi, az igazi 
56-osok kértük: legalább ott legyen békesség a számunkra. – Ha már 
Mécs Imrénél tartok, hadd említsem meg, hogy a Recski Múzeum 
felavatására ő is eljött (mint minden 56-os megemlékezésre 
odatolakszik). Ott megkérdeztem tőle, hogy rokona volt-e Mécs László, 
a híres papköltő, akit én személyesen ismertem, és már mikor 
Pannonhalmán ki volt írva: „Kedves látogatóm, ha a vizited nem 
fontos, kérlek, ne zavarj, írnivalóm sok, időm nagyon kevés”! Büszke 
vagyok rá, hogy fogadott, sőt utána még egy levelet is írt kérve, hogy 
külföldön se felejtsem el, hogy magyarnak születtem. Azt hiszem, ezt 
megtartottam és amit tudok, megteszek szeretett hazánkért. 
Visszatérve, Mécs Imre válasza az volt, hogy „Igen, nagybátyám volt” 
Erre én csak annyit mondtam neki: „Jó Isten, hogy eshetett tőle olyan 
messze”! 

A kormány egyik minisztere, Lendvai Ildikó a választási kampány 
ígéretében (lassan mondom, hogy Orbán Viktor is megértse) 
kijelentette: „NEM LESZ GÁZÁREMELÉS”!!! Hazudnak nappal, 
hazudnak éjjel-nappal, mint ahogy ezt 1956-ban a szabad Kossuth 
Rádió közölte. Tehát ezekből láthatjuk, hogy az MSZP gépezete nagyon 
jól működik. Ők, ha már nem utópártok, de a régi módszereiket teljesen 
alkalmazzák. 

Most rátérek a mai legfontosabb problémára: a kettős 
állampolgárságra. Itt a választási törvények értelmében a 
miniszterelnöknek semlegesnek kellene maradnia! Gyurcsány pedig 
250 milliót igényelt, hogy körüljárja az országot a két nem-re agitálni. 
800 millió szórólapot nyomtattak Erdélyben, amit először letagadott, 
majd azzal jött elő, hogy ők nem Erdélyben akartak nyomtatni, csak a 
fiókvállalat tette át Erdélybe. Ennél aljasabb lépést miniszterelnökünk 
nem tudott volna tenni. 

Mint tudjuk, a második népszavazás a kórházak eladásáról szól. 
Képzeljük el, micsoda vagyonhoz jutnak majd azok az elvtársak, akik 
megveszik a Lipótmezőt, vagy a Fodor szanatóriumot stb. 

Ebben az évben először van alkalma a külföldi magyarságnak 
szavazni. Ez egy „nesze semmi, fogd meg jól” megoldás, mert csak a 
nagykövetségen engednek szavazni. Tehát Ottawában és 
Washingtonban. Kanadában, ahol 250 ezer magyar él, abból mindössze 
kb. 5000 Ottawában, 50 ezer Torontoban (6 órás kocsiút) és a többi 
nyugat Kanadában (4 óra repülőút). Az USA-ban csak Washigtonban 
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szabad szavazni, tehát a legnagyobb magyar-lakta vidékek szintén ki 
vannak zárva. Ottawában én reprezentálom majd a Világszövetséget. 
Ott ülök majd 8 órát, s fogadom, hogy 20-nál többen nem jönnek el 
szavazni. (21-en szavaztak. Szerk.) Ezen a héten Patrubány Miklós 
feljelentette Gyurcsányt, hogy megsértette a népszavazási törvényt. 
Különben 3 éve folyik a népszavazási engedélyezésért vita az országos 
választmányi bizottsággal. Tavaly nyáron magam is jelen voltam a 
Duna Palotában, ahol egy nagyon tehetséges jogásznő nagyszerűen 
reprezentálta a kérelmet, hogy jogos és így az országos választmányi 
bizottság 7-0 arányban megengedte. Azonban itt jött a következő 
bukkanó, mert ezt a határozatot be kellett tenni a Magyar Közlönybe, 
ahol bárkinek 10 nap alatt joga van névtelenül megkérdőjelezni. Az 
utolsó napon valaki meg is kérdőjelezte, tehát az. Az 
Alkotmánybírósághoz kellett fordulni. Ez egy hosszabb huzavonát 
okozott, és így az eredeti tervet sajnos, a Világszövetség nem tudta 
betartani, ti. azt tervezték, hogy az első aláírás október 23.-án 
ünnepélyes keretek között kezdődik majd. A sok akadály után azért 
mégis összejött 450 ezer aláírás és a népszavazást ki kellett írni. 
Gyurcsány itt is aljasul riogatott, hogy ha ez bejön, akkor a 
nyugdíjasoktól lesz elvéve a pénz és mindenféle hazúgsággal próbálta a 
népszavazást megtorpedózni. 

Befejezésül nagyon kérek mindenkit, hogy ismerőseit buzdítsa az 
igen szavazásra, mert elszakadt honfitársainknak ez a nem  lenne a 
legnagyobb pofon Trianon óta. Ma óriási szükség van összefogásra,  
félretéve a különböző politikai nézeteket. Itt ma Magyarország jövője a 
fontos.  

 
A Magyar Kongresszus Titkárságának tagja Kis Ferenc. 

(Somogyi Lél) 
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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 és megnyitójával 2004 november 
27.-én, szombaton kezdődött. 

ÖTKO elnök – ülés megnyitó 
Csók Etelka: Ősmagyar történelem és testvér népek. 
Abelovszky Eliz: Ősmagyar történelem a kitalált középkorban 
V. Kerezsi Ágnes (Morrisonville, NY): Az őstörténelem gyakorlata 

és elmélete 
Veress Örs (Peru, NY): Mitosz és történelem 
Kuruncy István (Morrisonville, N.Y.): Történelmi parallelek 
Dr. Veress Ferenc (Plattsburgh, NY): A magyar történelem új útja: 

Hogyan kell értelmezni a magyar történelmet? 
A Hallgatóság részéről kérdés, felelet, hozzászólások 
Csók Etelka: Zárónyilatkozat 

* 

2.  
Orvosi előadások és a Magyar Orvosi Találkozó 

Dr. Böjtös Anita: „A gyermekkori túlsúlynak a súlya” 
(Overweight Children – A Weighty Issue) 

Dr. Kondray Ildikó: „Szemsérülések” (Eye Injuries) 
Táborosi Jánosné Szabó Piroska (Syracuse, NY): Charter Schools 

and Their Importance and Possibilities for the Hungarian and Other 



118 

Ethnic Communities in Cleveland, Syracuse, and Other Cities in North 
America. 

Hegedeös Kálmán (Cleveland, Ohio): The Principle of Circularity: 
Ways and means of gaining a higher level of self-knowledge, and 
achieving serenity, clear thinking, and problem solving. 

 
* 

3. 
A Szent László Társaság és Rend, 

valamint a Vitézi Rend együttes ülése 

vitéz Falk Viktor (Cleveland, Ohio) elnökletével. 
Együttes ülés a Vitézi Renddel. 
Ünnepi szónok: prof Ágotha Tivadar (Beuxelles, Belgium): „A 

Szent Korona jogi alapja a Kárpát-medence népei számára”. 
 

* 

4. 
A Szlovákiai magyarok Nemzeti Bizottmánya 

Dr. Tomaschek László elnökletével. 
Beszámoló beszélgetés a Bizottmány projectjairól: A Komáromi 

Selye János egyetem támogatása és a Gimnazisták Vállalkozási 
Tanfolyamának megszervezése 2005 nyarán a Felvidéken. 

 

* * * 

5. 
ELŐADÁSOK 

Nem közlünk minden elhangzott előadást!  
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Csókné Veress Etelka (Plattsburg, NY): 

ŐSMAGYAR TÖRTÉNELEM  
ÉS TESTVÉR NÉPEI 

Az ősidőből levezető történelem  a szakma vonalon Kr.u. a XXI. 
századra igazolódik, hogy bármely vonalon íródott adat nem 
megdönthetetlen tudósításokkal került a történelem tankönyveibe. Egy-
egy történelem megírása legtöbbször a nyertes oldal színezetével 
fénylik vagy beborult, azután hosszú idő multával a folyómederből egy 
újabb korszak véletlen vagy tudatos kutatása felszínre hozza nem 
egyszer már kihalt, elfelejtett ősök csodálatos életformáinak összetört 
eredményeit. Ma a tudomány eljutott oda, hogy bizonyos kutatás  
alapján bizonyítva van, hogy az érzések – félelem, szeretet – nemcsak 
az emberi agy termékei, mert a növény rezgéséből megállapítható a jó 
vagy rosszindulatú ember közeledése. Az ember önmagából kiindulva 
ítéli meg a világban találtak életképességeit. Ha valami nekem nem fáj, 
föltételezem, ugyanaz a másiknak sem. Én, az életerős, egy 
virággyökeret akartam kihúzni a már meglazított földből, nem 
gondoltam, hogy a nyolcvan év fölöttieknek, ha nem is fáj, a 
működőképesnek érzett tagjai már nem fiatalosan rugalmasak, ugyanis 
a gyökér-húzástól megrepedt két oldalbordám. Az orvos szerint azért, 
mert rossz és elég gyors lehajlással a fölhúzó erő rossz állásban 
hasította a bordámat, ami nem  feltétlen az idő múlásának rugalmasság 
vesztésén múlott. De minden esetre 60 év után nem árt, ha óvatosak 
leszünk az erőnk használatával. 

A csodálatos emberi alkotmány, hogy mennyi idő alatt érte el a 
csodálatos magas kultúra hasznos és haszontalan vonalon fölépített 
anyaghálózatát, senki sem tudja. Az idő kezdetével, múlásával éppen 
annyira vagyunk tudatlanok, mint az idő végezetével. Hogy képzelet-
világunkban felépítettek hol, mikor, miként fedik a valóságot, földi 
ember csak kérheti, remélheti, de nem tudja. Őseink hét (7) különböző 
világrészt ismertek: 1. menny, 2. pokol, 3. föld, 4. képzelet, 5. álom, 6. 
valóság, 7. egyéniség. Az emberiség ebben a hét egységben , egységgel 
születik. Ha valamelyik hiányozna, akkor azt tudatosan fel kell építeni, 
az élet viharaiban felmerülő támadások életképes alapjaira. Az ember 
egyénisége az egyik legfontosabb szerve a társadalom életképes 
erejének. A másik a képzelet. A földi élet nem könnyű, még annak sem, 
aki boldognak látszik. A másvilágról a legnagyobb képzeleterővel 
rendelkező sem tudhatja, mi van odaát. Sokan életükben tapasztalják, 
hogy a lelki fájdalom nem mindig fájdalmasabb a testi fájdalomnál. Az 
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ember egyénisége korlátozza az érzelmek felfogóképességét. Ami az 
egyiknek nyugtalanító, a másiknak idegesítő lehet, ami az egyiknek 
fájdalmat, a másiknak örömet jelent. 

A történelem, a régi kelettel feldolgozott irodalom 
áttanulmányozása alapján, a magyarság vonala egy hatalmas ívű, 
egyetlen lendülettel megrajzolódik. Valahol, a Duna-medencében, 
Kukázus, Korezm táján kialakuló ősnép a műveltség igen magas fokára 
jut el. Nyelve lesz, írni kezd, túléli a bibliai özönvizet, megtelepszik, 
földet, állatot meghódít...A turáni népcsalád zászlója alatt egyesülteket 
nem lehet teljesen elválasztani egymástól, sem színre, sem genetikai 
meghatározással. A világ mind a négy irányból: észak-dél, nyugat-kelet 
maradandó nyomai ismeretesek, mind baráti, mind ellenségi vonalon. A 
legnagyobb viharban éppen úgy megállták helyüket, mint a 
legelpuhultabb nemesség udvarában. A legtökéletesebb termés is 
elsatnyul, ha nincs gondozva. Tehát egy percig se feledjük, az őseink 
küzdelmes, nehéz idejében felépített dicső múltjának fennmaradása 
tőlünk nagyban függ. Kényelmünkben ne feledjük el őseink áldozatos 
harccal felépített múltunk tiszteletben tartását. Nyelvünk, a nagy 
nyelvészek szerint is egy ős kincs, ami a legtökéletesebb alapra 
felépített, a világteremtés egyik legértékesebb kincse. Ennek az értékes 
kincsnek a magyarság lett a védője, tulajdonosa. 

Az ősmagyar történelem kezdettől fogva több különböző 
testvérnép nevével és közösségével ismeretes. Mivel a Kárpát-
medencébe betelepedése szorosan a hunokkal kapcsolatban van 
említve, mint testvér nép, így az egyik elfogadott hun törzsnek 
kiértékelt vonalával karolom föl. Sok hazai, külföldi író munkáját 
áttanulmányoztam. Szilvai Gyula: „A magyar és a testvér népek 
őstörténete” című könyvének tanulmányozása közben úgy éreztem, 
megtaláltam azt a ködös múlt homályában buslálkozó idegen színezetű 
hullámokkal betakart magyar testvérágat, amely a Kápát-medencében a 
mai Kr. u. XXI. században élő magyarsággal összeköthető Oly annyira 
azonos több esetben Szilvai Gyula kitétele az én gondolatmenetemmel, 
hogy egyes oldal pár sorát kiemelve eredeti szövegével ismertetem. 

Úgy van beidegződve, hogy a magyarok legközelebb álló testvér 
népe a turáni hun ág. Az idő rövidsége miatt a magyarral, főként turáni 
népekkel összeköthető testvér népekre nem lehet részletesebben kitérni, 
így kilétüket csak átszaladva ismertetem. 

Churchward angol kutató többedmagával az Indiai Táblák alapján 
azt állapította meg, hogy a Kr. e. 11.542-ben elsüllyedt „Rutas Mu” 
nevű kontinens Indiától Amerikáig terjedt, a mai Csendes-óceán 
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szigetvilága helyén volt. „Mu” elsüllyedésének leírását Le Plongeon 
adta ki „The Queen Moo and the Sphinx” című könyvében, a British 
Múzeumban őrzött „Troano” kézirat alapján, amely egyike annak az öt 
megmaradt írásnak, amelyet egy Landa nevű spanyol püspök mágjától 
mentett meg. A magyar történelem téves feldolgozása már ott 
kezdődik, hogy eddig csak 1000 esztendős a magyar történelem. Hogy 
ez a megtévesztés mennyire kézenfekvő, bizonyítja a Goldzinger, 
Haley, Hunsdorfer által felállított elmélet, amely szerint a magyarságot 
az Ural Altáji nyelvcsalád finn-ugor ágából származtatják. Csak 
kevesen tudják, hogy az „ugor’ szó szláv eredetű és nincs semmiféle 
jelentése. Az oroszok az ugor szóval jelölték a magyarajkú népeket, de 
nem egy bizonyos népet. Ez csak arra szolgál, hogy a magyarságot egy 
meg nem határozott népből lehet származtatni, pl. Magy, vagy ha úgy 
tetszik, „mazar”+maghar” „szumér” eredetét homályos ködbe 
burkolják. A finn-magyar rokonság feltétlenül fennáll, de éppen 
fordított viszonyban. 

 
A történelmi korszakok megállapítása  
magyar szemszögből nézve 

Egy helyes időszámítást tehát a következőképpen lehetne 
meghatározni: ŐSKOR: Kr.e. 11.542 – Kr. e. 2500-ig. Ez időtől kezdve 
telepednek le ugyanis a „magyák”, a Nílus völgyében „mazar vagy 
ma’gar néven, Mezopotámiába a madasumérok, a Kárpát-medencébe a 
„székelyek” és a görög szigeteken a „pelazgok”, amely népek a 
(„madasumérok”). Ránk, magyarokra azért fontos, mert ezek a 
műveltségnek és a civilizációnak olyan magas fokát fejlesztették ki, 
amelyhez hasonló más népek sohasem tudtak felmutatni és mert a 
Kárpát-medencében ekkor telepedtek le és alkottak államot a székelyek 
és velük majdnem egyidőben a görög szigeteken  a pelazgok. Ez volt a 
mai (történelmi) Magyarország területén az első honfoglalás. Ebben az 
őskorban velünk még egy másik nép is kezdett kialakulni, éspedig a 
semita vezetésű “azir” nép, akik pusztító, romboló és tömeg gyilkoló 
hadjárataik révén kerültek be a történelembe. 

ÓKOR: Kr. e. 2500 – 528-ig. Ez az ókor csúcspontját Kr. e. 1960-
ban érte el, amikor Afrikán keresztül hatalmas „madaszumér törzsek” 
foglalták el a Kárpát-medencét. 

Ó-KÖZÉPKOR: Kr. e. 528 – Kr. u. 860-ig, amikor is a Magyar 
vezér neve után magát „magyar”-nak nevező nép a Don vidékén 
kialakulva és a mai Ukrajna területein megerősödve, elindult a Duna-
Tisza közének, majd az egész Kárpát-medencének visszafoglalására. 
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Annyi már bizonyos, hogy a magyar seregek, Álmos kende, és Árpád 
gyula vezérlete alatt jöttek be az országba, akiket a Kárpátok hágóin 
keresztül a sziklamezei székelyek segítettek át. 

ÚJ-KÖZÉPKOR: Kr. u. 860-tól 1526-ig. Ennek a kornak több 
szerencsétlen dátuma van. 1000 körül a hírek szerint István király 
betelepítette az országba a velük ellenséges érzésű német lovagokat. 
Ezek utódainak későbbi aknamunkája zúdította a nyakunkba 1241-ben 
a tatárjárást és 1526-ban a mohácsi vészt.  

ÚJKOR: 1526-1918-ig. Ez a kor a habsburgi abszolutizmus 
korszakának nevezhető. 

LEGÚJABB-KOR: 1918-napjainkig. Ebben a korban 
Magyarország ugyan visszanyerte bizonyos vonalú függetlenségét egy 
rövid időre, míg végre 1944-ben orosz fönnhatóság alá került. 1956 az 
orosz fönnhatóság alól ugyan felszabadult, de most az Európa 
nemzetköziség hálójába kerülve igyekszik lélegzeni. A magyar 
történelem kezdeti időpontját illetően tudnunk kell, hogy a 13.500 éves 
történelmi időpont Kr. e. 11.542-ben keletkezett éspedig a „Mu” nevű 
kontinens elsüllyedésének időpontjától. 

Ezt a időpontot a következő adatokkal lehet igazolni: a.) 
Yukatanban talált Kr. e. 3.482-ben írt ősmagyar írás egyikével a Troano 
kézirattal, amely szerint  b) a Mu kontinens kataklizmikus elsüllyedése 
Kr. e. 11.642 május 11-én éjjel következett be. c)  A hinduk szerint a 
Mu Kr. e. 11.652-ben süllyedt el,  d) a mayák szerint viszont Kr. e. 
11.653-ban. A leghitelesebb a Troano kézirat, amelynek eredetiségéhez 
kétség  nem férhet és amely kézirat a British Múzeumban van megőrzés 
alatt. De legalább is valószínűsíteni lehet „Jwala Prasad Singhal” indiai 
régész megállapításával, amely szerint: „Kétségtelen, hogy az ősvilág 
történelme egyben a magyar nép történelme is...” 

A magyar történelem testvér ágaival együtt soha nem tisztázódott a 
törzsek ágainak maradványa. Számtalan hazai és külföldi szak- és 
amatőr tudós kutató tanulmányuk eredményét támadják egymással. 
Vitathatatlan, hogy nem egyszer a szakműszerekkel igazolt eredmény a 
természet közbeszólásával megváltoztatta a eredményt, de az is lehet, 
hogy a műszerek pontatlansága okozta az eredmény különbségeit. Ilyen 
nem mindenki által elfogadott esemény a Muror vagy „Rutas Mu” 
földrész elsüllyedésének több vonalon igazolt elfogadása. Csőke 
Sándor könyvet is írt a perui „Aymara” és „Quechua” indián a sumér, a 
fehér avar, székely és az egyiptomi” kultúra a „Murori” műveltség 
folytatásáról... Csicsáky Jenő, aki a „Magyar-Német család útja” című 
1960-ban megjelent Kland-tekercs ismerete nélkül (1960-ban halt meg, 
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a tekercset pedig 2964-ben fejtették meg) állítja föl az ősmagyarság 
„Mu”-beli eredetét. Tony Earli kimondja, hogy ez a felfedezés 
olyannyira óriási jelentőségű, hogy a történelem újraírását 
szorgalmazza. James Churchward angol kutató, aki legelőször 
foglalkozott a „Mu” történetével és aki 5 terjedelmes könyvben 
ismerteti a „Mu” kultúrát, képekkel igazolva pusztulását. A „Mu” 
szigeten 60 millió ember élt a kultúra magas fokán. A Muroriak 
szétrajzottak a világ minden részére. Tony Earli a Kland tekercsről  az 
„Amu Reveald” című könyvében mondja el, hogy mint Prf. R. Hurflop 
munkatársa, a Mexico Citytől északnyugatra a Mexico völgyében 
végzett ásatásoknál kb. 20 méter mélységben, a vulkánikus hamu alatt, 
egy templom kőpadlózata mélyén, kőkoporsóban egy fonetikus abc 
rendszerű papírtekercset talált.  

 
Csókné Veress Etelka előadása közben.  (Somogyi Lél) 

Ez a tekercs, karbon 14-es rádióaktív módszerrel megállapítást 
nyert, hogy 21.000 éves. Kland, az ifjú pap naplószerűen ismerteti a 
„Mu” életét. A Muror három tartományból, a fehér lakta „Phara-ból, a 
sárga ember „Onika”-ból és a fekete-barnás népek hazájából, „Ajas”-
ból állott. A hírek szerint a ma is fönnálló Húsvét szigetek a „Mu” 
maradványa. A későbbi jelentések szerint „Mu” Kr. e. 11.542-ben 
süllyedt el, vulkánikus kataklizma következtében. Ennek a biroda-
lomnak eltűnése előtt 8.000 évvel íródott a Kland-tekercs. 

A „Mu” elsüllyedésének leírását Le Plongeon adta ki „The Queen 
Moo and the Egyptian Sphinx” című könyvében, a British Múzeumban 
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őrzött „Troano” kézirat alapján, amely egyike azon öt megmaradt 
amerikai „ősmagyar írásnak, amelyet egy Lada nevű spanyol püspök 
mentett meg tűz martalékától, aki katolikus vallási búzgóságból az 
összes történelemre vonatkozó iratot és emléket megsemmisítette, 
amint mondta: „ördög termékek”. 

A „Mu” földrész ma már nem bizonyítható, de magas kultúrájának 
maradványát ma is mutogatják és csodálják Peruban, Mexicoban.  

 
A magyar őskor Kr. e. 11.542 – Kr. e. 2500-ig 

„Rutas Mu” nevű kontinens. Az ősmagyarok szétszóródása a 
földön 

Az ősi Indiai Táblák alapján Churchward angol régész azt 
állapította meg, hogy a Kr. e. 11.542-ben elsüllyedt „Rutas Mu” nevű 
kontinens India és Amerika között volt, amely a Csendes-óceán 
szigetvilága helyén terült el. 

A kontinens közel 51 millió lakosa főleg „Magya”, vagy „Magar” 
volt, akik a „Mu”-n uralkodó kedvező éghajlat alatti viszonyok  
következtében beállott túlszaporodás miatt a „Mu” kataklizmát 
megelőző időkben is szétszóródtak a földön. Az ily módon kirajzott 
„Magyákat” három csoportra oszthatjuk: a Nagymagyák, Kismagyák és 
a Karmagyák, akik három különböző irányban indultak el új hazát 
keresni. A Nagymagyák a mai India, Tibet, Turáni Alföld és Kis-Ázsia 
felé vándoroltak. A „Tarim”- medencében a Nagymagyák voltak az 
első történelmileg ismert nép, amely népet a Turfan nevű helység után, 
ahol a környék népei a földből kiáramló meleg gázok mellett 
melegedtek, „turáni”-nak neveztek, az „ős-turánok” elődeinek 
nyilvánították: a) a Turáni Alföldön letelepülteket az indiai 
feljegyzések „Daity” népnéven említik. b) Ezektől kissé északabbra 
letelepülteket a történelem szkíta-hun fajú népeknek ismeri. c) A kínai 
határ felé vonulókat a kínaiak két csoportra osztják: a tiszta „fehér hun” 
eredetű „turkok” (turk=erős) és mongol keveredésű, de szintén „turáni” 
népekre. A tiszta szkíta-hun nép később Ázsia vezető népe lett és 
birodalmaik az első „Hun Birodalmak” voltak, éspedig a „fehér-hun” és 
a „fekete-hun” birodalmak, amely birodalmak későbben kiterjedtek 
Indiára, illetve Európa középső területeire, jelesen a Don-Adria-Fekete-
tenger területeire. 

Attila fekete-hun birodalmát a történelem már mint 
„világbirodalmat” említi, mert Belső-Ázsia, India kisebb területeire, 
valamint a Turáni Alföld, Kelet- és Közép-Európára terjedt ki.  
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Churchward szerint a „Naga” (Nagymagya) nép egész Indiát 
elözönlötte, de a bramini papok kiüldözték őket India nyugati részeibe, 
Afganisztánba, és Kásmirba. Utódaik ott most is hatalmas tömegben 
élnek, mint pl. a „Magari” nép. A kis Magyáknak még a Mukataklizma 
előtt hatalmas rajai kerültek Észak- Közép- és Dél-Amerikába. A 
közép-amerikai „aztek”-ek utolsó uralkodójának, II. Montezumának 
egyenes ágú leszármazottja és így az „Aztek”-ek törvényes ura, ma 
1970-ben Guliermo de Grau-Montezuma néven Andorában, Andora la 
Vella nevű városban él exilben, és rendes fejedelmi udvartartást tart.  

A hivatalosan feltüntetett anyagok átvizsgálása alapján 
megállapítható, hogy a japán, a kínai, indonéziai, Perzsa indiai és 
kaukázusi népek ősei nemcsak rokonai, hanem testvérei a magyar 
népnek. Ezt a rokonságot az I. világháború előtt a japánok ismerték el 
legelőször, mikor is a japán császár Budapest városának kettőszáz 
darab „japán cseresznyefát” ajándékozott, azzal a kéréssel, hogy 
ültessék el a pesti Duna-korzón. Az akkori oszták-magyar hatóságok 
ezt a nemes gesztust azzal hálálták meg, hogy a fákat elsüllyesztették a 
Ludovika mögötti botanikus kertben. 

 
Az I. Honfoglalás 
Székelyek vagy fehér-avarok 

A magyar faj (Ma’gar) a Kárpát-medencét közel 13.500 éve uralja, 
hogy első helyen a székelyeket említsem. A „Mu” elsüllyedése után a 
Nagymagyák Kr. e. 11.000 körül kettéváltak, akik a Turáni Alföldön 
keresztül a Kárpát-medencébe érkeztek és ott önálló államot alkottak 
„székely” néven, amely állam egészen I. István király uralkodásáig, Kr. 
u. 1.000-ig fennmaradt. Ők voltak a székelynek első idetelepült raja, 
akiket Aba Sámuel fehér avaroknak nevez 

Wallace Everett Caldwell „The Ancient World” (New Yorkban) 
1953-ban kiadott könyve 7. oldalán azt írja, hogy... Solutreén kultúrát 
úgy látszik, hogy Magyarországon fejlesztették ki és onnan tejedt el 
Nyugat-Európába. A legfőbb bizonyítékok erre az ott talált, 
gyönyörűen kiformált babérlevél alakú tűzkövek, szerszámok egész 
sorozata és a vadlovak nagymennyiségű csontja.  

A 130. oldalon pedig: Az észak-magyarországi Bükk hegység 
barlangjai védelmet adtak az újabb kőkorszakbeli telepeseknek, 
akiknek anyagi kultúrája és megélhetési viszonyai kedvezően 
összehasonlítható az ugyanabban a korban élő dunavölgyi emberekkel. 
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Az avarok eredete 
Cholnoky Jenő és Mácsay Lengyel Béla megállapítása szerint az 

avarok – éppúgy, mint a többi „Mada, „Magya” népek a világ legősibb 
népei közé tartoznak. Az avarok a következő állomásokon mentek 
keresztül: A Murorról elindulva, a Nagy Magyák törzse Koreába 
települt, a „Yalu” folyó vidékén. Itt keveredtek össze az ugyancsak 
Murori eredetű „kun” törzzsel, amint azt a kínai évkönyvek írják. 1.) 
Dr. Kósa szerint: Ezek Kr. e. 6.000 körül... lovakkal vontatott harci 
kocsikon „keltai lovasok” néven a Turáni Alföldre érkeztek. 2.) A 
„halwfi leletek” szerint Kr. e. 6.000 körül vándoroltak Mezopotámiába. 
3.) Az avarok itt különváltak a semiták nyomására, Kis-Ázsia 
tengerpartjára, Palesztínába, Szíriába és Libanonba kerültek, majd 
Palesztina területén világbirodalmat alapítottak. A másik részük több 
murorbeli törzzsel egyesült és a Nílus völgyébe vonult, ahol “államot” 
alapítottak és ahol Kr. e. 2.357 utá „ avar-hun” fáraók uralkodtak Prof. 
Keimer megállapítása szerint. Keimer kutatásaival teljesen 
megegyeznek Mácsay és Lengyel kutatásai is. 4.) A Palesztínában és 
Szíriában maradt rész Kr. e. 2.357 után észak-keleti irányban a Káspi-tó 
vidékére érkezett és ismételten több magyar törzzsel egyesülve 
megalapították a történelem által elismert 5.) „ avar” népet. 

A tudósok azon vitatkoznak, hogy hol élt az első ember. Minden jel 
arra mutat, hogy az első ember Afrikában született. Richard Leakey 
antropológus Kenya északi részén egy teljes koponyát talált. Ez a lelet 
mintegy másfél millió évvel idősebb az ún. „pekingi” embernél. Mivel 
ezek szerint másfél millió évvel ezelőtt már élt ember a földön, így az 
„őskultúrák” is kifejlődhettek, amelyek ha nem is millió években, de 
százezrekben kifejezhetők. Így elfogadhatóan kiinduló pontunk lehet az 
elsüllyedt „Muror” kontinens, ahol a 21.000 éves Kland tekercs szerint 
már jelentős kultúra uralkodott. Nem lepődhetünk meg tehát azon sem, 
hogy ha a sumír Lrsai Nr.O. lista szerint a vízözön előtti táblák 240.200 
évről beszélnek. Bobula Ida 1981. augusztus 27.-én kelt levelében írja: 
„A sumírok ősei több százezer éven át éltek az Ararát vidékén, a Tigris 
és Eufrátes forrásánál. Ezen a két folyón ereszkedtek le a hegyekről a 
déli síkságra. A Tibet-i Térkép, amelynek a korát 25.000 évre becsülik, 
világosan igazolja, hogy Közép- és Dél-Amerikában virágzó kultúrák 
voltak. Kétségtelen nyomai vannak Magyarországon is, hogy a 
„paleolit” korban már élt ember. A leghíresebb lelet a „Vértesszőlős-i 
koponya”.  A hindu régész „Jwala Prasad Singhal” azt rögzíti, hogy ... 
„a szkíták, hunok történelme, valamint az ősvilág történelme egyben a 
magyar nép történelme is, akiknek már világbirodalmuk volt, amelyet 
egy nagy sorscsapás (Muror elsüllyedése) tönkretett”. Elismert dolog, 
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hogy többen kétségbe vonják a „Mu” földrész létezését. A „Mu” 
földrész létét vitatni lehet, de nem a lakóinak magas kultúrát bizonyító 
maradványait, építészeti, csillagászati, művészeti vonalon. 

Ez a szkíta-hun fajú nép a Sárga tenger, a Japán tenger és a 
Csendes-óceán vidékein, majd Indiában egységes néppé fejlődött ki, 
amint azt Hunter a „History of India” című könyvében megemlíti. 

Ezt a népet a történelem „fehér hun” néven ismeri. Ez a nép volt 
későbben megalapozója a Tarim-medencei műveltségnek, ami ezen a 
területen az első ősi civilizáció volt. A túlszaporodás miatt kénytelenek 
voltak egyesek útrakelni a.) a Tarim-medencéből keletfelé, a mai Kína 
területére.  b.) A másik rész Koreába vándorolt, akiket a kínai források 
„keitai” népcsoportnak neveznek. Ez a népcsoport később a „Lu” nevű 
tartományban telepedett le, a „Yalu” és a „Sinka” folyók mentén és a 
„Mantho hegyvidéken”, ahol is a „Barabás”, „Csikó”, „Kain”, 
„Mozan”, „Sámson” nevű helyeket alapították. Valószínű, a Csikó nevű 
helység után nevezték őket „csikósoknak”., akik „Hyksos” néven 
évszázadokon át Egyiptom urai voltak.  c.) A Tarim-medencében  
maradottakból fejlődtek ki a „fehér hun”-ok, akik későbben 
megerősödve elözönlötték a Turáni Alföldet, sőt Indiát is.  

A 11.542 évi nagy kataklizma következtében a Tarim-medence is 
elpusztult és helyén kialakult a „Gobi” sivatag, eltemette az ottani 
kultúrát.  Lakói nyugat felé vonultak és újabb műveltségeket 
alapítottak. 

Vámbéri Ármin „Travels in Central Ázsia” (London, 1969) című 
műve szerint: „Közel a Káspi-tenger partjaihoz, a „Gömü” sztyeppén 
nagyon fontos romok vannak, ezekkel összefüggésben, egy tíz mérföld 
hosszúságú falmaradvány. Továbbá ezen a vidéken van egy 150 
mérföld hosszú vízvezeték, amely egészen a Perzsa hegyekig terjed. 
Egész Belső-Ázsia területén, a Káspi-tengertől a Gobi sivatagon át, 
Kínáig tele van rommaradványokkal. ... Ezeket a városokat nem 
félnomád, barbár pásztorok terve alatt építették, fejlett magas 
műveltségű tudást tanúsítanak. Ezeket a művelődés vonalon élő 
nemzedékeket, különböző időkben, különböző neveken ismerték: a 
görögök „szkíta népnek”, a kínaiak „hiungnu”-nak, az indiaiak 
„hunok”-nak”.  Eddig Vámbéri jelentése. – Groot, Hirth, Haddon, 
Fairservis, Dixon, Németh és még többen ezt a „hiungnu” népet 
azonosítják a hun néppel, illetve, ami ezzel egyenlő, a Kína 
szomszédságában lakott „dzsong” néppel. 

Rudenko orosz történész szerint: Kr. e. az 5-4 században a Kárpát-
medencétől a Sárga tengerig, egész Ázsiát az ősturáni, „szittya-fehér 
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hun” népesítette be, amit bizonyít a Pazarik, Shile, Tuekt, Kurai, 
Katanga mellett feltárt szittyasírok tömege. – Nyugat Szibéria 
lakossága az 5-4 századik európai eredetű volt. 

Csicsáki Jenő, a Kland tekercs ismerete nélkül adta ki a „Magyar 
Nemzetcsalád útja” című művét 1960-ban, mivel ő 1960-ban halt meg, 
a tekercset pedig 64-ben fejtették meg. 

Tony Earll kimondja, hogy ez a fölfedezés annyira óriási 
jelentőségű, hogy „az emberiség történelmét újra kell írni”. Több ízben 
tapaszaljuk, hogy a Magyar Nemzetcsalád magas műveltségét igazoló 
anyag esetében, szerencsésebb esetben a föltaláló helyett az anyag 
tűnik el. Anyagra, személy egészségére áldottabb helyzet, ha a fölszínre 
került őstörténelem anyagismeretét nem vesszük nagyon komolyan, 
mivel az újabb kutatások nyomán a fölszínre került újabb anyagok 
többször változtathatják, változtatják az előbbi eredményeket. 

James Churchward, aki legelőször foglalkozott a „Mu” 
történetével, és aki 5 terjedelmes könyvében ismerteti a Mu kultúrát és 
pusztulását, szintén a történelem újraírását szorgalmazza. Churchward 
angol kutató az „Indiai Táblák” alapján azt állapította meg, hogy Kr. e. 
11.542-ben elsüllyedt „Rutas Mu” kontinens Indiától Amerikáig terjedt, 
a mai Csendes-óceán szigetvilága helyén. 

A föld kérge, fölszíne többször változtatta állását. Hol eltűntek, hol 
kiemelkedtek, hol szétváltak, összenőttek földrészek. A mai napig 
nemcsak szaktudósok, hanem egyszerű földlakók igazolása szerint is 
földünk állandó mozgás alatt van.  

 
A mezopotámiai mada-sumírok 

Kr. e. 500.000 évvel az emberiség szülőföldjéről, a „Mu” 
kontinensről egy ősnép telepedett le a „Kien-ji” földjén, akik fajilag a 
„Nagák” ősei voltak. Kr. e. 16-13.000 között újabb tömegek érkeztek 
Mu-ról, akiket a „puránok” már határozottan „Naga” népnek neveznek. 
A sumír kultúrával egyidőben ezek alapították meg nálunk a „bükki” 
kultúrát. Úgy látszik, Magyarországon fejlesztették ki és onnan terjedt 
el Nyugat-Európa felé. Sumíriában két Magya népcsoport talált hazát: 
Nagymagyák és a Karmagyák, akik azután  magas műveltségükkel 
közösen alkották a „Mada Sumír”-okat. 
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Dr. Várdy Béla* és Dr. Várdy Huszár Ágnes 

A GULÁG RABSZOLGATÁBORRENDSZER 
KIFEJLŐDÉSE 

I. A Gulág áldozatainak száma és a Holokauszt 
Igen megbízhatatlan adatok és az ezekkel dolgozó szakemberek 

szerint — a Lenintől, Szálinon át, Hruszcsovig terjedő korban — 
legalább 23 millió, de lehet, hogy 30 millió, nagyrészt ártatlan ember 
pusztult el a Gulág név alatt ismert szovjet haláltáborokban. Ebből a 
közel három Magyarországot kitevő embertömegből mintegy 3-4 millió 
a hírhed kelet-szibériai Magadan-központú Kolima tartomány 
rabszolgatáboraiban lelte halálát. Az össz áldozat számát nézve, Sztálin 
legalább négyszer vagy ötször annyit pusztított el, mint Hitler. A két 
diktátor között — mint Bien György, az egyik Gulág túlélő irja — csak 
„a gyilkosságok módszerei különböztek. Hitler gázkamrában pusztította 
áldozatait, míg Sztálin kifacsart az áldozataiból minden erőt, mielőtt 
elpusztultak volna.... Ezeket a rémtetteket egyedül nem végezhették, 
tehát cinkosokat használtak. A mostani időkben több nácit bíróság elé 
állítottak, de tudtommal egyetlenegy GULÁG-pribéket sem vádoltak 
kegyetlenséggel, vagy ha esetleg vádoltak, nem lettek elitélve”.1  

A második világháborút követő évtized folyamán ennek a hatalmas 
tömegnek a soraiban magyarok is voltak és magyarok is pusztultak el. 
Hogy hányan? Azt pontosan nem tudhatjuk. Legtöbb komoly kutató — 
így Stark Tamás szerint is — az elpusztultak száma 250 és 370 ezer 
között lehetett.2 Ugyanakkor Menczer Gusztáv, a rendszerváltás után 
felállított Központi Kárpótlási Hivatal Társadalmi Kollégiuma elnöke 

                                                           
* Várdy Béla angolul és más idegen nyelven „Steven Béla Várdy” név alatt publikál. 

1 Bien György Zoltán, Elveszett évek. Egy magyar diák raboskodása a GULÁG kelet-
szibériai lagereiben. Kolima 1945-1955, 2-dik kiadás (Budapest: Püski Kiadó, 2000), p. 
121; és George Z. Bien, Lost Years. A Hungarian Student’s Imprisonment in the GULAG 
of Kolyima, Eastern Siberia 1945-1955 (Fairfax, VA: Self-Published, 2003), p. 149. 

 
2 Stark Tamás számításai alapján azon magyar hadi- és polgári foglyok száma, akik a 
szovjet Gulágon pusztultak el, 270 és 370 ezer között volt. Lásd Stark Tamás, „Magyarok 
szovjet kényszer-munkatáborokban”, pp. 69-81. Az idevonatkozó statisztikai adatok e 
tanulmány 81-dik lapján találhatók.  Egy korábbi munkájában Stark a Gulágon meghalt 
magyarok számát 250 és 300 ezer között vélte megtalálni. Lásd: Stark Tamás, 
„Megfogyva bár...Háborús népességmozgás Magyarországon, 1941-1949”, in Hitel, 5. 
évf., 4. sz., 1992. április, pp. 14-20. 
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szerint legalább 350 ezren hullottak el. De az is lehetséges, hogy az 
elpusztultak száma közelebb volt az 520 ezerhez.3  

Ha ilyen eltérések vannak a magyar áldozatok számának 
megállapítása területén, mennyivel nagyobb eltérés és zűrzavar 
uralkodik a Gulágon elpusztult szovjet áldozatok számával 
kapcsolatban? Az egyik legtöbbet mondó és legszomorúbb 
idevonatkozó példát Susan B. Glasser írta meg néhány hónappal ezelőtt 
a The Washington Post, 2004. május 26-i számában megjelent 
“Doubtful about Democracy” című cikkében. Ugyanis mikor egy orosz 
gimnázium meglátogatása közben megvizsgálta az ott használt 
hivatalos történelmi tankönyvet, csodálkozva vette észre, hogy abban a 
Gulág szó meg sincs említve. S mikor e tankönyv szerzőjét kérdőre 
vonta, azt a meglepő választ kapta, hogy a Gulágot azért nem említette 
meg, mert nem tudja, hogy ez a modern szovjet rabszolgarendszer 50 
millió, vagy mindössze csak 15 millió áldozatot követelt. Így hát 
jobbnak látta he meg sem említi az egészet. Ha ez a hozzáállás jellemző 
az mai orosz történettudományra, akkor azt aligha lehet tudománynak 
nevezni.4  

 

II. A szovjet Gulág eredete és kifejlődése 
Az általános felfogással szemben — mely minden bizonnyal 

Solzsenyicin Gulág-szigetcsoport [Gulag Archipelago] című munkáján 
alapszik — a GULAG (magyarosan Gulág szó) nem egy földrajzi 
helységnek, sem egy szigetcsoportnak a neve. Semmi más mint a 
„Javító Munkatáborok Főigazgatósága” [Glavnoye Upravleniye 
Ispravitelno-Trudovykh LAGerey] orosz kifejezésnek az akronimája, 
vagyis rövidítése. Hogy ez a tény mennyire nem ismert még 
Magyarországon sem, könnyen bizonyítható annak a pécsi egyetemi 
tanárnak a megjegyzésével, aki az idei nyár folyamán, amikor 
interjúalanyokat kerestünk Pécsett, kijelentette, hogy ő valamikor sok 
olyan egyént ismert, akiket Szibériába deportáltak, de ugyanakkor 
olyanokat is, akiket meg a Gulágra vittek el. Nehezen tudta elfogadni 
azt a tényt, hogy ez a két szó nagyjából fedi egymást, vagyis, hogy az a 
bizonyos „Gulág szigetcsoport” sehol sem létezik. 

                                                           
3 A szerzők interjúja Menczer Gusztávval, Budapest, 2004. június 23-án és július 6-án. 
Az adatok egy Menczer Gusztáv által adott gépirat kimutatásában is benne vannak. 

 
4 Lásd Susan B. Glasser, “Doubtful about Democracy,” The Washington Post, 2004. 
május 26. Cf. washingtonpost.com 
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Ebben a formában a Gulag szó csak 1934-ben született meg, 
amikor a fent jelzett sok ezer szovjet kényszermunkatábort összefogó 
adminisztratív intézményt létrehozták. Gyökerei azonban az 1917-es 
bolseviki forradalomig nyúlnak vissza. A forradalmat követően szinte 
azonnal létrejött egy messze szerteágazó büntetőmunkatábor-rendszer, 
mely mindjárt a megszületése pillanatában a Cseka — az első szovjet-
kommunista titkosrendőrség — fennhatósága alá került. Az utóbbi 
intézményt a lengyel származású Felix Dzserzsinszki (1877-1926) nevű 
bolseviki agitátor hozta létre 1917 decemberében, és ő is vezette azt 
egészen 1926-ban bekövetkezett haláláig. 

Ezt a kényszermunkatábor-rendszert az 1919. április 15-i szovjet 
dekrétum legalizálta és tette részévé az új politikai rendszernek. Ez 
pedig annak a következménye volt, hogy az akkor dúló polgárháború 
folyamán a vörösök rengeteg foglyot ejtetek, akiket nem akartak mind 
kivégezni, de akik részére a cári rezsimtől örökölt börtönrendszer túl 
kicsinek bizonyult. Így aztán az új bolseviki hatalom újonnan létesített 
büntetőtáborokban helyezte el foglyai nagy részét.  

A legelső ilyen büntetőmunkatábor a Fehér-tengeri Szolovki 
szigeten létesült, ahol egy megszüntetett kolostor lett a tábornak a 
központja. A forradalmat követő öt év folyamán a rabok ezreit 
szállították erre az északi jeges szigetre, ahol először is a kommunisták 
által lefoglalt kolostort építették át börtönné. Ezek legtöbbje — egyes 
adatok szerint mintegy 20 ezer ember5 — ezen a szigeten pusztult el. 
Történt ez pedig részben az ottani munka- és életkörülmények, s 
részben élelem és egyéb élethez szükséges tényezők hiánya 
következtében.6  

Az 1930-as évektől kezdve ez a szerteágazó táborrendszer 
folyamatos átalakuláson esett át, és 1934-ben az akkor létrehozott 
Gulág fennhatósága alá került. Ez az adminisztrativ intézmény aztán 
rohamosan kiterjesztette a rabok tömegével felduzzasztott táborok 
rendszerét. Egyes források, így Szolzsenyicin szerint is, a táborok 

                                                           
5 Ez az adat egy Sztálin életéről készült amerikai dokumentum filmből származik. A film 
címe: „Stalin”, készült három részben, Thames Television PLC, 1990, Public Media 
Incorporated Release, 1990. Ez az adat a 2-dik részben található. 

 
6 Rózsás János, Gulag Lexikon  (Budapest: Püski Kiadó, 2000), p. 3. Lásd szintén Nanci 
Adler, Beyond the Soviet System. The Gulag Survivor (New Brunswick-London: 
Transaction Publishers, 2002), pp. 16-22; és Anne Applebaum, Gulag. A History. (New 
York: Doubleday, Division of Random House,  2003), pp. 3-115.  
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száma a második világháború idejére már megközelítette a 40 ezret.7 S 
ezek a táborok egy nyolcezer kilométer hosszúságú és négyezer 
kilométer szélességű területre voltak szétszórva. Ez a Gulág-ként ismert 
rabszolgatábor-rendszer tehát az Ukrajnán-túli Donbasz vidéktől a 
Kamcsatka-félszigetig, a lapp-lakta Kola-félszigettől az Alaszkát érintő 
Kuril-szigetekig, észak-dél irányban pedig a Kaukázus-hegységtől a 
sarok-tengeri Vorkutáig, s Belső-Mongóliától a Lena-folyó sark-tengeri 
torkolatáig terjedt. E hatalmas méretű táborrendszernek a 
legborzasztóbb része a kelet-szibériai Kolima vidéke volt, melynek 
aranybányái húsdaráló módra habzsolták be a teljesen értéktelenné vált 
emberéleteket. 

A Gulág egy külön adminisztrativ rendszert képviselt, de mégis a 
mindenkori szovjet titkosrendőrség hatása alá tartozott. Így volt ez 
függetlenül attól, hogy a titkosrendőrség akkor éppen milyen néven 
szerepelt: Cseka, GPU, OGPU, NKVD, MVD, NKGB, vagy esetleg 
KGB, mely utóbbi név egészen a Szovjetunió szétoszlásáig fennmaradt. 

1939-ben a szovjet kormány egy párhuzamos intézményt a 
GUPVI-t [Glavnoye Upravleniye Voyennoplennih i Internyirkovannih], 
a Hadifogoly- és Deportált-Táborok Főigazgatóságát is felállította, 
amelynek célja az 1939 szeptemberi Lengyelország ellenes 
hadműveletek folyamán elfogott katonai és polgári személyek 
fogvatartása és adminisztrálása volt. Stefan Karner osztrák történész 
szerint a GUPVI egyhamar 340 nagy és 4000 kisebb 
kényszermunkatábort adminisztrált.8 Természetesen, a Gulág-hoz 
hasonlóan, a GUPVI is a szovjet titkosrendőrség fennhatósága alá 
tartozott. 

E kényszermunkatáborok első lakói az orosz arisztokrácia, orosz 
nemesség, cári katonai vezetés, cári bürokrácia, cári Oroszország 
tehetősebb polgári osztály, Orthodox Keresztény papság, volt 
konzervatív, liberális és nem-bolsevik radikális pártok vezetői, a falusi 
vezetőréteg, és egyéb emelkedettebb társadalmi osztályok tagjai közül 
kerültek ki. De ők csak az elsők között voltak, akikre lesújtott a brutális 
kommunista rendszer. Lenin és Sztálin ugyanis el voltak tökélve, hogy 

                                                           
7 Alekszander Szolzsenyicin, A Gulag szigetcsoport, 1918-1956  2. köt. (München: 
Danubia Druckerei - Nemzetőr,  1975-1976). Idézve a „Gulag” címszóban,   
Encyclopaedia Britannica, 1994-1998. Cf. http://geocentral.net/be/archive/eb/gulag.html 

 
8 Stark Tamás, „Magyarok szovjet kényszermunkatáborokban”, Kortárs, 45. évf., 2-3. sz. 
(2002), pp. 69-81. Ez a tanulmány az Interneten is megtalálható: 
http://www.kortatsonline.hu/0202/stark.htm. 
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a tervezett kommunista Utópiát elsősorban olcsó rabszolgamunka 
felhasználásával érik el, méghozzá úgy, hogy közben a régi vezető 
rétegektől is megtisztítják a társadalmat.  

A 1930-as évek folyamán azonban, cári Oroszország vezető 
rétegeit követték az új rendszer vezető emberei is, akik az akkor már 
teljhatalmú Sztálin részére szükségtelenek, sőt veszélyesek lettek. 
Múltjuk és helyzetük következtében ugyanis veszélyeztették Sztálin 
hatalmát és helyét a történelemben. Így például a Gulág 
rabszolgatáboraiba kerültek a Bolsevik Párt és Vörös Hadsereg vezető 
emberi, akik ismerték Sztálin múltját és megkérdőjelezhették volna 
mind történelmi szerepét, mind pedig vezetői képességét; a sztálini 
terrorrendszert és tisztogatását kivitelező egyének, akik tudtak Sztálin 
egyéni szerepéről ezekben a tömeggyilkosságokban és esetleg a 
jövőben kellemetlen helyzetbe hozhatták volna a szovjet diktátort; 
valamint a kollektivizálást és erőszakos gabonabegyűjtést ellenző 
szegény parasztok, akik ragaszkodtak újonnan megszerzett földjeikhez. 
Az 1940-es évek folyamán ezekhez csatlakoztak a különböző nemzeti 
kisebbségek, akik jellegüknél fogva megbízhatatlannak minősültek és 
többnyire oly területeken laktak, amelyeket mások igyekeztek 
megszerezni; a német katonai fogságból visszatért szovjet katonák 
százezrei, akik rabságuk következtében megbízhatatlanokká váltak a 
szovjet-kommunista rendszer részére; német, magyar, és egyéb 
szövetséges katonai személyek, akik a háború folyamán, és főleg annak 
utolsó hónapjaiban szovjet hadifogságba kerültek; s végül pedig a 
szovjet katonai fennhatóság alá került kelet-közép-európai országok 
polgárai, akiket százezer számra vittek ki a szovjet Gulágra, részben 
büntetésből, s részben a munkaszükséglet kielégítése céljából. 
Bizonyos szempontból az utóbbiak voltak a legszerencsétlenebbek. 
Ugyanis annak ellenére, hogy a német-szovjet párviadalban teljesen 
bűntelenek voltak, mégis a Gulágra kerültek, ahonnan csak egy kis 
hányaduknak sikerült visszakerülniük hazájukba. 

Mint ezt már több szakember kimutatta, ezeknek a szovjet 
kényszermunkatáboroknak két céljuk volt: először, hogy megbüntesse 
és kontroll alatt tartsa azokat, akik akármilyen formában is veszélyt 
jelenthettek a bolsevista rendszer vezetői, és elsősorban Sztálin 
számára; másodszor, hogy olcsó rabszolgamunka felhasználásával 
szolgálják a szovjet közgazdaság viszonylagos rövid idő alatt történő 
erőszakos átalakítását egy primitív agrártársadalomból egy magas 
szintű ipari társadalommá. Ennek a szükségnek megfelelően — az 
általános felfogással ellentétben — „a Gulág rendszer... tovább nőtt a 
második világháború alatt és azt követően, a korai 1950-es években 



134 

érve el tetőfokát. Akkorra már a munkatáborok központi szerepet 
játszottak a szovjet közgazdaságban. Azok termelték ki az ország 
aranykészletének egyharmadát, szén és fakészletének nagy részét, és 
jelentős hányadát szinte majdnem minden egyébnek.... A rabok szinte 
minden elképzelhető iparban dolgoztak — fakitermelésben, 
bányászatban, építkezésben, gyári munkában, földművelésben, repülők 
és tüzérfegyverek tervezésében —, és gyakorlatilag egy külön országon 
belüli országban éltek, majdnem egy külön civilizációban”.9  

A fentiek alapján világos, hogy a teljesen bűntelen foglyokat — 
férfiakat, nőket, és növekvő gyermekeket — akik valamiféle véletlen 
folytán a Gulág-táborok egyikében vagy másikában találták magukat, 
azonnal munkába állították, hogy minél többet csikarjanak ki belőlük. 
Legembertelenebb körülmények között voltak kénytelenek dolgozni, 
amely egyhamar megtizedelte őket, s amely arra kényszerítette a 
rabszolgatartókat, hogy újabb és újabb rabokkal töltsék fel ezeket a 
táborokat. Gyakorlat alapján idővel kidolgoztak egy olyan 
„munkáspótló rendszert”, amely legígéretesebbnek tűnt a rabok teljes 
kihasználása szempontjából.  

E rendszernek kidolgozója egy bizonyos Naftaly Aronovich 
Frenkel (1883-??) nevű, török (egyesek szerint magyar) születésű 
komisszár volt, aki sikeres munkája eredményeként idővel a Lenin 
Rend tulajdonosa és az NKVD tábornoka lett. Mindez azért a 
rendszerért, amely a maximum munkát tudta kicsavarni a 
kényszermunkatáborok tehetetlen foglyaiból.10  

Frenkel felfogása az volt, hogy „kancsukát az éhséggel kell 
helyettesíteni”, vagyis „összekapcsolni a rabok ételadagját... a 
termeléssel”.11 De Frenkel rendszerének ez csak egyik része volt. Arra 
is rájött, hogy a foglyok a bebörtönzésük első néhány hónapjában 
voltak legproduktívabbak. Azt követően testileg és szellemileg 
mindinkább legyengültek, melynek következtében fokozatosan 

                                                           
9 Applebaum, Gulag, p. xvi.  

 
10 Dan Michaels, “The Gulag: Communism’s Penal Colonies Revisited,” The Journal of 
Historical Review, 21. évf., 1. sz., 2002. január-február, 29-38. l. Ez a tanulmány 
megtalálható az Internet-en is: Cf. http://www.ihr.org. A jelen idézet az Internet 
szövegből származik, 3. l. Egyes források „Konstantinápolyban született török zsidónak”, 
más források viszont „magyar gyárosnak” nevezik Frenkelt. Cf. Applebaum, Gulag,  p. 
52. 

 
11 Michaels, “The Gulag”, 3. l. 
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kevesebbet termeltek. E megfigyelések alapján Frenkel arra a 
meggyőződésre jutott, hogy a munkatáborok rabjait csak úgy lehet a 
magas termelés nívóján megtartani, ha „kiszűrik” és időnként újabb és 
újabb rabokkal helyettesítik őket. Ez a „kiszűrés” különböző módon 
történt: Részben mesterségesen teremtett éhség, embertelen hideg, és a 
rabtáborok betegségei, részben tudatos kigyomlálás útján. Az utóbbi 
úgy történt, hogy amikor a reggeli sorakozóra hívták őket, a lassan 
mozgó betegeket és végelgyengülteket egyszerűen kilőtték a sor 
végéről. Azok már hasznavehetetlenek voltak a szocializmus 
építéséhez. Így aztán túladtak rajtuk, és újabb és újabb rabokkal 
helyettesítették be őket. Ez a szűrő és gyomláló folyamat több 
évtizeden keresztül folytatódott a milliókat befogadó szovjet 
rabszolgatáborokban, egészen a poszt-sztálinista években történt 
felszámolásukig.12  

Ezzel a jól működő, a Gulág haláltáborok szerencsétlen rabjaiból a 
maximumot kihozó rendszerrel Frenkel olyannyira megkedveltette 
magát Sztálinnal, hogy 1931-ben a szovjet diktátor őt bízta meg a 
hírhedt Fehér Tenger-i csatorna megépítésének a felügyeletével. Ennek 
a később hasznavehetetlennek bizonyult csatornának a megépítése 
1933-ra fejeződött be mintegy negyedmillió rab munkája 
igénybevételével, akik közül 60 ezren ott pusztultak el a csatornát 
környező jégmezőkön.13 Ennek ellenére, Sztálin annyira meg volt 
elégedve az eredménnyel, hogy 1937-ben Frenkelt bízta meg az 
újonnan felállított GULZhDS (Vasútépítő Táborok Főhatósága) 
igazgatójává, amely 1939-ben a Lengyelországot, majd Finnországot 
megtámadó Vörös Hadsereg szállításának lebonyolításával lett 
megbízva. Frenkel sokatigérő munkára serkentő rendszerét később 
sikeresen alkalmazták egyéb nagyméretű építkezéseknél, így a Bajkál-
Amúr vasútvonal, a Távolkeleti Épitkezési Vállalkozás, valamint a 
Vorkuta-i, Kolima-i, és a Magadán-környéki kényszermunkatáborok 
felépítésénél is.14  

A második világháborút követően a Vörös Hadsereg által elfoglalt 
országok lakossága is megérezte a sztálinista terrorrendszer hatását. A 

                                                           
12 Michaels, “The Gulag”, 3-4. l. 

 
13 Ezt a tényt több Sztálinnal és sztálini korral kapcsolatos dokumentációs filmben is 
részletesen elbeszélik  a volt foglyok közül azok, akiknek sikerült élve kikerüli ebből a 
földi pokolból.  

 
14 Michaels, “The Gulag”,  4. l. 
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fiatal munkaképes férfiak és nők tömegét szedték össze és vitték 
szovjet kényszermunkatáborokba. Deportálásuk oka részben punitív 
jellegű volt, részben azonban a Szovjetunió felépítéséhez szükséges 
munkaerőt voltak hivatva szolgálni. Mindkét tényező fontos volt, de 
viszonylagos fontosságuk állandóan változott. 

Az adatok hiánya és egymásnak ellentmondása következtében 
nagyon nehéz megítélni, hogy tulajdonképpen hányan estek áldozatul 
az embertelen sztálini rendszernek. Egyes szakemberek 30 millió 
áldozatról beszélnek, mások viszont inkább 23 millióról.15 Ugyanakkor 
van olyan szakember is, aki 15, illetve 50 millióban állapítják meg az 
áldozatok számát.16  

A második világháború kitöréséig a Gulág-táborok áldozatai szinte 
kizárólag a Szovjetunió népei közül származtak. 1939-cel kezdődően 
azonban csatlakoztak hozzájuk a lettek, litvánok, észtek, és finnek, 
majd 1941 után a németek, olaszok, románok és magyarok. A háború 
utolsó hónapjaiban aztán a szovjet katonai megszállás alá került 
nemzetek szinte mindegyike képviselve lett a Gulág-rabok soraiban. S 
történt és függetlenül attól, hogy a háború folyamán a németek 
ellensége vagy szövetségeseinek számítottak. Nem számítva a 
hadifoglyokat, félévszázados működése alatt mintegy 27-30 millió 
ember lett a Gulág-táborok rabja. Természetesen ez a hatalmas 
embertömeg nem mind egyszerre, hanem egymást leváltva és egymást 
követve lett e táborok lakója. Legtöbbjük sohasem tért vissza szűkebb 
hazájába, hanem ott pusztult el a legnyomorultabb körülmények között. 
Ha elfogadjuk a 30 milliós számot és a 23 milliós halálesetet, akkor a 
Gulágos-rabok háromnegyed része, pontosabban 76%-a, soha sem tért 
vissza a rendes polgári életbe. 

Itt még megjegyzendő, hogy a Gulág kényszermunkatáboraiba 
hurcolt milliókon kívül egyéb „kitelepítettek” is voltak, akiket a 

                                                           
15 Lásd a következő kiértékelő cikket: “Victims: People Dead from ‘Violent Conflicts’ in 
the Twentieth-Century.” Cf.: 
http://www.nsu.ru/filf/pha/hist/Victims.html#FORMER%20SOVIET520UNION. 

 
16 Érdekes megemlíteni, hogy a mai orosz történelmi tankönyvekben az 1932-1933-as 7 
millió áldozatot követelő ukrajnai kényszer-éhinség le van írva, a Gulágról és áldozatairól 
azonban egy szó sincs megemlítve. Mikor egy amerikai publicista az idevonatkozó rész 
szerzőjét kérdőre vonta, az illető azt felelte, hogy a Gulágot azért nem említette meg, 
mert nem tudja, hogy ez a modern szovjet rabszolgarendszer 50 millió, vagy csak 15 
millió áldozatot követelt. Lásd Susan B. Glasser, “Doubtful about Democracy,” The 
Washington Post, 2004. május 26. Cf. washingtonpost.com 
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második világháború végefelé űztek ki szülőföldjükről állítólagos 
németekkel való kollaborálás vádja miatt. Ezek között voltak a balti 
nemzetek (300-350 ezer), a csecsenek (315 ezer), krimi tatárok (191 
ezer), ingusok (81 ezer), és a balkárok (33 ezer), akiket az ország 
belsejébe, illetve az Urálon túlra deportáltak.17 E kitelepítések 
elsősorban ezeknek a nemzetiségeknek a kommunista- és szovjetellenes 
szellemi elitjét, illetve vezetésre alkalmas rétegeit érintették.  

Kisebb méretekben ugyanez történt Magyarországon is az 1950-es 
évek elején, amikor a Gulág-szerű Recsk-i kényszermunkatáboron 
kívül18 mintegy 12,700 „megbízhatatlan személyt” űztek ki 
Budapestről és telepítetek a Hortobágy eldugott tanyáira és az Alföld 
egyes kis falvaiba.19 Ennek a jelenségnek a magyar vonatkozásait 
azonban majd egy későbbi tanulmányban tárgyaljuk meg. 

 

III. A magyar Gulág háttere 
1944-1945 fordulóján Magyarország és védetlen lakossága 

fokozatosan a Vörös Hadsereg hatalma alá került. A katonai 
összecsapások még 1945 áprilisáig eltartottak (a hivatalos április 4-i 
dátum önkényes), azonban az ország szovjetizálása és szisztematikus 
kifosztása már 1944 novemberében megkezdődött. A szovjet katonai 
hatóságok teljesen figyelmen kívül hagyták az 1944. december 21-én 
létrejött ideiglenes magyar kormányt, és annak tudta és megkérdezése 
nélkül nekiálltak az ország ipari gépezete leszerelésének és 
elszállításának, valamint a munkaképes fiatalok szovjet 

                                                           
17 E szovjet kitelepítettekkel kapcsolatban lásd: Magyar Nagylexikon, 11. köt, pp. 100-
101.   

 
18 Az 1950 és 1953 között működő recski tábor létszáma 1200 fő körül mozgott. Cf. 
Magyar Nagylexikon, (Budapest: Magyar Nagylexikon Kiadó, 1993-2004), 15. köt., p. 
349. Lásd még a következő munkákat: Benkő Zoltán, Történelmi keresztutak, 1941-1956. 
Faludy György bevezetőjével és Pomogáts Béla utószavával (Miskolc: 
Felsőmagyarország Kiadó, 2000); Erdey Sándor, A recski tábor rabjai. 6. kiad. 
(Budapest: Püski Kiadó, 2000); és Sztáray Zoltán: Csákánykő. A recski 
kényszermunkatábor  (Budapest: Püski Kiadó, 1997).  

