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ELŐSZÓ 
Minden évben, és ebben az évben is, megörökítettük a 

Kongresszus anyagát, amit most szeretettel bocsátunk útjára tagjaink 
számára.  

Ez a Krónika ebben az évben megörökíti az 56-os magyar 
szabadságharc megünneplésének emlékét.  

Szerkesztőnknek, Somogyi F. Lélnek, külön hálás köszönetet 
fejezünk ki áldozatos munkájáért, amivel megőrízte az előadások 
anyagát és a 2006-ban elhangzott megnyilatkozásokat.  

Köszönjük támogatóinknak hozzájárulását, hogy ebben az évben is 
kiadhatjuk a Krónikát és szeretettel meghívjuk olvasóinkat, jöjjenek el, 
vegyenek részt novemberi Magyar Kongresszusunkon, amit itt 
Clevelandban rendezünk most már 47 éve. 

A novemberi viszontlátásig, 
 Dr. Nádas János,  

a Magyar Társaság elnöke  
 

 
Balról jobbra: Somogyi F. Lél, az Árpád Akadémia főtitkára és a Krónika 

szerkesztője;  Szentkirályi Ödön, a Magyar Iskola igazgatója; dr. Pereszlényi P. Márta, a 
Kongresszus szervezője; dr. Nádas János, a Magyar Társaság elnöke. 

(Dr. Nádas Jánosné Gabriella felvétele) 
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I. 
A  MAGYAR  KONGRESSZUS 

MEGNYITÁSA 
 

A XLVI. Magyar Kongresszus ünnepélyes megnyitása 2006. 
november 24-én, pénteken délelőtt a Crowne Plaza Cleveland City 
Centre Hotel (volt Sheraton Cleveland City Center Hotel) termeiben 
(777. St. Clair Avenue) kezdődött. 
 
Dr. Nádas János, M.D. (Canton, Ohio): 

A KONGRESSZUS MEGNYITÁSA 

Szeretettel köszöntöm a Kongresszus résztvevőit. Ez az év 
különleges  jelentőséggel  bír, tekintettel arra hogy  az  idén  van   a 
magyar szabadságharc 50. évfordulója. Igyekszünk méltóképpen 
megünnepelni hőseinket, akik életüket adták Budapest útcáin a 
szabadságért. Az egész világ elismerte a magyarok teljesítményeit. 

Kongresszusunk alkalmából mi is igyekszünk ezt a teljesítményt 
méltóképpen megünnepelni és híresztelni, előadóink segítségével, akik 
az Egyesült Államokból, Kanadából, és Európából eljöttek részt venni  
Kongresszusunkra. 

 Az Árpád Akadémia oklevéllel kitünteti Sisa Istvánt, emigrációnk 
történészét, Francis Laping, Remember Hungary >56 szerkesztőjét, és 
Makk Imrét újabb 56-os témájú festményeiért.  Habár már bemutattuk 
Pigniczky Réka és Eszti filmjét, ahogy felderítették édesapjuk 
Pigniczky László részvételét a forradalomban, a John Carroll 
Egyetemen általunk rendezett 56-os képkiállításon, most újból 
bemutatjuk, mivel  nem csak 56-os emlék, hanem emigrációnk 
ragaszkodását a múlt felderítéséhez tükrözi.  A kommunizmustól Isten 
segítségével megszabadult hazánk, de sajnos, még mindig 
aggodalommal kell figyelnünk a  jellenlegi otthoni fejleményeket.  

Köszöntjük vendégeinket, akik ilyen szép számmal eljöttek, hogy 
magyar problémáinkat megbeszélhessük és részesüljünk a magyar 
írodalom, művészet, és film bemutatókból. Szeretném ezt az alkalmat 
arra is felhasználni, hogy köszönetet mondjak a Kongresszus 
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elnökének, Dr. Pereszlényi-Pintér Mártának, és Peller Ildikónak a 
művészest szervezőjének, sok munkájukért, valamint a Tisztikar és 
Szervező Bizottság tagjainak. 

Ezennel megnyitom a XLVI. Magyar Kongresszust. 
Dr. Nádas János 

a Magyar Társaság elnöke  
 

 

Dr. Nádas Gyula, a Magyar Társaság tb. volt elnöke eszmecserét vált két kedves 
vendéggel. (Somogyi F. Lél felvétele) 

 
Magyar könyvek nagy választékban voltak kaphatok. (Somogyi F. Lél felvétele) 
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II. 
A  JELENLEGI  HAZAI  HELYZET 

 

Dr. Tápay Miklós 

AZ IDEI MÁRCIUSRA 
 (PETŐFI ÁRNYÉKÁBAN) 

Márciusnak szent idusán 
Meddig tűrjük még a béklyót? 
Rázzuk le a rabok láncát, 
Szabad karunk sokkal méltóbb. 
 
Vezetőink szélhámosok,  
Volt kommunista tolvajok, 
Ország irányítására  
Sarlatánok, tudatlanok. 
 
Még ha csak a tapasztalat 
Volna az, mi hiányozna, 
De a hazug csalásukkal 
Csődbe vittek betonozva. 
 
Rendőrkordon árnyékában 
Hogy is lehet szabad szólás? 
Vízi ágyúk kék tüzében1, 
Gátlástalan szabad mozgás? 
 

Alapvető jogainktól 
Fosztottak meg elmúlt évben, 
56-ot ‘ünnepeltünk’ 
Lovas rendőr ütlegében. 
 
Míg Gergényi szadistái 
Viperákkal2 törtek, zúztak, 
Letiporva, vérben fekve  
Szabadságunkba is rúgtak. 
 
Pedig amit mi akartunk, 
Semmi más, mint 48-ban: 
Új kormánnyal, új programmal, 
Merjünk lépni új nyomokban. 
 
56-nak sírhantjai, 
Kopjafáik könnyes fája 
Köteleznek minden magyart: 
Szabadságnak nincsen ára! 

Esküszünk hát Istenünkre 
Hőseinkre, lobogónkra, 
Szabadságunk nem lesz préda 
Védni fogjuk mártír módra! 

 
2007 március 15-re. 

 

1. A 2006-os tüntetéseken használt vízi ágyúk festékes vizet lövelltek. 
2.  A 2006 októberi tüntetéseken használt ólmos végű rendőr gumibot 
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Bogyay Elemér 

MAGYARORSZÁGI ESEMÉNYEK 

Beszéd 2007 március 5 – A beszédemet úgy fogom megtartani, 
mint egy naplót, ha megengeditek, és kezdeném szeptember 17-ével, ez 
egy vasárnap délután volt, amikor a hazug Gyurcsány beszédét két 
órakor a rádió nyilvánosságra hozta. Azt az aljas, galád beszédet, és 
bocsánat, hogy most olyan szavakat használok, ami nem női társaságba 
való, de ahol ő lekurvázta az országot, hogy megtartsa a hatalmat, hogy 
másfél évig nem csináltunk semmit, hogy mit csinált, hogy csinálták, 
nem akarom részletezni. És hogy megint hazudtunk, hazudtunk este, 
reggel, egész nap. Ez úgy csengett a fülemben, ami a szabad rádiónál 
56-ban az első volt, hogy hazudtunk reggel, hazudtunk éjjel, hazudtunk 
minden hullámhosszon. Tehát ez már eleve az emberekben felkeltette a 
Gyurcsány elleni gyűlöletet, jogos gyűlöletet, és elkezdődött a tüntetés. 
Ördögien volt kieszelve Gyurcsánynak a beszéde, kinyilváníttatva, mert 
ehhez hülyének kell lenni, ha mi elhisszük, hogy az csak úgy egyszerre 
jött ki, pont egy nappal előbb, hogy ő ment a Putyinhoz, és másnapra 
már előre megvolt, hogy megy a német kancellárnőhöz, ahol ugyanúgy 
folytatta a hazugságot, elmondta a kancellárnőnek, hogy a hazugság az 
bátor kijelentés volt. Később kiderült a fordításokban, hogy a bátor szó 
elő sem fordult. Tehát, amikor azt mondta, hogy eddig hazudtunk, azt 
nem múlt időbe kell tenni, hanem hogy továbbra is hazudunk.   

Másnap nagyon gyorsan körbement az 56-osoknál, hogy minél 
többen menjünk ki a Kossuth térre. Este 8.30-kor, hogy pontos legyek, 
Wittner Mária beszélt a parlament előtt, már akkor ott volt egy kis 
pódium, és  beszéde végén azt mondta, hogy nagyon vigyázzunk,  
nehogy provokátorok kerüljenek közénk. Ahogy ezt a szót mondta - a 
parlamentet  két kordon vette körül és a háta mögött voltak a rendőrök 
–, egy provokátor bedobott egy tűzbombát a rendőrök közé, akiket a 
tüntetők kivittek a Kossuth térről. Ezután kérte Mária, hogy én is 
szóljak egy pár szót. Utána elhatároztuk - ott volt egy gazda egy 
hatalmas nagy traktorral –, hogy ide több ember kell, mert akkor volt 
olyan tízezer ember, hogy hozzunk még több embert, és hogy 
elmegyünk  végig a Bajcsy-Zsilinszky útig, a Nyugatihoz, a Nyugatinál 
az Andrássy úton és úgy vissza, és ott kérjük az embereket, hogy 
csatlakozzanak. Már el is indultunk, mikor a Torockai Laci jött vissza a 
TV székháza elől, hogy nem engedik be őket felolvasni a 10 pontjukat, 
s hogy több emberre lenne szükség. Hát abból a több emberből kb. 
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tízezren átmentünk,  – én aztán lemaradtam Wittner Mária menetétől.  
Ott voltam egész éjjel 2:30-ig.  

Ott is világosan kiderült az, hogy teljes provokáció van 
megszervezve.  Láttam ott saját szememmel, volt két hosszú husángos 
fiatal, aki a rendőröket piszkálta és ütötte. Majd amikor a többiek is 
felhevültek és nyomták a rendőröket, akkor a rendőrök nem a két 
husángos után futottak, hanem a többieket fogták le. Ekkor megérkezett 
egy vízágyú, ami pont annyira állt meg tőlem, mint a János, és az volt a 
szerencsém, hogy nem felém kezdte, hanem a másik irányba a 
műveletét, és amikor kifogyott a víz belőle, felgyújtották. Azt most 
nem tudnám megmondani, hogy a provokátorok, vagy a felbőszült 
tüntetők, de felgyújtották ezt a nagy vízágyú teherautót, és a két 
provokátor nem akarta kiengedni a rendőrt.  A tüntetők szedték ki a 
rendőrt, s a két provokátor kezdte volna ütni,  az egyik a magyar 
zászlóval védte ki az ütést, és közben azt skandálták, hogy magyar 
rendőr nem bánt magyart, és mi meg a rendőrökkel vagyunk. Tehát itt 
én meg vagyok győződve arról, hogy a cél az volt, hogy egy rendőr 
meghaljon, hogy tudják mondani, na most mi történt, mit csináltak a 
huligánok.   

Hölgyeim és Uraim, nem huligánok voltak ott, igazi magyar 
emberek voltak, akik szerettek volna bemenni a TV székházba, és 
megengedik, hogy beolvassák a 10 pontot. Azután,  amikor a tüntetés 
egyre fokozódott, a Sólyom László elnök elvtárs, vagy úr, vagy ki hogy 
akarja nevezni, felkérte a frakcióvezetőket, hogy üljenek össze és itt 
valamit tenni kell, ez nem mehet így tovább. A frakcióvezetők tényleg 
összeültek, és azt a TV-ből egyenesen hallgattam, amikor egyszer a 
Lendvai Ildikó, biztos mindenki ismeri, nagyon gyönyörű hangja van, 
az Acél elvtársnak dolgozott évekig, azt kérdezte az ún. jobboldali 
frakcióvezetőktől, hogy önök miért nem határolják el magukat a 
Jobbiktól. A három ún. jobboldali frakcióvezető – a Dávid Ibolya, a 
Semjén Zsolt, már nem is emlékszem a harmadikra-  nem tette fel neki 
a kérdést, hogy mondja Ildikó, magának mi baja van a Jobbikkal? Az, 
hogy közéjük nem lett beültetve a nem létező rózsadombi paktum 
szerint volt kommunista, az hogy ők állandóan kereszteket állítanak, az 
hogy ők testükkel védték meg a Turul szobor lebontását? Úgyhogy ezt 
kell észrevenni, bár a végén a Fidesz jött a tüntetéshez, de nem tudott 
megegyezni a nemzeti tanáccsal, amely megalakult, olyan emberek 
voltak benne például, mint Papp Lajos szívsebész. Azokkal nem tudtak 
megegyezni, úgyhogy elhatározták, a tér másik felén  külön színpadot 
alakítanak, tehát itt is egy kicsit meg kell nézni, hogy tulajdonképpen 
hogy is történt ez? Ha lett volna egy olyan forradalmi hangulat, mint 
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’56-ban, mi próbáltuk  ezt vagy azt, mert ott is voltak azért viták, de ott 
mindenki azt mondta, hogy az oroszok és a kommunista kormány ellen 
van a tüntetés, és most mi együtt és majd utána esetleg a pártok lépnek 
fel. Hadd mondjak még a pártokról annyit, hogy életemben egy pártnak 
sem voltam a tagja és nem is leszek párttag soha. Mindig amellett 
vagyok, hogy azt kell követni, aki a keresztény Magyarország ügyét 
szolgálja.  

Október 20-án volt az utolsó ilyen nagy tüntetés a Kossuth téren, a 
Fidesz részéről, mert ők megállapodtak abban, hogy az ünnepek miatt 
nem akarják a teret igénybevenni. Az előadó Wittner Mária és Aszódi 
Pál lett volna. A Fidesz beszédet mindig 5 órakor tartották, mert az 
sokkal több embert tudott odacsalni, mint a Nemzeti Tanács, és utána 
átmentek a Nemzeti Tanácsba és hallgatták a további beszédet.  Ez az 
okt. 20-i utolsó Fidesz beszéd. A Fidesz megállapodott a rendőrséggel, 
hogy igen, lebonthatják az ő sokkal nagyobb színpadát, hogy amikor 
jönnek a VIP vendégek, hát ne zavarják őket. Az Aszódi  Pali  is  
Fideszes képviselő, hetekkel azelőtt állandóan az élő 56-osokkal tartott 
– ebbe bele kell érteni: Rácz Sándort, Wittner Máriát, Vanek Bélát, 
Balázs-Piri Lászlót, stb. – akikkel szerveztük 56 megünneplését, mert 
egyikünknek sem volt szándéka, már még a Gyurcsány hazugság-
beszéde előtt sem a Gyurcsánnyal ünnepelni. Az Aszódi Palival 
csináltunk egy nyilatkozatot, amit én is aláírtam, mint a Magyarok 
Világszövetségének kanadai elnöke, és ezt ő be akarta olvasni.  

Hölgyeim és Uraim, odamegyek 5 órakor, és jön a Pali, azt 
mondja, hogy letiltották a Mária és az ő beszédét, és a Varga Mihály  
beszél majd. Kérdem: Miért? Azt mondja: Nem tudom, de én ezt a 
közleményt, amit te is aláírtál, garantálom, hogy közzé fogom tenni 
akárhogy. Én a Varga Mihályt tisztelem, nagyon okos, volt Fideszes 
pénzügyminiszter, de nem egy olyan valaki, aki talán lázba tudná hozni 
a közönséget. Ha valaki lázba tudja hozni a közönséget, az a Wittner 
Mária. 20-án pénteken 5 órakor, hogy pontos legyek, nem engedték 
beszélni, mert a Wittner Mária egy kicsit már, hogy úgy mondjam tövis 
a Fidesz oldalában, mert ő mégis megmaradt 56-osnak, és azt mondja, 
hogy mi 56-ból nem engedhetünk, rózsadombi paktum ide, rózsadombi 
paktum oda. Tehát  Wittner Mária október 20-án nem beszélhetett. Azt 
hiszem, ez mond valamit.  

21-én voltak a nagy kitüntetések, sokan kapták a köztársaság 
érdemrendjét, amire én is fel lettem volna terjesztve, ha elfogadtam 
volna ettől a kormánytól a kitüntetést. De mivel én azt mondtam, hogy 
ettől a kormánytól nem fogadok el, így a kanadai magyarság 
főszerkesztője engem hólyagnak titulált. Feltette az internetre, hogy 
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hólyag vagyok. S én erre csak azt mondtam, hogy ettől az embertől 
nekem azt hallani, hogy hólyag vagyok, megtiszteltetés. Mert ha egy 
olyan ember mondta volna, akivel én együtt dolgoztam, vagy akinek a 
véleményére adnék, legyen az katolikus pap, legyen az Hegedűs Lóránt 
református püspök, vagy így tovább, attól rosszul esne és 
gondolkoznék: „Mit tettem én, hogy ezek az emberek engem hólyagnak 
hívnak? De ha egy ilyen hólyagnak hív engem, azt mondom, 
kitüntetés”.  

A kitüntetések átadása nagyon érdekes volt, ezt is TV-n néztem, és 
12-en nem fogtak kezet Gyurcsánnyal. Volt egy hölgy, most hirtelen 
nem jut eszembe a neve, az a női gulág női tagozatának a vezetője, az 
így félrenyomta a Gyurcsány kezét és lehetett látni a meglepetést 
Gyurcsány arcán: Én adom a kitüntetést és nem fognak velem kezet? 
Utána – sajnos, az 56-ban is van egy kis megoszlás –, egy ún. 56-os – 
és tényleg 56-os volt ő is – Fónai Jenő átvette, és nagy kézfogást csinált 
a Gyurcsánnyal és a Szili Katalinnal, és utána még kritizálta azokat, 
akik nem fogtak kezet. Az Isten nem ver bottal, ez két nap múlva 
bekövetkezett. Ugye 23-án volt az a híres összejövetel a parlamentben, 
ahova 56 külföldi vendéget hívtak meg, de abból hála Istennek, már 
csak 49 jelent meg, mert már páran értesültek, hogy mi van, és 7 
külföldi már lemondta. Sajnos, a kanadai külügyminiszter is ott volt, és 
együtt írták alá a Gyurcsánynak a szabadság-nyilatkozatát. S amikor a 
Fónai Jenő be akart menni, nem engedte be a rendőrség Azt mondta: 
„Kérem én Fónai Jenő vagyok, felhívom rögtön a miniszterelnök 
hivatalát”. Hát felhívta a miniszterelnök hivatalát, és közölték vele, 
hogy ő sem jöhet be. Tehát a mór akkor megtette a kötelességét, most 
már a mór távozhatik,  mert már nem volt a Gyurcsánynak szüksége 
egy Fónai Jenőre, úgyhogy nagyon örülök, hogy ez történt. 

Most egy kicsit ugrottam, de amit még a tüntetésekkel 
kapcsolatban el kell mondanom az, hogy többször beszéltem, mert én 
nagyon röviden szeretek beszélni, mindig a napi eseményekről a 
parlament előtt. Az egyik beszédem alatt például Gyurcsány pont a 
tüntetőket idegengyűlölő csőcseléknek titulálta. Én a rövid beszédemet 
azzal fejeztem be , hogy én azt üzenem a hazug Gyurcsánynak, hogy ő 
ne hívjon minket idegengyűlölő csőcseléknek, mert mi nem vagyunk 
azok, legalábbis én nem vagyok idegengyűlölő, sőt azt szeretném, ha 
minél több idegen jönne, megtölteni a hoteleket, éttermeket, vegyenek 
libamájat, de menjenek haza, mert ez Magyarország, a magyaroké. 

Ezután a beszédem után egy ember, mikor a metróhoz mentem, 
utánam jött és azt mondta: „Bogyay Úr szeretném Önt figyelmeztetni, 
hogy hagyja abba ezeket a beszédeket”. Mondom: „Miért, mi baj van, 
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le akar tartóztatni?” Nem, nem. Menjünk be a rendőrségre, vegyünk fel 
jegyzőkönyvet, ajánlottam fel. Én tudom, hogy maga Kanadában él – 
mert mindig bemondják, hogy a Magyarok Világszövetségének kanadai 
elnöke. „Tudom, hogy maga Kanadából jött, fel akarom hívni a 
figyelmét arra, hogy ha be akar jönni legközelebb Magyarországra, 
akkor jobb, ha ezeket a beszédeket  abbahagyja. Tehát itt vagyunk ma, 
2006-ban, az ötvenedik évforduló alkalmából. S amikor mondtam, 
hogy menjünk be a rendőrségre, akkor: „Nem, nem én csak 
jóindulatúan közlöm magával”. Ezt mind el lehetett volna kerülni, ha a 
februári felhívásomra a választók reagáltak volna, amit minden 
újságnak elküldtem, de csak a Nemzetőr közölte le!!! Egy internetes 
cég, aki kért, hogy legyek Kanadából tudósítója, azt mondta: „Ha én ezt 
leközölném, még a Bodri kutyámat is letartóztatnák!!!” 

FELHÍVÁS A MAGYAROKHOZ! 
Nagyon féltem szegény Gyurcsány Ferencet. Nehéz súly van a 

vállán, még jó, hogy tud táncolni az elkobzott villa ablakában. 
Miniszterelnökség mellett, milliárdos vállalatok vezetése mellett még a 
terrorista futballcsapatokkal is foglalkozni kell neki, és legutóbb még a 
kóbor kutyákat is ő akarta telepre küldeni! Csak azt nem mondta meg, 
hogy hova, a Hortobágyra a birkaólakba, vagy Csorvásra, ahol apám 
volt kitelepítve, vagy esetleg Putyinnal megegyezett, hogy lehetne 
Szibériában egy ilyen telepet létesíteni. Ez talán könnyebb lesz, mint a 
Transz-szibériai vasút elosztását Magyarországon megcsinálni. Persze 
minden lehetséges, Fertődön is sikerült narancsot termelni az 50-es 
években. Ott voltam, amikor Kodály Zoltán kapta az elsőt, meg is 
kérdezte: "Mennyibe került ez az országnak?" Sajnos Porpáczy 
professzor  félt megválaszolni!!! 

Igen, mindent meg lehet csinálni, ha pénz van, és ha nincs, 
veszünk fel még kölcsönt, vagy eladunk mindent, hogy lendületben 
legyen az ország. Csak az autók nem tudnak lendületben közlekedni a 
kátyúk miatt. Ez nem zavarja a milliárdos politikusokat, majd 
helikopterrel  közlekednek. 

Visszatérve a súlyosan terhelt miniszterelnökre, hogy a koloncot 
levegye a nyakáról, mert nem lesz elég ereje egy fiatal negyedik 
feleséget szerezni. Legyetek igazi magyar keresztények és 
emberségesek, és ne kényszerítsétek szegény Gyurcsányt a 
miniszterelnökségre, amihez úgysincs tehetsége. 
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Véleményem szerint olyan magyarnak kellene azt az állást 
betölteni, aki tehetséges, becsületes, 15 millió magyarban gondolkozik 
és Isten bocsáss meg, a Magyarok Világszövetségét is elismeri. 

A HAZÁÉRT MINDHALÁLIG 
Mi élő 56-osok, abban is benne voltam, mert sajnos anyám már 6 

hónapja nagyon beteg, és most is a kórházban van, és remélem, hogy 
még életben találom hétfőn. Részt vettem az előkészületben. Az eredeti 
tervünk az volt, hogy reggel 8-kor megkoszorúzzuk az ismeretlen 
katona sírját, utána kimegyünk a 301-es parcellához, utána a 
naggyűlésünket a Múzeum Kertben tartjuk, majd 2 órakor a Corvin 
előtt, 4 órakor volt a díjkiosztás a Zeneakadémián, majd utána a 
Világszövetségben 100 embernek a vacsora. Valahogy ugye eljutott a 
hír, hogy mi a tervünk, rögtön kaptunk egy e-mailt, hogy a 301-es 
parcellába mi nem mehetünk ki délig, mert oda csak a 
kormányküldöttek mehetnek, tehát egy temetőbe én nem mehetek ki a 
legjobb barátom sírjára letenni egy szál virágot, amikor én akarok. 
Majd a Múzeum Kertbe sem mehettünk, mert nem alkalmas arra. Tehát 
meg kellett változtatnunk a programot, és így a Bem szobornál tartottuk 
a beszédet 10 órakor, és 12-kor mentünk ki a 301-es parcellába, majd 2 
órakor a Corvin közbe, ahol ismét szóltam egy pár szót. 4 órakor a 
Zeneakadémián kaptuk meg a díjakat– ezért is nagyon hálásak vagyunk 
a Zeneakadémiának, mert minden térítés nélkül, tehát még ott is vannak 
vezető állásban lévő emberek, akik merik vállalni, nem sokan, de akik 
merik vállalni az 56-osokkal a szolidaritást. 