 
19 Beke Ferencné, Három év Hortobágy poklában (Pomáz: Kráter Kiadó, 2002); 
Jeszenszky Iván: Kitelepítettek. Dokumentumregény. (Budapest: Alterra Kiadó, 1998); és 
Kitaszítottak. Sorozatszerkesztő Jeszenszky Iván. Hortobágyi Kényszermunka Táborokba 
Elhurcoltak Egyesülete támogatásával (Budapest: Alterra Kiadó, 2001). A kitelepítettek 
számával kapcsolatban lásd: Magyar Nagylexikon, 11. köt., pp. 100-101.  
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kenyszermunkatáborokba történő deportálásának. S ezek a deportálások 
egészen az áprilisi fegyverletételig folytatódtak. 

Az ország kifosztása és az ártatlan polgári személyek deportálása a 
győztes hatalmak hallgatólagos hozzájárulásával történt, azok alapján, 
hogy a Szovjetunió szerintük is kártérítésre jogosult volt a háborút 
vesztett országokkal szemben. V. M. Molotov, szovjet külügyminiszter, 
már két évvel korábban kijelentette a brit nagykövethez írt egyik 
levelében, hogy „A szovjet kormány úgy véli, hogy azért a fegyveres 
segítségért, amelyet Magyarország Németországnak nyújtott... a 
felelősséget nemcsak a magyar kormánynak kell viselnie, hanem 
kisebb-nagyobb mértékben a magyar népnek is.”20 A szovjet 
külügyminiszter ezt a szovjet álláspontot 1943. december 14-én 
megismételte a közismerten magyarellenes Edward Benesnek, amikor 
kijelentette: „A magyarokat meg kell büntetni!”21 Majd így folytatta: 
„Ami az ország megszállását illeti, nekünk rövidebb utat kell 
megtennünk, hogy Magyarországra eljussunk, mint a többieknek.... Az 
Önök [csehek és románok] közös ellenségei a magyarok. Mi is 
különbséget teszünk támadóink, így a románok és magyarok között. A 
magyarok magatartása velünk szemben rosszabb a románokénál”.22 Ez 
a szovjet kijelentés válasz volt arra a benesi kérésre, hogy a 
Szovjetunió is vegyen részt Magyarország megszállásában. „Az Önök 
részvétele Magyarország megszállásában” — mondta Benes — 
„számunkra igen fontos. Nekünk az a szándékunk, hogy visszaállítsuk a 
München előtti határainkat”.23 Molotov természetesen pozitívan reagált 
Edward Benes kérésére és a Szovjetunió még az elvártnál is nagyobb 
erőkkel vett részt Magyarország megszállásában, anyagi kifosztásában, 
és polgárainak deportálásában.  

A legyőzött országok polgárainak kényszermunkatáborokba 
történő deportálásának tervét megerősítette a Szovjetunió 
Állambiztonsági Bizottságának 1944. december 16-i határozata, mely 

                                                           
20 Molotov 1943. június 7-i levele A. Kerr brit nagykövethez, in Juhász Gyula, Brit-
magyar titkos tárgyalások 1943-ban (Budapest: Kossuth Kiadó, 1978), p. 158; idézi Stark 
Tamás, „Magyarok szovjet kényszermunkatáborokban”, in Kortárs (2002) p. 72. Cf.  
http://www.kortarsonline.hu/2002/stark.htm. 

 
21 Idézi Gosztonyi Péter, Háború van, háború. (Budapest: Népszava Kiadó, 1989), p. 26. 

 
22   Gosztonyi, Háború van, háború, p. 29. 

 
23 Gosztonyi, Háború van, háború,  p. 25.   
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szerint „mozgósítani és a szovjetunióbeli munkára kell irányítani az 
összes 17-44 év közötti német férfit, a 18-30 év közötti német nőt, akik 
a Vörös Hadsereg által felszabadított Románia, Magyarország, 
Jugoszlávia, Bulgária, Csehszlovákia területén tartózkodnak. A 
mozgósítás irányításával az NKVD-t, ezen belül Berija elvtársat kell 
megbízni. Az NKVD-re kell bízni a gyűjtőtáborok megszervezését, a 
mozgósítottak befogadását, a menetoszlopok kialakítását, útnak 
indítását, és azoknak útközben őrzésének biztosítását. Kötelezni kell 
Magyarországon Malinovszkij és Tolbuhin elvtársakat, 
Csehszlovákiában Petrov elvtársat, hogy a katonai parancsnokokon 
keresztül a front parancsnoka nevében rendelkezzenek a németek 
mozgósításáról, a jelen határozat pontjai értelmében”.24  

A Kárpátok átlépte után a szovjet katonai hatóságok azonnal 
nekiálltak a fenti határozat megvalósításának. Azonban a 
magyarországi szovjet embergyűjtés és deportálás messze túlment 
ennek a rendelkezésnek a határozatain. A szovjet katonai közegek 
ugyanis, a helyi opportunista magyar kollaboránsok közreműködésével, 
nemcsak németeket, német származású és német nevű magyarokat, de 
oly helyi magyar nevű magyarokat is deportáltak, akiknek semmi köze 
sem volt sem a németekhez, sem a szovjetellenes háborúhoz. Egyes 
helyeken begyűjtöttek fiatal fiúkat és leányokat egyszerűen csak azért 
mert családi nevük Hitleréhez hasonlóan „r” betűvel végződött. Mint az 
1989-ben akkor már 90 éves Kolozsi Imréné megjegyezte: „Valami 
ostoba ember kitalálta, hogy minden ‘r’ betűvel végződő családnév 
német, mert a Hitler neve is ‘r’-rel végződik. Így került listára Pásztor, 
Molnár, Bodnár, Csiger.... Még Gyüker is”.25 Majd így folytatta: „Nem 
volt itt fontos a név, nem az döntötte el az emberek sorsát, hogy hogy 
hívják. Valamennyi embert ki kellett adni, és azzal töltötték fel a 
létszámot, akit még el tudtak csípni. A lista összeállítójának — nem 
tudom — megszólalt-e valaha a lelkiismerete”.26 Ezek szerint teljesen 
                                                           
24 Dupka György és Alekszej Korszun, A „malenykij robot“ dokumentumokban  
(Ungvár-Budpest: Intermix Kiadó, 1997), pp. 33-34; szintén idézi Stark, „Magyarok 
szovjet kényszermunkatáborokban”, pp. 72-73.  

 
25 Kolozsi Imréné, Herényi Erzsébet visszaemlékezése 1989-ben, Szebeni Ilona, Merre 
van hazám? Kényszermunkán a Szovjetunióban, 1944-1949 (Debrecen: Széphalom 
Könyvműhely, 1991), 24. l. Lásd az Ónod községből elvittek névsorát, ahol a 18 deportált 
között négy személy ilyen névvel rendelkeztt, mint Gyüker Gyula, Gyüker Gábor, 
Pásztor Piroska, és Csiger József. Szebeni, Merre van hazám, 317. l.; és Stark,  
„Magyarok szovjet kényszermunkatáborokban”, p. 73. 

 
26 Kolozsi Imréné Herényi Erzsébet visszaemlékezése, Szebeni, Merre van hazám, p. 24.  
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mindegy volt, hogy német vagy magyar származású és nevű volt-e az 
illető. Ha még nem volt meg az előírt számú fogoly, akkor azt vitték el, 
aki éppen az útjukban akadt. 

 

IV. A deportálandók begyűjtése 
A szovjet hatóságok Magyarországon két típusú embert gyűjtöttek 

be a Gulágra történő deportálás céljául: a málenykij robotosokat [kicsi 
munkára elvitteket] és a politikai elitélteket.  

A begyűjtések és deportálások első hulláma azonnal egy bizonyos 
terület, város, vagy falu elfoglalása után történt. Az elfoglalást követő 
két-három napon belül a szovjet katonai hatóságok megkezdték az 
egészséges fiatal férfiak és lányok összeszedését, főleg romeltakarítási, 
gyors építkezési, vagy egyéb rendtevési ürügy alatt. Ezekkel a korai 
deportáltakkal kapcsolatos statisztikai adatok nagyon gyérek és 
esetlegesek. Ennek következtében a deportáltak száma és mibenlétével 
kapcsolatban csupán helyi adatokra, illetve az életben maradt volt 
Gulág-foglyok emlékirataira és időskori vallomásaikra vagyunk utalva. 
Igaz, hogy bizonyos nagyobb városok esetében több megbízható adat 
áll rendelkezésünkre, de ott is csak nagy általánosságban. Így például 
tudjuk, hogy az akkor még hivatalosan Magyarországhoz tartozó 
Kolozsvárról 5000 személyt, Nyíregyházáról 2000 személyt, és 
Hajdúböszörményről 1300 személyt deportáltak a szovjet Gulágra.27  

Szintén tudunk valamit a budapesti helyzetről, mivel Rogyin 
Malinovszkij marshall (1898-1967), a Magyaroszágot elfoglal 2. ukrán 
front főparancsnoka megemlíti, hogy a magyar fővárosban 138 ezer 
„hadifoglyot” gyűjtöttek be. De mivel az elfogott magyar és német 
katonai egységek együtt is legfeljebb csak 40 ezret tettek ki, a 
megmaradt 100 ezer ember minden kétséget kizáróan magyar polgári 
személy volt.  

A deportálások első hulláma zűrzavaros és rendezetlen menetben 
folyt le, a második hullám azonban már egy szakszerűen kitervezett és 
kivitelezett műveletként zajlott le. Ez mintegy másfél-két hónappal az 
első hullám után ment végbe és két célja volt: Hogy a magyarság 
ingyen rabszolgamunkával szolgálja a Szovjetunió háború utáni 
fölépítését, és hogy kollektív büntetést mérjen Magyarország polgári 
lakosságára, elsősorban a német eredetűekre. Ez a terv nemcsak 
trianoni Magyarország, de az 1938-1941-es revíziók következtében 
                                                           
27 Stark, „Magyarok szovjet kényszermunkatáborokban”, p. 72.   
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megnagyobbodott ország egész területére is kiterjedt. A visszanyert, 
majd ismét elvesztett területeken azonban természetesen elsősorban a 
magyar és német nyelvű lakosságot sújtotta. Ez nyilvánvaló a fent 
említett Kolozsvár esetében, ahonnan mintegy ötezer embert — 
kizárólag magyarokat — deportáltak a Szovjet Gulág táboraiba. De ez 
ugyancsak leszűrhető az 1938-ban visszanyert magyarlakta 
délszolvákiai,28 valamint az 1939-ben visszavett kárpátaljai29 
tömegdeportálásokból. 

Ez a jól kitervezett rendszeres rabgyűjtés a Kárpátaljához közeleső 
Felső-Tisza vidékén indult meg, ahonnan aztán haladt Budapest 
irányába, s azt követően pedig a Duna-Tisza közére, majd Dél-
Dunántúlra. Úgy tűnik, hogy ez a tömeges rabszedés egy Moszkvában 
kitervezett központi terv alapján történt, melyben benne volt a szovjet 
Gulágon leszolgálandó rabszolgamunka, valamint Magyarország és a 
magyar társadalom háború utáni átszervezése is. A trianoni 
Magyarország területét több régióra bontották és minden régiónak 
meghatározták a rabszolgamunka kvótáját. Ezt aztán rendesen be is 
hajtották. A kvóta betöltése után azonban több embert nem vittek a 
Gulágra, még abban az esetben sem ha esetleg német eredetű és német 

                                                           
28 Az 1938-ban visszanyert és 1945-ben ismét elvesztett dél-szlovákiai eseményekre 
lásd: Kálmán Janics, Czechoslovak Policy and Hungarian Minority, 1945-48, ed. Stephen 
Borsody (New York: East European Monographs, Columbia University Press, 1982); 
Vadkerty Katalin, A reszlovakizáció (Pozsony, 1993); Edward Benesch, 
Präsidentendekrete oder die Rechtsberaubung der Ungarn und Deutschen. (Pressburg, 
1992); Benes Decrees. Taking Victims in 2002, ed. Miklós Patrubány. (Budapest: World 
Federation of Hungarians, 2002); és Róbert Barta, “The Hugarian-Slovak Population 
Exchange and Forced Resettlement in 1947,” Ethnic Cleansing in Twentieth-Century 
Europe, szerk., S. B. Várdy, T. H. Tooley, A. H. Várdy (New York: Columbia University 
Press, East European Monographs, New York, 2003), pp. 565-574. (Ezt követően:  
Várdy, Ethnic Cleansing) 

 
29 A kárpátaljai deportálásokra lásd Dupka György és Alekszej Korszun, A „malenykij 
robot” dokumentumokban. (Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 1997); Dupka György, 
Kárpátaljai magyar Gulág-lexikon. Lefejezett értelmiség 1944-1959. (Ungvár-Budapest: 
Intermix Kiadó, 1999); Sötét napok jöttek. Koncepciós perek magyar elitéltjeinek 
emlékkönyve 1944-1955, szerk. Dupka György (Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 
1992); Élő történelem. Válogatás a meghurcolt magyarok visszaemlékezéseiből 1944-
1992, szerk. Dupka György (Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 1992); Egyetlen bűnük  
magyarságuk volt. Emlékkönyv a sztálinizmus kárpátaljai áldozatairól 1944-1946, szerk. 
Dupka György (Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó,  1992); Istenhez fohászkodva, 1944, 
Szolyva. Verses levelek, imák a sztálini lágerekből, szemelvények a hozzátartozók 
visszaemlékezéseiből, előszót és utószót írta Dupka György (Ungvár-Budapest: Intermix 
Kiadó, 1994); és A haláltáborból. Badzey Pál szolyvai lágernaplója, gyűjtötte és 
szerkesztette Badzey Imre (Ungvár-Budapest: Intermix Kiadó, 1996). 
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családnevű volt az illető. Ugyanakkor azonban ha egy bizonyos 
régióban nem találtak elég német eredetű és családnevű egyént, akkor 
vittek akárkit, aki éppen útjukba akadt — egy esetben még helybeli 
kommunista delegátusokat is, akik az ideiglenes országgyűlésre 
igyekeztek.  

Mivel ezekkel a magyarországi deportálásokkal kapcsolatos 
hivatalos dokumentumok nagyrészt hiányzanak, vagy esetleg sohasem 
léteztek, ennek az egész folyamatnak a lényege csak bizonyos egyéb 
források alapján vonalazható ki, így például egyes kommunista vezetők 
személyi levelezése alapján. Ott van például Révai Józsefnek (1898-
1959), a háborút követő évek kommunista kultúrcárjának levele az 
akkor még Moszkvában levő Rákosi Mátyáshoz (1892-1971), amely a 
következő módon jellemzi ezeket a szovjet katonai vezetőség által 
végbevitt deportálásokat: „A munkabíró német lakosság elszállítására 
vonatkozó akció, sajnos, nem járt azzal a hatással, amivel kellett volna 
járnia.... Az történt ugyanis, hogy a parancsnokságok legtöbb helyen 
úgy hajtották végre a dolgot, hogy családnevekből indultak ki és fix 
kontingensekből. Ha nem volt elég német, vitték a magyarokat. Vittek 
olyanokat, akik egy szót sem tudtak németül, bizonyítottan 
antifasiszták, ültek, internálva voltak, mindegy: vitték őket”.30  

Ez az emberbegyűjtés nagyon sok esetben információhiány, 
félrevezetés, és egyes esetben rosszindulatú feljelentések alapján is 
történt. A félrevezetés legismertebb formája az volt, mikor a 
begyűjtendőkkel elhitették, hogy csak egy néhány napig tartó 
feltakarító vagy társadalombeindító munkára viszik őket a szomszédba. 
Azt követően aztán mehetnek haza, hogy saját életüket is beindítsák 
saját falujuk és családjuk környezetében. Mikor rájöttek, hogy 
becsapták őket, már fogva voltak és nem menekülhettek. 

 

V. A lumpenproletárok szerepe 
A jövendőbeli rabszolgamunkások összegyűjtését szovjet katonák 

végezték, de nem egyedül. Ott voltak mellettük azok a közhasználatban 
„policoknak” nevezett lumpen alakok is, akik örömmel és lihegve 

                                                           
30 Révai József 1945. február 7-i levele Rákosi Mátyáshoz, Moszkvának jelentjük. Titkos 
dokumentumok, szerk. Kun Miklós és Izsák Lajos (Budapest: Századvég Kiadó, 1994), p. 
35. Lásd szintén Stark,  „Magyarok szovjet kényszermunkatáborokban”, pp. 72-73.  
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szolgálták ki az országba betört Vörös Hadsereget.31 Ezeknek a 
társadalom legalján élő közismert munkakerülőknek a szovjet hódítás 
hirtelen teret adott, hogy kiéljék gyűlöletüket a dolgos munkás- és 
paraszttársadalom egyes tagjai ellen. Ezeket a lumpenproletárokat még 
Karl Marx is megvetette, mivel az emberi társadalom haszontalan, 
megbízhatatlan, és silány tagjainak tartotta őket. Nem úgy a Vörös 
Hadsereg vezetősége, amely most nagyrészt reájuk támaszkodott a 
deportálandó egyének kiválasztásában, összeszedésében, és 
bevagonírozásában.  

Ezek a lumpen személyek általában a társadalom rovott múltú 
élősködői voltak, akik minden politikai irányvonalat meglovagoltak, s 
ha érdekük azt követelte, azonnal irányt, ideológiát, és inget 
változtattak. Néhány hónappal korábban még a Szálasi-féle zöld inges 
nyilasuralom élvezői, fenntartói és kivitelezői voltak, akik készségesen 
hajtották végre a magyar zsidóságnak a német haláltáborokba történő 
kitelepítését.32 Most pedig ugyanazt tették vörös ingben a Vörös 
Hadsereg szolgálatában, csak ez alkalommal nem zsidó, hanem 
keresztény magyarokat hajtottak a szovjet Gulág rabszolgatáboraiba. A 
nyilasuralom összeomlását követően ezek a rovott multú „konjunktúra 
lovagok” azonnal kommunista előharcosokká váltak.33 A parányi 

                                                           
31 Ezeknek a „policoknak” a nemzetárulással egyenlő szerepéről több interjúalanyunk 
megemlékezett. Igy például Türk Andrásné Labanc Ágnes, Gávavencselő, 2003. június 
23; Varga Józsefné Türk Éva, Gávavencselő. 2003. június 24; Sándor Istvánné Ruba 
Margit, Rakamaz, 2003. június 28; és Jung Károly, Rakamaz, 2003. június 28. 

 
32 A Nyilaskeresztes Párt társadalmi összetételével, illetve az abban található lumpen 
elemek szerepével kapcsolatban lásd Lackó Miklós, Nyilasok, nemzetszocialisták, 1935-
1944 (Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1966), pp. 117-136. Lásd szintén Nicholas Nagy-
Talavera, The Green Shirts and the Others. A History of Fascism in Hungary and 
Rumania (Stanford, California: Hoover Institution Press, 1970) és Mario D. Fenyő, 
Hitler, Horthy, and Hungary: German Hungarian Relations, 1941-1944  (New Haven, 
Connecticut: Yale University Press, 1972).  

 
33 1943-ban a Nyilaskeresztes Párt megvizsgált 4292 tisztségviselője, illetve aktivistái 
közül 1228 személy (29%) büntetett előéletű volt. Ezek a személyek 1779 estben voltak 
büntetve többnyire közönséges bűncselekmények miatt. Ha abből a számból levonjuk a 
politikai jellegű büntetéseket, még akkor is mintegy 1300 bűneset marad. A leggyakrabb 
bűncselekmények a következőek voltak: lopás (284), csalás (137), sikkasztás (128), 
orgazdaság (52), szemérem elleni bűn (17), rágalmazás és becsületsértés (120), erőszak 
alakalmazása (167), testi sértés (163), katonai bűncselekmény (81), társadalmi felforgatás 
(304), kormányzósértés (26), és egyéb (300). Lásd  Lackó, Nyilasok, nemzetszocialisták, 
134. l. Eredeti adatok megtalálhatók Sombor-Schweinitzer József, A magyar 
nemzetiszocialista mozgalom története (1943) című kéziratban maradt munkája 76-77 
lapjain. Cf. Országos Levéltár, Külügyminiszterium, Békeelőkészítő. III.2.121. Sombor-



144 

magyar Kommunista Párt pedig nagy előszeretettel fogadta őket, hisz 
abban az időben még nagy szükségük volt rájuk a kezdetleges 
állapotban levő politikai pártjuk tagságának a feltöltéséhez. Ezek a 
lumpenek ismerték vidéküket és az ott lakó személyeket, tudták, hogy 
kik a deportálásra kiválasztottak, s mivel tetszelegni óhajtottak új 
gazdáiknak, nagy lelkesedéssel és precizitással hajtották fel és 
gyűjtötték be a Gulág-munkára kiszemelt ártatlan áldozatokat.34  

A falvakban és kisebb városkákban a kiszemelt áldozatokat a 
legnagyobb helyi középületekben — iskolákban, községházán, 
templomokban, kaszárnyákban — gyűjtötték össze azzal az ürüggyel, 
hogy majd informálják őket az általuk elvégzendő néhány napos 
közmunkával kapcsolatban. Azokat, akik az első hívásra nem jelentek 
meg, a helyi lumpen policok vezetésével szovjet katonák hajtották fel 
és terelték be a gyűjtőhelyekre. Legtöbbjüknek még azt sem engedték 
meg, hogy rendesen felöltözzenek és általában felkészüljenek az 
elvégzendő malenykij robotra.  

Azok, akik az első hívásra megjelentek a gyűlésen, szintén teljesen 
felkészületlenek voltak az elkövetkezendőkre, hisz mindegyikük abban 
a hitben ment el, hogy ez csak egy előkészítő találkozás, ahol majd 
megmondják nekik, hogy hol és mikor fogják letudni azt a bizonyos 
„kis munkát”. Elképzeléseikkel ellentétben, amint megérkeztek a 
gyűlésre, azonnal szovjet katonák fogták őket körül és már nem is 
engedték őket haza. Általában több napig tartogatták őket egy 
középületben. Néhány nap elmúltával gyorsmenetben kisérték őket át 
az egyik „felvevőtáborba”, s azt követően pedig a sokkal nagyobb 
„gyűjtőtáborok” egyikébe. 

A megmaradt magyar területeken körülbelül nyolcvan 
felvevőtábor, és mintegy tíz gyűjtőtábor működött.35 Észak-kelet 
                                                           
Schweinitzer József 1944 márciusáig a budapesti rendőrkapitányság politikai rendészeti 
osztályának vezetője volt. Fenti munkáját a Kállay-kormány megbízásából írta a politikai 
osztály iratanyaga alapján. 

 
34 Ezeknek a lumpen elemeknek destruktív szerepe állandóan megjelenik a 2003-2004 
folyamán készített interjúinkban is. Ugyanez vonatkozik Szebeni Ilona által másfél 
évtizeddel korábban készített interjúkra is. Lásd Szebeni Ilona, Merre van a magyar 
hazám? Kényszermunkán a Szovjetunióban 1944-1944.  (Debrecen: Széphalom 
Könyvműhely, 1991), pp. 16-302. Stark Tamás cím nélküli tanulmánya a fenti munka 
302-310 lapjain található.  (Ezt követően: Szebeni, Merre van hazám.)  

 
35 A  legfontosabb „gyűjtőtáborok” a következő városokban működtek: Baja, Cegléd, 
Debrecen, Gödöllő, Gyula, Jászberény, Kecskemét, Szeged, Székesfehérvár és Vác. Lásd 
Stark, „Magyarok szovjet kényszermunkatáborokban”, p. 74; és  Stark Tamás, “Ethnic 
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Magyarországon — mely jelenlegi kutatásunk fő fókusza — 
felvevőtáborok működtek Balmazújvárosban, Szerencsen, Tiszalucon, 
Tokajban, Gömörben, Ceglédbercelen, és esetleg még néhány másik 
kisebb városban.36  

A Felső-Tiszavidék fő gyűjtőtábora Debrecenben épült ki, mely 
ugyanakkor egy jelentős katonai bázis is volt. Továbbá, 1944. 
december 21-22-én ez az egyetemi város lett az Ideiglenes 
Nemzetgyűlés és az Ideiglenes Nemzeti Kormány főhadiszállása is, 
amely egészen 1945. februári Budapestre költözéséig ott is maradt. 

Az odakísért deportáltakat a Pavilon-Laktanyában gyűjtötték 
össze, ahonnan aztán néhány nap elteltével marhavagonokba terelték és 
vitték őket tovább a szovjet Gulág egyik vagy másik 
kényszermunkatáborába. 

Azokat, akiket a málenykij robot ürügye alatt gyűjtöttek össze, 
általában az Ukrajnán túli Don-menti Donbasz iparvidékre vitték, ahol 
bányákban, gyárakban, kolhozokban, vasútvonalakon, és különböző 
nagyméretű építkezési létesítményeken dolgoztak. Ha az ottani 
kegyetlen életkörülmények között életben maradtak, általában három 
év elmúltával haza engedték őket. A valóság azonban azt mutatja, hogy 
csak viszonylag kis hányaduknak sikerült megmaradniuk és 
hazatérniük. A többségük ott, távol hazájuktól pusztult el. Megölte őket 
a kegyetlen orosz tél, a borzalmas munkakörülmények, és a megalázó 
bánásmód. Hogy pontosan hányan haltak meg, senki sem tudja. 
Általában az a vélemény, hogy mintegy háromnegyedük, de egyes 
esetekben több mint 90%-uk elpusztult. Áldozatai lettek a kegyetlen, 
embertelen, és érzéktelen szovjet-kommunista rendszernek, épp úgy 
mint a Szovjetunió közel 30 millió polgára, akiket szintén ez a 
kegyetlen sztálini rendszer kergetett a korai halálba.37  

                                                           
Cleansing and Collective Punishment: Soviet Policy Towards Prisoners of War and 
Civilian Internees in the Carpathian Basin”, Várdy, Ethnic Cleansing, p. 498.    

 
36 A felsorolt „felvevőtáborokat” az interjúalanyaink elbeszélései alapján ismertük meg, 
melyek főleg a Felső-Tisza vidékén, Budapesten, és a Dunántúlon zajlottak le. Az 
interjúkat 2003 június-júliusában és októberében, valamint 2004 júniusában készítettük. 
A felvevőtáborokat szintén emlegették Szebeni Ilona interjú alanyai is az 1980-as évek 
végén. Lásd Szebeni, Merre van hazám, 16-302. l. 

 
37 A fenti példákon kívül ott van a hajdúböszörményi, majd fóti Kéky Gyuláné 
vallomása, aki szerint  Hajdúböszörményből elvitt 200 fiatal közül csak mintegy 18-20 
került vissza. De a Gulág-beli megpróbáltatásaik következtében ezek a hazatértek sem 
éltek sokáig. 1989-ben már csak egy emberről tudott, aki még élt a hazatértek közül. 
Lásd, Szebeni, Merre van hazám, 22. l. 
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VI. Politikai elítéltek begyűjtése 
A malenykij robotosok csak egy részét tették ki a deportált magyar 

polgári lakosságnak. A másik, valamivel kisebb részleg a politikai 
elitéltek soraiból került ki. Tehát azok soraiból, akiket valami 
állítólagos politikai bűn miatt ítéltek tíztől huszonöt évig tartó szibériai 
száműzetésre.  

Ha egyáltalán lehetséges, ezeknek a politikai elitélteknek a sorsa 
még a málenykij robotosokénál is rosszabb volt: a viszonylag „közeli” 
Donbasz vidék helyett ugyanis Szibériába, sőt sok esetben Kelet-
Szibériába vitték őket, ahol még reménytelenebb körülmények között 
kellett sokkal több évet eltölteniük.  

Száműzetésük helye oly távoli volt (az észak-uráli Vorkutától a 
távolkeleti Kolimáig), s büntetésük oly hosszúnak ígérkezett (tíztől 
huszonöt év), hogy szinte alig akadt közülük valaki, aki valóban hitte, 
hogy valaha is visszakerül hazájába. Ezen politikai elitéltek között az 
életben maradottak száma még kisebb volt, mint a malenykij robotosok 
esetében.  

Ezeknek a politikai foglyoknak óriási többségét — akiknek 
jelentős része még középiskolás korban volt — különböző kitalált 
politikai bűnökért ítélték el. Többek között állítólagos náci-nyilas 
szimpátiáért, szovjet katonai egységek elleni harcért, rendszerellenes 
szervezkedésért, antikommunista propagandáért, a szovjet hadsereg 
kihágásai kritizálásáért, kémkedésért, és más hasonló politikai jellegű 
bűnért. 

Ez történt például a tizenhat éves Rohr Magdolnával (későbbi 
Pintér Károlynéval) is, akit azért tartóztattak le és ítéltek el mert nevét 
megtalálták a nyugatra szökni akaró tizennyolc éves Herczeg István 
címlistáján. Megunva a hazai kilátástalanságot, 1945 nyarán Herczeg 
Ausztriába akart szökni. A határon elfogták, kikutatták és kivallatták. A 
nála levő címlistában két fiatal lánynak (Rohr Magdolnának és Marczin 
Borbálának) és egy hozzá hasonló korú fiúnak (Tiefenbeck Kornélnak) 
a neve is szerepelt.  

Ez a tény elég volt ahhoz, hogy ezt a „négytagú összeesküvő 
bandát” — akik közül a legidősebb is mindössze tizenkilenc éves volt 
— letartóztassák, kivallassák, kémkedésért elítéljék, és azt követően 
pedig hosszú évekre a kelet-szibéria Gulágra küldjék. És mindez egy 
hirtelenjében összedobott szovjet katonai bíróság által orosz nyelven 
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lebonyolított eljárás folyamán történt, amely bírósági tárgyalásból a 
vádlottak egyetlenegy szót sem értettek. Sőt, arról sem volt fogalmuk, 
hogy a bírói döntés után mit írattak alá velük.38  

Ezek a szovjet katonai bírósági tárgyalások mind csak porhintő 
intézkedések voltak. Csupán arra voltak jók, hogy legális szinezetet 
adjanak a teljesen ártatlanul elitélt magyarok szibériai 
kényszermunkára történt elhurcolásának. A tárgyalások mind orosz 
nyelven zajlottak le, amit korabeli Magyarországon szinte senki sem 
értett. A magyar képiskolákban ugyanis a klasszikus latin és görög 
nyelveken kívül csak nyugati nyelveket tanítottak. (Abban az időben a 
leggyakoribb idegen nyelv Magyarországon a német, francia, olasz és 
angol nyelv volt, ebben a sorrendben.) Az ott levő tolmácsok, ha 
egyáltalán voltak ilyenek, általában magyarul alig beszélő szlovákok 
vagy ruszinok voltak, akik maguk sem értették az ott elhangzott orosz 
jogi és egyéb kifejezéseket. A tárgyaláson szereplő dokumentumok is 
mind cirill betűs orosz nyelvű írások voltak. Ezeket tolták az agyon 
gyötört foglyok elé, hogy azokat aláírják. A foglyok természetesen 
semmit sem értettek az ott elhangzottakból, sem pedig az eléjük tolt 
cirill betűs írásokból. De még ha értettek volna is, akkorra már annyira 
össze voltak törve testben és lélekben, hogy akármit aláírtak volna, 
csak hogy véget vessenek a tortúrának. De mindezeken felül sokan 
közülük abban a tévhitben voltak, hogyha aláírják az eléjük rakott 
papírokat, akkor mehetnek is haza. Mindez persze csak a meggyötört 
emberi agyak vágyálma volt. 

A tizenhat éves Rohr Magdolna, akit közben már előtte szovjet 
katonák meg is erőszakoltak mielőtt kémkedéssel megvádolták, a 
tárgyalásakor már annyira terrorizálva volt, hogy semmi ereje sem 
maradt ellenkezésre. Mint már fent leírtuk, 1944 és 1945-ös évek 
fordulóján — mely a marxista történetírásban Magyarország 
„felszabadításaként” szerepel — a magyar nők tízezreit, vagy inkább 
százezreit erőszakolták meg a szovjet katonák. Ezek között volt Polcz 
Alaine is, aki önéletírásában ekként emlékezik meg erről a brutális 
tettről: „A főesperes nagy belső hálószobájában tértem magamhoz.... 
Semmi sem volt az ágyon csak a csupasz deszkák. Én azokon 
feküdtem, és egy orosz rajtam volt.... A fizikai érzékem nem tért vissza 

                                                           
38 A szezők interjúja Pintér Károlyné Rohr Magdolnával, Budapest, 2003, október 30-án. 
Lásd még Stefka István interjúját Rohr Magdolnával a Magyar Nemzet egyik 2001. 
januári számában, melynek az angol változata az amerikai Magyar News 2002. januári 
száma 4-5 oldalain jelent meg Papp Faber Erika fordításában.  
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az öntudatommal együtt. Mintha a félelem megfagyasztott volna.... Az 
alsó testem meztelen volt. Nem tudom, hogy hány orosz ment át rajtam, 
és azt sem, hogy korábban hány tette ugyanezt. Amint hajnalodott, ott 
hagytak. Felkeltem, de csak nagy nehézséggel tudtam közlekedni. A 
fejem és az egész testem fájt, és ömlött belőlem a vér”.39  

Elitélése előtt, Rohr Magdolna is átesett ezen a „felszabadításon”, 
és azt követően pedig elküldték tíz évre a szovjet Gulágra. Saját 
szavaival „1946. január 31-én a 7-dik Szovjet Hadsereg katonai 
bírósága mindegyikünket tíz évre ítélt, amelyet egy javító és reformáló 
táborban kellett eltöltenünk. Mivel tolmács nem volt jelen, mi csak a 
kézmutogatása alapján jöttünk rá, hogy tíz évet kaptunk. Még a mai 
napig sem tudjuk, hogy a katonai bíró mit olvasott fel ellenünk”.40  

Elitélésük után, Magdolnát és „összeesküvő barátait” 
Sopronkőhidára vitték, ahol több ezer hasonló elitélttel együtt 
marhavagonokba terelték őket és vitték a Szovjetunióba. Utazásuk több 
hónapig tartott a legborzasztóbb és legmegalázóbb körülmények között. 
Három és fél hétig utaztak, míg a galíciai Lemberget (most Lviv 
Ukrajnában) elérték. Onnan a Don-menti Donbasz vidékre vitték őket, 
ahol több héten át krumpliföldeken dolgoztak. Azt követően ismét 
bevagonírozták őket és vitték tovább a kelet-szibériai 
rabszolgatáborokba. Útjuk ez a része legalább másfél hónapig tartott. 
Megérkezésük után a Bajkal-Amur Vasútvonal építésén dolgoztak. Ez 
csak első munkahelyük volt. Ezt követte még több más munkahely, 
bányákban, földmunkákban, és ércfeldolgozó üzemekben, míg végre a 
tíz hosszú év leteltével hazaengedték őket Magyarországra. Rohr 
Magdolna és társai legnagyobb sikere az volt, hogy életben maradtak.  

 

VII. A Gulág újabb tudományos és memoár irodalma 
A közelmúltban a szovjet Gulágot több nyugati tudós vette 

bonckés alá és igyekezett megírni ennek a kegyetlen sztálini 
intézménynek a múltját és mibenlétét. Ezek közé tartozik az angol 

                                                           
39 Polcz Alaine, A Wartime Memoir. Hungary, 1944-1945, ford. Tezla Albert. 
(Budapest: Corvina, 1998), 106. l.  A fenti idézet angolból lett visszafordítva magyarra. 

 
40 Pintér Károlyné Rohr Magdolna fent jelzett interjúja a Magyar Nemzet-ben, illetve 
angolul az amerikai Magyar News-ban. A fenti idézet angolról lett magyarra 
visszafordítva. Ugyanezt mondta nekünk is, amikor 2003. október 30-án 
meginterjúvoltuk őt budapesti otthonában. 
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Robert Conquest (1965, 1992),41 valamint az amerikai Nanci Adler 
(1993, 2002)42 és Anne Applebaum (2003).43 Mindezek nagyrészt 
Alexander Szolzsenyicin (sz. 1918) 1970-ben az irodalmi Nobel-díjat 
nyert Gulag szigetcsoport (1973)44 című monumentális műve hatására 
jöttek létre. Természetesen voltak mások is, akik megírták 
borzalmakkal telített Gulág-élményeiket. Ezek közül azonban egyik 
sem érte el Szolzsenyicin esztétikai nívóját, s ennek következtében 
egyiknek sem volt olyan politikai és társadalmi hatása, mint 
Szolzsenyicin munkájának.  

A Gulág-emlékeiket megörökített legismertebb magyar szerzők 
közé tartozik Gábor Áron (1911-1982) és Rózsás János (sz.1926), akik 
mindketten megírták a szovjet haláltáborokban eltöltött éveik emberirtó 
élményeit.  

Gábor Áron tizenöt évet töltött a szovjet Gulágon (1945-1960) — 
ebből az első öt évet egy rabszolgatáborban, tizet pedig belső 
száműzetésben —, s azon túl még további öt évet a magyar politikai 
rendőrség felügyelete alatt. Így aztán csak 1965-ben történt 
disszidálását követően tudta összegezni és kiadni „Szibériai trilógia” 
című Gulág-élményeit. A trilógia egyes kötetei Az embertől keletre 
(1967), Szögletes szabadság (1968), és Évszázados emberek (1971) cím 
alatt jelentek meg,45 és ezeket a köteteket idővel angol, német, spanyol 
és portugál nyelven is kiadták. Hatásuk azonban közel sem ért fel 
Szolzsenyicin művének hatásával. Esztétikai tényezőkön túl — melyek 
között a fordított szövegek szerény nívója is jelen van — ez a 
sikertelenség elsősorban annak tudható be, hogy ezeket a műveket 
                                                           
41 Robert Conquest, The Great Terror: A Reassessment (London: Pimlico, 1965; 2-dik 
kiadás, 1992).  

 
42 Nanci Adler, Victims of Soviet Terror: The Story of the Memorial Movement 
(Westport, Connecticut: Praeger Publishers, 1993); és ua. Beyond the Soviet System. The 
Gulag Survivor (New Brunswick-London: Transaction Publishers,  2002).  

 
43 Anne Applebaum, Gulag. A History. (New York: Doubleday, Division of Random 
House, 2003), p. 677. Applebaum könyvének magyar változata: A Gulag története, 2. 
köt. (Budapest: Európa Könyvkiadó, 2005). 

 
44 Magyar kiadás már korábban lett idézve.  

 
45 Gábor Áron, Az embertől keletre (Los Angeles - München: XX Század Kiadása, 
1967); ua., Szögletes szabadság (Los Angeles - München: XX Század Kiadása, 1968); és 
ua., Évszázados emberek (Los Angeles - München: XX Század Kiadása, 1971). 
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obskúrus kis kiadók jelentették meg, akik képtelenek voltak azokat 
bevinni az általános nyugati körforgásba és köztudatba.  

Rózsás Jánossal a helyzet teljesen más, mivel művei — beleértve 
visszaemlékezéseit és Gulag Lexikon-ját is46 — csak magyar nyelven 
jelentek meg. Sőt, a hazai politikai helyzet következtében elsőnek még 
magyar nyelvű visszaemlékezéseit is nyugaton kellett megjelentetnie.47 
Hazájában csak 1989-ben, a rendszerváltás ideje alatt jelenhetett meg.48 
A magyar nyelvű Gulág-memoárirodalom között Rózsás emlékirata 
messze a legterjedelmesebb. Szinte naplószerű részletességgel írja le 
szovjet rabszolgatáborokban töltött éveinek eseményeit. Ennek 
ellenére, még ezek a visszaemlékezések sem szűrődtek le a magyar 
köztudatba olyannyira, hogy a Gulág fogalma közforgalomba lenne. A 
közel félévszázados szovjet-kommunista uralom alatt ugyanis a magyar 
nemzet oly szellemi indoktrináción esett át, amely teljesen kitörölte a 
málenykij robot és szibériai fogságra elitéltek emlékét. Sőt, az onnan 
visszatérteket általában nem áldozatokként, hanem bűnösökként 
kezelte.  

E tény különben nyilvánvaló a rendszerváltást követő, általában 
jónevű szakemberek által írt nagyobb magyar történelmi szintézisek 
olvasásakor. Legtöbb esetben a Gulág szó meg sem jelenik a 
szövegben, s a szerzők mindössze néhány sor erejéig emlékeznek meg 
erről a nagy magyar tragédiáról, amely legalább hatszázezer magyart 
küldött rabszolgaságba, s ezek közül mintegy negyed milliót a 
nyomorult halálba. Ennek egyik példája Romsics Ignác különben igen 
érdemleges 662 oldalas Magyarország története a XX. században 
(1999) című munkája, mely kötet a következő néhány sorban összegezi 
ezt a százezreket érintő tragédiát: „A második világháborúban a 14.5 
millió lakosságnak mintegy 6.2%-a, azaz körülbelül 900 ezer fő 
pusztult el. Közülük 340-360 ezerre becsülhető a katonák, s közel 500 
ezerre a zsidók száma.... Szovjet fogságba mintegy 600 ezren kerültek, 
túlnyomó részt katonák, de körülbelül 100-120 ezer polgári személy 

                                                           
46 Rózsás János, Gulag Lexikon (Budapest: Püski Kiadó, 2000). 

 
47 Rózsás János, Keserű ifjúság (München: Új Látóhatár, 1986); és Éltető reménység 
(München: Új Látóhatár, 1987). 

 
48 Rózsás János, Keserű ifjúság, 2. köt. (Budapest: Szabad Tér Kiadó, 1989). A legújabb 
kiadás: Keserű ifjúság - Éltető reménység. Szovjet fogságom naplója (Budapest: Püski 
Kiadó, 1999). 
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is”.49 Sajnos, ebben a munkában semmiféle olyan irányú igyekezet sem 
látható, mely megmagyarázná, hogy miként került ez a 100 vagy 120 
ezer polgári személy szovjet fogságba, illetve a Gulág 
rabszolgatáboraiba, mit kellett nekik ott átélniük, hánynak sikerült 
életben maradniuk, és visszatértük után miféle fogadtatásban volt 
részük szeretett és sokszor megsiratott hazájukban. 

Ez a szinte hihetetlen információhiány többször megismétlődik a 
rendszerváltás után megjelent hazai munkákban. Így például az ELTE 
tanárai által szerkesztett és írt egyetemi tankönyvnek szánt Huszadik 
századi magyar történelem (1997) című szintézisben is, ahol ezek a 
deportálások szintén csak néhány sor erejéig vannak megemlítve. A 
polgári deportáltak számát azonban lényegesen magasabbra állapítják 
meg: „A [szovjet] megszállás súlyos atrocitásokkal járt. 
Erőszakoskodások, rablások történtek, a hadijog figyelmen kívül 
hagyásával mintegy 170-180 ezer civilt hurcoltak el a Szovjetunióba 
kényszermunkára, több tízezer német anyanyelvű lakost deportáltak”.50 
Ugyanakkor a szerzők teljesen figyelmen kívül hagyják ezen 
szerencsétlen deportáltak rabszolgatábori életének leírását, illetve azt, 
hogy ezen jogtalanul elhurcolt civilek közül tulajdonképpen hányan 
maradtak életben. 

Ugyanez vonatkozik L. Nagy Zsuzsa, a Debreceni Egyetem 
professzora által írt Magyarország története, 1918-1945 (1995) című 
egyetemi tankönyvre is, amely munka a következő módon összegezi 
Magyarország második világháborús népveszteségét: „A népesség 
összes vesztesége 810-900 ezer fő között mozgott. Ebből a katonai 
veszteség 140-160 ezer fő, a hadifoglyok közül meghalt 230-280 ezer, 
a polgári lakosság 80-100 ezer főt, a trianoni Magyarország zsidósága 
kb. 400 ezer, a cigányság mintegy 50 ezer főt vesztett. E 
veszteséglistán ott voltak azok az ezrek is, férfiak, asszonyok egyaránt, 

                                                           
49 Romsics Ignác, Magyarország története a XX. században (Budapest: Osiris Kiadó, 
1999), p. 268.  Érdekesség kedvéért itt érdemes megemlíteni, hogy ugyanezen szerző 
szerint 1946 és 1949 között 598 ezer magyar fogoly tért vissza hazájába. Ha ez igaz 
lenne, akkor ez gyakorlatilag annyit jelentene, hogy minden Szovjetunióba deportált 
magyar visszatért volna hazájába. Ez viszont a lehetetlenséggel egyenlő. Lásd Romsics, 
Magyarország története,  297. l. 

 
50 Pölöskei Ference, Gergely Jenő és Izsák Lajos, szerk., 20. századi magyar történelem, 
1900-1994.  (Budapest: Korona Kiadó, 1997), p. 269.  
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akiket a szovjet hatóságok hurcoltak a Szovjetunióba”.51 E rövid leírás 
alapján — mely a polgári elhurcoltak számát talán túl alacsonyan 
állapítja meg — a be nem avatott olvasó aligha gondolhat arra, hogy az 
elpusztult polgári lakosság óriási többsége nem a háború 
eredményeként, hanem a szovjet rabszolgamunka életölő nyomorúsága 
következtében lelte halálát. 

A helyzet gyakorlatilag hasonló a rendszerváltás óta megjelent 
egykötetes magyar történelmi szintézisekben is, amelyekben szintén 
hiányzik a szovjet Gulág magyar foglyai elfogatási és 
életkörülményeinek leírása. Ezen munkák egyik jellegzetes példája az 
igen szép formátumban megjelent Millenniumi magyar történet (2001), 
mely ezeket a deportálásokat, illetve azok körülményeit és 
következményeit a következő néhány sorban intézi el: „A 
Magyarországra dél-délkeleti irányból bevonuló Vörös Hadsereg, 
illetve annak speciális tisztogató alakulatai (SMERS) 1944. október és 
1945. március vége között közel 300 ezer főt ejtettek foglyul; e létszám 
egyharmadára tehető a civilként a Szovjetunióba hurcoltak száma. 1945 
végéig még újabb negyedmillió magyar állampolgárral gyarapodott a 
keletre deportáltak légiója. Utóbbiak jó részét már azok tették ki, akik 
az előnyomuló front alól az összeomlóban levő Harmadik Birodalom 
területére menekültek, illetve eleget tettek Szálasiék evakuációs 
parancsainak.... a szovjet fogságba került kereken 600 ezerből a 
fentebbi időpontig [1947 nyaráig] 150 ezer, az 1951-ig elhúzódó 
hivatalosan regisztrált visszaszállítás végéig további negyedmillió 
fogoly tért vissza; egyharmad részük idegenben tűnt el vagy halt 
meg”.52 Itt tehát ismét csak néhány sornyi statisztikát kapunk, anélkül, 
hogy a szerző megpróbálná röviden összegezni a polgári lakosság 
összeszedésének, társadalmi összetételének, deportálásának, Gulág-beli 
életének, és a szerencsésen életben maradottak visszaszállításának, 
illetve hazai fogadtatásának körülményeit. A polgári lakossággal 
szemben elkövetett általános terror szétterjedése, a magyar nők 
százezer számra történt megerőszakolása, a teljesen ártatlan 16-18 éves 
fiúk és leányoknak a szovjet Gulág-táborokba történt elhurcolása, a 
220-270 ezer — köztük 120-140 ezer polgári személy — nagyrészt 

                                                           
51 L. Nagy Zsuzsa, Magyarország története, 1918-1945  (Debrecen: Multiplex Média, 
1995), p. 256.  

 
52 Millenniumi magyar történet, szerk. Tóth István György (Budapest: Osiris Kiadó, 
2001), p. 562. 
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teljesen ártatlan magyar elpusztításának a leírása nem kap helyet ebben 
a munkában sem.  

A magyar nők tömeges megerőszakolásáról különben sok korabeli 
forrás, illetve szemtanú megemlékezik. Ezek között van volt kisgazda 
miniszterelnök, Nagy Ferenc is, aki angol nyelvű emlékirataiban így ír: 
„A nők és [leány]gyermekek tízezreit rabolták el és fertőzték meg 
nemibetegséggel a kegyetlen vörös katonák”.53 Ugyanakkor hozzáteszi 
azt a szokatlan állítást is, hogy „sok ezer magyar férfit is 
megerőszakoltak és természetellenes szertelenségre köteleztek orosz 
katonanők... [akik] bandákba csoportosulva rohanták meg éjszakánként 
a környező falvakat, és raboltak el a férfiakat, akiket olykor több napon 
át fogvatartották”.54 Nagy Ferenc azt is megjegyzi, hogy ezeket a 
tényeket a budapesti Svájci követség is megvizsgálta és igaznak találta. 
A vizsgálat eredményeit pedig a svájci külügyminisztérium 1945 
májusában publikálta.  

Szintén megemlíthetjük a Miskolc melletti Felsőzsolca nevű 
községben lejátszódott hasonló eseményeket. 1945-ben ennek a 
községnek 2500 lakosa volt, s ezek között mintegy 500 fiatal felnőtt 
nőnek számító személy. Zsíros Sándor nyugalmazott tanár és 
helytörténész szerint e közül az 500 nő közül legalább százat 
megerőszakoltak a „dicsőséges felszabadítók”. Mint írja, „Tudunk 
arról, hogy a ‘felszabadulás’ első estéjén, éjjelen a pincékben, mindenki 
szeme láttára követtek el csoportos erőszakot. Úgy is, hogy a kiterített 
holtteste mellett hárman-négyen, 30-30 rémült felnőtt szeme láttára 
erőszakoltak meg szerencsétlen síró-rívó gyermeklányt. Nem egy 
esetben történt meg ehhez hasonló csoportos erőszak”.55  

Egy másik történelmi munka is megemlékezik a magyar nők 
tömeges megerőszakolásáról, amelyben a szerző azt állítja, hogy 1945 
augusztusában a magyar kormány a nyugati hatalmaktól volt kénytelen 
segítséget és orvosságot kérni a 470 ezer „Lenin-betegségől” szenvedő 

                                                           
53 Nagy Ferenc, The Struggle Behind the Iron Curtain. (New York: Macmillan 
Company, 1948), p. 62.  

 
54 Nagy, The Struggle Behind the Iron Curtain, 63. l.  

 
55 Zsíros, S. A front alatt. 1944 ősze. Felsőzsolca-Miskolc. (Felsőzsolca: Örökségünk 
Felsőzsolca Alapítvány & Dominium BT Közös Kiadása, 2004), p. 47. Lásd szintén a 46, 
58, 61 lapokat. Én ezt a második kiadást használtam. 
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magyar nő részére.56 Ha ez az állítás igaznak bizonyul, akkor a 
megerőszakolt magyar nők száma az egymilliót is megközelítheti, hisz 
feltehető, hogy nem minden megerőszakolt nő lett nemibetegséggel 
megfertőzve. 

A magyar polgári lakosságnak a szovjet csapatok által történt ilyen 
jellegű terrorizálása és annak az összegezése épp úgy hiányzik a 
rendszerváltást követő években megjelent történelmi munkákból, mint 
a sokszázezer magyar deportálásának a leírása. És ez vonatkozik még a 
most megjelenés alatt levő tizenkilenckötetes Magyar Nagylexikon-ra 
is, mely egy teljes hasábot szentel a szovjet Gulág leírásának, de 
mindössze csak egy mondatot a szovjet Gulágra deportál magyarok 
ügyének: „A Gulág táboraiban a SZU népein kívül számos külföldi 
állampolgár is raboskodott és elpusztult, köztük százezres 
nagyságrendben magyar hadifoglyok és 1944 után Magyarországról 
elhurcolt civilek (ez utóbbiak 90%-a nem tért vissza)”.57 Ez a leírás 
még a megszokottnál is rövidebb, de itt legalább a túlélők százaléka, 
illetve a polgári rabok túlélésének lehetősége meg van említve. Ha a 
leírás nem is, de az a csupán 10 százalék visszatérése jelzi a szovjet 
rabszolgatáborok belső életének a mibenlétét. 

Érdekes, s egy kissé félelmetes is, hogy a szovjet Gulág magyar 
áldozatai helyzetének és sorsának leírása még egyes nyugati magyar, 
vagy legalább is több évet nyugati országokban töltött szakemberek 
munkáiból is hiányzik. Az elsőnek jellegzetes példája a magyar 
születésű és Magyarországon felnőtt publicista történész, Paul Lendvai, 
The Hungarians (2003)58 című, eredetileg német nyelven megjelent 
munkája; a másodiknak pedig a budapesti Central European 
University-n oktató Kontler László, A History of Hungary (2002)59 
című jeles magyar történelmi szintézise.  
                                                           
56 Málnási Ödön, A magyar nemzet őszinate története, 2. kiadás (München: Mikes 
Kelemen Kör, 1959), p. 218. Lásd szintén Steven Béla Várdy és Dominic G. Kosáry, 
History of the Hungarian Nation, (Astor Park, Florida: Danubian Press, Inc., 1969), pp. 
292 és 369-370.  

 
57 Magyar Nagylexikon, 8. köt., p. 883.  

 
58 Paul Lendvai, The Hungarians. A Thousand Years of Victory in Defeat (Princeton: 
Princeton University Press, 2003). Ez a könyv eredetileg németül jelent meg a következő 
cím alatt: Die Ungarn. Ein Jahrtausend Sieger in Niederlagen (München: C. 
Bertelsmann Verlag, 1999).  

 
59 László Kontler, A History of Hungary. Millennium in Central Europe (New York: 
Palgrave Macmillan, 2002). Az első kiadás: Atlantisz Kiadó, Budapest, 1999. 
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Lendvai megemlíti a zsidó Holokauszt magyar áldozatainak a 
számát (297 ezer a trianoni határokon belül, s 564 ezer a visszatért 
területekkel megnőtt Magyarország területén), de a Gulág magyar 
áldozatainak sorsát a következő rövid mondattal intézi el: „Mintegy 
600 ezer magyart, s azon belül 100-120 ezer civilt fogott el a Szovjet 
hatalom, s 300 ezer katona pedig a brit és amerikai csapatok előtt 
kapitulált”.60 Hogy aztán mi történt ezzel a 100-120 ezer polgári 
személlyel a szovjet rabszolgaságban, ez már épp úgy nem tartozik a 
szerző érdeklődéskörébe, mint a hazai történészek esetében. A szovjet 
Gulág áldozatai egyszerűen eltűntek nemcsak a magyar nemzettestből, 
de a magyar múlt krónikásai érdeklődési köréből is. 

Ez a jelenség különben Kontler munkája esetében is jelen van, 
annak ellenére, hogy maga a szintézis nagy történetírói áttekintésre 
vall. A „magyar Gulág” ebben az esetben is csak egy mondat erejéig 
érdekli a szerzőt: „A háború egymillió életet követelt, melynek fele a 
Holokauszt áldozat volt.... A Szovjetunió kényszermunkatáboraiba 
deportált közel 600 ezer fogolynak (ezek közt több, mint 100 ezer 
civilnek) fele csak 1947-ben és azt követően tért vissza”.61 Ezek szerint 
a 600 ezer fogoly másik fele sohasem tért vissza hazájába. Ennek 
ellenére sorsuk és nyomorult haláluk egyetlenegy sort sem érdemel 
ennek az érdemleges eszmetörténésznek a munkájában. És mindez 
2000-ben, egy évtizeddel a rendszerváltás és a kommunista rendszer 
bukása után történik, mely rendszer természetesen még azt sem engedte 
meg, hogy a kegyetlen szovjet Gulág ártatlan magyar áldozatai 
egyáltalán megemlíthetők legyenek. 

A Gulág magyar áldozatai sorsa megemlítésének és leírásának a 
teljes hiánya ezekben a munkákban annál is inkább megdöbbentő, mert 
az elmúlt másfél évtized alatt több tanulmány,62 kézikönyv,63 és 
legalább öt tucat visszaemlékezés jelent meg ebből a témából.64  

                                                           
 

60 Lendvai, The  Hungarians, p. 425.  
 

61 Kontler, A History of Hungary, pp. 387-388.  
 

62 Két idevonatkozó tanulmány: Für Lajos, Mennyi a sok sírkereszt? Magyarország 
embervesztesége a második világháborúban. (New York: Püski Kiadó, 1987; 2-dik 
kiadás, Budapest, 1989); és Stark Tamás, Magyarország második világháborús 
embervesztesége. (Budapest: MTA Történettudományi Intézete, 1989). 

 
63 A legfontosabb kézikönyv a már említett Rózsás János által összeszedett Gulág 
Lexikon. (Budapest: Püski Kiadó, 2000). 
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Az utóbbiak között a legfontosabbak a volt Gulág-rabok 
visszaemlékezései, valamint az azokkal tartott interjúk gyűjteményei. 
Sajnos a volt raboknak csak a rendszerváltás évében és azt követően 
volt alkalmuk beszélni a Gulágon eltöltött évek borzalmairól, és akkor 
már nagyon kevesen voltak életben.  

Az egyik legfontosabb és legismertebb ilyen jellegű 
visszaemlékezés Bien György (1928-2005) tollából származik, aki 
tizenhattól huszonhét éves koráig élte át a szovjet Gulág 
rabszolgatáborainak a borzalmait, még pedig nagyrészt a mindenki által 
rettegett kelet-szibériai Kolimában. Édesapjával, a jeles kardiológus 
Bien Zoltánnal (1891-1945) együtt vitték el budapesti otthonukból „egy 
rövid megbeszélésre”. E rövid beszélgetésből azonban részben egy 
gyors halál, és részben egy tíz éves szibériai rabszolgamunka lett. 
Kettőjük közül csak a fiatal György maradt életben. Édesapja csak 
félévet bírt ki a lealázó és embertelen rabszolga életből, és már 
Odesszában meghalt.65  

A legelső interjúkötetek egyikét Szebeni Ilona készítette és adta ki 
1991-ben, Merre van a magyar hazám cím alatt, amely kötet 71 volt 
Gulág-rabnak a visszaemlékezéseit tartalmazza.66 De ugyanakkor 
felsorolja a Felső-Tisza vidékéről 1944 és 1945 fordulóján elvitt 3230 
málenykij robotosnak nevét is; olyanokét, akiknek óriási többsége 
odaveszett a szovjet rabszolgatáborokban. Szebeni munkáját nagyban 
segítette a már említett Stark Tamás történész is, aki egy összefoglaló 
tanulmányt írt a kötethez, amely az egész Gulág-élményt a megfelelő 
történelmi háttérbe helyezi, és ugyanakkor az elvittek számát is 
igyekszik kihámozni.67  

                                                           
 

64 Az ideveonatkozó bibliográfia megtalálható: http://www.gualg.hu/konyvek.htm. Lásd 
szintén Dupka György munkájában található könyvlistát: Kárpátalja magyarsága. 
(Budapest: Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, 2000), pp. 197-209.  

 
65 Bien György Zoltán, Elveszett évek. Egy magyar diák raboskodása a GULÁG kelet-
szibériai lágereiben. Kolima 1945-1955, 2-dik kiadás (Budapest: Püski Kiadó, 2000); és 
George Z. Bien, Lost Years. A Hungarian Student’s Imprisonment in the GULAG of 
Kolyima, Eastern Siberia 1945-1955 (Fairfax, VA: Self-Published, 2003). 

 
66 Szebeni, Merre van hazám, p. 302. (A teljes bibliográfiai adatok a 25. számú 
jegyzetben találhatók.) 

 
67  Szebeni, Merre van hazám, pp. 302-310.  
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Szebeni munkájával szinte egyidőben jelent meg Füzes Miklós 
Modern rabszolgaság (1990)68 című kötete, amely egy terjedelmes 
bevezető tanulmány mellett huszonkilenc német (sváb) származású 
magyar állampolgár visszaemlékezéseit teszi közzé, részben személyes 
interjúk, részben pedig fennmaradt naplórészletek formájában. Stark 
Tamáshoz hasonlóan Füzes Miklós is igyekszik a hiányos és 
egymásnak ellentmondó adatokból kihámozni a deportáltak és életben 
maradottak számát. Adatok hiányában azonban ő is kénytelen 
beismerni, hogy a deportáltak számát még megközelítőleg sem lehet 
megállapítani. A kimutatható elhurcoltak soraiban azonban „az 
elhúnytak aránya mintegy kétharmados”.69 

1994-ben jelent meg Zsíros Sándor már említett A front alatt című 
munkája, mely annak a tizenegy felsőzsolcai volt Gulagos rabnak a 
visszaemlékezései alapján íródott, akik még 1994-ben életben voltak.70 
Maga a szerző tizennégy éves gyermekként élte meg azokat a 
borzalmakat, amikor a „felszabadítók” és magyar pribékeik közel 
kétszáz egyszerű felsőzsolcai polgárt szedtek össze és vittek el Gulag-
beli rabszolgamunkára. Tették ezt pedig azzal az ürüggyel, hogy 
leigazoltatásuk után azonnal „dokumentumot” kapnak, melynek 
birtokában szabadon élhetnek és építhetik tovább életüket. Az ígért 
„dokumentum” helyett azonban marhavagonba terelték őket, s vitték ki 
a szovjet „paradicsomba”. Zsíros munkája 2004-ben egy újabb bővített 
kiadásban is megjelent, s a tervek szerint a közeljövőben angolul is 
napvilágot lát.  

Tíz évvel ezt követően jelent meg Kormos Valéria interjúkötete, A 
végtelen foglyai,71 amely szelektívebben, de egy képzett publicista 
felkészültségével adta közre mintegy tucat volt Gulág-rab 
visszaemlékezéseit. E kötet egy budapesti kiadó gondozásában, több 
tucat fényképpel illusztrálva került kiadásra, méghozzá úgy, hogy a volt 
foglyokat bemutatta mind elfogatásuk idején, mint pedig fél 
évszázaddal későbbi megjelenési formájukban.  
                                                           
68 Füzes Miklós, Modern rabszolgaság. Magyar állampolgárok a Szovjetunió 
munkatáboraiban, 1945-1949. (Pécs-Budapest: Formativ Kft., 1990). 

 
69 Füzes, Modern rabszolgaság, p. 39.  

 
70 Zsíros, A front alatt, pp. 57-58. 

 
71 Kormos Valéria, A végtelen foglyai: Magyar nők szovjet rabságban, 1945-1947 
(Budapest: Kairosz Kiadó,  2001). 
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E sok tucatnyi kiadvány ellenére a szovjet Gulág története, 
mibenléte, s a magyar százezrek Gulág-élménye és sorsa gyakorlatilag 
még ma is ismeretlen Magyarországon. Ez elsősorban annak tudható 
be, hogy a közel fél évszázados szovjet-kommunista jelenlét miatt ez 
teljesen tabu téma volt, melynek következtében még szaktörténészek is 
alig-alig hallhattak róla valamit. Így aztán a Gulág-sújtotta magyarság 
élményeit be sem dolgozzák összefoglaló munkáikba. Ennek az 
általános hallgatás másodlagos oka pedig az lehet, hogy a 
rendszerváltást követő évek folyamán megjelent Gulág-emlékiratok 
óriási többsége ismeretlen vidéki nyomdák, illetve a szerzők saját 
kiadványaiként jelentek meg kis számban és silány köntösben. Így 
aztán ezek a kiadványok ismeretlenek maradtak és alig-alig kerültek be 
a magyar köztudatba. 

Ennek következtében a nagyobb budapesti kiadók úgy érezték, és 
még ma is úgy érzik, hogy az ilyen jellegű kiadványokra nincs, vagy 
csak elvétve van igény. Úgy vélik, hogy a mai magyarság inkább a 
jövőbe néz, s a közelmúlttal kapcsolatos borzalmakat szeretné 
elfelejteni. Mindez lehetséges és esetleg még el is fogadható. Azonban 
kevésbé elfogadható az a jelenség, miszerint az ezzel a korral 
foglalkozó szaktörténészek sem hajlandók észrevenni és munkáikba 
bedolgozni ennek a modernkori tömegrabszolgaságnak a kifejlődését és 
mibenlétét. Ezzel a téves hozzáállással aztán el is süllyesztik ennek a 
borzalmakkal telített intézménynek a tudatát, amit épp úgy ápolni 
kellene, mint a Holokauszt ismeretét. A szovjet Gulág és a zsidó 
Holokauszt oly emberi tragédiák voltak, amelyeknek nincs párja az 
emberiség történetében, s amelyeknek tudatát mindenképpen meg 
kellene őriznünk. 

 
VIII. A szovjet kényszermunkatáborok magyar áldozatai 

Nem tudjuk pontosan, hogy hány magyar katonai és polgári 
személy került fogságba a háború utolsó hónapjaiban, azonban 
különböző adatok alapján úgy véljük, hogy az összlétszám valamivel 
900,000 fölött volt. Ezek közül egyharmad, vagyis 300 ezer, a nyugati 
szövetségesek fogságába, s kétharmad részük, vagyis 600-640 ezer, 
pedig szovjet fogságba került. Az utóbbiak közül 220 ezer (de lehet, 
hogy 270 ezer) sohasem tért vissza hazájába.72 Ezeknek mintegy fele 

                                                           
72 Stark Tamás számításai alapján azon magyar hadi- és polgári foglyok száma, akik a 
szovjet Gulágon pusztultak el, 270 és 370 ezer között volt. Lásd Stark Tamás, „Magyarok 
szovjet kényszer-munkatáborokban”, pp. 69-81. Az idevonatkozó statisztikai adatok e 
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— 120-140 ezer — teljesen bűntelen polgári személy volt, akik az 
1944. novembere és 1945. márciusa közötti szovjet hadműveletek 
következtében kerültek a Vörös Hadsereg fogságába. Magyarország 
jelenlegi határán belülről származó ezen 120-140 ezer fogolynak 
mindössze tíz százaléka maradt életben.73 Ha viszont Magyarország 
második világháború alatti határait vesszük figyelembe, akkor 180-200 
ezer közötti számú polgári fogolyról beszélhetünk, akiknek jelentős 
része Észak-Erdélyből és Kárpátaljáról származott.74  

Ezeket a polgári személyeket vagy a falvakban és a városi utcákon 
szedték össze málenykij robotra [kicsi munkára],75 vagy pedig valami 
képtelen „politikai bűn” eredményeként ítélték el sok évig tartó 
szibériai kényszermunkára. Az utóbbiaknak mintegy 90 százaléka 
pusztult el a Gulág-táborok borzalmai közepette. 

A legmegbízhatóbb adatok alapján 1945 nyár és 1948 ősz között 
mintegy 325-380 ezer magyar foglyot — leginkább hadifoglyot — 
repatriáltak Magyarországra. Ezek közül 100-150 ezer 1946 nyara előtt, 
                                                           
tanulmány 81-dik lapján találhatók.  Egy korábbi munkájában Stark a Gulágon meghalt 
magyarok számát 250 és 300 ezer között vélte megtalálni. Lásd: Stark Tamás, 
„Megfogyva bár...Háborús népességmozgás Magyarországon, 1941-1949”, in Hitel, 5. 
évf., 4. sz., 1992. április, pp. 14-20.  Itt még csak annyit jegyzünk meg, hogy Menczer 
Gusztáv, a Központi Kárrendezési Iroda Társadalmi Kollégiumá elnöke tárgyalásai 
következtében 1991-ben Moszkva mintegy 50 ezer Gulág lágerekben elhúnyt magyar 
kényszermunkásnak az adatait elküldte Budapestre, akiknek nevét az Új Magyaroroszág  
című napilap 1993. januárja és szeptembere között leközölte. 

 
73 Ezen adatokra vonatkozólag lásd Magyarország a második világháborúban, szerk. 
Sípos Péter és Ravasz István, (Budapest: Magyar Hadtudományi Társaság Petit Real 
Könyvkiadó, 1996), p. 498. Lásd még Für, Mennyi a sok sírkereszt? című már idézett 
munkájat, amely rengeteg egymással nem egyező adatot sorol fel különböző szerző 
tollából, s amely „közel egymillió magyar” elpusztításáról beszél, amely számban 
azonban benne vannak a zsidó Holokauszt áldozatai is. 

 
74 Lásd Stark Tamás, “Ethnic Cleansing and Collective Punishment”, in  Várdy, Ethnic 
Cleansing, pp. 489-502. Statisztikai adatok a 498-501. lapokon találhatók.  

 
75 A  magyar népszerű és tudományos irodalomban a málenykij robot, málenkij robot, 
vagy malenki robot kifejezés terjedt el, annak ellenére, hogy ez nyelvtanilag helytelen. (A 
helyes kifejezés: málenykaja robota.) Ez a jelenség talán annak tudható be, hogy a szláv 
eredetű robot szó már a középkorban bekerült a magyar nyelvbe, ahol a földesúrnak 
tartozandó kötelező jobbágymunkát jelentette. Lásd Magyar történelmi fogalomtár, 
szerk. Bán Peter, 2. köt. (Budapest: Gondolat Kiadó, 1989), II., p. 146; Steven Béla 
Várdy, Historical Dictionary of Hungary. (Lanham-London: The Scarecrow Press, Inc., 
1997), p. 596; és Miklósi Károly, Málenkij robot, 1945-1947. (Budapest: Cerberus Kft., 
2003). 
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további 202 ezer 1946. júliusa és 1948. novembere között, 20-25 ezer 
1949 és 1951 között, s további 3000 pedig 1953 és 1955 között tért 
vissza hazájába.76 Az 1946 és 1948 között repatriáltak soraiban 9425 
polgári személy is volt, amelyek óriási többsége a málenykij robotosok 
soraiból került ki. Ezek legfeljebb csak tíz százalékát tették ki a teljesen 
bűntelenül szovjet Gulágra került polgári személyeknek.77  

A málenykij robotosokkal szemben azok, akiket kémkedésért vagy 
valami egyéb kitalált „politikai bűn” miatt ítéltek el, nem voltak ilyen 
„szerencsések”. Ezeket Szibéria távoli vidékére deportálták, ahol még 
keményebb körülmények között, még tovább kellett rabszolgamunkát 
végezniük. Ha életben maradtak, akkor csak nyolc, tíz, vagy tizenöt év 
után, Sztálin halálát követő években kerültek vissza hazájukba.78  

Olofsson Placid katolikus pap és volt bencés szerzetes szerint — 
aki tíz évet töltött a szovjet Gulágon, s aki a rendszerváltás óta az egyik 
szervezője a volt Gulágosok évi találkozóinak — a szovjet katonai 
bíróságok 31 ezer magyart ítéltek el, s ezek közül 6500 vagy 7000, 
tehát mindössze 20 százalék tért vissza élve.79 Ebben a számban 
azonban nincsenek jelen a málenykij robotosok, akiket minden bírósági 
ítélet nélkül szedtek össze és vittek ki a szovjet Gulág egyik vagy 
másik kényszermunkatáborába.  

                                                           
76 Teljesen más adatokkal dolgozott Romsics Ignác a huszadik századot átfogó 
szintézisében, aki szerint 1946 vége előtt 300,000, 1947-ben 128,000, 1948-ban 170,000, 
tehát a három év folyamán öszesen 598,000 fogoly tért volna vissza Magyarországra. Ha 
elfogadjuk azt az állítást miszerint 1944-1945 folyamán kereken 600,000-640,000 
magyar katonai és polgári személy került szovjet fogságba, s ha ismerjük a szovjet 
fogoly- és kényszermunkatáborok körülményeit, akkor ennek a 600,000 magyarnak az 
állítólagos repatriálása teljesen lehetetlennek tűnik. Lásd Romsics, Magyarország 
története a XX. században, p. 297. Ugyanezek az adatok szerepelnek Romsics munkája 
második magyar, illetve első angol nyelvű kiadásában is.  

 
77 Ezekkal az adatokkal kapcsolatban lásd Stark Tamás számításait: Szebeni, Merre van 
hazám, pp. 303-310; valamint Stark, Magyarország második vilálágháborús 
embervesztesége, pp. 79-80. 

 
78 A politikai okokból elitélt deportáltakkal kapcsolatban lásd Menczer Gusztáv, „A 
szovjet hadbíróságok által magyar állampolgárok politikai okokból történt elitélése és e 
tény jogosságának néhány kérdése”, in Magyar kényszermunkások és politikai rabok a 
Szovjetunióban a II. világháború után (Budapest, 2000), pp. 15-33.  

 
79 A szerzők interjúja Olofsson Placid Atyával, Budapesten, 2003. október 16-án. 
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Oloffson Atya adatait az elitéltek számával kapcsolatban sokan túl 
alacsonynak vélik, annál is inkább mivel ő nem veszi figyelembe a más 
kategóriába besorolt deportáltakat.. Így például Menczer Gusztáv, a 
rendszerváltás után felállított Kárpótlás Társadalmi Kollégiuma elnöke 
szerinte a Szovjetunióba került magyar hadifoglyok, politikai elitéltek 
és kényszermunkások kimutatható száma közel 700 ezer (680 900), 
akik közül kb. 400 ezer, vagyis közel 60 százaléka, elpusztult. A fenti 
számhoz még hozzáadandó az a kb. 120 ezer magyar is, akik menet 
közben pusztultak el, s akikről semmi közelebbi adatok nincsenek 
senkinek birtokában.80  

A statisztikával kapcsolatos zűrzavart — amely minden 
idevonatkozó tudományos munkában kimutatható — mi sem bizonyítja 
jobban, mint az a tény, hogy még ugyanazon szerzők egyes írásainak az 
adatai sem egyeznek egymással. Ez a nagy Gulág-kutató, Stark Tamás, 
egyes írásaiban is kimutatható, épp úgy, mint Menczer Gusztáv 
idevonatkozó írásaiban. Így például egy „Gulág” című rövid 
gépiratában Menczer Gusztáv a következő módon összegezi a 
különböző kategóriákban levő elhurcoltak adatait: „A kutatók 
véleménye szerint a mintegy 750 ezer magyar fogolyból legkevesebb 
200 ezer elhurcolt pusztult el a halálmenetben, és a kiszállítás 
borzalmas körülményeinek következtében. További, legkevesebb 150 
ezer magyar vesztette életét a koncentrációs táborokban szerzett 
betegségekben, amelyek között első helyen szerepel a fehérjehiány 
okozta alimentáris disztrófia, a tuberkolózus és a malária”.81 Mint 
látható, ezek az adatok nem egyeznek az ugyanazon szerző által néhány 
sorral feljebb idézett adatokkal. Ez szemünkben csupán azt bizonyítja, 
hogy még a leginformáltabb kutatók is zavarban vannak az 
idevonatkozó statisztikai adatok egymásnak ellentmondó tömege miatt.  

Amíg az egymást ütő statisztikai adatokkal kapcsolatban 
vitatkozhatunk, úgy véljük, hogy mindannyian egyet érthetünk 
Menczer Gusztáv következő, minden magyart érintő megállapításával: 
„A XX. század két borzalmas diktatúrája nem csupán a rendszerek 
módszereiben mutatnak ‘furcsa’ egyezőséget, hanem az elpusztított 
magyarok számában is. Éppen ezért bármelyik diktatúra áldozatainak 

                                                           
80 A szerzők interjúja Menczer Gusztávval, Budapest, 2004. június 23-án és július 6-án. 
Az adatok egy Menczer Gusztáv által adott gépirat kimutatásában is benne vannak. 

 
81 Menczer Gusztáv, „Gulág” című, a szerzőknek személyesen átadott gépirata. 
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előtérbehelyezése sérti a másik diktatúra áldozatait. Mindez bűnösen 
megoszthatja, a XX. században is sokat szenvedett magyarságot”.82  

A Gulágon elpusztult, illetve onnan élve hazatért deportáltak 
számával kapcsolatban nagyon nagyok a statisztikai eltérések, azt 
azonban általában érzékeljük, hogy a hadifoglyok lényegesen nagyobb 
arányban tértek haza, mint a polgári deportáltak — legyenek azok 
szovjet bíróságok által elitélt politikai „bűnözők”, vagy pedig minden 
rendszer és jogi forma nélkül összeszedett malenykij robotosok.  

Mint láthattuk, a polgári lakossággal kapcsolatban általában tíz, 
húsz, vagy itt-ott negyven százalék hazatértről beszélünk. Azonban 
bizonyos helyi esetekben az életben maradottak aránya jóval a fönti 
arány alá esett. Az egyik ilyen esetet Varga Márton mesélte el, akit 
1944. októberében, a Felső-Tisza vidékén szedtek össze 300 más 
fiatallal együtt. E 300 fiatal közül csak neki sikerült elszöknie a 
debreceni gyűjtőtáborból, mindössze néhány órával a bevagonírozásuk 
előtt. Varga szerint a vele együtt összeszedett és Szovjetunióba 
deportált fiatalok közül legfeljebb nyolc vagy tíz maradt életben és tért 
vissza Magyarországra. A többiek mind ott maradtak a Gulág jeltelen 
tömegsírjaiban.83  

Hasonló eseményt mesélt el a hajdúböszörményi Kiss Ferenc is, 
aki szerint szülővárosából 1944. októberében deportált 265 személy 
közül három év elteltével mindössze huszonnégyen tértek vissza 
hazájukba. S továbbá, a visszatértek fizikai állapota következtében az 
1989-es rendszerváltás idejére már csak egyetlenegy maradt közülük 
életben. A Gulágon megélt sanyargatások következtében olyan 
állapotban tértek haza, hogy legtöbbjük néhány éven belül meghalt.84  

Ugyancsak hasonló volt a sorsa annak a mintegy kétezer 
embernek, akiket 1944. novemberében deportáltak Nyíregyházáról. 
Ezek közül is csak egy bizonytalan kis százalék tért vissza 
szülővárosába. Azonban még ezek nagy része is egyhamar meghalt. 
1989-re már csak hat személy volt közülük életben.85  

                                                           
82 Menczer Gusztáv fenti gépiratából idézve. 

 
83 Szebeni, Merre van hazám, pp. 293-295.  

 
84 Szebeni, Merre van hazám, p. 321.  

 
85 Szebeni, Merre van hazám, p. 345. l. sz. jegyzet. 
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Valamivel jobb megmaradási arányról tanúskodik az akkor 
huszonnégy éves özv. Wild Ádámné — férje a magyar második 
hadsereg tagjaként 1943-ban esett el a Don-kanyarban —, aki szerint a 
sváb lakosságú Babarcról elvitt 34 személyes csoport közül heten 
maradtak életben.86 Ez mintegy húsz százalékos megmaradást jelent. 
Még kedvezőbb az ugyancsak babarci Ambach Katalin vallomása, 
akinek 42 fős csoportjából tizenegyen tértek haza Magyarországra.87 A 
halálozás azonban már a deportálás alatt elkezdődött. Ugyanis a dugig 
zsúfolt marhavagonban levő körülmények hatására, egy fiatal lány már 
néhány napon belül meghalt: „Ott volt 3 napig köztünk. Alig fértünk el, 
és még egy hulla is volt köztünk, míg végre megmondtuk és hát 
kirakták, kidobták szegényt. Később ugyanúgy járt egy másik lány, 
úgyhogy két lány már az úton meghalt”.88  

A fentiek alapján nyugodtan állíthatjuk, hogy a szovjet Gulág 
rabszolgatáboraiba került magyar állampolgárok óriási többsége 
sohasem látta meg többé hazáját. Lehet, hogy a fent jelzett 90 
százalékos halálozási arány egyesek szemében túlzásnak tűnik, 
azonban a felsorolt személyi visszaemlékezések alapján is nyilvánvaló, 
hogy a deportált csoportok mintegy 75, egyes esetekben 95 százaléka 
elpusztult. S ebben az egész jelenségben az a legborzasztóbb és 
lesújtóbb, hogy ezeknek a fiataloknak lényegében semmi közük sem 
volt, sem a háborúhoz, sem pedig a háború alatt és következtében 
elszenvedett barbárságokhoz. 

 

                                                           
86 Wild Ádámné visszaemlékezése, Füzes Miklós: Modern rabszolgaság, p. 70. 

 
87 Ambach Katalin visszaemlékezése, Füzes, Modern rabszolgaság, p. 71.  

 
88 Ambach Katalin visszaemlékezése, Füzes, Modern rabszolgaság, p. 71. 
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Dr. Várdy Béla előad a Gulág rabszolgatábor-rendszer kifejlődéséről. (Somogyi Lél) 

 

 
Szabó István a Vitézi Rend egyenruhájában. 

(dr. Nádas János) 
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Dr. Miklós Tápay (Cincinnati, Ohio): 

Conditions in Subcarpathia 
(The Situation of the Hungarian Minority) 

My dear friend, why do you ask 
My origin, tell me, why does it interest you? 

My dear friend, to you I reveal my heart 
For, here I was born Hungarian! 

György Dupka 
 

In the school year of 1939-1940, I was a student of the State 
Gimnasium (college preparatory high school) of Munkács (today, 
officially, Mukachevo). In August of 1999, after 60 years, I had the 
opportunity to once again visit the city, and part of Subcarpathia, as a 
member of SARA (Sharing America’s Resources Abroad) medical 
mission. Since I have maintained personal contacts with colleagues 
from the area, my information is up to date and reliable. A short 
introduction to the history of Subcarpathia is a prerequisite for an 
objective evaluation of the current conditions there. 

From Early Settlement to Trianon 
In 896, the bulk of our settling ancestors made their way over one 

of the ranges of the local Carpathians, through the Vereckei Pass down 
into the upper-Tisza region. Subcarpathia (12,800 sq. km.) was, for the 
next 1,000 years, indisputably Hungarian territory. For the duration of 
its union with Hungary, it was home to neither Ukrainians or Russians. 
The local Slavic population, the Ruthenians, or as they refer to 
themselves, the Rusines, arrived – according to the traditional view – 
from the east in the 13th and 14th centuries. Despite sharing common 
roots with the Ukrainians (present-day descendants of the Slavic Kiev 
Rus), after being separated by the Carpathians for centuries, they no 
longer considered themselves Ukrainians, but rather an independent 
Slavic people. Their language, though similar, differs from both 
Ukrainian and Russian, and they practiced Greek Catholicism (the 
Uniate Church), and not Russian Orthodox Christianity. It is an 
undeniable, historical fact that Hungary never had the slightest problem 
with this Ruthenian minority. In fact: in the period of Rákoczi’s 
uprising (1703-1711) the Ruthenians were so outstanding in their 
loyalty to the Hungarian struggle that they were rewarded with the 
epiteton ornans “gens fidelissima.” During the time of the Hungarian 
Revolution of Kossuth against the Habsburg, in 1848-1849, the 
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Ruthenians and the Schwabians were those minority groups that did not 
rise up against the Hungarian revolutionary government, as did the 
Slovaks, Romanians, Serbs and Croatians. 

Subcarpathia (49,942 sq. m.) in the English version of Czeh Podkarpatska Rus 
which was created after WWI as an administrative term for the territory of three old 
Hungarian counties (Ung, Breg, Ugocsa) and the northern part of Máramaros County. 
The territory was attached to Czechoslovakia in 1920 and called Rusinsko too. (Rusin is 
the self-designation of the indigenous local Slavic population.) Hungary got back the 
southern strip of this area as a result of the first Arbitration of Vienna (Nov. 2, 1939). The 
larger northern part was annexed by Hungary in March, 1939 and named Kárpátalja 
(Subcarpathia) translated from the Czeh Podkarpatska Rus.  It was administered as a 
separate province until Oct. 1944. Carpathian Ruthenia was also in use in English 
between 1920 and 1945 and was also called Carpato-Ukraine. The name Ruthen was 
created in Latin from Slavic Rusin under the influence of the ancient Celtic tribe name 
Ruteni, which became commonly used in German and in Hungarian. See; A magyar 
nyelv történeti-etimilogia szótára 3,466. In 1945, this area was incorporated in its original 
(pre-1938) size in the Soviet Union, as the westernmost part of Transcarpathian Region). 

According to the last census data, collected prior to Trianon in 
1910, Kárpátalja (the Hungarian name for Subcarpathia) had a 
population of almost 400,000. Of this figure: 

223,000 (56%) were Ruthenian (locally called Rusine), 
116,000 (29%) were Hungarian (including Hungarian-Jews), 
20,000 (5%) were German, 
20,000 (5%) were Romanian, 
5,000 (1.3%) were Slovak, and  
234 (0.05) were Czech. 

In Kárpátalja, following WWI, after the fall of the Austro-
Hungarian Monarchy, one political change was followed by the next, 
with a dizzying speed. From November 16th  to December 20th 1918, 
for approximately five weeks, Subcarpathia was a part of the Republic 
of Hungary. From December 21th 1918 through March 21th, 1919, for 
three months, Subcarpathia existed as Ruszka Karajan, and 
independent mini-state. From March 21st to April 19th of 1919, for just 
one month that is, Subcarpathia was under the rule of the Hungarian 
Soviet Republic (Magyar Tanácsköztársaság). Subsequent to this, part 
of its territory was under Romanian occupation from April 10th  until 
the end of June, 1920, while another part was occupied by the Czechs 
from January 12, 1919 to the Trianon Treaty, June 4th, 1920. 

While those in power were alternating in such quick succession, 
the representatives of the Ruthenians, constituting a majority of the 
population, on three separate occasions, supported unification with 
Hungary. First, in 1918, the Hungarian Ruthen People’s Council 
(Magyarországi Rutén Néptanács) seated in Ungvár (Uzhgorod) 
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condemned the aggressive Czech territorial expansion and issued a 
proclamation of loyalty to Hungary. This was followed by the 
December 1918 resolution of the Ruthenian Parliament (Soym) at 
Munkács, and then the May 9, 1919 decision of the Second Central 
Committee. Despite this, the September 10th, 1919 international treaty 
signed in St. Germain, took the territory from Hungary and under the 
name of Podkarpatska Rus (Rusinko) gave it to Czechoslovakia – 
despite the fact that the Slovaks and Czechs represented a mere 1.35% 
of the population of Subcarpathia, according to the census data 
mentioned before. The Paris peace treaties of 1919 and 1920 
guaranteed the autonomy of Subcarpathia, which the Czech 
administration, however, ignored. 

This new territorial arrangement insured a direct rail connection 
between Czechoslovakia and Romania, prevented a common Polish-
Hungarian border, and made sure that Hungary became completely 
surrounded with hostile states. The head of the Hungarian mission to 
the peace talks, Count Albert Apponyi, with remarkable, historical 
foresight, warned the victors that “the loss of this territory might 
ultimately jeopardize the entire anticommunist Europe, since it was 
presenting the expanding Russian Communists with a strategic base of 
operation that could very well prove fatal for all of Europe.” And a 
couple of decades later, Subcarpathia (since 1945, under direct Soviet 
rule), did, in fact, function as a strategic military base of Soviet 
imperialism and allowed the suppression of the Hungarian Revolution 
in November, 1956, as well as the suffocation of the politically 
innovative “Prague Spring” in August, 1968. 

From Trianon to the Soviet Occupation (1920-1945) 
With the peace dictated at Trianon, based on revenge and 

punishment, one million Hungarians fell under Czech rule: 800,000 in 
the Slovakian region, and 200,000 in Subcarpathia. Although 
Czechoslovakia was generally viewed as a democratic state, many of 
the Hungarians were, for various reasons, stripped of their citizenship 
and driven off the land of their ancestors by the Czech administration. 
In the course of the land reform as well, of the 260,000 hold (367,120 
acres) of land distributed, Hungarians and Ruthenians received 
altogether 19,000 hold (26,828 acres) of land. Czechoslovakia, in 1921, 
admitted 300 Russian-Orthodox priests fleeing communist, religious 
persecution in the Soviet Union. Settling amongst the Greek-Catholic 
(Uniate) Ruthenians, they began an aggressive evangelical campaign, 
the result of which was, that while in 1910 only 577 Orthodox were 
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living in Subcarpathia, by 1930, their number had grown to 112,000. 
This divided the Ruthenians along religious lines: a little more than a 
quarter had by then converted to the Russian’s faith. But, aside from 
their priests, other Russian refugees (“White Russians”)  also arrived in 
considerable number, in the region, after 1920. 

Czechoslovakia, in the final days preceding its first collapse, 
finally agreed to the formation of the  autonomous Ruthenian 
Government (October 9, 1938) with its capital in Ungvár. Andras 
Brody became the head of this autonomous government. On October 
25th, he brought up the question of the political affiliation of 
Subcarpathia at the joint cabinet meeting in Prague, and recommended 
a general referendum. Because of this, he was removed from his 
position, imprisoned, and the extremely nationalistic, Augustin 
Voloshin, was named head of the autonomous region. 

The first arbitration of Vienna, negotiated by  Germany and Italy 
(November 2, 1938), – which was recognized by the western powers as 
well – gave  the Southern part of Subcarpathia, inhabited mainly by 
Magyars, to Hungary, along with the cities of Ungvár, Munkács and 
Beregszász. The Voloshin government then moved its capital from 
Ungvár to Huszt, which remained on the Czechoslovakian side of the  
new border. To reinforce its rule, it created the infamous Sich Guard, 
banned the Hungarian papers and organizations, and established 
concentration camps in the Carpathians. On November 22, the 
Czechoslovak parliament recognized the constitution of the 
autonomous Carpatho-Ukrainian State. In March of 1939, when 
Czechoslovakia first collapsed, and Slovakia – asking for the protection 
of Nazi Germany – announced its independence, the order in 
Subcarpathia completely disintegrated. On March 14, 1939, a clash 
occurred in Huszt, between Sich Guardists and the Czech gendarmes, 
into which the Czech military, also became involved. That evening, 
Voloshin, in a radio speech, proclaimed the independence of Carpatho-
Ukraine from Czechoslovakia, but the sovereignty of this mini-state, 
comprising the upper-Tisza region, lasted only a day and a half. 
Because of the chaotic situation, the Hungarian government decided 
that the time had come to unify all of Subcarpathia with the homeland. 
The Hungarian Army (Honvédség) did just this, over the course of four 
days (March 14th – 18th, 1939). And so Subcarpathia, once again, 
became part of Hungary. Of 664,000 residents, approximately 400,000 
were Ruthenian, 200,000 Hungarian (including Hungarian Jews), the 
remainder being Slovak, German and Romanian minority. (According 
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to one 1921 statistic, of the 93,023-member Jewish population, 70% 
considered themselves Hungarian, on the basis of their mother-tongue.)  

The Hungarian government of Pál Teleki, guaranteed the 
Ruthenians broad-based autonomy. A separate commissioner was 
appointed to administer the region. They were able to study in their 
native language in elementary and high schools; there were Ruthenian 
language newspapers, teacher training and Uniate seminary, as well as 
radio broadcasting from the city of Kassa in northern Hungary. 

General Outline of the Soviet Occupation 
The Soviet Occupation of Hungary began with the loss of the 

Székely and the northern regions of Transylvania in September of 
1944. The Soviet forces, under the command of General Ivan Petrov, 
came across the passes of the Carpathian into Subcarpathian in the first 
day of October. On October 27, Ungvár, the largest city also fell. 
Although the Czechoslovakian government in exile, had sent a 20 
member delegation from London to Huszt to reestablish 
Czechoslovakian rule in the region, the actual political power was 
exercised by the Soviet Union (S.U.), which rested on the bayonets of 
the occupying Red Army. Already in the first days of occupation, the 
unmasked expansionist intentions of the S.U. became obvious; they 
wanted to annex this territory into the Soviet Union.  

On the basis of the November 19th, 1944 decisions of the founding 
assembly of the regional communist Party in Munkács, the assembled 
600 members of the National Committee, on November 25th and 26th, 
1944, unanimously declared the separation of Subcarpathia from 
Czechoslovakia, and its integration with the Soviet Ukraine. The 
Czechs accepted all of this without objection. The Benes/Gottwald 
government finally, on June 29th, 1945, signed the documents officially 
transferring this territory to the Soviet Union. So, Subcarpathia 
officially became part of the Ukrainian Socialist Republic, and thereby 
became annexed by the Soviet Union. 

After WWII, the existing European state borders were restored 
everywhere, according to the post WWI Parisian Peace Accords. The 
territories along the original western border of the S. U. were 
exceptions. In this region, the western powers acquiesced everywhere, 
without so much as a word, in the Soviet’s westward expansion. And so 
the Baltic states, the northern half of East Prussia, the eastern part of 
Poland, and Bessarabia also shared the same fate as Subcarpathia. 
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Post War Deportations 
As soon as the frontline passed, the deportation of Subcarpathian 

Hungarians and Germans began. According to the No. 0036 decree of 
the War Council, of the Fourth Ukrainian Front, issued November 13, 
1944, the NKVD (heir to the CHEKA and GPU and predecessor to the 
later KGB), exclusively on the basis of nationality, assembled some 
40,000 Hungarian and German adults, under the pretext that they were 
being called for three days of „reparation work” (in Russian: 
malenkaya rabota). They were gathered together in the city of Szolyva, 
driven on foot, across the Carpathians (in an early winter cold and 
snow), to Galícia and the inner territories of the S.U., into the forced 
labor camps of Gulag. (My uncle, dr. István Tápay, Chief of Obstetrics 
and Gynecology at the City Hospital of Munkács, was also deported 
this way, after he chose to remain with his patients, instead of escaping 
to Hungary). Many of them did not survive this journey. 

Of the deported, many fell victim to starvation, outbreaks of 
typhus, forced labor and the Russian winter. 30% of the deported did 
not survive the privations. The survivors were finally able to return 
home two years later. Since this Stalinist brutality affected an entire 
ethnic minority, today the majority of Hungarian-populated villages 
and cities have memorial plaques and monuments reminding us of the 
martyrs of November, 1944. (Although, the post-1990 Ukrainian State 
never opposed their dedication, the official, posthumous rehabilitation 
of the victims has yet to take place.) For example, from the 6,000-
inhabitant village of Nagydobrony, 174 deportees never returned. To 
commemorate the victims, the village erected a Hungarian-language 
memorial, listing the names of all those who “fell victim to the Stalinist 
terror.” 

But the purely Hungarian population of Nagydobrony is exemplary 
of its national pride in another sense, as well. The community had a 
statue of a soldier from WWI, in the garden of the Reformed Church 
(Református Templom). In the Fall of 1944, following the entry of the 
Soviet forces, this statue was pulled down, broken into three pieces, 
dumped in a ditch of the cemetery, and left to waste. The residents of 
the village, however, kept their eyes on the pieces. After the 
disintegration of the S.U. in 1990, one of the citizen’s first acts was to 
fit the pieces of the statue back together and put in back in its old place. 
And so the statue, once again, stands on its original base; its fracture 
lines testifying to the national loyalty of a community which survived 
46 years of oppression.  
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Composition of the Population 
The size of the population doubled under 46 years of Soviet rule 

with the wholesale settlement of Ukrainians and Russians. According 
to the last Soviet census (1989), Subcarpathia had 1.25 million 
inhabitants, of which 976,000 (78.4%) were Ukrainian-Ruthenians, the 
Ruthenians not being counted as a separate nationality. Their number 
can probably be put as 450,000, which is somewhat less than the 
resettled Ukrainians. Hungarians represent the third largest ethnic 
group: 155,711 (12.5%). The actual figure, however, could be closer to 
180,000, since those of mixed Hungarian or Ruthenian descent were 
also recorded as Ukrainian. Russians represented 49,500 (4%), 29,500 
(2.4%) were Romanian, and 12,100 (1%) Gypsy, the majority of them 
speaking primarily Hungarian. (According to official statistics, their 
number doubled between 1979 and 1989.) The Slovaks, Germans and 
Jews represented a shrinking minority: their combined numbers totaling 
only 1.1%.  

The statistics are similar today, although the ethnic ratio of 
professionals has over the last years steadily changed, due to the 
emigration of the old minority (Hungarian, German and Slovak) 
intelligentsia. Primarily Ukrainian, and to a lesser degree Russian, 
intellectuals have come in their place. 

Regarding the historical identity of the Ruthenians, the official 
position was, and is today, that they are Ukrainians who settled in this 
area centuries ago and that they should count as such. This was taught 
during the Soviet times, and is naturally taught today too. Thus, today 
this has been handed down to two generations, and not without results. 
Today the majority of them do, in fact, consider themselves either 
Ukrainian or do not have any clear idea of their ethnic identity. 
However, due to their peace-loving and compliant nature, they do not 
object if they are considered Ukrainian. Only the minority, and mainly 
the educated ones, have a strong feeling about their separate Ruthenian 
identity.  

One thing is certain, that in the absence of their own press and 
schools in their native tongue, within  one or two generation, they will, 
in large part, most likely melt into the Ukrainian-Russian majority. 
According to my information, this peace-loving and passive nature, 
applies to the resettled Ukrainians as well. (The sharply nationalistic 
Ukrainians are found North of the Carpathians, in Galícia and the area 
bordering Poland.) 
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Language Policy and Ethnolinguistic Relationships 
The official language of government and education was Russian, 

which differs from Ukrainian, and even more so from Ruthenian. 
Ukrainian became, only recently, the official language. One of the 
greatest surprises and pleasures of my trip was to realize just how well 
the educated generation of 30-50 year-old Ruthenian spoke Hungarian, 
despite never having lived under Hungarian rule. The number of 
Hungarian-speakers in Subcarpathia can therefore be safely estimated 
at over 200,000, even when we take into account the fact that of the 
large Hungarian-Jewish population, few survived WWII, and even of 
the survivors, the majority later emigrated. The traditional high 
reputation of the Hungarian language is kept not only among Rusins 
and immigrated Ukrainians, but also by newcomer Russians who often 
let their children enroll in Hungarian-language schools. 

Political Identity, Autonomy 
After the collapse of the Soviet Union (1991), Subcarpathia 

became Trans-Carpathia (Transcarpathian Region) of the now 
independent Ukraine, and is often called Transcarpathia. Thus, the 
native population of this territory has, since Trianon, become the 
citizens of five different countries: Czechoslovakia, Hungary, 
Czechoslovakia, the Soviet Union and the Ukraine, without having 
taken so much as a step from their ancestral land. 

In 1991, with Ukraine’s declaration of independence, the idea that 
Subcarpathia might regain its autonomy was particularly popular. There 
was even a public referendum held on the question in 1993, when 85% 
of voters favored self-government (!) i.e., the majority of the resettled 
Ukrainians and Russians must have also voted in favor of autonomy, 
otherwise the 85% result would have been impossible. This, however, 
was of no practical consequence, since the parliament in Kiev ignored 
the results just as the Prague government did after 1920, despite its 
obligations under the peace treaty. Even today, the majority of the 
population is in favor of autonomy. Although, if it came to a vote, it is 
hardly likely that 85% of them would choose autonomy again. For 
understandable reasons, the Ukrainian state wants nothing to do with 
autonomy, since it recognizes that in doing so, it might start a series of 
events, leading to its disintegration. For example, the Polish minority, 
the Crimean Tartars, and to a greater degree the large numbers of the 
Russian minority, living in the eastern part of the country, might also 
come forward with similar demands.  
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Living Standards 
I crossed the Hungarian-Ukrainian border by bus and was 

immediately hit by the difference in the standard of living between the 
two countries. The condition of the highways, in comparison to 
Hungary, was deplorable, but the roads within the cities were even in 
worse shape. Some sections of the roads looked as if they had not been 
repaired since 1944! The exteriors of houses carry the legacy of Soviet 
squalor, which have not improved in the last ten years. I estimated the 
local standard of living to be 1/5th that of the Hungarians’, but 
according to local residents, this estimation is perhaps too favorable for 
the Ukrainians. According to them, their standard of living is about 
1/10th that of the Hungarians’, but is still better than across the 
Carpathians, in “Greater Ukrajna,” as they refer to the remainder of the 
country. And, it is just this universally recognized difference in 
standard of living that keeps the desire for autonomy alive. I thought 
back to my childhood memories with pain, remembering that, at that 
time, the standard of living in this region was no different from the rest 
of Hungary. (And yet, what can one expect the legacy of the proletarian 
dictatorship’s paradise to be?). The replacement of the old communist 
political-economic-administrative elite, happened here perhaps the least 
compared to the other ex-Soviet satellite states. Their economic 
situation, since the independence of Ukraine, has therefore, not only not 
improved, but is worse than during the Soviet era! 

Urban and Rural Living Conditions 
The majority of the urban population worked in state industry and 

trade, and suffers, even today, the consequences of the transition to a 
market economy. In the last 10 years, hardly any changes occurred. 
Many of the industrial plants have shut down, and their employees, 
along with their engineers, became jobless. The productivity of those 
factories that remained operational, is greatly reduced by the power 
outages, usually in the evenings, lasting up to 2-3 hours. The 
newspapers usually announce these ahead of time, but there are 
unexpected outages too. Now the private commerce is beginning to 
show some sign of life, and perhaps here one can see some progress. 
But small businesses aren’t able to pick up all of the employees of the 
former large, state trade institution. Thus, the number of unemployed, 
in this category, is sizeable as well. 

The rural population lives somewhat better than the city dwellers, 
since they grow their own staples. Agricultural privatization is 
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currently underway. The peasant lease the land, free of charge, but have 
yet to actually receive the papers officially recognizing their property 
rights. In other words, the land is still officially state property. Those 
who  received land were forced to cultivate it with horses and cows, as 
was done 60 years prior, since they did not receive any agricultural 
machinery from the state. Although they have enough cows, of the 
arable land, roughly 1/3 lies uncultivated, due to the shortage of horses. 

The hard-working and resourceful population, struggling to make 
ends meet, has utilized the fact that gasoline is more expensive in 
Hungary than in the Ukraine to make money. With their tanks filled, 
they cross  the Hungarian border several times a day, sell their gasoline, 
and come back with the profit. Or, as they say, “Go over into 
Hungarian” (átmegyek magyarba). This “business,” however, has not 
been particularly profitable since 2000. One reason is the cost of 
gasoline has gone up in the Ukraine. Another reason is the Hungarian 
government has put a brake on this one-way gasoline trade. Today, 
Subcarpathians are permitted to cross the Hungarian border only once a 
day. Similar trade occurs with cigarettes in Slovakia. 

Memorials – Old and New 
The WWII, 1941-1945 memorials, topped with the Soviet five-

pointed star, can be found throughout Subcarpathia, in small and large 
localities alike. However, the Ukrainians openly speak of how much 
they suffered under Soviet rule: of the more than 6 million victims, of 
the 1932-1933 Soviet famine, 4 million were Ukrainian. Yet, they view 
the Soviet annexation of Subcarpathia, at the end of WWII, as 
liberation of the “local Ukrainians.” This would explain why they left 
these Soviet memorials/monuments untouched. 

Foreign Aid 
In the western sense of the world, tourism is practically 

nonexistent. Western foreigners are partly relatives visiting from 
Hungary, and partly Hungarian expatriates living in western Europe or 
overseas. Hungarian and other church organizations conduct aid 
campaigns, which provide some relief in health and childcare. The 
Ukrainian  officials, themselves, greatly appreciate this assistance. The 
November, 1988, month-long, uninterrupted rain, unique to the entire 
century, and the collapse of the dam on the river Tisza, caused  great 
damage. The flood victims received bricks, lime and sand from the 
Ukrainian state, for reconstruction, while the western aid provided 
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lumber, doors and windows, wood sheathing, and the equipment 
necessary for construction. Passing through the communities hit by the 
floods, I was glad to see stacks of bricks in front of the houses, the 
clean-up work already underway, directed in many places by the local 
and regional Caritas organization. The unemployed were also glad to 
help, naturally without pay, since the victims had no pay for wages, and 
were grateful for the one bowl of soup at noon. But perhaps even more 
tragic than the 1998 flooding, was the flood in the spring of 2001, for 
which, in part, the not sufficiently circumspect and unprofessional 
forestry could also be blamed. 

The state is unable to provide support for the preschools, daycare 
centers, schools, orphanages, soup kitchens, since conditions of similar 
state institutes are also desperate. 

Money and Wages 
The exchange rate of the official Ukrainian unit of currency, the 

Hrivnya, calculated against the dollar in August of 1999 was 5:1 (1 
Hrivnya= 20 cents). Half a year later, the rate was 5.2:1 (1 Hrivnya=16 
cents). Everyone is aware of the exchange rate of the dollar, which is 
used almost as a second currency: prices are calculated just as readily 
in the Dollar as in the Hrivnya. It is legally possible for the residents to 
change their money into dollars, which they do and then tend to keep it 
at home and not in the bank!  I.e., they have not forgotten that in the 
final years of the Soviet Union, by government decree, they were not 
allowed to withdraw savings from the banks. (The Soviet State with 
this measure, simply stole the savings of the thrifty population.) It is 
thus not surprising that you will find dollars in most homes, and 
whenever someone pays in dollars, they are able to give change in 
dollars too. The buying rate for the dollar is roughly five to six times 
that of the rate in the U.S. But, this is an average estimate, within which 
the value of the dollar buying groceries, is 1.5-2 times greater, and in 
paying rent is 10 times greater than in the U.S. 

Salaries are unbelievably low: a monthly salary for a doctor is 150 
Hrivnya= $30.00, which at the buying rate in the U.S. would buy about 
$180. The salaries of engineers and teachers are roughly at this level 
too, but since doctors get goods from their patients, their actual income 
is somewhat greater. Payment of salaries and retirement benefits has 
often, in the past, come month late, but since 2000, physicians and 
retirees have received their payments on time. Considering such 
salaries, it is truly surprising that the appearance of the average man on 
the street is not proportionately poor. The children, in fact, are 
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particularly cleanly and well-dressed. As to how they are able to 
achieve this, we can only wonder. In order to understand this, one has 
to realize that being well-dressed is a very important status symbol 
there. And, additionally, the people manage to supplement their official 
salary with other income they manage to scrape together. 

Due to the cost of living, the rate of emigration of intellectuals to 
Hungary, is high. Teachers and engineers, in particular, are leaving the 
lands of their forebears in large numbers. Physicians, however, tend to 
stay. When filling positions, Hungarians are not discriminated against. 
Today, ethnic and religious oppression no longer exist. Since the fall of 
Communism, discrimination based on descent/class origin is also a 
thing of the past.  

Government and Administration 
Politically, Subcarpathia is slowly progressing towards local self-

government. The municipal councils have remained in the villages, but 
in the cities, the mayoral offices have already been reestablished. In 
localities with the Hungarian majority, the names of the streets are also 
posted in Hungarian, but with smaller letters, under the Cyrillic 
Ukrainian name. Administratively today, the whole Subcarpathia is a 
unified region, consisting of 13 counties: Beregszász, Huszt, Ilosva, 
Munkács, Nagyberrezna, Nagyszőllős, Ökörmező, Perecseny, Raho, 
Szolyva, Tecso, Ungvár and Voloc. (The Ukrainian names of these 
counties are correspondingly: Beregova, Huszt, Irsava, Mukochevo, 
Valikij-Bereznij, Vinogragyiv, Mizshirja, Perechin, Rahiv, Szvaljava, 
Tyachiv, Uzhgorod and Volonec.) – During Hungarian administration, 
the counties of Ung, Bereg, Ugocsa, and the northern half of 
Máramaros county, constituted the territory of Subcarpathia. 

The Cities 
The largest city of Subcarpathia is Ungvár (Uzhgorod). Its 

metropolitan area (with attached suburban villages) has roughly 
120,000 residents. In 1949, it became a university town, with a medical 
school. Because, after 1945, there was a particularly severe shortage of 
teachers, graduates of the College of Sciences (linguists, historians, 
chemists, physicists, mathematicians) were also able to find positions 
as teachers.  

The second largest city is Munkács (Mukachevo). Of its 1939 
population of 60,000 inhabitants, 45% were Hungarian-Jews, 30% 
Hungarian Christians and 25% Ruthenian. Accordingly, mostly 
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Hungarian and  Yiddish, and rarely Ruthenian, were heard on the street, 
since the majority of Ruthenians living in the city spoke Hungarian 
well. The city had co-educated Hungarian, Ruthenian and Jewish 
gimnaziums, and a trade school. Today, Munkács has roughly 90,000 
inhabitants, of which there are no more than 10,000 Hungarians. There 
are eight high schools, with graduation after eleven years, as opposed to 
the twelve year graduation system in Hungary. 

The third largest city is Beregszász (Beregovo), which counts as 
the capitol of the Hungarian populated area of Subcarpathia. Flying 
over the town hall, next to the light blue and yellow Ukrainian flag, is 
the Hungarian tri-color, but without a coat of arms, which thus 
symbolizes not the Hungarian State, but the ethnic identity of the 
almost purely Hungarian population. The city has a Hungarian theater 
and a Hungarian-language teacher-training college, where instructors 
from Hungary also teach. Students receive diplomas after four years, in 
the full-time program, and five years through the correspondence 
program. 

Maintaining the Hungarian Language 
A few years ago, the Hungarian language kindergartens, 

elementary and high schools, were all state run. In recent years, the 
Reformed (Calvinist) and Catholic Churches succeeded in creating 
more Hungarian language elementary and high schools. The Calvinists 
started three high schools (gimnasiums): in Nagydobrony, Nagyberek 
and   Péterfalva.  The  Catholics  established  one  in  Munkács.  Here, 
talented students from the countryside have dormitories with boarding, 
separate for boys and girls. (The students graduating here, generally 
attend college in Hungary, since they speak Hungarian better than 
Ukrainian.)  

The standard of education in these church-run schools is known to 
be better than in the state-run schools. For this reason, non-Hungarian 
parents gladly enroll their children in these church-run schools, who 
then, naturally learn Hungarian. (Here, it is common to see, the children 
of the former Communist political elite, in a matter of a couple of 
months, saying the prayers in Hungarian.) 

Healthcare 
Considering the quality of life indicators for Subcarpathia, the state 

of medical care is, perhaps, the most tragic. Although the 49th article of 
the Ukrainian constitution guarantees free healthcare to all citizens, this 
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promise exists only on paper. In reality, there is no health insurance 
whatsoever, and the state is able to pay only a fraction of the cost of 
healthcare. Hospitals and clinics operate at the level of standards 
common 50-60 years ago in Hungary, with critically inadequate 
supplies of medicine. Their technical equipment is run down or in 
disrepair. The greatest lack is in diagnostic equipment. For example, 
they are able to perform X-ray examinations only in 1 out of 10 cases, 
when it is needed – due to lack of X-ray films! They are only able to 
perform a small part of the most basic laboratory tests, due to the 
shortage of equipment. 

The hospital wards are crowded, with one sink for every 6-8 
patients. I saw a broken mirror, hung with string, above a sink. In one 
of the medical wards of the city hospital in Munkács, for example, the 
hallway was painted – on a volunteer basis – by dismissed patients. The 
paint was bought by the physicians, with money out of their own 
pockets. I saw a broken window in one of the hallways, covered with 
cardboard, because the state was unable to replace even a broken pane 
of glass! Medication is available for only the most urgent and severe 
cases, but even then, often not for the necessary length of treatment. 
Thus, the needed drugs often have to be bought by the patients, and this 
holds true for the outpatient care as well. Various foreign-aid programs, 
provide significant help in supplying the population with medicine, and 
even officially are counted as a “stabile crutch” (stabil manko). The 
food supply of the hospitals is also very meager. Therefore, the rations 
are small and poor. In light of this, it is understandable that, for many 
patients, their family will bring their meals from home. But it is 
advisable to bring in the bedding as well, because the hospital laundries 
are only capable of doing inferior job, with their 50 year-old leaky, 
irreparably run-down washing machines. This poses a threat of 
electrocution, with the exposed wiring. 

The ambulatory care is divided into districts, but patients are free 
to see physicians of their choice in other districts. There is a demand 
for private practice, but this only exists in larger cities, and to date, only 
in the specialties of dermatology and dentistry. With foreign assistance, 
in June of 2000, a private group opened its office in Munkács, and in 
February of 2003, in Tiszaújlak. It is not a problem to receive medical 
care, since currently, there is an overproduction of physicians in 
Subcarpathia. There are also more hospital beds available than is a need 
for them. For example, the Munkács County Hospital, which serves 
some 150,000 adult residents, had 1,050 beds a few years ago. This was 
reduced, not long ago, to 750. There are more-in-patients than 
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necessary, from a medical point of view, since many could just as well 
be treated on an outpatient basis. But, since they are unable to purchase 
medicine on their own, they get themselves admitted. In this way, they 
get medication and food, and in winter, also stay warm. Some of the 
physicians, go to Hungary for an exchange of experience, but there are 
some who are able to get to the U.S. too, for one or two months, with 
the help of our S.A.R.A. mission. 

Religions, Denominations and Churches 
As far as the status of religions is concerned, today the (Eastern) 

Orthodox Church is the strongest, due to the 500,000 ethnic Ukrainians 
and Russians who settled after 1945. Their leadership is divided: one 
part recognizes the Moscow Patriarch as their head, and the other the 
Kiev Patriarch. New Orthodox churches have been erected in almost 
every city, officially being stated, from the tithing of the lay 
community. This is, however, hardly believable, taking into account the 
average standard of living. It is much more likely that they are secretly 
receiving state funding. This is made all the more probable by the fact 
that this is the only Church with close ties to the State. 

The Uniate (Greek Catholic) Church has currently been squeezed 
into second place in terms of the number of followers. Prior to Soviet 
occupation, it was Subcarpathia’s largest church, with some 450,000 
members, of which 403,000 were Ruthenian, 28,000 Hungarian, 16,000 
Romanian, and 3,000 Slovakian. It had 320 churches, 5 monasteries, a 
seminary, and 350 priests. The Communist persecution sought to merge 
this church with the Russian Orthodox Church. Despite harassments, 
arrests and show trials, only 129 of the 350 priests, were willing to 
convert. The Church was officially outlawed in February of 1949. (The 
Transylvanian Uniates suffered the same fate.) Many of their priests 
(130) were forcibly sent to Stalinist concentration camps, their property 
confiscated, and a number of their churches were shut down or given to 
the Orthodox Church. (Even today, in many places, the Uniate altar can 
be found behind the Orthodox sanctuary.) The lay folk, left no other 
option, continued to practice their faith in their old churches – namely 
there being similarity between the ceremonies of the two 
denominations. 

The Uniate Church having been forced underground for decades, 
was finally legalized in the period of Gorbachov’s perestroika, with the 
December 13th , 1989 decree of the Soviet Government. Its priests were 
rehabilitated, but only some of their churches were returned. According 
to 1999 diocesan data, they recovered 100 churches and 3 monasteries, 
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227 churches were permanently given to the Orthodox Church by the 
Ukrainian State; 78 were marked for joint use, but of these, the 
Orthodox only admit into 12 churches, members of the Uniate Church. 
Although the Orthodox Church can be considered a state religion, today 
the Uniate Church is undergoing a renaissance: they have built 16 new 
churches, have a seminary, 132 priests, 229 parochial and 8 Sunday 
schools. The number of followers can be placed somewhere around 
300,000, and is growing, primarily at the expense of the Orthodox 
church. Even the younger generation is gravitating in this direction, 
under the influence of their parents and grandparents. The bishop 
resides in Ungvár. In the Ruthenian area, the liturgy is held in 
Ruthenian, but a large number of the priests also speak Hungarian. 
Hungarian language Uniate masses are held in the Ungvár Cathedral, in 
Munkács, Beregszász, Nagyszőllős, as well as in the Hungarian 
villages of the Beregszász and Nagyszőllős Counties. 

The Reformed Church (Calvinists) are only found in the 
Subcarpathian region of the Ukraine. Here, their number surpasses that 
of the Roman Catholics, but in Munkács, there are more Roman 
Catholics. Under Soviet atheism, 20 of their ministers were forcibly 
sent to the camps of Gulag. In the past, the Calvinists were exclusively 
Hungarians, the reason why the Calvinist Faith was known as the 
“Hungarian Faith.” Most recently, they have been joined by Ruthenians 
and Ukrainians, on whose behalf Ukrainian-language worship has been 
introduced in Ungvár. The seat of the Calvinist Episcopate is in 
Beregszász. They maintain close ties to Debrecen, in eastern Europe, 
from where ministers and seminary students are sent to this region. Te 
majority of those preparing for the ministry, complete their theological 
studies in Hungary, though there are others who study in Transylvania 
(Romania) and Slovakia. They receive significant support from a 
number of western Protestant Churches (Germany, Holland, 
Switzerland, and the U.S,). 

Of the almost 70,000 Cathohlics, 85% are Hungarian, 8% Slovak, 
and 7% German. In the Soviet era, many of their churches were closed 
and 20 of their priests were forcibly taken away, so that by the end of 
the communist rule, only four elderly clerics remained active in the 
area. The first Roman Catholics ordination in Subcarpathia – after an 
interruption of 50 years – was held in 1994, when five priests from 
Subcarpathia were ordained. In January of 1996, the Pope named Antal 
Majnek, a Franciscan monk, bishop of the Subcarpathian Roman 
Catholic Diocese, seated in Munkács. It is, to a large extent, to his 
merit, that the Catholic faith, in Subcarpathia, had undergone a revival. 
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In 2000, they had 26 priests, 21 of which were from monastic orders in 
Hungary, Slovakia, and inner Ukraine (Franciscans, Jesuits, 
Dominicans and Lazarists). Ten seminary students were studying in 
Eger and Vác (Hungary), and two in Gyulafehérvár (Transylvania). 
Nuns only came from Slovakia. 

An unexpected surprise of my trip was seeing the roadside crosses 
in many places. Although some of these were removed during Soviet 
rule, some were left standing. Since 1991, many have been replaced, 
and more importantly, a number of new ones have also been erected. 

The ecumenical cooperation between the Catholics, Uniates and 
Calvinists is exemplary. They jointly hold prayer weeks, from which 
the Orthodox Church has, however, distanced itself. 

In addition to those already mentioned, the following smaller 
Christian churches can also be found in the area: Baptists, Methodists, 
Sabbatharians (Szombatisták), Evangelical Christians and the 
Ukrainian Free Evangelists. 

Under  Soviet  rule,  the Jewish population in Munkács, did not 
have a single synagogue. They have just gotten back from the 
Ukrainian state. One no longer sees Orthodox Jews on the streets, 
which in the past, was particularly characteristic of the town. Of those 
who immigrated, few make occasional trips back, as tourists. The 
flourishing Jewish life, of the pre-1944 times, is nothing more than 
source of nostalgia for many successful, expatriate businessmen of this 
faith.  

All of the Churches, are equally interested in the reacquisition  of 
their property, confiscated during the Soviet era. The law addressing 
the return of church property, however, only makes possible the return 
of property if it is used for the purpose of worship. The remainder of 
the Church properties (convents and monasteries) are generally used as 
residences. In the cases where  land is returned, the local government 
makes the decision. But of these properties, very few have been 
returned thus far.  

Gypsies (Romas) 
Both the Catholic and the Calvinist (Református) Churches make 

efforts to improve the situation of the Hungarian Gypsy population, 
currently living in more impoverished conditions (relative to other 
ethnic groups). The Catholics have built a community center, on their 
behalf, in the village of Visk, while the Calvinists have erected a small 
church and schoolhouse in Szernye, near Nagydobrony. 
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Postal Service 
The current postal service is still unreliable. Hungarians, living in 

Subcarpathia, have their mail sent, in care of their relatives, 
acquaintances or churches in Hungary. Frequently, letters addressed to 
Subcarpathia, arrive having been tampered. That means, they still have 
the reckon with selective censorship. 

Military and Police 
The Ukraine has general, compulsory, military service. There is 

talk about introducing a voluntary, professional military in the Ukraine. 
The length of the compulsory, military service is 1 ½ years. In cases of 
enrollment in higher education, it is possible to request deferrals. Most 
of the enlisted soldiers are not sent into distant regions of inner-
Ukraine, as it happened under Soviet rule, but are stationed, whenever 
possible, in the area. In this way, soldiers are able to go home on 
weekends, and the state does not have to provide their food. There are 
more Hungarians among the Border Guards than before, which is no 
small relief to visitors arriving from Hungary, who do not speak 
Ukrainian. The Soviet Black Sea fleet was divided between Russia and 
the Ukraine. It is not surprising that the Russians got the more modern 
ships. 

The agents of the Ukrainian State Security  Service (Sluzhba 
Bespeki Ukraine – SBU) are in part former members of the K.G.B. (It 
seems that it is not that easy to part with the old Soviet ways). Those 
who have lived abroad, for long periods of time, are presumable under 
observation, although, no one is subjected to official harassment. For 
political reasons, no  one is imprisoned. 

Today, in Subcarpathia, there is no discrimination or repression for 
ethnic or religious affiliation. Freedom of religion, press and speech, 
indisputably exist. In employment and advancement, Hungarians are at 
no disadvantage, compared to the old and recently settled Slavik 
people. Among the Hungarian minorities, now living in countries 
around Hungary, the economic situation is undeniably, in Subcarpathia, 
the worst. But, politically, they feel the imposition of foreign rule, 
perhaps less than those in Slovakia, Romania, Serbia and maybe in 
Croatia. With their concerns, they primarily turn to Hungary, and not to 
the Ukrainian central government, and this obviously would not be so, 
if they could expect more help from Kiev. 

It is truly remarkable how well the Hungarian identity of the local 
minority has survived the last 57 years of oppressive foreign rule. Their 
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attachment to their native language, customs, culture and ancestral 
lands, offers the greatest hope for their continued survival, as an ethnic 
group. In the time of eastern and middle European nationalism, the 
local Slavic majority, (even the recently immigrated Ukrainians and 
Russians) is peacefully living together with the Hungarian minority in 
this area which was politically an inseparable part of  the thousand year 
old kingdom of the non-Slavic Magyars. 
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Dr. Sasvári László (Lausanne, Svájc): 

OROSZORSZÁG A VILÁGPOLITIKÁBAN 
(GAZDASÁGI EXPANZIÓ) 

Nem régen egy nagyon érdekes, rendkívüli éleslátásról, vagy 
inkább látnoki képességről tanúskodó véleményt, álláspontot olvastam: 
Tocqueville francia politikus – aki 1849-ben hazájának 
külügyminisztere lett – 1835-ben a következőket írta: „Két óriási nép 
áll szemben egymással, más eredetű, de egyazon cél felé haladva, az 
amerikai és az orosz. Az egyik domináns eleme a szabadság, a másiké a 
szolgaság, de mindkettő követi a Gondviselés rendeletét, azt, hogy 
végül is a kezében tartsa a fél világ sorsát”. 

Vajon mire alapozta ezeket a megállapításokat, hiszen ezekre utaló 
jelek akkor még a világpolitikában nem voltak? Vagy talán akkor még 
nem tudták, hogy – Nagy Péternek tulajdonított végrendelet, amit 
állítólag Napoleon sugalmazására jelentettek meg 1812-ben 
Franciaországban  s ami szerint – Oroszország végső hivatása az, hogy 
egész Európa fölött uralkodjék,  – koholmány?  

Tény, hogy a XIX. század elején Amerika még a saját 
államszervezetének megszilárdításával és területének fokozatos 
gyarapításával volt elfoglalva (pl. 1819-ben vette meg 
Spanyolországtól Floridát),  Monroe elnök pedig 1823-ban meghirdette 
a róla elnevezett doktrínát: „Amerika az amerikaiaké!”. 

Mielőtt rátérnék Oroszország helyzetének ismertetésére, hadd 
idézzem dr. Horváth Jenő történész ide vonatkozó tanítását: „A 
megfelelő civilizáció és kulturális szintre emelkedett államoknak, 
közép- és nagyhatalmaknak a külpolitikája 3 pilléren nyugszik: 1.) 
rövid távú (napi),  2.) közép távú (20-30 év), és 3.) hosszú távú 
(évszázados) célokon”. Ennek a tételnek igaz voltát a 
legklasszikusabban talán Anglia (tengeri uralom megszerzése, 
világbirodalom) és Oroszország példája bizonyítja.  

Oroszország – amelynek nagyságát, nagy éleslátással és 
fáradhatatlan munkássággal Nagy Péter alapozta meg – legfőbb 
törekvése évszázadokon át a területszerzés (Szibéria, a Kaukázus 
térsége, és Belső-Ázsia felé), valamint a meleg tengerekre való kijutás 
Konstantinápoly elfoglalása volt. Ennek egyik ékes bizonyítéka az volt, 
amikor II. Katalin cárnő 1780 táján megalapította Odessza és Herzon 
városát, az utóbbi kikötőjébe táblát tétetett: „Út Konstantinápolyba”. 



185 

A város megszerzése 1871-ben, az orosz-török háborúban 
majdnem sikerült, az oroszok már Drinápolyt is elfoglalták, de az angol 
flotta váratlan megjelenése a Márvány-tengeren – ezt meghiúsította.  

Ugyancsak az angolok akadályozták meg 1878-ban, hogy az 
oroszok elfoglalják Afganisztánt (majd 1979-ben az amerikaiak).  A tét 
ekkor már a Káspi-tengertől keletre húzódó hatalmas olaj- és gázmezők 
termékeinek az elszállításához szükséges vezetékek fölötti uralom 
megszerzése volt. – (Ugyanez motiválja a csecsen kérdéshez való orosz 
hozzáállást is.) 

Konstantinápolyról azonban az oroszok nem mondtak le. Ezt 
bizonyítja az a kevésbé ismert tény, hogy 1917 január első napjaiban a 
cári kormány arról értesítette a francia kormányt, hogy a minden 
fronton győzelmes Németország nagy előnyöket biztosító külön béke 
ajánlatot adott, amit Oroszország elfogad, ha a franciák nem adják meg 
nekik ugyanazt. – A franciák „fogcsikorgatva elfogadták”. E szerint 
Franciaország a győzelem esetén biztosítja Oroszországnak 
„Ruténföldet (!), Galíciát, Konstantinápolyt, a tengerszorosokat, 
Örményországot, Kis-Ázsiát és a Szentföldet”. (Ez az első adat arra, 
hogy az oroszok a Kárpátokon belülre kívántak jutni!) 

Kétségtelenül agresszív, imperialista igény, – de még mindig nem 
a fél világ meghódítása a cél. 

Az erre utaló első bizonyíték 1935-ből való. 1935-ben egy francia 
lapban megjelent egy nyugatra menekült szovjet nő nyilatkozata: 
„Jagoda titkárnője voltam” címmel. (Nevezett a Cseka vezetője volt – 
Sztálin kivégeztette.)  

A titkárnő elmondta, hogy a Kreml alagsorában, nagy termekben, 
tablókon a világ összes nagy városának térképe megvan, s azokon 
mindenütt fel van tüntetve piros pontokkal, az ott élő kommunista 
ügynökök lakhelye. A nő megjegyezte: „A világ megdöbbenne, ha 
tudná, hogy mekkora vörös foltok vannak városaikban”. – Ez volt az 
első hír arról, hogy megindult a forradalom exportja, ami több évtizedig 
tartott.. Végül már nemcsak városokra, hanem célállamokra is kiterjedt: 
Kuba, Angola, Egyiptom, Vietnam, Chile stb. – Sztálin azt is tervbe 
vette, hogy páncélosaival a lengyel és német alföldeken keresztül 
lerohanja egész Európát, s eljut az Atlanti-óceánit. Sokan vélik úgy, 
hogy az egész program a cári imperializmus ideológiai köntösbe 
öltöztetett változata volt – Vajon ezt vizionálta Tocqueville? Vagy talán 
a II. világháború utáni hidegháborús korszakot? 

Érdekes módon az USA már a cári időkben jelentős hitelekkel 
támogatta a rezsimet, amelynek a visszafizetését a Szovjetunió nem 
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vállalta. Ezért, amikor az új amerikai nagykövet, Davies megérkezett 
1937 tavaszán Moszkvába, már a bemutatkozó látogatáskor szóba hozta 
a tartozás rendezésének szükségességét. Több  évi tárgyalás után 
Sztálin elküldte az USA-ba a szovjet aranykészlet jelentős  részét. – 
Ezután vált lehetővé, hogy Amerika hatalmas méretű fegyver-, lőszer-
szállításokkal segítse hozzá a szovjetet, a háború megnyeréséhez. Az 
óriási véráldozatért cserébe területi eredményeket tett Sztálinnak, 
Közép- és Kelet-Európa népeinek nagy bánatára. 

A hidegháborút viszont Amerika nyerte meg, a fegyverkezési 
versenybe a szovjet gazdaság belerokkant, s így került sor 1991-ben a 
Szovjetunió összeomlására. A rövid ideig tartó kétpólusú világból 
egypólusú lett, Amerika dominanciájával. 

A világ döbbenettel vette tudomásul 1991 decemberében, hogy 
milyen gyorsasággal – két hét alatt – pusztította el magát a Szovjetunió 
és szűnt meg vele együtt a több száz éves orosz birodalom is. Határai 
újra ott húzódnak, ahol az 1800-as évek elején. A független közép-
ázsiai országok létrejötte folytán Oroszország délkeleti határa egyes 
helyeken több, mint 1.600 km-el húzódott vissza, de a zsugorodás 
minden égtáj felé igen jelentős volt.  (A Szovjetunió bukása a volt 
óriási kínai-szovjet tömb fokozatos szétesésének utolsó felvonása.) 