Kérem szépen, amikor mi kijöttünk a Zeneakadémiáról, ez volt 
olyan fél 6, azért érdekes az időpont, mert ugye az Astoriánál az Orbán 
Viktor tartott beszédet 5 órakor. Mikor kijöttünk fél 6-kor, akkor már a 
taxi nem volt hajlandó minket elvinni a Zeneakadémiától a 
Semmelweis utcába. Akkor hogy menjünk? A metró nem áll meg, – 
megtudtuk- az Astoriánál. Akkor elhatároztuk, lemegyünk a kis 
földalattihoz és  kiszállunk a Deák téren,  majd onnan megyünk egy 
megállót a 2-es metróval. Akkor tudtuk meg, hogy a 2-es metró nem áll 
meg. Mint egy valódi harctér, olyan volt a Deák tér. Lovas rendőrök 
nyitottak könnygázt, vízágyúk színes vizet spricceltek, aminek az a 
tulajdonsága, hogy egy hónapig megmarad a ruhán, megmarad a bőrön 
és fluoreszkáló fény alatt, mint amikor ellenőrzik a hamis pénzeket, egy 
hónapig ki lehet mutatni. Azt mondtuk, hát akkor menjünk még egy 
megállót a kis földalattival és majd a Vörösmarty térről én odamegyek 
a Világszövetségbe, ami pont szemben van az Astoriával. Igen ám, de 
már a Kristóf térnél rendőrkordon volt. S kérdi tőlem, hogy hova 
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megyek – Bocskaiban voltam, kicsit szemet szúrtam – mondom, mi 
köze van magának hozzá? Azt hiszem, hogy egy szabad országban 
vagyok, mondom, miért nem mehetek oda, ahova akarok? Azt mondja: 
„Lassan, lassan, mert ha akarja, akkor mi bevihetjük magát 
kihallgatásra”. Mondom: „Jó lesz egy kicsit alábbhagyni... Engem a 
Világszövetségbe hívtak meg vacsorára”. „Na jól van, hát akkor 
átengedjük” – mondta ő. Úgyhogy engem átengedett a rendőr, de két 
hónapig dolgoztak azon, vagyis a bizottság dolgozott azon, hogy ki 
legyen az a 100 ember, akit erre a díszvacsorára meghívunk,  nehogy a 
100. vagy a 101. jobban megérdemelte volna, hogy ő legyen, úgyhogy 
ez egy hatalmas munka volt. 100 emberre, mert többen nem fértünk 
volna be a terembe, 100 emberre volt megterítve és Hölgyeim és 
Uraim, 60-an sem voltunk. Nagyon sokan, többek között a Polgár 
Jóska, a kanadai 56-osok vezetője is jönni akart. Nem tudott átmenni a 
Kossuth Lajos utcán, és egy rendőr rálépett a lábfejére, még most is fáj 
neki, és hanyatt dobta. Amikor látta a többi tüntető, hogy ezt az idős 
embert így meg akarja ez a dromedár medve verni, akkor ellökték és 
így el tudott szaladni a Polgár Jóska, de már átjönni, hogy ott legyen a 
vacsorán, ezt már nem tudta megcsinálni. Kérem szépen, oda bejöttek 
sérült emberek. Százával. Bejött egy erdélyi, akit – ha valaki olvassa a 
Magyar Nemzetet, akkor láthatta volna, hogy itt az arcán lőtték meg, 
akkor meglőtték a karján, teljesen a csontig ment, és mikor szaladt el, 
meglőtték hátul. S rögtön mondtuk, hívni kell egy mentőt. Azt mondja, 
nekem lejárt a tartózkodási engedélyem, rögtön visszaküldenek, 
úgyhogy pálinkával mostuk ki a sebét. Ez van ma Magyarországon.  
Ezzel a kormánnyal ülnek le külföldiek, és jól érzik magukat, amíg jól 
érzik. Mert én most az égadta világon mindent megteszek.  Most már  
két újságcikk jelent meg a helyi lapban, ahol követelem a kanadai 
külügyminiszterrel a találkozást.  A képviselőm megígérte, hogy lesz, 
mert ott kifejtettem azt, hogy nem gondolkozik el a Peter McKay azon, 
hogy ünneplik az ötvenéves évfordulót az 56-os szabadságharcosok 
nélkül. Ez olyan, hogy én ünneplem a maga születésnapját és magát 
nem hívom meg. Hát ugye, ezt ők nem veszik észre, vagy nem akarják. 
De akkor mondják meg, hogy kérem, mi jóban akarunk lenni a hazug 
Gyurcsánnyal, és akkor jól van, elismerem. De amíg én nem kapok egy 
választ, hogy miként létezik az, hogy egy köztiszteletben lévő kanadai 
56-ost megvernek a rendőrök, mikor egy vacsorára megy, addig erre 
választ várok, és választ  kapok majd, amíg élek. A tüntetőket nagyon 
megverték, de megvertek olyan embereket is, akiknek eszük ágában 
sem volt tüntetni. És ezt is a saját szememmel láttam, mert az erkélyen 
voltam a Világszövetségben, s ott van az Astoria után egy kicsivel  egy 
étterem, és oda egy pár tüntető leszaladt. A rendőrök utánuk szaladtak, 
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és mindenkit, még aki vacsorázott is, kivittek és elvittek a símaszkos, 
azonosító nélküliek, sokan még magyarul sem beszéltek!!! Ez minden 
jogállamban a rendőrkapitány elbocsátását jelentette volna. Nem a 
bűnös Budapesten, ott a Gergényi (vasrács) Péternek Demszky 
polgármester két kitüntetést is adományozott. Persze a KISZ 
(Kommunista Ifjúsági Szövetség) tagjai összetartanak, – ma a kormány 
nagy többsége ezekből kerül ki!!! 

Én csak arra lennék kíváncsi, hogy mit éreznek, amikor az 
Internacionálét éneklik, „Föl, föl te éhes proletár”! Ők már nem éhesek, 
csak a magyar nép 80-90%-a, de ők ezzel nem törődnek!!! Ha 
figyelmesen elolvasták volna akkoriban Marx tanítását, hogy az éhes 
embernél nincs veszélyesebb, sokkal veszélyesebb, mint a szeptember 
18-tól a tüntetők a Kossuth-téren, akik között sok beépített provokátor 
is volt. Így sikerült október 22-én éjjel a rendőrségi ígéret ellenére is 
kiüríteni a teret. 

Nekünk az a feladatunk, hogy a világ közvéleményét informáljuk, 
hogy végre legyen egy demokratikus magyar kormány, amit a magyar 
nép megérdemel ennyi szenvedés után. 
 

Szemtimrei Krisztina (Brassó): 

A HATÁRON TÚLI MAGYAROK 
KÜLHONI ÁLLAMPOLGÁRSÁGA, 

MINT NEMZETSTRATÉGIAI CÉLKITŰZÉS 

Magyarország 1920-as szétdarabolása egyben a magyar politikai 
elit szétdarabolását is jelentette. A trianoni döntés talán legsúlyosabb 
terhe az mindmáig, hogy miként lehetséges különböző államok 
igájában megteremteni az egységes magyar politikát, konvergenciát 
adni a szükségképpen divergens pályára álló politikai elittöredékeknek. 
Nyilvánvaló, hogy a magyar fennhatóság alatt maradt terület politikai 
vezetésére hárult a legnagyobb feladat és felelősség: a politikai 
törekvések összehangolása, illetőleg egy egységes nemzetstratégia 
kidolgozása.  

A Horthy-rendszer vezető politikai elitje megfelelt a feladatnak. 
Talpra állította az országot szellemileg és gazdaságilag, kitört a 
politikai elszigeteltségből, mindvégig megőrizte a területi reintegráció 
létparancsát az egyes politikai erők közös elvi platformjaként, majd 
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1938 és 1941 között vissza is szerezte az elrabolt területek tekintélyes 
részét. A világháború elvesztését aligha lehet a számlájára írni. 

1945 után Magyarországot ismételt katasztrófák sújtották. A 
nemzetben gondolkodó politikai elit tekintélyes része elmenekült, egy 
másik részét kirakatperekben elítélték. A Szent Koronát megfosztották 
jogaitól és felmelegítve a rossz emlékű Károlyi-féle köztársasági 
igyekezetet, Magyarországot köztársasággá, majd „népköztársasággá” 
nyilvánították. Az országot megszálló szovjetek támogatásával a 
kommunisták ledarálták a még tolerált s magyarnak nevezhető politikai 
erőket. Az ország élére egy teljes mértékben nemzetellenes elit került, 
amelynek magyar folytonosságtudata és nemzeti felelőssége 
egyszerűen hiányzott, vagy rosszabb és gyakoribb esetben éppenséggel 
a nemzeti eszmében, a magyar létakaratban lelte fel a legfőbb 
ellenséget. Ez az elit értelemszerűen alkalmatlan volt bármiféle magyar 
érdek képviseletére. A helyzet az 1956-os társadalmi robbanás után 
sem sokat javult össznemzeti szempontból. A hatvanas évek közepén 
fokozatosan létrejövő puha diktatúra vezetőinek egy része eleve 
szükségtelennek, sőt károsnak ítélte a határon túli magyarság 
problémáinak beemelését a politikai szférába, másik, vélhetőleg kisebb 
része nem mert ezzel foglalkozni. Hosszú évtizedeknek kellett eltelni, 
amíg a nyolcvanas évek közepén a nemzetközpontú világkép részleges 
rehabilitációjára sor került, illetve a politikum pár lépést tett, elsősorban 
a már tarthatatlan helyzetben levő erdélyi nemzettársak érdekében. 
Arról persze még szó sem lehetett akkoriban, hogy a magyar 
újraszerveződés, a határok felett átívelő magyar-magyar kulturális 
politikai kapcsolatok olyan szintre emelkedjenek, melyen már 
megfogalmazható egy Kárpát-medencei magyar nemzeti 
törekvésrendszer, ha úgy látszik közép- és hosszú távú nemzetstratégia.  

Az 1989-es esztendő egyik legnagyobb eredménye éppenséggel az 
volt, hogy nemcsak Magyarország, hanem a Kárpát-medence többi 
magyar nemzetrésze számára is meghozta – ha nem is a szabadságot – 
de  a szabad véleménynyilvánítás lehetőségét, a politikai önartikuláció 
megközelítőleg teljes szabadságát. Megközelítőleg mondom, mert egy 
tekintetben e szabadság csak látszólagos volt mind az anyaország, mind 
pedig az elszakított nemzetrészek számára. A területi reintegráció 
kívánalma noha vélhetően többséget tudhatott magáénak mind a bázis, 
mind a „középgárda” szintjén, a politikai elit ennek az opciónak a nyílt 
felvállalását eleve elvetette, sőt tabusította. Hogy ez szerencsés 
fordulat-e a legújabbkori magyar történelemnek, avagy éppen 
ellenkezőleg, itt vétette el az irányt a magyar elit, erre a kérdésre nem 
biztos, hogy egyhamar  választ kapunk. Tény az, hogy a magyar 
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önmérsékletet sem a trianoni utódállamok politikai elitje, sem pedig a 
nyugati közvélemény nem honorálta megfelelőképpen. Itt állunk tíz év 
elteltével és nem azon vitatkozunk, hogy a magyarlakta területek saját 
parlamentjei megtagadhatják-e a betelepülés jogát a  többségiektől 
(mint pl. az Aland-szigetek esetében), hanem egyelőre még azon 
intézményeinket és javainkat sem kaptuk vissza, amit elraboltak tőlünk, 
és egyáltalán vita tárgyát képezi, hogy joga van-e egy közel kétmilliós 
közösségnek állami anyanyelvű egyetemre  

Mindez akkor, amikor az erdélyi magyarság érdekképviseleti 
szervezete több, mint három éve részt vesz az ország kormányzásában. 
Sőt, eme érdekképviselet partner volt egy olyan jogszabály 
megalkotásában, amely középtávon lehetetlenné teszi az imént 
megemlített magyar felsőoktatási állami intézmény megalapítását. 
Antall József Jugoszlávia felbomlásakor felengedett egy kísérleti 
léggömböt: rámutatott, hogy a Délvidéket nem Szerbiához, hanem 
Jugoszláviához csatolták. A trianoni békerendszer bukását jelentette 
azonban nemcsak Jugoszlávia, hanem Csehszlovákia felbomlása is.   
Nagy kérdés marad, hogy a magyar diplomácia passzív, szemlélődő 
magatartása józan reálpolitika volt-a, avagy történelmi helyzetkihagyás.  

Tény az viszont, hogy sem az Antall, sem a Horn-kormány nem 
tett meg mindent azért, hogy a fentebb körbeírt irredenta opciónak akár 
a figyelmen kívül hagyásával egységbe fonja a nemzetet olyan 
eszközökkel, amelyeknek alkalmazása az 1989-es fordulatnak 
köszönhetően a szomszéd országokban létrejött korlátozott 
demokráciák keretei között is lehetségesnek tűnik. Ide tartozónak 
vélem egy részének nemzeti intézménnyé szélesítését (ilyen pl. a 
Magyar Tudományos Akadémia, amelynek elnöke, Glatz Ferenc 
egyébként a nemrégiben egyértelműen az általa vezetett intézmény 
nemzeti alapra helyezése mellett foglalt állást, a magyar 
érdekképviseletek  rendszeres konzultációját, amihez a történelem 
perverz fintoraként éppen a Horn-kormány látott hozzá (más kérdés, 
hogy pár hónapra rá a magyar-magyar csúcs betűjével és szellemével 
ellentétes módon kötötte meg a magyar-román alapszerződést, és hogy 
a pápai csúcs előírása dacára újabb csúcsot nem szervezett a 
mandátuma alatt), és végül, de nem utolsósorban ide tartozik a határon 
túli magyarság anyaországi jogi státuszának rendezése is. 

Ezt célozta meg a Magyarok Világszövetsége, amikor megtette 
emlékezetes javaslatát a magyar állampolgárság alanyi jogon való 
kiterjesztésére a határon túli magyarság számára. A legfőbb érdekelt, az 
erdélyi magyar elit nagy része elutasítólag reagált a labanc neptunista 
Székely Ervintől („A kettős állampolgárság jogi kérdései” című 
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írásában a közismerten Tőkés-ellenes képviselő az összes létező és 
nemlétező, úgymond szakmai érvet csokorba gyűjti a kettős 
állampolgárság ellen. Lásd: Romániai Magyar Szó, 1998. szept. 29) a 
rózsaszín-baloldali Fodor Sándoron („A meg nem gondolt gondolat”, 
„Hargita népe”, 1999. május. 28.) keresztül az SZDSZ orientált 
libertinizmus képviselőjéig, Tibori Szabó Zoltánig. („Csalás”, 
Szabadság, 1998. május. 13. T.Sz.Z. nem átallotta Hitlert emlegetni, 
amikor a Világszövetség stratégiai bizottságának koordinátora a 
magyar nemzethez tartozás kritériumainak meghatározásában a ma is 
működő német példára hivatkozott, amelyben több más követelmény 
mellett 25% német vér is szerepel.) A hivatalos RMDSZ sem 
lelkesedett az ötletért s hosszú ideig megmaradt azon az elvi 
platformon, hogy Magyarország belügye, hogy kinek biztosít 
állampolgárságot és kinek nem. A Csernátoni Fórum volt az első többé-
kevésbé hivatalos RMDSZ rendezvény (megjegyzem egyébként, hogy 
Székely Ervin cikke a Fórum után íródott), amely az erdélyi magyar 
közösség nevében a kettős állampolgárság mellett lépett fel. 
Ugyanakkor viszont a sajtóban megnyilatkozók tekintélyes része 
támogatta az ötletet.  

A következő évben a Magyar Kisebbség c. folyóirat kívánt 
szakmai alapot biztosítani a „kettős állampolgárság” címen köztudatba 
ivódott megoldási javaslatnak. Tamás Sándor vitaindítójában a pro és 
kontrákat vette számba. (Magyar Kisebbség, 1999/1.) A hozzászólások 
zöme a pro oldalt erősítette. Ezek közé tartozik Benyhe István széles 
kitekintésű írása, amely tökéletesen megvilágítja az MVSZ javaslata 
mögötti álló elvi alapokat: „Ha egy ország ki akarja fejezni, hogy az 
ország népességét ma alkotó közösségnek a határain kívül került 
tagjaival sorsközösséget érez, értük valamilyen felelősséget vállal, 
számukra a helyben lakóknak kijáró jogok nagy részét biztosítani 
akarja, akkor lehetősége van az érintett egyéneknek  állampolgárságot 
adni. Ezzel a távol élő lehetőséget kap arra, hogy kapcsolatait 
anyaországával zavartalanul ápolja, anyaországában az ott élő 
állampolgárokkal szinte azonos feltételek szerint részt vehet a 
gazdasági és társadalmi életben, harmadik országban pedig élvezze 
mindkét állampolgársága alapján az őt megillető jogvédelmet és 
kedvezményeket”. (Benyhe István: Kettős állampolgárság a Kárpát-
medencében? Magyar Kisebbség, 1999/2-3.) Borbély Imre és Harrach 
Gábor túllépnek a vitaindító keretén és a státuszra helyezik a hangsúlyt. 
Tehát a legfontosabb nem az, hogy a kettős állampolgárságot nyerjék el 
feltétlenül a határon kívül rekedt magyarok, hanem, hogy az 
anyaország biztosítson egy különleges státuszt, mely részint 
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megszünteti azt a lehetetlen és megalázó helyzetet, hogy egy 
„hazatérő” magyar turistaként legyen számon tartva és kezelve saját 
hazájában, részint pedig végre valahára érdekeltté teszi az egyes egyént 
nemzeti hovatartozásának megvallásában és vállalásában, akár egy 
ellenséges közegben is. 

Emellett a megoldás mellett tette le a garast egyébként a Magyar 
Állandó Értekezlet legutóbbi ülésének zárónyilatkozata.  (Lásd: erről és 
a „magyar” ellenzék szégyenletes hozzáállásáról részletesen: 
Szentimrei Krisztina: Magyar integráció, Kapu, 1999/11-12.) A 
hozzászólók közül az említett Harrach mutatott rá a legfrappánsabban 
egy kettős állampolgárság típusú jogi rendezés legfőbb, s az imént 
jelzett nemzeti profiljára, tételesen a magyar individum érdekeltté 
tételére magyarságának megvallásában. „Meg kell hát teremteni az 
asszimilációt előidéző egyéni érdekek hatástalanítása céljából az 
ellenérdekeltséget, hogy a magyar identitás vállalása „kedvező 
befektetéssé” váljék. Úgy is mondhatnánk: a kisebbségi helyzetből 
fakadó hátrányok kompenzálásaképpen a nemzeti létből előnyöket kell 
kovácsolni. Amennyiben azt szeretnénk, hogy minden egyes kisebbségi 
sorban élő magyar – a városlakó értelmiségitől a szórványban élő 
földművesig – érdekeltté váljon magyarsága vállalásában, személyre 
szóló kedvezményeket kell  biztosítani a magyar kisebbségek számára, 
olyanokat, amelyek előnyös helyzetbe hozzák őket a többségi 
nemzetekhez képest. Így nemcsak a megmaradást, hanem a 
gyarapodást is garantálni lehetne, vagyis az asszimiláció helyébe a 
disszimiláció lépne”. (Harrach Gábor: Különleges státusz és 
nemzetgyarapodás. Magyar Kisebbség, 1999/2-3.) Borbély Imre 
tanulmányában több extrapolációt villant fel, az ezek mögött álló 
politikai eszmerendszerekkel, érvekkel és ellenérvekkel együtt. 
Bemutatja hipotetikus alternatívákként a kérdésnek a 
vízumproblémaként kezelését, a külhoni magyar állampolgárság 
státusza bevezetésének lehetőségét, valamint a teljeskörű magyar 
állampolgárság minden magyar számára történő biztosításának 
vélelmezhető következményeit. A szerző érezhetően a külhoni 
állampolgárság elvi alapján áll, melyet a folyóirat következő számában 
ismertet részletesen. A külhoni állampolgárság kétségtelenül 
rendelkezik olyan előnyökkel, amelyekkel a kettős állampolgárság 
modellje nem. Sok mondvacsinált és hamis érv mellett két fontos 
aggályt hangoztattak a kettős állampolgárság elvi és gyakorlati 
ellenfelei.  Ezek egyike az anyaország irányában esetleg meginduló 
exodus. E fenntartással szemben két érvet is fel lehet hozni. Az egyik 
közismert példát a Krassószörény megyei elnéptelenedő horvát falvak 
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nyújtják, amelyek új életre kaptak, miután Horvátország kiterjesztette a 
horvát állampolgárságot a világon élő minden horvátra. E falak lakói a 
minap részt vehettek lakóhelyükön(!) a horvát választásokon (Lásd: 
Gazda Árpád tudósításait a horvát választásoknak Krassóvár és 
Kiskrassó falvakban történt megszervezéséről: „A romániai horvátok is 
részt vettek a horvát választásokon. A szavazókedv nem ismer határt”. 
Krónika, 1999.01.04., valamint román rendőrök védték a horvát 
szavazóközpontokat. Önkéntes segítségnyújtás, Krónika, 1999.01.05.) 
A lényeg mindebből az, hogy e falvak esetében éppenséggel megtartó, 
helyhezkötő hatása volt az anyaország állampolgársága elnyerésének. 
Patrubány Miklós szerint ugyanez a hatás mutatható ki Opole-
tartományban is, ahol lengyel felségterületen élő németek kapták meg a 
német állampolgárságot. ) A Világszövetség elnökhelyettesének 
válasza a riporter azon kérdésére, hogy nem kellett-e elköltözniük e 
kettős, lengyel-német állampolgároknak szülőföldjükről. A 
lengyelországi németek „továbbra is ott élnek Opole történelmi német 
tájegységben, amelyet a mostani lengyel kormány megpróbál 
Katowicével egyesíteni. Az Opole-i tiltakozások során német és lengyel 
egyesületek szolidarizálnak a tartomány viszonylagos függetlenségének 
megőrzéséért. Ez nyilvánvalóan annak köszönhető, hogy Opole 
nagymértékben lekörözte gazdaságilag az összes környező megyét, ez 
pedig mindenekelőtt a helyi németség német állampolgársággal együtt 
járó gazdasági mobilitására vezethető vissza. Holott – ne feledjük, 
Lengyelország esetében nem merül fel a vízumprobléma. E példa 
hitelesen illusztrálja, hogy milyen rejtett tartalékai vannak e 
megoldásnak”. „Magyarország belügye, hogy kinek ad 
állampolgárságot”, beszélgetés Patrubány Miklóssal, Demokrata 
1998/36.) 

E gyakorlati példák mellett érdemes egy elméleti érvet is 
meggondolni: sokkal inkább a schengeni határ újabb vasfüggönyétől 
való félelem indukálhat szélesebb néptömegekben kapuzásári pánikot, 
mint egy szabad mozgást biztosító világútlevél, amely a magyar 
állampolgárságnak természetes velejárója lenne. A Külhoni 
Állampolgárság intézménye attól függetlenül védelmet nyújt az 
elvándorlás veszélye ellen, hogy ez a veszély reális-e vagy sem: a 
külhoni magyar állampolgár nem lenne jogosult automatikusan 
letelepedni az anyaországban, csak más nem magyar állampolgárokkal 
közel azonos bürokratikus eljárás után Az intézménynek a helyben 
maradáshoz és a helyben gyarapodáshoz kell  segítséget nyújtania, s 
konkrét tartalmának meghatározása a magyar állam feladta és hatásköre 
lenne. 
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Másik klasszikus érv a magyar állampolgárság alanyi jogon való, 
minden magyarra történő kiterjesztése ellen, hogy azt 
eredményezhetné, hogy a magyarellenes többségi politikumok azon 
választás elé állítanák a többes állampolgárokat, hogy vagy az 
utódállam állampolgárságát őrzik meg, vagy a magyart. Ez ugyan 
Románia vonatkozásában (itt él Magyarország határain kívül a legtöbb 
magyar) alkotmánymódosítást igényelne, a jelenlegi szabályozás 
ugyanis nem engedi meg, hogy bárkitől is visszavonják a román 
állampolgárságot, aki születéssel szerezte azt meg, (Románia 
alkotmánya, 5. szakasz (2.) cikkely) de a román elit már számos 
alkalommal lépett fel falanxként a magyar kisebbséggel szemben, így 
gyakorlatilag nem zárható ki egy ilyen lépés. S hogy a magyar belföldi 
és külföldi lobbyerő nem elégséges a román alkotmányjogi döntések 
befolyásolására, az egyszer már bebizonyosodott, midőn mind az 
erdélyi magyar politikum, mind a erdélyi magyar szavazóbázis a román 
alkotmány ellen lépett fel 1991-ben, teljesen sikertelenül. A külhoni 
állampolgárságú erdélyi magyarokat nem állíthatná a román állam ilyen 
választás elé, ugyanis a román állampolgárság megvonása tőlük 
hontalanságukat eredményezné. Ez pedig minden bizonnyal nagyobb 
nemzetközi bonyodalmakat jelentene az országnak, mint amekkorát 
Románia vállalna ebben a kérdésben. Borbély Imre második 
eszmefuttatásában leszögezi: nincs ellentét a MÁÉRT státusfelfogása és 
a külhoni állampolgárság elképzelése között. „A külhoni 
Állampolgárság Intézményének, és a külhoni magyarok magyarországi 
jogalapját rendező Státustörvénynek több a közös vonása, mint a  
különbözősége. Az állampolgárság a modern jogelmélet szerint státus 
és jogviszony. A státusnak önmagában csak lélektani hatása van. Az 
egyéb hatások a státushoz (jogalaphoz) csatolt jogosultságokból és 
jogviszonyból erednek. Tehát, a Külhoni Állampolgárság Intézménye 
éppen úgy, mint a MÁÉRT által kérelmezett, eddig még névtelen „státust 
rendező törvény, kiinduló (születő) állapotában nem több annál a 
törvénybe foglalt kijelentésnél, hogy egy megnevezett csoport (a 
külhoni magyarok) a magyar törvényes rendezés alanyaivá váltak és 
(külön) jogállásnak örvendenek. Ez a jogállás egyben jogalap is 
jövendő jogosultságokra, valamint a jogviszony kiépítésére a magyar 
állammal, illetve annak szuverenitása alá tartozó jogi személyekkel”. 
(Borbély Imre: Külhoni állampolgárság, vagy státusztörvény: a 
leszakított nemzetrészek magyarországi jogállásának rendezési 
lehetőségei, Magyar Kisebbség, 1999/4.) 

A külhoni állampolgárság gondolatát felvállalta a Világszövetség 
Erdélyi Társasága és annak elnöke Patrubány Miklós is, aki a külhoni 
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állampolgárság tárgykörében egy előterjesztéssel élt az EBESZ legutóbbi 
bécsi ülésén. E magyar szempontból történelmi jelentőségű 
előterjesztésből idéznék hosszabban: „Ezt a redukált jogkörű 
állampolgárságot a mindenkori anyaország a határon kívül rekedt, más 
állampolgársággal rendelkező nemzettársainak adná, azok kérelmére. A 
külhoni állampolgárság intézménye hozzájárulhatna a történelmi 
dimenziójú politikai hibákból, vagy a méltányos határmeghúzás 
lehetetlenségéből eredő etnikai feszültségek csökkentéséhez.  

Az új intézmény a következő előnyöket ajánlja: 
1. Euro-konform, mert szubszidiáris. 
2. Megerősíti a településeket és a régiókat. Az ily módon szerzett 

anyaországi jogállás a szimbolikus kulturális, gazdasági és politikai 
térben kompenzációt nyújt a kisebbségi létből fakadó, és e terekben 
megnyilvánuló frusztrációval szemben, ezáltal feszültség-enyhítő 
hatású. 

3. Nem okoz gazdasági, kulturális vagy politikai kárt a többségi 
nemzeteknek. Ebből eredően a többségi államok nem fogalmazhatnak 
meg racionális ellenérveket. 

4. Megerősíti a nemzetrészek híd-szerepét, amelyek a szimbolikus 
és kulturális lehetőségeik mellett a jogi térben is betölthetik az említett 
szerepet. 