„A világ legnagyobb területű országának széthullása óriási 
geopolitikai zűrzavart idézett elő, „fekete lyukat” hozott létre Eurázsia 
kellős közepén. Az évszázadokig elnyomott népek államokat alkottak, 
bár nem voltak felkészülve a függetlenségre”. (Ráadásul és jellemzően, 
az új államok túlnyomó többségében a volt párttitkárok lettek az 
államelnökök és ma is azok, diktatórikusan irányítva országaikat.) 

„A legtöbb problémát az 52 milliós Ukrajna elvesztése okozta. A 
váratlan lépés számos területen járt nagy veszteséggel. Megfosztotta pl. 
Oroszországot a Fekete-tengeren gyakorolt uralkodó pozíciójától. 
Ukrajna nélkül Oroszország többé nem tudja visszanyerni nagyhatalmi 
pozícióját. Sőt, mivel a születések száma ott csökken, Közép-Ázsiában 
viszont robbanásszerűen nő, bármely, Ukrajna nélküli, csak 
Oroszországra támaszkodó képződmény, az évek folyamán veszítene 
Európaiságából és egyre inkább ázsiai jelleget öltene. 

De nem csak politikai káosz keletkezett, annál sokkal súlyosabb 
volt a gazdasági. 84 évi „tervgazdálkodás után, senki nem tudta, hogy 
miként kell áttérni normális gazdasági életre. 9 évig nem is történt ezen 
a vonalon semmi érdemleges intézkedés, reform. A zavarosban viszont 
gondtalanul halásztak a tűzhöz közel állók, a nomenklatura tagjai, a 
gátlástalanok, akik fillérekért felosztották az állami és pártvagyont, s 
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rövid idő alatt milliomosok, milliárdosok lettek. 100 milliárd dollárt 
siboltak ki az országból. – Az előbbiekből lettek viszont az 
„oligarchák”, akik óriási hatalomra tettek szert, erős központi vezetés 
híján, s így „a gazdaság irányította a politikát”. Jelcin képtelen volt 
megbirkózni velük. Nyomtalanul eltűnt az a 45 milliárd dollár is, amit a 
nyugati hatalmak juttattak az országnak, hogy segítsék a talpraállásban.  

Érdekes, hogy ebben az időszakban, 1993-ban figyelmeztette 
Antall miniszterelnök Európa vezető politikusait arra, hogy ne 
tévesszen meg senkit az, hogy az orosz medve most hosszan alszik, 
egyszer majd felébred, s akkor követeli jogait a nap alatt. – Igaza lett! 

Nyilvánvaló volt, hogy sokáig a káosz nem tartható fenn. Az orosz 
elit és társadalom egy része, amúgy is nehezen akarta tudomásul venni 
a birodalmi státusznak ezt a vesztését és ennek többször is hangot 
adtak. Nem tudták reálisan felbecsülni, hogy a meggyengült ország 
milyen valós korlátokkal néz szembe. (A Kreml hivatalos szóvivője pl. 
az összeomlás után 5 évvel, 1996. szeptember 10.-én még azt állította 
hivatalos nyilatkozatban, hogy a balti köztársaságok 1940-ben önként 
csatlakoztak a Szovjetunióhoz.) 

2000. március 26.-án biztosan új korszak kezdődött Oroszország 
történetében, elnökké választották Vlagyimir Putyint, aki 1991-ben az 
akkori puccs eseményeitől megcsömörlött és alezredesként önként 
távozott a KGB-től, visszatért szülővárosába, Szentpétervárra, ahol a 
városházán helyezkedett el. Majd 1998. júliusában Jelcin a KGB utód 
Szövetségi Biztonsági Szolgálat igazgatójává nevezte ki. Mikor 
augusztus elején az iszlám fegyveresek Csecsenföldről betörtek 
Dagesztánba, Putyin javasolta a Csecsenföld körüli biztonsági övezet 
létrehozását, de totális háború lett belőle. A csecsenföldi beavatkozás 
„nemzeti hős”-t csinált belőle, s innen vezetett az út az elnöki székig: 
Oroszország új cárja lett. 

Kétségtelenül nagy formátumú, rendkívül céltudatos, „vaskezű”, 
széles látókörű politikus, aki elhatározta, hogy talpra állítja, rendbe 
teszi hazáját, visszaszerzi nemzetközi súlyát és tekintélyét, s újra 
naggyá teszi. (Nagy Péter kép) 

Mindezek elérése érdekében, fokozatosan növelte elnöki hatalmát, 
mind több határkört vont magához, hogy eredményesen tudjon fellépni 
az oligarchákkal szemben. Felmérte a tényleges erőviszonyokat, s 
egyezséget kötött velük: nem vizsgálja vagyonuk eredetét, de 
tartózkodniuk kell minden politikai tevékenységtől.) Ezt próbálta 
felrúgni Hodorovszkij). – Társadalmi és gazdasági reformokat vezetett 
be, modernizálta a közigazgatást stb. A szerencse is melléje szegődött: 



188 

a magas olaj- és gázárak révén hatalmas bevételekhez jutott váratlanul 
az állam és a gazdasági élet.  

Aktivizálódott külpolitikai téren is. Nyilván megszívlelte Brezinski 
tanácsát, mert 2000 őszén villámgyorsan Kievben termett, s a Nyugattal 
kacérkodó Ukrajnával 26 nagyon fontos egyezményt írt alá. 2001. 
október 1-én ünnepelte az ország függetlenné válásának 10. 
évfordulóját. Az ünnepség díszvendége Putyin volt, akiről csak akkor 
derült ki, hogy az előző évben 13-szor volt titokban Ukrajnában. – A 
legfrissebb hírek még jobban alátámasztják, milyen óriási fontosságú 
Ukrajna Putyin számára. November 21.-én lesz ott az elnökválasztás 2. 
fordulója. Az egyik jelölt, eddigi ellenzéki, a nyugati orientáció híve, a 
másik, a jelenlegi miniszterelnök, egy igazi moszkovita. – Putyin 
Kievbe repült, s példátlan módon az ukrán tv-ben ¾ órán keresztül 
magyarázta a nézőknek, hogy milyen előnyei lesznek számukra, ha az ő 
jelöltjét támogatják és szorosra fűzik a kapcsolatokat Oroszországgal. 
(Nyílt beavatkozás a belügyekbe.) Ukrajna jövője a tét. 

A 2001. szeptember 11-i terrortámadás váratlanul új fejezetet 
nyitott az amerikai-orosz kapcsolatokban. Rendkívül jó viszony alakult 
ki Bush és Putyin között és váratlan engedmények történtek. Putyin 
átengedte az orosz légtéren az amerikai repülőgépeket Afganisztán felé 
(nem kis megdöbbenést váltva ki orosz katonai és politikai körökben). 
Cserébe viszont szabad kezet kapott Csecsenföldön terroristáknak 
tüntetve fel őket, s így azonnal megszűntek a nemzetközi bírálatok. – A 
másik tény (azért használom ezt a szót, mert senki nem tudja, hogy a 
viszonylagos gyöngeségből fakadó, kényszerűségről vagy 
ellentételezett engedményről van-e szó?) az, hogy a 15 utódállam 
közül, Belső-Ázsiában nyolcban amerikai támaszpontok vannak. 

A Káspi-tengertől Kínáig terjedő területről van szó, amelyen 
hatalmas olaj- és gázkészletek vannak, amelyeknek az elszállításához 
szükséges vezetéket itt kell kiépíteni. A kulisszák mögött (és előtt) 
hatalmas küzdelem folyik (a látszólagos nagy barátság ellenére) 
Amerika és Oroszország között, de érdekeltek az ügyben a törökök, az 
irániak és a kínaiak is. – Az amerikaiak olyan terveket dolgoztak ki, 
amelyek délen elkerülnék Oroszországot, mire az oroszok már 
kiépítettek északon vezetékeket. A játszma még nem dőlt el, mert a 
stratégiai fontosságú vezetékek oroszországi áthaladása nagyon 
megnövelné annak befolyását, Irán a rossz viszony, Kína pedig a nagy 
távolság és egyéb bizonytalansági tényezők miatt nem jöhet szóba. Így 
az Afganisztánon át pakisztáni kikötőkbe vezető útvonal lenne a 
legmegfelelőbb, ha ott normalizálódik a helyzet.  
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Van azonban az amerikai-orosz együttműködésnek egy sajátos 
vetülete, amelyre előadásom alcíme utal: gazdasági expanzió. 
„Washington és Moszkva látványos közeledése a jelek szerint azzal is 
jár, ha a Nyugat nem akadályozza a nemzetközi szabályokat betartó 
orosz energetikai cégek közép-európai terjeszkedését”. – A magára 
találó orosz tőke soha nem látott pénzekkel keresi a befektetési 
célpontokat térségünkben és majdnem olyan dinamikusan terjeszkedik, 
mint egykor a Vörös Hadsereg”. 

Karaganov, orosz közgazdász, már 1997-ben azt írta: „Ha 
Oroszország idejében bejut az EU tagságra legesélyesebb országok 
piacára, ezzel erősödnek az orosz pozíciók az európai gazdasági 
térben”. Koszacsev, a duma külügyi bizottságának elnöke szerint: 
„Geopolitikai helyzetüknél, történelmi hagyományaiknál fogva éppen 
az Unio keleti hídfőállásait jelentő közép- és kelet-európai országok 
lehetnek majd ebben az Új Európában Oroszország legszorosabb 
partnerei. Moszkvát ugyanis ez a térség mindig jobban érdekli, mint pl. 
a Mediterráneum”. 

A Budapesten járt orosz ipari és pénzügyminiszterek egyértelműen 
kijelentették, hogy Oroszországnak nálunk joga van befektetni, 
üzemeket vásárolni stb. – Így is történt! Azonban szakértők szerint az 
orosz tőkének a legnagyobb problémája az, hogy kifürkészhetetlen az 
eredete. – Az elmúlt időszakban orosz befektetők kulcspozíciókat 
szereztek a magyar vegyipar zászlóshajóiban, a Borsod Chemben és a 
Tisza Vegyi Kombinátban pl. homályos tulajdoni hátterű, nem ritkán 
off-shore cég révén olyan mértékű felvásárlásokba kezdtek Közép-
Európában, amelyeknek értéke nagyságrendekkel meghaladja 
alaptőkéjüket. – Lengyelországban, Litvániában, Bulgáriában, 
Romániában stb. vannak már orosz érdekeltségek.  

Közvetlenül két szingapuri, s közvetetten két Virgin Szigetek-i 
tulajdonos birtokában van a magyarországi orosz tőke 
„házikasszájaként” emlegetett Általános Értékforgalmi Bank Rt. 
kisebbségi tulajdonhányada, a többségi részesedést a Gazprombank 
birtokolja.  

Az orosz terjeszkedést a térségben gyakorlatilag kész tényként kell 
kezelni. Hát nem valami bíztató perspektíva! 

Befejezésül egy friss hír: 2004. november 4.-én mondta Tretyakov 
orosz elemző az amerikai elnökválasztás kapcsán: „Ha a Kerry győzött 
volna, az esetleges stílbeli különbségek ellenére is folytatódott volna, 
most folytatódik a verseny Oroszország és Amerika között, pl. Közép-
Ázsiában, vagy a Kaukázusban”. 
Forrás:  Brezinszki: A nagy sakktábla. – Egyéb elemzések. 
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Dr. Sasvári László előadása közben. 
(Somogyi Lél) 

 

 

Ágotha Tivadar „Trianon kiértékelése” címmel ad elő. 
(dr. Nadas János) 
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Ágotha Tivadar (Belgium): 

A MAGYAR SZENT KORONA JOGI ALAPJA  
A KÁRPÁT-MEDENCE NÉPEI SZÁMÁRA 

 
A magyar Szent Korona 

Legjobban elterjedt felfogás, hogy Szent István az akkori pápától, 
II. Szilvesztertől kért és kapott koronát. A felső rész (corona latina) ti. a 
lengyeleknek készült. Helyettük Asztrik apát vitte a koronát 1000-ben 
magával Istvánhoz. Őt 1000-(1001)-ben Esztergomban (a főváros: 
Istergom) vagy Székesfehérváron megkoronázták.  

Miért szent korona? István a koronát a pápától kapta. Apostoli 
király. Püspökségeket alapít, a kereszténységet Magyarországon 
meghonosítja. A régi pogányságot elsöpörték volna. A kereszténység: 
műveltséget, szabadságot, jólétet is biztosított. 

Szent István az országot felajánlotta Szűz Máriának, a Magyarok 
Nagyasszonyának. Így ez Szűz Mária országa is lett.  

István maga is szent volt.  Tény, hogy keményen fellépett: 
Koppányt legyőzte, Ajtonyt, gyulát leverte, Vazult ártalmatlanná tette. 
Később is mindig Istvánra hivatkoztak. A korona is szent volt.  

Később I. Géza (I. Béla fia) a görög császártól kapta az alsó, 
nyitott koronát (corona greca).  

A 11. században Bizáncnak még nagy befolyása van. Az igazi 
kultúrát még ott találjuk. III. Ottó (német-római császár) és Szilveszter 
pápa jó barátságban vannak. Ottó maga is szent. Nagy hatással van 
Istvánra.  
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A két korona egyesítése lenne a Szent Korona eredete. Egyesek 
szerint ez már Kálmán Király idejében megtörtént. Mások szerint csak 
III. Béla korában (1172 körül). 

A korona már az Árpád-házi királyok alatt a királyi hatalomnak 
legfontosabb kelléke.  

Kezdetben a lényeges a felkenés volt. Lásd Saul és Dávid 
felkenését Sámuel által. A felkenés továbbra is megmaradt, de 
törvényes királynak csak az tekintették, aki Szent István koronájával 
volt megkoronázva. A magyar közjogi felfogás ebből következett.  

A Szent Korona volt az: uralkodásnak, legfőbb hatalomnak, 
jognak, az egész ország birtokának forrása. 

A királyi trón betöltése 
Szent István úgy rendelkezett, hogy nővérének fia, Orseolo Péter 

legyen utódja. Péter ellen az ország nagyjai fellázadtak. Aba Sámuelt 
(Szent István sógorát) emelték trónra. Péter, III. Henrik német-római 
császár hűbéreseként visszatért uralkodónak. 1046-ban a trónról 
véglegesen eltávolították. A következő királyok Szár László fiai lettek. 

A trónt eleinte a senioritás alapján töltötték be. Így I. András után 
nem Salamon, hanem Béla következett. I. Géza után nem Kálmán, 
hanem Szent László jött. II. Géza fia, III. István idején nagybátyjai, II. 
László, és IV. István uralkodtak. 

Később a primogenitura (elsőszülött fiú) joga következett. 
A királyválasztás joga megmaradt a nemzet kezében. III. Endre 

(András) koronázását többen meg akarták akadályozni. III. Endre, II. 
Endre egy száműzött ágából származó unokája volt (az utolsó Árpád). 
A fehérvári prépost, Szent István koronáját időben át tudta adni 
Endrének.  

Imre királynak (1196-2004)  még volt annyi tekintélye, hogy 
András táborába fegyvertelenül belépve, senki sem mert kezet emelni 
rá. De III. Lászlónak (akit előre megkoronáztak) az örökösödést 
biztosítani nem tudta. 

II. Endre nagy adományai csökkentették a királyi birtokot és 
hatalmat és növelték a birtokos osztály  hatalmát. 

1222-ben a nagyúri osztály mögött már egy második, szélesebb 
réteg is megjelent és jogokat kívánt. Emelkedni akart. Ez időtől fogva 
megindult egy köznemesi réteg kialakulása. 1267-ben a serviens már 
nobilis –t  (nemes-t) jelent. 
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Nem magyarok az Árpádok alatt 
Szent István alatt a szlovákok helyben voltak. Az eredeti szlovák 

nép közé Csehországból fehér horvátok, a szomszédból morvák 
keveredtek. 

Német lovagok (akik Gizellával, Szent István feleségével jöttek) 
magasrangú urak lettek és elmagyarosodtak.  

II. Géza idején Erdélybe németeket telepítenek. 
III. és IV. Béla alatt ugyancsak németeket telepítenek a 

Szepességbe.  
A németek megőrizték különállásukat. A franciák, spanyolok, 

wallonok – besenyők, kunok beolvadtak. 
II. Endre Halicsot (Galíciát) akarta meghódítani. 
A horvátok a Szent Koronának századokon át tagjai. A 7. 

században Csehországból jöttek az Adria keleti partvidékére. A 9. 
században felvették a kereszténységet. A 10. században királysággá  
alakultak. A 11. században (Zwoinimir-rel) kihalt a horvát királyság. A 
trón I. Géza fiait (Kálmánt és Álmost) illette. Anyjuk a horvát királyi 
családból származott.  Ilona (Szent László húga) behívta Szent Lászlót 
Horvátországba. 

Kálmán, mint örökös király vonult le a tengerpartra. 
Megkoronáztatta magát és felvette Horvátország és Dalmácia királya 
címét. Horvátország társország lett (nem tartomány). Egy bizonyos 
egység mégis volt. 

Erdély mindig kissé külön állt. A Szent Korona tagja volt. 
Gondoljunk IV. Béla, V. István, kiskirályokra s az erdélyi vajdaságra. 

III. Endrével kihal az Árpád-ház fiága (1301) 
A cseh király fiát, Vencel-t koronázzák meg. Az oligarchák nem 

engedelmeskednek neki. Utána Ottó bajor herceg kapja meg a koronát. 
A korona a földre esett és akkor görbült volna meg a kereszt... Ottót 
Székesfehérváron koronázták meg, utána Budára, majd Erdélybe ment 
László vajdához. Ottót a vajda elfogatta. Szabadulása után az országot 
elhagyta. A Szent Korona pedig László vajdánál maradt. 

Az Anjou Károly Róbertet (akit az oligarchák leverése után 
elismertek) kétszeri koronázás után, 1310-ben az igazi Szent István 
koronával koronázták meg.  

Nagy Lajos alatt még a király és a korona együtt képezte a magyar 
államot. 
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1351-ben jelenik meg az ősiség törvénye, amely meghatározza, 
hogy a nemesi birtokot (nemcsak a szállásbirtok maradványait, de a 
királyi adományokat is) a fiág kihalta esetén a rokonság örökölte 
tovább. A örökség csak atyafiak híján száll vissza (ősiség) a királyra. 

Ennek a törvénynek nagy jelentősége, hogy nincs többé különbség 
a régi nemesek és a feljövő (serviens) nemesek között. 

Kialakul az egységesen előírt, terheket viselő jobbágyosztály. 
Királyi jövedelmek Károly Róbertnél, főleg a bányák 1/8-a, a 

vámokból, adóból (telek – porta) és nemesérc monopóliumból voltak.   
A királyi koronát eredetileg Székesfehérvárott őrizték. 1323 óta 

(állandó székhellyel) Visegrádra került. – Nagy Lajos lengyel 
királysága (1370-82) idején a lengyel koronát is Visegrádon őrizték. –  
Visegrád után Buda lett az ország legjelentősebb városa. Zsigmond 
idején a koronát is áthozták. 

Nagy Lajos alatt Havaselve és Moldva egyesül. Egy ideig magyar 
hűbéresek, a Szent Koronához tartoznak. Utána véglegesen a törökök 
alá kerülnek. 

Az Árpád-korban az alattvalót a hűség a király személyéhez 
kapcsolta. A XV. században a magyar alattvaló már nem az 
uralkodóhoz¸hanem a Szent Koronához hű. 

Mivel a felségjogok egy része nem az uralkodóé, hanem a Szent 
Koronáé, a Szent Korona nevében a király és a rendek csak együtt 
intézkedhetnek. – Ez a tény, a bécsi abszolutizmus elleni harcban 
hatékony fegyvernek bizonyult.  

Az Árpád-ház kihalása után a világi urak beleegyezése fontos volt.  
Mária királynő életében behívták Kis (II.) Károlyt. Nagy 

ellentábora volt. Kis Károly merénylet áldozata lett.  
Zsigmond uralkodása alatt (1403-ban) Nápolyi Lászlót, az 

esztergomi érsek egy megszentelt koronával megkoronázta. Ezt a 
főurak nem ismerték el. Zsigmond maga Visegrádon az igazi Szent 
Koronát fejére tette és ezzel büszkén sétált.  

Zsigmond halála után Habsburg Albert az új király (Ausztria, 
Csehország és Németország is hatalmában van). Albert korai halála 
(1439) után, özvegye a koronát Visegrádtól ellopatja. Erzsébet királyné, 
László fia 1440. február 21.-én megszületik. A 12 hetes csecsemőt 
Szécsi Dénes esztergomi érsek Szent István koronájával megkoronázza. 
A koronázás után a Szent Koronát Habsburg Frigyes királyhoz 
(későbbi császár) juttatják.  



195 

I. Ulászlót Szécsi érsek más koronával koronázza meg. Frigyes a 
Szent Koronát csak igen nehezen és hatalmas összegért (80.000 Ft-ért) 
adja vissza. A koronáért megyéket kellett elzálogosítani. 

Hunyadi Mátyást ugyancsak Szécsi Dénes koronázza meg, de csak 
1464-ben (1458 helyett) a Szent Koronával. – Mátyás a legfelsőbb 
hivatalokat (királyi tanács, udvari kancellária) átszervezte. Mátyás a 
köznemességet támogatta. Az ő idejében alakult ki az országgyűlésnek 
(diétának) tulajdonképpeni jogköre. Bizonyos jobbágyvédelmet is 
megvalósított. – A városok is komoly tényezőkké váltak. 1473-ban 
létesül Magyarországon az első nyomda.  

II. Lajost, apja (I. Ulászló), már 2 éves korában megkoronáztatta.  
A mohácsi csatavesztés után  (1526. november 11.) Podmaniczky 

István nyitrai püspök, Szapolyai Jánost a Szent Koronával 
megkoronázza. – Egy évvel később (1527. november 3.-án) ugyanaz a 
Podmaniczky püspök (Perényi koronaőr segítségével) megkoronázza 
Ferdinándot. 

 
A Szent Korona eszme és tan 

Werbőczy a Hármaskönyv-ben nem talál ki új dolgokat. A 
meglevőket igyekszik ügyesen és a kor felfogása szerint összefoglalni.  

Alapgondolat: az egy és ugyanazon nemesi szabadság. Minden 
főpap, báró és nemes ugyanazon jogokat és kiváltságokat élvez. 

A jobbágyság (ősei bűnei miatt) nem tartózhatott a királyválasztó 
közösséghez. 

A fejedelmet is csak a nemesek választják és a nemeseket is csak a 
fejedelem teszi nemessé. Az ilyen nemesek a Szent Korona tagjainak 
számítanak. Ők, a törvényesen megkoronázott fejedelmen kívül, más 
hatalmának nincsenek alávetve. 

A Szent Korona nevében a király és a rendek csak együtt 
intézkedhetnek. 

A „Hármaskönyv” (Tripartitum) 1848-ig a nemességnek szinte 
Bibliája volt. 

Nemzet alatt a főpapságot, főnemességet és a köznemességet 
értették. 

Az országgyűlési rendek-hez a főnemesek, a főpapok, a 
köznemesek, a szabad királyi városok, a káptalanok és a nemesi 
vármegyék tartoztak. 
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Szellemi nívó 
Anjouk olasz befolyása: Pécsi (első) egyetem (1367), Zsigmond 

alatt: Óbudai egyetem, Mátyás alatt: Pozsonyi egyetem, Humanizmus, 
Reformáció, Ellenreformáció. – Nagyszombati egyetem (1635). 
Pázmány Péter hit, filozófia és jogi fakultásokat alapít. Mária Terézia 
az egyetemet Budára helyezi át és orvosi tagozattal kibővíti. 

Székesfehérvárott az utolsó királykoronázás 1527-ben 
(Ferdinánddal) történt. 

A Szent Koronát Szulejmán látni akarja (1529-ben). A szultán nagy 
tisztelője az angyaloknak. Szulejmán a koronát nem találja eléggé 
díszesnek. Visszaadja Szapolyai Jánosnak. 

Erdély a hozzácsatolt részekkel (Partium) bizonyos önálló állami 
életet élt a 18. század végéig. Erdély a Szent Korona tagja maradt. 

A koronát 1529-től 1551-ig Erdélyben  őrizték. 1551-ben Izabella 
királyné (János Zsigmond anyja) átadta I. Ferdinándnak. – Szapolyai 
János fia, János Zsigmond nem lett király, csak fejedelem. Miksa király 
saját maga felett állónak ismerte el. – Erdély kiváló fejedelmek 
vezetése alatt állt, de a törökök fősége alatt élt.  

A Báthoryak megalapozták Erdély hírét, nagyságát és tekintélyét.  
Bocskai István-tól származnak a következő kijelentések: 
„Míg a magyar korona ott fenn, nálunk erősebb nemzetségnél 

lészen, addig szükséges és hasznos egy magyar fejedelmet Erdélyben 
fenntartani, mert az a nyugati magyarságnak is oltalmul szolgál, az 
idegen elnyomással szemben”. – A török szultán Bocskainak díszes 
koronát küldött ajándékba. Bocskai nem koronáztatta meg magát 
magyar királynak. 

Bethlen Gábor-nak a nikolsburgi béke után, a besztercebányai 
országgyűlés a koronát felajánlotta. Nem fogadta el, mert mind a 
némettel, mind a törökkel összeütközésbe került volna. A törökök 
megosztott Magyarországot kívántak. – Élete utolsó éveiben Bethlen a 
lengyel koronát akarta megszerezni, – de 50 éves korában meghalt.  

Illésházy István (későbbi nádor) Erdély különállását nem 
helyeselte.  

Thököly Imre is kapott a törököktől koronát, de ő sem koronáztatta 
meg magát. 

I. Ferdinánd 1556-tól német-római császár lett.  
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A franciák a törökökkel  szövetkeztek a németek hatalma ellen. 
Keresztény egységről már nem lehet beszélni. 

Miksa után Rudolf lett a király. A királyt a rendek választják. 
Rudolfon elhatalmasodott az elmebaj. Öccse, Mátyás főherceg 
lemondatta. A rendek II. Mátyást elismerték királynak. Illésházy István 
(az új nádor) kérdezte meg a rendeket, hogy akarják-e Mátyást 
királynak? A koronázási szertartást Forgách Ferenc bíboros végezte. 

A koronázás után nagy népünnepségre, ökörsütésre került sor. A 
nép között pénzt szórtak ki. 

Mátyás koronázásakor jelennek meg a drapériákon először a 
nemzeti színek. – A király koronázási esküt tesz. 

II. Mátyás utóda, unokaöccse, II. Ferdinánd lett. Mátyás őt jelölte 
(1619-37). A koronázásra Pozsonyban került sor. 

1625-ben Pázmány Péter kivételesen Sopronban koronázza meg 
III. Ferdinándot (1637-57). 

IV. Ferdinánd még apja halála előtt elhunyt. Öccsét, I. Lipót-ot 
még apja (III. Ferdinánd) életében (1655) királlyá koronázták.- I. Lipót 
idejében szabadul fel Buda (1686. szeptember 2.)  XI. Ince pápa 
hatalmas anyagi segítséget nyújt. 15 év alatt az egész ország 
felszabadul. A császári seregek vezérei Lotharingiai Károly és Savoyai 
Jenő hercegek. – Hálából, a rendek a Habsburg-ház fiú ágának 
örökösödését elismerik. A rendeket már nem kell megkérdezni, hogy 
elismerik-e az új királyt. 

 A második mohácsi csata (ti. Siklósnál) 1687. augusztus 12-én, a 
törökök végső vereségét előre veti. 

A Habsburgok a felszabadított területeket sajátjuknak tekintik. 
Kollonich Lipót bíboros, a magyar királyság magyartalanítását 

szorgalmazta. – Lipót király (császár) számot tartott koronázási 
esküjével. A király (császár) a Diploma Leopoldinum-ban (1691) 
biztosítja Erdély önálló államiságát. Megerősíti az erdélyi alkotmányt, 
az 1541 előtti magyar királyság és a fejedelemség kora törvényeit. Azaz 
elismeri Erdély magyar közjogi státusát. Erdély önálló államisággal, de 
a Szent Korona országa marad! 

Gyakorlatilag török ínség helyett német nyomorúság következik. A 
idegen hadseregek sok visszatetszést szülnek. Mint hódítók 
viselkednek. A katonaság elszállásolása a népre irtózatos terheket ró. 

Még bonyodalmasabb az ország újraépítése és betelepítése.  
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I. Lipót és utóda I. József ellen II. Rákóczi Ferenc (francia 
szövetségben) felkel (1703-11). Az ónodi országgyűlésen (1707-ben) 
kimondják a Habsburgok trónfosztását. 

1711-ben a szatmári békében III. Károlyt elismerik királynak. 
 
A nemzetiségek Magyarországon a török hódoltság után 

A horvátokkal társországot alkottunk, de az évszázadok folyamán 
nagy egyetértésben éltünk. Jurisics Miklós Kőszeget sikeresen védte a 
törökök ellen és megállította a Bécs ellen vonuló ellenséget. Zrinyi 
Miklós, Szigetvár kapitánya, amikor már egyéb lehetősége nem volt, 
kirohanással mutatta meg hősiességét. Zrinyi Miklós, a költő kiváló 
hadvezér és költő is volt. Műveit magyarul írta. Zrinyi Ilona Munkács 
várát védte a császáriak ellen. Ugyanakkor II. Rákóczi Ferenc 
édesanyja is volt. 

A jó viszony 1790-91-ben kezdett romlani. A horvátok nem 
akarták a latin helyett a magyart az országgyűlésen. A pánszlávizmus 
eszméje is sokaknál elismerést nyert. 

A Magyar Szent Korona Országainak közös  nagy címerébe, a 
Horvát-Szlavon-Dalmát címert is felvették. 

1867 után előbb Csehországot, később Horvát-Dalmátországot 
akarták trialisztikus alapra állítani. 

A szerbek már a 15. században sokszor elismerik a magyar 
hűbériséget. Mindig az erősebb félt (törököt vagy magyart) választják. 
Később a törökök elől Magyarországra kezdtek betelepedni. 

1690-ben (Csernovics Arzén ipeki pátriárka vezetése alatt) 200.000 
szerb menekült a Délvidékre. Határőrök lettek. A magyarokkal nem 
olvadtak össze. Századok folyamán a dél-magyarországi területet 
szerbnek tekintették. 

1848-ban a szerbek I. Lipót kiváltságaira hivatkozva, egy külön 
szerb vajdaság különválasztását kívánták. Ezt a mozgalmat támogatta 
Bécs is, a belgrádi szerb kormány is. 

A karlóczai gyűlésen (1848. május 13.) kimondták az osztrák-ház 
és a magyar Szent Korona alatt, a szerbek politikai függetlenségét. 
Vajdát választottak. 1848 nyarán nyíltan kitört a szerb felkelés. 

A szlovákok a törökök kiűzése után, Bécs, Csongrád és Csanád 
megyék nagy részét betelepítették. A 18. és 19. század fordulóján 
kezdenek tudatosodni. Nemeseik magyarok. Egy részük nem volt a 
magyarok ellen. A 48-49-es szabadságharcban a magyar seregekben 
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szlovák katonák is harcoltak. – Az értelmiségi osztály a szlovákoknál is 
a külön nemzeti mozgalom híve volt. Lipótszentmiklóson (1848. május 
10.) külön szlovák nemzetgyűlést + területi önkormányzatot kívántak.  

A román ősnép a Balkánon romanizált, illir-trák pásztorok és a 
közéjük telepedett szlávok keverékéből jött létre. A 9.-10. században 
egy részük a Délkeleti Kárpátok vidékére sodródott. Basarába vajda a 
Havasalföldet román fejedelemséggé szervezte. 

Nagy Lajos alatt Moldva is megalakult. Magyarország hűbéresei. 
Nagy Lajos halála után a hűbéres viszony csak névleges. A tényleges 
urak a törökök lesznek.  

1861-ben a két vajdaság Románia néven egyesül.1881-ben 
Románia királyság lesz. Az erdélyi románok a 12.-13. században a 
Havasalföldről és Moldvából, a kunok és tatárok kegyetlen uralma elől 
menekültek Erdélybe. Lehet, hogy ezen a területen már előbb is éltek 
románok. – Vallásukat (görög-keleti) végig megtartották. Egy kis 
részük görög-katolikus lett és a pápa főhatóságát elismerte. 

A románokat nem számították az államalkotó népek közé. A 
három nemzet, magyar, székely és szász volt. – A dákoromán elmélet 
alapján (ők Erdély őslakói) akarták a negyedik nemzetet elismertetni. 

1848-ban a román nemzetiség tiltakozott Erdély uniója ellen. Nagy 
Romániáról álmodtak: a Dnyesztertől a Tiszáig. 

Az erdélyi szászok 1848-ban az általuk lakott vidéknek, mint külön 
koronatartománynak, az osztrák birodalomhoz való csatolását kívánták.  

A ruszinok  (kis-oroszok) a 12.-13. században menekültek át a 
Kárpátokon. Jobb életmódot kerestek. A történelem folyamán 
nehézséget soha nem okoztak. Igaz, hogy nemeseik magyarok voltak. 

Német-sváb települések főleg Mária Terézia alatt jöttek létre. A 
török hódoltság után Tolnába, Baranyába, Buda környékére és a 
Bánátba telepedtek. – A németek (svábok) eredeti szokásaikat és 
nyelvüket megtartották. 

A zsidóság¸ Magyarországon. Lengyelországban sok zsidó élt. Ott 
viszonylagosan jobban megtűrték őket, mint más országokban. 
Lengyelország feldarabolása után (a 18. század végén) Galícia (a 
hajdani Halics) a Monarchiához került. Innen igen sok zsidó vándorolt 
át a sokkal érdekesebb magyar területekre. (Ungvár, Munkács, majd 
Pest-Buda). 

A 19.-20. században már nagy antiszemitizmus észlelhető. 
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A svábok és a zsidók alkalmazkodtak (asszimilálódtak) legjobban a 
magyarsághoz. 

1740-ben a Pragmatica sanctio (1723) nőági örökösödési törvény 
ellenére, Mária Terézia trónralépése nehézségekbe ütközött. A magyar 
nemesek mentik meg („vitam et sanguinem” felkiáltással). – Mária 
Terézia a magyarok segítségét igyekszik meghálálni. A jobbágyok 
sorsát is javítani akarja.  

1779-ben Mária Terézia Fiumét kivette Horvátország kormányzása 
alól és Magyarországhoz csatolta: „Fiume, Magyarország Szent 
Koronájához kapcsolt különálló test”. 

1780-ban II. József  kalapos király (diktátor), nem koronáztatta 
meg magát. A koronára nem akart esküt tenni. A hatalmas Habsburg 
Birodalmat, különböző népeivel, kultúrájával, nyelveivel egyesíteni 
akarta. – A Szent Koronát Bécsbe vitette. Rendelkezéseit élete végén 
visszavonta. 

1790-ben, II. József halála után a Szent Koronát diadalmenetben 
hozták Ausztriából Budára vissza. 

Ez a nemzeti elem tüntetésszerűen külsőségekbe is átcsapott. 
Egyszerre divattá tette a magyar viseletet, nótát és nyelvet. – Ez a 
mozgalom a feltörekvő köznemességnek a hatalomért folytatott 
küzdelmét jelentette. II. József halála után a magyar nemesség magát 
tartotta népnek (populus). – Mivel II. József a szerződét megszegte 
(állapították meg sokan), a Habsburg örökösödés szála is megszakadt. 
Így vissza lehetett térni a választó királyságra.  

II. József öccsét, II. Lipótot 1790-ben Pozsonyban megkoronázták. 
A francia forradalom hatására I. Ferenc (II. Lipót fia) és a magyar 

nemesség egymásra talált. Ferencet Budán (de nem a Mátyás 
templomban) koronázták meg.  

V. Ferdinánd még apja életében (1830-ban) Pozsonyban lett 
megkoronázva. (Ez volt az utolsó pozsonyi koronázás.) 

1848 meghozta a „Szent Korona tagjai”-nak sorából kimaradt 
jobbágyok számára is a jogi felemelkedést. – Az 1848-as utolsó rendi 
országgyűlés a „Szent Korona tagságot” minden választópolgárrá vált 
országlakosra kiterjesztette. 

1848. július 11.-én Pesten, az első népképviseleti országgyűlésen, 
Kossuth Lajos 200.000 katona és 42 millió forint adó megszavazását 
kérte és meg is kapta.  
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Radetzky olaszországi győzelme után, az ellenforradalmárok 
nyíltan Magyarország ellen fordultak. 

Jellasich horvát bán, szeptember 11.-én betört az országba. 
Batthyány  miniszterelnök és István nádor lemondtak. 
Az udvar Lamberg Ferenc császári altábornagyot küldte királyi 

biztosul, békét közvetíteni. A tömeg Lamberget Pesten felismerte és  
megölte. 

Béke már lehetetlen volt. 
Kossuth a radikálisokkal összefogott és a vezetést magához ragadta 

(1848. szeptember 21.). A kormányzás – Kossuth elnöklete alatt – a 
Honvédelmi Bizottmányra került. 

Jellasich seregét megállították és Bécs irányába az országból 
kiszorították. 

1848. október 6.-án, Bécsben ismét kitört a forradalom. 
Windischgrätz Bécset bevette. Az osztrák kormányt Schwarzenberg 
herceg vette át. 

A magyar sereg vezére a fiatal Görgey Arthur lett. 
A magyar országgyűlés V. Ferdinánd lemondását törvénytelennek 

nyilvánította.  
Dembinszky kápolnai csatavesztése után azt hitte Windischgrätz, 

hogy a szabadságharcot legyőzte. Dembinszky helyett ismét Görgey 
lett a fővezér. Ő nagyszerű tavaszi hadjáratával mindenkit 
elkápráztatott.  

A bécsi udvar 1849. március 4.-én kiadatja az olmützi 
manifestumot. Ez Magyarország alkotmányát megszűntette. 
Horvátországot és Erdélyt leválasztotta. A Délvidéken felállított egy 
szerb vajdaságot. 

1849. április 14.-én, a debreceni országgyűlésen (a református 
nagytemplomban) a Habsburg-ház trónfosztását kimondták. 

Erdélyben Bem küzd az osztrák had ellen. Július 31.-én 
Segesvárnál, ahol segédtisztje, Petőfi Sándor őrnagy is elesik, csatát 
veszt. 

Kossuth Lajost kormányzóvá választották. 
Az új minisztérium elnöke Szemere Bertalan. 
Az oroszok (Paskievics vezetésével) beavatkoztak a küzdelembe. 

Görgey Világosnál letette a fegyvert. (1849. augusztus 13.) 
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A Szent Koronát Dél-Magyarországon (Orsovánál) elásták.  
Később megtalálták és Bécsbe vitték. Az országot elnyomták. 

  
Az 1867-es kiegyezés előzményei 

1. A krimi háború (1854). Törökország, Franciaország és Anglia a 
cári Oroszország ellen. Ausztria semleges marad. 

2. Solferinói vereség (1859). Ausztria Lombardiát elvesztette.  
3. Königgrätznél (1866) Poroszország Ausztriát legyőzte. A német 

egység Ausztria nélkül megvalósulhatott. 
 
Kossuth Lajos konföderációs terve (1862-ben) 

Magyarország, Horvátország, Szerbia, Román fejedelemségek  
szövetsége – külügy, hadügy, pénzügy, vám, kereskedelem  közös 
megegyezéssel intéződött volna. 

A szövetség közös tanácsa felváltva Pest-Budán, Zágrábban, 
Belgrádban és Bukarestben működött volna. 

Az ország történeti területi épségét és politikai egységét 
érintetlenül akarták hagyni. 

A szlovákok, románok, délszláv mozgalmak éppen területi 
leválasztást kívántak. 

Kossuth konföderációs tervét a magyarok sem üdvözölték. 
1867-ben I. Ferenc József a 48-as törvényeket elismerte. Kinevezte 

a második felelős magyar minisztériumot. Miniszterelnök Andrássy 
Gyula lett. – A közös védelem elvéből következett, hogy hadügyet, 
külügyet és pénzügyet közös ügynek tekintették. 

1867-ben Ferenc Józsefet és a népszerű Wittelsbach Erzsébetet, a 
budai Nagyboldogasszony templomban megkoronázták.  

Az ország most rohamosan fejlődött, iparosodott és erősödött. 
Sokan mégis kilátástalan helyzetbe kerültek. Az Amerikába történő 
kivándorlás 1871-ben kezdődött. 1898-ig 270.000 személy vándorolt 
ki. Ebből talán 20.000-en tértek vissza Magyarországra. 

I. Ferenc József Bosznia-Hercegovinát 1878-ban  megszállta és a 
magyar Szent Korona történeti jogán 1908-ban birodalmához csatolta. 
– Belesodródtunk az első világháborúba és vesztettünk.  
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Az utolsó magyar királyt, IV. Károlyt, 1916-ban, I. Ferenc József 
halála után (november 21)  koronázták meg (december 30.-án) Zita 
királynéval. A király még próbálkozott különbékét kierőszakolni. 

IV. Károly is szent volt (2004-ben boldoggá avatták). Így az első és 
utolsó magyar király méltó volt a Szent Koronához. 

1918. október 4.-én  a Monarchia Wilson amerikai elnök 14 pontja 
alapján békét kért. 

1918. október 15.-én IV. Károly manifesztumban elismerte a népek 
önrendelkezési jogát. – Ausztriát szövetségi (föderatív) állammá 
nyilvánította. A magyar Szent Korona országainak egységét 
(integritását) továbbra is fenntartotta. Magyarország és Ausztria 
viszonyát a személyi unió alapjára helyezte.  

1918. november 11.-én IV. Károly lemondott az osztrák trónról.  
1918. november 14.-én Károly király, Károlyi Mihály 

felszólítására, a magyar trónról is lemondott.  
1918. november 16.-án kikiáltották a köztársaságot. 
1920. március 1-én a magyar nemzetgyűlés, titkos szavazással, 

király-helyettesi minőségben Nagybányai Horthy Miklós 
ellentengernagyot az ország kormányzójává választotta.  

 
Trianon után 

a.) legitimisták: IV. Károlyt akarták vissza királynak az ország 
élére. IV. Károly 1921. tavaszán és őszén megkísérli trónja elfoglalását. 
IV. Károly királyt a szövetséges hatalmak Madeira szigetére száműzték, 
ahol  1922. április 1-én halt meg. 

1921-ben a nemzetgyűlés kimondta a Habsburg-ház trónfosztását. 
de azt is, hogy Magyarország államformája a királyság marad. 

b.) szabad királyválasztók: király nélküli királyságot akartak. 
Abban egyetértettek (a Szent Korona tanára hivatkozva), hogy minden 
terület, amely egykor a Szent Koronához tartozott, az a koronáé, 
nemcsak az elcsatolt magyarlakta területek. 

A koronaőr tisztségét fenntartották. 
A bírói hatalmat az állami hatóságok a Magyar Szent Korona 

nevében gyakorolták.  
Nagybányai Horthy Miklós mondta 1937-ben: „Minden hatalom a 

Szent Koronáé. Minden jog belőle fakad”. 
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1944. október 16.-án a kormányzó Szálasi Ferencet bízza meg a 
kormányalakítással s egyben az államfői tennivalók ideiglenes 
ellátásával  „nemzetvezető” címmel  – 1944. november 4.-én Szálasi 
Ferenc  a Magyar Szent Koronára tette le az esküt. 

1944. november 3.-án az országgyűlés tudomásul veszi vitéz 
Nagybányai Horthy Miklós kormányzó lemondását. 

1945-ben Németországban a Szent Koronát az amerikaiak veszik 
birtokukba. 

1946. február 2.-án Magyarország államformája köztársaság lett és  
1989-ig gyakorlatilag szovjet gyarmat voltunk. 
1978 januárjában Carter amerikai elnök a Szent Koronát a magyar 

népnek visszaadta. Okar asszony clevelandi képviselőházi tag (sokad 
magával) a korona visszaadását ellenezte. 

Az államalapítás 1000-ik évfordulóján Magyarország vezetősége a 
Szent Koronát méltó helyére emeli. A Nemzeti Múzeumból, a nemzetet 
képviselő Országgyűlés oltalma alá helyezi: az Országházba.  

 

A Szent Koronához tartozó jelvények: 
- királyi jogar 
- országalma 
- koronázási kard 
- koronázási palást (a Nemzeti Múzeumban) 

 

A Szent Korona Testület tagjai: 
- a köztársasági elnök 
- miniszterelnök 
- országgyűlés elnöke 
- alkotmánybíróság elnöke 
- A köztársaság elnöke egyúttal a Szent Korona Testület elnöke is. 

Visszük tovább 
2000-ben, az országalapítás 1000. évfordulóján mondta Orbán 

Viktor miniszterelnök: 
„Kenyér nélkül, fedél nélkül, meleg nélkül, azért még ember az 

ember. Múltja nélkül, emlékei nélkül, meséi, hagyományai nélkül már 
nem az! Magunkkal hoztuk a múltunkat. Visszük hátunkon. Visszük 
tovább. Ez adjon nekünk erőt”! 
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Abelovszky Eliz (Worthington, Ohio): 

MAGYAROK A KITALÁLT KÖZÉPKORBAN 

Nagy meglepetést okozó könyv jelent meg Németországban, 2001-
ben, címe „A kitalált középkor”, ami már egy év múlva magyar 
fordításban is megjelent. A jól képzett régészek – akikre az is jellemző, 
hogy nehezen fogadják el az új irányzatokat – , hatalmas támadásba 
lendültek, de nagy részük ma már egyetért a merész és jól felkészült 
történész-író, Heribert Illig elméletével. 

Illig egyik legmeggyőzőbb támogatója  maga a történelem, ui. arra 
a 297 betoldott évre, ami A.D. 614 és 911 között állítólag eltelt, 
jellemző az a lelet-nélküliség, amiért ezt az  időt „sötét középkornak” is 
nevezik. 

A betoldott közel 300 évnek voltak kitalált hősei, kitalált csatái is, 
(a sohasem létező nagy városokban) hatalmas katedrálisai, amit a 
szintén kitalált kalandozó hunok, avarok, magyarok leromboltak. A 
véres csatákban állítólag tízezerszámra haltak meg őseink, a hős 
frankok és egyéb népek fegyvereitől – a betoldott történelem szerint –, 
de a híres csatamezőkön máig sem találtak egyetlen nyílhegyet vagy 
kengyelvasat... emberi,  vagy állati csontokról nem is beszélve! 

A múlt évben megjelent (2003) egy másik könyv is: „Magyarok a 
kitalált középkorban” címmel. Heribert Illig és Klaus Weissgerber 
német kutatók közös munkája németül, majd pár hónap múlva 
magyarul is, ami nekünk, magyaroknak egy kincs lehet... Isten 
áldása!... mert azt bizonyítja, hogy a gyakran „csacska mesének” 
nevezett őstörténetünk minden szava igaz! 

(Képzeljük el, micsoda kincs lehetne a kezünkben, ha csodás 
rovásírásos és egyéb írott kincseinket nem pusztította volna el a Szent 
István-kori inkvizíció?) 

Illig szerint Kálti Márk „Képes Krónika” című történelme adja az 
első, egyben önmagában is meggyőző írásbeli időrendet a 
kereszténység első évezredében! Az ún. fantom-korszak-elmélet 
leleplezésének igazi ereje éppen a magyar történelem vonatkozásában 
mutatkozik meg! Azonban ez nemcsak a Kárpát-medencére, hanem 
egész Európa történelmére is vonatkozik. 

Mielőtt honvisszafoglaló Árpád apánk megjelent a Vereczkey-
szorosnál, követeket küldött Mén-Marót (valószínűleg II. Szvatopluk) 
és Zalán bolgár fejedelmekhez ilyen üzenettel, miszerint: „Az én 
ősapámé, a nagyhatalmú Attila királyé volt a Duna-Tisza közén elterülő 



206 

föld, egészen a bolgárok határáig... ami most a ti uratoké,... de én 
mégis... csak kérek...” Tehát visszakérte és nem követelte jogos 
örökségét! 

Egyes kutatók szerint „a nép nagy része még mindig hun, avar, 
vagy magyar volt, ami nagyon hihető, hiszen a bejövő magyarok, és 
azok, akiket ott találtak, értették egymás nyelvét. 

Sőt, több írás és egyéb nyom szerint a Kárpát-medencében élők – 
sanyarú sorsuk miatt – követek útján segítséget kértek az Etel-közben 
élő magyaroktól. Ez a segélykérés talán azt is bizonyítja, hogy idegen 
uralkodók ültek rajtuk, és a testvérnépekhez fordultak segítségért. (A 
Habsburg-elnyomás és a XX. századi „felszabadulás” után az egész   
könnyen elhihető!) 

Kálti Márk szerint Árpád, mint Attila késői unokája, így okolta 
meg jogát egész Pannóniára. 

A betoldott 300 év, amit „kitalált középkor”-nak és „fantom-
korszak”-nak is neveznek, időben nagyon eltávolítja Árpádot Attilától, 
de ha kivesszük a nemlétező századokat, akkor így néz ki 
honfoglaláskori őseink családfája: Attila – Csaba – Ed – Ugek – Előd – 
Álmos – Árpád 

Mivel abban az időben őseink korán házasodtak, ez a hét generáció 
belefér az Attila kora és Árpád honvisszafoglalása között eltelt 150 
évbe! 

Így az is teljességgel hihető – amit az orosz Nyesztor-Krónika és 
néhány bizánci írás is bizonyít – , hogy a Honfoglalás  kb. A.D. 600-
ban ment végbe! 

Az Árpád-ház nemzetségének felsorolása után Kálti Márk a 
következőket mondja: „Az Úr megtestesülésének 600. vagy 670. 
évében, az Attila halála utáni 100. évben, III. Constantinus császár és 
Zakariás pápa idejében, a közönségesen magyaroknak nevezett hunok, 
latinul ungarusok, ismét bementek Pannóniába”. 

A „Bécsi Képes Krónika” idevágó része pedig így szól: „Az Úr 
megtestesülésétől számított 677. évben, 104 évvel Attila magyar király 
halála után, Zakariás pápa idejében – miként a rómaiak krónikájában 
meg van írva –, a magyarok másodszor jöttek ki Scythiából”... 

Kálti Márk egy helyen azt is említi, hogy „Árpád vezetése alatt a 
magyarok másodszor tértek vissza Pannóniába”. Tehát a László Gyula 
szerinti „Kettős honfoglalás” Kálti korában egy teljesen elfogadott 
történelmi tény volt! László Gyula majdnem  kegyvesztett lett a 
szocialista tudományos felfogás uralkodó éveiben, azonos című könyve 
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miatt! H. Illig és K. Weissberger is bizonyított történelmi tényként 
említi a „Kettős Honfoglalást”! 

* 
Attilát megölette a gyáva és galád ellenségeinek összeesküvése, 

ami komoly káoszt teremtett Európában. Az oknyomozó 
történelemoktatás hatása még ma is erős bennem, ezért gyakran 
keresem az okot az okozatok világában! Talán azért volt szükség 
kitalálni három nem létező évszázadot, hogy az összekuszált Európa a 
tragédia után magához térjen?! 

Attila halálát követő nagyhatalmi egyensúly megbomlása, nemcsak 
a Hun Világbirodalom végét jelentette, hanem a Római Birodalom 
összeomlásához is vezetett! 

Attila (magyar) nagy-király, korának legműveltebb és 
leghumánusabb királya és hadvezére volt, még az ellenségei szerint is. 
Az elmúlt évezred sem törölte ki emlékét, sőt korunk irodalma is 
nagyságáról beszél (Pl. West Roberts könyve “The Leadership Secret 
the Attila the Hun”). 

Attila kiirtása a Római Birodalom vesztét jelentette éppen úgy, 
mint a világtörténelem legszentebb, legigazságosabb forradalmának, az 
1956-os szabadságharcnak leverése is a  Szovjet Unio életébe került! 

Azt, hogy ez a Szellem-Hatalmak döntése volt-e, vagy csak 
egyszerű ok-okozati összefüggés, a jövő tisztességes(ebb) kutatói 
bizonyítják majd. Attila királyról és koráról igen sokan megemlékeztek, 
különböző írásokban. A legpontosabbat Priszkosz Rhétor bizánci követ 
írta meg, két kötetben, aki 10 évet töltött Attila udvarában (410-420 
között). Mindkét mű „elveszett”. Valószínűleg VII. Konstantin irat-
megsemmisítő akciójának áldozata lett mindkettő. 

Bíborbanszületett VII. Konstantin irat-megsemmisítő és hamis irat-
gyártó akciója teremtette meg a nemlétező 3 évszázad történelmét. 
Ebben segítségére volt III. Ottó császár és II. Szilveszter pápa is. Egyik 
fő művük a Karoling-dinasztia kitalálása volt! 

Többek között talán ezért volt szükség Priszkos Rhétor nagyon 
értékes művének megsemmisítésére, mert Attila életművéből és 
jelleméből alkották meg a sohasem létező Nagy Károly frank király 
csodálatos személyiségét. 

Talán megtévesztésért, vagy a nagyság növeléséért, Károly 
karakterébe belekevertek egy kicsit a Krisztus születése körül uralkodó 
Augusztus császár történetéből és a még korábbi Odüsszeusz 
bolyongásából is. Pl. Károly állítólag több, mint 10 évre búcsút vett 
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feleségétől, hogy a magyarok után menjen,... egészen a 
Havasalföldig,... hogy őket keresztény hitre térítse! 

Ezért a csodálatos térítő munkájáért Barbarossza Frigyes Nagy 
Károlyt szentté avattatta  egy általa kreált ellenpápával. Ezt a szentté 
avatást később Róma megsemmisítette. 

Ebből a meséből számunkra az az érték, hogy még a 
történelemhamisító is bevallja, hogy nemcsak Erdély, de Havasalföld is 
őseink birtoka volt egykor! 

Jó lenne tudni, hogy miért volt szükség ezekre a fantom-
századokra? 

Azt ma már minden régész tudja, hogy a mai nyugat-európai „nagy 
nemzeteknek” nincs őstörténete. Országuk határai állandóan változtak, 
növekvő hatalmuk és a hadi szerencse szerint. Még a tengerrel 
körülvett Angliában is. 

Az angol, francia, német nyelv alig tud kimutatni ezeréves multat.  
Tudományos szavaikat a görög és latin nyelvből vették át és máig is azt 
használják különböző kiejtés (accent) szerint.  

Nemzeti büszkeségük is így alakult: pl. a szláv-fajú poroszok lettek 
a legbüszkébb németek és a germán-fajú frankok,... a mai franciák... 
lettek a legbüszkébb latin nép! A britek pedig az őket legyőző 
szászoktól vették át a ma is használt angolszász nevet. A sok-népű 
olaszoknál még mindig dominál a magyar fajjal rokon etruszkok 
ősisége, szavaikban is és zászlójuk színeiben. Legutoljára ezt 
Budapesten hallottam egy olasz professzor szájából, a Magyarok 
Világszövetsége Kongresszusán, 2004-ben. 

Itt mondok köszönetet a lelkes és hű magyar Patrubány Miklós 
elnöknek, aki ezt a csodás találkozót megszervezte (Minden állami 
támogatás nélkül). 

A franciák, németek, latinok 300 éves hősi múltját főleg a betoldott 
évek alkotják. A magyarok sok ezer éves európai múltját pedig – az 
1848-as szabadságharc leverése után ránk kényszerített tudománytalan 
és gyökértelen finnugor elmélet és néhány idegen tudós segítségével 
2000 éves, félig ázsiai múltra zsugorították... 

Az, hogy ez milyen jól sikerült ellenségeinknek, ezernyi adat 
bizonyítja, de én most csak két példát hozok fel: ma is vannak,... még a 
jóhiszemű magyarok között is... finnugor elmélet hirdetők! 

A másik példa: az Egyesült Európa 15 eredeti tagja közül egy 
(francia?) felvételünk ellen szavazott, ezekkel a szavakkal: „A magyar 
nem európai nép”! 
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Az Európa Tanács akkori elnöke, az olasz prof. Romano Prodi, 
ezekkel a szavakkal védte meg az általa jólismert és tisztelt 
magyarokat: „Ha  a magyar nem európai nép, akkor ki az”? 

Magyarországon agyonhallgatják, sőt van olyan Akadémiai tag, 
aki még cáfolja is az amerikai professzor, Grover Krantz, elméletét... 
ami jól alátámasztott kutatási eredmény. ...miszerint a magyarok kb. 
40-45 ezer éve élnek a Kárpát-medencében. Ott vészelték át a 
jégkorszak kb. 30 ezer évét, a Hazánkban bőven előforduló meleg 
barlangok és hőforrások közelében. Leletek tömege bizonyítja, hogy 
primitív mezőgazdasággal és állattenyésztéssel is foglalkoztak, már az 
özönvíz előtt is. 

Korábbi előadásomban már említettem, hogy egy belga régész 
szerint ők tanították Belgium őslakóit, a flamand és wallon törzseket 
mezőgazdasági műveletekre... Krisztus előtt 5000-6000 évvel. Ilyen jól 
dokumentált múlttal mégis mi vagyunk jövevények Európában? 

Ez a majdnem három évszázad, amely értékes iratok 
megsemmisítése és hamis okmányok gyártása révén majdnem annyira 
összekuszálta Európa történelmét, mint a korábbi időzsugorítás! 
Gyakran előfordult az emberiség történetében, hogy vallási, politikai, 
vagy hatalmi szempontok befolyásolták a dátumot, a szöveget, a 
tartalmat. Ha kellett, ha nem...lemásolták az okmányokat és rendszerint 
az eredetit semmisítették meg. Csak egyet említek most meg: 
Manethon egyiptomi főpap írásait, ami az emberiség közkincse lehetne, 
s a megmaradt töredékek, ma is azok. 

Euszebiusz (A.D. 340), Krónikájának örmény változatában írja, 
amiben felhasználta Manethon akkor még meglevő írásait,... főleg 
cáfolta azokat,... azt mondta „az egyiptomi 25 ezer éves történelem 
nem létezik, mert Ádám korától az özönvízig csak 2242 évet 
„engedélyezett” a szent kronológia! Vagyis, ami nem illik bele a bibliai 
kronológiába, az nincs is.  

Herodotosz teljesen elfogadja az egyiptomi éveket és adatokat, 
Diodorosz pedig a rá jellemző józansággal ezt írja: „Oziris és Izisz és 
Nagy Sándor között több, mint tízezer esztendő telt el”. 

Diodorosz (B.C. első évszázad) még a 2x2 józanságával írja: 
„Istenek és hősök uralkodtak Egyiptomban kb. 18 ezer évig... ők azt 
mondják, országukban kevesebb, mint 5 ezer éve uralkodnak halandó 
királyok”. Alig több, mint egy millennium kellett ahhoz, hogy az 10 
ezerszámra előkerülő agyag-táblák megdöntsék Euszebiosz és társai 
tudománytalan és önkényes állításait. 
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Érdekes módon, közel azonos időre, ezer esztendőre volt szükség, 
hogy a fantom-korszak hamissága is lelepleződjön! 

* 
A temérdek adat felsorolására nincsen idő, de ezek a nemrégen 

megjelent könyvek megérdemlik, a rájuk fordított pénzt és időt, mert 
rajtuk keresztül nemcsak történelmünk, hanem eredettudatunk és 
nemzettudatunk is igazabb, értékesebb megvilágításba kerül! Ezen az 
úton az emberiség szempontjából is hasznosabb lesz az öntudatára lelt 
magyar nép! 

Bizonyos fokig önmagamat is korrigálni kell, hiszen az évekkel 
ezelőtt rendelkezésemre álló könyvekből állítottam össze egy nagy 
előadást a Szent Koronáról, ami az újabb felfedezések fényében 
javításra szorul! A Szent Korona története korábban csak István 
királyhoz fűződő legenda útján jutott hozzánk! Úgy tanították velünk, 
hogy Szilveszter pápa adományozta  István királynak. A későbbi 
felfedezések szerint Szilveszter csak „visszaadta” a koronát, miután III. 
Ottó császár állítólag „megtalálta” Nagy Károly fején... a kriptában!!! 

Tehát a sohasem létező Nagy Károlyt azért kellett megkoronázni a 
régóta létező szakrális hírű magyar Szent Koronával, hogy így tegyék 
hihetővé, hogy ő is létezett! 

Századokon keresztül hol itt, hol ott felbukkan a magyar Szent 
Korona, mint csodatevő, vagy mint hatalmi jelvény. 

Angliában a haldokló Arthur királlyal elhitették azt, hogy az „ágya 
alá tették” azért, hogy meggyógyuljon általa! 

Rajzolt-festett képek keringtek Szvatopluk (német nevén  
Zwentibold, Káldi Márknál Zuataplag, vagy Zuatapolug) morva 
fejedelemről, fején a Szent Korona, nyakában aranylánc a kettős 
kereszttel, és kezében az országalma. A szlovákok olyan komolyan 
vették ezeket a késői és csaló művészi alkotásokat, hogy ezen a címen 
követelték maguknak a magyar Szent Koronát, amikor az amerikai 
hatóságok azt visszaadni tervezték. A Szent Korona multját az amerikai 
szakemberek... nagyon bölcsen... tanulmányozták, mielőtt a 
visszaadására sor került, és jogos tulajdonosa, a magyar nép kapta 
vissza, 1978-ban Carter elnök idejében! 

Ma is látható egy német képzőművészeti múzeumban az a XIX. 
századi festmény, amely V. Károlyt ábrázolja, amint őt Leó pápa a 
magyar Szent Koronával megkoronázza. A festmény a kitalált 
középkor után 1000 évvel később készült! 
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A címerünkben látható kettős kereszt valószínűleg sokkal régibb 
jel, mint a Korona és régebbi, mint a kereszténység kereszt 
szimbóluma. Nyilván ezért akarta Róma többször is eltávolítani a 
Korona ékszerek közül! 

Az amerikai indiánok szavai, jelei, művészi alkotásai között bőven 
találunk magyarral rokon szavakat, jeleket. Jelen van a kettős kereszt is, 
többek között a „medicineman” a gyógyító indián-vezető jelvényei 
között még ma is a kettős kereszt, mint szakrális ékszer. 

Nemcsak a tudományos felfedezésekre, a történelemkutatásra is 
jellemző ez az örökérvényű ígéret, hogy „aki keres, talál, a zörgetőnek 
megnyittatik”... Évezredek óta rabolják mozgatható, ingó 
kincseinket...a határok tologatásával, még az ingatlanunkat is, de a 
legnagyobb és legrombolóbb rablás eddig az volt, hogy ellopták a  
múltunkat is. 

Heribert Illig és kutató társai,... számunkra áldásos... munkája új 
reményt, sőt lehetőséget kínál arra, hogy megtaláljuk régi, hívő és 
alkotni képes, hatalmas önmagunkat! 

Hazánk és történelmünk érdekében végzett hősi munkára hívom fel 
minden jószándékú magyar figyelmét. Bod Péter szavaival: „mert 
valamiképpen a Hazának ártani nem szabad,... azonképpen annak nem 
használni, mikor lehetséges,... nagy vétek”. 
Felhasznált irodalom: 1. Heribert Illig:Kitalált Középkor; 2. H. Illig-Klaus Weissgerber: 
Magyarok a kitalált középkorban; 3. Graham Hancock: Fingerprints of the Gods. 
 

 
Dr. Papp Gábor, a Clevelandi M agyar Iskola alapítója, 

 90. születésnapi ünnepségén Dr. Nádas Gyulával. 
(Somogyi Lél) 
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Alföldi Géza: 

HA NÁLUNK SZÜLETETT VOLNA 
 
Népszámlálás volt Betlehemben, - 
Így szól a Karácsony története, - 
S akkor született meg egy roskadt istállóban 
az Úr egy Fia, Mária gyereke. 
 

Nem volt, ki szállást adjon nékik, 
Barmok lehelték rá a meleget 
Nem volt pólyája, egyetlen takarója 
Meséli a monda ... Mert ott született! 
 

De Cegléden vagy Kecskeméten, 
a Hortobágyon születet volna, 
az első Karácsony igaz történetéről 
Így szólna ma a bibliai monda: 
 

Rozál épp az udvart seperte, 
János meg a jószágnak almozott 
A kis Péterke az öreg kandurral játszott. 
A puli ... az meg hátul kalandozott 
 

Akkor ért a ház elé József. 
Jó tejszagot lehelt a méla csönd. 
Mária fáradtan alig vonszolta magát. 
S a keritésen át József beköszönt. 
 

Rozál fogadta hangos szóval. 
– Mi szél sodorta erre kenteket? 
– Törvénybe mennénk. De beteg az asszony 
s pihenni kéne, mert ránk esteledett. 
 

Kerestünk födélt a kocsmában, 
de szállást a bérlője nem adott, 
Hej, pedig az asszony utolsóban van már. 
De hiába! Nincs pénz, mert szegény vagyok! 
 

Egy istálló is elég lenne, 
csak tető legyen már fejünk felett... –  
Rozál seprűjét a falnak támasztotta. 
Bodri a kiskapuig settenkedett. 
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– Takarodsz vissza, beste lelke! 
– Kerüljenek csak kietek bentébb! 
– Talán egy ágy az csak akad majd még a háznál ... 
Hogy elfáradt szegény, eszem a lelkét! - 
 

Szélesre tárta a kaput, 
Mária arca mint viasz: sápadt. 
– Ne ugass már, Bodri! Hát nem látod, hogy vendég?! 
Eredj csak, Péterke, s szólj az apádnak! 
 

Jöjjön csak, lelkem, segítek én... 
Támaszkodjék rám! ... Óvatost lépjen!... 
Úgy, úgy, lelkem! ... Kend meg csukja csak be a kaput! 
De siessen, oszt maga is segéljen!... 
 

János is sebtében előkerült, 
kemény keze még a villát fogja. 
– Utasok... Nincsen szállásuk... S beteg az asszony... 
Behívtam őket! ... Már miért ne tetted volna?!... 
 

Az asszonynak vess tiszta ágyat. 
Az ember meg a lócán elalhat. 
És valami enni is akad tán a háznál... 
Péter, egy kis borért, fiam, szaladj csak! 
 

A Bodri is odasündörgött. 
Péter a butykossal már is kocog. 
S ameddig az asszony megvetette az ágyat, 
János kolbászt s egy köcsög tejet hozott. 
 

Máriát már a fájdalom rázta. 
A párnák között csöndesen feküdt. 
S amíg az asszony terít, megnyugodva látta, 
hogy János a szobában éppen befut. 
 

A kemencében lángolt már a tűz, 
Rozál az ágynál csendesen állt ott. 
És lelkükre a tiszta ágy párnaszaga, 
mint a békesség, szeliden leszállott... 
 

Kint az égen holdfény ragyogott 
Házra, tájra ezüst hímport hintett. 
S még nem volt éjfél, mikor a meleg szobában, 
ím, megszületett, a régen várt kisded, 
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A szomszédságból akadt bölcső. 
Nagy Andráséktól csipkés kis paplan. 
S négy-öt asszony zsibongott a szomszéd szobában 
a kis teknő körül szépen köralakban 
 

– Jaj, de szép fiú! ... Nézd csak, apjuk! - 
ujjongott Rozál, míg óva mosta... 
És igyen születet meg az isteni Gyermek...: 
már hogyha nálunk született volna! 

 

 
Dr. Nádasné Ibolya és dr. Somogyiné Sarolta a pénteki fogadáson. 

 (Somogyi Lél) 

 

 
Rátoni-Nagy Tamás (Döme) és Szabolcsné Erzsébet (Örzse). 

(Somogyi Lél)
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IX. 
BEKÜLDÖTT  ELŐADÁSOK 

 

Soós Géza: 

LOPAKODÓ ETNIKAI TISZTOGATÁS 
ROMÁNIÁBAN 

Felületes szemlélő csak egy apró vitának lehet tanúja, amely 
Magyarország és Románia között zajlik immár tíz éve, abban a 
kérdésben, hogy legyen-e autópálya Erdélyben. Egész pontosan a 
tekintetben, hogy a Bukarestből nyugat felé haladó autópálya keresztül 
szelje-e Erdélyt, vagy csak érintse, esetleg onnan leágazó autópálya 
becsatlakozzék. Így, első hallásra ez egy infrastrukturális probléma. 

 A valóságban sokkal többről van szó: az ott élő magyarság 
megmaradásáról. Keményebben fogalmazva, a több, mint 80 éve tartó 
sunyi és alattomos etnikai tisztogatás folytatásáról, gyorsításáról, 
esetleg megszüntetéséről. Sokféleképpen lehet a magyarságot elűzni 
1100 éves földjéről. Lehet kifinomult módszerrel is. Úgy, hogy 
gazdaságilag arra kényszerítik, olyan kilátástalan helyzetet teremtenek 
számukra, hogy önként, de fogcsikorgatva arrébb álljanak. Itt lép be az 
autópálya léte vagy nem léte. 

A trianoni békediktátum következtében a Romániához csatolt 
Erdély gazdasága, infrastruktúrája, mezőgazdasága, messze meghaladta 
a román területek fejlettségét. Ezt próbálta a mindenkori román 
kormány gyors, de kapkodó, minden ésszerűséget nélkülöző 
fejlesztéssel egyensúlyba hozni, sokszor az erdélyi területek rovására. 
Így van  ez akkor is, ha a mindenkori kormányok gyakorta erőszakos 
betelepítéssel igyekeztek megváltoztatni az etnikai arányt. Ennek egy 
eklatáns példája Kolozsvár, ahol a magyarok aránya 97 százalékról 
alig 20%-ra csökkent. Amíg az Orbán-kormány alatt a nyugati tőke 
szívesen jött Magyarországra, ez a folyamat mára már megállt. Sőt, a 
már meglevő nyugati érdekeltségek tovább vándorolnak.  

Itt lép be Románia. Az olcsó bérek, a még olcsóbb közterhek 
következtében, a nyugati befektetők számára csábítóvá vált keleti 
szomszédunk. Ugyanakkor az ottani letelepedés egyik feltétele, egy 
bizonyos mértékű infrastruktúra kiépítése. Többek között Romániát 
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Közép- és  Nyugat-Európával összekötő autópálya. Ha az autópálya 
keresztül halad, vagy érinti Erdélyt, a befektetőknél előnyt élvez a 
régió. Közismert, hogy Romániában alacsonyak a bérek. Ezzel 
szemben igen magas a munkanélküliség. Arányaiban az ott élő 
magyarok, noha szorgalmasabbak és magasabb munkakultúrával 
rendelkeznek, mint a románok, nehezebben tudnak elhelyezkedni. Sok 
ezer erdélyi magyar dolgozik illegálisan, vagy legálisan 
Magyarországon. Főleg  szezonmunkában. A nyugati befektetők nem 
tesznek különbséget az etnikai hovatartozás szempontjából. Számukra 
csak a szaktudás és a szorgalom meghatározó. Másrészt a befektetésre 
szánt terület közművesítése. Ha Erdélyben megépülne az autópálya, 
sok tízezer ott élő magyar jutna munkához, ezzel az életminőségük 
egycsapásra megváltozna. Ebből viszont az következik, hogy jól 
érezzék magukat szülőföldjükön. Nem vágynának és nem 
kényszerülnének elköltözni onnan, akár Magyarországra. Egyes 
számítások szerint, a Romániában élő magyarok száma, néhány évtized 
alatt 3 millióról 2 millióra csökkent, a román politikusok nagy örömére. 
Ez a tendencia törne meg, vagy lelassulna az elkövetkező időben. Ezt 
pedig egyetlen román kormány sem szeretné.  

A nem hivatalos politika az ott élő magyarokkal szemben az, hogy 
– minél előbb és minél csendesebben – hagyják ott az ősi földet és 
menjenek, amerre csak akarnak, vagy tudnak. Ezért nem halad előre az 
autópálya ügye, – és itt most megállnék.  

Az Orbán-kormány pontosan megértette a fent vázolt román 
politikát és az ott élő magyarok bőrére nem volt partner a különböző 
politikai „huncutságokhoz”. A jelenlegi kormány magyarellenes 
politikát folytat. Eddig a román politikusok minden kérését szolgai 
módon teljesítették – magyar testvéreink hátrányára.  

Nem tudom, mit hoz a jövő... A balliberálisok jóindulatára azért 
nem lehet számítani, mert olyan, mint jóindulat, részükről felénk, nem 
létezik. Egyetlen remény, hogy odaát ha építkezésről van szó, még 
lassabban mennek a dolgok, mint itthon. 

Bízzunk abban, hogy Magyarországnak 2006-ban ismét „magyar” 
kormánya lesz, amely nem feledkezik el Romániában élő 
testvéreinkről. Marad a remény, amelyről jól tudjuk, hogy ez hal meg 
utoljára. 
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 Nagyszámú előadó volt a Kongresszuson. Sajnos, nem tudtuk mindenkinek 
az előadását közölni. Ezek közül néhányat bemutatunk.  

Fent: Rácz Zsuzsanna „Kulturális különbségek Amerika és Magyarország között”, 
Tamoga István „Személyi pénzügyi kérdések”, 

 lent: Philip Skardon: „The Interaction between the  Hungarian and the Suez Crisis”, és 
Táborosi Jánosné Szabó Piroska az új „Charter School” fogalmáról és lehetőségeiről 

adott elő. 

(dr. Nádas János és Somogyi Lél felvételei) 
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CÚTH JÁNOS (Toronto, Ont. Kanada): 

IDEJE VÉGRE 
KEBLÜNKRE ÖLELNI A CSÁNGÓKAT 

Egy fiatal bukaresti román történész a nemrég Kolozsváron tartott 
csángó konferencián előadásában arra derített fényt, hogy a moldvai 
csángókat maga a moldvai katolikus egyház minősítette a negyvenes 
években román eredetűeknek azért, hogy megvédje őket a román 
hatalom részéről ért jogfosztással szemen. Az alapos kutatói munka 
eredményeként született bejelenést a konferencia hazai és külföldi 
kutatói elismeréssel fogadták. A kolozsvári Kriza János Néprajzi 
Társaság (KINT), a Magyar Néprajz és Antropológiai Tanszék, 
valamint az MTA Kisebbségkutató Intézete szervezésében rendezett 
konferenciáról, Marius Diaconescu nagy visszhangot kavart előadásáról 
és arról, hogy a magyar tudományosság hogyan fogadta a csángó 
eredetről szóló bejelentést, Pozsony Ferenc, a KINT elnöke, a Babes-
Bolyai Tudományegyetem néprajz tanszékének tanára fejtette ki 
véleményét:  

„A Kolozsváron legutóbb megtartott konferencián olyan, a 
különböző műhelyekben dolgozó, csángókkal foglalkozó kollégák 
voltak jelen Jászvásárból, Bukarestből, Kolozsvárról, Budapestről, 
Debrecenből, Miskolcról, Németországból, akik a moldvai katolikuság, 
csángóság történetével, társadalmával, foglalkoznak. Néprajzosok, 
nyelvészek, történészek szakmai megbeszélése volt ez, tehát nem 
engedtük, hogy a politika rátelepedjen a rendezvényre. 

Marius Diaconescu, a Bukaresti Tudományegyetem történeti 
karának előadó tanára, egy erdélyi intézet vezetője lebontotta azt a 
mítoszt, amit a román politikum a csángók eredetével kapcsolatban 
eszkábált. Azt mutatta be nagyon tárgyilagosan, pontosan 
dokumentálva, hogy az 1940-es évek elején a moldvai katolikusság, 
hogy megvédje a moldvai katolikus magyarságot az Antonescu-féle 
atrocitásoktól – állampolgári jogaiktól fosztották meg őket, például 
nem vásárolhattak földet, nem állították ki számukra az állampolgársági 
bizonylatokat –, megalkotott egy mítoszt, eredettörténetet, amely arról 
szól, hogy a moldvai katolikusok erdélyi románok, akiket a 
Székelyföldön félig-meddig elmagyarosítottak, ezért Erdélyből 
Moldvába menekültek. 

A román tudósok jó része már akkor is tudta, hogy ez koholmány. 
Később ezt az elméletet Dumitru Martinas újra elővette, de munkáját 
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egy ideig nem tudta megjelentetni. Majd amikor Ceausescu 
ellensúlyozni kívánta a Magyarországról és a magyarság részéről 
érkező csángók iránti jogvédelmi  törekvéseket, a kiadvány zöld utat 
kapott, Ceausescu és a pápa képével kiadták, azóta a román hatalom is 
dogmává merevítette.  

Sajnos, a hatalom 1990 után is megkérdőjelezhetetlen dogmaként 
kezelte ezt az eredetmítoszt, amit a román tudományosság azóta sem 
fogadott el. 

Nyilván, a magyar tudományosság sem most szerzett erről 
tudomást, mégsem hangoztatta eddig ezt senki. 

Marius Diaconescunak lehetősége volt román egyházi levéltárakat 
átnéznie, állami levéltárakban, sőt, a vatikáni levéltárban is kutakodott, 
jól beszél és olvas magyarul. Nagyon alapos, rendszeres kutatás után 
fogalmazta meg önmagának is a választ erre a kérdésre. 

Gyökeres fordulatot nem okozott a tudományos életben, mert 
önmagára valamit is adó tudós – beleértve a román kutatókat is – nem 
fogadta el eddig sem a Martinas-elméletet. Ez a bejelentés helyretette a 
dolgokat, a magunk részéről csak csodálni tudjuk ennek a fiatal 
kutatónak a rendszerességét, pontosságát. 

Jászvásáron az elmúlt évben az Európai Unió serkentésére a román 
parlament által rendezett konferencián már láttuk, hogy a fiatal román 
történészek hangsúlyosan megtapsolták a magyar felszólalókat. 
Ismerve a jászvásári történeti intézet kiadványainak jó részét, bizton 
állíthatom, hogy felnőtt egy olyan fiatal történésznemzedék, amely 
objektívebben viszonyul ehhez a kérdéshez. Az igaz, hogy a jászvásári 
egyház szárnyai alatt hetente jelennek meg falumonográfiák, könyvek, 
ahol szajkózzák a már említett eredetmítoszt, de hosszú távon ezek nem 
számíthatnak elismerésre.  

Hamarosan megjelentetjük a kolozsvári konferencia anyagát, és 
igyekszünk idegen nyelveken is közzétenni, sőt, a világhálóra is 
feltenni, hogy a kutatók szerte a nagyvilágban hozzá jussanak ezekhez 
az információkhoz.  

Amerikai/Kanadai Magyarság           
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RADA TIBOR  (Calgary, Alberta, Canada): 

A MAGYAR ÓCEÁNREPÜLÉS 
TÖRTÉNETE (1929-1932) 

A nehézségek sorozata, a diadalmas repülés, 
a végső tragédia 

Egy újságban olvastam, hogy Magyarországon emlékhelyet 
szeretnének létrehozni két magyar pilótának, akik az elmúlt században 
az elsők között repülték át az Atlanti-óceánt. Erre az érdemes célra 
anyagi segítséget kérnek egy magyarországi bank számlájára. 

Egy szerény összeggel, de jó szívvel támogatom majd a kérést és 
másokat is erre buzdítok. Ugyanakkor szeretném felhasználni az 
alkalmat arra, hogy az első magyar óceánrepülés megvalósításának 
történetét röviden elmondjam, amely valószínűleg nem eléggé ismert a 
fiatalabb nemzedékeknek. A történet a magyar összefogásnak 
kiemelkedő példája, amely szorosan kapcsolódik az észak-amerikai 
magyarság múltjához! De bemutatja azt is, hogy kételkedők, 
kárörvendők és gáncsoskodók is voltak, akik fölött győzedelmeskedni 
csak elszánt kitartással lehetett – na, meg egy kis szerencsével. 

Az aviatika történetében Charles Lindbergh amerikai főhadnagy, 
repülőpostai alkalmazott (air mail) volt az első, aki 1937-ben a “The 
Spirit of St. Louis” elnevezésű egymotoros repülőgépével a New York 
melletti Long Island-ról Párizsba repült. Megérkezését százezer ember 
várta és ünnepelte. A repülés időtartama 33 és fél óra, a megtett 
távolság 5808 km volt. Lindbergh 25 ezer dollárt, valamint rengeteg 
belföldi és külföldi kitüntetést kapott teljesítményéért. Előléptették 
ezredessé és az útleírásáért a New York Times 250 ezer dollárt fizetett. 

Az amerikai Wright testvérek kísérleti repülőgépének pár 
másodperces felemelkedése és repülése óta (Kitty Hawk, 1903 Észak-
Karolina) csak 24 év telt el és – bár az I. világháború világszerte 
elterjesztette és felfejlesztette a repülés technikáját –  a távrepülés még 
bizonytalan volt akkoriban. Lindbergh volt az első, aki odáig jutott, 
hogy San Diego-ból leszállás nélkül New Yorkba repült, ami 
kontinentális rekordnak számított. Másnap nekiindult az Atlanti-Óceán 
átrepülésének. Sikeres és bravúros tettét hamarosan többen követték. 
Bátor úttörők Amerikából Németországba, Olaszországból Brazíliába, 
Spanyolországból Brazíliába, Új-Fundlandból Walesbe, Olaszországból 
Brazíliába, Spanyolországból Brazíliába és megint Új-Fundlandból 
Írországba repültek. 
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ELŐZMÉNYEK 
Egy magyar óceánrepülés gondolata az észak-amerikai magyarok 

között is felvetődött. Így történt, hogy dr. Molnár Jenő, windsori 
református lelkész és felesége 1929-ben meghívták otthonukba az 
akkor már három éve Kanadába bevándorolt és munkát keresve éppen 
ott tartózkodó Magyar Sándor világháborús pilótát és megnyerték őt a 
tervnek. 

Magyar 1926 óta Yorkton-ban, majd Vancouver-ben dolgozott, 
mint farmmunkás volt hadipilóta társával, Király Kornéllal. Lindbergh 
sikeres óceánrepülése idején szóba került köztük egy hasonló saját 
vállalkozás álma, de azt pénz és összekötetés hiányában hamar el is 
vetették. Magyar Sándor a következő munkáját mint légifényképész 
végezte British Columbia tartomány partjai és erdői felett. Torontóban 
a repülőtéren kapott alkalmazást. Közben repülőleckéket vett és 
megszerezte a kanadai pilótaigazolványt. Ekkoriban találkozott dr. 
Molnár Windsor-i lelkésszel egy torontói magyar étteremben.  

A kanadai windsori magyar református egyház presbitériuma 
kezdte meg a szervezkedést templomuk toronyszobájában. Bizottságot 
alakítottak és annak elnökévé  az amerikai Toledó-i római katolikus 
plébánost, Eördögh Elemért kérték fel. A cél a vállalkozás 
meghírdetése és pénzgyűjtés volt egy alkalmas repülőgép 
megvásárlására és az expedíció költségeinek a fedezésére. 

Akkoriban gazdasági válság volt Észak-Amerikában, amely 
elterjedt az egész világra. A magyarok a legalkalmatlanabb időben 
kezdték meg a gyűjtést. Mégis, az első adakozó az akkor munkanélküli 
Rimaszombathy István presbiter volt 30 dollárral. A hírverést a 
szomszédos amerikai városban levő „Detroiti Újság” kezdte meg, 
amelynek szerkesztője Prattinger Ferenc és kiadója Fodor Gyula, 
Eördögh pápai prelátussal, Molnár Jenő lelkésszel és Magyar Sándorral 
a bizottság vezérkarát képezték. Az óceánrepülés tervét postai lapokon 
is propagálták, amelyeket igyekeztek fontos személyeknek is 
megküldeni. Rimaszombathy ebben is élen járt, mert 15 dollár újabb 
befektetéssel lapot küldött – többek között – Horthy Miklós 
kormányzónak, V. György angol királynak, Rothermere angol lordnak, 
Mussolini olasz vezérnek, gróf Bethlen István miniszterelnöknek, dr. 
Ripka Ferenc Budapest polgármesterének, dr. Ravasz László 
református püspöknek és más közéleti személyeknek.  

Az amerikai társadalmat az “Air Travel News” háromoldalas cikke 
tájékozatta a magyarok tervéről. Az amerikai sajtó azontúl figyelemmel 
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kísérte a magyarok készülődését, de ugyanúgy másokét is, mert sok 
hasonló vállalkozás terve született meg akkoriban. 

A magyar szervezők a tervezett óceánrepülés ügyében nagy 
lehetőséget láttak abban, hogy hírnevet szerezzenek a trianoni 
békediktátumban megnyomorított Magyarországnak. A majd útnak 
induló repülőgépnek a „Magyar Feltámadás” nevet tervezték. Fel 
akarták hívni a figyelmet a magyar repülésre is, amely a trianoni 
megszigorítások miatt csak polgári repüléssel foglalkozhatott. 

Nagyon fontos volt az anyagiak előteremtése. Magyar Sándor 
kalkulációi szerint 30.000 dollár előteremtésére volt szükség. 30.000 
képeslap darabonként 1 dollárért való eladása – és rokoni üzenetekkel 
való majdani hazaszállítása – jó ötletnek ígérkezett, amely a szükséges 
pénzt előteremtheti. A képeslapok hatásosak voltak. Sok személyes 
válasz és pénzfelajánlás érkezett, de korántsem elég. A  terjesztők nem 
számoltak el, vagy nem tudták a lapokat eladni. Ez volt az első nagy 
csalódás! A szűkebb bizottság most munkába lépett és személyes 
fellépésekkel igyekeztek pénzt gyűjteni. Eördögh prelátus felkereste az 
éppen New Yorkban tartózkodó Rothermere lordot, a magyar revízió 
nagy támogatóját, aki magáévá tette az ügyet. Tízezer dollárt tűzött ki a 
majd sikeres repülés jutalmazására és a repülőgép nevét “Justice for 
Hungary”-nak javasolta, hogy ezzel  is felhívja a világ figyelmét a 
trianoni békeparancs igazságtalanságaira. 

Ekkor megtörtént az első nagyfontosságú lépés. A Bizottság ezer 
dollár lefizetése ellenében – Lindbergh  tanácsait követve, akivel 
levelezésben voltak – a Lockheed gyár detroiti telepén megrendelt egy 
távrepülésre alkalmas, kétszemélyes “Sirius” típusú repülőgépet. A 
gyár szívesen fogadta a rendelést és egy gépet adtak kölcsön a 
vásárlóknak három hétvégére, hogy a nagyobb magyar központokba 
repüljenek és személyesen megjelenve, a Bizottság nagyarányú 
pénzgyűjtésbe kezdhessen. 

Clevelandben Magyar, Eördögh prelátus és egy Újlaki nevezetű 
református pap korteskedtek, de látogatásuk anyagilag eredménytelenül 
végződött. Chicagoban Drozdy Győző szervező munkája nyomán több 
ezer magyar várta őket a repülőtéren. Nagy bankett volt a Magyar 
Házban, amelyen Eördögh atya lelkesítésére mintegy ezer dollár 
adomány gyűlt össze. Ez volt az első igazi siker! 

A következő héten Detroitból New Yorkba repültek. Az 1400 km-
es távolságot 8 óra alatt tették meg. Magyar pilóta ilyen távolságra még 
nem repült. Magyar Sándort, Eördögh atyát és Prattinger szerkesztőt 
ismét nagy tömeg fogadta a repülőtéren, amelyet a város fölött elterjedt 
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füstfelhőben csak nehezen találtak meg. Ez a látogatás nem volt 
szerencsésnek mondható a továbbiakban sem. Az óceánrepülés tervét 
támogató és az ellenző, baloldali érzelmű magyarok között a 
repülőtéren véres verekedésre került sor, aminek a rendőrség 
gumibotjai vetettek véget. Az amerikai sajtó nagy szenzációként 
jelentette a Trianon-i békeszerződés igazságtalanságait hirdető 
magyarok és a táblákkal, kövekkel támadó baloldali, főként 1919 után 
hazulról idemenekült kommunisták összecsapását. Az Amerikában 
megjelenő magyar sajtó is megoszlott. Egy része támogatta, a másik 
része ócsárolta a tervet és kárörömmel jelentette a sikertelenségeket. A 
bankett azonban gyönyörű volt, de ez sem hozott anyagi eredményt. 

Másnap Bethlehem és Bridgeport következett. Az útra egy magyar 
származású hölgy is csatlakozott, aki azonnal átadott egy ezerdolláros 
csekket és megígérte, hogy New Yorkba való visszatérés után, a gép 
árát teljességben kifizeti. Nagy volt erre az öröm és lelkesedés, így a 
közadakozás itt is elmaradt. Sebaj, a Bizottság megtalálta a mecénást, 
aki az óceánrepülés anyagi dolgát sikerre viszi. Visszatértek New 
Yorkba, ahova az ezerdolláros csekk volt kiállítva. A bank azonban 
elzárkózott a csekk beváltásától. Később kiderült, hogy az asszony 
amerikai férje zárolta a felesége bankbetétjét. Érthetően a Bizottság 
tagjai ismét csüggedten tértek vissza Detroitba, a kölcsönzött 
repülőgépet pedig visszaadták. 

Még a New York-i utazás előtt Magyar Sándor levelet kapott 
Magyarországról, háborús és szegedi pilótabajtársától, Endresz 
György-től, aki ajánlkozott, hogy szívesen lenne társa az 
óceánrepülésben. Személyes barátság kötötte össze őket, hiszen 
korábban is leveleztek egymással. Ismerve Endresz képességeit, 
Magyar elfogadta az ajánlatot. A bánáti Perjámosban született Endresz 
szülei, testvérei már régóta Cincinnati-ban éltek, így amerikai 
magyarnak is számíthat, ha nem állami megbízásból, hanem saját 
költségén kiutazik Amerikába. Ez meg is történt.1930 májusában 
Endresz megérkezett és Cincinnatiban várta, hogy tető alá kerül-e a 
vállalkozás? Ugyanebben az időben a Magyar Aero Szövetség is 
jelentkezett levélben. Felajánlották a repülés műszaki lebonyolítását, ha 
a többtagú küldöttségük kiutazásának és tevékenységének fedezésére 
százezer dollárt biztosítanak a szervezők. Kérésüket elvetették, hiszen a 
Bizottságnak nem volt pénze, valamint az anyaország részvétele a 
vállalkozásban, propaganda szempontjából helytelen lett volna. 

A szinte reménytelen helyzet ellenére Magyar Sándor rövidesen St. 
Louis-ba utazott, ahol a Lockheed gyár kiképző telepén éjjeli repülésre 
és tengeri navigációra egyhónapos oktatást kapott. A tengerek feletti 
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repülést és tájékozódást ugyanis akkoriban csak csillagászati 
navigációval tudták megoldani. Az amerikaiak igen segítőkészek voltak 
Magyar Sándorhoz. Visszatértekor, sajnos, látnia kellett, hogy a 
magyar óceánrepülés ügye, a pénzhiány miatt, teljesen bizonytalanná 
vált. Eddig csak mintegy 3000 dollárt sikerült összegyűjteni. 

Magyar Endresszel Toledoban találkozott Eördögh prelátus 
otthonában, ahol a Bizottság gyűlésezett. Számbavéve az eddigi gyűjtés 
eredménytelenségét, a megjelentek a felszámolás hangulatában voltak. 
Egyes magyar újságok ezt már követelték is: „Tessék a gyűjtést 
beszűntetni és elszámolni”! – mondták. A Bizottság azonban ezt 
egyelőre még elhalasztotta. 

Magyar Sándor New Yorkba utazott, hogy ott egy újabb 
erőfeszítést tegyen, legalább a gép árának, a 20.000 dollárnak az 
előteremtésére. Ott a magyarok között vallási, politikai, hiúsági és 
üzleti viszálykodások miatt most sem jutott semmire. Az utolsó napon 
mégis megjelenhetett az éppen évi közgyűlést tartó Magyar 
Kereskedelmi Kamara vacsoráján, ahol beszélni engedték. Szavai 
hatására a testületnek 14 tagja, fejenként 2000 dollár erejéig, elvállalta 
a szükséges pénz előteremtését. Horváth Ödön elnök aláírta a Magyar 
Sándornál kéznél levő gyári szerződést, amely szerint 5000 dollár 
előleget és később 15.000 dollárt fizetnek a repülőgép átvételekor. 
Magyar nagyon megörült a váratlan fordulatnak.  

Úgy tűnt, hogy most már minden rendben lesz. Boldogan utazott 
vissza Detroitba, azonban rövidesen értesítés jött, hogy a Kamara 
„ideiglenesen” félretette a szerződést. Utólag nyilván meginogtak és 
így minden maradt a régiben.  

A sok sikertelenség után mégis felragyogott a napsugár a magyar 
égen és az óceánrepülésre készülők szívében. Egy már 35 éve 
Amerikában élő magyar ember bekopogtatott a „Detroiti Magyar 
Újság” szerkesztőségébe egy százdolláros csekkel és bejelentette, hogy 
többre is hajlandó, ha szükség van rá. Így történt azután, hogy 
megismerve a nehézségeket, Szalay Emil 1000 dollár adományát és 
9000 dollár kölcsönét befizették a gyárnak és július 15-re megrendelték 
a repülőgépet.   

A gép csak augusztusban készült el. Szalay autóján, amelyet Bill 
fia vezetett, hat napos, 5000 km-es rohanás után érkeztek meg a 
kaliforniai Hollywood közeli gyártelepre. A gép azonban még  mindig 
nem volt készen, arra Magyar és Endresz hetekig várakozott. Végre 
megkapták a gépet, amiért még 12.500 dollárt kellett kifizetniük. Ezt az 
összeget is Szalay Emil előlegezte. Utána számítva a repülőgép ára 
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23.500 dollár volt, bár a forrásokból ezt ma már nehéz pontosan 
megállapítani. 

Az új gépet Endresz vezette és néhány napi felkészülés után, 
szeptember 2.-án indultak el Detroitba. Először El-Paso-ba repültek. 
Leszálláskor az egyik kerék kidurrant és ez két napi javítást igényelt. 
Még két közbeeső leszállás után érkeztek meg Detroitba. 

Közben Szalay Emil a magyar és amerikai sajtó híradásai 
következtében a népszerűség középpontjába került. Megnőtt napi 
postáját már képtelen volt elintézni. Kérésekkel zaklatták, 
pénzadományokat kértek tőle. Olyanok is jelentkeztek, akik a géppel 
azonnal nekiindultak volna az óceánnak. Voltak, akik meg akarták 
vásárolni a gépet. Szalay rossz idegállapotba került és csak akkor 
nyugodott meg, amikor a gépet megsimogathatta és a két magyar 
pilótát átölelhette a detroiti repülőtéren. 

Flint város Szalayt saját fiának tekintette és a városi Kereskedelmi 
Kamara segítségével díszebédet rendeztek tiszteletére. Természetesen a 
két pilótát is megünnepelték. Igazi, amerikai nagyzás volt az egész, 
jóindulatú naivitással, távol a valóságtól. Azt hitték, hogy a búcsúztatás 
után, a két pilóta elindul Európába. Nagy beszédek hangzottak el, 
amelyekből láthatjuk, hogy az óceán átrepülésének akkor még milyen 
nagy fontosságot tulajdonítottak. 

Flint-ben Szalay Emilt, a „milliomost”, akit honfitársai „Szalay 
bácsi”-nak hívtak, mindenki dicsérte. Jobban megismerve kiderült, 
hogy nem volt milliomos,  csupán egy szorgalmas magyar bevándorló, 
aki feleségével és négy fiával egy kis  húsfeldolgozó üzemet tartott 
fenn és egész vagyonát végül is befizette a “Justice for Hungary” 
vállalkozásba. Ő lett az ügy mentőangyala! Mint elmondta, 
édesapjának, aki 1848-as honvéd volt, megígérte, hogy egyszer valami 
nagyot tesz a magyarságnak és most úgy érezte, eljött ennek az ideje. 
Megbeszélte családjával és jelentkezett az adományával, nem sejtve, 
hogy még milyen anyagi áldozatokat kell hoznia az ügyben. Ám 
minden alkalommal megmentette a magyar óceánrepülést, amelynek 
vitathatatlanul ő lett a harmadik legfontosabb személye. 

A Lockheed gyár egyik kötelezettségét, vagy legalább is az egyik 
elvárást nem teljesítette. A gépet berepülték, majd átadták a vásárlónak. 
Nagy terheléssel nem próbálták ki. Ez a feladat a magyar pilótákra 
hárult. A teletöltött fő- és pótbenzintankokkal végzett próbarepüléseken 
a fő üzemanyagtartály megrepedt. A gépet teljesen szét kellett szedni. 
A hosszú javítás is hozzájárult ahhoz, hogy a még 1930 őszére tervezett 
indulást a Bizottság a következő tavaszra elhalassza. Endresz 
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hazautazott Cincinnatiba. A baloldali magyar sajtó – volt vagy 80 újság 
akkor Amerikában – kárörvendően gúnyolódott. 

A problémáknak még nem volt vége. Lindbergh óta már hatan 
repülték át az Atlanti-óceánt. 1930-ban is sok volt az óceánrepülő 
aspiráns. Sokan elindultak, azután lezuhantak még a szárazföldön, vagy 
nyomuk veszett a víz fölött. Abban az évben hét pilótát ért ilyen 
tragédia. Az a hír járta a magyar sajtóban, hogy Endreszék félnek a 
repüléstől, nem mernek nekiindulni, ezért a sok halogatás. 

Ősszel megjelent egy amerikai kormányrendelet, amely szerint a 
rossz tapasztalatok miatt több óceánrepülést nem engedélyeznek az 
U.S.A. területéről. Magyar Sándor a helyi és federális hatóságokhoz 
járt kilincselni, hogy a tiltó rendelkezést velük szemben oldják fel. 
Kijárásai közben eljutott a légügyi minisztériumba, ahol egy tengerész 
ezredesnek igyekezte elmagyarázni a “Justice for Hungary” 
jelentőségéét és a sok küzdelmet, amíg a szükséges pénzt 
összegyűjtötték. Most a tilalom miatt nem tudnak elindulni. 

Az ezredes gyilkos pillantásokat lövellve azt tanácsolta: „Ha ön 
mindenáron propagandát óhajt csinálni a hazájának, menjen fel az 
Empire State felhőkarcoló tetejére. Akasszon egy táblát a hátára és írja 
rá: “Justice for Hungary”, majd ugorjon le az utcára. Bizonyos vagyok, 
benne, hogy  az összes lap majd megírja a szenzációt”. 

E barátságtalan epizód után Magyar Sándor William Borah 
szenátorhoz fordult, akit már korábban megismert egy társaságban és 
akivel akkor jól elbeszélgetett Magyarországról. Most felkereste és 
kérte a közbenjárást. Néhány nap múlva meg is kapták a minisztérium 
engedélyét, hogy amerikai területen gyakorló repüléseket végezhetnek 
és elstartolhatnak az óceánrepülésre. Feltétel volt azonban, hogy a 
gépet rádióadó és vevőkészülékkel kell felszerelniük. 

Rövid keresés után Magyar talált egy megfelelő rádiót, amelynek 
az ára 4500 dollár volt. Újabb hajsza indult a szükséges összeg után. 
Végül Lord Rothermere megígérte, hogy a pénzt tavasszal elküldi. 
Persze tavaszig nem várhattak. Szalay bácsi ezt az összeget is 
előlegezte abban a reményben, hogy a lord azt majd neki megfizeti. 

A rádió újabb problémákat jelentett. A gép elektromos hálózatát át 
kellett építeni – ugyanakkor a rádió súlya egy órával megrövidítette a 
gép repülési távolságát. 

Magyar elvégzett egy rádiós tanfolyamot, majd egy bérelt 
készüléken állandóan gyakorolt hónapos szobájában. Mindez újabb 
kiadást jelentett, a szomszédainak ugyanakkor gyanússá vált a dolog. A 
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nyomozásra megjelent két detektívnek Magyar csak nehezen tudta 
igazolni, hogy ő nem kém, hanem egy óceánrepülésre készülő pilóta. 

Az 1930-31 téli hónapjai feszült várakozással teltek el. A gép 
márciusra újra összeszerelve állt a detroiti repülőtér hangárjában. 
Erősebb futóművet szereltek rá és a futómű borítót, valamint a 
csillagmotor külső, első burkolását leszerelték, hogy a gépet könnyebbé 
tegyék. Áprilisban Endresz is megérkezett. Vele jött Czapáry Jenő 
alezredes és Bánhidi Antal mérnök Magyarországról, hogy technikai 
segítséget nyújtsanak. Útjukat Rothermere lord fedezte. 

A rádiózást és a víz feletti repülést többször gyakorolták az Erie-tó 
felett. Szalay bácsi állandóan a repülőtéren tartózkodott, már csak 
látogatóba járt haza. Valószínűleg ő is csak kölcsönökből tudta az újabb 
és újabb kiadásokat fedezni. Nagyon türelmetlen volt. Június 15.-én 
New Yorkba utazott, majd hajóra szállt, hogy Budapestre előremenve 
várja meg az óceánrepülőket. A nyílt tengeren úszó hajója felett a már 
szintén New Yorkban várakozó Endreszék egy tiszteletkörrel búcsúztak 
tőle. 

Ekkor újabb akadály támadt. Elromlott az üzemanyag szivattyú. 
Egy reggelen a motor nem indult be. A különleges kapacitású pumpa 
beszerzése lehetetlennek  tűnt. A Lockheed gyárnak nem volt még egy 
ilyen alkatrésze. Az újságírók cikkeinek alapján – szerencsére – az 
eredeti tervező jelentkezett és elküldte a szivattyú egyetlen prototípusát, 
amelynek beszerelése újabb izgalmakat és kiadást okozott. 

A REPÜLÉS 
Endresz és Magyar végre startra készen voltak. Czapáry és Bándidi 

az Új Fundland-i Harbor Grace-be utazott, hogy előkészítse az ottani 
repülőtérről való végső indulást. 

New Yorkban tavasz óta nagy óceánrepülő-láz volt, ahol több 
pilóta készült a mieinkhez hasonló vállalkozásokra. Kedvező időjárásra 
vártak, ahol a Meteorológiai Intézetben Kimball doktor prognózisait 
figyelték, aki szakértője volt az Atlanti-óceán feletti időjárásnak. A 
figyelést egymásra is kiterjesztették és riporterekkel körülvéve, árgus 
szemekkel nézték, hogy vajon ki merészel a többi előtt elindulni? 
Endresz és Magyar nem szívesen vettek részt ebben a játékban és az 
első kedvezőnek ígérkező meteorológiai jelentésre, a starthoz készülve, 
kimentek a hangárba, hogy a postazsákokat és egyéni holmikat a 
repülőgépbe tegyék. A repülőtéri szálloda tulajdonosa, akinek még két 
napi bérrel adósok voltak, követte őket, nehogy fizetés nélkül 
meglépjenek. A szállodás aggodalma nem volt alaptalan, mert a két 
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pilótának nem volt elég pénze, hogy a számlát kifizesse. 
Szégyenkeztek. Valamit tenniük kellett. Senki ismerős nem volt már a 
közelükben. Ekkor Magyar sürgönyileg kért pénzt az 1200 km-re levő 
Flintből. 

Szalay néni megküldte a hiányzó 23 dollárt. A “Justice for 
Hungary” pilótái riporterek kérdéseinek kereszttűzében – akiket 
Endresz hiányos angolsággal adott válaszai ugyancsak megnevettettek 
– végül is három óra késéssel beszálltak a gépbe és úri módon távoztak 
el New Yorkból. A magyar repülés történetének e világraszóló 
vállalkozása ilyen filléres gondok árnyékában jutott mégis diadalra. Az 
akadályok sorozatainak leküzdése csak kitartással volt elérhető. 
Dicséret ezért a szervezőknek, a támogatóknak és a pilótáknak! 

A VÉGCÉL: A MÁTYÁSFÖLDI REPÜLŐTÉR 
A St. John-tól északnyugatra, kb. 40 km-re, egy tengeröböl partján 

levő halászfalú közelében, egy domboldalon kialakított repülőteret 
választották Endreszék a startra. Ez volt a legközelebbi pont 
Európához. New Yorkból ide 2000 km-t meghaladó repülést kellett 
megtenniük. A látási viszonyok nem voltak jók, de a kontinens keleti 
partját követve, az iránytű és a földi rádióállomások Morse-jeleinek 
segítségével, szerencsésen megtalálták Grace Harbour-t és a mellette 
levő kezdetleges repülőteret. Milyen jó, hogy volt rádiójuk, mert csak 
kevés üzemanyaggal indultak, visszafordulni lehetetlen lett volna, más 
repülőtér pedig nem volt a környéken. Repülésük, mint sokaknak, már 
a kezdetben tragédiával végződött volna. 

Grace Harbour-ban Czapáry és Bánkuti, valamint dr. Kimball 
időjárás prognózisa várta őket. Vacsora után nyugvóra tértek a helyi 
szállodában. Másnap, tehát július 15.-én úgy határoztak, hogy 
elindulnak, mielőtt a sűrűsödő köd lehetetlenné teszi a felszállást és 
akkor itt rostokolhatnak még ki tudja meddig? 

Útjuk legválságosabb része következett! A benzinnel megtöltött 
fő- és hét melléktartály következtében (kb. 700 U.S. gallon = 2500 
liter) a repülőgépnek 4000 kilogrammos terheléssel kellett a levegőbe 
emelkednie. Ha ez nem sikerül, a felszállómező végén levő 
kőrakásoknak ütközve, pozdorjává törhetik a gépüket... 

Czapáryék és a helyi lakosság egy része, a déli órákban búcsúzott 
el tőlük. Egy kislány rózsafüzért dobott be Magyar kabinjába. Még el 
kellett zavarni a legelésző kecskéket az útból, majd Endresz gázt adott 
és a “Justice for Hungary” 420 lóerős motorja felbődült, majd a ép 
gurulni kezdett. Magyar Sándor navigátor figyelve a sebességmérőt, a 
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házi telefonon jelentette társának: 50, 80, 100, 120, végre 150 km/óra 
sebesség. Ekkor Endresz felemelte a gépet, amely a rét  végén levő 
kövek fölött csak félméternyire siklott el. Még meg kellett “mászniuk” 
a domboldal magasabb részét. A nagyobb bokrok ágai csapkodták a 
szárnyakat, de a start sikerült, majd a tenger fölé kerültek. A nagy súly 
miatt magas fordulatszámmal járt a motor (2400 ford/perc és 
fokozatosan a magasba emelkedtek. Ez 200 méter volt a felhők és a 
vízszint között és így haladtak a 3000 kilométerre levő európai partok 
felé. 

A felhőzet fokozatosan lenyomta őket, a víz fölött viszont köd volt. 
Már a szárnyakat is alig látták. Több órát repültek vakon a „tejben”, 
szinte elveszítve minden tájékozódásukat. Viharos is lett az idő és egy 
széllökés alig pár méternyire sodorta őket a víz fölé, de Endresznek 
sikerült a gépet újra felhúznia. Az iránytűt és a magasságmérőt 
figyelve, lassan felemelkedtek a felhők fölé a napsütésbe. Öt óra 
repülés után végre elérték a 2000 méter magasságot. Magyar ekkor 
rádiókapcsolatot keresett. Először a Canadian Pacific „Aurania”, majd 
egy „Kennebeek” nevű gőzös jelentkezett. Este 10-kor még világos 
volt, a nap korongja mögöttük ragyogott, majd vörös színű lett, azután 
elsötétedett és megjelent a csillagok pazar világa. A Polárisból, vagyis 
az északi sarki csillagból mérve helyzetüket, Magyar megállapította, 
hogy a viharos szél észak felé sodora őket. Mintegy 120 km-re eltértek 
a tervezett útvonaltól. Ekkor délkeletre fordultak, majd vissza az eredeti 
menetirányba. 

Július 16.-án hajnali 3 órakor világosodni kezdett a keleti égbolt és 
felbukkant a nap, amely nemrégiben még a hátuk mögött volt. 230 km-
es utazó sebességgel elérték Európa partjait, de alattuk felhők úsztak. 
Rádióhívásukra a La Manche-csatornában haladó „Maya” nevű gőzös 
válaszolt. Fokozatosan lejjebb szállva, a franciaországi Metz-nél bújtak 
ki a felhőkből. Hamarosan felfedezték a Rajnát, később a távoli Boden-
i tavat, végül Ulm-nál elérték a Dunát. Attól kezdve nem kellett nézni a 
térképet, mert a Duna hazavezette őket. Linz és Bécs rádión üdvözölte 
az óceánrepülőket. Egy volt repülőbajtárs gratulált nekik. 

ÉRKEZÉS 
Már csak a felső tankban volt benzin, amikor Győr felett, Szalay 

bácsi szülővárosának tiszteletére, egy kört csináltak. A motor akkor 
köhögni kezdett. Endresz hiába kapcsolta sorba a tartályokat, a 
légcsavar leállt. Siklórepüléssel érték el Bicske határát és ott 
kényszerleszálltak egy kukoricaföldre. A légcsavar eltört, a futómű és 
az egyik szárnyvég megsérült. Egy szénásszekérről lemászott ember – 
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akit az előbb majdnem elsodortak – a gépből kiszállt pilótákat 
megkérdezte. 

„Honnan gyüttek kendek”? 
„Amerikából” – volt a válasz.  
Az ember végignézett rajtuk. Azt hitte, a pilóták tréfálnak vele. 
Nem, ez nem volt tréfa! Majdnem 6000 km-t repültek és 30 km-re 

a cél előtt kényszerleszálltak. Endresz sírt, azután a két bajtárs egymást 
vigasztalta. Magyar egy arra járó autóba szállt és Alcsút község 
jegyzője irodájából telefonált Mátyásföldre, ahol a fogadtatásukra 
összegyűltek soraiban nagy volt már az ijedelem. Két óra múlva, egy 
értük küldött kétmotoros Fokker gép fedélzetén, megérkeztek 
Mátyásföldre, ahol gróf Bethlen István miniszterelnök, külföldi 
képviseletek, köztük Roosevelt amerikai követ, Endresz felesége, 
Magyar édesanyja és mintegy tízezer, de már szétszéledő ember 
mámoros lelkesedéssel üdvözölte őket. Valószínűleg Szalay bácsi is ott 
volt, de a források ezt nem említik. 

A tömeg a Himnuszt énekelte, majd az üdvözlések sorozata 
következett. Automobil út a várba, ahol a magyar kormány tagjai, 
köztük Gömbös Gyula honvédelmi miniszter köszöntötte a szolgálaton 
kívüli katonatiszteket, mert a pilóták azok voltak. Másnap este díszebéd 
volt a Gellért-szálló éttermében, ahol Endreszék gróf Apponyi Albert 
mellet ültek a főhelyen. Pár nap múlva a kormányzó is fogadta őket és 
soronkívüli századosi előléptetésben részesültek, valamint Szalay 
bácsival egyetemben, megkapták a harmadosztályú magyar 
érdemkeresztet. Július 20.-án volt a legnagyobb ünneplés. Endresz, 
Magyar és Szalay végigautóztak az Andrássy úton, majd az Ezeréves 
emlékmű előtt köszöntötte őket József főherceg, majd gróf Klebelsberg 
Kunó kultuszminiszter, Sipőcz Jenő, Budapest főpolgármestere, a 
Magyar Aero Szövetség és az örvendező magyarok ezrei! 

Endresz és Magyar óceánrepülését az egész világ nagy 
érdeklődéssel figyelte és követte. Fokozottabb mértékben volt ez így 
Magyarországon, ahol a nemzet lelkesedése a Trianon 
igazságtalanságára való figyelemkeltést és a sportteljesíményt egyaránt 
értékelte. Ezeket a megállapításokat igazolja Rothermere lord sürgönye, 
amely a szerencsekívánaton kívül, a kitűzött pályadíj odaítélését is 
jelentette és amely kifejtette a “Justice for Hungary” óceánrepülésének 
nemzeti propaganda értékét.  

A teljesítmény adatai a következők voltak: 
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Az Atlanti-óceán átrepülésének recordja parttól partig (3000 km) 
13 óra 50 perc alatt, 231 km/h átlagsebességgel, egyben a legmélyebb 
berepülés Európába az észak-amerikai földrészről. 

A kétüléses, egyfedelű Lockheed „Sirius” gép megbízhatósága az 
amerikai repülőgyártás eredményességét hirdette. A műszerek azonban 
akkor még gyengék és megbízhatatlanok voltak. A gép Csepelen való 
kijavításakor kiderült, hogy egy szárny-tartályban még volt 100 liter 
benzin, de a műszerek, vagy a csapok hibás működése következtében a 
végcél elérése nem sikerült! 

A kényszerleszálláskor megsérült repülőgépet szétszedve 
Bicskéről Csepelre szállították és a Műegyetem repülőgép építő és 
javító részlege, a közben hazaérkezett Bánhidi Antal felügyelete alatt 
javította ki. Azután a gép a Közlekedési Múzeum előtt ki lett állítva, 
majd országos körútra indult, sőt egy londoni repülést is terveztek, 
hogy a “Justice for Hungary”-t Rothermere lordnak is bemutassák és 
köszönetet mondjanak neki a támogatásért. Ezek teljes megvalósulására 
nincsenek e sorok írójának értesülései, de annyi bizonyos, hogy 
Endreszt, Magyart és Szalay bácsit július 30.-án Siófokon, később 
Kecskeméten és szeptember 20.-án Szegeden is, ünnepélyesen 
fogadták. Az utóbbi két helyen a gépet is bemutatták. 

A “Justice”-t a magyar állam 100,000 pengőért (akkor kb. 30,000 
dollár) megvásárolta Szalay Emiltől. HA-AAF lajstromjellel látták el és 
Endreszt jelölték ki a gép pilótájának. 

1931 novemberében Magyar és Szalay visszatértek az Egyesült 
Államokba. Magyar Sándor óceánrepülőt november 18.-án New 
Yorkban ünnepélyesen fogadták. Ezrek sorfala közt utazott gépkocsin a 
városba, ahol a városháza előtt Walker polgármester üdvözölte és 
átadta neki a város kulcsát. Üdvözlőbeszédében kiemelte, hogy minden 
embernek meg kell jegyeznie ezt a jelmondatot: „Igazságot 
Magyarországnak”! 

A REPÜLŐSZERENCSÉTLENSÉG 
A következő évben a “Justice for Hungary” repülőgép Endresszel 

és más másodpilótákkal többször a levegőbe emelkedett, hogy 
bemutatkozást tegyen.  

1932. május 21.-én Endresz György pilóta Bitai Gyula navigátorral 
Rómába repült az akkor már létszámban megnövekedett óceánrepülők 
kongresszusára. Az út kb. hat óráig tartott. A Littorio-i repülőtér előtt, 
leszálláskor hirtelen magasságot veszítve, 200 méterrel a cél előtt, a 
“Justice for Hungary” lezuhant és személyzetével együtt elégett. A 
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szerencsétlenséget olasz előkelőségek és nagy tömeg látta, annak okát 
megbízhatóan sohasem állapították meg. 

A magyar revíziónak egy másik támogatója: Mussolini olasz 
miniszterelnök, a megdicsőült magyar pilóták hamvainak 
hazaszállításakor, olasz repülőtisztek és magasrangú tisztviselők 
jelenlétében személyesen tisztelgett a koporsók előtt. Az olasz 
kormány, nehogy a magyar igazság eszméje elhomályosuljon, új 
repülőgépet adományozott Magyarországnak. Ezt a gépet “Giustizia 
per l’Ungheria” elnevezés díszítette. 

A két pilóta repülőhalála nagyon megrázta a nemrég még lelkesen 
és vidáman ünneplő Magyarországot. Állami dísztemetést rendeztek, 
amelyet e sorok írója is látott, mint 7 esztendős fiú, végigszemlélt egy 
járda széléről Budapesten. A koporsókat ágyútalpon vitték, amelyeket 
több koszorúval teli virágos kocsi kísért a Déli pályaudvartól a 
Lánchídon keresztül, majd az Andrássy úton. A kormányzó és a 
kormány az Operaház előtt, a honvédség tábori püspökei: Hász István 
katolikus, Soltész Elemér református, a Hősök terén búcsúztak el a 
nemzet halottaitól, akiket a Kerepesi temetőben helyeztek el végső 
nyugalomra. A harangok országszerte zúgtak azokban az órákban. 

Budán egy főbb teret Endresz Györgyről neveztek el, amelyet 1945 
után a Magyar jakobinusok terévé változtattak. 

Megjegyzendő, hogy Endresz György, Magyar Sándor és Bitati 
Gyula a trianoni tiltások következtében eredeti hivatásukat elveszített 
honvéd repülőtisztek voltak. Endresz a császári és királyi temesvári 
hadapródiskolába járt, Magyar és Bitati a Ludovika Akadémia 
végzettjei voltak. Erős hazafias nevelésben részesültek.  Emléküket ma 
is tiszteletnek kell öveznie! Ez a tisztelet azokra a személyekre is 
maradandó legyen, akik a “Justice for Hungary” útját a tervezéstől a 
bicskei leszállásig egyengették. Az észak-amerikai magyarság 
akkoriban egy millióra becsült és mintegy négyszáz egyházba, 
egyesületbe foglalt tömege nem tudott ugyan összefogni, csupán 
néhány kiemelkedően hazafias személy, akik azután a szép és nemes 
tervet mégiscsak keresztülvitték. Emlékezzünk Nagytiszteletű Molnár 
Jenőre és feleségére, mint a magyar óceánrepülés gondolatának 
elindítóira, Rimaszombathy Istvánra és presbiter társaira, Szalay Emilre 
és családjára, a Bizottság tagjaira, Rothermere lordra, Czapáry Jenőre, 
Bánhidi Antalra, valamint a már ismeretlen adakozó kanadai és 
amerikai magyarokra! Közülük néhányan, Rimaszombathy is, 
résztvettek 1938-ban a Magyarok Világszövetsége Világkongresszusán 
Magyarországon, amikor a kormányzóval és Imrédy Béla 
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miniszterelnökkel külön fogadáson találkoztak a királyi palota 
tróntermében. 

Magyar Sándor 1981-ben hunyt el a Tennessee államban levő 
Knoxville-ben. 

A magyar óceánrepülésről régebben megjelent emlékezések és 
újságcikkek sok eltérő adatot közölnek. Tanulmányomban igyekeztem 
ezeket valószínűsíteni, vagy elhagyni. Döntő forrásul Magyar Sándor 
1940-ben megjelent könyvében írt közléseket vettem. A források között 
van egy különös írás, amely Kanadában jelent meg 1995-ben az ide 
kivándorolt dunai svábok „Heimatbote” c. folyóirat januári számában, 
amely Georg Endreszt a „sváb Lindbergh”-nek mutatja be. Bár Endresz 
valóban sváb származású volt, de az óceánrepülést magyar pilótaként 
és magyar célok érdekében tette. Ezt fényesen igazolják szavai, 
amelyekkel amerikai barátaitól így búcsúzott a detroiti repülőtéren:  

„Kedves magyar véreim! Én mindig a cselekvés embere voltam, a 
szónoklás nem kenyerem. Hogy most mégis beszédbe fogok, csak azért 
teszem, hogy nektek istenhozzádot mondjak, mielőtt nagy útunkra 
indulunk. Tartsatok bennünket emlékeitekben! Útunknak két célja van: 
az első, hogy megmutassuk a világnak, hogy a magyar van olyan 
nemzet, mint bármely más. A másik pedig, hogy felhívjuk a nagyvilág 
figyelmét arra az igazságtalansága, amelyet ellenünk Trianonban 
elkövettek. Trianonban ítélkeztek fölöttünk olyan bűnért, amit soha el 
nem követtünk, keresztre feszítették ezeréves hazánkat, amelyet vérrel 
szereztünk meg. Mi ebbe soha bele nem nyugszunk, igazságot akarunk, 
hinni akarunk, mert ehhez jogunk van. Békét akarunk, mert csak így 
élhetünk, béke pedig csak akkor lesz, ha igazságtalanul elvett 
határainkat visszakapjuk. Én tudom, hogy a Magyarok Istene velünk 
van! Utolsó üzenetem hozzátok ez: Éljen az ezeréves Magyarország”! 

A magyar óceánrepülésnek jövőre lesz a 75. évfordulója! 

Források: 
Hírközlések a „Délmagyarország” című újságból: 1931. július 30, 1932. szeptember 12. 
Hírközlések a „Pesti Hírlap” 1932-es és 1933-as „Nagy Családi Naplójából”. 
Tóth Elemér szds.: Cikk a „Ludovikás Leventében”, 1932. 
Magyar Sándor könyve: „Álmodni mertünk”. Révai kiadás, Budapest, 1940. 
Rúzsa Jenő: „A kanadai magyarság története. Toronto, 1940. 
Dr. Tóth Kálmán cikke a „Magyar Élet”-ben. Toronto, 1981. 
World Book Encyclopedia. U.S.A., 1961. 
Bagossy László: Encyclopeadia Hungarica. Calgary, 1994. 
Frank Schmidt: Georg Endres: The Danube Swabian Lindbergh. „Magyar szárnyak”, 

U.S.A., 1952. 
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Angolnyelvű cikk a Budapest Business Journal-ból, “The nation’s brave and forgotten 
flyboys” 1966. október 7.  

Capt. Somogyvári József: Cikk a „Kanadai Magyarság”-ban. Toronto, 2004. nov.13. 
v. Nagy Kornél: ’Igazságot Magyarországnak”! Magyar Szárnyak, U.S.A. 1981. 
 

Képek forrásai: 
HIM= jelzésű képek a H.M. Hadtörténeti Intézet és Múzeum Fotóarchivumának 

tulajdonát képezik. A képeket Illésfalvi Péter hadtörténész-múzeológus válogatta. 
ML= jelzésű képek Magyar Lóránd (U.S.A.) magángyűjteményéből valók. 
MG= jelzésű képek Molnár George (Kanada) magángyűjteményéből valók. 
MS= jelzésű képek Magyar Sándor könyvéből valók. 
KMT= jelzésű képek Rúzsa Jenő: „A kanadai magyarság története”című könyvéből. 
Vajna Iván gyűjteményéből. 
PP= Dr. Pogáts Pál gyűjteményéből. 
 
TISZTELT OLVASÓ! 

Korábban újságunkban már hírül adtuk, hogy Magyarországon 
méltó emlékhelyet szeretnénk létrehozni két magyar pilótának, akik a 
repülés történetében az elsők között szelték át az Atlanti-óceánt, 
ráadásul egymotoros repülőgéppel. 

A részletekről akkor már megemlékeztünk, most szeretnénk 
beszámolni arról, hogy mi történt eddig. Megalakult a bizottság, amely 
összefogja ezt a nemes munkát. Meg kell említenünk, hogy annak a 
földnek a tulajdonosa, ahol annak idején leszálltak a géppel – nagyon 
kedvező áron rendelkezésünkre bocsátja a területet. A megvásárlás után 
semmi akadálya nem lesz az emlékhely kialakításának. Kiváló 
iparművészek dolgoznak terveken és természetesen a legjobbat  
választjuk majd. Olyant, amely híven tükrözi azt a korszakot, amely 
híven tükrözi azt, hogy a Trianon utáni nehéz helyzetben is voltak bátor 
magyar emberek, akik helytállásukkal kivívták az egész világ 
elismerését. Végső soron ennek a rendkívüli repülőteljesítménynek 
adózunk nagy tisztelettel, mi utódok.  

Ne felejtsük el a repülőgép nevét sem: “Justice for Hungary”. 
(Igazságot Magyarországnak!) 

A fentiekből azonnal kiderül, hogy mindehhez pénz kell. 
A bizottság nyitott egy bankszámlát Magyarországon, amelyre a 

külföldön élő magyar honfitársaink hozzájárulásukat be tudják fizetni. 
A bank neve és a számlaszám: ERSTE BANK, HU 52 1194 4447 0211 2963 1000 0063. 

Megjegyzésül legyenek szívesek beírni: „Endresz György 
emlékhely”. Kérjük, hogy a nevüket is tüntessék fel, hogy az 
emléktáblára fel tudjuk írni minden adakozó nevét. 

MAGYARSÁG Január 15. 
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vitéz Zászlós-Zsóka György  

TOSZKÁNAI HARANGOK 

A Cleveland-i Magyar Kongresszus 1994-ben „az összmagyarság 
osztatlan megbecsülésére érdemesnek” minősítette és arany éremmel tüntette ki 
„Toszkánai harangok” című munkámat. A sors − késői értesülés következtében 
− úgy hozta, hogy előadásomat a Magyar Kongresszuson nem tarthattam meg 
és így annak szövege nem kerülhetett nyilvánosságra a Magyar Találkozó 
Krónikájában sem. De a beszéd máig sem vesztett semmit aktualitásából, ezért 
annak teljes szövegét az alábbiakban közlöm.  

* * * 
Az itáliai félsziget őslakói, a leginkább etruszk néven ismert nép, 

része volt annak a Kaukázus Kaspitenger-i fehér fajú őshazának 
térségéből nyugatra és keletre kiindult népvándorlásnak, amely már 
jóval a jégkorszak jégmezőinek eltakarodása előtt, még a Felső-
Paleoliticum végén megindult, s amely mintegy harmincezer évvel 
ezelőtt elérte az Atlanti-partokat, ahol a Cromagnon-i és egyéb 
Pirenneus-i barlangokban megtalált karcolataiban és festményeiben 
hátrahagyta jelenlétének és művészetének nyomait. Ez a népvándorlás 
szükségszerűen átvonult a Duna-Kárpát-medencén is, ahol egy 
tekintélyes része véglegesen megtelepedett és megalapozta a térség 
őskultúráit, egy másik része pedig az alpesi hágókon át megtalálta az 
utat Itália felé és leereszkedett a Po és annak számos mellékfolyója 
völgyébe, idővel pedig, a Kr. e.-i első évezred fordulójára, 
birtokbavette és benépesítette az egész félszigetet. 

Ebben az időszakban az ókori – a mezopotámiai sumír és az 
egyiptomi – magaskultúrák már összeomlottak a civilizáció határain 
kívül rekedt semiták támadásainak pergőtüzében, a szintén fejlett Égei 
tenger szigetvilágának hasonlóképpen fejlett kultúráját pedig Kr.e. 
1100 körül szétverték az északról érkező, főleg germánfajú, 
civilizálatlan törzsek, amelyek az elkövetkező évszázadok folyamán 
azután keveredtek a mediterráni őslakóssággal és átvették azok ősi 
kultúráját. Később ebből a keveredésből alakult ki a görög néven ismert 
új nép és új kultúra, de érkezésükkel – Itália kivételével az egész 
mediterráni térségben is felborult a régi rend. A görögök történetében is 
„sötét kornak” nevezett, három évszázados homály borult a régi 
magaskultúrák romhalmazára, amely sötétségben Etruria volt az 
egyetlen „világítótorony”, amely sugározta az emberiség addig elért 
civilizációját és kultúráját a hanyatlásba zuhant felé. 

Kr. e. 800 táján bekövetkezett a „görög renaissance” és megindult 
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a földhiányban szenvedő görög nép terjeszkedése, amely 
terjeszkedésnek első és legfontosabb természetes célpontja a 
közelfekvő, főleg mezőgazdasági vonatkozásban gazdag Itália lett. Az 
első telepesek a Lipara, – a mai Lipári – szigeteken vetették meg 
lábukat és katonai hatalmukat, de ellentétben a hivatalos történetírással, 
amely mint békés kereskedő-hajósnépet említi őket, foglaló 
ellenségként érkeztek. Kr. e. 755 táján Ischia szigetén megalapították 
Pithecusaet, a század derekán pedig már Itália területén, egy elfelejtett 
nevű etruszk városból építették ki görög mintára Cumaet. 
Partraszállnak délen a tarantói öbölben is, északon pedig Spinában és 
Átriumban telepítenek kolóniákat. Érkezésükkel,az egyetemes 
emberiség történelmének szempontjából, az itáliai népek, azon belül 
pedig az etruszk nép ókori története be is fejeződik. Itáliában új korszak 
kezdődik, amely korszak már az etruszk nemzet és az etruszk állam 
története, összefonódva a görög, majd római terjeszkedés történetével. 

Dr. Padányi Viktor kiváló magyar történészünk örökérvényű 
megállapítása szerint – amellyel tökéletesen egyetérthetünk –  „egy 
egyetemes történettudomány, amelynek a puszta igazságkeresésen 
kívül más célja is van, abszurdum. De egy nemzeti történettudomány, 
amelynek a puszta igazságkeresésen kívül más célja nincs, szintén az”. 