5. Nem ellentétes a szóban forgó nemzeti közösségek autonómia-
törekvésével, sőt, támogatja azt. 

6. Nem feltételezi az autonómiát, ily módon megvalósíthatósága 
nem függ a többségi nemzet akaratától, hanem pusztán és kizárólag az 
anyanemzet politikai szándékától”. (Patrubány Miklós előterjesztése az 
EBESZ bécsi konferenciáján, 1999. szeptember 28-án.) Szintén 
Patrubány Miklós mutatott rá egy későbbi állásfoglalásában annak 
fontosságára, hogy e kérdés kerüljön ki a napi politikai csatározások 
köréből. „A külhoni magyarok magyarországi jogállásának kérdését 
nem szabad a politikai szélfuvallatok gyakori változásainak kitenni. Ez 
a kérdés nem a napi politikára tartozik, hanem a nemzetpolitika része. 
Az idő múlása mára nyilvánvalóvá tette, és a MÁÉRT napirendje is 
sugallta: a kérdés rendezése halasztást nem tűr. Annak, aki e kérdéshez 
nyúl, nem csak a máért, sokkal inkább a holnapért kell cselekednie”. 
(Napi politika és nemzetpolitika, a VET elnökének állásfoglalása a 
külhoni magyar állampolgárság ügyében, 1999. november 19. 
Kolozsvár.) Az óhaj messzemenően jogos, megvalósulása viszont, 
sajnos, nem valószínű. A magyar politikai életben ugyanis olyan 



27 

baloldali erők mozognak, amelyek nemzeti ügyben 
konszenzusképtelenek, illetve csak rendkívül ügyes és szerencsés 
taktikázással kényszeríthetők rá egy-egy nemzeti szempontból releváns 
törekvés fogcsikorgató támogatására. Példa lehet erre a Szent 
Koronáról szóló tavaly évvégi előterjesztés, vagy akár a MÁÉRT említett 
nyilatkozatának a státustörvényre vonatkozó része, amelyet csak súlyos 
kompromisszumok árán volt hajlandó e két párt elfogadni, de máris 
előre jelezte, hogy a státustörvényt majd nem szavazzák meg. De 
miként mind a MÁÉRT ülés, mind a Szent Korona ügye esetében, 
végülis a nemzeti kormánynak taktikával, ügyességgel sikerült 
meghátrálásra kényszeríteni nemzetellenes ellenzéket (illetve az 
ellenzék nemzetellenes részét, hiszen a MIÉP nemzetellenességgel 
bizonyosan nem vádolható), így remélhetjük, hogy ez sikerül a 
státustörvény kapcsán is.    KAPU 2000                

 

Martin János 

HÁZI ÁLDÁS  

„ HOL HIT, OTT SZERETET, 
HOL SZERETET, OTT BÉKE, 
HOL BÉKE, OTT ÁLDÁS, 
HOL ÁLDÁS, OTT ISTEN, 
HOL ISTEN, OTT SZÜKSÉG NINCSEN!” 

Nagyszüleink, szüleink otthonának egyik dísze volt a „Házi áldás”. 
Hímes kézimunka, gondos díszítésű bekeretezett felirat hirdette 

ezekben a régi házakban az áldást. 
Ez nem volt ám üres jelmondat! 
Valóban, keresztény hit uralkodott családjainkban. 
Igazán szerettük egymást, igaz, odaadó szeretettel. 
Ebből fakadt aztán a béke, a megbocsátás, a szeretet békéje. Ez 

hozta a döntő megoldást, ha a családban nézeteltérések merültek fel. 
Éreztük Isten áldását mind sikereinkben, mind pedig a nehézségek, 

bajok elviselésében, leküzdésében, túlélésében. 
Velünk volt az Isten: jóban, rosszban elviseltük, átvészeltük a 

sokszor bizony nehéz próbatételeket. 
Ez általában nem volt így, nem csak egyes családokban, hanem az 

egész keresztény társadalomban. 
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Igen, így volt, de ma már nincs így! Sajnos, kevés már az olyan 
család, ahol a HÁZI ÁLDÁS élő valóság lenne. Éppen ezért, az egész 
társadalom, amely tulajdonképpen a családok összessége, súlyosan 
beteg. 

A hit, vagyis a vallás, teljesen a háttérbe szorult. A kereszt lekerült 
az intézmények, iskolák falairól. Ma már nincs tanítás előtti és utáni 
ima, nincs vallástan. A keresztény ünnepeket kereskedelmi 
vállalkozásokká igyekeznek lefokozni. 

Egyre kevesebben tudják, hogy tulajdonképpen mit is ünnepelünk 
Karácsonykor vagy Húsvétkor. Ott van helyette a csokoládé Mikulás, a 
vörös bohócruhás „Szanta Klausz”, a csokitojást tojó nyuszi... A többi 
keresztény ünnepről pedig teljesen megfeledkezik az irányított 
közvélemény, mert nincs „kereskedelmi” értékük. Ünnepeljük a „Föld 
napját”, megemlékezünk „Martin Luther Kingről”, április elsején a 
„bolondok napjáról”, de Virágvasárnap, Pünkösd, mintha nem is 
létezne. 

Ennyit röviden a hit mai állásáról. 
A szeretet helyébe a sex lépett. A szeretet és a tiszta, őszinte 

szerelem nemes érzése helyett a legprimitívebb érzéki vágy pillanatnyi 
kielégítése, a közönséges testi élvezet került előtérbe. A nő és a férfi 
kapcsolatának természetes gyümölcsét, még magzat korában 
elpusztítják, vagy ami még rosszabb, jó előre terméketlenné teszik 
testüket a nők. Az abortusz, valamint a fogamzás megelőzése politikai 
„szabadság” tárgyává és ugyanakkor jövedelmező üzletággá alakult. 

Maga, a család léte is alapjában fenyegetett. Megszűnt a szilárd, 
tartós házasság, a nagy család fogalma. A szeretet hiánya a válások 
feltűnő gyakoriságához vezetett. Mindenfajta ferde nemi hajlam polgári 
törvényjogra emelése, „a nők teljes felszabadítása az anyaság terhe 
alól”, mind a szeretet hiányát, annak eltűnését mutatja. 

A tiszta, igazi, Istennek tetsző erkölcsös szeretetnek és 
szerelemnek homlokegyenest ellenkező világában élünk. 

A béke, – hát arról szinte közhely beszélni, hiszen mindnyájan 
tudjuk, hogy sem a népek között, sem pedig egyes személyek, emberi 
csoportok között aligha beszélhetünk békéről.  

Valahol mindig háború folyik és a „békeharc”-nak sincs se vége, 
se hossza. Mindegyik folytonos újrakezdésbe torkollik. Egyének 
közötti erőszak, perlekedés, agyonreklámozott bűntények adnak 
állandó témát a médiának: sajtónak, tévének, képes magazinoknak, 
mozifilmeknek, sőt, most már gyermekjátékoknak is. Sok elektronikus, 
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gyermekeknek szánt játék népszerűsíti, dicsőíti az erőszakot, a 
durvaságot. 

Következésképpen, ebben a hit, szeretet és béke nélküli világban 
könnyebb rossznak, mint jónak lenni! Ezt tükrözik a krimik, regények, 
filmek, ezt sugalmazza a divatos „modern zene” is, amely normális fül 
számára legjobb esetben ütemes robajnak, idegesítő hangzavarnak 
tűnik. 

Hát érezhetjük-e Isten áldását ilyen világban?! Ott, ahol nincs hit, 
ott nincs szeretet, sem pedig béke. Ebből következik, hogy az áldás is 
elkerült minket. Minden jel arra mutat, hogy vissza kell térnünk 
hitünkhöz, egymás lelkéhez és kérnünk Istent, hogy könyörüljön meg 
rajtunk!  
 

Panajothné László Márta (Cleveland, Ohio): 

GONDOLATOK JÚNIUS 4-ÉN 

Előttem a magyar térkép, - 
az igazi, az eredeti. 
Nagy-Magyarország térképe, 
A valódi, „történelmi”. 
 
Legfelül az országcímer, 
az angyalos, az a régi. 
Körülötte sorba-véve, 
a vármegyék címerei. 
 
Így ismertük múlt időkből, 
iskolában így tanultuk. 
Megyéit, fővárosait 
kívülről is felsoroltuk. 
 
Amióta Trianonban 
történelmünket átírták, 
az ősrégi szép neveket 
idegenre változtatták. 
 
Az ősi föld értékei 
idegeneknek szétszórva. 
A maradék csonkaország, 
határokkal elválasztva. 

Magyarország őslakói 
kihaltak, s ha megmaradtak, 
szülőföldjükön felettük 
idegenek uralkodnak.  
 
...Felidézem emlékemben 
az egykori jelszavakat: 
„Maradhat ez így?” kérdésre, 
„Nem, nem, soha” fogadalmat. 
 
Sok minden történt azóta,  
újra történelmet írtak. 
De hamisat, nem a régit 
s a határok megmaradtak. 
 
Trianont vádló határok, 
valaha még eltűnnek-e? 
Történelmi magyar térkép 
egyszer még valóság lenne? 
 
Minden népnek a világon 
Van a sajátjához joga. 
Nekünk is van, - magyaroknak, 
Ha SOHA nem mondunk le róla. 
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Veres Gusztáv 

FELPATTAN BUDA LACI 
A KERÉKPÁRJÁRA 

Így szólott a szép kislányka: 
“Kedves Laci báttya 
Szállj fel a kerékpárodra, 
Hadd vigyen a szelek sodra, 
Ha mindenki látja. 
 
Ezerkilencszázötvenhat 
Mérföldet kell menned. 
Így ösztönözd a nézőket, 
Így lágyítsd meg az önzőket. 
Néked ezt kell tenned. 
 
Pénzzel jutalmazzák meg az  
Erőfeszítésed, 
Tornakedvelő a népség, 
Nem fér hozzá semmi kétség: 
Így kél ki vetésed. 
 
Nagy a szükség Magyarhonban 
Az istápolásra. 
Kevesek a jövedelmek 
És sok árva, szegény gyermek 
Vár támogatásra.” 
 
Ennyit mond a kishúgocska 
A testvérbátyjának. 
Ez csak hallgat s nemsokára 
Csókot nyom a homlokára 
A jó húgicának 
 

Fel is pattan Buda Laci 
A kerékpárjára, 
A cleveland-i magyaroknak, 
Kíváncsi sokadalomnak 
A szemeláttára. 
 
Mind, ki magyar, most annak ad, 
Aki szenved, éhez, 
Mert méltóvá csak így válhat 
Ezerkilencszázötvenhat 
Dicső emlékéhez. 
 
Heteken át karikázik, 
Hajnaltól napestig. 
Dimbes-dombos tájon halad, 
Miközben a híre szalad 
Egész Budapestig. 
 
El is fogyott mind a mérföld, 
Isten megengedte. 
Összejött a sok adomány, 
Szinte egy egész rakomány 
És mind hazaküldte. 
 
Olyan iskolapélda ez,  
Amely követendő: 
Magyar, segíts Magyar Testvért, 
Ezzel harcolj a Nemzetért 
S lesz Magyar Jövendő! 

Fairview Park, 2007. március 19. 
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III. 
MAGYARSÁGUNK SORSKÉRDÉSEI 
 

Borbás Károly: 

SZEGÉNY HAZÁM, 
ÖRÖK MAGYARORSZÁG! 

Ötven évvel ezelőtt, 1956-ban, sokezer torok zúgta: „A Parlament 
elé!” Ma, 2006-ban is sokezer torokból jön a hang: „A Parlament elé!” 
Akkor, a kommunista miniszterelnököt akartuk hallani, hogy szóljon 
hozzánk, bízunk benne. Ma, a szocialista miniszterelnököt akarják 
eltávolítani, mert becsapta a népet, hazudott. Akkor¸ sortüzet kaptunk, 
ma, rendőrbrutalitást. Az „akkor” és a „ma” között ötven esztendő telt 
el. E történelmi Kossuth Lajos téren sokszáz honvédtisztet avattak, sok 
vér folyt 56-ban, sok virágot szórtak 2000-ben és ma, újra vér folyt 
2006 szeptemberében.  

Ezzel a rövid bevezetőmmel szeretnék az 56-os forradalom és 
szabadságharc ötvenedik évfordulójára emlékezni. Forradalom volt, 
mert népelnyomó, korrupt és zsarnok kormányzatot söpört el. 
Szabadságharc volt, mert idegen megszálló hadosztályok ellen vette fel 
a harcot. Nemzeti felkelés volt, mert része volt benne minden 
magyarnak. Szent harc volt, mert a szabadság oltárán fiatal fiuk és 
leányok áldozták fel reménydús életüket. Nagy nap volt, mert megrázta 
az egész világot. Mindszenty bíboros mondta többek között a 
kiszabadítása napján: Csodálatra méltó hősiesség szabadítja meg most 
a hazát... Minden dicsőséget megérdemelnek fiataljaink”. Igen, az 
egyetemisták és a pesti srácok, a Corvin köziek. A szabadságharc 
hetedik napján, amikor úgy nézett ki, hogy győzött a forradalom, Nagy 
Imre szólt hozzánk:  

„Magyar Testvéreim! Hazafiak! Hazánk hű polgárai! Őrizzétek 
meg a forradalom vívmányait, minden erővel biztosítsátok a rendet, 
állítsátok helyre a bizalmat. Ne folyjon testvérharc hazánkban!”  

A rend helyreállt, elhallgattak a fegyverek, megindult az új élet. De 
még el sem földelték halottainkat, amikor gyászos énekeinket a 
dübörgő lánctalpak sokasága fojtotta el. A srácok újra fegyvert fogtak a 
túlerővel szemben. A segítség csak ígéret maradt, megteltek a 
börtönök, dolgozott a hóhér és aki tehette, elhagyta hazáját. 
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Harminchárom évvel később, 1989. június 16-án, a Hősök terén 
felállított ravatalon hat koporsó előtt mondta Vásárhelyi Miklós, a TIB 
elnöke: „Ne engedjük el többé egymás kezét!” Nem így történt. A 
multat elfelejtették, az ígéretek csak szaporodtak, de semmi nem lett 
belőlük. Ma már tudjuk: „Hazudtunk reggel, délben, este!” 

A Parlament előtt újra sokezer magyar az évforduló előestéjén. A 
lukas zászlót magasra emelnék, de az ötven év alatt szétszaggatták, 
rúdjának darabjaival a rendőrök ütlegelik az igazságot követelő 
„tüntetőket”. Az 1956 hősei a föld alatt, utódaik a Kossuth Lajos téren.  

Mi lesz veled, szegény Hazám, örök Magyarország!? 
Megjelent a „Hadak Útján” 2006 szeptember-októberi 

számában. A szerző a „Hadak Útján” főszerkesztője 

 

Peller Miklós (Westlake, Ohio): 

A VILÁGTÖRTÉNELEM LEGNEMESEBB 
SZABADSÁGKÜZDELME 

1956. november 4-én a Szabad Magyar Rádió utolsó vészkiáltása 
hangzott el: „Civilizált népei a nagyvilágnak! Az ezeréves 
Magyarország őrtornyain az utolsó tüzeink lángjai is kialvófélben 
vannak. Mentsetek meg! SOS, SOS... Európa népe, akiket mi egykor az 
ázsiai hordák ellen védtünk, halljátok hazánkból vészharangjainak 
megkondulását. Civilizált népei a világnak, a szabadság és együttérzés 
nevében kérjük, segítsetek! Hajónk süllyed! Fáklyáink kialszanak! 
Halljátok meg kiáltásunkat! Nyújtsatok baráti kezet! Isten veletek és 
Isten mivelünk...” 

Ezzel 33 évre elnémult a Szabad Magyar Rádió. A világtörténelem 
legnemesebb szabadságküzdelme vérbefulladt a nehézfegyveres 
túlerővel szemben, a közömbös szabad világ szemei láttára.   

Vörösmarty Mihály így írta 150 évvel ezelőtt: 
S népek hazája, nagy világ! 
Hozzád bátran kiált; 
„Egy ezredévi szenvedés 
kér éltet vagy halált!” 
Az nem lehet, hogy annyi szív 
Hiába onta vért, 
S keservben annyi hű kebel  
Szakadt meg a honért. 
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A magyar szív nem ontotta hiába vérét! 
Én is 56-os vagyok. Életemet, mint sok másét, 1956 emléke és az 

akkori saját élményeim alakították, irányították. Számomra nagy 
megtiszteltetés, hogy ezeket a gondolatokat és élményeket barátokkal, 
bajtársakkal és minden magyar szívű testvéremmel megoszthatom, 
dicső szabadságharcunk 50. évfordulóján. Gondolataimat hazánk fiatal 
hősi elesettjeiért, a 12-14-16-18 éves pesti srácok és a többi becsületes, 
életüket feláldozó magyar hős emlékének ajánlom. 

Ma, 2006. október 22-én, 1956-ra emlékezünk 50 év távlatából. 
Magyar népünk nemzeti érzésű fiai és leányai világszerte ugyanezt 
teszik, e néhány sárguló őszi októberi nap folyamán. Ezen a 
hagyományos megemlékező ünnepélyen, mint ötven éven át, most is 
összejöttünk, hogy emlékezzünk nemzetünk szabadságvágyára, a 
világon egyedülálló becsületére, a szabadságért vívott harcban 
önzetlenül elesett hőseire, és a szabad világ semmittevése folytán 
fékezetlenül dörgő szovjet fegyverek segítségével visszaállított 
zsarnokság áldozataira. 

Majdnem  mindannyiunkat személyesen is érintett a gyász, vagy 
testvért, gyermeket, szülőt, barátot, vagy ismerőst veszítettünk el 
nemzeti harcunkban. Ezért, ma méltó megemlékezéssel gondolunk 
vissza 1956-ra. 

Tizenhét évvel ezelőtt Magyarország nyugati határai véglegesen 
megnyíltak. Elsőkként a kelet-német menekültek – akiket hazánk 
befogadott –, hatoltak át a lebontott vasfüggöny vonalán. Hamarosan a 
magyar kommunista párt is szétoszlatta sajátmagát. Magyarország 
ismét vezető helyet foglalt el a vasfüggöny mögötti országok sorában, 
ahol elsőnek szakadt át a szögesdróttal lezárt nyugati határ, majd ez a 
szakadás rövidesen végigtépett az Adriától a Balti tengerig. 56 szelleme 
1988-89-ben újra átszőtte Közép-Európát. 

Idézzük fel az 56-ot megelőző éveket, hogy kellőképpen 
átérezhessük az 1956-ig felgyülemlett elkeseredést, rettegést, 
elcsüggedést és szívfájdalmat: 

Amikor a háború fegyverei elcsitultak hazánk felett 1945 tavaszán, 
az országot a nyugati határokig ellepte a győztes Vörös Hadsereg. 
Hatvan évvel ezelőtt az ország kiégve, kifosztva, romokban hevert, a 
polgárság megfogyva, megalázva, a magyar nő meggyalázva igyekezett 
új életet kezdeni. A szovjet katonai megszállás teljes volt. A 
szétrombolt ország először a romok eltüntetéséhez állt hozzá. Az orosz 
mindenütt jelen volt, a kaszárnyákban, a fegyveres teherautókon, a 
tankjaikban, az utcákon és a tereken. Közben a régi rendszer teljes 
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felszámolásának szándékával, megindultak marhavagonokba tömörített 
magyar foglyokkal a vonatok a szibériai hómezők fogolytáborai felé, 
miközben  a népbírák százakat küldtek bitófák alá. 

Az ország lakosságára ránehezedett a terror,  a szovjet hatalom 
által beállított Rákosi Mátyás diktatúráján keresztül. Ezt a kis nyakatlan 
kövér alakot nekünk úgy kellett neveznünk, hogy a „nemzet atyja”. 
Volt egy mozgalmi ének ebben a korban, ami pentatónikus dallamával 
így szólt: 

Rákosi a legjobb apa, minden dolgozó a fia. 
Ő vezeti az országot, békét és a szabadságot. 

Nos, Rákosi sem békét, sem szabadságot nem vezetett. 
Önkényuralma fenntartásához három fő eszköz járult hozzá: elsőnek a 
megszálló szovjet vörös hadsereg, amely a rendszernek éltető és 
biztonsági alapot nyújtott. Másodiknak a gerinctelenebb és erkölcsi 
szempontból a magyarság értéktelenebb, de eléggé nagyszámú 
opportunista rétegeiből összetevődött, besúgó rendszer számított. A 
harmadik volt az utóbbinál is összehasonlíthatatlanul embertelenebb, a 
magyar nép salakja, a nemzet emberileg legalacsonyabb rétegénél 
sokkal mélyebben fekvő, szennytömbből álló politikai rendőrség, az 
ÁVO, a zsarnoki elnyomás gépezete. 

Híre terjedt, hogy Mindszenty hercegprímásunkat az ÁVO 
letartóztatta. Minden nap hallottuk, hogy az ÁVO ezt, vagy azt vitte el 
az éjszaka. Éjjelente az ÁVO azzal félemlítette a lakosságot, hogy 
házkutatásokat tartott. Kihirdetett céljuk az általuk ún. reakciós, 
népellenes elemek felszámolása volt. Zubbonyaikban elrejtett Horthy 
és Szálasi képeket csempésztek be a kutatás tárgyát képező könyvekbe, 
ami elegendő volt az illető elhurcolásához, éjjeleken át tartó 
vallatásához, esetleges összeveréséhez, majd a vizes pincebörtönbe 
való bezárásához. Egyik osztálytársam édesanyját – mivel egy fél 
bödön zsírt találtak nála –, élelemharácsolással vádolták, és az ávosok 
egy februári hóviharban teherautón kivitték egy tíz kilométerre fekvő 
faluba, majd ott egymás között hahotázva elengedték azzal, hogy a 
hóviharban gyalogoljon haza. Megkezdődtek a kitelepítések, az ún. 
„deportálások”. Éjszaka kopogtak az ajtón, felszólították az ún. 
„reakcióst” és családját az azonnali összecsomagolásra, majd lakásukat, 
házukat, hátramaradt vagyonukat lefoglalva kiszállították őket egy 
távol fekvő kis faluba, sokszor egy falusi ház baromfi udvarára nyíló 
kis szobába. 

1953. március 5-én, a halhatatlannak nevezett Sztálin meghalt, és 
ekkor úgy véltük, hogy kicsit könnyebben viseljük ezután sorsunkat. 
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Az igazi híreket – mint eddig is –, a Szabad Európa rádiótól és a bécsi 
rádiótól kaptuk. Hallottuk, hogy Hruscsov és Bulganyin vették át 
Moszkvában Sztálin helyét. Értesültünk, hogy egy régi kommunista, 
aki már az 1917-es bolsevik forradalomban is harcolt Lenin oldalán – 
majd Kún Béláék alatt is kormánytag volt, majd azután Moszkvában élt 
– lett a miniszterelnök. Nagy Imre volt a neve. Rákosi megmaradt a 
párt főtitkárának. Nagy Imre azonban magyar volt, és így kisebb 
enyhülést hozott ez a csere. Egyes politikai foglyok visszatértek a 
közéletbe. Már nyíltabban beszélhettünk nyugatra szakadt rokonainkról 
is, sőt már levelezni is mertünk velük. Az üzletekben újabb cikkek 
jelentek meg, és előttük a sorbanállás is kissé rövidebb lett. Sztálin 
fogalmát lefokozták. Orszászerte leszedték a Sztálin képeket. A 
Sztálinról elnevezett utcák új neveket kaptak. Lenin és Rákosi képei 
még maradtak. Tanárjaink felszólítottak, hogy az alkotmánytan 
könyveinkben megjelent Sztálin idézeteket hagyjuk figyelmen kívül. 
Ez jól jött nekünk, hiszen ez a tankönyv így egynegyedére csökkent le 
Sztálin idézetei nélkül. 

A vallást viszont tovább tiporták. A húsvéti feltámadási körmenet 
időpontjára beidőzítettek egy motorkerékpár versenyt a szombathelyi 
székesegyház körül. Itt, a székesegyház Madonna-kápolnájában 
minisztráltam mindennap reggel 6 órakor bérmakeresztapámnak, aki  
egyben a székesegyház karnagya is volt. Az iskolám igazgatója pedig 
behívott egy napon, s közölte velem, ha nem hagyom abba a 
minisztrálást, nem vesznek fel egyetemre.  

Ezzel egyidőben, 1953-ban, Kelet-Berlinben a diákok kövekkel 
dobálták a felvonuló orosz tankokat. Mind a kelet-német kormány, 
mind a szovjet haderők könnyűszerrel véget vetettek ennek a vérontás 
nélküli fellázadásnak. Röviddel ezután a csehszlovákiai Pilsenben is 
tüntetések zajlottak le, amely megbélyegezte Klement Gottwald 
Rákozihoz hasonló uralmát. Moszkvában Hruscsov kivégezte egyik 
vetélytársát, a sztalinista Beriát. Rákosi azonban leváltotta Nagy Imrét, 
megfosztotta a párton belüli beosztásaitól, és Hegedűs Andrást ültette 
helyére. 

A kötelező felvonulások egyike minden évben november 6-án este 
zajlott le. Ezzel a Nagy Októberi Szocialista Forradalmat „ünnepeltük”. 
Amikor elérkezett 1955. november 6. már nagyon untuk ezeket a 
kivonulásokat. Ébredező bátorságunkra támaszkodva elhatároztuk, 
hogy nem éneklünk mozgalmi, kommunista indulókat, hanem csak 
magyar énekeket. A mi osztályunk így azt énekelte, hogy „Sárga rigó, 
sárga rigó felszállott a fára”, meg hogy „Sudár magos, sudár magos a 
nyárfa teteje”. Miután elvonultunk a szovjet emlékmű előtt, a Pelikán 
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Parkban, otthagytuk a felvonulást, és egy sötétebb utcán megléptünk. 
Másnap az osztályfőnököm félrehívott engem és azt mondta:  

− Jó, hogy senki sem látott titeket rajtam kívül, hogy leléptetek. 
Máskor nehogy ezt csináljátok, mert mindannyian bajba jutunk! 

1956 márciusában – röviddel a XX. Szovjet Pártkongresszus után – 
kaptuk a hírt, hogy Hruscsov megbélyegezte Szálint személyi kultusza 
miatt. Rákosiról is szállongtak a hírek, hogy Hruscsov őt is ugyanezzel 
vádolja. Ez a hír azt jelentette, hogy legalább megéltük azt, hogy a 
gyűlölt Sztálint szidhatjuk. Bátorságunkat ez is növelte. 

Egy szép napon – 1956 júniusában – hírül érkezett, hogy a 
lengyelországi Poznan városban nagy tüntetést rendeztek a kormány és 
a szovjet megszálló erők ellen. Az országban megalakult a Petőfi Kör, 
amely napirendre vette Hruscsov tevékenységeinek a megvitatását. 
Mondták, hogy Rákosi túltengéseinek sok áldozata volt, így Rajk 
László is, akit 1949-ben Rákosiék kivégeztek, Rákosi klikkje ugyanis 
őt antiszemitának tartotta, és titóizmussal vádolta.  

Június 18-án Rajk László özvegye egy átütő beszédet tartott a 
Petőfi Kör előtt, amelyben ő is kifakadt Rákosi személyi kultusza ellen. 
Olyan hatást váltott ez ki, hogy Rákosinak másnap, június 19-én 
távoznia kellett és Moszkvába távozott. Valami helycsere is lezajlott, 
egy Gerő Ernő nevű valaki került színre, és az terjedt el róla, hogy régi 
kommunista és hogy szovjet állampolgár. 

Nemsokára híre jött, hogy Gamal Abdel Nasser július 26-án 
államosította a Szuezi Csatornát. Anglia és Franciaország hevesen 
tiltakoztak ez ellen és azonnali katonai mozgósítást rendeltek el. 