Az etruszkok további történetét is lehet az egyetemes emberi 
történet szempontjából vizsgálni, a puszta igazságkeresés módszereivel. 
De lehet, sőt – mint minden más, valamirevaló, önérzetes nemzet ezt 
meg is tette – szükséges is etruszk nemzeti történetet írni. 
Etruszkológusaink kezdettől fogva elmulasztották mindkettőt. A puszta 
igazságkeresést meg sem kísérelték, mert a kérdést uraló, hangadó 
etruszkológusok egytől-egyig az ókori győztesek és azok történelmi 
örökösei sorából kerültek ki. Ezeknek nem állt érdekében a puszta 
igazságkereséssel bíbelődni, aminek következtében az etruszk 
történetben nem az etruszk nemzet, hanem a győztesek nemzeti 
szempontjai érvényesültek. Massimo Pallottino hírneves etruszkológus 
így ír erről: „Az etruszkológia csak az utóbbi évtizedek folyamán lett 
önálló tudományág... Gyakorlatilag a görög-római történészek, a 
klasszikus régészek és az indó-európai nyelvészek voltak ugyanazok, 
akik – némelyikük csak alkalomadtán – résztvettek az etruszk 
kutatásokban is”. Ő állapítja meg Etruszkologia című könyvében azt is, 
hogy az etruszk civilizáció „eddig másodrendű jelentőségű fenomén 
volt – sok pontban, valóban, szatellita, vagy szerény imitáció, – 
összehasonlítva a kelet-mediterráni és a görög nagy civilizációkkal” és 
„hallgatólagosan megegyeztek egymás között abban a nézetben, hogy 
az óvilág számára általában az etruszk tanulmányok nélkülöznek 
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minden nagyobb jelentőséget”, majd zárójelben hozzáteszi, hogy 
„hacsak nem azt, hogy prélude volt a Róma-i Itália és általában a 
'Romanitá', mint egész, történetéhez”. 

Az Itáliát bekerítő görögök szándékait és stratégiáját az etruszk 
vezetőség korán felismerte és Etruria hadászati megerődítésével, majd 
Észak és Dél erődvárosainak felépítésével válaszolt. Ezzel kezdetét 
vette Itáliában az etruszkológusok által „városiadásnak” elnevezett 
folyamat. Ez a szóhasználat azonban az etruszkok esetében helytelen, 
mert az erődvárosok kiépítésének célja az etruszkok részéről nem az 
üzletelés volt, mint a korabeli egyéb városos-államok esetében, hanem 
az egész félsziget ostromállapotba helyezése, amivel a Kr. e. VIII. szd. 
végére el is készültek. 

Az itáliai védrendszer tökéletesen megfelelt feladatának és az 
etruszk államvezetés várakozásának, amennyiben közel 300 éven 
keresztül a görögök minden erőfeszítése hiábavalónak bizonyult, hogy 
meg nem szűnő támadásaikkal rést üssenek rajta és az etruszk 
tengerészet sikeresen megakadályozott minden benyomulási kísérletet 
az egész Tirrén-tengeri térségen is. Az V. szd. közepén azonban új 
tényezők jelentkeztek ellenségként Etruria önvédelmi háborújában. 

E tényezők egyike az Etruria déli határán egy jelentéktelen etruszk 
városból „a népek nagy olvasztókemencéjévé” alakuló, rohamosan 
katonai nagyhatalommá fejlődő Róma volt. Róma világhódító 
expanziós politikája ekkor indult el szédületes pályát befutó útján, 
amely elsőként egyenesen a szomszédos Etruszk Birodalom ellen 
irányult. A Római Birodalom idővel nem csak az etruszk kultúra, az 
évezredek folyamán felhalmozódott szellemi, erkölcsi és anyagi 
hagyománykincs temetője, majd bitorlója lett, hanem az etruszk nép 
élettanilag is megsemmisült benne. 

Korunk paradoxona, hogy a napjainkban eluralkodó világnézet, a 
demokrácia, amelyik magán kívül semmi más politikai rendszert meg 
nem tűr, milyen csodálattal adózik a római történet iránt, amelyről 
bármit lehet állítani, csak azt nem, hogy demokratikus lett volna, 
ugyanakkor a „Barbaricum” népeiről csak a leglenézőbb, legelítélőbb 
módon hajlandó megemlékezni, mintha e népek mind csak kegyetlen, 
gyáva, civilizálatlan, kultúrálatlan, pogány vademberekből állottak 
volna. 

Ennek oka a római felsőbbrendűségi mítosz. Felépítésében és 
terjesztésében a Pápaság játszotta a legnagyobb szerepet, amely 
különféle világi hatalmakkal karöltve számos alkalommal meg is 
kísérelte a végül is elbukott régi Római Birodalom keresztény keretek 
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közötti visszaállítását. Ám a Pápaság mögött nem messze maradnak el 
a nyugati tudományos körök sem, s ez – különösen a “Renaissance” óta 
– annak a következménye, hogy a nyugati tanult társadalom 
köztudatába egy másik mítosz is meggyökerezett, amely szerint a mai 
nyugati kultúra a görög-római kultúra örököse és – quasi – folytatása, 
ezért azonosítják magukat velük és fenntartásnélküli igazságként 
fogadják el az ókori szerzők műveit és adatait. 

Az etruszkokra vonatkozó forrásaink főleg római történetíróktól 
származnak, akik akkor írtak, amikor Etrúria már nem létezett, amikor 
már Róma kolóniája lett, de az etruszk királyok, hazafiak és hősök még 
úgy éltek a római emlékezetben, mint halálos ellenségek, s így 
bűnözők. Az ókori szerzők művei viszont semmi esetre sem a 
„történelmi igazságkeresés” jegyében íródtak, hiszen ellenérzésüket 
műveikben nem is titkolják. Az „eredeti források” hatása alól 
természetesen az etruszkológusok sem tudták kivonni magukat, s azok 
alapján hozták meg előítéletekkel teli ítéleteiket, mindig a görögök és 
rómaiak javára és mindig az etruszkok rovására. 

Pedig a római  „jóhírnevet” kezdettől fogva csak a belőle hasznot 
húzó ügyes hírverők propagandája „adta el” a külföldnek. Ezek a 
propagandisták, amikor a római terjeszkedésről beszélnek, egy-egy nép 
leigázását, egy-egy ország meghódítását úgy állítják be, mintha az 
áldozatokkal jót tettek volna, hiszen felszabadították őket törvényes 
uralkodóik  „elnyomása” alól és vitték nekik a magasabbrendű római 
kultúrát és civilizációt. Azt a tényt, hogy a meghódított területek 
művészi szinten álló háziiparát a Rómából importált tömegárúval 
tönkretették, hogy a minőségi termelést elsorvasztották és az iparral 
foglalkozó független és vagyonos kézműveseket tömegesen cseléd-
sorba taszították, s a megfizethetetlensége miatt versenyképtelenné váló 
hazai termelés megszűntével magát az jóízlést is megsemmisítették, 
azzal mentik és igazolják, hogy a szegény nép számára is elérhetővé 
tették az addig csak gazdagok által élvezett iparcikkeket. A politikai 
függetlenségük és nemzeti létük elrablását békeszerződésnek, 
szövetségkötésnek, sőt felszabadításnak nevezik és a római 
állampolgárságot jutalmazásnak tolják fel. A puszta valóság azonban 
az, hogy a külvilággal szemben a megfélemlítés és lefizetés módszereit 
alkalmazó római vezetés Róma egész férfilakosságát egy hosszúlejáratú 
imperialista terv szolgálatába állította, egy jól felszerelt, évszázadok 
állandósult háborúiban megedzett és haditapasztalatokban bővelkedő, 
jól fegyelmezett, de szándékosan műveletlennek, vadnak és 
igénytelennek nevelt haderőt szervezett belőlük és ezzel a prédára éhes 
és prédálásra felbiztatott embertömeggel indult mindazoknak a 



240 

legkegyetlenebb és legkönyörtelenebb lemészárlására, akiknek 
asszonyaira, földjére, házára, vagyonára, gazdagságára szemetvetett, ha 
azok – nemzeti létük és életformájuk védelmében ellenállni 
merészeltek nekik. A korabeli Itáliában Rómát – Livius szavai szerint – 
a szomszédos hatalmak nem úgy tekintették, mint egy várost, hanem 
mint egy ellenséges katonai tábort, amelyet beerőszakoltak közéjük 
azzal a céllal, hogy megzavarják az általános békét. De nem kevésbé 
elítélendő a római külpolitika másik fele sem, amelyik abból állt, hogy 
szoros szövetséget kötöttek viszont mindazokkal, akik vállalkozásukat 
elősegítették – mármint az ellenfél soraiból kikerülő árulókkal – 
akikkel, jutalmazásként, a közösen szerzett prédát meg is osztották. 

A római terjeszkedés első célpontja Itáliában Latinum volt, hogy a 
városállamnak a hatalomhoz és terjeszkedéshez szükséges hátországot 
megszerezze Róma városának. Latinum teljes bekebelezése 497-ben 
meg is történt, miután a Regillus tó partján a rómaiak az egyesült latin 
erőket az etruszk segítség beérkezése előtt kegyetlen öldökléssel 
legyőzték és döntő vereséget mértek rájuk. 

403-ban katonai tribunok vezetése alatt három irányú, de 
összpontosított támadásra indulnak Veii ellen a Latiummal 
megerősödött római légiók. Az ország déli bástyájának szerepét betöltő 
etruszk városállamot ostromzár alá veszik és ezzel kezdetét veszi a  
„tízéves  háború”. 

Ugyanez az évszám jelöli az etruszk nemzet elleni megsemmisítő 
háború megindításának kezdetét is. 

A görög támadások ellen 300 éven keresztül sikeresen védekező 
Etruriát a saját földjén nagyhatalommá hízott és a külső ellenséggel 
szövetkező római agresszió nehéz helyzetbe hozta, mert „két-frontos 
háborúra” kényszerült. Ennek ellenére sem Veiit, sem az etruszk 
nemzetet nem a görög-római összjáték malomkövei morzsolták 
valójában össze, hanem a belső „őrlő szú”, amely már kidűlése előtt a 
fában lakott. 

Ez az „őrlő szú”, mint a másik ellenségként jelentkező tényező, az 
etruszk társadalmat ősi erényeiben és erkölcseiben belülről megrontó, 
Elő-Ázsiából menekült idegenek tömege volt, akiknek érkezése és 
befogadása Itáliába az etruszk sorsra és jövőre nem kisebb veszélyekkel 
volt terhes, mint maga a római veszedelem. 

Cyrus perzsa király 559-ben megfosztotta trónjától Media 
uralkodóját, Astyagest, majd 546-ban meghódította Lydiát, 539-ben 
pedig Babilónt és megalapította a hatalmas Perzsa Biroldalmat. Az 
ionfai városokat Cyrus vérengző tábornoka, Harpagus igázta le, aki elöl 
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tömegesen menekültek el az elő-ázsiai görög gyarmatokon 
meggazdagodott kereskedők és mesteremberek, akiknek nagy része az 
itáliai félszigeten talált menedéket. Ezek Harpagus hódítása elől kellő 
időben hajóra tudtak szállni, s a történelem feljegyzi róluk, hogy 
minden vagyonukat magukkal vitték.  

Tudni kell, hogy az etruszk társadalomban az idegenek a 
legalacsonyabb társadalmi osztályba tartoztak, akiket az ősiségére 
büszke, de sokkal szerényebb anyagi körülmények között élő etruszk 
őslakosság nem volt hajlandó befogadni, emiatt a palotákba költöző és 
szolgákat tartó emigránsok idegenül érezték magukat az etruszk 
városállamokban. Az etruszkokéval homlok egyenest ellentétes 
értékrendszerük és erkölcsi felfogásuk az évszázadok, sőt ezredek óta 
változatlanul archaikus és monarchikus társadalomban egyre fokozódó 
feszültséget váltott ki. Az újgazdagok hamarosan megtalálták az utat az 
etruszk vezető körök felé és a magukkal hozott szabados-anyagias 
erkölcseikkel meg is rontották őket. Nekik nem állt érdekükben 
szembeszállni sem a görögökkel, sem a rómaiakkal, hiszen ők nagyon 
jól megértették magukat a hozzájuk minden vonatkozásban közelebb 
álló ellenséggel. Az ősi hitet szabados görög vallási és zavaros politikai 
eszméikkel megingatták, a közerkölcsöket életmódjukkal a teljes 
lezüllésig lerontották, s vagyonukkal olyan politikai hatalomra tettek 
szert, hogy az ő akaratuk és érdekeik érvényesültek az államvezetés 
minden terén, beleértve a hadviselést is. Az évezredes patrialhális 
rendszer gyorsuló átalakulása és az ebből folyó katonai legyengülés az 
Etruszk Birodalom rohamos hanyatlásához vezetett, mert ilyen 
körülmények között az őslakos etruszkoknak sem volt érdemes a 
romlott új, és korrumpált régi vezetőréteg uralmáért vérüket ontani. 
Ugyanaz történt Etrúriában, ami a történelem folyamán már előttük és 
utánuk is annyiszor megismétlődött és hatalmas, erős birodalmakat 
porbadöntött, amelyeket külső ellenség addig soha le nem győzött: az 
„új értékeket”, „új erkölcsöket”, idegen szokásokat felvevő vezető 
osztály szembekerült az ősi erényekhez, valláshoz és erkölcsökhöz 
ragaszkodó tömegeivel. Hamarosan megindult egy vagyoni és szociális 
eltolódás és az eredeti, született arisztokrata uralomban egyre nagyobb 
szerepet kapott a gazdag és meggazdagodott kereskedők osztálya, akik 
zömmel az idegenek soraiból kerültek ki.. 

A hatodik század végére az ősi monarchikus rendszer és 
társadalom átalakult a gazdag főurak oligarchikus rendszerévé. 
Kimutatható a görögök által akkor már ismert, kikísérletezett és 
alkalmazott azon stratégia is, amely a katonailag legyőzhetetlen 
ellenfelet az erkölcsök megrontásával belsőleg gyengíti le és teszi 
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tönkre annyira, hogy „érett”, vagy inkább rothadt,  „almaként hullik 
ölébe” az addig elérhetetlen győzelem. Nem meglepő tehát, hogy az 
ötödik századra válságba ment az etruszk uralmi és társadalmi 
szerkezet, majd elkezdődnek a városállamokon belüli „szociális” 
összecsapások, amelybe végül is az etruszk nemzet belepusztul. 

Veii tíz évig tartó ostromának története magának az etruszk 
tragédiának a története dióhéjban. 

A sokezredéves régi rend menthetetlen felbomlását mutatja az 
etruszk nemzetgyűlés azon indokolása, amellyel a szorongatott déli 
végvárnak a veii király személye miatt az etruszk nemzet a segítséget 
megtagadja. Ennek következtében Veii egy idegen származású, a külső 
ellenséggel összejátszó és ellenséges érzületű trónbitorló király 
erőszakos parancsuralma alatt, a király által beültetett belső ellenség 
közreműködésével, egy meghasonlott társadalommal, az etruszk 
nemzet hivatalos támogatása nélkül magára maradt a kor két 
legnagyobb hatalmával szemben. 

Veii, mindennek ellenére is, tíz éven át, reménytelenül, de sohasem 
reményt vesztetten, vitézül állta az ostromot és – végül is – nem a külső 
ellenség ereje, hanem belső árulás végzett vele. „Így esett el Veii, az 
etruszk nép leghatalmasabb városa”, írja a római Livius,  „még végső 
pusztulásában is nagyságot mutatva; mert miután tíz nyáron és tíz télen 
keresztül ellenállt az ostromnak, amely megszakítás nélkül folyt, s több 
veszteséget okozott, mint amennyit elszenvedett; még most is, amikor a 
Végzet sürgette vesztét, nem az erőszak győzte le”... 

Kr. e. 392-ben Etruria legerősebb végvára elesett. De az etruszk 
nemzet még közel másfél évszázadig állta a sarat a saját erejét 
sokszorosan meghaladó ellenséggel szemben. Ugyanolyan reménytelen 
viszonyok között, mint Veii, de ugyanúgy sohasem reményt vesztetten, 
mint Veii. A Kr. e. 20. szd. közepe táján már egész Itália Róma 
rabigáját nyögte és a telhetetlen nagyhatalom megkezdte a félszigeten 
túli terjeszkedést is a ligurok, majd Istria és az illírek elleni 
támadásaival. Kr. e. 278-tól etruszkokról többé nem szól a történelem. 
A „szolgaság békéje helyett a szabadság háborúját választó nemzet” a 
becsületes és dicsőséges halált kapta a sorstól és maradéktalanul 
megsemmisült. 

Az etruszk nemzet megsemmisült, de etruszkok még maradtak. 
Mint minden háború – és országvesztés után, úgy az etruszkok esetében 
is volt egy emigráció, amelyik – mint minden emigráció – magával 
vitte csodavárással határos reményét, hogy egyszer hazatérhet. Az 
emigránsok zöme az észak felé irányuló római terjeszkedés elől az 
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Alpok hágóin át a Duna-Kárpát-medence felé vette útját, ahol először 
az Észak-Nyugati Kárpátok vidékén kerestek és találtak menedéket, 
majd korai magyar királyok Erdély peremvidékére telepítették őket 
határőrszolgálatra. Ezek a Szicíliának nevet adó székelyek, az itáliai 
szikelek, vagy szikulik, akik a 896-ban „honfoglaló” magyarok elé 
mentek és bekalauzolták őket az őslakosság által üresen hagyott 
területekre. A székelyek azonos nyelvet beszéltek és beszélnek ma is a 
Duna-medence akkori népével és Árpád vezér még fehér ősnyelvet 
beszélő részlegével. A Duna-medencében új hazára talált, székely 
gyűjtőnéven ismert etruszk maradék nép a magyar őslakosságtól 
szétválaszthatatlanul élte végig az elmúlt kétezer évet és a Kárpát-
medencei őslakosokból, a székelyekből, Atilla hunjaiból, az avarokból 
és Árpád „honfoglalóiból” ötvöződött az a nemes magyar nemzet, 
amelyik „a népek harcának zajló tengerén” egyre porladva, egyre 
mostohább körülmények között, de ősidők óta létezik és él ma is 
Európa szívében. E nép eredetében, fajában jellemvonásaiban, 
múltjában, hagyományaiban és hányatott sorsában annyi közös vonást 
mutat az etruszk néppel, hogy a hasonlóságok párhuzamba állítása 
időveszteségszámba menne és aki ezt az elmondottak után sem látja, 
vagy nem akarja látni, annak minden bizonygatás csak pusztába kiáltott 
szó maradna úgyis. A továbbiakban inkább ennek a párhuzamnak 
következményeiről kívánatos szólni, hogy az etruszk történet 
tanulságaiból okulva, hogyan lehetne napjainkban a magyarság feje 
felől az etruszk végzettel fenyegető sorsot, a „nemzethalál” tragédiáját 
elhárítani. Mert a történelmi igazságkeresésnek és magának a 
történetírásnak – legyen az egyetemes emberi, vagy nemzeti – egyedüli 
célja és létjogosultsága – mint Titus Livius írja – csak az lehet, hogy 
„megismerjük és megőrizzük a múltból mindazt, ami jó és értékes volt 
és elkerüljük mindazt, ami rossz és helytelen volt”. 

Az etruszkok nemzeti történetét soha meg nem írták. Az etruszk 
civilizációs, vallási, irodalmi, művészeti és technikai magas kultúrát 
először a görög, majd annak legyűrése után a római utódállam 
maradéktalanul kisajátította, a 16. szd.-ban meginduló modernkori 
etruszkológia pedig a feltárt sírokban fellelhető etruszk hagyatékot 
részben megsemmisítette, részben az ókori győzteseknek ítélte oda. Az 
etruszk sorsot felfogni és megérteni csak mi, magyarok tudjuk, akik 
nem csak vérrokonok, hanem – hozzájuk hasonlóan– ugyanazoknak az 
évezredes politikai áramlatoknak és előítéleteknek az áldozatai is 
vagyunk, amelyeknek ők áldozatul estek évezredekkel ezelőtt. A mi 
feladatunk és érdekünk, hogy az etruszkokra kent sok-évszázados 
gyalázatot lemossuk. De a helyreigazítást már azért is meg kell 
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tennünk, mert az etruszk-kérdésnek és történetnek jelentős magyar 
vonatkozásai is vannak, amelyekből a magyar fennmaradás és jövendő 
számára igen fontos következtetések és tanulságok vonhatók le, európai 
és Kárpát-medence-i igényjogosultságunk szempontjából pedig 
egyenesen életbevágó érdekünk, hogy az etruszk népnek a görögök és 
rómaiak ellen viselt sok évszázados önvédelmi helytállására, főleg 
pedig kulturális teljesítményeire fény derüljön. 

Az egyetemes emberiség történelmében, főleg pedig nemzeti 
történetünkben mi magyarok is – mint nép, mint nemzet és mint állam 
– elérkeztünk egy ponthoz, amikor nem áltathatjuk tovább magunkat, 
mert mint etruszk elődeinket 2500 évvel ezelőtt, ma minket is válaszút 
elé állított a Sors. Feltette a nagy kérdést nekünk is: része kívánunk-e 
lenni más, terjeszkedni kívánó népek terveinek és politikai ambícióinak 
és beléjük olvadunk, vagy vállaljuk a harcot nemzeti 
fennmaradásunkért, létünkért? Másképp fogalmazva a kérdést: gyáván 
belenyugszunk-e a  „szolgaság békéjébe”, vagy becsülettel folytatjuk és 
végigharcoljuk nemzeti létünk most folyó önvédelmi háborúját? A 
könnyű utat választjuk-e és elfelejtjük azt a sok-sok véres áldozatot, 
amit őseink, elődeink és saját bajtársaink életük feláldozásával hoztak; 
megtagadjuk-e őket és letesszük a fegyvert és ellenségeink kényére-
kegyére megadjuk magunkat, vagy azt a másik, göröngyös utat, 
amelyen, Istenünkbe vetett hittel, bátran elfogadjuk az önvédelem-adta 
kardot és „ésszel, erővel és oly' szent akarattal” ismét harcol a magyar! 
Más választásunk az etruszkoknak sem volt és nekünk sincsen! 

Ha a könnyű utat választjuk, nem kell mást tennünk, mint amit 
eddig is tettünk. Egy kicsit biztattuk az otthoniakat, hogy ne 
csüggedjenek, hanem szavazzanak! Szereztünk üzlettársakat és 
befektetőket az otthoni rezsimnek, írtunk nyugati politikusoknak, hogy 
Romániában és Szlovákiában Helsinki szellemében szorgalmazzák a 
kisebbségi jogokat! Megtapsoltuk erdélyi honfitársainkat, ha bátran 
szembeszálltak elnyomóikkal és hallgatólagosan beleegyeztünk a 
„trianoni határok sérthetetlenségébe”, hogy kisebbségi életük emberhez 
méltóbb lehessen. Világraszóló tüntetést szerveztünk, amikor északi 
országhatárunkat, a Dunát elterelték medréből. Mindhiába! Semmit 
sem értünk el. Minden csak arra volt jó, hogy megnyugtassuk 
lelkiismeretünket, hogy mi mindent megtettünk, amit megtehettünk és 
szomorúan, de szó nélkül nézzük, hogy a Trianonban meghagyott 
színmagyar lakosságú csonka-országban hogyan kerül újra kisebbségbe 
a magyar és a maradék csonka-országot hogyan készülnek szétosztani 
kurdok módjára az „utódállamok” között, ahol szemünk láttára oldódik 
majd fel népünk a keserű ízű szláv és germán tengerben. 
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A másik út göröngyös. De ha mi ezt a göröngyös, de nemzeti 
becsületünkhöz és múltunkhoz méltó utat választjuk, akkor célba 
érhetünk, mert ez a cél lángoló tűzoszlopként világít előttünk, csak 
követnünk kell, következetesen, soha szem elől nem tévesztve és attól 
soha el nem tántorodva! 

Tőkés László erdélyi református püspök úr ez év augusztusában 
azt mondta: „Ha az embernek egy nehezen megközelíthető célja van és 
az odavezető útról bebizonyosodik, hogy azon nem lehet odaérni, azt az 
utat erőltetni ostobaság”.  Azt el kell hagyni! Hogy mi eddig a célunkat 
nem értük el, annak is csak az lehet az oka, hogy mindig rossz útra 
tévedtünk. Tekervényes, tövises, csuszamlós, szakadékos, ezer csapdát 
rejtő ösvényeket tapostunk, mindig másoknak a lábnyomában, mindig 
mástól várva útmutatást, mindig más szekerét tolva, mindig 
ellenségeink sorompója előtt könyörögve, vagy zárt kapuin dörömbölve 
bebocsátásért. Az első Trianontól a „paktumos rendszerváltásig”. Volt 
idő, amikor másképp nem is tehettünk. De most erről az ösvényről 
azonnal le kell térnünk! Mert ha mi most jóneveltségből, vagy 
vállveregető elismerésért, vagy kishitűségből, vagy gyávaságból ezen 
az úton továbbmegyünk, menthetetlenül az etruszk nép sorsára jutunk! 

Nekünk nincs szükségünk a mások jóindulatáért és 
vállveregetéséért dörgölődző, lealázó gazsulálásra, nincs szükségünk 
versenyfutásra a mindig elviselhetetlen kamatokkal fojtogató „töke” 
után. Nekünk csak egy minden igaz magyart egyformán magába 
foglaló nemzeti megbékélésre van szükségünk és akkor, ha késve is, 
hozzá tudunk fogni saját jövőnk építéséhez és Kárpát-medencei 
történelmi küldetésünk betöltéséhez. És akkor egyszerre rájövünk, hogy 
mennyi erő, mennyi energia, mennyi tudás és intelligencia hever 
parlagon népünkben, kihasználatlanul, amit a globális világuralmat 
hajhászó, világhódító terveken dolgozó világpolgárok vakon az út 
szélére löknek eszetlen és könyörtelen tülekedésükben a pénz 
hatalomért, s amit mi magunk sem veszünk észre belénk sulykolt 
kisebbségi érzületünk következtében. Ha mindezt a most megvetett, fel 
nem ismert és gyarmati bennszülöttek bérével megfizetett nemzeti 
kincset nem a féktelen szabadverseny kufárjainak dobjuk oda a piacra 
későn érkezett, tehát kizsákmányolandó, versenyképtelen balekként, 
hanem Hazánk és földrajzi életterünk felvirágoztatására összpontosítjuk 
és állítjuk munkába, csak akkor lesz eredmény. És csak akkor lesz 
magyar jövő! 

Amikor egy végveszélybe került nemzet ilyen válaszút előtt áll, 
akkor kötelező a teljes őszinteség. Kötelező pedig elsősorban 
magunkkal szemben. Mint az etruszk népnek annakidején, most nekünk 
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is rá kell ébrednünk arra, hogy nem számíthatunk senkinek a 
segítéségére, egyedül saját erőnkre támaszkodhatunk. Tudomásul kell 
vennünk, hogy a magyar sors függvénye a globális nagyhatalmi 
politikának, de nem reménykedhetünk semmiféle idegen világnézetben, 
sem szomszédban, sem felebarátban és emlékeznünk kell arra is, hogy 
a magyar igazságnak és élniakarásnak mi vagyunk az utolsó szószólói. 
Mi már megpróbáltunk különféle utakon járni, de egyikkel sem 
közelítettük meg a célt. Erőltetni, továbbmenni rajtuk, vagy visszatérni 
ezekhez a próbálkozásokhoz ostobaság volna. Ma nekünk új, erőteljes, 
kezdeményező, öntudatra ébredt és hivatástudattal telített, magyar 
érdekű politikát kell folytatnunk, ha a most kialakuló új világban dicső 
múltunkhoz méltó jövőt akarunk formálni és biztosítani magunknak! 

Ha egy várost a földrengés rombadönt, ostobaság a romokra 
építkezni. A romokat előbb el kell takarítani! Első és legfontosabb 
kérdése rombadöntött nemzetünk romeltakarítási programjának a 
nemzeti megbékélés azonnali megvalósítása, mégpedig nem a magyar 
népet nemzeti létében és érzésében megrontó, ötven éven át ellenséges 
szuronyokra támaszkodó, idegen érdekeket szolgáló rezsim, hanem az 
1998-ban megválasztandó, magyar érdekeket képviselő új vezetőség 
nemzeti és keresztény szellemű kormányzatának feltételeivel. 

Ennek érdekében el kell takarítani az útból bizonyos romokat és 
göröngyöket, mint az „otthoni és nyugati magyarság” mesterséges 
válaszfalát, mert nincs otthoni és nyugati magyarság és nincs semmi 
egyéb jelzővel ellátott magyarság, csak a háborúvesztés szelétől 
megtépázott és szétszórt, de egyetlen és egységes magyarság; 

El kell takarítani az 1944. október 15-höz fűződő „árulás és 
esküszegés” önpusztító vádaskodását, mert 1944. október 15-én nem 
történt sem árulás, sem esküszegés, csupán kétségbeesett nemzet-
mentési kísérlet! 

El kell utasítani az ellenségeink által minduntalan ránk erőltetett 
„náci-fasiszta” megbélyegzést, mert nekünk az orosz bolsvizmus elleni 
önvédelmi harcunkban nem a nácizmus volt a szövetségesünk, hanem a 
német katona. Az orosz pedig ellenségünk volt. Márpedig, aki az 
ellenség győzelmére spekulál, vagy az ellenséget, annak győzelmét 
elősegíti, az minden országban hazaáruló, még akkor is, ha „jól 
spekulál”! 

Nem szabad belemennünk rendszeresen felújított, rosszindulatú 
politikai vitákba, amelyekkel tiszteletreméltó hazafiakat állítanak 
egymással szembe – mint a Széchenyi-Kossuth vita – s ha a magyar 
ügy a túlerővel szemben el is bukott, érdemeik amiatt nem törpülnek, 
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nekünk pedig akkor is nemzeti hősökként kell tisztelnünk 
mindannyiukat ! 

El kell oszlatni a „bűnös nemzet” mítoszát, mert mi az Isten 
ítélőszéke előtt nyugodt lelkiismerettel megállhatunk és azt is le kell 
szögeznünk, hogy amikor bűnösnek kiáltanak ki bennünket, mindig 
azok marasztalnak el, akik százszorosan bűnösebbek nálunk! 

El kell hárítani az útból az emigráció megbecsült hazatérésének, 
hazai polgárjogainak, szavazati jogának, szabad 
véleménnyilvánításának akadályait, mert – IV. Béla király példáját 
követve, aki a 13. szd-ban elküldte Juliánusz barátot az idegenben élő 
magyarok megkeresésére – nekünk is az a kötelességünk, hogy teljes 
jogú nemzettestvérként hazahívjunk minden világgá üldözött magyart! 

Múlhatatlanul szükséges népünknek a “Schreckwortok”-okozta 
atavisztikus hipnotikus rándulásaiból való kigyógyítása. A 
“Schreckwort”-használat, amelyre legtöbb nyelvben nincs is megfelelő 
szó, láthatatlan, ellenségeink arzenáljában a leghatásosabb, a 
hidrogénbombánál is veszedelmesebb fegyver, mert olcsó, mindenkit 
elér, kiüti a fegyvert a kézből, védekezésre kényszerít és megbénítja az 
akaratot. Itt csak ezek egyikéről kívánok szólni a sok közül, számunkra 
talán a legveszedelmesebbről, ez pedig a nemzeti – idegen szóval 
nacionalista – szó elrettentő, „borzalomszókénti” használata. 

A nemzeti érzés, a hazaszeretet az emberi érzések 
legtermészetesebbike. Azonos a szülői, a gyermeki és testvéri 
szeretettel; a család, a nagycsalád, a nemzet szeretetével. A testvéri, 
rokoni egyetértéssel. Minden nemzet ereje ezen az egyetértésen 
alapszik; ezen áll, vagy bukik. Ha megvan, „égigérő tornyot”  képes 
építeni, ha viszont az ellenségnek sikerül azt megbontani, a nemzet 
szétesik, mint Bábel városában, ahol az emberek egy napon, egyszerre 
csak, nem értették meg többé egymás szavát és szét is széledtek a világ 
minden tájára. 

A nemzeti egyetértés csodákat képes művelni, rombadőlt 
nemzeteket képes felemelni, hiánya azonban erős nemzeteket is 
rombadönt, szabaddá lett nemzeteket egyetlen négyéves választási 
ciklus alatt az előző rendszerbe visszakényszerít. Meg kell értetnünk 
népünkkel, hogy azért, mert Amerika sohasem lett nemzet, mert az 
angolt a volt kolóniáikról betóduló tömegek felbomlasztják és talán 
meg is szüntetik, azért még mi, magyarok – a demokrácia szabályai 
szerint is – lehetünk nemzet, ha mindnyájan azt akarjuk és meg is 
teszünk érte mindent. Csak hit kell hozzá és akarat!  
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És még egy: teljesen más gondolkodásmód – koncepció, – mint 
amilyennel 50 éven át a magyar népet agymosták! 

Az idő most kedvez nekünk. A Gondviselés még egy – talán utolsó 
– lehetőséget nyújt megint. A világ változik, az óriáskerék számunkra 
felfelé mozdul és ha felismerjük a történelem jeleit és egymás 
szeretetében, egyetértésben cselekszünk is, most elérhetjük az oly' 
régóta áhított magyar feltámadást! 

A romeltakarítás után a biztos siker reményében sor kerülhet az 
építkezésre, a nemzetépítés munkájára, amelynek főbb pillérei a 
következők: 

Az első pillér egy széleskörű, minden elérhető eszközzel folytatott 
ismeretterjesztés népünk magyar öntudatra ébresztésére. De az 
ismerettárnak fel kell ölelnie az őskorig visszamenő, teljes 
történelmünket és összes nemzeti hagyományainkat. Nekünk nincs mit 
szégyenkeznünk pogány, vagy keresztény múltunk egyetlen mozzanata 
miatt sem, elődeink egyetlen tette miatt sem! 

A második pillér a magyar nemzeti hivatástudat felelevenítése – 
íróink és pedagogusaink bevonásával – a Kárpát-medencei egység 
megteremtésére, amire már csak lélekszáma és geopolitikai helyzete 
következtében is egyedül a magyar nemzet tehet kezdeményező 
lépéseket. Nekünk múltunk van, nekünk küldetésünk van, de a 
kommunista elnyomás alatt felnőtt otthoni népünknek erről ma semmi 
fogalma sincs. 

A harmadik pillér, amelynek felépítésére évezredes rendező-
hatalmi múltunk bennünket predestinál, a Közép-európai Egyesült 
Államok eszméjének bevezetése, amely – később kibővülve – mintául 
szolgálhatna egy egész Európára kiterjedő egyesülésre. 

A negyedik pillér a fentiek megvalósítására,  lehetőleg teljes  
program kidolgozása a következő magyar nemzeti kormány számára. 

Minderre mintegy három év áll rendelkezésünkre. Az idő tehát 
sürget! Ez volna a toszkánai harangok üzenete: 

„Magyar, legyen hited és leszen országod”! 
Mert ha nincsen hited, nem lehet országod! 
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Borbás Károly: 

KARÁCSONYI TÖRTÉNET 

Hatvan évvel ezelőtt, 1942. december 24.-én hideg volt, esett a hó 
Bugyonnijban, az „Ihaj-csuhaj” partján. Így neveztük el magunk között 
a Tyihaja folyót. A kis házikó, amelyet „ideiglenesen” adott át a 
szálláscsináló még szeptemberben hármunknak azzal, hogy az elég a 
„firkászoknak”. Így nevezte a haditudósító század minden tagját. Szét 
voltunk darabolva öt különböző helyre. Házunkban egy nagy szoba és 
egy hideg-konyha, azért hívtuk annak, mert az ablakok régen kitörtek, 
kemény kartondoboz szétszedett lapjai helyettesítették az üveget, a 
kegyetlen orosz szelek éjjel-nappal házibulit tartottak a konyhában.  

A nagyszobát melegen tartotta egy rekvirált vaskályha, amelynek 
felülvigyázója egy derék „Csutak” névre hallgató tisztiszolga – 
bocsánat, könnyű segédszolgálatra alkalmas (KS) honvéd – Paks 
környékéről. Saját kérésére hívtuk Csutaknak, eredeti nevére már nem 
emlékszem. Ő volt a beszerzőnk, akit v. D. L. alezredes könnyes 
szemmel bízott ránk, amikor visszarendelték Budapestre: „Vigyázzatok 
rá nagyon”. Együtt laktunk hárman, mint a testvérünkkel. Goda Zoltán, 
jómagam és Csutak. 

Nos, hát ez a Csutak szerzett valahonnan egy karácsonyfát. Ferde 
volt, kopasz is, sehogyan sem hasonlított egy régi emlékű 
karácsonyfára. A szomszédos házban német tudósítók laktak, tőlük 
hozott színes papírokat, négy tábla csokoládét, azokat darabokra törte, 
becsomagolta, szaloncukorrá szépítette. Reggel vételeztünk dupla adag 
rumot, hogy előkészítse a hangulatot. Kocsisgyertyákat is szerzett 
Csutak, s elkészítettük az esti „programot”: gyertyagyújtás, ima, 
karácsonyi ének: „Mennyből az angyal”, utána csendesóra, mindenki 
hazagondol, az esetleges könnyeket engedélyeztük egymásnak. Nem 
így történt. 

Már éppen a gyertyagyújtáshoz készültünk, amikor kopogtak. 
Csutak mérgesen nyitott ajtót. Négy szál német katona a szomszédból. 
Az egyiknél egy szépen feldíszített valódi karácsonyfa (?), a másik 
hóna alatt egy kis láda „Hitlerszalonna” (Marmaládé), a harmadiknál 
egy nagy doboz élelem: kétszersült, sajt, gyümölcs és más ennivaló, 
míg a negyedik öt üveg snapszot hozott a karjában. Mit lehet ilyenkor 
tenni? Nem sokat. Gyertyagyújtás, ima, utána a „Heilige Nacht” 
éneklése, többszöri ismétléssel. A németek erőszakossága miatt a 
„Mennyből az angyal” így elmaradt. Egy óra múlva a rum és a snapsz-
keverék erősen éreztette hatását. Székek hiányában körülültük a fal 
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tövét a földön, s a hangzavarban sehogyan sem sikerült gondolatainkkal 
haza találni, elbágyadtunk mindannyian. 

Megint kopogtak. Csutakot megböktük, aki már félig aludt, 
mérgesen nyitott ajtót, de azonnal be is csapta. „Ruszkik” – kiáltotta, és 
mi azonnal kijózanodtunk. 

Fegyver nem volt a németeknél, hiszen csak átjöttek a szomszéd 
házból. A mi pisztolyaink derékszíjon, a fogason lógtak. Összenéztünk, 
mit tegyünk, megadjuk magunkat? Újra kopognak, most már 
dörömböltek. Megpróbáltunk fedezéket keresni szekrény mögött, ajtó 
mögött – a konyhához vezető ajtó zárva volt. Csutak kirántotta az ajtót 
és mögötte fedezte magát. Hóval borított szürke köpenyes katonák, 
mellükön keresztbe tölténytáskás hevederek, mindkét vállon puska, 
furcsa sisak. Átfutott agyunkon, ezek olaszok, hogyan kerültek ide? 
Ötven kilométerre vannak tőlünk. Mindannyian megkönnyebbültünk.  

A németek káromkodtak, az olaszok kézzel lábbal 
magyarázkodtak, de mi nem értettünk egy szót sem. Végül bejött egy 
harmadik, térképpel a kezében, és egymással vitatkoztak. Aztán, a sok 
mutogatásból megértettük, hogy eltévedtek. Azon nem csodálkoztunk, 
mert a havas éjszakában nagyon nehéz tájékozódni. „Uno momento” – 
mutogatott az egyik, majd kiment és a magukkal hozott szánkóról 
előkerült egy láda bor, húskonzervek, kenyerek, cukorkák. Lerakták az 
asztalra. Lassan megértettük, hogy ők is mentek valahova vendégségbe, 
de eltévedtek. Megenyhültünk.  

A nagy ijedtség után nekiestünk az újabb ünnepi vacsorának.  
A hangulatot a bábeli nyelvzavar fokozta, és csak akkor szakadt 

meg egy pillanatra, amikor Csutak csendesen megjegyezte: „Lehet, 
hogy macskahúst eszünk”. Mindegy, jó volt, ízlett.  

A reggelig tartó „tengely-barátság” másnap sok bonyodalmat 
okozott, de a szerencse mellettünk volt, az elrendelt kihallgatást 
elnapolták, mindenki el volt foglalva. 

Karácsony volt, 1942. december 25. 
Hadak Útján, LIV évfolyam 
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Dr. Somogyi Ferenc: 

A MAGYAR KOVÁTS MIHÁLY 
AMERIKAI ÉRDEMEI 

A magyar Kováts Mihály, aki amerikai ezredesi rangban 1779. 
május 11.-én lovas roham közben hősi halált halt az Egyesült Államok 
szabadságáért és függetlenségéért, 1744-ben, a második sziléziai 
háborúban, mint a jászkun huszárezred zászlósa kezdte katonai 
pályafutását. A drezdai béke megkötése után, mint a nemesi felkelés 
fiatal, 20 éves résztvevőjét, haza küldték.  

Kováts Mihály azonban hivatást érzett a katonai pályára. 
Valamelyik osztrák ezredbe szeretett volna belépni, de szándéka nem 
sikerült. Erre a porosz királyi 1. huszárezredbe jelentkezett, amelynek 
parancsnoka a magyar Székely Mihály ezredes volt. Fel is vették, de 
csak közkatonának. 1756-ban már a hétéves háborúban vitézkedett, de 
II. Frigyes porosz király csak 6 évvel később, 1752. szeptember 23.-án 
nevezte ki zászlóssá.  

Miután többször kitüntette magát, meg is sebesült, 1757. február 
5.-én hadnaggyá léptették elő. Hamarosan önálló huszárkülönítmény 
parancsnoka lett s 1760. március 27.-én már huszárkapitányi 
méltóságra emelkedett. Fényes jövő állt előtte. 1761. március 12.-én 
mégis váratlanul lemondott, mert nem volt hajlandó az elfoglalt 
városok kíméletlen megsarcolását végrehajtani. Lengyelországba ment, 
hogy ott a szabadság szolgálatába szegődjék, de csak az orosz cár 
járszalagján uralkodó III. Ágost király katonája lehetett volna, ami nem 
tetszett neki, inkább hazament. Késmárkon elfogták, egy évig vizsgálati 
fogságban tartották, 1762. június 13.-án azonban végül is minden vád 
alól felmentették. 1762 végén Mária Terézia a pozsonyi Török-
huszárok állományában szolgálaton kívüli őrnaggyá nevezte ki és 
évente 500 forint kegydíjat is folyósított számára.  

Kováts Mihály az akkori szokásokhoz híven birtokán gazdálkodott. 
Meg is házasodott. Sáros megye alispánjának lányát, Szinyei Merse 
Franciskát vette feleségül. Fia is született, a kis György azonban 3 éves 
korában meghalt. Ezt követően 1773-ban kiutazott Lipcsébe, ahol régi 
követelését akarta bírói úton behajtani. Ott találkozott az időközben 
levert lengyel szabadság – nála 24 évvel fiatalabb – lelkes hősével, 
Pulaski Kázmér gróffal, aki az amerikai gyarmatokon kitört 
forradalom, helyesebben szabadságharc hírére Párizsba, onnan pedig 
Franklin Benjámin ajánló levelével Amerikába sietett. Kováts Mihály 
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hamarosan követte lengyel barátját, akihez hasonlóan ő is Franklinhoz 
fordult támogatásért. Ekkor tett ígéretet arra, hogy az amerikai 
szabadság ügyét mindhalálig hűséggel szolgálja.  

Washington György 1778. január 14.-én Pulaski Kázmér gróf 
mellé osztotta be lovassági kiképzőnek. Pulaski akkor már brigadéros 
tábornok volt az amerikai hadseregben. 1778. március 28.-án 
Baltimore-ban huszár-kiképző hadosztály alakult, amelynek ezredes 
parancsnokává, mintegy Pulaski helyetteseként 1778. április 18.-án a 
kontinentális kongresszus Kováts Mihályt nevezte ki. Ő vezette a 
toborzást és az amerikai lovasok kiképzését. Ezer és ezer nehézség 
dacára feladatát kitűnően oldotta meg. 

Amikor Clinton amerikai tábornok hadi terve szerint Prevost angol 
tábornok 1779 május elején el akarta foglalni a dél-karolinai Charleston 
kikötőjét, amely akkor Amerika harmadik legnagyobb kikötője volt, 
Washington a Pulaski Légiót küldte a védősereg támogatására. 1779. 
május 11.-én a Pulaski Légió lovasai Kováts Mihály ezredes 
vezetésével kirohantak az erődítményből s olyan zavart keltettek a 
támadó túlerő soraiban, hogy Prevost tábornok feladta szándékát és 
visszavonult délre.  

Források: 
GENTRY:  a magyar nemesek, akik nem tartoznak a magasabb vagy főnemességhez, a 
nobility-hez, amely utóbbi magában foglalja a hercegeket, (dukes), márkikat 
(marquesses), grófokat (earls), vicomte-okat (viscounts) és bárókat (barons). Ezt a 
nobilityt “the higher nobility”-nek is nevezik (magasabb nemesség, nobilitas superior), 
ellentétben a gentryvel, amely “the lower nobility” (nobilitas inferior). Nálunk a nemesi 
földbirtokos osztály jelzésére használják.  V.ö. Concha Győző tanulmányát (Budapest, 
Szemle, 1910). 
Magyar Tájékoztató Zsebkönyv, 883-884. oldal: „Washington elvből ellenezte, hogy a 
függetlenségükért küzdő amerikai államok hadseregében idegen tiszteket nagyobb 
számban alkalmazzanak”. A magyar származású Kováts Mihály ezredessel azonban ő is 
kivételt tesz. „Minthogy oly sokat hallottam már Mr. Kovatch jelleméről és képességeiről 
– írja 1778. január 14.-én Washington gróf Pulaski Kázmér lengyel és utóbb amerikai 
szabadsághősnek,  akinek köszönhető az amerikai lovasság megszervezése – nincs 
kifogásom az ellen, hogy néhány hónapra mint kiképző („master of excercises”) mester 
alkalmaztassék”. Alig telik el pár hónap s kiváló érdemei elismeréséül a kongresszus 
Pulaski és Washington ajánlatára Kovátsot nevezi ki az ún. Pulaski-féle légió ezredes-
parancsnokának. Légiója több ütközetben kiváló eredménnyel vesz részt, úgyhogy 1779 
február havában őket küldik a dél-kaliforniai Charleston felmentésére, amelyet Moultrie 
tábornok az angoloknak már-már feladni kényszerül. Kováts ezredes légiójával május 8.-
án szerencsésen meg is érkezik a városba, három nap múlva azonban – midőn csapatával 
kitör a városból és megtámadja a túlerőben levő angol csapatokat – hősi halált halt az 
amerikai szabadságért. 
Révai Nagy lexikona. Az ismeretek enciklopédiája. XXI. kötet, kiegészítés: A-Z. 
Budapest, Révei Testvérek Irodalmi Intézet Rt., 1935., 523. oldal: „Kováts Mihály 
lovassági ezredes, született valószínűleg Heves vármegyében, 1724 augusztusában. Mária 
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Terézia jász-kun huszárezredében szolgált, mint kornétás, az ezrednek 1746-ban történt 
feloszlatásáig. Később porosz szolgálatba lépett, ahol a Kowats’sches Corps  néven 
ismert szabad huszárcsapat kapitánya lett, amely 1760-ban a Kleist-féle szabad 
huszárezredbe olvadt be. Egy évvel később Lengyelországon keresztül visszatért 
Magyarországba, ahol elfogták, de az Udvari Hadi Tanács felmentette a felségárulás 
vádja alól és visszaadatta lefoglalt vagyonát, sőt Mária Terézia huszárőrnagyi rangot és 
évi 500 forint kegydíjat is adományozott neki... – Emlékének megőrzésére a new yorki 
magyarok Almási Balogh Dezső indítványára 1932-ben megalapították a Kováts Ezredes 
Társaság-ot, amelynek előkelő amerikaiak is tagjai”. 

Irodalom:  
General William Moultrie, Memoirs of the American Revolution (New York, 1802); 
Pivány Jenő, Magyar Amerikai történelmi kapcsolatok (Budapest, 1926); Póka-Pivny 
Aladár, Adalékok Kováts Mihály huszárezredes élettörténetéhez (Budapest, 1934). 
Kosáry, Dominic A History of Hungary (1941); 163. oldal: “Colonel Michael Kovách, a 
Magyar officer fighting in Washington’s army, gave up his life for the cause of American 
Independence at Charleston, S. Carolina, on May 11, 1779.” 
Gál, Stephen, Hungary and the Anglo-Saxon World (1944); page 25: “The most 
outstanding Hungarian participant in the American Revolution was Michael de Kovács, 
whom latterday American historians have enrolled among their country’s national heroes. 
Michael de Kovács had been a soldier in the army of Frederick the Great before he 
became Colonel-Commandant of Washington’s first cavalry regiment, the so-called 
Pulski Legion, being appointed to the post by the Continental Congress at the 
recommendation of Washington himself. Kovács was killed on May 11, 1779, at the 
siege of Charleston. Several Hungarian officers fought, as members of French 
regiments.” 

 
Margaret Kotnik, Maria Friedrich, & Steve Szappanos in Karcag, Hungary,  

on May 11, 2004, at the Kováts statue presentation ceremonies. 
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Pataky István: 

AMERIKAI FELSOROLÁS A JOGSÉRTÉSEKRŐL 
Tételesen sorolja fel a romániai magyarság ellen elkövetett jogtalan intézkedéseket, 

mulasztásokat és törvényeket az amerikai külügyminisztérium  Romániáról szóló emberi 
jogi országjelentése. 

* 
A kommunizmus évtizedei alatt elkobzott, s most visszaigényelt 

7568 egyházi ingatlan közül a kormány által felállított restitúciós 
bizottság mind ez ideig csak 574 esetben hozott pozitív döntést – áll a 
jelentésben. A négy történelmi magyar egyház esetében a 90-es 
években különböző kormányhatározatok által visszaszolgáltatott  33 
épület közül csupán 20-at vehettek birtokba. A bizottság újabb 340 
épületet juttatott vissza papíron a magyar egyházaknak, de amint az 
amerikai külügyi jelentés megállapítja, a tulajdonképpeni restitúció 
nagyon kevés esetben történt meg. Felróják Romániának a 
diszkriminatív választási törvényt is, amely megakadályozta számos 
nemzeti kisebbségi csoportosulás – többek között a Magyar Polgári 
Szövetség – indulását a tavalyi helyi választásokon. 

A dokumentum arra is kitér, hogy ismert újságírót, Bayer Zsoltot 
tavaly februárban a román hatóságok nem engedték belépni az 
országba, döntésüket pedig nem indokolták. A jelentés hozzáteszi: 
Bayer Zsolt, a Romániában élő magyarok autonómiáját támogató 
beszámolóiról ismert. 

A csángókról szólva a washingtoni jelentés megállapítja: „Egyes 
archaikus magyar nyelvet használó moldvai római katolikus 
közösségek számára a hatóságok nem tették lehetővé, hogy az 
idevonatkozó kormányhatározat értelmében kérésre magyarul 
tanulhassanak. Ezek a közösségek a 2002-2003-as tanévben létrehoztak 
két magyar tannyelvű iskolát, előbb Pusztinán és Klézsán, majd ezt 
kiterjesztették 9 településre, ahol összesen 450 gyermek tanulhat 
magyarul. Továbbá, egyelőre nem tudták megoldani az anyanyelvű 
misézést az iasi római katolikus püspökség ellenkezése miatt”. 

A Szerbia-Montenegróról készített amerikai külügyminisztériumi 
jelentés részletesen kitér arra, hogy megszaporodnak a kisebbségellenes 
incidensek a Vajdaságban. A dokumentum megállapítja, az erőszakos 
cselekmények száma a 2003-as parlamenti választásokat követően 
emelkedett, miután sikeresen szerepelt a Szerb Radikális Párt. Magán 
és egyházi javak rongálása mellett támadások, testi sértések és halálos 
fenyegetések is előfordultak. Az incidensek „elsősorban a magyarok és 
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a horvátok ellen irányultak, de kiterjedtek más csoportokra is” – áll a 
jelentésben, amely két konkrét esetet is megemlít: Csorba Bélát, a 
Vajdasági Magyar Demokrata Párt alelnökét halálos fenyegetés, és egy 
távolsági buszon történt, magyar iskolás gyermekeket ért bántalmazást.  

A kisebbségek egybehangzóan panaszkodtak a rendőrség 
hozzáállására, amely gyakran magukat az áldozatokat hibáztatta a 
történtek miatt – fogalmaz a dokumentum, hozzátéve: a rendőrség 
hatékonysága általában korlátozott, soraiban még mindig sok olyan 
tiszt tölt be funkciót (ideértve néhány magas rangú tisztet is), akik már 
a Milosevics rezsim idején is szolgáltak.  

Az amerikai külügyminisztérium jelentése arról is beszámol, hogy 
számos panasz érkezett a kisebbségi egyházak részéről is, amelyeknek 
folyamatosan szembesülniük kell a templomok, temetők és más 
egyházi létesítmények elleni vandalizmussal  (a falfirkák, kődobálások, 
sírgyalázások mellett más, jelentős kárt okozó incidensekkel is). 
Szerbia-Montenegróban nem tapasztalható előrelépés az elkobzott 
egyházi vagyon visszaszolgáltatását illetően sem, áll a washingtoni 
dokumentumban.  

 

Nt. Molnár Zsigmond (Akron, Ohio): 

HÁROM FONTOS ÜZENET 
SZENT LÁSZLÓ NAPI ÜNNEPÉLY 

Magyar Lovagtestvéreim! Isten országának építéséért szolgáló 
magyarok! 

Nem sok Alkotmány van széles e világon, amely azzal a nemes 
gondolatfüzérrel lenne ékesítve, mint a „Souverain Szent László 
Társaság” rendi Alkotmánya (1861). Magyar népünkre, kultúránkra és 
hitünkre nézve igen meghatározó az a cél, amely az egykori hadvezér 
és államférfiú gondolkodásában és életformájában megtalálható volt. 
Ezt az örökséget könnyebb eljátszani, mint lovagias életformában 
átmenteni egy olyan világban, amely minden kulturkincset 
elsődlegesen a pénz és meggazdagodás forgatagában igyekszik 
átértékelni. Ebből minduntalan egy dolog következik: az emberiség 
romlása és a végső történelmi idők pusztító, nyomorúságos 
megsemmisülése. A Magyar Millennium rendezvénysorozatai ezt a célt 
igyekeztek megvalósítani mind a Magyar Honban (Kárpát-
medencében), mind a világban szétszórt magyarlakta területeken. 
Vajon tudjuk-e, hány államban élnek ma magyarok? Legyünk 
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lovagiasak és valljuk be őszintén: ezen ma kevés magyarul beszélő 
ember gondolkodik. A magyar nem önmaga kultúráját villogtatja, 
amikor számadást tart és emlékezik, hanem Isten országának építését, 
mint meghívott és beavatott nép igyekszik a nyelve, kultúrája és hite 
alapján méltósággal folytatni. 

Mai ünneplésünk ezért nem lehet kevesebb és kevésbé felemelő, 
mint volt az Úr 1192. esztendeje, június havának 27. napja, amikor 
Biharváradon (Nagyváradon) III. Béla nagy királyunk és a pápai 
legátusok jelenlétében László király a szentek sorába tartozó 
méltóságát kimondták! (szentté avatták) 

A lengyel földön 1040 körül napvilágot látott lovagkirály igen 
korán megtapasztalta a száműzetés alatt élő atyja közelségében, hogy a 
megmaradás áldozat és önfegyelem nélkül nem lehetséges. 
Gyermekkora atyja: Béla herceg közelében megadta a jelszót életének: 
erény és egyéniségformáló lovagi nevelésben nem csak része volt, 
hanem benne élt. Mindez a legszebb és legdrágább életformára adott 
meghívást Lászlónak, aki Biharváradhoz való kötődését egész életén 
keresztül ápolta és méltóságteljesen forgatta szívében. 

Magyar Lovagtestvéreim! Egy honalapításhoz elengedhetetlen 
szükséget jelentett a fegyelmezett életrend. Azonban egy hon 
megerősítése és annak ápolása nem kevesebb feladatot jelent népünk 
méltó továbbélésében és megmaradásában. Ezért a nép élére nem 
tanácsos fegyelmezetlen életmódból érkező lovagot felelősségteljes 
szolgálatba állítani. A történelem – az élet tanítómestere – többször 
igazolta, hogy a túlzott szabadság és a vágyak szabadon történő 
bolyongása szolgaságba sodorja azt is, aki felelősséggel igyekszik egy 
szent ügy szolgálatában megmaradni. Ezért is érezzük fájdalmasan 
szomorúnak az a tényt, hogy a Magyar Millennium utáni időszak a 
keserű sóhajok korszaka lett népünk lovagiasan élő és gondolkodó fiai 
szívében! 

László király trónra emelése után (1077-től 1095-ig uralkodott) 
Géza örökségét és a nép akaratának egységét szem előtt tartotta. Nem 
koronáztatja meg magát Salamon háborgó, villongó életének 
következtében, mert a legfőbb célja a nemzet megerősítése és az Isten 
iránti hűsége volt. Királyságát VII. Szent Gergely pápa elismeréssel és 
hálás szívvel nyugtázta. Szilárd jelleme és államférfiúi éleslátása 
hitében rejlett igazán. Ezért a Nyugattól és Kelettől független Magyar 
Állam megerősítésén fáradozott. Mindez négy évtizednyi válsághelyzet 
után megvalósulhatott. Királyi bölcsessége nem örökérvényűséghez 
ragaszkodó hatalmat követel, hanem hite és hadvezéri tehetsége a 
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fokmérője mindennemű intézkedésének. Gondoskodik a súlyos 
próbákkal küzdő katonáinak életfeltételeiről. Ezért hősi küzdelmeit a 
mondák és legendák világa is felhasználta, mint egy páratlan hadvezér 
példaképének ismertetőjegyét. Ilyenek: a tordai hasadék, Szent László 
pénze és füve, a sziklából fakasztott víz stb. 

„Szent László az első magyar király, aki a vármegyei és a 
határvidéki szervezeteket az ország legszélsőbb határvonaláig 
rendszeresen kiépíti és gondosan megszervezi” – jegyzi meg dr. 
Somogyi Ferenc: „Küldetés. A magyarság története” című művében 
(126. oldal). Ezzel egyidőben az ország földrajzi területét is növeli. 
Szlavóniát is birtokba veszi, amely korábban Horvátország 
érdekeltségéhez tartozott (1089). Majd püspökséget alapít Zágráb 
székhellyel 1090-ben. „A püspöki gondnak az igazság útjára kell 
téríteni azokat, akiket a bálványimádás tévelygése Isten tiszteletétől 
elidegenített” Marczali Henrik: Magyarország története (92. oldal).  

A törvényes rend Szent István halála után hosszú ideig váratott 
magára. Salamon trónralépése után Magyarország fejedelmei 
törvénykönyvet adnak ki, amelyet ezúton Lászlónak tulajdonítanak.  A 
mű – mint törvénykönyv – semmilyen más társadalmi 
berendezkedésben élő népre nem illett. A magyarra pedig akkor tett jó 
hatást, amikor a sorozatot harcok és zavargások kiölték a nép életéből a 
felebaráti szeretet szikráját, a másik tulajdonának megbecsülését. 
Legnagyobb bűnnek a lopást tekintette a törvénykönyv, amely a 
marhában (mint jószágban) levő haszon védelmét biztosította. Ha 
ennek a fejedelmi törvénykönyvnek az értelmezését a mai történelmi 
valósághelyzet szemüvegén keresztül nézzük, akkor könnyen 
megállapítható két dolog: 1.) a vagyon tisztességes úton való 
megszerzése és védelme az emberi lét egyik alapja, 2.) a felebaráti 
szeretet erős kötelék által kizárta a tolvajlás (lopás) mindennemű 
formáját. Ugyanakkor a bírói hatalom helyhez volt kötve (korlátozott 
volt) és az ítélet helyessége és tisztasága a bíró életét is önfegyelemre 
intette. A pannonhalmi zsinaton (1078-ban) készült 18 szakaszos 
büntető jellegű törvénykönyv szigorú rendelkezéseivel a magyar 
jogalkotás egyik legjobb terméke (idegen hatástól mentes mű). Szent 
László igyekezett a Szentszékkel való kapcsolatát megfelelően ápolni. 
Hírneve a Nyugati világot bejárta, olyannyira, hogy a kereszténység 
bajnokaként emlegették. 18 évi uralkodása után 1095 július 29.-én 
hunyta le szemét és távozott az élők sorából. Temetése Nagyváradon 
volt.  

Mai ünnepi megemlékezésünk alapvetően három fontos üzenettel 
kívánja gazdagítani a megjelenteket:  
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Az első üzenet futárjellegűen kiemeli Szent László királyunk 
céltudatos eszmeiségéből az öntudatos keresztyén/keresztény életforma 
példamutató jelét, amely egy sokoldalúan fejlődésnek indult és 
erkölcsileg megtorpant világban (XXI. század) félelmetes veszély elé 
sodorja az emberiséget napról napra. A szemmel látható 
létbizonytalanság forrása az erkölcsi értékrend és hitélet 
meglazulásával magyarázható: sajnos, olykor nemzetünk őrállóinak 
köreiben is (mind egyházi, mind világi vezetőknél). Ezért 
megszívlelendő az apostol felhívása: “tartassanak könyörgések 
fejedelmekért, elöljárókért, hogy a népet ne sötétségre, hanem 
világosságra tereljék”.  

A második üzenet a Szent László önfegyelemmel párosul. Ne 
engedjük, hogy minden nemű termékkel megetessen bennünket ez a 
világ. Immár közel egy éve annak, hogy szomorú szívvel szemlélem 
saját népemnek a más népektől átvett nem egészséges élet- és 
ételkultúráját: szinte nincsen alkalmi összejövetel, ahol a társaságbeliek 
jó része ne az étel miatt érkezne. Tanuljunk meg újra közösségi 
erőbevetéssel élni és ne engedjük magunkat a szemünkön és 
gyomrunkon keresztül állat módjára vezettetni egy összekuszált 
világrendben. Fogyasszuk el az Isten által kirendelt ennivalót, de a 
szellemi és lelki eledelt ne tegyük másodrendűvé (ne azért legyünk 
együtt, hogy a gasztronómiai élményeinket egymásra süssük, hanem 
emelkedjünk felül ezeken). Mégpedig úgy, mint ezt Szent László egyik 
tudós papja 1091/1092-ben tette: megírta a magyarság első történetét 
(Gesta Ungarorum). Ne engedjük ki a történelmet a kezeink között, 
hanem éljük azt méltósággal és hittel. 

A harmadik üzenet pedig az egyetemes magyarságban való 
gondolkodás, amelyet nagy magyarjaink Szent László óta többször 
megfogalmaztak. Sík Sándor sorai álljanak most előttünk: „Ne hagyj 
Uram, megülepednem,/sem eszmében, sem kényelemben. /Ne tűrj 
megállni az ostoba van-nál,/ S nem vágyni többre kis mái magamnál”. 

Kedves Magyar Lovagrendhez tartozók! Kedves Vendégeink! 
Mai ünnepi megemlékezésünk egyben határhelyzetet is jelent 

abban az értelemben, hogy a 909 éve elhunyt lovagkirályunk – Szent 
László – emberi példaképe a történelmi örökség és a korai 
keresztyénség lapjain át figyelmeztet és egyben kötelez a népek 
tengerében magyarságtudatunk tisztaságára, hitéletünk megújítására és 
Isten országának építésére. Mindezek jegyében álljon előttünk Isten 
örökkévaló beszédéből, a Szentírásból a következő igei üzenet:  



259 

„És láttam, hogy megnyílt az ég, és íme egy fehér ló jelent meg, és 
aki rajta ül annak a neve: Hű és igaz, Ő igazságosan ítél és harcol. 
Szeme olyan, mint a tűzláng, és fején sokágú királyi korona, ráírva egy 
Név, amelyet senki sem ismer, csak ő maga. És vérbe mártott ruha volt 
rajta, az ő neve pedig: Az Isten Igéje. És a menny seregei követték őt 
fehér lovakon, fehér és tiszta patyolatban. Szájából éles kard jött ki, 
hogy azzal verje a pogányokat. Vasvesszővel fogja őket pásztorolni, és 
ő tapossa a mindenható Isten haragja tüzes borának sajtóját. És 
ruháján, a csípőjénél, ez a név volt odaírva: Királyoknak királya és 
uraknak ura”. (Jelenések könyve 19: 11-16)  Ámen. 