Az aradi vértanúk évfordulója alkalmából, 1956. október 6-án, bár 
összegyűltünk iskolánk nagytermébe a megemlékezés céljából, egy 
árva szó sem esett az aradi vértanúkról. A Rákosi által kivégzett Rajk 
László hamvainak földbehelyezését és rehabilitálását „ünnepeltük”. 
Eléggé fel voltunk háborodva emiatt, még tanáraink arcára is ráült a 
fojtott harag. Ez alatt Rajk özvegyének a temetésnél elhangzott szózatát 
hallottuk. Rajk Júlia beszédében Rákosi ellen lázadt fel, hogy Rákosi 
nem csupán az ő urát ölte meg, hanem az országban a lelket is megölte. 
Azzal fejezte be beszédét, hogy gyilkosokat nem lehet rehabilitálni, 
azokat büntetni kell. Az a tény, hogy a „legjobb apát” most már 
gyilkosnak nevezzük, mindannyiunkat gondolkodóba ejtette.  

Majd hallottuk, hogy Izrael megszállta az egyiptomi Sinai 
félszigetet, az angolok és franciák pedig megszállták Egyiptomot, 
miután a amerikai 6. Flottát is mozgósították a Földközi-tengeren. Úgy 
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éreztük, hogy a föld megmozdult alattunk. Jött a hír, hogy az egyetemi 
ifjúság Rajk László temetéséből kifolyólag 16 pontot állított össze, 
amelyben többek között követelték a szovjet csapatok haladéktalan 
kivonását magyar felségterületről, majd követelték Rákosi és társai, 
köztük Farkas Mihály hadügyminiszternek felelősségre vonását.  

A lengyelországi Poznanban a tüntetések újból fellángoltak 
október 18 és 21 között. A sztálinellenes Gomulka lett a 
miniszterelnök. Másnap több nyilatkozat jelent meg a budapesti diákok 
körében, amelyben együttérzésüket nyilvánították ki lengyel 
testvéreinkkel. 

Október 23-án este, a magyar rádión, Gerő Ernő ingerült beszédét 
hallottuk. Gerőről azt tudtuk, hogy éppen akkor Titót látogatta 
Belgrádban, de úgy látszott, valamiért sürgősen visszarohant 
Budapestre. Feszült, felindult hangon mondta, hogy a rendszerellenes 
huligánokkal és fasiszta bujtogatókkal a hatóság hamar és hatékonyan 
elbánik. Szokatlan volt ilyent hallani, ezért áttértünk a Szabad Európa 
rádióra, amit ekkor a szokásosnál is erősebben zavartak az adásba 
belejátszó fúró és berregő hangokkal. Kivettük azonban, hogy 
kormányellenes tüntetések fejlődtek ki a Bem József szobra előtt 
lezajló felvonulásnál. 

Másnap, szerdán reggel már alig lehetett hallani a Petőfi és 
Kossuth Rádiót. Csupán annyit, hogy Gerő elvtárs az ún. „ideiglenesen 
hazánk területén tartózkodó szovjet felszabadító hadsereget”segítségül 
hívta a rend fenntartására. Azt is kivettük az adásból, hogy valamilyen 
ellenforradalmár felkelők megadták magukat a Lánchíd budai 
hídfőjénél, fehér lobogót lengetve, és hogy ki lesz hirdetve a statárium. 
Erre áttértünk a Szabad Európa adására, amely először – emlékezetem 
óta – zavar nélkül jött be. Értesültünk arról, hogy előző este a Magyar 
Rádió előtt az ÁVO belelőtt a tömegbe, és halálos áldozatok is voltak. 
Majd azt is hallottuk, hogy a tüntető nép a tüzet visszaadta. Ugyancsak 
hallottuk, hogy a pesti tüntetők az előző este ledöntötték a 10 méter 
magas Sztálin szobrot a Hősök tere mellett. Éreztük, hogy történelmi 
napoknak nézünk elébük. Az iskolákban abbamaradt a tanítás. 
Tanáraink mind azt mondták, hogy „gyerekek, történelmi időt élünk, és 
többet ér, ha követjük nemzeti történelmünk legújabb fejezetének 
kibontakozását”. Hallgattuk a rádiót, hol a Kossuth és Petőfi rádiót, hol 
a Szabad Európát. Délután már összefogva nekiálltunk leszedni a vörös 
csillagokat, ahol azokhoz hozzáfértünk, majd a kézenfekvő zászlókból 
mi is kitéptük a Rákosi korszak utálatos búzakalász-kalapácsos címerét. 
Este tüntettünk az orosz kaszárnyák előtt, kiabálva, hogy „ruszkik 
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haza!” Szabadságharcunk vulkánszerűen  lángralobbant. Eseményeit 
mindannyian jól ismerjük. 

Közben az ávosok eltűntek a színhelyről, legalább is levetették a 
gyűlölt kék parolinos csuhájukat és rendőri, vagy polgári öltözetben 
húzódtak meg. Azt is feltételeztük, hogy esetleg Budapestre szállították 
őket. A templomok hirtelen megteltek hívekkel. Nyíltan imádkoztak, 
énekeltek, áldoztak, nem féltek az előző, most már bukottnak vélt 
rendszer templomokba beférkőző ávos kémjeitől. 

Az egyetlen szabad vasárnap október 28-ra esett. A budapesti 
rádión először hallottunk harangszót, majd egy ünnepélyes szentmise 
közvetítését. Lassan már felfoghatóvá vált a budapesti hősök által 
kivívott szabadságunk, bár a hangos beszédtől még most is szokásból 
tartózkodtunk, de már bátorkodtunk nyíltan beszélni egymás között. 
Október 30-án, kedden, hallottuk, hogy Nagy Imre eltörölte az egy-párt 
rendszert, majd a még nagyobb hírt, hogy Mindszenty hercegprímást a 
szabadságharcosok kiszabadították, és hallottuk szavait másnap: „Senki 
iránt nem érzek haragot szívemben”. 

Halottak napján, november 2-án az osztrák határon átvett 
élelmiszereket teherautóra rakva Budapest felé indultunk, hogy 
segítsünk, ahol tudunk. Sárvárt elhagyva egy megbecsülendő hóvihar 
ért utol bennünket az Alpok felől. Ahogy néztem át a hóvihar 
függönyén, az útszéli erdőben T-34-es szovjet páncélosok sorait láttam. 
Felhívtam társaim figyelmét erre, de mindannyian megegyeztünk, hogy 
biztosan sorakoznak, hogy majd húzzák a csíkot Magyarországról. A 
hóvihar miatt nem jutottunk Celldömölkön túl. A dunántúli utakat 
Budapest felé befújta a hó. Meghúztuk magunkat éjszakára, a 
teherautót kirámoltuk, és az élelmiszert védett helyre szállítottuk. A 
teherautóvezető azt javasolta, hogy menjünk vissza Szombathelyre, és 
majd hozzunk egy újabb szállítmányt a határtól. Ahogy mentünk 
visszafelé, a tankokat ismét láttuk, mozdulatlanul, felsorakozva. Na, 
ezek még mindig itt vannak, mondtuk egymásnak. Mire várnak?  Ez 
volt november harmadika. 

Amilyen hihetetlen volt először nekünk, hogy hirtelen ilyen 
szabadságot megéltünk, ugyanolyan hihetetlennek tűnt számunkra 
november negyedikének hajnala, amikor ágyúlövésekre, géppuskák 
zakatolására és tankok csörgéses dübörgésére ébredtünk. Majd 
áthallatszott hozzánk a sikoltozás és jajgatás a Ferencesek 
templomából, ahonnan – vasárnap lévén – a híveket fegyveres oroszok 
kergették ki szentmise közben. Amikor délután már kimerészkedtünk 
az utcára, láttuk, hogy a szovjet tankok lövésre készen elfoglalták a 
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várost. Ezek nem olyan oroszok voltak, akiket mi 10 éven át ismertünk. 
Ezeket valószínűleg Ulan Ude tájáról, Belső Mongóliából szállították 
ide. Legtöbbjük még oroszul is csak annyit tudott, mint mi. Utána 
kimentünk a temető ravatalához, ahol  az éj folyamán lemészárolt 
nemzetőrök tetemei voltak elhelyezve. Ők a helyi forradalmi bizottság 
épületét védték a bezúduló oroszok ellen. Két hősi halottnak a feje 
helyét csak egy véres bőrfoszlány jelezte. Mindegyik holttest karján 
még ott volt a piros-fehér-zöld nemzetőri karszalag. 

A Szabad Európa rádió, amely szabadságharcunk leverését követő 
két-három napig még zavargásmentesen közvetített, kitartásra biztatott 
bennünket, hogy jön a segítség Nyugat felől. Ez a segítség azonban 
hitványul elmaradt! 

Szerdán volt november 7, de szó sem esett kivonulásokról, sőt 
csoportosulási tilalom volt, a géppisztolyos oroszok durván oszlattak 
fel minden hármas vagy annál nagyobb csoportot. Még ők sem 
ünnepeltek. Eljárt a híre, hogy az iskola csütörtökön, november 8-án 
megkezdődik. Csütörtökön reggel, fojtott néma csendben 
megkezdődött a tanítás. Nem mert senki semmiről beszélni, nem is igen 
volt kedvünk ilyenre. Osztályfőnökünk mondta, hogy azokat a Lenin, 
meg egyéb képeket, amiket a szabadság napjaiban betettünk a 
kályhába, majd ha visszatérünk, befűtünk velük, akasszuk vissza 
helyükre. Senki sem mozdult meg közülünk. Osztályfőnökünk maga 
szedte elő ezeket a kályhából. 

Szívem erre a látványra összeszorult, egy világ esett össze előttem. 
Tulajdonképpen ekkor döbbentem rá, hogy az elmúlt két hét 
vívmányainak végük van, minden visszaállt a régibe, sőt józan 
gondolkodással idéztem lelki szemeim elé az elkövetkező megtorlási 
időszakot, amikor majd ismét kopogtatnak éjnek idején. Az ország 
elnémult, mindenki magába zárkózott ismét. Így ért véget az 1956-os 
szabadságharc által kivívott 11 napos szabadság. Napokon belül ezután 
végetért a szuezi háború is.  

November 12-re virradó éjjel én is átkúsztam a kettős szögesdróton 
Ausztria menedéket nyújtó talajára. Első gondolatom a szögesdróton túl 
a következő volt: 

S a sírt, hol nemzet süllyed el, 
Népek veszik körül,  
S az ember millióinak 
Szemében gyászkönny ül. 

 



40 

Mit nyújtott szabadságharcunk a szabad világnak? 
1956 november 4 után Párizsban a tüntetők megtámadták a 

meglehetősen erős francia kommunisták székházát. Ugyancsak 
Franciaországban és Olaszországban csoportostól hagyták el a 
kommunista pártot. Bár ez nem szüntette meg sem a francia, sem az 
olasz kommunista pártot, évekre meggyengítette azokat. Ugyanekkor 
szabadságharcunk vérbefojtásának legfontosabb üzenete az volt, hogy a 
világ előtt felfedte a kommunizmus mivoltát, leleplezte a szovjet 
birodalom könyörtelenségét, de ugyanakkor azt is megmutatta a 
világnak, hogy a szovjet birodalom nem sebesíthetetlen. A szabad világ 
elismerte a kis magyar nemzet hősiességét, és megbecsüléssel, 
tisztelettel tekintett a magyar menekültekre. Elismerő, megbecsülő 
kiáltványok nem voltak hiányban. Ez a megbecsülés egy-két évig 
tartott, aztán lassan a feledés homályába süllyedt szabadságharcunk 
emléke a szabad világban. A szabad világ sokat tanulhatott volna 
szabadságharcunk példájából, de elmulasztotta a felkínált alkalmat. 
Nem tanult belőle semmit! 

1957-ben és 1958-ban hírek érkeztek, hogy a letartóztatott 56-os 
srácokat, miután elérték 18. születésnapjukat, sorra végezték ki 
Kádárék. Még ennek az elvetemült cselekedetnek a híre sem mozdította 
ki a keresztény, civilizált és szabad Nyugatot tehetetlen 
közömbösségéből. 

Mit jelentett szabadságharcunk a testvér rabnemzeteknek?  
Egyszerűen azt, hogy a szabad világtól katonai segítséget nem 

várhatnak. Nem várhatnak még figyelmet sem, ha ugyanakkor egy 
szuezi háború is folyik. A legfőbb lecke a sorstárs rabnemzetek 
számára az a tény volt, hogy amennyiben függetlenségükért vagy 
szabadságukért óhajtanak harcbaszállni elnyomóikkal, a küzdelmet 
csakis egyedül, saját erejükből kell vívniuk. Azonban bebizonyítottuk a 
testvér rabnemzetek előtt, hogy a szovjet birodalom falain rést lehet 
ütni. Ezek a falak 56-ban megrepedtek. Bár sikerült a repedéseket a 
hatalmon levőknek betapasztgatniuk, a betapasztott 56-os repedések 
újabbakat okoztak, mint pl. az 1968-as Prágai Tavaszt Dubcsekkel az 
élén, majd amikor Lech Walessa Lengyelországban a gdanski 
hajógyárban megalapozta a Szolidaritás Mozgalmat. 

Mit adott 1956-os szabadságharcunk nekünk magyaroknak, 
a magyar nemzetnek? 

A magyar nemzet óriási nemzeti kincs birtokába jutott. 1956 
októbere az ezeregyéves magyar történelem egyik legnagyobb 
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ékessége. 1956 október utolsó hetében eggyé vált az elnyomás által 
meggyötört, megalázott, kifosztott ország egy olyan becsületes harc 
folytán, amely harcban csak arra lőtt a magyar, aki magyarra lőtt. Kéz a 
kézben, szervezők és vezetők nélkül eggyé váltan állt harcba a nálánál 
többszázszor hatalmasabb erővel – bár rövid időre –, de mégis 
megbuktatta azt. A nemzet szervezője és vezére ekkor a saját 
lelkiismerete és szabadságvágya volt.  

A szabad földön élő magyar emigráció világszerte eggyé vált 
velünk. Cserkészek, fiatalok, idősek összeálltak, itt Clevelandben 
kivonultak a Kossuth szoborhoz. Idősebbek és katonakorúak lelkes 
elszántsággal vállalták annak a lehetőségét, hogy ha fegyvert kapnának, 
mennének a budapesti harcosokkal együtt küzdeni. Fegyvert azonban 
nem kaptak senkitől. Majd november 4 után az utcákon leányok és 
asszonyok adományokat gyűjtöttek a harcunkat vívók megsegítésére. 
Menedék helységeket készítettek elő a város különböző pontjain, a 
majd ideérkező menekültek befogadására. Felvonulásokat rendeztek, 
hogy az idegen Nyugat figyelmét felhívják a magyarországi 
eseményekre, és amikorra ideértünk, a legmelegebb szívvel fogadtak 
bennünket. 1956 karácsonyán sok család egy-egy 56-ossal osztotta meg 
otthonát a szenteste megünneplésére. 

Nézzünk csak most vissza. Vajon mennyi vált valóra a mai napig 
abból a 16 pontból, amelyet október 22-én mutattak fel a budapesti 
egyetemi ifjak? Mindegyik, kivéve egy: 

A negyedik pont követelte, hogy Farkas Mihályt és az ávos 
elvtársait nyilvános tárgyalási eljárással sújtsák. Ugyancsak követelte 
Rákosi visszaszolgáltatását Moszkvából, hogy terrorjáért és az ország 
tönkrejuttatásáért méltó büntetésben részesüljön. 

Szabadságharcunkkal kapcsolatban csupán a szabadságért 
harcolók, öregek és pesti srácok, asszonyok és leányok lettek 
felelősségre vonva a szabadságharcunkat eláruló Kádár János és 
pribékjei keze által. Szabadságharcunk ellenségei közül senki, sem a 
szovjet hadvezetők, sem a függetlenségi harcunk árulói és véreskezű 
megtorlói, sem a hírhedt ÁVO  nem lett felelősségre vonva, még akkor 
sem, amikor az országot már elhagyta az utolsó szovjet katona is. Ezek 
mind büntetlen szabad emberek maradtak. Talán azért van ez így, mert 
a magyar ember szent nemzeti jelleme a tiszta becsület és megbocsátás. 
Ahogy imaénekünk is mondja: 

Megbocsájtunk mindazoknak, akik reánk törtek, 
Csak mégegyszer add vissza a drága Magyar Földet! 
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1956-ban a nemzet élet-halál harcot vívott belső ellenségeinkkel, 
amit az elnyomó zsarnokság és az ÁVO képviselt, majd külső 
ellenségünkkel, a megszálló Vörös Hadsereggel. A harcot a nemzet 
legjobbjai vívták. Sokan életüket áldozták a haza oltárán a szebb, 
szabad magyar jövő reményében. Ávos golyók először, majd szovjet 
golyók oltották ki hőseink életét, harcunk alatt és a végső órákban. 
Ezek borították hazánkat gyászba ötven évvel ezelőtt, ezek miatt 
veszítettünk el testvért, aki sebesültet igyekezett az Üllői úton 
biztonságba húzni a záporként hulló szovjet golyók elől; gyermeket, aki 
fegyverrel vagy gránáttal vagy molotov koktéllal a kezében harcolt a 
nemzetért a szovjet páncélosokkal szemben, sokszor azok alá vetve 
gránáttal körültüzdelt gyermeki testét; szülőt és barátot, akik védték a 
súlyos vérontás által kivívott rövid, de megérdemelt szabadságunkat. A 
harcok után újjáéledt zsarnokság gyarapította hőseink létszámát, 
amikor 500-at állított bitófa alá 56 utolsó napjaiban. 

Körülbelül 20 ezer harcosunk került szibériai fogságba, majd 56 
utolsó hónapjaiban kb. 500 került a bitófa alá. Több száz fiatalkorú hős 
először börtönbe vetve élte meg nagykorúságát, és a zsarnok akkor 
rabolta el rövid életüket. 

Pongrátz Gergely, a Corvin-köz legendás védője egy megható 
jelenetet idéz fel könyvében, amikor két ikertestvér, egy fiú és egy 
lány, állt az akasztófa elé. A fiú még kegyelemért esdekelt, de a 
lánytestvére bíztatta, hogy az akasztás nem fáj. Amikor a kivégzés 
pillanata elérkezett, a körülálló őrök és hivatalosak elfordultak, még ők 
sem voltak képesek emberileg végignézni a lezajló példátlan, 
embertelen kegyetlenséget. 

Tizenöt évvel ezelőtt az utolsó szovjet katona is elhagyta 
szülőhazánk területét, majd röviddel ezután maga  a Szovjetunió is 
összeomlott. Végetért az ún. nemzetközi szocializmust  építő 
proletárdiktatúra vezérközpontja, a huszadik század saját 
tapasztalataink alapján ismert és vallott leghírhedtebb zsarnoksága, 
működésének 74. évében. 

És annyi balszerencse közt, 
Oly sok viszály után, 
Megfogyva bár, de törve nem, 
Él nemzet e hazán. 

Ennek az ötven évvel ezelőtti 11 napnak az emléke nemzetünk 
egyik legnagyobb és legdrágább kincse. Az 56-ot követő 33 éven át 
csak mi, a nyugati emigráció, tarthattunk méltó megemlékezést e 
kincsünkről. Mi az emigrációban őriztük és ápoltuk ezt a kincset addig, 
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míg azt otthon nem lehetett, majd  hazánknak a szovjet megszállók 
aluli felszabadulása óta közösen ápoljuk szülőhazánk jobbjaival.  

Pesti testvéreink, szabadságunkért elesett magyar hőseink, önzetlen 
fiataljaink! Rátok gondolunk, amikor Vörösmarty Mihály  
„Magyarország Címere” című epigrammáját idézzük: 

Szép vagy ó hon, bérc, völgy változnak gazdag öledben, 
Téridet országos négy folyam árja szegi; 
Ám természettől mindez lelketlen ajándék; 
Naggyá  csak fiaid szent akaratja tehet. 

56-os hőseink! Kiskorúak és öregek! Pesti srácok és leányok! A ti 
szent akaratotok örökre naggyá tette nemzetünket. 50 év után is 
szívünkben hordozzuk emléketeket, s fejünket hajtjuk meg előttetek. 
Szívünk mélyéből köszönjük, amit miértünk és hazánkért tettetek drága 
életetek árán! 

Soha el nem felejtünk titeket, emléketek addig él itt a földön, 
ameddig nemzetünk él a Magyarok Nagyasszonya oltalma alatt. Ezt 50 
év távlatából híven ígérjük. 

Nyugodjatok békében! Lelketek éljen örökké a Hadak Útján, Isten 
arca előtt! 
 

Dr. Tomaschek László (Cleveland, OH): 

HOL VAGY, LÁSZLÓ KIRÁLY? 
TÉGED MAGYAR KÍVÁN! 

Ezeket a sorokat halljuk felzendülni a közismert népi himnuszban: 
Hol vagy, István király? Téged magyar kíván! Ehhez hasonlóan 
ugyanígy szólhatna ez is: Hol vagy László király? 

István király, akit László uralkodásának idején avattak szentté, a 
keresztény magyar állam megalapítója és a magyar keresztény egyház 
megszervezője. Szent István halála után négy viszontagságos évtized 
következett, amikor külső és belső viszályok fenyegették az új 
keresztény országot. Ezek után a válságos évek után került László a 
magyar trónra. 

A magyar történelemben, László királysága sorsdöntőnek 
bizonyult. Kiváló uralkodói képességével, vitézségével és 
életszentségével vezette ki a magyarságot a belső veszedelmek sötét 
verméből a világosságba. Ugyanakkor ő mentette meg Szent István 
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országát a külső ellenség halált és pusztulást okozó támadásaitól. 
László király szilárdította meg az ország belső rendjét és ugyanakkor 
biztosította a külső határokat. 

A keresztény ország és állam megalapításával, Szent István király 
testet adott a nemzetnek, de Szent László király volt az, aki lelket oltott 
bele és megformálta azt. László király lett ennek a Szent István által 
alapított keresztény Magyarországnak a megszilárdítója és a magyar 
kereszténység megerősítője. László, a lovag király volt az, aki meg is 
tudta szerettetni a magyar néppel a kereszténységet. Prohászka Ottokár 
így fogalmazta: „A magyar eszmény Lászlóban lett kereszténnyé és 
szentté... A kereszténység ezentúl már nemzeti életté, a keresztény 
király a nemzet hősévé lett”. 

Ahogy a geszta írótól is olvashatjuk: „Úgy ragyogott föl, mint köd 
közepette a hajnali csillag, amely elűzi a homályt, és miképpen a 
telihold világol a maga napjaiban, vagy amiképpen a nap ragyog: fény 
lett népének közepette”. Hasonlóképpen az egyik középkori magyar 
énekből hallhatjuk: Szent királyoknak fényes tüköre, csillagok között 
fényességes csillag! 

Lászlót a népakarat emelte a királyi méltóságra. A nép magáénak 
tekintette. A nép emlékezetében csodák fűződtek nevéhez. Szent László 
legendái a leggazdagabbak és legszínesebbek a magyar legendák 
között. A róla szóló hagyomány nem csak fejedelmi ideált, hanem 
melegebb, emberibb, magyarabb, mindenkihez szólót éreztet. Ő adott a 
magyar népnek saját nemzetéből szent példaképeket, amikor István, 
Imre és Gellért ereklyéit 1083-ban felemeltette, hatalmas néptömeg 
jelenlétében, valamint az egyházi és világi nagyok előtt. 

Feltűnő jelenség, hogy a magyar legendák öröksége melegebben 
szól Szent Lászlóról, mint bármelyik más magyar szentről. Sík Sándor 
szerint: Nyilvánvaló, hogy  a régi magyar jobban megértette, közelebb 
érezte magához Szent Lászlót a többi szentnél. 

Szent Istvánra kegyeletes áhitattal nézett a magyar, de az az 
eszménykép, amelyet ő testesített meg, a pogányságban nőtt nemzedék 
számára még magas, felülről jövő,  át nem érzett követelmény volt. 

Szent Imrét csodálkozó tisztelet övezte, de az eszme, amelyet ő 
képviselt, az evangélium szerint is csak a választottaknak szólt. 

Azonban a magyar nép Lászlót mindenestől magáénak érezte. 
„Magyarországnak vagy királyi magzatja” hangzik a középkori magyar 
himnuszban. Magyar vérből valónak, magyar ízlés szerinti hősnek, 
magyar eszménynek érzi őt a magyar. A pogány Vazul unokáját, a 
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pomeránverő és németverő Béla király fiát tudta benne. Az ő alakjában 
legenda, ősi monda és történelem egybeolvad. A történelmi 
feljegyzések és a legendaköltészet ugyanazt a képet festik róla. Szent 
István nagyságát, bölcsességét, Imre hősiességét, a maga katonai 
erényeinek, a maga emberi ideáljainak fényében látta itt meg a magyar. 
Megértette, megszerette, csodálta és próbálta őt követni. 

A Szent László legendák sokasága, csodával övezi minden lépését. 
A népi hagyomány más csodákat és mondákat is az ő személyéhez fűz. 
Többek között, ősmagyar gyökerekhez is visszamenve, a csodaszarvas 
is megjelenik, mint egyben a csodaszarvas, de egyben az Úr Angyala 
is, a váci monostor helyének kijelölésekor. 

A vele kapcsolatos történetekből többször kitűnik az imádkozó 
lélek, és imáinak hatásossága nyilvánul meg. Istenhez fordult 
segítségért, amikor imájára víz fakad a sziklából, hogy katonái szomját 
enyhítse. Hasonlóan, szarvascsordák jelennek meg éhező katonái 
táplálására. Imája után beteg katonái részére gyógyír lesz a „Szent 
László füve”. Tordánál az üldöző ellenség előtt meghasad a szikla, 
máskor pedig a fosztogató kunok szétszórt arany pénze változik kővé. 

A történelmi Magyarország területén, főleg a történelmi 
határőrvidékeken terjedt el középkori templomokban az a falkép-
sorozat, amely Szent László életéből elevenít meg egy eseményt, a 
cserhalmi ütközetet. Ez a cserhalmi legenda, ahol László herceg, Géza 
herceggel és Salamon királlyal 1068-ban legyőzi az országba betörő 
úzokat és besenyőket. Itt a sebesült László herceg megment egy magyar 
lányt egy kun fogságából. A közel hatvan ilyen képsorozat, amit 
különböző középkori templomokban lehetett megtalálni, ezt az 
eseményt örökítette meg. László Gyula történész professzor, aki 
egyben kiváló képzőművész is volt, mutatott rá arra, hogy ha ezeknek a 
freskóknak helyeit képzeletben összekötjük, Sepsikilyéntől Késmárkig, 
Bántornyától Székelyderzsig, a határait védelmező, életét oltalmazó 
történelmi magyarság hazáját rajzolhatjuk magunk elé. Ahogy László 
Gyula megtette, a legendát és a falképsorozatot mozzanataira felbontva 
a magyar hitvilágot, hagyományt és kultúrát látta átívelni az őshazától a 
keresztény középkorig. 

Szent László vitézsége és bátorsága már ifjú korában is feltűnt. A 
középkori ének is így szól róla: 

Testedben tiszta, lelkedben fényes, 
Szívedben bátor, miként vad oroszlán, 
Azért neveztek bátor Lászlónak, 
Mikoron méglen ifjúdad volnál. 
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László király kénytelen újra meg újra hadba szállni országa 
érdekében, védeni és menteni a magyar földet, becsületet és népet. A 
csatákban mindig kimagaslott, nem csak szálfa termetével, de 
mindenkori hősiességével is. A lovagi hősiességet megszentelte és 
keresztény erényességgé emelte. Nem csoda, hogy hírneve messze 
szárnyalt. Benne látták kora egyik legszebb lovageszményét. Benne 
képzelték el a keresztes hadak vezérét is, amire azonban halála miatt 
nem került sor. 

Népe és katonái csodálattal néztek fel rá. Csatába induló magyarok 
László király nevét hosszú éveken át hívták segítségül tatár ellen, török 
ellen, minden ellen, így: „Uram Isten, és Szent László, segíts!” 

A bátor László elnevezés mellé a legendákból olvashatjuk, hogy 
„az ország minden lakosa nem tulajdon nevén, hanem csak kegyes 
királynak hívta”. 

Ahogy Sík Sándor látta, ezzel a két állandó jelzővel, ezzel a két 
népi megjelöléssel, gyönyörűen rámutat a hagyomány arra, hogy mit 
látott benne a régi magyar: a bátor és kegyes embert, a magyar férfiú 
eszményt.  

Szent László a vitézség mellett a keresztény szelídség példaképe is. 
Ahogy előbb hallottuk, a bátor László egyszerre a kegyes király is! 

Az ország védelme hadviselésre kényszerítette ugyan, de 
mindannak ellenére a szeretet és a megbékélés politikájának volt a híve. 

Ő volt a keresztény lelkiségnek egyik előharcosa Európában. 
Békességet keresett a korábbi királlyal, Salamonnal is, megbocsátotta 
hűtlenségét és állhatatosságát. Ugyanúgy megbocsátott két 
unokaöccsének, Álmosnak és Kálmánnak is. Ellenségeit nem 
mészárolta le, hanem még a csata hevében felkiáltott: „Atyámfiai! 
Álljatok meg! Ne öljük meg őket, hanem térítsük meg és telepítsük le 
őket! 

Az ország belső rendjének és békéjének helyreállítása, valamint a 
igazságszolgáltatás újjárendezése, új törvényeket igényelt. László 
király azonnal megértette ezeknek a törvényeknek a fontosságát, ezért 
szigorú, de mindig igazságos törvényei segítették a keresztény állam 
megszilárdítását. 

Egész élete szakadatlan önfeláldozás volt. Sík Sándor szerint szinte 
állandóan a tenyerén hordta, kardja élén hordta életét: minden 
pillanatban kész volt odadobni azt az Egyháznak, hazának, egyeseknek 
– mindennek, akiben és amiben azt a két szentséget látta testet ölteni, 
amelyért élt: a magyar ügyet és az Isten ügyét. 



47 

* 
Fájó szívvel és aggódva figyeljük a mostani magyarországi 

eseményeket. Sajnos, a mai Magyarország vezetése nem a szentistváni 
és a szentlászlói úton halad. Az ország irányítása olyan emberek 
kezében van, akik nem méltók Szent István és Szent László 
örökségéhez. Többen ezek közül, Márai Sándor szavait használva: egy 
letűnt eszme haszonélvezői, akik már nem az eszményt védik, hanem a 
zsákmányt. 

Magyarország gazdasági és erkölcsi válságba sodródott, 
− ahol a hazug miniszterelnök hazugságpolitikával igyekszik 

görcsösen hatalmon maradni, 
− ahol a hazugságbeszédet büszkélkedve igazságbeszéddé 

magyarázzák, 
− ahol a felelős kormány felelőtlenül kormányoz,  
− hol népét saját kormánya becsapja, 
− ahol az ország vezetői nem vezetnek, hanem félrevezetnek, 
− ahol a 2004 december 5-i népszavazáson a kisebbségbe szorult 

testvérek lettek megtagadva és cserben hagyva, 
− ahol a kormány által gerjesztett és megtűrt korrupció van, 
− ahol közösségi és egyéni züllés van, 
− ahol 2006 őszén békés honpolgárok lettek brutális lovasrohamok, 

gumilövedékek, vízágyuk, könnygázgránátok és viperák áldozatai 
(szemtanúként az október 23-i eseményeket Attila fiammal mi is 
átéltük és túléltük Budapesten),  

− ahol a rendőrfőkapitány, aki aljasan ilyesmire parancsot adott, 
elismerést és kitüntetést kap jutalmul, 

− ahol a rendőrökre nem lehet számítani védelemért, inkább rettegni 
kell tőlük, 

− ahol a rend őrei a rendbontók, 
− ahol bűnös bírák bűntelenek felett ítélkeznek,  
− ahol ártatlanok lettek elítélve és bebörtönözve, 
− ahol az igazságot sokszor semmibe veszik, 

ott nem Szent László nyomdokain járnak. Sajnos, a mai vezetők 
messze letértek arról az útról, még ha netalán valamikor ott is 
botladoztak volna. 

Tizennyolc évvel ezelőtt a kommunista önkényuralom ugyan  
megdőlt Magyarországon, és a kommunizmus gonosz pogányságát 
biztosító idegen megszállók elhagyták az országot, de ennek a bukott 
eszmének a kalmárjai még mindig ott sáfárkodnak. Ennek a 
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diktatúrában gyökerezett, és az abból csírázott demokráciának a 
bukdácsolása politikai holtponthoz vezetett, ahol a nép meghasonlott. 
Ez a helyzet családokat, testvéreket és barátokat is a megoszlás, sok 
esetben teljes elidegenülés, válság és tudathasadás felé sodort. 

A helyzet ugyan szomorú, de mindenkor él bennünk a remény a 
szebb és jobb jövőért. 

A keresztény országalapítás után, négy válságos és viszontagságos 
évtizednek kellett eltelni László trónra jutásáig. Csak ezután sikerült a 
szent királynak békét, rendet és biztonságot teremtenie az országban. 

Reméljük, hogy a mai Magyarországnak nem kell olyan sokáig 
vesztegelnie a mostani viszontagságos és kátyúba ragadt helyzetében. 

Ezért joggal kell felemelnünk hangunkat, így: 
Hol vagy, László király? Téged magyar kíván! 

 

 
Dr. Tomaschek László 2007. június 24-én a Burton, Ohioban levő Máriapócs-i  

római katolikus búcsújáróhelyen a Szent László Társaság és Rend 
ünnepségének ünnepi szónoka volt. 

(Dr. Nádas János felvétele) 
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vitéz Falk Viktor, a Szent László Társaság és Rend elnöke: 

 „550 éves a déli harangszó” című előadása közben. 

(Dr. Nádas János felvétele) 

 

vitéz Falk Viktor (Cleveland, Ohio): 

550 ÉVES A DÉLI HARANGSZÓ 

Arábiában, Mecca városában lakó Mohamed, vagy Muhammad 
gazdag karaván kereskedőnek látomásai voltak 610 körül, amelyek 
szerint Gábriel arkangyal megjelent neki és azt parancsolta, hogy 
hirdesse az egy igaz Isten, Allah igazságát. Mohamed el is kezdett 
prédikálni a városban, de a város lakói hamar megelégelték prédikációit 
és elűzték a városból. Ekkor Mohamed elmenekült Medina városába, 
ahol egy nagyobb keresztény és zsidó közösség élt, akik befogadták őt. 
Itt Mohamed tovább prédikált és követőket gyűjtött maga köré. Mikor 
már elég erősnek érezte magát, követőiből hadsereget szervezett 
magának és véres csatában legyőzte a meccaiakat és elfoglalta Meccát, 
630-ban, ahonnan kiűzte nem az ő híveit (Azóta is csak muzulmánok 
mehetnek ebbe a városba.) Most már erős hatalommal a háta mögött, 
Mohamed megkívánta követőitől, hogy a hitét fegyverrel is terjesszék, 
örök paradicsomi boldogságot ígérve azoknak, akik a „Szent 
Háborúban” elesnek (73 szűz lány várja őket stb.). 
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632-ben meghalt Mohamed, de követői hitét tovább terjesztették és 
a mohamedán hit a következő három évszázadban elterjedt az egész 
arab félszigeten, Afrika Földközi tengeri partvidékén, Kis-Ázsiában (az 
Anatóliai félszigeten), és  a muzulmánok még az Ibériai Félszigetet is 
elfoglalták (a mai Spanyolország). Míg végre Martell Károly állítja 
meg európai térhódításukat 732-ben. 

Kis Ázsiában, Osman török szultán veszi át a hatalmat a seljuk 
törököktől, akitől később az Ottomán Birodalom elnevezése származik. 
Ők is felveszik a muzulmán hitet és „Ghazinak”, azaz az „igazi hit” 
bajnokainak tartják magukat. Az Anatóliai Félszigeten egyre több 
területet foglalnak el a keresztény Bizánci Birodalomtól, majd 1345-
ben átkelnek a Dardanellákon és egyre jobban törnek előre a Balkánon 
is. 

1377-ben ütköznek meg az előnyomuló törökök Nagy Lajos 
királyunkkal, aki fényes győzelmet arat fölöttük, ezzel a török 
előnyomulást vagy 10 évvel visszaveti. A törökök azonban a Balkánon 
tovább terjeszkednek, 1389-ben a szerbek elvesztik az 1 rigómezei 
csatát, majd 1396-ban Zsigmond király veszti el a csatát ellenük 
Kisnikápolynál. A török előretörés II. Murad szultán trónralépésével 
(1421) tovább folyik. A törökök a magyar királyság balkáni hűbéreseit 
támadják, majd elérik Nándorfehérvárt, az ország végvárát. I. Ulászló 
király felmentő szereget szervez és Hunyadi János vezérlete alatt a 
törököket újból visszaszorítják, majd 1444-ben balkáni keresztes 
hadjáratot indítanak. A keresztes sereg gyorsan előretör, egészen a 
Fekete-tengerig és Várnánál ütközik meg a szultán seregével. A 
csatában egy bátor, de meggondolatlan lovasroham alkalmából maga a 
király is elesik. A király halálának hírére a keresztes sereg felbomlik, s 
a csatát elvesztik. 

A győzelmek hatására II. Mohamed szultán elhatározza 
Konstantinápoly, a kelet-római (bizánci) birodalom fővárosának 
elfoglalását, ami hosszas ostrom után sikerül is neki 1453-ban. Most 
már a Boszporusz-szoros az ő birtokukba kerül és egyidejűleg 
megszűnik a Bizánci Birodalom létezni. Ezután a muzulmán 
térhódításnak egyetlen ellenfele Európában a keresztény magyar 
királyság. A szultán első dolga a város elfoglalása után a csodaszámba 
menő Szent Szófia bazilika gyönyörű freskóit fehérre bemeszeltetni és 
a bazilikát mohamedán mecsetté átalakíttatni. Székhelyét átteszi 
Konstantinápolyba és a várost elnevezi Istanbul-nak (azóta is az). Majd 
hatalmas hadsereget gyűjt Magyarország lerohanására. A török 
készülődés hírére a magyar országgyűlés is összeül 1456 január 
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havában, hadiköltségvetést szavaz meg és a sereg fővezérévé Hunyadi 
Jánost nevezi ki.  

V. Miklós pápa, majd utóda, III. Kalixtusz pápa keresztes 
hadjáratot hirdetnek meg, s a pápa elrendeli, hogy minden hónap első 
vasárnapján déli harangszóval hívják imára a hívőket és tartsanak 
körmeneteket, imádkozzanak a keresztények győzelméért. A pápa 
ugyancsak megbízza Kapisztrán János minorita szerzetest, hogy 
toborozzon keresztes vitézeket. Közben a törökök tovább terjeszkednek 
és elfoglalják Athént is. Athén elfoglalása után a szultán elindítja 
hatalmas seregét Magyarország ellen. 

II. Mohamed szultán július 4-én érkezik meg Nándorfehérvár alá 
322 ostrom ágyúval, jól kiképzett 150,000 főnyi katonasággal és a 
Dunán 200 hadihajóval. A várat Hunyadi sógora, Szilágyi Mihály 
védelmezi 4,000 főnyi védősereggel. A várfalak lövetését még azon a 
napon a szultán elrendeli. Hunyadi 20,000 fős felmentő sereggel 
érkezik meg és Péterváradon táborozik le, s a magyar hajóhad is 
megérkezik. 

Július 14-én kerül egymással szembe a két hajóhad. Öt órás 
ütközetben a magyar hajóhad győz és a török hajók elmenekülnek. 
Hunyadi a felmentő szereget két részre osztja és az egyik felével áttöri 
a török ostromgyűrűt és bevonul a várba az őrséget megerősíteni. A 
másik rész a váron kívül marad, a Száva partján. A török több 
sikertelen rohamot intéz a vár ellen. Az egyik alkalommal egy töröknek 
már majdnem sikerül a magyar zászló helyébe a török lófarkas zászlót 
kitűzni a bástyán, de Dugovics Titusz hős magyar vitéz dulakodás 
közben végül  is magával együtt lerántja a törököt a várbástya fokáról. 
A sok ágyúzástól már a falak annyira megromlottak, hogy július 21-én 
a szultán kiadja a parancsot az általános rohamra. A törököknek sikerül 
is eljutni egészen a belső fellegvárig, de a magyar ellentámadás megint 
visszaveri őket. A siker láttára egyre több keresztes merészkedik ki a 
várból és csatlakozik az ellentámadáshoz. Ezt látva a Száva partján levő 
keresztesek is átkelnek a Száván és rávetik magukat a török sereg bal 
szárnyára. Hunyadi pedig megragadja az alkalmat és a védősereg másik 
részével kitör a fellegvárból s megrohanja a török sereg jobb szárnyát. 
Elfoglalják az ostrom ágyúkat és a törökökre fordítják azokat. Már a 
szultán által személyesen vezetett janicsárok sem tudnak ellenállni 
ennek  a nem számított és meglepetésszerű támadásnak. Pánik tör ki, s    
az éj folyamán  az egész török sereg elmenekül, hátrahagyva ágyúikat, 
poggyászukat, még a  szultán pénztárát is. A török sereg egészen 
Szófiáig fut, ahol végre sikerül a szultánnak a seregét rendezni. 
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Lovasfutár viszi a nagy keresztény győzelem hírét Rómába, amiről 
Kalixtusz pápa augusztus 6-án értesül és kijelenti, ez élete 
legboldogabb napja. A magyar hős Hunyadi Jánosnak a „kereszténység 
bajnoka”címet adományozza. A pápa elrendeli a déli harangszót, azt a 
napot, amely életének „legszerencsésebb” eseményéről vett tudomást, 
az Úristen iránt érzett hálája kifejezéseként. Augusztus 6-t Urunk 
színeváltozása ünnepének jelöli meg. Ez után a világraszóló győzelem 
után a törökök 70 évig nem merik támadni Magyarországot. 

A déli harangszó bennünket a magyar hősökre emlékeztet. Azóta 
is sokat harcolt a magyar a kereszténység és a nyugati kultúra 
védelmében, sajnos, legtöbbször minden hála és köszönet nélkül. 
Nemzetünket ma is pusztulás fenyegeti és csak az isteni Gondviselésre 
számíthatunk, hogy nemzetünk ismét nagy és erős legyen.  

Az Úristen legyen velünk ma is, mint Nándorfehérvárnál. 

Forrásmunkák: 
Dr. Erdélyi Gyula: A magyarok hadművészete. Budapest, 1933. 
Pilch Jenő: A magyar katona vitézségének ezer éve. Budapest. 
Dr. Somogyi Ferenc: Küldetés. A magyarság története. Kárpát, Cleveland, Ohio, 1973. 
Jean Cooke: History’s Timeline 
Ann Kramer: Crescent Books, New York  

 

Andrea Mészáros 

LESSONS OF 1956 

Historic perspectives are relevant only if we are able to draw 
lessons from past events. 50 years ago, a tiny nation taught the world 
some stunning lessons.  

October 1956 taught us that ideas have consequences, and that 
some ideas are worth fighting and dying for. Civil and human rights, 
self-determination and national sovereignty are political ideals that 
even the smallest countries aspire to, and as the events of 1956 proved, 
albeit for only a short time, that even the mighty are brought to their 
knees in the face of righteous rebellion.  

1956 also taught the world that unlawful domination, oppression, 
forced collectivization and terror are destructive forces and will not 
succeed in building a better nation.  

The Hungarian uprising exposed the Soviet Union for what it was, 
a bully on the world scene. It also demonstrated that Marxism-
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Leninism in practice was a disaster for the nations behind the Iron 
Curtain.  

The 13 days that made up the Freedom Fight was but a millisecond 
on the timeline of human history, but it proved to be a seminal event in 
20th century Europe. It caused many people to reevaluate their support 
of Communism, and it created a uniquely Hungarian approach to living 
behind the Iron Curtain.  

The revolution ultimately laid the foundation for Hungary’s pivotal 
role in the breakdown of Soviet domination in Central and Eastern 
Europe when it opened its borders in 1989 and allowed East Germans 
to cross the border into Western Europe. With this crack in the Iron 
Curtain, it was only a short time before the fall of the Berlin wall 
heralded a new age of liberty in Central and Eastern Europe.   

So let us remember and celebrate the events of October 1956 
which planted the seeds of democracy in Hungary 50 years ago. 

 

Gusztav Veres: 

THE SYMBOLS OF ‘56 

One can rightly refer to the Hungarian Freedom Fighters of 1956 
as the latter day brothers-in-arms of the American Minutemen of 1776.  
The parallel is well justified, for, these patriots – centuries and 
continents apart – struggled for independence from foreign domination 
and oppression. 

Unlike the long struggle of the American Revolutionary War, the 
Hungarian Freedom Revolution of l956 was short lived.  In spite of its 
brief duration it was all the more spontaneous and explosive, defeating 
the world’s largest and best equipped land army, forcing it to leave. 

The armed uprising started on 23 October 1956 in Budapest after 
the peaceful procession of sympathy with the Polish workers of 
Poznan, organized by the university students grew into a general 
demonstration of demands, including those of free elections and the 
withdrawal of the soviet troops from Hungary. 

At the radio station the state security police, the AVH shot live 
ammunition into the crowd, which heated the sentiments over the 
boiling point.  Then the people ran and broke into the military barracks 
and obtained small arms.  They disarmed some army officers while 
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most other ones volunteered to join in the fight against the AVH and 
consequently against the occupying soviet troops.   

The whole world anxiously watched the tiny European nation’s 
heroic struggle against overwhelming odds. After twelve days Hungary 
declared neutrality and independence from the Soviet Union and 
withdrew from the Warsaw Pact. Like the sword of Damocles menaced 
the danger of the Soviets’ returning with a larger force soon, but the 
Hungarians persevered, having believed the deluge of sympathy and 
rousing expressions by the Western media that help is imminent. 

Had this enthusiastic encouragement materialized to the extent of 
concentrating a few crack divisions on the border accompanied by a 
stern warning to Khrushchev to accept the Hungarian Declaration of 
Independence, history would have taken a different course. The Soviets 
wouldn’t have had the inclination to tangle with President Eisenhower 
and some military muscle-flexing would very likely have ensured a halt 
to any further Russian aggression. 

The desperately needed help however did not come, as the monkey 
wrench of the Suez crisis was unexpectedly dropped into the 
mechanism of world politics to compete for attention on the world 
stage. Eisenhower sent a memorandum to the Kremlin that the United 
States is not interested in Hungary. It seemed to make no difference 
that from medieval times Hungary stood up to all Asiatic hordes and 
defended Western Christianity from invaders like the Mongolians and 
the Turks.  

What did it matter that Hungary had halted the Red Army’s 
Westward onslaught for 52 days during the siege of Budapest in the 
Second World War, without which it would have overrun most of 
Western Europe? Who cared that Hungary gave America such men as 
Hussar Colonel Michael Kovats de Fabriczy, the builder of George 
Washington’s cavalry; the talented artists, inventors, craftsmen, 
scientists, composers and filmmakers that became world famous? 

Thus, on 4 November 1956 the Soviets came back with a 
formidable force of new T54 type tanks and inflicted terrible 
devastation wherever they encountered the defending patriots.  Though 
the struggle against the Soviet invaders grew more and more hopeless 
and the last S.O.S. radio messages were sent, sporadic armed resistance 
continued on through December. 

Some 250,000 Hungarians fled to seek a free and humane life in 
the West, leaving their loved ones behind. Soon the communist 
reprisals started, sparing no one whom the new, Muscovite puppet 
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government could connect to the uprising in any way. Thousands were 
arrested and incarcerated. Hundreds were executed, the most notorious 
example of which remains the killing of 184 youths and girls who were 
hanged in 1958 when they reached their eighteenth birthdays. 

In spite of its final outcome, the Hungarian Freedom Revolution 
has left an indelible mark in history.  It left behind for posterity shining 
symbols of patriotic fervor and self-sacrifice.   

When on 23 October 1956 the young people tore the communist 
coat-of-arms with the red star out of every Hungarian flag, they created 
an universal symbol of liberty: the unique flag with the hole.   

They toppled the hated, gigantic bronze statue of Stalin, which had 
been erected in 195l in place of the beloved church, the Regnum 
Marianum. They removed the Soviet red star from every structure, 
shaking and cracking the very foundation of communism. 

During the fighting was born the other unforgettable symbol: the 
“Molotov Cocktail,” coined by Varadi Huba, a high school student.  He 
gave his young life for his country offering many of these “cordials” of 
lit gasoline bottles to the attacking Soviet tanks, thus saving his 
brothers- and sisters-in-arms.   

By his selfless courage, Huba, with his fellow patriots became the 
noblest symbol of  ’56: the Hungarian Freedom Fighter. 
Fairview Park, 23 October 2006 

Gusztav Veres 
Former student of the Hungarian Academy of Fine Arts 

Telephone:  440/356-5929 - vgusztavscribe@hotmail.com 
 

Dr. Gregory Kondray. M.D. (Cleveland, OH): 

MY OWN PERSONAL EXPERIENCE WITH THE 
SOVIET ARMY, AND THE INVADING TANKS 

I was 14 years old in 1956 when the Hungarian Revolution started 
in Budapest.  My family was living in Kisvarda, which is close to the 
Russian border.  In the early hours of the Revolution we did not get 
much information about what was happening in Budapest on October 
23. 

On October 24, I woke up to see my father listening to Radio Free 
Europe 6 o'clock in the morning.   He told me secretly that there is a 
Revolution in Budapest, but I should not tell anybody in school.  That 
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morning, about 10 am, when I was in high school, all of a sudden we 
heard the loud noise of tanks as they were going towards Budapest 
on Main route #3.  They were Russian tanks.  By this time everyone in 
school knew there is a Revolution in Budapest.  Shortly thereafter, we 
started to organize the young Hungarian student's society.  Next 
morning, the students marched to downtown, and pulled down the red 
star from the roof of City hall.  A large group gathered in front of city 
hall.  There were workers, farmers, doctors, teachers, students; 
everyone was protesting. 

We planned to march towards the Russian military base in 
Kisvárda that afternoon.  The Russian military has been occupying 
Hungary for years.  As we marched, we were yelling "Russians, go 
home."  By this time, the windows of the Russian military base were all 
boarded up and filled with sand bags.  All of a sudden, we heard 
gunfire, and everyone started running for shelter into the narrow 
streets.  As soon as the gunfire subsided, everyone returned to the 
streets and continued to chant: "Russians, go home".  The Russians 
then opened fire on the peaceful crowd.  Everyone started running for 
shelter.  Unfortunately, on older man was going home on his bicycle 
and the gunshot hit him in the head.  His brain splattered all over the 
wall of the building and he died instantly.  His blood and the bullet hole 
remained on the wall for years; nobody touched it. It was left there as a 
reminder for everyone to see what has happened.  This was a very 
traumatic experience for me, since this was the first bloody murder I 
have witnessed as a young man. 

Towards the last few days in October of 1956, I was in church with 
my father, when all of a sudden we heard horrible gunfire and 
explosions from the city of Záhony, which was on the Russian border.  
This was the time when the Russian Red Army broke through the 
Hungarian border.  There were several hundreds of thousands of 
Russian soldiers in this Red Army.  The Army came across the border 
without any warning and even though the Hungarian soldier patrols 
were not resisting, they shot all of them and proceeded to shoot every 
member of the border patrol and the Hungarian military.   

Approximately 2 hours later, 3 large trucks loaded with injured 
soldiers were brought to the hospital in Kisvárda.  My father was the 
CEO of the hospital and he was the chief of surgery there, so they ran 
into church to ask him to go to the hospital immediately.  My father 
asked me to go with him, since he knew he needed help.  He and I ran 
all the way to the hospital.  I will never forget the horrific scene we saw 
as we arrived at the hospital.  The trucks must have had at least 45-
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50 critically wounded soldiers.  We started to pull them off the truck 
with our bare hands.  I still have nightmares about it.  About half of the 
soldiers were dead by the time they arrived at the hospital.  Some of the 
soldiers had either arms or legs  missing, others had half their intestines 
spilling out.  The trucks were filled with blood.  My father triaged them 
as fast as he could to save as many of the wounded as possible.  We 
stacked the dead in one pile, and the ones who were still alive, we 
placed them on stretchers and carried them into the hospital.  All the 
rooms, hallways, storage areas were filled with the wounded.  I can still 
hear their cries and call for help.  These were 18-20 year old soldiers 
from the neighboring villages.  Many were calling out for their mother.  
Others were begging for pain pills.  It was a bloody, gruesome scene 
with so many of them dying. 

My father stayed at the hospital for days and I stayed to help him.  
We worked day and night to bandage the patients, operate on them to 
save their lives.  During the next few days, we only slept a couple hours 
each night, because there was so much work to do.  Many still died of 
their injuries every day.  It was heartbreaking to see them die.  Many of 
them I tried to encourage just the day before, and the next day they 
were dead. 

These were horrible days.  While we were in the hospital trying to 
save lives, the Russian tanks kept on coming from the Soviet Union 
and were going to Budapest on Main Road #3.  We saw them day and 
night as they drove in front of our house. They brought tanks, artillery, 
gun, and cannons to crush our revolution and kill our people.  They 
came to crush our freedom and keep us under their brutal dictatorship. 

I learned at a young age what it meant to live in oppression and 
have no freedom.  I saw brave Hungarian boys and girls give their lives 
for freedom.  I salute to the soldiers who gave their lives for their 
country and for the freedom every human being should have. 

 
Gerő's biography: 

He was born in 1942 in Kolozsvár, Transylvania, which was Hungary at that time, 
but now belongs to Romania. His father was a well known surgeon in Hungary, and his 
mother was a scrub nurse. 