                                                            Molnár Zsigmond lelkipásztor  
(Burton, Ohio, 2004. június 27.-én) 

 
vitéz Baranchi Tamáska Endre (Sarasota, FL): 

HOZZÁFŰZÉSEM EGY BORÁSZATI CIKKHEZ 
Egy amerikai ismerősömtől kaptam egy borászai lapot „Wine 

County International” címmel. A fedőlapján ez volt a főcím: „Hungary 
– from Bull’s blood to Young Blood” (Magyarország – a bikavértől a 
fiatalvérig). Engem közelebbről a TOKAJ-HEGYALJA cikk érdekelt. 
51 sorban intézi el az író ebben a kis könyvben a Tokaj-Hegyalja-i 
borokat. Megemlíti Tarcalt, Tokajt és főleg ajánlja a tarcali gróf 
Degenfeld Castla Hotelt a túristáknak és a borkedvelőknek. 

* 
IV. Béla király (1235-1270) uralkodása alatt jöttek 

Magyarországra  a szőlőművelő olasz családok és azok mint „királyi 
vincellérek” Tokajtól északra a Bodrog mentén alapítottak három falut. 
Olaszliszka, Bodrogolaszi és Petrahót. Tokajtól észak felé egészen 
Sátoraljaújhelyig telepítették a szőlőket. Ezek között a családok között 
volt az Orémus család is. Ennek tagjai a Sárospatak és Sátoraljaújhely 
között levő helyen telepítették a szőlőket és a hegyet róluk nevezték el. 
Ennek az  Orémus hegynek a tetején kápolnát is építettek, amelynek 
még ma is csak romjai vannak meg.  

Az Orémus család magyar nemességet is kapott később és Nagy 
Lajos királynak a kancellárja (1342-1382) Orémus László volt, majd 
Orémus Beke pedig a Székelyek Főbírája, Orémus István 
„ludimagistar” Újhelyen a XV. században és Orémus István szolgabíró 
1667-ben Ung megyében volt. A család Ugocsa, Ung, Zemplén és 
Borsod megyében élt és jelenleg Orémus Zoltán Kassán református 
lelkész. 
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A magánbirtokokat, így a szőlőket is a kommunista uralom alatt  
elvették a tulajdonosoktól és államosították. Így került az Orémus- 
hegyi szőlő a sátoraljaújhelyi Szőlészeti és Borászati Technikum  
(szakközépiskola) tulajdonába és ez volt a tangazdaság, ahol a tanulók 
a gyakorlati dolgokat sajátították el. 

1953-ban szabadultam a magyar kommunisták börtönéből, de csak 
félig lettem szabad, mert rendőri (ÁVH) felügyelet alatt csak nehéz 
testi munkát kellett végeznem. Így lettem a sátoraljaújhelyi Szőlészeti 
és Borászati Technikum napszámosa s mivel az Orémus-hegyi szőlő a 
tangazdasága volt, ott kezdtem el dolgozni, mint szőlőmunkás. 
Egyébként anyai nagyanyám Orémus Mária volt, míg apai nagyapám 
második felesége pedig Orémus Zsuzsánna volt. Tehát őseim 
szőlőjében dolgozhattam. Ezalatt az idő alatt összebarátkoztam Szilágyi 
Dezsővel, aki szőlészeti és borászati főfelügyelő volt a kommunizmus 
előtt, akkor pedig már tanár volt a Technikumban. Mivel az Orémus-
hegy keleti lejtőjén volt történeti nevezetességű présház, ahol 1650-ben 
Szepesi Laczkó Máté mutatta be az első asszút Lórántffy Zsuzsannának 
I. Rákóczi György erdélyi fejedelem feleségének. A borház még elég jó 
állapotban volt, amelynek három szobáját a Tangazdaság raktárként 
használta. Ezért Szilágyi Dezső bátyámmal úgy határoztunk, hogy a 
történelmi nevezetességű épületet rendbe hozatjuk és abban egy 
borászati múzeumot rendezünk majd be. Én még akkor egy akvarell 
festményt is készítettem a borházról, ami nagy szenzáció volt, mert 
1956 után a kommunisták lerombolták a történelmi nevezetességű 
épületet. Így Sátoraljaújhely városról már csak ezt tudták beletenni a 
könyvükbe. Ezt szerencsére Szilágyi Dezső bátyám féltve megőrízte. 

A kommunistáknak az 1000 éves magyar történelem nem volt 
fontos és ahol lehetett, a még megmaradt emlékeket is elpusztították 
igen sok helyen. 

Büszke vagyok arra, hogy az Orémus-hegyi szőlőben 
dolgozhattam 1953-1955 között. Arra szintén, hogy lefestettem a 
történelmi nevezetességű borházat, mert csak így maradhatott meg az 
utókor számára.   

Az 1990-es években csináltak otthon ORÉMUS nevű hegyaljai bort, 
amely kellemes zamatú asztali bornak számított. Ellenben a palackokra 
nem az Orémus család címerét tették rá. Persze ezt a külföldiek úgysem 
tudták s azt hiszem, a mai magyarországi borivók sem tudják, hogy volt 
egy ilyen nevű família.  

Az amerikai folyóirat még említ egy borfajtát, így: ZÉTA (Orémus). 
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ORÉMUS Family 

The ancient ancester of the Family came from Italy in 1252 to Hungary, during the 
reign of IV. Béla, King of Hungary. The first Orémus planted, as Royal Vine-dresser the 
famous Tokaj’s vineyards on the Tokaj-Hegyalja Mountains in North-East Hungary. 
Beside Sátoraljaújhely (city) is an Orémus Mountain and the Orémus Pass. On the 
Orémus Mountain there was a long time ago a chapel too, now ruined. In the XVI. 
century there was an Orémus the “ludimagister” of the school of Sátoraljaújhely. Italian 
founded villages beside the Tokaj-Hegyalja Mountains: Bodrog-Olaszi, Olaszliszka, 
Petrahó. 

László Orémus - Canceller in the court of Lajos the Great, King of Hungary and Poland. 
(1342-1382) 

Beke Orémus - Supreme Judge of the Székely’s in Transylvania (East Hungary)  
in the XV. century 

(Donation; F e r t ő s a l m á s, County Ugocsa, Hungary) 

István Orémus de Fertősalmás - m; Anna Csicsery de eadem (County Ung) 

István Orémus de Fertősalmás - m; Zsuzsánna de Bagoly (County Ung) 

Isvtán Orémus de Fertősalmás - m; Anna de Kerka (County Ung) 

István Orémus de Fertősalmás - m; Veronika Tóth de Pinkócz (Gálocs, Ung Co.) 

Mária Orémus de Fertősalmás - m; József Hegedüs de Petrahó 
(1856, Olaszliszka) 

Mária Hegedüs de Petrahó (1892-1954) - m; 1910, July 29. 
Alsóvadász, Abauj-Torna County with Endre Tamáska de Baranch 

James Tamáska de Baranch (1856-1892 Gálocs, Ung Co.) - m; 1./Terézia de Hegedüs - 
m; 2./ Zsuzsánna Orémus de Felsőalmás 

I. Endre Tamáska de Baranch (1882-1956 Gálocs, Ung Co.) - m; 1910, July 29. 
Alsóvadász, Abauj-Torna Co. with Mária Hegedüs de Petrahó 

II. Endre Tamáska de Baranch, LL.B., M.F.A. - May 30, 1913, Nyiregyháza, Szabolcs 
Co. - Royal Hungarian Mounted Police Captain, Knight of Hungarian Military Order 
VITÉZ, Knight of Order of St. John of Jerusalem, Knight of Order of St. László of 
Hungary, etc. 
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Fáy István: 

JÉZUSVÁRÁS SZÜLŐFALUMBAN 
Vigasságos, hangos nagy örömünk támadt, 

Megszületett Jézus a beteg világnak, 
Felragyog immáron fényességes napja 

Isten irgalmának”. 
 (Cantus Catholicus, 1651) 

 
Alábbi írásom Krisztus Urunk születésének ünnepére, Karácsonyra 

emlékezik. Bevezetésképpen azonban megemlítem, hogy 2002-ben ez 
az ünnep más, mint évtizedekkel ezelőtt volt. Akik figyelemmel kísérik 
az eseményeket, tisztában vannak azzal, hogy a „világállamot” építő 
nemzetközi üzlet közönséges bűnözői a kereszténységben látják az 
egyetlen olyan akadályt, amelyet el kell pusztítaniok, mert anélkül 
céljukat, az emberiség rabszolgaságba döntését képtelenek 
megvalósítani. 

Így jutottunk el odáig, hogy napjainkban egészen nyílt, frontális 
támadás folyik Jézus és a történelmi egyházak ellen. Kétségtelen 
bizonyítéka ennek, hogy a Time, a Maclean és a Newsweek magazinok  
április 8.-án megjelent, húsvéti számának címlapján Jézus látható és ezt 
követően oldalakon át foglalkoznak vele és az Evangélium tagadásával. 
Az ismertetések írói: Kenneth L. Woodward, Davis van Biema és 
Marci McDonald. Az általuk említett „keresztény hittudósok”, az üzlet 
hatalmával a hátuk mögött annyira elpimaszodtak, hogy nemcsak az 
Apostoli Hitvallást tagadják teljes egészében, nemcsak az Újszövetséget 
tartják közönséges hazudozásnak, hanem abban is kételkednek, hogy 
Jézus valaha élt. Arcátlanságukra nemcsak az Újtestamentum átírása 
jellemző, hanem a rombolásuktól vérszemet kapott „feminista 
mozgalom vezetői”, a dúsgazdag, feltűnést kereső hiszterikák is, akik 
kibírhatatlan elnyomásuk zokogása mellett fennen hirdetik, hogy „Isten 
és Jézus, sőt a nemrég átírt Ószövetség szerint még Ádám is nő volt, 
vagy legalábbis nem „férfi” (man), csak „emberi lény” (human). Arról 
nem is beszélve, hogy az egyik napilap „religion” rovatában megjelent 
förtelem három megváltót ábrázol. Baloldalon a mindenki által tisztelt 
Buddhát, középen Jézust, mellette pedig Elvis Presleyt, a kábítószertől, 
az alkoholtól és a szeretkezéstől elhülyült csavargót, „Amerika 
megváltóját”, akinek reinkarnációját az ezredforduló előtt várták. 

Oldalakat lehetne, sőt kellene írni erről a blaszfémiáról, de nem az 
én dolgom, hanem „Isten méltatlan bár, de hivatalos szolgáié”. Sajnos, 
ezek nagy többsége óvatos duhaj és úgy tesz, mintha ezt a merényletet 
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észre sem venné. Aki pedig felháborodásában tiltakozik, annak szavát 
elhallgatják a lepénzelt kufárok.  

Én mindenesetre szóltam erről, mert Kanadában egyelőre még 
nincs cenzúra. Ezután pedig bemutatom olvasóimnak szülőfalum Jézus-
várását és a Megváltó születésének ünnepét. Különösen azért teszem 
ezt, mivel nemrég olvastam egy palást mögé bújt kaliforniai 
lelkipásztor írását, aki azt állította, az a szellem világnézet és 
életfelfogás, amelyben az 1930 előtt születettek nevelkedtek és éltek, 
egyszerűen elsüllyedt, akárcsak a nagy kontinens az Atlantisz, 
amelynek helyét csak Platon írásaiból sejtjük. 

Kétségtelen, hogy századunk első felében voltak olyan dolgok, 
amelyek ma már nem időszerűek, de felmerült a kérdés: évszázadok 
generációinak egymásra rétegeződött hagyományai, hite, ideáljai, 
amelyek akár tudatában, akár tudat alatt felhalmozódtak, és kincsestárrá 
válva egy nép lelkét jelentik, elpusztulhat-e? Szerintem semmi esetre 
sem! 

Mikor mi, akik a sír szélén állunk, fiatalok voltunk, a civilizáció 
közel sem állt azon a fokon, mint ma és a szabadság, amely eszmét és 
ideált jelentett, nem anyagi hasznot, nem vált még államosított 
anarchiává. 

Nem ismertük a sexnevelést, a rasszizmust, az afrikai népek 
történetét, a condom-automatákat, nem volt vállra akasztható 
tranzisztoros rádiónk, rock-n-roll, nem televízió tanította a gyerekeket, 
hanem szüleik és hivatásos pedagógusok. Mégcsak pszichiáterek sem 
foglalkoztak a tizenévesek kábítószer-, alkohol- és sexproblémáival, 
mert ilyent nem ismertünk abban a „primitív” világban. 

Ehelyett megtanultunk írni, olvasni, iskoláinkban hatéves 
korunktól oktatták a beszéd- és értelemgyakorlatot, valamint hetenként 
háromszor hit- és erkölcstan óra volt. Az pedig elképzelhetetlen lett 
volna, hogy valaki vasárnaponként ne menjen az Isten házába. Ilyen 
körülmények között még az elemi iskolát végzettek is alaposan 
ismerték a Szentírást és aszerint, hogy melyik felekezethez tartoztak, a 
gyönyörű katolikus egyházi énekeket, vagy a méltóságteljes 
zsoltárokat. Vegyes felekezetű községekben pedig mindkettőt. 

Természetes volt tehát, hogy életünk és társadalmunk legfontosabb 
eseményei, a karácsonyi és a nagyheti ünnepkör szellemében alakultak 
ki. Most, amikor ismét a Megváltó születésének ünnepére készülünk, 
nem árt visszaemlékezni arra az időre, amikor még mindenki tudta, 
hogy mit ünnepel és miért. Így az emberiség történelmének ez a 
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legnagyobb eseménye, a lélek ünnepe volt, nem a kényszeré, vagy az 
ivásé.  

Mióta idegenben élek, december táján összeszorul a torkom – és 
tudom, sok sorstársamé is – ha a régi Jézus-várásra, Ádventre és 
Krisztus születésének ünnepére gondolok. Húszéves koromig minden 
Ádventet és Karácsonyt szülőfalumban, Pécelen töltöttem, így csak azt 
írhatom le, amit ott láttam és átéltem. De bizonyos vagyok abban, hogy 
hazánk más részeiben is ugyanilyen volt az ünnep. 

November végén kezdődtek az előkészületek 8-12 éves gyerekek 
szorgalmas munkájával, hogy elkezdhessék Jézus születésének 
hirdetését, a „Betlehemezést”. Egy ilyen, örömet hírül adó csoport 
rendszerint öt fiúból állt. Ha nem maradt meg előző évről, akkor 
készítettek egy új szép kis templomot fából, vagy kartonpapírból, 
amelyben ott volt a Gyermek, a szent szülők, az angyalok, a pásztorok, 
a háromkirályok, de még a barmok kivágott képe is. Ezenkívül egy 
mécses, amely megvilágította ezt. Papírzacskóból püspöksüvegeket 
fabrikáltak, használt lepedőkből pedig palástot. Legfontosabb kellék 
azonban a „csörgős bot” volt. Ez a jófogású fütykös jelezte az 
érkezésüket, amikor a küszöbhöz verték, de a kutyák ellen is 
célirányosan lehetett használni. Felső végébe kerekre vágott 
pléhdarabokat szereltek, a közepükön bő lyukkal, hogy kántáláskor 
minél jobban zörögjenek. Kellékeik elkészítése után próbákat tartottak, 
habár szerepük minden egyes szavát régen tudták. A pásztorokon kívül 
a számadó volt a legfontosabb. Ő képviselte a humort, mint egyetlen 
civil, kucsmával a fején és subával a hátán. Neki kellett a nagyothalló 
„öreget” alakítani, aki kicsit többet szedett be a jóból, mint illett volna. 

Három héttel Karácsony előtt aztán megindultak a faluban. Mikor 
elérkeztek egy házhoz, zörögni kezdtek botjaikkal és megkérdezték: 
„Bejöhetnek-e a betlehemesek”? Erre a válasz csaknem mindenütt igen 
volt. 

Mikor beléptek, a „püspök pásztor” mondta el a köszöntőt: 
„Békesség e háznak, minden lakójának. Betlehemből jöttünk, hogy 
hírül adjuk a mi Urunk, Jézus Krisztus megszületését”. Ezután 
rázendítettek a „Csorda pásztorok, midőn Betlehemben,/Csordát őriztek 
éjjel a mezőben” kezdetű ősi népénekre. 

Majd imádkoztak és meggyújtva a mécsest, az ütemet verve 
énekelték: „Pásztorok, pásztorok, örvendezve, / Sietnek Jézushoz 
Betlehembe”... Ezalatt az „öreg” úgy tett, mintha kucsmáját a szemébe 
húzva szunyókált volna, majd hirtelen „fölébredt” és elkezdett 
méltatlankodni: 
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Gazemberek, esztek, isztok, 
S ősz apátok inségére 
Cseppet sem gondoltok?  
Felfogom a fütykösömet, 
Végigsuhintok rajtatok! 

Mikor aztán látja, hogy hiába reménykedik, nincs enni és innivaló, 
lemondással kiabálja: 

Ha már mindent megettetek, 
Behunyom a szememet, 
Három napja nem aludtam, 
Most egy kicsit pihenek. 

Ezután a pásztorok nagy örömmel jelentik, hogy megszületett az 
Üdvözítő, akit énekkel köszöntenek. Aszerint, hogy katolikus, vagy 
protestáns háznál vannak, szívből fújják: 

Krisztus Jézus született,  
örvendezzünk... 
vagy  
Krisztus Urunknak áldott 
születésén... 

Mikor aztán észreveszik a földön horkoló öreget, nagy hangon 
kezdik ébresztgetni: 

Kelj fel, te vén öreg, ne szundikálj, 
Látod, a Betlehem nagy fényben áll, 
Ne sajnáld álmaid félbehagyni, 
A kisded Jézusért imádkozni. 

Ezután végre feltápászkodik és csatlakozva a többiekhez, a 
házbeliekkel együtt eléneklik a gyönyörű karácsonyi énekünket: 
„Mennyből  az angyal/ lejött hozzátok”  és a hálaadást: „Dicsőség, 
mennyben az Istennek”. Végül a pásztornép nagy hangon elszavalja: 

Jézuskának fázik lába, 
Nincsen neki bocskorkája. 
Kérünk néhány krajcárkát, 
Veszünk neki bocskorkát. 

A háziak megjutalmazzák őket és kölcsönös jókívánságokat 
mondva mennek tovább.  

Milyen egyszerű és mégis lélekből fakadó, méltóságteljes játék ez, 
amelybe még a kicsit pasztorálszerű, rusztikus humor is belevegyül. 
Nagyon régen volt, de ma is bennem él. Ehhez nem kellett az 
újságokhoz csatolt napi két kilogramnyi reklám hónapokon keresztül és 
a televízió percenkénti figyelmeztetésével mindenkinek tudtára adni, 
hogy ez a „Christmas spirit”, mert messze sugárzott belőle. 
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Így telt az idő, míg megérkezett Karácsony hete. Az asszonyok 
sütöttek-főztek, hogy méltók legyenek a nagy eseményhez. A férfiak 
kevesebbet zsörtölődtek, dolgozgattak a ház körül, és segítettek, ahogy 
tudtak. Szentestére azután minden elcsendesedett – talán a téli éjszaka 
is –, mert várták az „Áldottat, aki jő az Úr nevében, hogy elvegye a 
világ bűneit”. Kigyulladt a karácsonyfák fénye és a falu tizenegy órakor 
megindult az éjféli misére, mert tudták: „Szép rózsabimbó nyílt ki / 
Hajdan egy rózsatőn”. Abban az időben senki nem hallott még az 
„ökumenikus” gondolatról, mégis az volt ez a szertartás, mert egymás 
mellett szorongtak és együtt imádkoztak a katolikus, evangélikus és 
református hívek.  

Elavulhat-e  a léleknek és hitnek ilyen élménye? Soha! A hitet, a 
hagyományt ma is, mint szent örökségünket magunkban hordjuk és 
éppen azért, mert bennünk él Karácsony, a lélek ünnepe. 

Ezért érezzük magunkat gazdagnak és sajnálkozva nézzük a 
pénzért lihegő „szegény-gazdagokat”, a nagy bankbetétek és 
részvények urait, akiket a birtoklás tudata soha nem tehet boldoggá, 
mert akinek üres a lelke és semmi másban nem hisz, mint az 
aranyborjúban, és a Mammonban, azt csak a tartalom nélküli külsőség 
vonzza és a pénzen vásárolt öröm. Ilyennek a Megváltó születése 
semmi más, mint “Happy holiday”, nem Boldog Karácsony, amire mi, 
akik még hiszünk, vágyakozva tekintünk vissza.   

AMERIKAI MAGYARSÁG  

 

Gaál Gyula (Ausztrália): 

ELHÍRESÜLHETNÉNK 

Egy pillanatra elállt a lélegzetem, amikor az egyik vasárnapi 
óhazai híradóban hallottam az elhíresült kifejezést. Nem sokkal később 
mégegyszer mondták. Előzőleg sohasem hallottam, nincs a szótárban, 
sem a helyesírási szabályzatban. Ez persze rendben van, mert nincs rá 
szükségünk, értelmét mással is ki tudjuk fejezni. Eszembe jutottak az 
átkos évtizedek alatt nyelvünkbe csúsztatott, erőszakolt szavak, mint a 
diszpécser, téblábol, kombájn, káder, még az olvasmányost is nehéz 
megszokni. Ízelgettem így-úgy, felszólító módban is, mint híresülj el, 
de nem ment, azután kérdés-felelet formában: elhíresültél?, mire az 
igenlő válasz? El. A híradóban elhangzott elhíresült egy bűnözőre 
vonatkozott, akire pontosan rá illett volna hírhedt szavunk. Mit akarnak 
ezzel a kicsinált szóval? Bizarr ügy, magyartalannak tartom. Azonban 
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alig múlott el 2-3 hét, amikor újabb meglepetés ért. Ebből megláthatja a 
kedves olvasó, hogy nem vagyok elfogult, mert felfedezésemet 
elhallgathattam volna. Könyveim listázása közben ugyanis kezembe 
került egy 160 oldalas, puhakötésű könyv, amire nem emlékeztem. 
Évtizedeken át az otthon havonta megjelenő Könyvvilágból válogattam 
ki, gyakran csak cím után, amiket megrendeltem. Ilyen volt ez is. Gál 
Farkas: Az úriszék előtt (Budapest, 1984), ami az egykori földesúri 
bíráskodás kirívó, illetve jellemző eseteit tárgyalja. Azonnal 
belenéztem, s majdnem leestem a székről, amikor az egyik képen 
megpillantottam a nagybetűkkel írott elhíresedett szót! Ez a kép annak 
az akkor divatos ponyvaregénynek első oldalát ábrázolta, amit egy 
bizonyos Tatár Péter írt Bogár Imre betyárról az 1860-as évek első 
felében. Hősi pózban látható rajta a betyár a lovával, alatta a következő 
szöveg: „Pesten, 1862-ik évi július 19-én a rögtönítélő bíróságilag 
kivégzett ifj. Bogár Szabó Imre ELHÍRESEDETT RAB LÓNAK életleírása 
és halála ifj. Tatár Pétertől”. 

Igaz, az elhíresedett határozottan jobban hangzik, mint az 
elhíresült, de ebben az esetben miért ne lehetne egyszerűen híres? 
Vajon 140 évvel ezelőtt, a ponyvaregény megjelenésének idején 
használták-e a szóban levő jelzőt és ha igen, mi történt vele a XXI. 
századig? Azonban se így, se úgy nem használnám a televízión, mert 
mesterkélt. 

Ugyanebben az adásban találtam még egy, számomra értelmetlen, 
sőt nevetséges dolgot, ami egyébként már évek óta provokálja elmémet. 
A legutóbbi árvizekkel kapcsolatban megszólaltatták a tűzoltóság 
főnökét, akinek hivatalos címe tűzoltó dandártábornok!  Nem mondott 
sokat, de szép az egyenruhája. Demokratikus országokban sehol nem 
adnak katonai rendfokozatot a polgári szervezetek tagjainak, mivel a 
közszolgálatoknak megvannak a maguk hagyományos rangosztályai, 
megszólításai. Állami alkalmazottak harcias címekkel való felruházása 
nyilván a szovjet örökség torzulása, ami az EU-ban nem létezik, 
legfeljebb az operettszínpadon. A vámőrség, tűzoltóság, rendőrség stb. 
polárosítása nem okozna különös gondot, csupán a nómenklatúrát kell 
megváltoztatni. Ha ez nem történik meg, a jövőben minden lehetséges: 
postás alhadnagy, gátőr szakaszvezető, bakter százados, óvónő őrnagy, 
vagy éppen anyakönyvvezető törzszászlós. De nagyon kell vigyázni ma 
is, amikor megindulnak a tűzoltó dandárok, ezredek, rohamrajok, hogy 
a Tűz! kiáltásra oltani és ne lőni kezdjenek. 

Témánkhoz visszatérve, vajon elegendő-e eddigi  elhíresüléseink 
szintje és üteme, vagy elmaradtunk már a világ mögött? 
Tulajdonképpen miért híresül el valaki? A problémát a médiumok 
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megszámlálhatatlan sokasága jelenti, mert a közlésre, terjesztésre szánt 
információk végeláthatatlan tömege alig hagy időt a hallottak vagy 
olvasottak megemésztésére. Ezen belül a kiválasztás, válogatás sem 
egyöntetű, mert egyéni vélemények befolyásolhatják. Évszázadokkal 
ezelőtt a gyalog és lovas futárok útján küldött üzenet hónapokig, sőt 
évekig újdonság maradhatott, mert a hírek ritkábban, talán már idejüket 
múltan jutottak el a távolabbi közösségekhez. Még a múlt század elején 
is lassan járt a posta, viszont éppen ezért többet beszélhettek a 
néminemű hírnévre szert tett egyénekről. 

Ezzel foglalkozhatunk egy kicsit. Feltesszük a kérdést: kik a XX. 
század világszerte legismertebb magyarjai? Talán furcsának hat, de 
teljes biztonsággal állítható, hogy Puskás és Zsazsa! S a XIX. 
században? A kezdetben valószínűleg Liszt Ferenc,  majd Kossuth 
Lajos vette át a szerepet. Mindkettő hírneves, világot járt, tekintélyes, 
karizmatikus egyéniség. Ezután fel kell adnunk a világszintet, mert a 
kontinensek között állandó összeköttetés akkor nem létezett, s ezért 
csupán Európánál maradunk. A XVIII. század jelöltje minden 
bizonnyal Rákóczi Ferenc, ha nem számítjuk Mária Teréziát. Sokan 
elfelejtik, hogy Mária Terézia legmagasabb címe magyar király volt, az 
egyetlen ilyen a kiegyezésig. Magyarország soha nem volt része a 
német-római császárságnak, annak ellenére, hogy a királynő férjét és 
fiát császárnak választották. 

A XVII. században ismét egy ismerős név: Londonban 1664-ben 
168 oldalas életrajzi munka jelent meg a hadvezér-költő Zrínyi 
Miklósról (The Conduct and Character of Count Nicholas Serini), ami 
kétségen kívül bizonyítja, hogy jól ismert személyiség volt akkor 
Közép- és Nyugat-Európában. (Az eredeti kiadásból 11-ről tudunk; 
ebből 3 az Országos Széchenyi Könyvtárban.) Az ezt követő XVI. 
században Báthori István lengyel király és Bocskai emelkedtek 
hírnévre. A XV. század elején Zsigmond, mint magyar király játszott 
jelentős szerepet, de az évszázad második felét a két Hunyadi uralta.  

A háborúiról ismert Nagy Lajost jelölném a XIV. század magyar 
domináns személyiségének. Az államalapító Árpád-ház uralkodói 
között számos erőskezű, tevékeny férfit találunk: a X. évszázad 
kétségtelenül Gézáé, a XI. a fiáé, a XII. és XIII. pedig III. Illetve IV. 
Béláé, legalábbis a mából visszatekintve. Azonban a kedves olvasók 
talán másképpen osztályoznák elhíresült nagyjainkat.   

A két utolsó évszázad kivételével jelöltjeink államfők, katonák 
voltak, mondhatnánk, mind szakmabeliek. De vannak egyéb 
szakmabeliek is, akik – hivatásukon, munkájukon keresztül – szintén 
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világhírre emelkedtek, például Bartók, Kodály, Rubik, Lehár és számos 
olimpiai sportolónk. Láttuk, hogy hazánkban könyvet írtak egy 
elhíresedett betyárról, de ha azt vesszük, Sobri Jóskáról külföldön is 
tudnak. Hosszú külhoni tartózkodásunk alatt általában igyekeztünk a 
világszint alatti hírességeinket is bemutatni több világnyelven. Voltak 
magyar származású minisztereink Ausztráliában és kitűnő orvosaink 
Új-Guineában, ami szintén bővíti szakmai listánkat. Az elmúlt évek 
alatt sikerült angol nyelvű cikkeimmel szaklapokban felhívni a 
figyelmet saját teljesítményeinkre. Örömmel látom, hogy ez nem volt 
hiába, felkeltette az érdeklődést, s ma már az amerikai 
szakkiadványokban cikkek jelennek meg rólunk. De minden tárgykör 
nyitva áll előttünk. 

Ez az elhíresült szó még mindig jócskán belekapaszkodik a 
lelkembe, nem tudok belenyugodni. Ilyenkor kezdenek kergetőzni a 
gondolatok. Maga a hírnév mindenképpen előnyt jelent és a elhíresült 
személyről gyakran vetődhet némi fény arra, aki hatótávolságon belül 
van. Egyes zeneművészekről pl. sokszor kidomborítják, hogy ez vagy 
az egykoron Bartókkal, Kodállyal ült egy padban a Zeneakadémián, 
vagy esetleg Hubay vagy Dohnányi volt a tanáruk. Ezek valóban nem 
sokat jelentenek, de mégis emelik a presztizst. Engem hiába ültettek 
volna Bolyai János vagy Eötvöt Lóránd közé, matematikából és 
fizikából semmi sem ragadt volna rám. Módfelett untam mindkét 
tantárgyat. 

Tűnődni kezdtem, előfordult-e valaha, hogy egy olyan neves 
személy közelébe jutottam, akinek nagyságából rám is vetődhetett 
icipici dicsfény. Hosszas töprengés után jutott eszembe, hogy Sydney-
ben egyszer a burwoodi vásárlóközpontban kezet ráztam Auszrália 
jövendő miniszterelnökével. Ez úgy történt, hogy pár lépésre velem 
szemben ismerős arcot pillantottam meg a sokaságban. Szemei elkapták 
tekintetemet, mire kézfogásra lendült jobbjával, s leheletnyi sasszé 
beiktatásával irányt változtatva egyenesen felém tartott. Billy 
MacMahon volt. Lekezeltünk, váltottunk pár szót, majd fejével előre 
intett: There goes Sonja like a Bondi tram! – Valóban, emelt fővel, se 
jobbra, se balra nézve lépdelt Mrs. MacMahon a kijárat felé. 

Ez volt minden, de később arra gondoltam, hogy polgártársaim 
közül bizonyára nem túl sokan paroláztak a miniszterelnökükkel. 
Valaki megjegyezte, hogy saját választókerületükben a politikusok 
hajlandók még a kéményseprővel is összeölelkezni. Ez viszont a 
statisztika-tudomány nyújtotta lehetőségek helytelen alkalmazására 
mutat. Tegyük fel, hogy parlamenti élete folyamán Billy, mondjuk, 
tízezer emberrel fogott kezet. Eszerint tehát csupán tízezrünknek 
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nyújtott kezet, a maradék 18 millió ausztrálnak nem! Ha ezt 
világviszonylatba helyezzük, a kézfogók száma annyira alacsony, hogy 
kimondottan világörökség általi védelemre érdemes (endangered 
species) exkluzív csoportot alkot. Tehát ez az elit felső tízezer 
felülmúlja a milliárdokban számlálható többséget. Nem így van? 

Szóval sokféleképpen lehet elhíresülni különböző szinteken. Néha 
valaki csupán percekig áll a hírnév/hírhedtség dobogóján. Egyeseket 
egyáltalán nem ismerünk, másoknak talán csak a nevét tudjuk. 
Mindenki hallott már a pompeji katonáról és a kafarnaumi századosról, 
világhírűek évszázadok óta, de senkisem tudja azonosítani őket. 
Valószínűleg nem teljesen ismeretlen a Köpenicki kapitány néven 
elhíresült porosz iparos, aki Vilmos császár Németországában tiszti 
egyenruhában intézte el ügyeit Köpenick helyőrségi városban, mert 
másképpen képtelen volt bejutni bizonyos hivatalokba. A nevét 
azonban megtudták, miután a rendőrség már letartóztatta. Időnként 
emlegetjük Deáknét és a vásznát, bár mást nem tudunk róla, akárcsak 
Papp Jancsiról, aki állítólag élő személy volt. Sokan mendemondák 
révén váltak híressé, mint Karl Friedrich Münchhausen báró (1720-
1787), aki egyre furcsább és lehetetlenebb háborús és 
vadásztörténetekkel szórakoztatta baráti körét. Füllentései könyv 
alakban is megjelentek, sőt később filmet forgattak kalandjairól. 

Kissé hasonlít ehhez Toldi Miklósunk (kb. 1320 – kb. 1390) esete. 
Minden diák először Arany Jánostól hall róla és tetteiről. Toldi nem 
tehet róla és Arany sem akarta félrevezetni olvasóit, csupán élt a költői 
szabadsággal. 

A baj az, hogy az iskolában senki sem beszélt a történelmi 
Toldiról, pedig jól ismerték hazájában és külföldön.  

Röviden: 1354-ben pozsonyi alispán, 1355-től az esztergomi érsek 
bandériumában, 1363-ban a Nagy Lajos király által a pápa 
megsegítésére küldött sereg parancsnoka. A százéves háború 
(helyesebben 1337-1453) alatt számos Condottiere (zsoldcsoport parancsnok) 
működött Itáliában, s ezek egyike az angol Sir John Hawkwood (kb. 
1320-1394) volt, a 3500 lovasból és 2000 gyalogosból álló Alba Societas 
(fehér sereg) vezére. Miután Toldi elvégezte feladatát, Magna Societas 
Ungarorum nevű, 1600 magyarból álló csapatával csatlakozott a fehér 
sereghez, amelynek egyben alvezére lett. Korabeli írások Nicolaus 
comes de Toldi néven említik. 1366-ban már otthon találjuk, mint 
gömöri főispánt. 

Van időben közelebbi példánk is. Emlékezzünk a The English 
Patient című, 1997-ben bemutatott Oscar-díjas filmre, amelyben az írói 
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szabadság Almásy László (1885-1951) sivatagkutató és térképész 
honfitársunkat annak állította be, ami sohasem volt. Ez ugyan nem 
befolyásolta a film sikerét, de minket alaposan felháborított. 

Az összeomlott szovjet birodalom számtalan olyan tudóssal, 
lángésszel kérkedett, akikről a vasfüggönyön túl jóformán semmit sem 
tudtak. Nagyrészüknek olyan felfedezéseket tulajdonítottak, amiket 
másutt már régen felfedeztek. Az elsőség kérdése rendkívül fontosnak 
látszott, akkor is, ha ezeket a cári időkre vezették vissza. Végül is a 
kívülálló elképedve vette tudomásul, hogy az orosz-szovjet határokon 
kívül még soha senki sehol semmilyen érdemleges invencióval nem 
gazdagította világunkat. Láttam angol nyelvű kiadványban karikatúrát 
az orosz találmányok múzeumáról, ami teljesen üres és az ajtón éppen 
két erőlködő, roggyant térdű férfi jött be, cipelve a semmit. 

Ezen előzmények után adom tovább Fjedor Varangyovics 
Prutyenko tizedes perdöntő szerepét a szláv egészségügy dicsőségére. 
Ez a dr. Wilhelm Konrad Röntgen előtti átvilágítás oroszföldi 
felfedezését bizonyítja. 1774-ben ugyanis a kücsük-kajnárdsi 
fegyverszünetet követően, a kéthetes szabadságáról alakulatához 
visszatért Fjedor Varangyovics többek között a következőket írta 
egykori menyasszonyának: „Amikor most otthon találkoztam veled, 
keresztül láttam rajtad, te piszok céda”! Az eredeti levél üveg alatt a 
múzeumban látható, tanúsítván ennek a fontos orvosi segédletnek 
tényét.  

Amikor ezt elmeséltem egy energikus, de nyüzsgő, izgulékony 
magyar hazafinak, legyintette, fejére mutatott és azt mondta, hogy „ezt 
még el is hiszik azok a hülyék”. „De – tette hozzá – azok a vodkás 
muzsikok elbújhatnak amögött, amit mi, elmés magyarok, még 1944 
táján tettünk a hazáért: már akkor gyűjtöttük hazafias okokból 
átültetésre a tüdőt, vesét, szivet, májat és egyéb belső részeket! Igaz, 
már minden recsegett-ropogott, egy nap volt a világ, de mégis voltak 
felajánlások”. Elámultam. – Akkor ? – Igen – erősítette hevesen –, még 
a nótába is belekerült! – Milyen nótába? – Hát tudja – mondta 
meggyőződéssel –, amikor  azt énekelték, hogy: “Add nekem ezt az 
éjszakát, s én a szívemet adom...” – Biztosan ismeri. Önfeláldozás a 
javából a haza oltárán! – Azt hiszem, ezután Fjedor megérdemel egy 
Lenin-rendet. 

Ezután jön a feketelevese. A fentiekben panaszkodtam az 
elhíresült szó használatával kapcsolatban, mert súlyosan 
magyartalannak tartom. Az április 22-i óhazai híradóban egy újabb 
kifejezés dúlta fel a keblemet. Nem is akárki mondta, hanem a 
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kormányszóvivő. Azt hiszem, inflációról és nyugdíjemelésről volt szó, 
amikor a szépen fésült fiatalember bejelentette, hogy a kormány a már 
megígért összeget bizonyos százalékkal megfejeli majd. Ez jó hír, tehát 
a megállapított összeget a kormány ennyi meg ennyi százalékkal fejeli 
meg. 

Ezt meg hogyan csinálják? Tüstént utánanéztem a kulcsszónak: 
fejel (labdát), befejel (gólt), megfejel (cipőt, harisnyát). Nyilvánvalóan 
ezeknek semmi közük a fenti nyilatkozathoz. Persze megfejtettem, 
hogy mit kíván mondani, de szerintem a szó szintén mesterkélt és 
ugyancsak magyartalan a szándék kifejezésére. Úgy érzem, ezek 
elharapózására kellene tenni valamit. Hol van az a derék nyelvőr-
dandártábornok, aki megnyomná a vészjelző gombját? 

Lehet, hogy ezeket az ortopéd szavakat már az iskolában tanítják: 
„Na gyerekek, írjatok egy mondatot az elhíresül és a megfejel 
szavakkal”. Sercegnek a tollak, majd Móricka felolvassa: „Az 
elhíresültnek jobban megfejelik a díját”.  

Hát igen, méghozzá kaptafa nélkül. A magam részéről remélem, 
hogy a két kifogásolt szót többé nem kell leírnom.      

 

Bárányné Kerecseny B. Alice (PA, USA): 

DÉDNAGYAPA  A  KOMPUTEREN 

Érdekes levelet kaptunk egy kedves Olvasónktól (Bárányné 
Kerecseny B. Alice, PA, USA). A négyoldalas levélben leírja, hogy 
kapott egy komputert, ami először nagyon idegen volt, majd lányai 
segítségével rábukkantak egy könyvre. Nevetve kérdezték lányai 
ismerős-e az író neve?... és most folytatom a levelében írottakat... 

„De hiszen ez a dédpapa”! – kiáltottam fel és mindjárt 
szimpatikusabb lett a komputer. A könyv, amit találtak, 1830-ban jelent 
meg, – rég, nagyon rég volt – erről nem tudtam, gyógyszerész 
szakkönyv. 

Dédpapa történetét viszont nagyon jól ismertem, már 
gyerekkoromban, hiszen összefügg a magyar történelem egyik ragyogó 
eseményével, az 1848-as szabadságharccal, azokkal az időkkel, 
amikor lánglelkű nagy költőnk Petőfi Sándor élt, aki az eszményképem 
volt.  

A dédszülők története generációról generációra tovább szállt, így a 
lányaim is már kis korukban tudták a multat, ismerték a magyar 
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történelmet. (Bár itt születtek, tökéletesen beszélik a magyar nyelvet, 
de még az unokák is.) Tudták, hogy az 1848-as szabadságharc  bukása 
után dédpapát halálra ítélték. 1850-ben kegyelmet kapott és könnyű 
vasban töltendő várfogságra változtatták. Ott szenvedett a hirhedt 
Kufstein-i várban. Mindezt a komputernak köszönhetem, hogy adatokat 
találtam, mert eddig csak a halotti levele volt meg, hiszen mindent 
elvesztettünk.  

Így kezdődött azután a kufsteini foglyok után a kutatás. Persze ez  
nehéz dolog, amikor csak az emlékek vannak meg, honnan szerezzek 
bizonyítékot?  

Hát itt van ez a csodálatos találmány, a komputer! Egy kezdőnek 
bizony sok óráig tartott, míg valamit is felfedeztem, nem szólva arról, 
ha véletlenül rossz gombot nyomtam, a kép eltűnt, vagy más jelent 
meg, s nem tudtam visszakerülni a már megtalált oldalra, vagy az is 
előfordult, hogy „befagyott” a gép, teljesen le kellett zárni, kihúzni a 
falból. De végül rábukkantam Hermann Róbert: „Zathureczky István 
székely huszárszázados emlékirata” című munkára. (Milyen jó, hogy 
valaki rátette az Internetre!) Ez a mű átfogó képet ad a Kufstein-ben 
szenvedett magyar mártírokról. 

Sok név szerepel benne, természetesen Dédpapa neve is – így 
legalább egy bizonyíték van a gyerekek részére. Még régebben 
olvastam Halász Péter: „Se kint, se bent” című könyvében – meg is van 
nekem – írja, hogy járt Kufstein várában, ott van egy Emléktábla, 
felsorol néhány nevet, az első Dédpapa neve, csak azt nem írta, hogyan 
került ez a tábla oda. 

Tovább keresve – hosszú órák után – felfedeztem, hogy 
mostanában kiadtak egy Emlékkönyvet: „Kufsteini emléktáblánk” 
címmel. „Az 1952 június havában megszüntetett Budapest-i (Deák-téri) 
Evangélikus Leánygimnázium 1937. július 10.-én Kufstein várában 
elhelyezett Márvány Emléktáblájának története. Az emléktábla 
gondolatát két kiváló hazafi: Jeszenszky Ilona és dr. Zelenka Margit 
tanárnők indították el. A „SZEMBE” (Szép Magyarsággal Beszélők 
Egyesülete) neve is összeforrt a két alapító-tanár nevével”. 

Sokáig tartott, mire megtaláltam a könyvet, de újabb probléma, 
hogyan tudom megszerezni? A jó Isten megsegített, mert valaki, akit 
személyesen nem ismerek, meglepett vele és elküldte, amiért én 
végtelen hálás vagyok. 

A könyv szép kiállítású, összefoglaló az 1937. évi eseményekről, a 
tábla felállításáról. A mostani kiadást  dr. Martos Józsefné Sztrokay 
Piroska, az iskola volt tanára állította össze. Idézi a vörösmárvány 
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emléktáblán levő sorokat: „Négy szócskát üzenek, / vésd jól kebledbe s 
fiadnak /Hadd örökül, ha kihunysz: / a haza mindenek előtt”. (Kölcsey)    

Nem a könyvről akartam írni, hanem arról a szép gondolatról, hogy 
valamikor megjelent az Emléktábla Kufstein vára falán és ma is őrzi 
azoknak a nevét, akik akkor ott szenvedek rabságot a hazáért, a 
szabadságért. Soha nem említették, hogy az Evangélikus 
Leánygimnáziumnak köszönhető ez a nemes gondolat. 

Március jelenti Húsvét közeledtét, az ígéretet, Nagypéntek után a 
Feltámadást, az Ige beteljesedését. 

Március a forradalom hónapja, a lelkesedés s remény szebb és jobb 
jövőért. 

Március 15.-én emlékünnepélyeket tartottunk és tartunk minden 
évben. Kitűzzük a nemzeti színű kokárdákat és büszkén valljuk, hogy 
magyarok vagyunk emlékezve 1848-ra, a szabadságharcra,  a hősökre, 
Petőfire, Kossuthra, Széchenyire és a többiekre, akik mind 
lángbetűkkel írták be nevüket a magyar történelem aranykönyvébe. 

Emlékezzünk meg azokról is, akik a Kufsteini Császár Toronyban 
raboskodtak, akiket rabláncon szállítottak a hirhedt várbörtönbe, mert 
hazafiak, jó magyarok voltak. 

Az Emléktáblán a következő szöveg áll (alatta a névsor: „E 
sziklavár falai közt szenvedtek rabságot a Hazáért, egyenlőségért, 
testvériségért, szabadságért egy ezredéven át szenvedéshez szokott 
magyar lélekkel, s törhetetlen hittel vallották: A Haza mindenek előtt”.) 

Befejezésül, tegnap nagy meglepetés ért, mert megérkezett az 
eredeti 1937-ben kiadott füzet is, s ebből egy mondat megragadott: 

„Az Emléktábla és az Emlékkönyv hirdesse, hogy a magyar nemzet 
tud megbocsátani, de feledni soha”! 

A  Hazáért mindhalálig! 
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Abelovszky Eliz  

A MAGYAR NYELV 

Az angol nyelvész, Sir John Bowring (1792-1872), több nyelven 
beszélt, ezek között magyarul is. Sok magyar költészeti művet fordított 
angol nyelvre, és kiadott egy irodalmi gyűjteményt is. Annak 
előszavában a következőket írta: 

„A magyar nyelv a messzi múltba megy vissza... különleges 
módon fejlődött és felépítésének formáját már a régi időkben elérte, 
amikor a legtöbb ma beszélt nyelv még nem is létezett! 

Ez az a nyelv, amely állandóan és szorosan önmagában fejlődött és 
amiben logika és matematika van, az alkalmazkodó képesség és 
hajlékonyság erejével és vezérfonalával.  

Az angol ember büszke lehet a nyelvére, mert nyelve az emberi 
kultúra költészete. Minden szó megmutatja saját eredetét, meg lehet 
különböztetni benne az idegen réteget, amely összegyűlt, rárakódott a 
különböző népekkel alkotott kapcsolatok idején. 

Ezzel szemben a magyar nyelv egy monolith, egyetlen darabból 
álló szikla, amelyen az idők vihara nem hagyott egy karcolást sem. Ez a 
nyelv nem egy naptár, amely alkalmazkodik a korszakok változásához. 
Nincs szüksége senkire, nem kér kölcsön szavakat, nem ad és nem vesz 
át senkitől. Ez a nyelv a legidősebb és a legdicsőségesebb emlékműve a 
nemzeti önállóságnak és a szellemi függetlenségnek. 

Amit a tudósok nem tudnak megfejteni, azt nem veszik tudomásul! 
A művészeknél ugyanaz a helyzet, mint a régészeknél. Az öreg 
egyiptomi templomok kőpadlóját, amelyet egy kődarabból készítettek, 
nem lehet megmagyarázni. Senki sem tudja, honnan kerültek oda, vagy 
melyik hegységből vették ezt a csodálatos kőtömeget? Hogyan 
szállították oda és hogyan emelték azt a templomok tetejére? 

A magyar nyelv eredetisége még az egyiptomi templomok titkánál 
is tüneményesebb! Az, aki ezt egyszer megfejti, az isteni titkot analizál 
majd – ténylegesen az első tézisét ennek a titoknak: „Kezdetben volt az 
Ige, és az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige”. (János ev. 1.1) 

Fordította: Abelovszky Eliz. Megjegyzés: Több, mint 100 éves tudományos 
mulasztást teszünk jóvá, ha széles körben ismertetjük: mi volt egy nagyon 
művelt és tisztességes angol tudós véleménye nyelvünkről és az általa kialakult 
– népünkre jellemző – nemzeti és szellemi függetlenség igényről!)   
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THE HUNGARIAN LANGUAGE 
The English philologist, Sir John Bowring, (1792-1872) spoke 

many languages: Hungarian was one of them. He translated many 
Hungarian poems into English, and issued a literary chrestomathy. In 
its foreword he wrote the following: 

The Hungarian language goes far back... It developed in a very 
peculiar manner and its structure reaches back to times, when most of 
the now spoken languages did not even exist. 

It is a language, which developed steadily and firmly in itself, and 
in which there are logic and mathematics with the adaptability and 
malleability of strength and cords. The Englishman should be proud 
that his language indicates an epic of human history. One can show 
forth its origin: and alien layers can be distinguished in it, which 
gathered together during the contacts with different nations. 

Whereas the Hungarian language is like a monolith, consisting of 
only one piece, on which the storms of time left not a scratch. It is not a 
calendar, that adjust to the changes of the ages. It needs no one, it 
doesn’t borrow, does no buccaneering, and doesn’t give or take from 
anyone. This is the oldest and most glorious monument of national 
sovereignty and mental independence. 

What scholars cannot solve, they ignore! In philology it’s the same 
way as in archeology. The floors of the old Egyptian temples, which 
were made out of only one rock, can’t be explained. No one knows 
where they came from, or from which mountain the wondrous mass 
was taken? How they were transported and lifted to the top of the 
temples?  

The genuineness of the Hungarian language is a phenomenon 
much more wondrous than this! He, who solves it shall be analyzing 
the Divine secret. In fact the first thesis of this secret: “In the beginning 
there was Word, and the Word was with God, and the Word was God.” 
(John 1:1) 

Abelovszky Eliz, President 
Ohio-Hungary Sister State Support Foundation 



277 

Klaudia Kovács (Hollywood, California): 

TORN FROM THE FLAG 

Please allow me to follow up regarding the new documentary film 
currently in production entitled “Torn from the Flag.” Our film is an 
American educational motion picture about the significant global 
effects of the Hungarian Freedom Fight of 1956. This revolution was 
the first important indicator of and catalyst for the future downfall of 
communism and later political and economic rearrangement of the 
world, and had important effects on the ending of the Cold War. 

Hungary’s Freedom Fight opened the world’s eyes to the fact that 
human and civil rights were being horribly abused under communism, 
and provided a precedent and example for other nations’ future similar 
endeavors. This event was so important that the United Nations kept 
the “Hungarian Question” on its agenda for seven years.  

The uprising revealed the profound hypocrisy of the “People’s 
State,” and initiated a process that culminated three decades later in the 
demise of the Soviet Union. The story also stands as a cautionary tale 
about occupation in general. 

Our feature-length, English-language, non-profit documentary is 
dedicated to the universal values of freedom, democracy and human 
rights. Torn from the Flag is being produced with the synchronization 
of the International Documentary Association to honor the 50th 
anniversary of the Hungarian Freedom Fight. Focusing on international 
attention, the film will be part of the worldwide commemoration series 
in 2006.  

The filmmaker’s objective is to screen Torn from the Flag in 
movie theaters and on television stations around the globe as well as at 
schools, educational and human rights institutions. 

Torn from the Flag has purposefully been made the project of the 
worldwide Hungarian community; with our targeted PR campaign we 
involved many Hungarian, and also international, communities, all 
around the world. As a result, Torn from the Flag is truly becoming an 
international phenomenon. 

The past year brought us many accomplishments. In 2003-2004 we 
received grants and donations from the following multicultural 
foundations and institutions; the below list also includes more that 
added their support in 2005:   
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 The 56 Hungarian World Federation 
1956 Hungarian Memorial Foundation 
American Hungarian Foundation (2003 & 2005) 
Cleveland Hungarian Development Panel (2003 & 2004) 
Corvina Cultural Circle 
Grace Hungarian Reformed Church 
Hungarian-American Cultural Association (a.k.a. Kossuth Club) 
Hungarian-American Seattle Association 
Hungarian Association / Hungarian Congress 
Hungarian Cultural Assn of the Hungarian Reformed Church 
Hungarian Cultural Center of Northeastern Ohio 
Hungarian Cultural Society of Connecticut 
Hungarian Cultural Society of Greater Vancouver 
Hungarian House of San Diego 
Hungarian Literary Society of Ronkonoma 
Hungarian Society of Massachusetts 
International Technology Foundation 
János Arany Cultural Circle 
The Pannonius Foundation 
The Seattle-Pécs Sister City Association (2003&2004) 
The Széchenyi István Society 
United Hungarian House, Los Angeles 
Vancouver Hungarian Cultural Society 
William Penn Association (2003 & 2004) 

We also received contributions from close to 300 individuals from 
the USA, Canada, Hungary and Switzerland. We were honored with 
many in-kind donations and 2 corporate sponsorships. 

In January 2004, Dr. Ferenc Mádl, President of the Republic of 
Hungary, was informed about the project. In his reply he expressed 
enthusiasm and support for the film, which undoubtedly will help the 
project. 

Furthermore, in February 2004 we initiated a dialogue with the 
Education Ministry in Hungary to provide a copy of the film to every 
school in Hungary. Bálint Magyar, Educational Minister, welcomed the 
idea and articulated his appreciation and support. 

Magyar Nemzet, one of the most prestigious daily newspaper in 
Hungary, recently recognized our film as one of the Most Important 
Cultural Events of 2004. 

One of our goals is to screen Torn from the Flag in movie theaters 
in Hungary. László Cselényi, Director of the Urania Film Theater 



279 

(Europe’s official “most beautiful cinema-castle”), offered to have the 
Hungarian premiere in this movie theater. 

In the past 12 months we received fantastic media coverage in the 
USA, Hungary and Australia. Eight TV and 2 radio interviews, 18 
newspaper/magazine articles and many Internet site write-ups, in 
multiple languages, have been aired and published across the globe. A 
prime example of this is the Magyar Nemzet honorific our project 
received, as mentioned above. 

In the past year we secured the support of: 
- The United Nations 
- The Széchenyi Hungarian National Library 
- The Hungarian National Film Archive 
- Former President of the Republic of Cyprus Georgiusz 

Vasziliu 
- Three-time Oscar-winning producer, director and actor Robert 

Redford 
- Six-time Oscar nominee Tony Curtis 
- The President of the Franklin and Eleanor Roosevelt Institute, 

William J. Vanden Heuvel 
- The Institute for the History of the 1956 Hungarian Revolution 

(„56-os Intézet”) 
- The Cold War History Research Center 
- The President of the Republic of Hungary, Ferenc Mádl (as 

mentioned above) 
- The Vice President of Simon & Schuster Publishing,  

Michael Korda 

Our newest exciting development is that Dr. Henry Kissinger has 
agreed to be interviewed for the film. We are currently finalizing 
shooting dates with Mikhail Gorbachev. We were also invited to 
introduce Torn from the Flag  to the Congress of the United States of 
America. 

There has never been a project in the expatriate Hungarian 
community of such a high caliber that aims for international attention 
and has such universal appeal. 

Our competent team includes the following: 
Academy Award-winning cinematographer Vilmos Zsigmond 

(Close Encounters of the Third Kind, Deer Hunter) shot footage during 
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the Hungarian uprising with a camera hidden in a shopping bag. He 
went on to become one of the “most influential cinematographers in the 
history of filmmaking” (International Cinematographers Guild) He will 
now return to Hungary, armed with the latest digital technology, to  
introduce us to the story, the locations, and the people of his native land 

Director Jonathan Halperin’s films have been broadcast on PBS, 
the National Geographic Channel, NBC, CNBC, and TechTV. He has 
just finished directing one hour of the National Geographic Special 
Strange Days on Planet Earth, for PBS. He was a senior producer of 
the ten-hour PBS series Livelihood, which won five CINE Golden 
Eagles. The Last Ascent, which Halperin produced for National 
Geographic, was nominated for a national Emmy in 2000. He produced 
and directed an experimental documentary series about the country’s 
leading scientists and technologists for TechTV. Halperin’s first film, 
The Minors¸ won awards at festivals across the country. Cipher, a 
screenplay Halperin wrote with Patrick Prentice, will be in production 
in 2006. 

Writer Endre Hules lost his father to the Communist regime. 
Before Mr. Hules’s expulsion from Hungary, he was a director with the 
Hungarian National Theater, and then went on to direct at the Biennale 
de Paris, the Williamstown Theater Festival, the Shakespeare World 
Congress, and many other venues. His plays and screenplays have been 
produced around the world, and currently he has three feature 
screenplays in pre-production in Europe, one of which he is slated to 
direct next summer. He also appeared as an actor in close to a hundred 
films and television shows, and is a recipient of the Screen Actors 
Guild Award, among many others. He has taught writers, directors, and 
actors at institutions such as NYU, USC, Bard College, Smith College, 
Espace Acteur, and a master classes on three continents. 

Producer Klaudia Kovacs has worked in the entertainment business 
as a producer, actress, and writer for 10 years. She is the co-founder of 
two production companies specializing in documentaries and 
educational films. She created a 12-part lifestyle program in association 
with Satelit Television in Budapest. Her educational film Mancs 
(“Paw”) told the story of a rescue dog with a particularly sensitive 
sense of smell (called “molecular smell”). Red Bull Air Race 
documents the birth of a new sport, featuring the world’s twelve best 
pilots. Her first narrative film, Gems, was nominated for Best Short by 
Torrance Cable Television, and her second film, In-Between, was 
selected for the 53rd Cannes Film Festival’s Univers Elle 2000 
program. Ms. Kovacs has garnered many awards as an actress, most 
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recently at the Spotlight On Festival Award in New York for her star 
turn in The Insanity of Mary Girard. She also co-authored two 
Hungarian-language books and has been a Hollywood correspondent 
for various cultural magazines and publications. 

When all financing is in place, the project schedule is anticipated 
to be as follows: 

- Pre-production: August 2004 through April 2005;  
this includes preliminary shooting in October 2004. 

- Production: principal photography in May 2005. 
- Post-production: June through August 2005. 
- Film festivals and marketing: September 2005 through 

October 2006. 
- Premiere: October 2006. 
In order for the film to be ready for the worldwide 50th anniversary 

celebration of the 1956 Hungarian Freedom Fight, we need to have the 
final cut complete by September 1, 2005. In the film business it is 
customary to have 80% of the total budget on the production’s account 
before starting shooting. 

At the time of this article, we have already raised close to $300,000 
(3/5 of the total budget) and have already started shooting the film. We 
will go as far into the production as the current funds allow. Therefore, 
we are in urgent need of securing the rest of the budget so that we may 
complete the project by 2006, the 50th anniversary. We are so close to 
our goal, and it is such an important one. We urgently need whatever 
help you can offer to bring this important film to the world. Your 
financial contribution to commemorating a nation’s struggle for 
freedom would be heartily appreciated. 

Please note that, by virtue of our film’s sponsorship by the 
International Documentary Association, your donation is tax-
deductible, and unless you request to remain anonymous, your name 
will be on the film’s rolling credits seen on all continents. Please also 
note that this film is, in fact, a one-time, single project. We are asking 
for your support for this one project only. 

Should you find this appropriate, I would be happy to provide 
further information by mail, email, or telephone.  
Klaudia Kovacs − 1626 North Wilcox Avenue #393 − Hollywood, 
California 90028, USA − Office: 323.464.1138 − Mobile: 323.528.8771  
E-mail: klaudiainc@hotmail.com 
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Csorba Piroska: 

  MESÉLJ RÓLAM 

Mesélj anya,  
milyen voltam, 
amikor még kicsi voltam? 
Az öledbe hogyan bújtam 
és tehozzád hogyan szóltam, 
amikor még nem volt beszédem? 
Honnan tudtad, mit kívánok? 
Megmutattam a kezemmel? 
 
Mesélj rólam! 
Hogy szerettél?  
Engem is karodba vettél, 
meleg tejeddel etettél, 
akárcsak a testvéremet? 
Gyönyörködtél akkor bennem? 
 
Úgy neveztél: kicsi lelkem? 
És amikor még nem voltam, 
a hasadban rugdalóztam, 
tudtad-e, hogy milyen leszek, 
milyen szépen énekelek? 
Sejtetted, hogy kislány leszek? 
Mesélj anya, 
mesélj rólam! 
 
Milyen lettem, 
Amikor már megszülettem, 
Sokat sírtam vagy nevettem? 
Tényleg nem volt egy fogam sem? 
Ha én nem én lettem volna, 
akkor is szerettél volna? 
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Dr. Szent-Györgyi Széll Sándor: 

BOLDOGASSZONY 

A régi magyar kalendáriumban augusztus Boldogasszony hava. 
Augusztus 15 a magyar katolikus egyház legnagyobb ünnepe: 
Boldogasszony ünnepe (Festum Maior Sanctissimae Virginis Mariae), 
amit népiesen „Nagyboldogasszony-„nak neveznek nálunk, míg a 
Boldogasszony kisebb ünnepe (Festum Minor S. V. Mariae) 
szeptember 8.-án van, amit meg népiesen „Kisboldogasszony-„nak 
mondanak nálunk. 

De van még „Gyümölcsoltó Boldogasszony” és „Gyertyaszentelő 
Boldogasszony is. Maga Szent István királyunk tette nemzeti ünneppé 
Boldogasszony ünnepét még trónralépése alkalmával (997. augusztus 
15.), amikor elrendelte, hogy „ezentúl ezen a napon Székes-Fehérvárott 
mindig országgyűlés tartassék, ahol panaszával bárki a király elé 
járulhat és a király a Boldogasszony nevében mindenkinek igazságot 
szolgáltat majd”. Szent István korát a ‘Boldog’ istenség név több 
évezreddel megelőzte. Eredete visszavezethető a kaukázusi népek 
mitológiájába több, mint kétezer évvel előbbre. Mezopotámiában az 
ottani népek ősvallásában pedig már ötezer évvel ezelőtt is megtaláljuk 
nyomait. 

Bau ott is, mint eleinknél, a föld, a termékenység és a termés 
istenasszonya volt. A Dug mai nyelvünkben a hős, fennkölt, szent 
jelzőnek felel meg. Bau-Dug neve kimutatható a Kaukázusban és 
Magyarországon több hegy, patak és falu nevében. A Heves megyei 
Boldog (modern alakja a régi Boudug névnek) ma is híres ősi 
népviseletéről.  Erdélyben Boldogfalva (régi okmányokban Boudug) 
nevét a románok Szent Mária (Sf. Maria) alakra románosították és nem 
fordították a boldog magyar szó román változatával, ahogyan más 
helyneveket szoktak románosítani (pl. Szarvaskend – Cornesti, vagy 
Szászváros – Orastie). Ez arra is bizonyíték, hogy ez a Boldog 
(Boudug) név csak hasonhangzású, de nem azonos az örömet jelentő 
‘boldog’ (felix) szavunkkal. 

Kálmány Lajos plébános értekezett a múlt században erről 
(„Boldogasszony, ősvallásunk istenasszonya”, Budapest, 1885) Szent 
Gellért közreműködésével Szent István azonosította az ősi 
Boldogasszonyt a katolikus egyház Szűz Máriájával és tudta az egész 
magyar népet egyszeriben megnyerni az új vallásnak. Édesanyjától 
örökölte Szent István nagy Mária tiszteletét, akit (Sároldu – Sarolta) 
magát is Mária névre keresztelt még születésekor Hierotheos 
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jámborságáról híres szerzetes, akit még 948-ban maga a 
konstantinápolyi pátriárka, Theophylactos szentelt Turkia 
(Magyarország) első püspökévé.  Amikor Szent István anyai nagyatyja 
(Sarolta édesatyja), a hírneves erdőelvi gyula (Princeps Ultrasilvanus:) 
Kalotha vagy Kalocha a Makedonia-i dinasztiából származó ifjú 
feleségével – miután Konstantinápolyban a bizánci patriciusi ranggal és 
a kelet-római szent birodalmi despotas (pronceps) címmel a Stephanos 
névre keresztelték, elindult vissza szép Magyarországra, annak is a 
legszebb erdőelvi részébe és ott számos monostort és az első magyar 
püspökséget alapította, amely még ma is nevét, illetve címét viseli 
nevében: Gyula-Fejérvár, a románoknál: Alba Iulia. 