He went to school in Kisvárda, and then went to medical school in Debrecen.  He 
received his MD degree from the Medical School of Debrecen in 1966.  He worked as a 
surgeon in Nyiregyhaza until he left Hungary in 1969.  He lived in a refugee camp in 
Italy for 8 months, and then emigrated to the United States in 1970.  He completed his 
Urology training in Buffalo in 1977.  Since then, he has been working as a Urologist 
specialist both in the Cleveland Clinic Health System and University Hospitals Health 
Systems.   
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He is a member of the American College of Surgeons, the Ohio State Medical 
Association, Ohio State Urology Association, the American Urological Association as 
well as the Cleveland Academy of Medicine. He has authored several scientific 
publications and has given several scientific lectures.  Currently he has a teaching 
position at Case Western Reserve University School of Medicine as Assistant Professor 
of Urology. 

 

Dr. Ildikó Kondray (Cleveland, OH): 

RECOLLECTIONS 
OF COMMUNIST BRUTALITY 

I was a young child in Hungary when the Revolution broke out in 
1956.  We were listening to the news on the radio and were excited to 
hear of all the things that were happening in Budapest.  I remember 
going downtown with my brother and my grandmother and saw crowds 
of people gathered in front of city hall.  The people in the  crowd were 
pulling down the Communist red stars from the buildings.  The 
Hungarian secret police (AVO), which was the equivalent of the 
Russian KGB was located close to downtown.  As we were returning 
home from downtown, we saw the secret police escaping from the 
police station through the windows and through the roof. The AVO 
members were afraid that the people whom they have tortured and 
whose relatives they have killed will come after them now. 

My father was a captain in the Hungarian Army during the second 
world war.  After the war was over, the communists collected most of 
the officers from the Hungarian army and imprisoned them.  
Unfortunately my father was imprisoned prior to the Hungarian 
Revolution by the Communists.  One of the most exciting time for me 
was when my father was freed from jail by the freedom fighters and he 
returned home.  Unfortunately our joy was short lived, because as the 
Revolution was crushed, the Communist Police announced that all 
political prisoners, who were liberated by the Freedom Fighters, have 
to report back to their jail.  This was the time when my father decided 
he had to escape from Hungary, otherwise they would throw him in jail 
and he may even be executed. 

My father escaped  from Hungary in late December of 1956 
through the landmines into Austria.  Since it was such a dangerous time 
to escape, and my brother and I were small children, he left us behind 
in hopes that we would be able to join him later. Unfortunately, after 
the Hungarian Revolution was crushed, the Communist Party would 



59 

not let my mother, brother and I leave Hungary for 8 years.  During this 
time, our family was labeled as "Anti-government" and our lives were 
made miserable.  In addition to my father, one of my grandfathers was 
also an officer in the Hungarian Army prior to the Communist regime, 
so the communist mistrusted the family.  To add to this, my mother's 
father and brother were Lutheran ministers, which again was 
considered to be anti-communist.   

 For several years after the revolution, the AVO (the Hungarian 
Secret Police) tormented my mother and my grandparents.  They would 
show up at our doorsteps and would search our house with 
stupid excuses.  They claimed we were hiding secret letters from my 
father; or we were hiding guns or gold coins or American dollars.  All 
of this was absolutely not true.  Other times they would show up and 
accuse us of spying on the Russian military base from our attic, since 
we lived across the street from the military base.  My mother was a 
teacher and finally her school principal wrote a letter to the communist 
party headquarters on her behalf and told them not to harass her any 
more.   

Eventually the harassments eased up and finally 8 years and 
numerous petitions later, the Hungarian government granted us 
passports to emigrate to the United States to join my father.  

Even though I was a young child, I remember these unfortunate 
times vividly.  Instead of having a carefree childhood, my memories are 
tainted with the brutality of the Communist regime.     

 

Juhász László: 

A BECSÜLET NAPJA 
BUDAPEST VÉDŐINEK EMLÉKÉRE 

Nevezhetnénk a hősiesség napjának is, bár mára inkább a szégyen 
és a gyávaság napjává vált. Igen, szégyen, hogy nem vagyunk büszkék 
rá, és gyávaság, hogy nem merjük meggyászolni a hőseinket. 

A helytállást és hősiességet még az ellenségnél is tisztelni illik. 
Méltatlan, hogy saját eleink bátorságát nem tiszteljük, előtte nem 
hajtunk tisztelettel fejet. Ha van páratlan hőstett, Budapest védőinek a 
hősiessége az – talán Thermophüle spártai katonáinak hősiessége 
hasonlatos hozzá. Mintegy 110 ezer magyar és német katona 53 napon 
keresztül védte a várost. Ezzel két orosz támadó frontot tartott fel, 
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megakadályozva, hogy az orosz hadsereg délről megkerülje a német 
főerőket. A szovjet hordák nem tudtak Budapesten és Bécsen keresztül 
Dél-Németországba betörni, kénytelenek voltak a Varsó-Berlin 
tengelyben támadni, amely irányban a vörös hadsereg valósággal 
kivérzett.  

Berlin eleste után már elveszítette a szovjet hadsereg a támadó 
erejét. Sztálinnak le kellett mondania arról, hogy egész Európára 
kiterjeszti uralmát. A magyar és német katonákat nem holmi 
világhódító szándék vezette, hanem meg akarták  állítani a kommunista 
szörnyeteget. Ezért álltak ellen olyan páratlan hősiességgel a bolsevik 
fenevadnak. Hogy végül kimúlt a bestia, abban nagy szerepe van 1945 
hőseinek éppen úgy, mint 1956 forradalmárainak. Ugyanaz ellen és 
ugyan azért harcoltak Budapesten mindkét évben. 

Ennek a hősi küzdelemnek az utolsó véres felvonása az 1945. 
február 11-én, 20 óra 0 perckor indult kitörés a Budai Várból. A védők 
maradéka, 40 ezer német és magyar katona kísérelte meg a lehetetlent. 
Közülük csak mintegy háromszáznak sikerült elérnie a német-magyar 
vonalakat Mány térségében. A kitörő katonák többsége a harcban esett 
el, mások az elfogás előtt öngyilkosok lettek, akik élve kerültek orosz 
kézre, azokat brutálisan és könyörtelenül kivégezték. Szemtanúk szerint 
egy megerőszakolt német ápolónőt a bolsevikok a lovakkal tépették 
szét. 

Sztálin őrjöngött, hogy hadserege megállt, tábornokai hazudtak 
neki az ellenálló erők nagyságáról, és az ennek megfelelő létszámú 
hadifoglyot civilek elhurcolásával pótolták. A vörös hadsereg 
nyomában rablás, fosztogatás, erőszak, halál, elhurcolás és szörnyű 
szolgaság, 45 éves gyarmati uralom járt.  

Budapest védői ez ellen a rém ellen küzdöttek, és talán az a 
legtragikusabb, hogy saját hazájukat nem tudták megmenteni tőle, csak 
az oroszokkal lepaktált Nyugat-Európát. 

Hogy azért mégsem süllyedt a szégyen és a gyávaság napjává 
február 11, az annak köszönhető, hogy évről-évre hagyományőrző 
fiatalok emlékeznek meg hőseinkről. Igaz, ez a megemlékezés nem 
tetszik azoknak, akik még a holtakkal sem tudnak megbékélni, sőt saját 
halottaikat is politikai és üzleti érdekeik kiszolgálására használják. 

A katonák azért fognak fegyvert, hogy hazájukat megvédjék a 
rátörő ellenségtől. Az olyan katona, aki ezért a célért becsülettel helyt 
áll, bármely oldalon is harcoljon, mindenképpen tiszteletet érdemel. 
Elismerjük, hogy az orosz katonák között is sokan bátran és hősiesen 
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harcoltak, de a szövetségesek oldalán irdatlan számbeli és nyersanyag-
túlerő állt. 

Ez igaz, és becsületes társadalomnak tisztelnie kell az igazságot, 
hazugságra csak hazug világ épülhet. Az igazságnak része az is, hogy a 
hősiesség és bátorság a túlerő ellen küzdő németeket és magyarokat 
jellemezte.          MAGYAR JELEN 

 

Nagy Pál: 

MAGYAR BESZÉD – JELEN IDŐBEN 

Nemrég történt, megtörtént, hogy a magyar miniszterelnök 
felejthetetlen őszinteségi rohamában nyilvánosság előtt bevallotta: 
„Hazudtunk reggel, éjjel, meg este”. Okkal elhíresült vallomásos 
beszéde azonban nyelvi szempontból is sokáig emlékezetes marad. 
Nem idézek belőle; a városszéli lebujok köreiben gyakran elhangzó 
szavak – trágár kifejezések – leírását, kiejtését egész életemben 
igyekeztem elkerülni, családi neveltetésem folytán.  

Nem így a jelenleg „regnáló” magyar miniszterelnök, akinek sűrűn 
föltárt stiláris „böszmeségeit” megirigyelhetnék a legvagányabb 
utcasarki fenegyerekek – vagy némely pályakezdő lírikusok és 
novellisták is. 

Több, mint meggondolkoztató, hogy az ilyenfajta szennyes 
hangvétel nem ritka tünet manapság a magyar nyelvterületen. Ijesztően 
gyakori példái vannak a mindennapi beszédben észlelhető 
trágárkodásnak, az anyanyelvünk hagyományos tisztaságát 
bemocskoló, sőt törvényeit sértő fogalmazásnak – élőszóban és a 
nyomtatott betűk mezején egyaránt. Agresszíven hódítanak a különféle 
nyegle divatok – ezen a területen is. 

Romlik, durvul, szegényedik a magyar nyelv – szüntelenül. Ez a 
folyamat nem utolsó sorban éppen azokon a közvetítő csatornákon át 
fertőzi leghatásosabban az egészséges nyelvi tudatot, amelyeknek 
elsőrendű hivatásbeli feladatuk lenne a példamutató nyelvvédelem.  

Aggasztó mértékben eluralkodót az esztelen hadarás – minden  
területen. A rádiókban, televíziós adásokban megszólaló férfiak és 
hölgyek nagy többsége nem képes helyesen, magyarosan hangsúlyozni, 
a mondanivaló lényegét kiemelve tagoltan beszélni. Nem csupán a 
megszólított sportolók szövegelnek olyan szédületes iramban, mintha 
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valamennyien százméteres gyorsfutók lennének, hanem maguk a 
riporterek is úgy kérdezgetnek. 

Hódítanak a divatosnak tetsző nyelvi sablonok. Nemigen van már 
olyan államtitkári, fő- vagy aligazgatói, bármilyen szintű 
megnyilatkozás, amelyben ne hangzana el ismét, meg ismét: „Én úgy 
gondolom...” Ezután következik valami semmitmondás, esetleg 
sületlenség, üres frázis – annak ékes bizonyságaként, hogy a magas 
rangú megnyilatkozó távolról sem tartozik a legeredetibb gondolkodók 
rendjébe. 

Televízióban, rádióban, orrhangon dünnyögő-hadaró bemondók 
borzolják amúgy is eléggé megviselt idegeinket. Olyanok, akik beszéd-
technikai tanfolyamra járhatnának egyik-másik vidéki öregasszonyhoz, 
vagy erdőpásztorhoz. 

Megfogyatkoztak – jószerivel teljességgel eltűntek – folyóirataink, 
lapjaink hasábjairól a nyelvművelő írások. Pedig hát soha nem volt 
ezekre nagyobb szükség, mint napjainkban. 

Egy színházi előadásnak akkor van átütő sikere bizonyos néző-
közegben, ha ott többször elhangzanak a magyar miniszterelnök úr 
beszédében is használt trágárságok. A színpadi deszkákon is virágzik 
az eszeveszett hadarás, a daráló szövegmondás. 

Vannak-e manapság, mifelénk hű meghallói Reményik Sándor 
egykori figyelmeztetésének? „Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek...!” 

A kisebbségi sors szorításában igét hirdető erdélyi magyar költő 
szavai manapság időszerűbbek, mint valaha:  

„E drága nyelvet porrá ne törjétek, 
Ne nyúljon hozzá avatatlanul senki,  
Ne szaggassátok szirmait a rózsafának, 
mely hóban virul. 
Úgy beszéljen ma ki-ki magyarul, 
Mintha aranyat, tömjént, myrrhát hozna!” 

„E drága nyelvet” – legnagyobb nemzeti kincsünket – a fenyegető 
veszélyekkel szemben óvni, védeni, eredeti mivoltában megőrizni: 
mellőzhetetlen erkölcsi kötelességünk! 

„A nyelv ma nekünk végső menedékünk” – mondja a költő. Itt és 
most nemigen lehetne ennél találóbban szólni róla! 

Nyugati Magyarság 
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Wass Albert: 

MAGYAROK VAGYUNK 

Minden nyelvész jól ismeri azt a tünetet, amikor bizonyos szavak 
értelmezése hosszantartó téves használat folyamán átalakul, eltolódik 
az eredeti értelemtől és ennek folytán egyre több félreértésre nyújt 
alkalmat. A magyar nyelv sem mentes ettől a sajátos betegségtől, még 
kevésbé a „politikai” nyelv. Emiatt aztán szükséges, hogy időnként újra 
és újra tisztázzuk azokat a fogalmakat s azoknak eredeti jelentését, 
amelyek a téves használat folyamán zavarossá váltak a köztudatban. 

Egyik ilyen, legtöbbet szenvedett szavunk a „nemzeti”, idegen 
kifejezéssel „nacionalista” jelző. Olcsó politikai szemfényvesztők 
annyit labdáztak már ezzel a jelzővel, hogy a köztudatban már 
majdnem megbélyegző jelentése lett. „Nemzeti érzés”, „nemzeti 
gondolkodás-mód”, „nemzeti alap”, ma már mind olyan kifejezésekké 
váltak, a többnyire szándékosan félrevezető használat miatt, amelyek 
csupán valami nagyon is ködös emberi álláspontot takarnak, annak 
ellenére, hogy a valóságban ezek a kifejezések teljesen, tisztán és 
világosan meghatározzák az egyén helyét az emberi világ rendjében. 

„Nemzeti alapon” áll érzésében, gondolkodásában és tetteiben az 
olyan ember, aki alárendeli magát annak a vérségi és kulturális 
közösségnek, amelyhez származása alapján tartozik. A nemzeti alapon 
álló magyar tehát elsősorban magyar, aki a többi magyarban szélesebb 
családjának tagjait látja. Ugyanakkor pedig tudatában van annak, hogy 
ugyanúgy, mint ahogy szűkebb családjának boldogulása elsősorban a 
családtagok egymás iránt való szeretetén, összetartásán és együtt-
dolgozásán múlik, ugyanúgy  a nemzet sorsa is, beleértve a sajátját és 
minden más magyarét, a nemzet minden egyes tagjának egymás iránt 
megnyilvánuló szeretetének, illetve ennek a szeretetnek gyakorlati 
értékén dől el. 

Ha tehát valaki azt mondja magáról, hogy „én nemzeti érzésű, 
nemzeti alapon álló magyar vagyok”, ez azt jelenti, hogy ő testvéri 
szeretetet hordoz a szívében mindenkivel szemben, aki magyar, és ezért 
a magyar testvéri közösségért, ennek a magyar testvéri közösségnek a 
boldogulásáért nem csak hajlandó dolgozni, áldozni, és ha kell 
szenvedni is, de örömmel teszi ezt, mert csak így képes kielégíteni saját 
lelkiismeretét. A „nemzeti” (nacionalista) jelző tehát nem azt jelenti, 
hogy gyűlölünk, lenézzük és készek vagyunk legyilkolni mindenkit, aki 
nem magyar; ezt csupán a szándékos félrevezetés igyekszik 
bemagyarázni a szóba. De igenis jelenti azt, hogy aki ellensége a 
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magyarnak, az nekem is ellenségem, aki bántja a magyart, az engem is 
bánt, s aki a magyar család békéjét háborítja vagy jövendőjét 
veszélyezteti, annak számolnia kell velem is, mint egyénnel. 

Az  Ószövetség tanúbizonysága és tanítása szerint a világ 
legnemzetibb (legnacionalistább) népe az istenfélő zsidó nemzet volt s 
ennek folytán tekinthette csak magát „Isten választott népének”. Vallási 
törvényei szigorúan megkövetelték az egymás iránti testvéri szeretet 
gyakorlati vállalását is, mint az isteni szeretet kiérdemlésének 
legfontosabb kívánalmát. Nemzeti alapon álltak a próféták is, egytől-
egyig, kivétel nélkül; ebben gyökeredzett erkölcsi erejük. Jézus volt az 
első, aki ki merte mondani, hogy „felebarátod a szamaritánus is”, 
vagyis az egymás iránt való kötelező szeretetet nemzeti korlátokon túl 
az egész emberiségre vonatkoztatta. 

Azonban a szeretet alaptörvényének az egész emberi világra 
kiterjedő krisztusi tanítása nem  mondta ki sehol, hogy „csak az idegent 
szeresd, feledkezz meg a magad fajtájáról”. Az Istennek tetsző és 
ezáltal az emberi életnek egyedül értelmet adó szeretet 
megnyilatkozása ma is elsősorban a családdal,  másodsorban a 
nemzettel és csak harmadsorban az egész emberiséggel szemben 
kötelezi el az egyént. A sokat szajkózott, de ritkán gyakorolt törvény: 
„Szeresd felebarátodat, mint önmagadat” ma is éppen úgy „nemzeti 
alapra” helyezi az embert, mint Mózes korában, mindössze azzal a 
különbséggel, hogy a „felebarát” krisztusi értelmezése túllépi a nemzeti 
határokat, azonban a nemzet megtagadása nélkül. 

Magyar vonatkozásban két érdekes tünetet figyelhettünk meg. 
Azok, akik undorral ejtik ki a „nemzet” szót és minden igyekezetükkel 
azon vannak, hogy félremagyarázzák annak értelmét, általában nem 
hisznek semmiféle „szeretet törvényében” és a hűséget csak 
önmagukkal szemben ismerik el kötelezőnek. Másik pedig, minden 
hangos beszéd és furfangos írás ellenére sem sikerült még kiagyalniuk 
a testvéri szeretet pótlására olyan erőforrást, amely képes lenne 
maradandóan, vagy legalább is huzamosabb időre összefogni az 
egyéneket és önfeláldozó cselekvésre bírni őket egy közös cél 
érdekében. 

Ne szégyelljük tehát, hogy nemzeti érzésű, nemzeti gondolkodású 
és nemzeti alapokon álló magyarok vagyunk. Legyünk inkább büszkék 
rá, mert ennél szebb, önzetlenebb, keresztényibb és gyakorlati 
eredményeiben célszerűbb emberi álláspontot és cselekvési keretet a 
mai napig még nem talált ki senki. 
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Dr. Várdy Béla történész „A nyugati értelmiségiek árulása: A szellemi emberek Sztálin-

imádata a Gulág haláltáborok árnyékában” című előadása közben. 

(Somogyi F. Lél felvétele) 

 

Dr. Várdy Béla (Duquesne University): 

A NYUGATI ÉRTELMISÉG ÁRULÁSA: 
SZTÁLIN-IMÁDATA A GULÁG 

HALÁLTÁBOROK ÁRNYÉKÁBAN1 

Már a Szovjetunió 1922-es hivatalos megszületése előtt, szinte egy 
időben a bolsevista párt hatalomra kerülésével megszületett az a 
rabszolgatábor-rendszer, amely idővel Gulág néven lett ismertté, s 
amely a következő évtizedek folyamán millió számra szedte az 
áldozatait. Ezeknek az áldozatoknak nyomorult sorsa azonban nemigen 
lett ismertté a nyugati világban. Részben azért, mert a bolsevikok által 
felépített társadalom új urai szinte hermetikusan elzárták országukat a 
nyugati civilizációtól, s részben mert a „szocializmustól” elámult 
nyugati értelmiségiek egyáltalán nem voltak hajlandók erről a 
rabszolgatábor-rendszerről tudomást venni.2 Miközben a diktátorrá 
emelkedett Sztálin azzal foglalkozott hogy a „szocializmus első 
hazájának” kinevezett Szovjetunió népeit szisztematikusan 
megtizedelje – részben millióknak rabszolgatáborokba történt 
szállításával és halálra dolgoztatásával, s részben politikai 
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versenytársainak koncepciós perekben történő elítéltetésével és 
kiirtásával – a bal-liberális beállítottságú nyugat-európai és amerikai 
értelmiségiek tucatjai árasztották el őt rajongásaikkal. Ezek az írók és 
művészek teljesen el voltak ragadtatva az akkor végbemenő erőszakos 
szovjet társadalmi átszerveződésétől, és ennek következtében szinte 
csak szuperlatívuszokban beszéltek és írtak a szovjet államról, és annak 
istenített vezéréről. Az ő szemükben Sztálin nemcsak a történelem 
egyik „legnagyobbja”, de az emberiség „egyetlen valódi reménye” is 
volt. 

Ennek az érthetetlen rajongásnak a fő okozója ezeknek az 
értelmiségieknek a marxista ideológiához való viszonya volt, mely 
ideológiában az emberi boldogulás egyetlen igazi útját vélték 
felfedezni. Ideológiai elkötelezettségüket azonban az 1929 után dúló 
gazdasági krízis is megerősítette. Ennek a New York-i tőzsdén beindult 
gazdasági összeomlásnak következtében a nyugati ipari társadalmakban 
az emberek milliói kerültek a lét és nemlét határára. Ezt látva és 
tapasztalva, a nyugati értelmiségiek jelentős részének a szemében az 
egész kapitalista rendszer megkérdőjeleződött. S történt ez annak 
ellenére, hogy ezeknek a kényeztetett hírességeknek és dédelgetett 
notabilitásoknak a nyugati gazdasági rendszer  nagyon kényelmes és 
kellemes életformát biztosított.  

Ennek a mindent átfogó gazdasági összeomlásnak következtében – 
amelynek legfőbb ismérvei közé tartoztak „az éhínségi felvonulások, 
[viskókból összetákolt] Hoover-negyedek, demoralizált parasztok, 
boldogtalan ifjú nemzedékek, és tönkrement vállalkozók”3 -- ezeknek 
az értelmiségieknek a szemében a kapitalista gazdasági rendszer 
elvesztette minden vonzását. Így tehát abban az időben „a nyugati 
társadalom kritikusának lenni nem jelentett sem különleges és erőteljes 
szellemi adottságot, sem ezotérikus érzékenységet, sem pedig élénk 
szenzibilitást.”4 Így aztán még gyenge képességű álértelmiségiek is 
tetszeleghettek a nyugati társadalom érzékeny lelkű  kritikusaiként.  

Néhány nyugati értelmiségi már az 1920-as években meglátogatta 
a Szovjetuniót. Ez a látogatási hullám azonban csak az 1930-as 
években vált valóságos „búcsújárássá a szocializmus hazájába.” A 
huszadik század harmadik évtizedére ezeknek a nyugati búcsújáróknak 
a száma évente már százakra ment, habár csak egy kis részük 
képviselte a nyugati szellemi élet elitjét. Legtöbbjük német, francia, 
angol és amerikai volt. De voltak közöttük szépszámmal olyan kis 
országok polgárai is, mint például Ausztria, Magyarország, 
Csehszlovákia, valamint az egyes Balkán államok. 
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Ezeknek a búcsújáróknak legjelesebbjei között volt a német 
Thomas Mann és Gerhart Hauptmann, a francia Anatole France és 
André Maurois, a brit George Bernard Shaw és H. G. Wells, az 
amerikai Theodore Dreiser és Upton Sinclair, valamint a magyar 
marxista filozófus és esztéta Lukács György.5   

A marxista ideológia-imádatuk, valamint az a naiv remény, hogy 
ennek az ideológiának az égisze alatt majd létrejön a régóta vágyott 
boldog utópisztikus társadalom, teljesen elvakította őket. Egyszerűen 
nem látták, vagy nem voltak hajlandók látni a sztálinista rendszer 
kemény valóságát. Nem akarták észrevenni a Sztálin által teremtett 
tömegéhínséget sem, amely mintegy hat-hét millió ukrán és kaukázusi 
paraszt és munkás halálát okozta, és az elkeseredett éhező tömegek 
között még a kannibalizmust is kitermelte.6   

Nem voltak hajlandók meglátni az egész szovjet birodalmat 
átszövő Gulág-rendszer által összefogott kényszermunka- és 
büntetőtáborok ezreit, valamint az azokban elhulló ártatlan 
embermilliók szenvedéseit. S még a harmincas évek második felében 
dúló koncepciós perek valódi arculatát sem voltak hajlandók felismerni. 
Elutasították azt a gondolatot, hogy ezek a perek hithű marxisták 
tízezreit, és a Szovjetuniót alapító bolseviki honatyák százait küldték a 
halálba. S mindezt egyszerűen azért, mert az egykor Dzhugasvili néven 
ismert kaukázusi bandita (Sztálin) túl akart adni minden riválisán, hogy 
így a  Szovjetunió és a kommunista világ elvitathatatlan vezére 
lehessen. 

Mint a magyar származású szociológus, Paul Hollander, 
megjegyezte e politikailag gyermekdeden naív értelmiségieknek 
működését tárgyaló munkájában: „Ezek [az értelmiségiek] olyannyira 
el voltak ragadtatva a [szovjet] rezsimtől, hogy képtelenek voltak 
elfogadni azt a lehetőséget, hogy egy bonyolult cselszövésnek az 
áldozatai”.7 A valóságban azonban ezzel a naivitásukkal annak a 
totalitáriánus sztálinista rendszernek lettek az eszközei, mely a céljai 
elérése érdekében messze túlment a cárok alatt gyakorolt embergyötrő 
rendszeren. E naivitásuk volt az, amely ezeket a nyugati értelmiségieket 
a szovjet propaganda engedelmes eszközeivé tette, s a második 
világháború alatt és után egyesüket a Szovjetunió részére nyugati atom- 
és egyéb államtitkokat kiszolgáltató kémekké avatta.  

Ezeknek a naiv ábrándkergetőknek a soraiban volt található az 
Egyesült Államok egyik alelnöke, Henry Wallace (1888-1965; alelnök: 
1941-1945), valamint az amerikai Johns Hopkins Egyetemen működő 
híres-hírhedt Ázsia-szakértő, Owen Lattimore (1900-1989) professzor 
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is. Az oly tudományosnak mondott folyóiratoknak a szerkesztőjeként, 
mint a Pacific Review [Csendes-óceáni Szemle] és a Far Eastern 
Survey [Távol Keleti Szemle] Lattimore professzor két évtizeden át a 
Szovjetunió és Kommunista-Kina érdekében folytatott tudományos 
köntösbe öltöztetett félrevezető propagandát. Mint ezt John T. Flynn 
kimutatta a propagandista professzor ügyeit tárgyaló The Lattimore 
Story  [A Lattimore história] című munkájában, Owen Lattimore, 
valamint dedikált marxista és Sztálin-imádó követői, részesei voltak 
annak „az idegen cselszövés, ámítás, és megtévesztési hálózatnak, 
amelyet nem köztörvényes bűnözők és alvilági alakok, hanem 
úriembereknek, tudósoknak, és hazafiaknak álcázott magas rangú 
hivatalnokok és kormányszervek hajtottak végre”.8  

1944 nyarán Owen Lattimore, mint Henry Wallace alelnök 
kísérője és szakmai tanácsadója, meglátogatta a sokszáz 
kényszermunkatábornak szállást adó távolkeleti szovjet Kolima 
tartományt. Akkoriban Kolima a Szovjetunió leghírhedtebb és 
legjobban rettegett büntető tartománya volt, ahonnan nagyon ritkán tért 
vissza egy-egy elítélt. Hírhedt aranybányái működését 
rabszolgamunkások milliói biztosították, akik közül három-négy hónap 
után csak igen kevesen maradtak életben. A legmegbízhatóbb adatok 
szerint az 1930-as és 1940-es évek folyamán, abban a tartományban, 
közel hárommillió ártatlan politikai rab pusztult el, illetve esett 
áldozatul ennek a földi pokolnak. Mindez azonban nem befolyásolta 
Lattimore professzor Szovjet-imádatát, aki hazatérte után egy 
„lelkendező beszámolót” írt a National Geographic Magazine részére 
az általa meglátogatott táborokról, valamint Kolima tartomány 
brutalitásáról ismert kormányzójáról, Ivan Federovics Nikisovról 
(1894-1958). Ezt a szovjet titkos rendőrség, az OGPU szolgálatában 
álló kegyetlen és brutális porkolábot úgy írta le, mint egy jókedvű és 
joviális „főadminisztrátort”, aki Kolimát szinte egy kellemes vakációzó 
hellyé alakította át. Az OGPU kezelésében levő és Nikisov által 
vezetett Dalstroj [Távol-Északi Építkezési Társaság] nevű rabszolga 
kihasználó vállalatot pedig a Hudson Bay Company és a Tennessee 
Valley Authority nevű észak-amerikai természetátformáló vállalatokhoz 
hasonlította. A tartomány rabszolgák által fölépített fővárosát, 
Magadánt, viszont „egy első osztályú zenekarral és egy jelentős könnyű 
operatársulattal”9 ellátott fontos adminisztratív és kulturális 
központként festette le. 

Kétségtelen, hogy Lattimore hatása alatt Henry Wallace alelnök is 
ezt a felfogást képviselte, amelyet népszerűsített is 1946-ban megjelent 
Soviet Asia Mission [Szovjet ázsiai küldetés] című munkájában. Mint 
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írja, „Magadánban találkoztam Ivan Fedorovics Nikisovval, a Dalstroj  
orosz vezérigazgatójával [...], amely vállalat a Tennessee Valley 
Authority és a  Hudson Bay Company kombinációjának felel meg. 
Hivatalában ki voltak állítva a vidék fémtartalmú kőzeteinek egyes 
példányai, úgymint arany, ólom, molibednum, valamint ritka rádióaktív 
elemek [...]. Nikisov nagyon lelkes volt [...]. [Mint elmesélte], az első 
telepesek tizenkét évvel ezelőtt érkeztek meg, akik nyolc előregyártott 
házat raktak össze maguknak. Ma [1944-ben] Magadánnak 
negyvenezer lakosa van, akik mind kényelmesen laknak [...]. A kikötő 
nagyon szép [...]. Végigrepítettek minket a kolimai országúttal 
egyvonalban  egészen Bereliakh-ig, ahol két aranylelő bányát néztünk 
meg [...]. A vörösfenyők épp virágozni kezdtek, és Nikisov szökdécselt 
össze-vissza, rettentően élvezve a remek levegőt. A fákkal benőtt völgy 
csodálatosnak tűnt [...]. A kolimai aranybányászok nagytermetű, 
robosztus fiatal emberek [...]. Ivan Nikisovnak nagy bizalma volt az 
arany jövőjével kapcsolatban. Úgy véli, hogy a Szovjetunió sok 
arannyal rendelkezik [...]. Két napi magadáni tartózkodásunkat egy 
helyi tehetségekből szervezett előadás fejezte be: egy poltávai ballet 
társaság [...] és egy kizárólag helyi hivatásos zenekar szereplésével [...]. 
Nem hiszem, hogy valaha is jobb minőségű előadást láttam volna 
egyetlenegy város rendezésében sem”.10  

A két vizitáló amerikai közül egyik sem ismerte fel -- s Lattimore 
fel sem akarta ismerni -- azt a tényt, hogy amit Kolimában és 
Magadánban láttak és észleltek, csupán egy  központilag irányított nagy 
csalásnak, ámításnak és káprázatnak volt az alkotórésze. Nem tudták 
vagy nem akarták tudni, hogy Magadánt nem telepesek, hanem 
kizsigerelt politikai rabok építették, akik a tartományban 
rabszolgamunkát végeztek. Nem tudták vagy nem akarták tudni, hogy 
az általuk követett kolimai országutat Bereliakh-ig szintén ezek a 
rabszolgák építették a lehető legembertelenebb körülmények között, 
amely sok tízezer rabszolga halálát okozta. Sőt, a munkálatok közben 
oly sokan lelték ott halálukat, hogy ezt a „pokolba vezető utat” még ma 
is a „csontok útjának” nevezik.11 Az oda kirendelt rabszolgamunkások 
közül ugyanis annyian elhullottak és meghaltak, hogy az út mindkét 
szegélye még ma is tele van az ott elpusztultak csontjaival. Amint egy 
közelmúltban odakerült angol utazó megjegyezte, „a rabmunkások 
közül tavaszra kevesebb mint egy  százaléka tért csak vissza 
Magadánba.”12  Tehát 99 százalékuk elpusztult.  

Wallace alelnök és Lattimore professzor azt sem tudta vagy nem 
akarta tudni, hogy azok a bizonyos „nagytermetű, robosztus 
fiatalemberek”, kik a bányászok szerepében tetszelegtek, valóban az 
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OGPU fogmegjei, és a táborok kegyetlen őrei voltak. Ez a 
megtévesztési játék végigkísérte az amerikai alelnököt és marxista 
szimpatizáns tanácsadóját az egész szovjet útjukon. A magadáni 
búcsúesten például olyan művészek és zenészek szerepeltek, akik 
legtöbbjét a látogatók elkápráztatására hozták oda e fontos látogatás 
alkalmából. Néhányuk pedig olyan művészek soraiból került ki, akiket 
oda száműztek, és ez  alkalommal erőszakkal szerepeltettek a látogatók 
megtévesztésére. 

Az egyik ilyen rabszolgamunkás, aki messziről végigszemlélte 
Henry Wallace és Owen Lattimore kolimai szereplését és 
félrevezettetését, Elinor Lipper volt, aki tizenegy évet töltött különböző 
szovjet kényszermunkatáborokban. Ő egyike azoknak a keveseknek, 
akik megjárták Kolimát, életben maradtak, és később Amerikába 
kikerülhettek. Miután elolvasta Henry Wallace minden valóságot 
nélkülöző írását a kolimai rabszolgagyarmatról és annak brutális 
kormányzójáról, elhatározta, hogy ő viszont a másik oldalt, vagyis a 
valóságot festi meg a rabszolgák szemszögéből. Mint írja: „Wallace 
nem említi vagy nem tudja, hogy a várost [Magadánt] kizárólag 
embertelen körülmények között dolgozó rabszolgák építették [...]. Nem 
mondja vagy nem tudja, hogy ezt az utat [a „csontok útját”] 
egyesegyedül rabok építették, s hogy az építés közben tiz- és tízezrek 
pusztultak el [...]. Igen sajnálatos, hogy Wallace alelnök nem láthatta 
[Nikisov] ‘szökdécselését’ a rabszolgatáborban az egyik részeges 
garázdálkodása közepette, miközben piszkos káromkodásai zuhogva 
hullottak a kimerült rabok fejére, akiket aztán minden ok nélkül 
magánzárkába csukatott, vagy pedig aranybányákba küldött 14 vagy 16 
órás napi munkára.”13  

Ilyen volt tehát ez az ország, társadalmi rend, és politikai rendszer, 
amit az eltévelygett nyugati értelmiségiek százai éltettek és 
tömjéneztek. Mikor az irodalmi Nobel-díjat nyert George Bernard 
Shaw szerelvénye átgurult a szovjet határon, „az összes magával hozott 
élelmet kidobta a vonat ablakán, mivel meg volt győződve arról, hogy 
Oroszországban semmiből sincs hiány”.14  S amikor pedig egy női 
börtönt látogatott meg, kijelentette, hogy „e nők egyike sem lenne jobb 
helyzetben ha ártatlan személyként egy angol gyárban keresné a 
megélhetését”.15 Shaw szerint ugyanis a Szovjetunióban börtönlakónak 
lenni, egy nyugati kapitalista ország börtönéhez viszonyítva, 
„kiváltságot” jelentett.16 Oroszországi tartózkodása folyamán a nyugati 
civilizációval kapcsolatban a következő nevetséges és primitív 
kijelentést tette: „Nyugaton „rothadt a polgárság, rothadt a hadsereg, 
rothadtak a monarchiák, és mindenek felett, rothadt a parlamenti 
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intézményrendszer”.17 A „rothadó nyugatra” történt visszautazása előtt 
pedig az ünnepelt író így sóhajtott fel nagy elkeseredésében: „Holnap 
itthagyom remény ezen országát, és visszatérek a kétségbeesés nyugati 
államaiba.”18 Majd továbbmenve, így folytatta: „Mi nem érezhetjük 
úgy, hogy a moralitás magaslatán állunk, amikor a legsikeresebb 
szomszédunk [...a Szovjetunió] egy maroknyi kizsákmányolót és 
spekulátort igazságosan és emberségesen liquidál, hogy a világot 
biztonságosabbá tegye a tisztességes emberek számára.”19  

 A nagy népszerűségnek örvendő német regényíró, Lion 
Feuchtwanger (1884-1958), teljesen egyetértett Shaw-val, amikor 
1937-ben, a nagy terror kellős közepén, így áradozott Sztálin 
birodalmáról: „Olyan országokból érkeztem a Szovjetunióba, ahol a 
panaszkodás mindennapi jelenség, s amely országok polgárai [...] 
változások után epedeznek. Nyugaton magunkba szívott levegő  
áporodott és bűzös. A nyugati civilizációban már nincs többé 
tisztánlátás és határozottság. [...] Amint magunk mögött hagyjuk az 
áldemokráciák nyomasztó levegőjét és képmutató humanizmusát, és 
belépünk a Szovjetunió éltető légterébe, ismét szabadon lélegezhetünk. 
Itt nem kell elbújnunk misztikus és értelmetlen szlogenek mögé, mert 
itt józan etika uralkodik.”20  És mindezt Feuchtwanger 1937-ben írta, 
amikor Sztálin szemrezdülés nélkül küldte halálba országa polgárainak 
tízezreit, és a Szovjetuniót megalapító egykori bajtársait is egytől-egyig 
kiirtotta.  

Hasonló meggyőződésének adott kifejezést John Strachey (1901-
1963), angol munkáspárti politikus és közíró is, aki szintén a harmincas 
évek közepén látogatta meg a „jövő országának” nevezett szovjet 
birodalmat. Mint írja: ”Már most is [...], amikor az osztálynélküli 
társadalom még ki sincs teljesen fejlődve, ebben az országban egy oly 
életkedv érezhető, amelynek nincs párja sehol a világon. A kapitalista 
világból a Szovjetunióba utazni olyan, mint halálból újjászületni.”21  
Szerencsére, Strachey azon gondolkodni tudó emberek közé tartozott, 
akik idővel rájöttek, hogy kegyetlenül becsapták őket. 1940-re már 
teljesen kiábrándult a sztálini paradicsomból, és a kommunista 
mozgalomnak is búcsút mondott. 

Az amerikai publicista, Louis Fischer (1896-1970), aki sok évet 
töltött a Szovjetunióban, mint egy baloldallal szimpatizáló író, szintén 
hasonló hangokat hallatott Sztálin birodalmáról. „Jobban kedvelem a 
frissen száguldó szelet, mint az áporodott levegőt. [...] Tetszettek a 
szovjetek, mert [...] az elnyomott tömegek érdekében szétverték a 
kivételezett kevesek privilégiumait, mert gyengék voltak, és mert a 
világ konzervatív és reakciós elemei hadakoztak ellenük.”22 Később 



72 

Fischer is kiábrándult egy kicsit és kénytelen volt elhagyni a 
Szovjetuniót. Ugyanakkor baloldali elkötelezettségét mindvégig 
megtartotta.  

Persze voltak tőle még olyanabbak is, akik között fő helyet foglal 
el Sidney (1859-1947) és Beatrice (1858-1943) Webb brit házaspár, 
akik egész életükben a marxizmus apostolai, és részben Sztálin imádói 
voltak — habár nem egészen George Bernard Shaw nívóján. 
Idevonatkozó írásaikból a szovjet diktátor mint afféle liberális 
demokrata politikus jelenik meg még a második világháború kellős 
közepén is. Az ő meglátásuk szerint ugyanis „Sztálin nem egy diktátor 
[...]. Csupán Moszkva egyik körzetének a Szovjetunió Legfelsőbb 
Tanácsába legálisan beválasztott képviselője [...]. Írásaiban és 
beszédeiben egyaránt állandóan hangoztatja, hogy az Elnökség 
tagjaként [...] ő csupán egyike a harmincnak. Ami pedig a Kommunista 
Pártot illeti, ő csak a vezetőség megbízása alapján látja el a főtitkári 
teendőket. [....] Neki ugyanis még annyi hatalma sincs, mint Roosevelt 
elnöknek, akit [a háború idejére] az Egyesült Államok Kongresszusa 
ideiglenes jogokkal látott el, illetve, amely hatalommal az amerikai 
alkotmány minden négy évben minden soron levő elnököt felruház.”23 
Ezeket olvasva, és ugyanakkor ismerve Sztálin birodalmának 
terrorvilágát, nehéz elfogadni azt a tényt, hogy a Webb házaspár 
szellemi nívóján működő egyéneket az ideológiai elkötelezettségük úgy 
el tudott vakítani, hogy még a haláltáborokban szenvedő milliók 
jajkiáltását sem voltak hajlandók észrevenni és meghallani. 

A Nobel-díjas chilei költő, Pablo Neruda (1904-1973), még a 
Webb-házaspárnál is tovább ment Sztálin imádatában és dicséretében. 
Mint írja: „Sztálin úgy jelent meg szemeim előtt mint egy nemes 
elveket valló jólelkű ember, aki oly józan, mint egy remete, és aki az 
orosz forradalomnak titáni védelmezője. Ez a nagy bajuszú kis emberke 
a háború alatt óriássá növekedett.”24 Neruda Sztálin-imádata odáig 
terjedt, hogy még Szolzsenicin Gulágon eltöltött szenvedéseivel sem 
volt képes szimpatizálni. Sőt, továbbmenve, még azt a kijelentést is 
megkockáztatta, hogy Szolzsenicin által megfogalmazottat Gulág-
élmények a világtörténelem palettáján teljesen jelentéktelen jelenségek, 
és azok tulajdonképpen nem is érdemelnek komolyabb figyelmet.25  

Az amerikai fekete marxista közíró, W. E. B. Du Bois (1868-
1963), is nagy szimpátiával emlékezett meg a szovjet diktátorról, aki, 
szerinte „nem kívánt soha sem tömjénezést, sem bosszút. Mindig 
racionális és békülékeny volt.”26  
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Teljesen egyetértett Du Bois-val Jerome Davis (1891-1979), a 
Yale Egyetem szociológusa is, aki azt állította, hogy „hiba lenne a 
szovjet vezért egy erőszakos embernek hinni, aki ráerőszakolja 
elképzeléseit másokra. [...] Ugyanis [Sztálin] minden cselekedete teljes 
egészében tükrözi a tömegek vágyait és reményeit.27 Ezt a véleményét 
Davis még a harmincas évek koncepciós pereivel kapcsolatban is 
fenntartotta, amelyek szerinte csak néhány politikai bűnözőt érintettek. 
Ugyanakkor a Szovjetunió békés polgárai „nagyobb bőségnek és 
nagyobb szabadságnak örvendtek,” mint valaha is az orosz 
történelemben.28  

Ugyanezt vallotta a népszerű német regényíró, Bertolt Brecht 
(1898-1956), aki képtelen volt átlátni a sztálinist rendszer 
cselszövésein. A harmincas évek politikai perei és tisztogatásaival 
kapcsolatos tömeges emberirtást is a legszebb színben tüntette fel: 
„Ezek a perek még a Szovjetunió és szovjet kormány legelszántabb 
ellenségei szemében is nyilvánvalóvá tették, hogy itt egy aktív 
összeesküvés volt a rendszer ellen, [...] amelyben helyet talált minden 
belföldi és külföldi söpredék, minden féreg, beleértve minden profi 
bűnözőt és minden besúgót. Ennek a söpredéknek a céljai megegyeztek 
a vádlottak céljaival. Biztos vagyok benne, hogy ez az igazság [...].”29 

A korabeli amerikai nagykövet, Joseph E. Davis is teljesen bevette 
a szovjet propaganda által festett képet. Úgy látta és vélte, hogy 
„Sztálin valóban egy elkötelezett  demokrata, aki elutasít minden 
autokratikus kormányzási elvet. [...]. Azt mondják, hogy Sztálin maga 
döntötte el azt, hogy a titkos és egyetemes szavazati jog része legyen az 
új alkotmánynak.”30  Davis nagykövet szintén kihangsúlyozta Sztálin 
magabiztos, de ugyanakkor kedves és szeretetre méltó egyéniségét: 
„Barna szemei nagy bölcsességet és kedvességet árasztanak. Egy 
kisgyermek szívesen az ölébe ül, s egy kutyuska szívesen hozzá 
simul.”31 

Kétségtelen, hogy Sztálin különleges emberi tulajdonságokkal 
rendelkezett, beleértve azt az adottságot is, hogy látogatóinak legtöbbje 
mind a hatása alá került. Valódi gyilkos énjét ilyenkor egy 
szeretetreméltó gondos apa vagy nagybácsi énjével cserélte fel. És ez a 
nyugatiak felé sugárzott egyéniség különösen megkapta azokat, akik 
különben is a marxista ideológia elkötelezettjei voltak. Így aztán még 
az a hihetetlennek tűnő eset is bekövetkezett, amikor Rev. Hewlett 
Johnson, az angol Canterbury katedrális dékánja, s így az egyik 
legmagasabb rangú anglikán egyházfi, azt a kijelentést is 
megkockáztatta, hogy „a szovjet rendszer a keresztény eszméknek a 
legfenségesebb megtestesítője.”32 
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Végszóként még csupán annyit, hogy még ma, másfél évtizeddel a 
Szovjetunió szétbomlása után is, mindig nagy számban vannak oly 
nyugati értelmiségiek -- jelentős részük a legjelesebb egyetemi oktatók 
és legbefolyásosabb publicisták soraiban --, akik a levitézlett marxista 
ideológiát és annak a szovjet változatát még mindig világmegváltó 
eszmének tartják. Sőt, még olyanok is vannak, akik  Sztálint a 
demokrácia előharcosakét értékelik és hirdetik. Ennek a gondolatnak az 
egyik legközismertebb és legnevetségesebb harcosa Grover Furr, a 
New Jersey állambeli Montclair State University professzora, aki 
többek között “Stalin and the Struggle for Democratic Reform”33  című 
tanulmányában ezt a kaukázusi tömeggyilkost az emberiség nagyjai 
közé sorolja. Ez az igyekezet persze több nyilvános vitához vezetett, 
melyek közül az egyik a Pittsburgh Tribune-Review hasábjain zajlott le 
a jelen szerző részvételével.34  

* * * 
Sajnálatos, hogy George Bernard Shaw (1856-1950) és követőinek 

nem adatott meg az a lehetőség, hogy néhány hónapot tölthessenek a 
kolimai aranybányákban Nikisov elvtárs kezei alatt. Egy ilyen röpke 
tartózkodás minden bizonnyal megváltoztatta volna a „szocializmus 
hazájával” kapcsolatos  véleményüket. A nyugati értelmiségiek 
legtöbbjének fogalma sem volt arról, hogy mit jelentett ennek a 
bizonyos szocializmusnak a kivitelezett formája Sztálin országában. 
Filozófiai tanulmányaik alapján, de minden gyakorlati élmény nélkül, 
el voltak ámulva attól a „nagy társadalmi kísérlettől”, amely „Sztálin 
marsal” vezérlete alatt a Szovjetunióban végbement. S ebből az 
ámulatból csak igen kevesüknek volt ereje, tehetsége, és akaratereje 
kiszakadni és kiszabadulni.  

Ezen kevesek közé tartozott a magyar születésű Kösztler Artúr 
[Arthur Koestler] (1905-1983), aki szovjet élményei alapján teljesen 
kiábrándult nemcsak Sztálin vezérségéből, de a bolsevik kommunista 
ideológiából is. Kiábrándulását Darkness at Noon [Sötétség délben], 
először angol nyelven megjelent, önéletrajzi regényében írta meg. 
Regénye megrázóan jellemzi a szovjet rabszolgarendszer kifejlődését 
és működését, amelynek még a bolseviki párt alapítóinak ezrei is 
áldozatul estek.35   

Kösztler minden sztálinista gazságot felfedő írása kissé megrázta a 
nyugati kommunista világot és pártokat. A nyugati értelmiségi elit 
azonban továbbra is kitartott pro-szovjet elvei mellett. Minden 
leleplezés ellenére is, legtöbbjük továbbra is megtartotta Sztálin-
imádatát és a szovjet kommunista rendszerbe vetett hitét. Sajnos az 
utóbbiak közé tartozott az arisztokratából Sztálin-imádó bolsevistává 



75 

vedlett gróf Károlyi Mihály is (1875-1955), aki a második világháború 
alatt különböző kommunista és magyar ellenes emigrációkkal karöltve 
mindvégig a magyar nemzeti emigráció ellen, és a szovjet politikai 
érdekek mellett ügyködött.36 Bolseviki elkötelezettségéből végülis csak 
a sztálinista tisztogatásokra emlékeztető Mindszenty (1948) és Rajk 
(1949) perek rázták ki. E koncepciós perek hatására Károlyi is szakított 
Rákosival és rendszerével, és feltehetően Sztálin vezérségéből is 
kiábrándult. Azonban sajnos, ennek a kiábrándulásának sohasem adott 
hangot. 

A nyugati értelmiségi elit mély és hosszantartó kommunista 
elkötelezettsége magyarázatot ad arra a kérdésre is, hogy a nyugati 
közvélemény miért csak olyan nagy késéssel  vett tudomást a Gulagról 
és a szovjet rabszolgarendszer kegyetlen világáról. Ezért elsősorban a 
tömeghírközlés eszközeinek nagy részét kezükben tartó nyugati 
értelmiség tagjai felelősek. Ők voltak azok, akik évtizedeken keresztül 
megakadályozták azt, hogy a milliókat felőrlő szovjet kommunista 
rabszolgatáborrendszer híre a világ közvéleménye elé kerülhessen. 
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N.F. Dreisziger: 

HUNGARIAN SURVIVAL – IN  HUNGARY 
AND IN THE BORDERING STATES 

...every nation will survive while it has some 
message to communicate to the rest of humanity. 

Hungary has yet to tell her message... 

Zoltán Kodály (1882-1967) 
 

Closely related to the problem of the survival of the Magyar nation 
is the question of the continued existence of Hungarian com-munities 
beyond the borders of the Hungarian state. This subject is composed of 
two parts.  

The first and the more important one is the issue of the persistence 
of Hungarian minorities in the states bordering on Hungary.  

The other is the question of the survival of the Hungarian diaspora, 
the scattered Magyar communities that had come about during the past 
century-and-a half as a result of emigration, whether voluntary of 
forced, of Hungarians from their homelands in East Central Europe.  

This article focuses on the persistence of Hungarian minorities in 
the states bordering on Hungary. 

The question of the survival of Hungarian culture outside of the 
state of present-day Hungary is a relatively recent one. Its origin can be 
found in the First World War and the post-war peace settlement, which 
truncated the historic Kingdom of Hungary. The origin of the 
Hungarian diaspora scattered throughout parts of the Old World and the 
New, is also fairly recent, dating from the last decades of the 19th 
century. Of course, there had been emigrations from Hungary before, 
but nothing on the scale and with the permanence of those that resulted 
in the rise of the present Magyar diaspora. After every war of liberation 
against the Habsburgs, a new emigration resulted, but in terms of 
numbers and long-term viability, they were on the whole insignificant. 
In regards to mere numbers, this generalization does not hold true as far 
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as the émigrés of the War of Independence of 1848-49 are concerned, 
but it does regarding permanence. In the wake of the Austro-Hungarian 
compromise of 1867 a great many of the “forty-niners” returned to 
Hungary. Because most of the others were also in position to return, 
their activities as political émigrés lost a great deal of their legitimacy. 

 For these reasons the beginnings of the Hungarian diaspora in 
North America can best be dated from the coming of the masses of 
Magyar economic migrants during the last decades of the 19th century. 

The post-World War I territorial settlement, proclaimed by the 
Treaty of Trianon, had much more drastic consequences. Not only did 
it result, in time and rather indirectly, in the emigration of tens of 
thousands of additional Hungarians from the Carpathian Basin, it also 
brought about the birth of very large Hungarian minorities in Romania, 
Czechoslovakia and Yugoslavia. The history of these ethnic 
communities constitutes a large subject that defies adequate summation 
in an overview such as this one. Accordingly, a few comments will 
have to suffice along with brief references to general trends and future 
prospects. 

Survival in the Neighboring States 
The Treaty of Trianon sanctioned the transfer of territories with 1.6 

million Hungarians to the greatly enlarged post-World War I Romania, 
1 million to the newly-created state of Czechoslovakia, and half-a-
million to the Kingdom of the Serbs, Croats and Slovenes, the future 
Yugoslavia. (1)  For these Hungarian communities the following eight 
decades would be characterized by minority status in highly 
nationalistic societies whose leaders and even members usually 
considered them their traditional opponents and probable future 
adversaries. The eight decades following the Treaty of Trianon also 
brought the erosion of the Hungarian presence in these countries, along 
with the diminution – of the size of the Hungarian minorities. Though 
greatly diminished in relative demographic terms, the Hungarian 
communities of Hungary’s erstwhile neighbors – Czechoslovakia 
(today’s Slovakia and the Sub-Carpathian region of Ukraine), 
Yugoslavia (today’s  Serbia, Croatia and Slovenia) and of course 
Romania – constitute collectively present-day Europe’s largest ethnic 
minority. (2) 

Comprehensive treatments of the evolution of these minority 
Hungarian communities in the Carpathian Basin are rare, (3)  especially 
in Hungarian, as the topic was virtually taboo during the communist era 
in Hungary. The situation changed with the passing of that age in 1989. 
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Not surprisingly, the early nineties witnessed the publication of works 
on this subject, the most prominent of which was a book designed for 
secondary and post-secondary students, Magyarok a határokon túl 
(Hungarians beyond the borders).(4)  Though the basic purpose of this 
survey’s authors, Károly Kocsis and Eszter Hodosi Kocsis, was to 
acquaint Hungary (the book with the Hungarian-inhabited lands in the 
vicinity of Hungary (the book doubles as a tourist guide), it also offers 
an overview of the demographic evolution of the Hungarian minority 
communities of the Carpathian Basin. 