Csaknem ezer esztendővel ezelőtt az ősrégi Boldogasszony újra 
bevonult a magyarság szívébe, ahol ezáltal az új vallás új színt és 
hatalmas ősi erőt kapott. Így lett a Boldogasszony „Magyarország 
Védasszonya” (Patrona Hungariae). Boldogasszonyról nevezte el a 
hatalmas erdőelvi fejedelem az általa alapított Fejérvár-i 
székesegyházat. „Boldogasszony templomá”-nak nevezte el 1001-ben 
Szent István a Székes-Fejérvárott alapított első főtemplomot, amelynek 
részére a híres miseruhát (ma koronázó palást) Gizella királyné és 
udvarhölgyei hímezték (1031) a veszprémi kolostorban, amelyet még 
Sarolta és Hierotheos görög szerzetesei részére épített Szent István 
(907-1001). 

Amikor IV. Béla a tatárjárás után 1245-ben Új-Buda (Pesthegyi 
Újvár – Castrum Novum Montis Pestiensis) várát alapította, az első és 
legnagyobb templom Boldogasszony nevét kapta és viseli azt még ma 
is, sok vérzivataros évszázad után. A Halászbástya felett ott áll büszkén 
a „Koronázó Boldogasszony” temploma.  

Minden nyugati országban megvan az Isten Anyjának tisztelete és 
minden népnek megvan a maga jellegzetes elnevezése róla. Az 
olaszoknál Madonna, a franciáknál Notre Dame (Miasszonyunk), a 
németeknél Heilige Jungfrau (Szentséges Szűz), az amerikaiaknál az 
Our Lady (Miasszonyunk) a népszerű elnevezés. 

A maga elnevezéséhez minden nép ragaszkodik, mert  így 
mindegyik magáénak vallja. De olyan ősrégi és olyan szépen hangzó 
neve egynek sincs, mint a magyarnak. Ezért ehhez az ősrégi  
„Boldogasszony” névhez büszkeséggel és szeretettel kell 
ragaszkodnunk. Azt soha más, idegenből átvett névvel helyettesítenünk 
nem szabad. Ezt követeli ősi Boldogasszony tiszteletünk.  

Boldogasszony Anyánk, régi nagy Pátronánk! 
Téged magyar kíván! 
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A HÉT NAPJAI 
Egészen eltérők a hét napjainak magyar nevei 

 
Nem minden népnél számolták hétnaponként az időt. 
Az egyiptomiak és később a görögök is háromszor tíz napra 

osztották a hónapot, bár az utolsó „década” már csak kilenc napot 
számlált. A zsidó nép is csak a Vörös-tengeri átkelés után számolta a 
hetet, előtte az „ősatyák” korában ez még ismeretlen volt. 
Természetesen a Genezis első könyve alapján lett a hat nap és utána a 
hetedik. Sabbat, a pihenés napja. 

Vasárnap az Úr napja, Dies domini, a kereszténységgel került a 
legtöbb nyelvbe, bár a germánok ma is arra a napra éppen a nap nevét 
használják. (Sunday, Sonntag). Főleg a latin népeknél ma is használatos 
nevek antik eredetűek és az akkor ismert főbb égitestekre utalnak. 

A hétfő a Holdról kapta a nevét: Lunedi, Lunes, Montag, Monday 
stb. Kedd a háborús isten, Mars nevét viseli: Martedi, Martes, Mardi. 
Szerda a Mercur bolygó nevét vitte tovább: Miércoles, Mercoledi, bár a 
németeknél a hét közepét jelenti: Mitwoch. Csütörtökön a Jeudi, 
Jueves, Giovedi nevek, mind a hatalmas Jupiterre emlékeztetnek, de a 
németek mint a „mennydörgés napját”, Donnerstag, tartják számon. 
Péntek a misztikus és nőies Venus bolygó nevét örökítette meg 
modernebb formában a Venerdi, Viernes, Venredi a neolatin 
nyelvekben. A szombat ma már általánosan a héber Sabbatra utal, de 
régebben a Saturnusra emlékeztetett: Samedi, Sabato. 

Egészen eltérők a hét napjainak magyar nevei: 
Hétfő összetett szó, és a hét elejét jelenti. 
Kedd nagyon régi szavunk, már a XII. században használták. A 

hétfő utáni „kettedik” (második) sorszám névből eredő rövidülés, egyes 
nyelvjárásokban ma is használatos a ketted, második szó. 

A szerda szó ószláv eredetű: Svreda, vagy egészen hasonló 
hangzású szavak minden szláv nyelvben közepet jelentenek és ebben az 
esetben a hét közepére vonatkoznak, csakúgy, mint a német Mitwoch. 

A csütörtök is nagyon régi szavunk, már 1206-ban olvashatjuk 
„cheturtuk” formában. Szintén szláv eredetű, a hét negyedik napját 
jelenti cseter, csetri, vagy hasonló minden szláv nyelvben négyet, 
negyediket jelent. Kiejtése az első formától sok változáson ment át, de 
már 1506-ban chütörtök néven olvashatjuk. 
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Hasonló számnév eredetű a péntek  szó is: petek, piatok, pety 
minden szláv nyelvben ötöt jelent. Nyelvünkbe még a honfoglalás előtt 
került óbolgár forrásból.  

A szombat szó szinte minden nyelvben a héber Sabbatból ered. 
Hozzánk görög közvetítéssel került.  

A vasárnap eltérőleg, a szinte minden nyelvben használatos „Isten 
napja” helyett a vásárok napját jelentette a szombati hétvég és a hét 
első napja között. Csak 1405-től van erre a szóra írásos emlékünk. 
Addig mi is  a latinos „domicus diest” használtuk.  

A fentiek természetesen csak a mi, nyugati kultúránkra 
vonatkoznak, más, igen régi kultúrák, a kínai, indiai, maja, más 
időbeosztással éltek.  – K. L. 
 

Szabó Miklós: 

A KISAJÁTÍTHATATLAN ÜNNEP 
1999. március 15. 1849. március 15-nek százötvenedik 

évfordulója. Egy évvel a forradalmi nap után az ország háborúban állt 
az uralkodóval, aki a forradalom kényszere alatt 1848 áprilisában 
szentesítette azokat a törvényeket, amelyek a márciusi pontokban 
összefoglalt követeléseket törvényerőre emelték. Őszre azonban Bécs 
lélegzetvételnyi szünetet nyert, és ezt rögtön arra használta fel, hogy 
megkísérelje Jellasics csapataival eltávolítani a magyar forradalmi 
kormányt. Az ország ellenállt, pillanatok alatt hadsereget állított fel, és 
háború kezdődött Bécs és Pest-Buda között. 

Ezt a háborút már az akkori hadviselő politikai Magyarország is 
többféleképpen értelmezte. A nemzet számára ez a harc az ország 
szabadságharca volt az idegen uralom alóli felszabadulásért. Március 
15 tábora számára a francia februári forradalom republikánus 
eszméinek forradalma is volt a Szent Szövetség ellen: a nyugati 
alkotmányosság álláspontjára helyezkedett nemesség pedig az 1848. 
áprilisi status quo visszaállításáért háborúzott. 

A képviselőház a régi Vigadó nagytermében drámai viták 
közepette döntött a márciusi vívmányok csorbítását kívánó bécsi 
leiratok visszautasítása és a nemzeti önvédelem megszervezése mellett. 

1848 már akkor is egymástól erősen elütő erők ügye volt, az utókor 
is többféle módon értelmezi. Amikor 1848 drámai szilveszter 
éjszakáján az országgyűlés Kossuth javaslatát megszavazva döntött 
arról, hogy elhagyja a fenyegetett Pestet, Batthyány utolsó beszédével 
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elérte, hogy egyidejűleg tárgyaló küldöttséget is küldjenek a császári 
csapatok parancsnokához. 

1849. január 4.-én az osztrák hadsereg bevonult Pest-Budára. A 
vereség és a háború látszólag rosszra fordulása válságot idézett elő a 
magyar tisztikarban, amelynek levezetésére Görgey Artur Vácott 
politikai nyilatkozatot adott ki. Ebben leszögezte, hogy a haderő, 
amelynek élén áll, a törvényes király hadserege, a hadsereg vezetése a 
király által szentesített alkotmány alapján áll, és fellép azok ellen, akik 
éretlen respublikai kísérletek által meg akarják dönteni a királyságot. 
Ugyanakkor bírálja a Kossuth vezette Honvédelmi Bizottmányt, amiért 
Pestet harc nélkül feladta, és élesen elítéli a tárgyalást az ellenséggel. 
Ellentmondásosabb nyilatkozatot írói fantázia sem agyalhat ki. 
Eckhardt Ferenc találóan állapítja meg centennáris könyvében („1848, 
a szabadság éve”), hogy Görgey V. Ferdinánd katonájának tartotta 
magát, és ugyanakkor buzdít a harcra V. Ferdinánd hadserege ellen. 
Döntsük el – mint utókor –, hogy a váci nyilatkozatban az alkotmányos 
földbirtokosság torpan-e meg március 15 republikanizmusa láttán, 
amint ezt Révai, Andics, Mód állították, vagy pedig a nyilatkozat 
taktikai manőver volt a tisztikar kézben tartása végett.  

Egyértelmű nap 
1848-49 tehát többféleképpen értelmezhető, és ennek megfelelően 

lehet hozzá viszonyulni. Az áprilisi törvényeket magukénak vallhatják 
a radikálisok is; de azok is, akik 1848-ban tárgyalni akartak, mint 
Batthyány, vagy a váci nyilatkozat platformjára helyezkedők. Az 1849. 
április 14.-i detronizáció és Függetlenségi Nyilatkozat mellett 
elkötelezettek is tekinthetik ezeket az aktusokat a márciusi platform 
megvalósításának, de a hatvanhetesek is. Kisajátíthatják 
negyvennyolcasok, negyvenkilencesek, hatvanhetesek és azok is, akik 
számára a hatvanhetes rendszer is hanyatló korszak volt. 

1848. március 15.-ét azonban nem lehet többféleképpen 
értelmezni. A tizenkét pontos összegezés a forradalmi hullámot 
megnyitó harmadik francia forradalom eszméinek alapján állt. A 
márciusi ifjak követeléseikben elmennek a szabadságköveteléseknek 
addig a határáig, ameddig azok minden felvilágosult polgár számára a 
kor parancsainak megfogalmazásaként hatottak még a rendi viszonyok 
között élő Magyarországon is, és nem életidegen utópiaként. Ez volt az 
a 48, amelyből nem lehetett engedni. Mivel olyan követeléseket 
fogalmazott meg, amelyeket az utókor már nyíltan meg nem 
tagadhatott, bármennyire szerette volna is némelyik irányzata, március 
15.-ével nem fordulhatott frontálisan semmilyen áramlat sem szembe. 
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Akik viszolyognak demokratikus hagyományától, azok is kénytelenek 
nemzeti hagyományként elismerni. A Habsburg-házhoz lojálisok 
számára fontosabb volt, hogy az ország, ha csatlósként is, de mégis egy 
nagyhatalom része legyen inkább, minthogy független országban, de 
kisnépként éljen. Azonban még ők, akik Bécs hadseregével (is) akarták 
biztosítani a történelmi Magyarország nem magyar népei felett a 
magyar szupremáciát, sem kerülhettek a nemzet politikai tudatában egy 
oldalra Metternichhel, Bachhal, Ferenc Ferdinánddal, akiknek végső 
terve a magyarság elnémetesítése volt. 

Az elnyomás szelleme meghajol 
Március 15 némely külsőségét ki lehet sajátítani. Tizenkét pontba 

lehet foglalni az akkoritól eltérő eszméket is. Hívhatják nemzetőröknek 
magukat olyan rendpárti veterán szervezetek, amelyek inkább utódai 
némely zászlóaljnak. Olyan kiegészítő karhatalom akarnának lenni, 
amely a fennálló hatalom érdekében odaüt, ahova kell, azokban az 
esetekben is, ahol a hivatalos rendőrség ezt nem engedheti meg 
magának. Azonban még a külsőségek is nehezen sajátíthatók ki. 

Március eszméit nehéz ma már nyíltan megtagadni. A 
sajtószabadságot azok sem becsmérelhetik, akik ma is demagógiának és 
destrukciónak tekintik. A cenzúra visszaállítását a sajtóviszonyok 
arányosításának kell becézni. Alkalmazkodni kell La Rochefoucault 
híres aforizmájához: „az elnyomás szellemének hajbókolnia kell a 
szabadság szelleme előtt”. A népképviseletet pedig végleg nem lehet 
kamarillává visszaalakítani, a munkaadó-munkavállaló viszonyból nem 
lehet újra úr és szolga viszonyt csinálni. 

Erő, amely mindent megmozdított 
Az évfordulóra, 1849. március 15-re, már bizonytalan volt, hogy 

az események március követeléseinek a megvalósítása felé haladnak-e, 
vagy más irányt vesznek. Abban a történelmi pillanatban a 
trendvonalak nehezen voltak átláthatók. Január elején elesett Pest-
Buda, de tavasszal már megindult a diadalmas tavaszi hadjárat, amely 
áprilisban visszafoglalta az ország fővárosát. 1849 márciusának idusa 
előtt néhány nappal jelentették be az alkotmányos követelések 
nyomásának engedő, de március platformjához nem csak a pestihez, a 
bécsihez, a lombardiaihoz, a prágaihoz képest is visszalépést jelentő 
Olmützi Alkotmányt, amely engedményeivel együtt is megcsúfolta a 
követelt népképviseleti elvet azzal, hogy nem választott népképviseleti 
testület szavazta meg, hanem az uralkodó rendelkezésével helyezték 
hatályba, a kor jogi kifejezésével élve: oktrojálták. Magyarország 
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számára pedig elfogadhatatlan volt nemzeti szempontból is, mert a 
Pragmatica Sanctióhoz képest visszalépést jelentett Magyarország 
birodalmon belüli önrendelkezése tekintetében. 

Erre adott feleletet a detronizáció és a Függetlenségi Nyilatkozat. 
Reálpolitikai szempontból vitatható, de egyértelmű konzekvenciája volt 
március 15-nek. Ami a realitást illeti, az orosz intervenció már 
küszöbön állt, a gőzhenger által győzelemre segített Béccsel már nem 
lehetett kompromisszumról tárgyalni. Az események többféle irányt 
vettek, de amit 1848. március 15. adott, az semmilyen esetben nem volt 
meghaladható. 

Március 15 megadta a mértéket, amelynek alapján az elvi alapon 
álló politika gyakorlati érvényesítésének a mozgásterét meg lehetett 
határozni, amelynek alapján elvileg eldönthető volt, hogy egy lépés 
kompromisszum-e még vagy már kapituláció, rugalmas érvényesítése-e 
az elvnek, vagy elvfeladás. Mindezen túl március nem csak cselekvési 
vezérfonal volt, hanem garancia is a paraszttömegek részére, hogy 
uraik komolyan gondolják a jobbágyfelszabadítást. A múlt század 
közepén ugyan a felszabadult jobbágyok tömegeit nem érte el 
semmiféle tömegkommunikáció, azonban történelmi időkben a hír 
mégis mindenkihez eljut. A parasztok is pontos részletekig tudták az 
átutazók elbeszéléseiből, amelyet kocsmában, a politikus csizmadia 
műhelyében tovább beszéltek, hogy a mindent elindító tavaszi napon 
mi történt Pesten. Az, hogy az az erő, amit a márciusi ifjak, majd az 
azonnal hozzájuk csatlakozó pesti nép jelentettek, egy nap alatt 
mindent meg tudott mozdítani, ami addig mozdíthatatlannak tűnt, 
megnyugtatta őket: a forradalom intézkedései nem hisztérikus 
improvizációk vagy a Béccsel perlekedő urak képmutató cselfogásai, 
amelyeket visszavonnak, ha Bécs enged némely gravaminális megyei 
dolgokban. 

Kínos örökség 
Március történelmi utóéletét ez az örökség határozza meg. Csak 

azoknak az utódoknak vált hagyományává, akik saját korukban az 
akkor lehetséges legtöbb szabadságot akarták a társadalom minden 
tagja számára elérni. Antidemokratikus erők nem tudták kisajátítani. 
Mint fentebb is mondtam: „nem sajátítható ki, mert nem értelmezhető 
több módon, nem értelmezhető félre”. Bocskai és Rákóczi felkeléseivel 
kapcsolatban kérdés lehet, hogy rendi felkelések voltak-e a feudalizmus 
talaján, vagy nemzeti függetlenségi harcok, amelyek utat törtek a 
polgári átalakulásnak. 1848-cal kapcsolatban is felvetődött, hogy 
polgári forradalom volt-e vagy rendi felkelés. 



290 

Március 15 dönti el ezt a vitát. Rendi felkelés talaján nem 
történhetett volna meg mindaz, ami azon a nevezetes napon lezajlott. A 
demokratikus erő a rendi ellenállás közegében ha kiformálódik is, csak 
marginális jelenség lehetett volna, olyasféle kuriózum, mint a veszettek 
vagy a babeufisták a francia forradalom idején. 

A márciusi ifjak és a pesti nép csak azáltal válhatott katalizáló 
avantgárddá, amelyet követ a nemzeti reformtábor, hogy szervesen 
hozzátartoztak a reformkor folyamatainak egészéhez. Semmilyen utód 
nem lép március örökébe, aki nem követel nagyobb szabadságot a 
maga korában, mint a márciusi ifjak az övékben.  

Hazánkban csak 1990-ben valósultak meg azok a demokratikus 
eszmék, amelyeket a tizenkét pont tartalmaz. A márciusi követelések 
közé sorolhatjuk a nemzeti függetlenséget is, amelyben ugyancsak nem 
volt része az országnak. 

Nem meglepő tehát, hogy a magyar politika meghatározó 
irányzatai számára március 15 minden korszakban kínos örökség volt. 
Nem merték nyíltan megkérdőjelezni, de bagatellizálni igyekeztek. 
Petőfiben nem merhették becsmérelni a költőt, így a királyfalót is csak 
elhallgatni merték. A márciusnak is szóló mocskolódás a március 
vonalát továbbvivő Kossuth része lett. Jobboldalinak tekinthető szerző, 
Pethő Sándor írja első világháború alatt megjelent könyvében („A 
szabadságharc eszméi, 1916”): Kossuthtal meglehetősen mostohán bánt 
el a hivatalos magyar történetírás. A 67-es korszak vezértalentumai 
csaknem valamennyien a közös küzdelmek előítéleteinek befolyása 
alatt írtak róla. A hivatalos akadémikus és guvernamentális iskola 
mindent elkövetett, hogy azt a hallatlan népszerűséget, amely Kossuth 
alakját folyondárként övezte, s azt a hírnevet, amelyet a költő a feledés 
örök királyának nevezett, kritikájával megtépázza, vagy legalább 
ellensúlyozza. 

Mindez vonatkoztatható március 15-re is, ha a forradalmi 
eseménnyel szemben ez nem is szokott ilyen nyíltan megnyilvánulni. A 
90-es rendszerváltás óta is azt látjuk a magát nemzetinek és 
konzervatívnak nevező irányzat körében, hogy Kossuth és március 15 
republikánus demokratizmusával szemben minden akkori 
történelemformálót megpróbálnak kijátszani, akit csak lehet. Minden 
irányzatnak Széchenyi a mítoszalakja, természetesen nem a történelmi, 
hanem a Székfű által átstilizált Széchenyi. Eötvösben is inkább szeretik 
a habozó negyvennyolcast és a hatvanhetest, mint a „Falu jegyzője” 
szerzőjét és a világi népoktatás megteremtőjét. 

A 2000-ben elhunyt történész írása az 1848-as forradalom 150. évfordulóján jelent 
meg az Amerikai Magyar Népszavában. 
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Sujánszky Jenő (Franciaország): 

„ÖNTSÜNK VÉGRE TISZTA VIZET 
A POHÁRBA”! 

12 évvel a vasfüggöny összeomlása után, amelynek következtében 
Magyarország is szabad, demokratikus köztársasággá alakulhatott át, 
szükséges, hogy végre 1956 történelmének leírását is a valóságnak 
megfelelően mutassák be az új fiatal magyar generációnak. 

Ennek érdekében a következő tényeket kell leszögezni: 
1.) Az 1956-os Magyar Forradalom szelleme, lelkülete, ideológiai 

tartalma, sem jobboldali, sem baloldali nem volt, hanem efelett a két 
politikai irányzat felett állt. A szabadságharcosok között lehetett találni 
számos jobb- és baloldali meggyőződésűt is, akik 1956 őszén kéz a 
kézben, hazafias bajtársi összefogással együtt harcoltak a szovjet 
csapatok ellen, a nemzeti függetlenség visszaszerzése érdekében. Sőt, 
olyanok is voltak közöttük, akik alig 12 évvel azelőtt, a második 
világháború utolsó évében, a lövészárkok ellentétes oldalain, még 
egymás ellen harcoltak, de 1956-ban már vállvetve egymás mellett 
küzdöttek az idegen elnyomókkal szemben egy szabad magyar jövőért, 
a Corvin-köznél, a Széna téren, a Baross téren, Ferencvárosban a 
Tűzoltó utca környékén, a Nagykörúton, a Móricz Zsigmond körtéren 
és sok más budapesti és vidéki szabadságharcos csoportnál. 

2.) A szabadságharcosok túlnyomó többsége nem a kommunizmus 
megreformálásáért harcolt, hanem annak teljes megszüntetéséért, de 
egyúttal elvetette a régi konzervatív, kapitalista rendszer 
visszaállításának gondolatát is. Az 1956-os szabadságharcosok  
nemzeti függetlenségünk visszaszerzése után, olyan politikai, gazdasági 
és társadalmi rendszert akartak megvalósítani, amely kizárja a faji vagy 
osztálymegkülönböztetés legkisebb árnyalatát is, amely az emberi 
szabadságjogok tiszteletben tartására és az állampolgári szolidaritás 
alapján a szociális igazságosságra épül és amelyben a népakarat 
érvényesülését a valóban demokratikus szabad választások biztosítják. 

3.) A forradalom napjaiban a szabadságharcosok követeléseivel 
fokozatosan szolidaritást vállaló és ezért a megtorlásban kivégzett 
kommunista Nagy Imrét és társait éppúgy a magyar nemzet 
szabadsághős mártírjainak kell tekinteni, mint a többi sokszáz kivégzett 
szabadságharcost. De azt ki kell hangsúlyozni a történelemírásban, 
hogy az 1956-os Magyar Forradalmat nem ők csinálták, hanem a 
hazafias lelkesedésből spontán fegyvert ragadó felkelők! 
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4.) Az is elvitathatatlan, hogy a forradalom szellemi, lelki csírái 
nem a Moszkvai XX. Pártkongresszus új irányvonalát követő, 1956 
nyarán megformálódott magyar reformkommunista csoport önkritikus 
vitáiból születtek meg, hanem az 1956 előtti évek hazafias 
ellenállásának szelleméből. Ezért az 1956 előtti években, a szigorúan 
titkos perekben halálra ítélt és titokban felakasztott ellenálló magyar 
hazafiak, akiknek a földi maradványai a Rákoskeresztúri Temető 298-
as parcellájában fekszenek, éppúgy megérdemlik a nemzet örök háláját, 
mint a 301-es parcellában fekvő, megtorlásban kivégzett 
szabadságharcosok! Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy 
számos, a forradalom napjaiban börtönből kiszabadított ellenálló, 
azonnal fegyvert fogott (mint jómagam is), hogy harcoljon a szovjet 
csapatok ellen. 

5.) Nyíltan meg kell mondani azt is, hogy Magyarországon a 34 
évig tartó Kádár-rendszerben nem voltak törvényes kormányok, mert 
ezek a kormányok az 1956-os forradalmat leverő szovjet katonai és 
KGB erők segítségével kerülhettek csak az ország élére és a politikai 
hatalomhoz való joguk 1957-től 1990-ig, a vasfüggöny teljes 
összeomlásáig, egyszer sem volt igazolva és törvényesítve, 
demokratikus, szabad választások által! Azt sem szabad elfelejteni, 
hogy a szabadságharcosokat nem a szovjet katonai bíróságok ítélték 
halálra, hanem a szovjetkollaboráns Kádár-rendszer magyar bíróságai! 
Ez örök szégyenfolt, amit nem lehet most politikai demagógiával 
elfeledtetni vagy álcázni! 

Itt az ideje, hogy a szabad és demokratikus Magyar Köztársaság 
történelemírása ezeket a megcáfolhatatlan tényeket nyíltan és őszintén 
leszögezze! 

Hangsúlyozom, hogy a fenti sorokban leírtak nemcsak az én 
személyes véleményemet fejezik ki, hanem a Nyugaton 1957-ben 
megalakult Európai és Országos Magyar Szabadságharcos Szövetségek 
vezetőségeinek véleményét is. 

Sujánszky Jenő 
1956 előtti ellenálló és 1956-os szabadságharcos, a Franciaországi és Európai 

Magyar Szabadságharcos Szövetség volt elnöke. Cím: 29, Domaine de Chateau Gaillard, 
94700 MAISONS ALFORT, France. 
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X. 
KÖZÉRDEKŰ  KÖZLEMÉNYEK 

 

A Külföldi Magyar 
Cserkész Szövetség 

működésének hatvanadik évfordulóján 
köszönetet mond a Clevelandben székelő 

 

Magyar Társaság 
75.000 $-os adományáért,  

ami lehetővé tette, hogy a Fillmore, NY-i 
Sík Sándor Cserkészparkban új  

kiscserkész ház épülhessen. 

 

Az épületen elhelyezett tábla megemlékezik a 
Nádas testvérek, 

 

Dr. Nádas János, Dr. Nádas Rózsa 
és Dr. Nádas Gyula 

 

magyar nemzetszolgáló munkájáról. 
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A Magyar Társaság 2005-ben a Tisztikar ajánlotta, majd tagsági 
szavazata után, 75.000 dollárt ajándékozott a Külföldi Magyar 
Cserkészeknek, hogy a Fillmore-i Sik Sándor cserkészparkban 
megfelelő kiscserkész házat építhessenek.  Az ez évi clevelandi 
Cserkészbálon oklevéllel köszönte meg a Cserkész Intéző Bizottság 
elnöke Dömötör Gábor és a szövetségi vezetőtiszt Vajtay István. 
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The American Nationalities Movement in 
Cleveland, OH Honors Dr. Julius Nádas, 

Dedicated Leader of the Hungarian World Congress 

 
The Hon. Dennis Kucinich, U.S. Congressman, reads the House of Representatives’ 

proclamation commending Dr. Nádas for his many years of service to the 
Hungarian community. 

 
On Friday, July 22, 2005, the American Nationalities Movement 

held a Captive Nations Commemoration Program, at which Dr. Julius 
Nádas was the honoree. Ms. Irene Morrow, current President of the 
organization, applauded him for being the “exceptional, dedicated 
leader of the Hungarian World Congress. He has dedicated his life to 
the ideals of freedom, the preservation of the history and traditions of 
his Hungarian nationality, and the goals of the Movement.” 

The organization was founded by the Hon. Ralph J. Perk, former 
Mayor of Cleveland (1971-77).  The current Honorary President is the 
Hon. George V. Voinovich, also former Mayor of Cleveland (1980-88), 
Governor of Ohio (1990-98), and currently U.S Senator (1999-present). 
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The Hon. Dennis Kucinich, U.S. Congressman, read the House of 
Representatives proclamation commending Dr. Nádas for his many 
years of service to the Hungarian community. The 100th year of his life 
was celebrated by the participants. His 100th birthday will be 
November 28, 2005.  

WE MUST ALL LOVE AND SUPPORT EACH OTHER 
The text of Dr. Nádas' speech: 

Dear President, Ms. Morrow, my special friends, Ladies and 
Gentlemen! 

Thank you very much for the wonderful introduction. It is difficult 
to summarize 99 years in a few paragraphs, but I would like to add one 
more item to the list.  

From 1922 to 1933 I was very active in the leadership of two scout 
troops. I am very proud of the work we did in helping to bring structure 
and purpose into the lives of Hungarian youth after the devastation they 
had experienced during the First World War and its aftermath. 

Compared to our four billion year old planet, our lives are as short 
as those of a butterfly. We burst into life, only to disappear and be 
forgotten very soon thereafter. I am deeply honored that you are 
celebrating my upcoming birthday and in addition to expressing my 
thanks, I'd like to reminisce about our organization. 

I still have vivid memories of being invited to a meeting by a 
highly respected auditor of Cuyahoga County along with a half dozen 
other individuals including a Magyar newspaperman. The auditor told 
us about his plan to form an association of all the ethnic groups of our 
highly diverse city. He wanted to forge an alliance of like-minded 
individuals who would respect each other and help others whenever 
possible. 

As we all know, the Honorable Mr. Ralph Perk was able to achieve 
his dream and form the Nationalities Movement whose overwhelming 
support resulted in his victory in the mayoral race in 1971 over a field 
which included the Democratic nominee James Carney, a fellow 
Republican named George Voinovich and the independent Arnold 
Pinkney.  

Mr. Perk continued to serve as president of the Nationalities 
Movement together with the assistance of his associates, primarily Ms. 
Morrow, who is currently at the helm of the organization and is 
carrying on his valuable work. 



297 

We Hungarians supported Mr. Perk and his movement from the 
very first because we too agreed with his principles. None of us has any 
control over the conditions of our birth. Our families, our religions, our 
ethnic heritage and the color of our skins are given to us. Our success 
comes from our ability to respect each other and work toward our 
common goals and this is what Mr. Perk stood for. 

I once had a neighbor who told me a story about his childhood. 
Back when he had been a toddler in a middle class working home he 
had gotten under his mother's feet while she was trying to cook in the 
kitchen. She chastised him for getting in her way to which he 
responded by saying that he had never asked to be born. She was so 
taken back by this announcement that from that time forwarded she 
treated him with special respect. 

Even though we can not control the conditions of our birth, we can 
and must take responsibility for what we do throughout the rest of our 
lives. This organization under the leadership of Ms. Irene Morrow is a 
shining example of what we can do to make our world a better place. 

Many years ago Mr. Voinovich had said in honor of Irene M. 
Morrow in the House of Representatives that Ms. Morrow has been 
well recognized for her work in the community. Her list of awards and 
honors includes: 1 of the 40 outstanding Ohio Women Achievers, 
presented by Barbara Bush; Polish Person of the Year, presented by the 
Polonia Foundation; Member of the Year, offered by the American 
Nationalities Movement; and Appreciation Award from the United 
Hungarian Societies. Both Mayor Ralph Perk and Mayor George 
Voinovich have presented Ms. Morrow with Keys to the City Awards. 
Ms. Morrow has shown us by her work that life is too short to 
squander.  

We must all love and support each other, both in good times and in 
adversity so that after we are gone what we had done in our lives can 
serve to guide others. 

Thank you for your patience and for giving me this opportunity to 
share some of my memories with you. 

Dr. Julius Nádas, 
 

 July 22, 2005 
 at the American Nationalities Movement's  

Captive Nations Commemoration Program. 



298 

 

Dr. Márta Pereszlényi-Pintér 

Some Famous Hungarian 
Men Chefs in History 

This article is based on a great many sources of material and is in part a 
compilation. Because this material was part of a booklet prepared for the 
Hungarian Association presentation on Men Chefs, contact the author at 
mpereszlenyi@jcu.edu if you are interested in the more information on this 
topic and the sources used, and in some cases quoted, in the preparation of this 
educational article. 

 

Influence of the Roman Emperor Probus (AD 276-282)  
Probus wanted to maintain a large army but 

also wanted to make sure that the soldiers had work 
to do even if during peacetime.  So, he set his 
legions to work, planting vineyard in Pannonia.  
Thus, Probus is credited with having introduced 
wine and wine-making into the land that was to 
become Hungary.  Even today around Lake 

Balaton a peculiarly shaped pruning knife is still used, and one can see 
the same shape in various Roman museums in Italy  Over time, the 
locals took over and today the general area where Probus’ legions once 
worked is known today as Transdanubia (Dunántúl). 

The First Hungarian Inns and Taverns 
After King St. Stephen brought Christianity to the Magyars. 

Monasteries sprung up, which as part of their mission gave both food 
and lodging to weary travelers.  The royal house then gave monasteries 
certain rights and subsidies.  About the same historical era, landowners 
also began to receive royal permissions to house guests and sell wine 
on their lands.  This was the beginning of the tavern or inn.  The first 
written record is a deed of sale of a tavern in 1279, where a certain 
Ugrinus sold his land and described one of the boundaries as leading 
“to the borderline of Peter the Innkeeper, known as the Bald One.” 

Among the Earliest Men Chefs – The Monks 
The earliest men chefs in Hungary were probably the monks in the 

monasteries.  In one monastery, no fewer than thirty six cooks prepared 
the daily meals.  Their greatest expense was for sturgeon and other fish, 
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and no meal was considered 
complete without fresh fruit, honey, 
wine, and barley ale. 

Ereszvényi Ferenc and  
the Town of Nemesszakácsi 

One can find historical 
references to chefs as early as the 
tenth century, but the first real 
document involved the discovery of 
the crest of Ferenc Ereszvényi, court 
chef to King Sigismund. 

He was born in the village of 
Nemesszakácsi (“Noble Chef”) whose 
inhabitants supplied all the royal 
cooks for the next  two hundred 
years.  Ereszvényi’s crest features a 
boar’s head, a sturgeon on fire, and a 
chef’s hat. He was eventually  
awarded a patent of nobility in 1414. 

In the Kitchen of a King (and Queen):   
Matthias Corvinus and Beatrice 

The period of Hungary’s greatest wealth an power coincides with 
the reign of King Matthias Mátyás Kírály (1458-1590)  His kitchen was 
influenced by Renaissance advances when he married Beatrice, 
daughter of the King of Naples.  Matthias had traveled to Italy and 
returned not only with a bride, but also with fine Italian chefs who 
brought pasta, chestnuts, anise, dill, capers and unusual cheeses.  He 
insisted that everything that happened in his court be recorded in the 
greatest of detail by his chroniclers, Marzio Galeotto and Antonio 
Bonfini, including the food they ate and how it was cooked. For 
example, meats, poultry and fish were always served with gravies made 
from their own juices, which is still very characteristic today of 
Hungarian style cooking, and peacock was the highlight of most 
banquets.  Other descriptions of the food served come down to us from 
George Veres (Veres György), Matthias’ royal chef from 1462 
onwards.  Many chefs of this time were so appreciated that they were 
quite often elevated to the status of landed gentry. 

DORFFMAISTER István:  

“Béla III Founding the Cistercian 
Monastery at Szentgotthárd in 1183”  
(1795-96, Oil on canvas, 344 x 227 
cm Hungarian National Gallery, BP 
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Paprika & Rétes 
In 1526 part of Hungary fell under Turkish rule and remained so 

for 150 years.  It was during this time that paprika was introduced to 
Hungarian cuisine by the Turks. They also introduced the flaky 
“strudel” or “rétes” pastry (filo-phyllo) and the stuffing of vegetables.  
At the same time, other parts of Hungary were ruled by the Austrian 
Habsburgs.  However, many gastronomical researchers claim that 
Hungary had more influence on Austrian cuisine rather than the other 
way around.  

The First Cookbook Printed 
in the Hungarian Language 

The first real printed Hungarian 
language cookbook dates from 1696, 
published by one of the greatest 
Hungarian printers, Miklós Kiss de 
Misztótfalu (1650-1702), and which 
he edited and published at his own 
expense.  It was called Misztótfalusi 
Kis Miklós: Szakáts mesterségnek 
könyvetskéje and was published in 
Kolozsvár, Transylvania, in 1698, 
(today Cluj, Romania).  His other 
two major works were a dictionary 
and the Bible – so one can see how 
important cooking must have been 
even back in these times! 

The Gundel Dynasty 
In 1857 at the age of 13, Johann Gundel (1844-1915), soon to be 

known as János Gundel, left his Bavarian home of Ansbach because he 
did not get on well with his stepfather.  The spunky lad was headed for 
Pécs where he had heard that distant family relative ran an inn. While 
still in Vienna, he befriended Eduard Sacher (1832-92), who was an 
apprentice to his father, Franz Sacher.  Franz the father, while only a 16 
years old apprentice in the household of Count Metternich, had created 
the world famous Sacher torte, later named after him.  Eduard the son 
helped Johann secure a place as a trainee too, so it was here, under the 
Sachers, that Gundel began his craft.  Eventually, he made his way to 
Pest and found his relatives’ inn, where he received an enthusiastic 
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welcome and continued his education, this time as a waiter.  
Eventually, he worked his way up to better and better restaurants, and 
by around age 25, he had married and bought his first own restaurant.  

Soon, he had taken out a lease at the best 
hotel in town, the István Főherceg.   
       János Gundel owed his success to 
his ability to refine Hungarian cuisine 
and add bourgeois Viennese elements, 
thus bringing fine Hungarian cuisine up 
to a European standard.  He created 
many a recipe still famous today.  For 
example, he created “Palócleves” or 
“Palóc Soup” honoring the birthday of 
the famous Hungarian writer, Kálmán 
Mikszáth (Mikszáth Kálmán, 1847-
1910).  Mikszáth himself was from the 
Felvidék or “Upper Hungary” as it is 
known in English. Mikszáth had 

romanticized the lives of a sub-ethnic Hungarian group, the Palóc 
people, in his first successful novel. (Today this area is part of Slovakia 
but the Palóc people retain their ethnic Hungarian heritage.) 

Károly Gundel (1883-1956) 
Johann-János’ son and successor Charles Gundel (Gundel Károly) 

ran the business with as much, if not more, enthusiasm as his father.  
Fortunate to have trained at the Ritz and Adlon in Paris, Károly 
enriched Hungarian cuisine with French influences.  In 1910, he leased 
a garden inn in the Városliget or City Park (the area which is also home 
to the Budapest zoo), and turned it into one of the most elegant 
restaurant in Budapest, the Gundel.  He also eventually opened a more 
casual restaurant next to the Gundel, the Bagolyvár (Owl’s Castle).   

Károly was passionate about his trade and every morning, went to 
market personally to pick out the freshest and choicest ingredients.  
Later in the day, he dealt with administrative and business matters and 
with his staff, but at lunch and dinner time, he devoted himself to his 
guests.   

Károly was also a talented writer, and wrote tales of his 
experiences and published many of the Gundel recipes, both his own 
creations as well as those of his master chefs.  His recipes are still 
followed today.   
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The name Gundel has always evoked first class style and elegance.  
In 1993, the Hungarian Prime Minister chose the Gundel Restaurant for 
the State Reception for Queen Elizabeth of England and Prince Philip.  
To underscore the truly royal meal, every dish was presented in the 
shape of a crown!  But any guest who visits the Gundel today can 
expect “royal” treatment! 

József Marchal (1832-1914) 
If you see a Hungarian restaurant menu of for example “liver à la 

Marchal” or “máj marsali módra,” it is because French born Joseph 
Marchal’s name has become completely Hungarianized in spelling and 
pronunciation in his adopted country (“maréchal” means “field 
marshal” in French).  As a youth, Marchal had cooked for both the 
French emperor Napoléon III (nephew of Napoléon Bonaparte) and 
well as in the kitchens of Russian czars.  Eventually, Hungarian Prince 
Paul Esterházy (Esterházy Pál) appointed him master chef or “chef de 
cuisine” at the Nemzeti Casino (National Casino), the most elegant and 
exclusive club in Budapest.  Marchal further refined Hungarian cuisine 
because although he retained all the traditional methods, seasonings, 
and ingredients, he also brought French influences to his dishes.  
Among the honors bestowed upon him, in 1867 he was invited to 
prepare the gala luncheon upon the occasion of the coronation of 
Emperor Franz Joseph I of Austria as King of Hungary. 

 
Ede Újházi outside the National Theatre at its opening 

Kolozsvár  (today Cluj, Romania), June 1906. 
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Ede Újházy, Roosters, and Chicken Soup! 
Ede Újházy (Újházy Ede, 1844-1915) was a famous Hungarian 

actor as well as gourmet cook.  He created “Chicken Soup à la 
Újházy,” or “Újházy tyúkleves” in Hungarian.  If the story about his 
soup’s creation be true, “Tyúkleves,” the common word for “chicken 
soup” in Hungarian, is a misnomer, for “tyúk” means “hen” and 
supposedly Újházy used only roosters, at least according to the 
memoirs of another Hungarian author, Endre Nagy (Nagy Endre, 1877-
1938).  Also, Újházy insisted upon only old roosters, since their tough 
tendons bore witness to survival and victory after many a battle among 
the cocks, as well as passionate love scenes with the hens!  Supposedly, 
the rooster had to boil for three days and three nights before the 
addition of the other ingredients, in particular the celeriac (celery root).  
A key ingredient for Újházy was also the coxcomb as well as other 
organs of the rooster.  It was considered a great honor to be served this 
soup as a dinner guest of Újházy. However, given the original 
ingredients and legend, it should come as no surprise that Újházy’s 
dinner guests consisted of only men! 

Tom Margittai and Paul Kovi of the  
Four Seasons Restaurant, New York City 

Handsome urbane restaurateur Tom Margittai had worked at 
several upscale restaurants in the Restaurant Associates organization. In 
1966 as company vice president in charge of white-tablecloth 
restaurants, he brought over fellow Hungarian Paul Kovi, a colleague 
from several New York hotels. Witty and implacable, Kovi became 
director of The Four Seasons, replacing George Láng who had been 
unable to reverse the Four Seasons' earlier decline, despite later success 
with  restaurants such as Café des Artistes in New York and Gundel in 
Budapest.  

Louis I. Szathmáry  
Szathmáry was born in  1919, in Budapest, Hungary. Graduate, 

University of Budapest, Masters degree in Journalism; Ph.D., 
Psychology, 1944. During the war he briefly attended the Hungarian 
cooks’ school while in the Hungarian Army. One of his responsibilities 
as a psychologist was to write the instruction manuals for the troops 
regarding field artillery as well as any issues of field cookery and 
proper procedures relating to military rations. After he immigrated to 
the USA, he opened the Bakery Restaurant in Chicago, and wrote many 
books as well as cookbooks. He died in 1996 at age 77. 



304 

Szathmáryism: 

"I see no reason why the artists in 
the kitchen who are creating our daily 
bread should not be treated 
academically the way other artists are. 
To be a good chef, a good culinarian is 
to be an artist, and a scientist. Our skills 
are the perfect combination of creative, 
visual and performing arts at once."  

 
 

George Láng 
Born in Budapest, George Láng’s parents originally wanted him to 

become a concert violinist.  He fled to the USA after WW II.  By the 
1950's, he was the assistant banquet manager at the Waldorf Astoria.  
Soon he was managing the Four Seasons restaurant in New York, and 
inventing a new profession – international restaurant consulting.  Lang 
also owns the eighty-year old Café des Artists, considered one of New 
York City's finest restaurants.   

In 1990, George Lang 
returned to his native Hungary 
to purchase, with his partner, 
Ronald Lauder (son of 
cosmetics queen Estée Lauder 
and also of Hungarian-
American background), the 
legendary Gundel Restaurant 
in Budapest.  As a writer, 
George Lang has published a 
number of prize-winning 

books including The Cuisine of Hungary.  His memoir, Nobody Knows 
the Truffles I've Seen, was published in March 1998. 
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A szakácsok, a péntek délutáni  „Kis Magyar Konyha Tanfolyam” előadói.  
Az ez évi téma: „Főznek a Férfiak!”   

(Rátoni-Nagy Tamásné Vali) 
 
 

 

Dr. Pereszlény-Pintér Márta, a bemutatót rendezője a férfi szakácsokkal. 
(Rátoni-Nagy Tamásné Vali) 



306 

 

A közönség egy része. 
(Rátoni-Nagy Tamásné Vali) 

 
 

Balról: Mészáros Elemér „A magyar borokról” előadása közben.  
Jobbról: A Megyimóri házaspár, Jancsi és Marika, amint a „bográcsgulyás”-t készítik. 

(dr. Pereszlényi-Pintér Márta) 
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HOW TO SAY “PAPRIKA” 
IN THIRTY LANGUAGES! 

pharm  Fructus Capsici  

Croatian  Paprika, Piperka  
Czech  Paprika, Sladká paprika, Prášková paprika  
Danish  Röd peber, Paprika  
Dutch  Paprika  
English  Bell pepper, Pod pepper, Sweet pepper  
Esperanto  Papriko  
Estonian  Harilik paprika  
Finnish  Ruokapaprika, Paprika  
French  Piment annuel, Piment doux, Paprika de Hongrie,  
 Piment doux d'Espagne  
German  Paprika  
Greek  Πιπεριά Piperia  
Hebrew  Paprika  
Hindi  Deghi mirch  
Hungarian  Paprika, Édes paprika, Piros paprika, Fűszerpaprika  
Icelandic  Paprikuduft  
Italian  Peperone, Paprica  
Latvian  Dārzeņpipari, Paprika  
Lithuanian  Paprika  
Papiamento  Promenton, Promèntòn  
Polish  Papryka, Papryka roczna, Pieprzowiec roczny  
Portuguese  Pimentão doce  
Romanian  Ardei dulce  
Russian  Перец красный  Perets krasnyj  
Slovak  Paprika  
Slovenian  Paprika, Začimbna mleta paprika  
Spanish  Paprika, Pimiento dulce, Pimiento morrón, Pimentón  
Swahili  Pilipili hoho  
Swedish  Paprika  
Tibetan  Sipen ngonpo, Si pan sngon po  
Turkish  Kırmızı biber, Pul biber  
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Veres Gusztáv 

BÉLYEG, VÉDJEGY, PECSÉT  
ÉS CÍMER TERVEK 

1.) Színes levélzáró emlékbélyeg, 1960.   2.) Védjegy tervezési verseny, Albright Art 
School, első díj, 1961.   3.) Emlékpecsét az Amerikai Magyar Bélyeggyűjtő Egyesület 
részére, 1985.   4.) A washingtoni Országháznak építésze által kiválasztott címer terv, 
1971.   5.) Az előző címer egy változata.   6.) Védjegy tervezési verseny, University of 
Buffalo, első díj, 1962.   – Veres Gusztáv munkái. 
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7.) M.J.V.A. pecsét, 1993.   8.) Címer tervezet, 1978.   9.) Címer javaslat a clevelandi 
M.S.E. részére, 2003.   10.) Címer rajz, 1979.   11.) Címer tervezet, 1977.   12.) Címer 
tervezet, 1978.   – Veres Gusztáv munkái. 
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* * * 
ÉLETRAJZ: 

ifj. Papp Remig (Huntington, CT): 

IDŐSEBB PAPP REMIG,  
A RENESZÁNSZ EMBER 

Több mint száz évvel ezelőtt, 1901 október 2.-án született idősebb 
Papp Remig, az American-Hungarian Engineering Society, Inc. 
(Huntington, CT) főalapítója, az első Mikulás-est rendezője. Nem 
száraz életrajzi és mérnöki adatokkal akarom untatni a kedves 
közönséget, hanem egy század elmúltával szeretnék rámutatni idősebb 
Papp Remig művészi oldalára. Ő valóban „reneszánsz” ember volt. 
Folyékonyan beszélt három nyelven és még két más nyelven értett. 

Kolozsvárt, ahol érettségizett, ő volt a Piarista gimnáziumi 
miséken az orgonista. Persze remekül zongorázott is, kottából, vagy 
anélkül. Így, amikor egy nyári este Jackson Heights-ben kiment az 
áram, ő leült a zongorához és játszott a sötétben. Másnap jöttek a 
szomszédok megköszönni, hogy szórakoztatta őket, amikor nem volt se 
rádió, se televízióadás. 

Fiatal korában írt elbeszéléseket, de későbbi élete folyamán nem 
igen jutott ideje effélékre. Akkor már inkább a családi és baráti 
levelezésre fordította írói energiáját. Van talán 3 verse is, amelyek 
közül „Az aldunai zuhagatokban” címűt szeretném bemutatni: 

Az aldunai zuhatagokban 
Ragyogó zöld völgyek, virágzó orgonák... 
Hömpölygő folyamnak alig ad utat Kazán. 
Sötét mélységekből égbeszálló sziklák. 
Akkor is így volt már, így látta ezt Traján. 
 
Túlpartról román szó, emitt szerb szó hangzik, 
S amerre a gőzös dohogva elhalad, 
Magyar óriások keze nyomát őrzik 
Évszázadok óta hallgató sziklafalak. 
 
Itt menekült Kossuth, meséli a vizek 
Sötéten átzsongó, egyhangú dallama,  
Amelytől az ember szíve még sokáig fáj. 
 
Indul már a hajó fölfelé a ködben. 
Rég eltűnt Galambóc, elhagytuk Orsovát, 
Ezüst fátyol mögül búcsút int Babakáj. 
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Ha volt ideje és nyugalma hozzá, Apa mindig rajzolt, ceruzával, 
tussal. Többször is küldött szét saját tusrajzolt karácsonyi kártyát az 
ismerősöknek. Tussal rajzolta meg az egyik saját tervezte gát 
túlfolyóját, az lett a Hazen and Sawyer cég prospektusának a fedőlapja. 
Akvarelleket is festett. Roppant érdekes, hogy a tucat vízfestmény 
közül, ami ránk maradt, mindegyiknek a víz a témája. Az egyetlen 
kivétel egy téli táj, ahol fagyott formában mutatta be élete nagy 
szerelmét, a vizet. 

Már benne volt a hatvanas években, amikor kezdte elsajátítani a 
rézmetszet technikáját és Brooklynban talált egy ósdi angol 
metszetprést, azt megvette, s nagy odaadással szerkesztette a 
rézmetszeteket a pincében. Fiatalos frissességgel fedezte fel és próbálta 
ki a metszet-nyomtatást. (A küldött metszetek másolatai annyira aprók, 
hogy nem tudjuk őket bemutatni. Szerk.) Egyébként sokszor fordul elő 
a víz témáiban. 

Én évekig voltam egy missziós folyóirat szerkesztője. Egyszer 
kaptam egy cikket egy mellesleg magyar misszionáriustól, aki 
Kanadában indián rezerváción dolgozott. Leírta a cikkben ezeknek az 
indiánoknak a deprimáló helyzetét. Kerestem valami illusztrációt ehhez 
a cikkhez, és végre eszembe jutott Apa rézmetszete J. Earle Fraser 
“End of the Trail” című szobráról. Ez tökéletesen fejezte ki azt a 
reménytelenséget, amiben ezek az indiánok élnek. 

Szeretnék rámutatni még egy érdekességre: ha Apának tetszett egy 
téma, azt több változatban is feldolgozta. (Példa rá az a rézmetszet a 
rácsos kapuval. Az eredetileg fénykép volt, amivel egy budapesti 
újságban díjat nyert. És az a kis muki a metszeten ifjabb Papp Remig 
Ugyancsak ifjabb Papp Remig látható a következő képen is, amint vizet 
iszik a korsó fogantyúján levő ivólyukból. – Sajnos, az említett képek 
nagyon aprók, a másolataikat nem lehet kivenni. Szerk.) 

Budapesten a Duna volt a dajkája; gyerekkorában a szentendrei 
Izbégen nyaralt, gimnáziumi éveiben a Szamos partján sétált; 
egyetemista korában barátokkal együtt csónakot épített, és 
Édesanyánkkal együtt Zebegényben, a Dunakanyar fölött,   a folyó 
mentén,  épített saját tervezésű házat. 

Könyvet is a belvízi hajózásról írt, és a világ öt földrészén tervezett 
gátakat, mólókat. 

Igen, idősebb Papp Remig, a mi Édesapánk, akinek születése 100. 
évfordulójára emlékezünk, ízig-vérig vízi mérnök volt! 

Áldás poraira! Nyugodjon békében! 
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Sujánszky Jenő (Franciaország): 

BÚCSÚZÁS EGY BAJTÁRSTÓL! 
Mikófalvy Ferenc 

Mikófalvy Ferenc, az 1956 előtti nemzeti ellenállás tagja, 1956-os 
szabadságharcos, 2004. április 22.-én, 74 éves korában infarktus 
következtében váratlanul meghalt a spanyolországi otthonában. 

Mikófalvy Ferenc, az 1956 tavaszán az ÁVH operatív osztálya által 
felszámolt nemzeti ellenállási szervezet egyik vezetője volt. Ez az 
ellenállási szervezet volt az utolsó, amelyet az ÁVH-nak sikerült 
felgöngyölítenie a forradalom kitörése előtti hónapokban és az akkori 
Sztálinellenes nagy politikai enyhülésnek köszönhető, hogy Mikófalvy 
és több társa elkerülték a biztosnak látszó akasztófát. Mikófalvy, az 
1949 és 1956 között működő „Mezartin” fedőneves ellenállási 
szervezetben a fegyverszerző csoport vezetője volt. A forradalom 
leverése utáni szovjetkollaboráns Kádár-rezsimben az 1956-ról írt 
könyvekben és újságcikkekben ez az ellenállási szervezet „volt 
hadapród iskolások ellenforradalmi csoportja” néven szerepelt. 

A börtönből Mikófalvyt és társait a felkelők szabadították ki a 
forradalom alatt. A kiszabadulás után, mint több ellenálló bajtársa, 
csatlakozott a szabadságharcosokhoz és csak akkor menekült Nyugatra 
1956 november végén, amikor már erősen körözték, mert ha elfogják, 
az 1956 utáni megtorlásban felakasztják. 

Mikófalvy Ferenc 1940-ben, 10 éves korában a kőszegi „Hunyadi 
Mátyás” katonaiskolában kezdte meg középiskolai tanulmányait, majd 
a háború után Budapesten civil gimnáziumban folytatta. Érettségi után 
nem vették fel az egyetemre származása miatt (édesapja 1945 előtt 
hivatásos katonatiszt, vezérőrnagy volt). Gyári munkásként dolgozott. 
A sztálini korszakban az Atlanti Szövetségbe tömörülő Nyugati 
Demokráciákat tartotta ideológiai-politikai barátainak és ezért szilárd 
hazafias meggyőződéssel csatlakozott az akkori titkos nemzeti 
ellenálláshoz, majd a forradalomkor teljesen azonosult annak modern, 
jövőbe mutató, egészséges szellemi-ideológiai áramlatával, amelyhez 
élete végéig hű maradt. 

1957-ben Franciaországban – mint politikai menekült – 
munkásként kezdte meg az emigrációs életet, majd amikor ösztöndíjat 
kapott a francia államtól, elvégezte Párizsban a gyógyszerészeti 
egyetemet. Felesége spanyol származású zongoraművész. Igen szép, 
kiegyensúlyozott házaséletet éltek. A gyógyszerészeti diploma 
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megszerzése után egy nagy francia gyógyszergyárban dolgozott 
osztályvezetői beosztásban. Amikor nyugdíjba ment, feleségével 
Spanyolországba költözött és itt érte, az otthonában a váratlan halál 
2004 április 22.-én. Jellemző volt rá az egészséges életmód, a 
becsületesség, a jellemes, egyenes életfelfogás és a tántoríthatatlan 
hűség az 1956-os forradalom célkitűzéseihez és modern eszmei 
tartalmához. 

Az ellenállás éveiben és 1956-ban tanúsított bátorságát 
kiegészítette egy igen szimpatikus szerénység, amiért nemcsak magyar 
bajtársai, hanem a francia és spanyol ismerősei is tisztelték és szerették. 
Mikófalvy a többi, szintén Nyugatra menekült bajtársaihoz hasonlóan 
csak a vasfüggöny összeomlásakor, 1990 után mehetett haza 
Magyarországra, hogy virágot rakhasson le időközben meghalt szülei 
sírjára, akiknek a temetésén nem lehetett jelen. 

Mikófalvy Ferenc igazi, jellemszilárd magyar hazafi volt, akinek 
az életét követendő példának lehet odaállítani a mai otthoni 1990 után 
divatba jött kaméleonszerűen köpenyegforgató politikai és társadalmi 
légkörben felnövő új magyar fiatalok elé! 

Mi, még életben levő volt ellenálló és szabadságharcos bajtársaid 
szeretettel őrizzük meg emlékedet. Isten Veled Feri, soha nem felejtünk 
és találkozunk majd a túlvilágon! 

Sujánszky Jenő (Franciaország), a „Mezartin” fedőneves 1956 előtti ellenálló 
csoport volt vezetője, 1956-os szabadságharcos. 

 
Tóth Gergely: 

FAZAKAS FERENC EMLÉKÉRE 

2004. december 19.-én, röviddel 97. születésnapja után elhunyt az 
amerikai magyar emigráció egyik kimagasló alakja, Fazakas Ferenc. 
1999 augusztusában és 2000 januárjában volt alkalmam beszélgetést 
készíteni vele életéről és szeretett szülőföldjétől távol végzett 
munkájáról kaliforniai otthonában, Mountain View-ban.  

1907. november 17.én született székely családban, a Hátszeg-
vidéki Russ faluban. Egy öccse és egy húga volt; utóbbi a székelyföldi 
Lisznyóban hunyt el két évvel ezelőtt. Első elemi iskolai tanítója apja 
volt, aki előtte hadifogolyként megjárta Szibéria kommunista poklát. Öt 
elemi osztály után a Gyulafehérvári Római Katolikus Főgimnáziumba 
íratták, amely megalapozta szilárd műveltségét és szaktudását, s 
amelyet kitűnő eredménnyel végzett. Itt meghatározó volt életében gróf 
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Majláth Gusztáv Károly püspök, a diákok lelki gondozója, tanárai 
közül pedig dr. Bitai Ápád. 

Trianon igazságtalansága a család alapvető élményévé vált. Első 
személyes tapasztalatát a román rablások adták (állat- és gépállomány). 
Apja a hadifogságból való visszatérése után cserépkereskedéssel 
tartotta el a családot. Fazakas Ferenc 1925-ben érettségizett, majd 
1931-ben a budapesti Műegyetemen két diplomát is szerzett, 
gépészmérnökit és közgazdaságtudományit. Az egyetem ideje alatt 
tagja volt a Katolikus Magyar Főiskolai Hallgatók Egyesületének, és 
ebben az időben dr. Várkonyi Fidél atya munkássága hatott rá. Sikeres 
atléta volt, a 400 méteres sík- és gátfutásban jeleskedett, többek között 
a Műegyetem Atlétikai és Futball Klubjában, Vadas Iván edzősége 
alatt. Legfontosabb eredményét 1931 Pünkösdjén érte el a BEAC-
pályán, amikor az Országos Főiskolai Bajnokságon Héjjas Iván 
vetélytársaként 400 méteres síkfutásban második, gáton pedig első 
helyet ért el. A gátfutam érdekessége, hogy elektronikus mérőeszközök 
híján a bírák nem tudták eldönteni, melyik kettőjük közül a győztes, így 
néhány nappal később csak kettőjükkel újrafuttatták a versenyt, amelyet 
Fazakas Ferenc megnyert. Utána odament hozzá gratulálni egyetemi 
tanára, Laki Dezső, aki látta, hogy Fazakast hajtotta az akarat, hogy 
még  valami szép eredménnyel térjen vissza Erdélybe. 

1931-től egyéves katonai szolgálatát töltötte Ploiestiben, ahol 
szintén kiemelkedő sporteredményeket ért el (ott pl. többször nyert 100 
méteren), és tudása s tartása román feljebbvalói tiszteletét is kiváltotta. 
1932-ben alkalma nyílt Franciaországban folytatni tanulmányait. Lille-
ben a katolikus egyetemen társadalom- és politikatudományban szerzett 
doktori címet. Eredményei miatt ösztöndíjban és évengedményben 
részesült. Ebben az időben hunyt el édesapja. Erdélybe visszatérve 
megházasodott, 1935-ben elvette Kolossy Máriát, akivel a kolozsvári 
Dómban esküdtek. Két leány és egy fiúgyermekük született, a fiú 
azonban sajnos, még gyermekkorában meghalt. Fazakas Ferenc 
műszaki és közigazgatási szaktudásának köszönhetően az amerikai 
tulajdonú Standard Oil cégnél kapott állást Ploiestiben, majd 1940-ben, 
a bécsi döntés után Nagykanizsára került ugyanazon cég ottani telepére 
közgazdász szakértőként. Ekkor szerezte meg újra magyar 
állampolgárságát, és a háborút is ott élték át. A történelem viharai 
azonban szétválasztották a családot. A vállalat felszerelését az oroszok 
elől menekítették, Fazakas Ferenc is nyugatra kényszerült, s 1945 
Húsvétján értek Ausztriába, az amerikai zónába. Itt az amerikai 
hadsereg alkalmazta, Welsben dolgozott irodavezetőként hat éven át, 
többek között a magyar ügyekkel foglalkozó osztály vezetőjeként is. 
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1951-ben az értelmiségi menekülteket elhelyező Ford Alapítvány 
támogatásával került az Egyesült Államokba, ahol először Detroitban 
egy tervezővállalatnál épületmechanikával foglalkozott, majd 
Michiganben, az Ann Arbor egyetemen dolgozott közgazdasági és 
gépészmérnöki területen egészen nyugdíjba vonulásáig, 1972-ig. 
Rögtön bekapcsolódott a detroiti magyar életbe. Itt legszorosabb 
munkatársai dr. Tarna Imre jogász és Hefty Frigyes, az első 
világháború legendás pilótája voltak. Igyekeztek új életet lehelni a régi 
magyar szervezetekbe, ahol akkoriban még erősen érződött az 1920-as 
években érkezett baloldaliak hatása. Létrehozták a Detroiti Magyar 
Művészkört, amely képzőművészeti kiállításokat, kulturális 
eseményeket, Magyar Napokat rendezett, és megemlékezett nemzeti 
ünnepeinkről. Mindig szem előtt tartották az öregamerikásokkal való 
szoros kapcsolattartást is. Abban az időben még virágzó élet volt a 
magyar negyedben, Delray-ben, hiszen volt katolikus, görög-katolikus, 
és három református egyház is, és egyéb magyar intézmények széles 
választéka. Gyakran írt az ottani magyar újságba is, számos egyéb 
emigrációs lap mellett. 

Közben 1951-ben elvette második feleségét, a marosvásárhelyi 
születésű Alvinczy-Szegedi Margitot, aki 1994-es haláláig hű társa 
volt. 1974-ben Kaliforniába, San Francisco környékére költöztek, ahol 
teljesen a magyar ügynek szentelte életét. Rendszeres előadója volt a 
Clevelandi Magyar Kongresszusoknak. Az ottani Árpád Akadémia 
Trianonról írott művéért aranyéremben is részesítette. Egy ideig 
alelnöke volt a dr. Papp Gábor nevével fémjelzett Egyesült Magyar 
Alapnak, s részt vett a Floridában rendezett Csendőrkonferenciákon is. 
Jó barátságot ápolt Tollas Tiborral és Wass Alberttel. Vezető 
egyénisége volt az AMOSZ-nak (elődjének, az AMSz-nak, 
igazgatósági vezetője volt dr. Nádas János munkatársaként). Itt Pásztor 
László és dr. Balogh Sándor mellett dolgozott, s az AMOSz 
igazgatóságának elnöki tisztéről 1999-ben mondott le. Az AMOSz 
részéről az „örökös tb. igazgatósági elnöki címben” részesült. Fényes 
Mária szerkesztő felkérésére rendszeresen írt vezércikkeket a nagy 
múltú Californiai Magyarság című, Los Angelesben kiadott hetilapba, 
amelynek San Franciscóval foglalkozó oldalain szerepeltek írásai. A 
San Francisco környéki Magyar Katolikus Misszió elnöke volt több, 
mint húsz éven át, ahol Hites Kristóf atya volt a legszorosabb 
munkatársa. 

Fazakas Ferenc szenvedélyesen szavalt, kedvenc versei közé 
tartozott Mécs László „Bocsáss meg nekem magyar ifjúság” című 
műve. Ezt a verset adta elő utoljára nyilvánosan 2002. október 19.-én a 
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Szabadságharc emlékünnepén, a Szabad Magyar Református 
Egyháznál Redwood Cityben. Ekkor már közel járt a 95. 
születésnapjához. Élete utolsó éveiben Modestoban talált menedéket 
Katona Jenő lelkipásztor családja  gondozásában. Nt. Katona 
segítségével kiadták „Haláltusa Erdélyben a fennmaradásért” című 
kötetét (Felsőmagyarország Kiadó, 2003). Utolsó megjelenése 2004. 
augusztus 15.-én volt a Magyar Katolikus Misszióban, Tósaky Irén, a 
Szent István Ház és a Stephaneum korábbi fáradhatatlan dolgozójának 
emlékmiséjén. 

Feri bátyánk elkötelezettsége, erkölcsi tartása, hazaszeretete 
szolgáljon példaképül mind a jelen, mind a jövő nemzedékeinek. 
Mindezekért hálásak vagyunk! 

 

 
A trianoni egyezménnyel elcsatolt területek.  

Emlékezzünk TRIANONRA! 1920. június 4. NEM FELEJTHETÜNK! 
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