According to the book’s authors, there were both general causes of 
the demographic erosion of the Hungarian communities of the neigh-
boring states, the so-called Successor States, and causes that were 
specific only to some – and, in some cases, to one – of these countries. 
Life in a culturally and politically alien environment, where official 
discrimination was often accompanied by hostility on the part of the 
local “state-forming” population, was not conducive to the maintenance 
of a Hungarian identity. To avoid harassment and maltreatment (which 
was especially blatant sometimes in the armed forces of these states), 
many Hungarians, especially members of the younger generations, 
simply assumed the identity of the majority: spoke their language 
(especially in public), attended their schools, frequented their cultural 
institutions, and in some cases even changed their names. Even 
manifestation of good relations between minority Hungarians and 
members of the majority community could speed the diminution of 
Magyar culture: inter-ethnic marriages also contributed to the process 
of assimilation, as the children of such marriages were more likely to 
acquire the majority culture – and majority ethnic identity – than the 
offspring of Hungarian parents. 

Especially rapid was the de-Magyarization of formerly Hungarian-
speaking non-Hungarian minorities. Magyar-speaking members of 
certain ethnic or religious communities, such as Jews, Germans and 
Gypsies, often abandoned the Magyar language quite rapidly and 
assumed trappings of the majority culture with less reluctance than did 
Hungarians. When it came to a declaration of their ethnic identity, they 
were more likely than Magyars to identify themselves as members of 
the national majority. A further decline in the number of Hungarians in 
the official censuses conducted in these countries was caused by the 
fact that members of these minorities, even those who spoke Hungarian 
at home, were usually listed as members of the majority nationality. (5) 

Specific causes of the decline in the size of these Hungarian 
communities were many and diverse. They were often the byproduct of 
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wars or domestic political strife. The Second World War had taken an 
enormous toll on the Magyar-speaking Jewish community of most of 
the Carpathian Basin. In the Hungarian controlled parts of the region, 
the most damage occurred during the late spring and early summer of 
1944, after the Nazi occupation of Hungary. Elsewhere, in pro-Axis 
Romania, Slovakia and Croatia, the Holocaust of the Magyar-speaking 
Jews had started earlier, but claimed fewer victims, mainly because by 
1940 most Hungarian Jews were in Hungarian-controlled territory.  
Despite this and somewhat ironically, it was the Jewish population of 
truncated, “Trianon” Hungary, that survived the Holocaust in greater 
numbers and larger proportion than the Magyar-speaking Jewish 
population of the neighboring states. The explanation, of course, lies 
mainly in the fact that in July of 1944 the planned deportation of the 
Jews of Budapest was blocked by Admiral Miklós Horthy, the Regent 
of Hungary. (6)   

Other examples of war-related diminution of the number of 
Magyar or Magyar-speaking peoples in the neighboring states of 
Hungary have to do with events that befell ethnic Hungarians rather 
than peoples of multiple ethnic identity. Most such examples have to do 
with the expelling or deportation of Magyars from their ancestral com-
munities that took place during the Second World War and its 
aftermath, but a few happened before then or after, such as the 
expelling of tens of thousands of Hungarians from Yugoslavia in the 
wake of the crisis that followed the assassination of that country’s king 
in Marseille, in 1934. (7)  Such deportations took place perhaps on the 
largest scale after World War II in Czechoslovakia, where an even 
larger number of Magyars were forced from their towns and villages. 
Some were transferred to the territory vacated after the German 
population of the Sudetenland was expelled, while others were sent to 
Hungary after a “voluntary” exchange of populations. Those who 
wished to avoid being relocated, could do so if they renounced their 
Hungarian identity.(8)  Though probably affecting proportionately 
fewer people but claiming thousands of lives, the post-war treatment of 
the members of the Magyar minorities in Romania and Yugoslavia 
contributed to the sudden demographic diminution of their particular 
communities. 

The demographic statistics available to the authors of the textbook 
in question, covering the whole six decades after Trianon, speak 
volumes about the decline or stagnation of the Hungarian population in 
the neighboring states of the Carpathian Basin. In the region that was 
transferred to Romania in 1920, about 1,658.000 Hungarians had lived 
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at the time of the last (pre-war) Hungarian census. For 1980, the 
corresponding figure is 1,651.307. For the territory of present-day 
Slovakia, these two figures are 881.326 and 559.801 respectively. For 
the South Slav states (Serbia, Croatia and Slovenia combined) there is 
also a decrease, from 658.247 to 419,412. (9)  The full implication of 
these decreases becomes evident only when we look at the population 
growth statistics of these countries themselves. For example, in the 
same period (from the early 1920s, to the mid-1980s), the number of 
Slovaks in what is now the Slovak Republic had increased from about 
1,688.000 to 4,393.000; and that of the Romanian population of 
Transylvania, from 2,930.813 to an estimated 5,500.000. (10) 

The decline of the Hungarian presence in the neighboring states 
has been documented not only by Hungarian textbooks published in the 
immediate post-communist era when Magyar nationalism had under-
gone a certain degree of reawakening. It had been remarked earlier that 
during the communist era the subject of the fate of Hungarian 
minorities in the neighboring socialist states had been taboo, especially 
for authors writing for popular audiences in Hungary. The country’s 
leaders, however, had an interest in the subject. In fact, on one occasion 
at least, they commissioned a major study of an important aspect of this 
subject, the fate of the Hungarian minority ethnic press in these 
countries. The study was to be circulated among the communist 
faithful, and was produced by one of the period’s most prominent 
historians, academician Magda Ádám. (11) 

Ádám was not reluctant to stress the important role that the media, 
especially the printed media i.e. the ethnic or minority press, played in 
the lives of the Hungarian communities of Romania, Czechoslovakia 
and Yugoslavia. She was also not reluctant to pint out the difficult 
conditions under which the Hungarian “ethnic press” tried to exist in 
these countries.  Its problems were numerous. One of the most 
persistent ones was the isolation of Hungarian journalists and writers 
from other journalists and writers, whether citizens of Hungary or 
residents of the other neighboring states. This isolation was deliberately 
fostered by the authorities of the countries concerned. Another 
problem, especially in Romania and Czechoslovakia, was the lack of 
state support for Hungarian cultural activities, including the press. The 
excuse for this was the claim that the Hungarian government promoted 
Hungarian culture throughout the region, and that Hungarians 
everywhere in the Carpathian Basin were “reading” press products 
published in Hungary, and were viewing Hungarian television 
broadcasts. The problem with this claim according to Ádám, was the 
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fact that the entry of Hungarian publications into, for example Romania 
and even Czechoslovakia, and their distribution there, was impeded by 
the national and local authorities. With their press not receiving state 
support (and without state support in socialist countries, the operations 
of the press were well-nigh impossible), and Hungarian press products 
not being accessible, minority Hungarians had to rely on the non-
Hungarian media for information and entertainment. (12) 

The situation was somewhat better in Yugoslavia, Ádám admitted. 
There the principle of socialist “self-management” occasionally 
provided opportunity ˝for the establishment of a network of institution 
which rendered minority rights (also theoretically existent in 
Czechoslovakia) attainable in practice.” “In contrast,” “Ádám 
explained that in Romania no such situation existed and every effort 
was made by the country’s authorities “to impede or make impossible 
contact with Hungary” con-tact that was vital to the Hungarians of 
Transylvania. “The aim [of this policy]” according to Ádám was 
“clearly to speed up” the assimilation of Hungarians in Romania. (13) 
With regard to Czechoslovakia, Ádám had similar conclusions: 

[The minorities policy] in Czechoslovakia already boasts significant results: the 
weakening of ethnic consciousness amongst the ranks of the Hungarians living in 
Slovakia has reached a stage when even in the short run, it may corroborate the 
Slovak and Czech claims that the nationality question no longer exists in 
Czechoslovakia... (14) 

 
No specific mention has been made so far of the Hungarian 

minority of Subcarpathia, or Transcarpathia as  the region is also 
known, a piece of territory that before 1920 belonged to Hungary, in 
the interwar years to Czechoslovakia, in the Cold War era to the 
U.S.S.R., and which presently is a part of the independent republic of 
Ukraine. Yet, such mention is in order as this region, in particular that 
portion of it that is a part of the lowland known as the Hungarian Plain, 
is the home of a Hungarian population numbering close to 200.000.(15) 

Though there has not been an absolute decline in Subcarpathia’s 
Hungarian population since the World War I period, there has been a 
rather steep relative decline: from constituting about 30 percent of the 
region’s inhabitants in 1910, the Hungarian community had declined to 
about 15 percent by the end of the 1970s. (16) The story of this demo-
graphic diminution has been told in our journal by Professor S. B. 
Várdy in 1989, (17) and is not at all untypical of the fate of Hungarian 
minorities in the territories detached from Hungary by the Treaty of 
Trianon. 
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It all started by the land reforms that Czech administrations 
imposed on the region following the formation of Czechoslovakia. 
These reforms came at the expense of Hungarian landowners in the 
region, but benefitted predominantly the local non-Magyar population. 
At the same time, educational and other reforms also favored the Slavic 
groups as funds were made available to them for building schools, 
while the large Magyar ethnic group in the region was served by a 
single secondary school throughout the 1930s. Throughout this time, 
Várdy remarks, “Hungarians... had to suffer mistreatment at the hands 
of the increasingly intolerant... Slovak and Ukrainian nationalists.” (18) 

The Soviet takeover of the region was motivated by strategic 
considerations. The possession of Subcarpathia gave the U.S.S.R. a 
military staging-area within the Carpathian Basin, a convenient entry 
point to Central Europe. Not surprisingly, the aim of early Soviet ethnic 
policy in the region was to reduce the size and influence of “unreliable” 
minorities, especially the Hungarian one. Thousands of Magyar men 
(and even women) were deported to other parts of the U.S.S.R. and all 
Hungarian schools were closed. Years later, some deportees were 
allowed to return and during the mid-1950s the schools were gradually 
reopened. The region’s Ukrainian nationalists as well as the Russians 
who had been “imported” into the region by the Soviet authorities, 
tended to make life miserable for the local Magyar population. Not so 
the Rusyns, who detested both the Ukrainian chauvinists and the 
Russian “carpetbaggers” and viewed Hungarians a fellow victims of 
Soviet rule. (19) 

The last three decades of Soviet rule in Subcarpathia did not bring 
dramatic events to impact negatively on the Hungarian minority there; 
nevertheless, they still witnessed the erosion of Hungarian culture. 
Children who had attended local Magyar schools were disadvantaged in 
their search for employment, which fact contributed to the decline of 
enrollment in these schools. State support for Hungarian cultural 
institutions, including the schools with declining enrollment, dwindled; 
fewer and fewer priests could be found to administer to the 
community’s religious needs, and in general, the size of the Hungarian 
community’s intelligentsia declined. Though the late 1980s brought 
some improvements, especially in the increased contacts Hungarians 
were allowed with their co-nationals in Hungary, the prospects for 
long-term cultural survival did not improve substantially. A number of 
factors, according to Várdy, had saved the Hungarian community of 
Subcarpathia from total assimilation: “self-isolation, rural existence, 
lack of geographical mobility, and resistance to intermarriage...” (20) 
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Although these factors have no doubt continued to work after the fall of 
the U.S.S.R., there can be little doubt that the erosion of Hungarian 
culture has continued since the collapse of the Soviet Union and will 
continue in the foreseeable future. 

The situation of the Hungarian communities of the northern 
Balkans (of Yugoslavia and its successor states), is not substantially 
different. The fate of these Magyar ethnic islands in the lands of the 
South Slavs has been outlined in a number of articles written by 
Professor Andrew Ludányi, one of which  had appeared in our journal. 
(21)  Only the briefest summary of this study can be given here, but 
even that will give a taste of the difficult lives that Hungarians had 
lived at times in the country that was originally called the Kingdom of 
Serbs, Croats and Slovenes and later became known as Yugoslavia.  

Although interwar Yugoslavia was perhaps Europe’s most multi-
ethnic state, toleration of minorities was rarely practiced there. Instead 
of fostering ethnic equality, what characterized Yugoslavia was the 
existence of a hierarchy of nationalities. The dominant group was the 
Serbian one. Croats and Slovenes constituted citizens of secondary 
rank, while Hungarians were somewhere near the bottom of the “ethnic 
ladder” – partly  because of the fear many South Slavs had of potential 
Hungarian designs for the dismantling of the post-World War I 
territorial settlement. For this reason, according to Ludányi, the 
Belgrade authorities adopted a two-pronged policy to weaken the 
Magyar minority politically. One prong of these policies was outright 
repression, the other was the more “sophisticated” policy of playing off 
other minorities against the Hungarians. Manifestations of the policy of 
repression were the exclusion of Hungarians from the country’s civil 
service, the insistence that they use Serbo-Croatian in their dealings 
with the authorities, and the banning of contacts – even  purely cultural 
contacts – between the Magyars of Yugoslavia and citizens of Hungary. 
There was also economic discrimination against them. As had been the 
case in all the other detached territories, the Serb authorities embarked 
on “land reforms” which in most cases meant the distribution of the 
land of Hungarian landlords among the South Slav peasants of the area 
in question. (22) 

The situation of the Hungarian minority of Yugoslavia dramatic-
ally deteriorated in the wake of the Second World War. Hungary’s 
involvement in that struggle on the side of Nazi Germany designated 
the Magyars of Yugoslavia as “collaborators” and set them up, along 
with the so-called Danube Germans, for a vicious campaign of 
retaliation at the end of the war. The number of Hungarian victims has 
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been estimated to have been in the tens of thousands (German victims 
exceeded 100.000). Unfortunately for Hungarians, within half-a-decade 
after the war’s conclusion, they once again became regarded as a 
potentially dangerous political minority. What happened was that, as a 
result of the break between Soviet leader Joseph Stalin and Yugoslav 
leader Josip Broz Tito, relations between Yugoslavia and Hungary (a 
loyal Soviet satellite at the time) greatly deteriorated with unpleasant 
con-  sequences for the former country’s Hungarian residents. In 
between these “times of troubles,” and after an improvement of 
relations between the Soviet and Yugoslav leaderships, the Hungarians 
of the South Slav state managed to enjoy modest respites from 
persecution as Tito’s communist dictatorship, whenever not motivated 
by the spirit of revenge or the fear of foreign invasion, tried to 
transcend the inter-ethnic strife. Not surprisingly, throughout most of 
the 1960s and into the 1980s, in certain respects the situation of the 
Hungarian minority in Yugoslavia was better than that either in 
Czechoslovakia or in Romania. The immigration of South Slav (mainly 
Serb) settlers into areas of Hungarian settlement, however, continued at 
greater or slower pace throughout these decades. 

The disintegration of Yugoslavia in the early 1990s marked the 
return of “times of troubles” for the Hungarians of the South Slav 
lands. As Ludányi pointed out in a paper published in 2001, this fact 
was largely lost on the world’s media, which focused on the main 
contestants in the civil strife: the Serbs, Croats, Bosnians and, by the 
end of the decade, the Albanians of Kosovo. (24)  This latest assault on 
Yugoslavia’s Hungarian communities started with the disintegration 
during the late 1980s of the “old” communist order and the resurgence 
of Serbian nationalism under the administration of Slobodan Milosevic. 
One of its important events was the cancellation of the autonomy of 
Vojvodina, which was accompanied by the installation of many Serbian 
nationalists (Milosevic supporters) into positions of influence in the 
region. When the war of words among Yugoslavia’s major ethnic 
groups turned into a civil war, the gradual ethnic cleansing of 
Hungarian towns and villages started. The process had a lot to do with 
the military draft. Magyar men of military age, both conscripts and 
reservists, were more reluctant than ever to fight for the Serbian cause 
in Yugoslavia’s military. Thousands – according to some reports, tens 
of thousands – of them fled the country, most of them to Hungary. 
Their families became victims of retaliation, ranging from threats, 
beatings and evictions. The homes of evicted Hungarians or those 
abandoned by them were offered to Serbian refugees of Yugoslavia’s 
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civil wars. In some regions, according to Ludányi, Serb nationalists 
resorted to even more blatant methods to make sure that Hungarians 
fled their homes so an ample supply of accommodation was provided 
for Serbs expelled or forced to flee from other parts of the 
disintegrating Yugoslav state. As a cumulative impact of this process of 
Hungarian exodus and Serbian influx, the proportion of the Hungarian 
population of Vojvodina decreased during the 1990’s from 17 percent 
to just 13 percent of the region’s total. (25)  

The exodus further weakened the Hungarian community both 
demographically and politically. It also had cultural implications. With 
decreased numbers, their quest for the maintenance of Magyar ethnic 
schools was threatened, as diminished numbers gave ample justification 
for the closing of such schools. Ludányi does not see an end to the 
process of gradual ethnic cleansing, though he suggests that with peace 
in the region it might continue in a “more subdued fashion.” “Grim” is 
the word he uses for the future prospects of Vojvodina’s Magyar 
minority. (26) 

The region where the prospects of the Hungarian minority’s 
cultural survival should be the best is in Romania, in Transylvania. 
Here they live in large numbers (nearly two million, according to some 
estimates) and often in fairly compact communities. The fate of 
Hungarians in Transylvania was the focus of one of the papers given at 
the year 2000 University of Toronto conference. Its author, Dr. László 
Diószegi of Hungary’s Teleki László Institute, traced the gradual 
decline of this minority from 1920 to the 1990s and pointed out why, 
despite the above-mentioned positive demographic and geographic 
factors, the prospects for the survival of Transylvania’s Hungarian 
communities are not better, or not much better, than of those in the 
other states of central Eastern Europe. (27) 

According to Dr. Diószegi, what characterizes above all the eighty 
years of history of Romania’s Hungarian minority is the absence of 
minority rights, a seemingly hopeless ethnic strife and, at times, even 
atrocities committed against the members of this community. Although 
the size of the minority did not decrease in absolute numbers, its 
proportion in Romania’s general population did. Nevertheless, because 
a large portion of Hungarians live in compact settlements, they still 
manage to achieve solid representation in the Parliament of 
contemporary Romania. In a democratic Romania of the future, the 
country’s Hungarians might wield some influence, a fact that 
distinguishes them from the Hungarians of the other states of the 
region. 
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The wielding of some political, economic, and cultural influence 
has always been problematic for Romania’s Magyar minority, 
especially in times of authoritarian, or even totalitarian, rule in that 
country – that is to say, throughout much of the eighty years since 
Trianon. The Hungarians’ grievances were numerous from the very 
beginning: some of them had difficulties in obtaining Romanian 
citizenship; all of them were forced to use Romanian in dealing with 
the country’s authorities, in the courts, and even in commercial 
transaction; Hungarian landlords, including the denominational 
churches, lost their lands in a “land reform” that rarely benefitted any 
Hungarian peasants. With the Hungarian denominational churches 
having lost much of their income, they could no longer fund the schools 
they used to support. At the same time, the Hungarian public schools 
received less and less funding from the Romanian state – a process 
which, according to Dr. Diószegi, resulted in the “systematic 
Romanization” of Transylvania’s educational system. (28) 

The Second World War brought much grief to Transylvania’s 
residents of all nationalities. The re-attachment of Northern 
Transylvania to Hungary through the so-called Second Vienna Award 
in August of 1940 brought hope to a great many Hungarians – and 
disappointment to the about million Romanians who suddenly found 
them-selves once again residents of Hungary. It also brought 
disappointment to the tens of thousands of Magyars who were left in 
Romanian lands. Nationalistic emotions rose as did ethnic hatreds. 
Before the war was over, the substantial Jewish community of the re-
attached lands became victim of Hitler’s “final solution,” with the 
authorities of Nazi-occupied Hungary at best turning a blind eye, and at 
worst, cooperating in the enterprise. With the end of the war 
approaching, the wrath of Romanian chauvinists was visited upon 
Transylvania’s Hungarians who were denounced as “Nazi 
collaborators,” ignoring the fact that until its defection from the Axis 
camp in August of 1944, Romania – or at least, its government under 
Marshall Antonescu – was one of Hitler’s staunchest allies. 

The war’s end brought the imposition of communist rule in 
Romania. From then on, Hungarians there were under the double yoke 
of communist nationality policies were moderated by the idea of the 
brotherhood of socialist peoples. In Romania such moderating 
influences did not last long, not much beyond the first half decade of 
communist rule. (29)  Despite the communists’ lip-service to socialist 
internationalism, the imposition of their rule had a predominantly 
negative impact on the status of minorities in Romania. Some of the 
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most damaging ones were the nationalization (i.e. expropriation) of the 
properties of the denominational churches, and the strengthening of the 
states’ monopoly over education. Both of these trends benefitted the 
interests of the country’s majority (mainly Orthodox) Romanian 
population. The communist era also witnessed the increased mobility of 
labor in Romania. Many Hungarian towns and cities lost their “Magyar 
character” with the mass influx of Romanian workers. Later, the 
exodus of Germans from the Saxon towns of southern Transylvania 
(predominantly to West Germany) also helped to tip the demographic 
balance there further in the favor of Romanians, as homes abandoned 
by these emigrants became occupied by Romanian newcomers to the 
region. 

The situation of the Hungarian minority began deteriorating in the 
1950s. The Revolution in Hungary in 1956 gave a big push to this 
trend, as the Bucharest regime looked upon this event with fear and 
horror and used it as an excuse to abolish many of the collective rights 
the Hungarians in Transylvania still enjoyed. Those who thought that 
the situation couldn’t get much worse were taught a lesson during the 
regime of Nicolae Ceausescu – especially in the 1980s, during the 
height of this leader’s totalitarian dictatorship. 

The ultimate aim of the Ceausescu regime was to create an 
ethnically uniform, “Romanian” Romania. To achieve this aim a 
systematic assault was conducted against Transylvania’s Hungarian 
minority. Schools where the language of education was exclusively 
Hungarian, in predominantly Magyar district, were closed. Elsewhere, 
Hungarian teachers were let go from bilingual (Magyar-Romanian) 
schools and were replaced by Romanians. Outstanding Hungarian 
intellectuals were encouraged to emigrate to Hungary, and a few did, to 
avoid harassment and to escape the great poverty that characterized 
Ceausescu’s Romania. Cultural contacts with Hungary were impeded, 
and the importation of magazines and books – foremost of all, 
children’s books – from Hungary was banned. Young Hungarian 
university graduates, especially teachers, were given employment only 
in Romanian-populated communities, while young Romanian 
intellectuals were encouraged to settle in Hungarian towns and villages. 
All this was topped by the policy of eradicating the memory of things 
Hungarian through the physical destruction of many Hungarian historic 
sites. The process was to culminate in the wholesale demolition of 
entire Hungarian villages and their replacement with communities 
featuring “modern” apartment houses and industrial buildings. (30) 
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The most damaging of this totalitarian regime’s policies, however, 
was the deliberate scapegoating and demonizing of the Hungarian 
minority, (31) done in no small measure with the aim of deflecting 
general dissatisfaction in Romania with the steep decline in living 
standards in the 1970s and 1980s. The after-effect of this campaign of 
vilification were definitely felt in the years after the demise of 
Ceausescu’s regime, when Hungarians were often attacked and beaten 
by Romanian crowds imbued with anti-Magyar hatred. Such feelings 
often re-surface even today especially when Hungarians ask for greater 
cultural rights for their communities. 

Despite all this, the post- communist era has brought new hopes for 
the Hungarians of Transylvania. The gradual restoration of a pluralistic 
society, private property, a greater freedom of travel and the 
resumption of contacts with the cultural institutions and the people of 
Hungary, have brought much relief to the Magyars of Romania. An in-
creasing number Romania’s leaders realize that their country’s chances 
of establishing closer economic and political links with the rest of 
Europe – and, especially, with the European Union – will depend to no 
small extent, on Romania’s adoption of European standards and values 
in the matter of the treatment of minorities. Nevertheless, it is not likely 
that all the problems of the Hungarian minority in the country will be 
solved any time soon. As Dr. Diószegi feels compelled to point out, the 
disappearance of xenophobic sentiments in Romania, and a French-
German type of national reconciliation between Hungary and Romania, 
are not in the cards. (32)  Unfortunately for the Hungarian minorities of 
such neighboring states as Slovakia and Serbia, the same is 
undoubtedly true. The long-term survival of these ethnic communities 
is still in the balance. 

In connection with the treatment of Hungarian minorities in the 
Successor States one might ask the question: What would have been the 
situation if circumstances had been different and it had been Hungary 
that possessed large Slav and Romanian minorities throughout the past 
eight decades? The answer is suggested by the treatment of these 
minorities in pre-1918 Hungary and again, to a lesser extent, during 
1940-1944. The Hungarian record in this respect is certainly not 
unblemished, though it never reached or even approximated the depths 
that the handling of unprotected and disfavored ethnic groups attained 
during the Balkan wars of the 1990s. (33)  It has also been pointed out 
in favor of Hungary that that country’s regimes, though not necessarily 
all members of the general public, dealt with the members of their Slav 
and Romanian minorities much more generously ever since the end of 
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World War II than the regimes, and often the state-forming 
populations, of the Successor States did with their Magyar residents. 
(34)  Hungary’s Slav and Romanian minorities, however, were small in 
number and did not constitute, and could hardly have been accused (by 
demagogues anxious for the support of the chauvinistic masses) of 
constituting, a threat to the Magyar nation. What would have happened 
if the Hungary of the 1990s had a region, and “ancient Magyar land,” 
populated predominantly by Romanians or Serbians who mounted a 
campaign of terror against the local Hungarian authorities and the few 
Hungarian local residents? In other words, could “a Kosovo” have 
happened in such a Hungarian state? We think not and, fortunately, we 
need not speculate about the answer to this “might have been” of 
history: Trianon has “saved” Hungary from such fate. For this turn of 
events, however, Hungarians, and especially Hungarians in the 
Successor States, paid – and continue to pay – a very high price. 

 
NOTES  
The quotation from Zoltán Kodály at the beginning of this essay continues thus: 
“[Hungary] has not communicated [its message] especially in the realm of culture: [it 
could not do so] because throughout the centuries [it] was forced to keep arming in 
defense of its mere existence. And as we know, the mission of peoples can gain lasting 
expression only through the works of peace.” Cited in László Eősze, Kodály Zoltán élete 
és munkássága [Zoltán Kodály’s life and work]  (Budapest: Zeneműkiadó, 1956), p. 153. 
My translation. Because Kodály’s proze almost defies accurate translation, I cite the 
whole statement in the original Hungarian: “Hisszük, hogy minden nép megél addig, 
amíg van mit mondania embertársainak. A magyarság pedig még nem mondta el 
mondaniva-lóját. Nem mondta el különösen a kultúra terén: hisz századokon át 
fegyverkezésre kényszerült puszta élete védelmében. Márpedig a népek külde-tése csak a 
béke műveiben jut maradandó kifejezésre”. I have received valuable advice regarding 
Kodály’s opinions on “Hungarian survival” from Éva Kossuth as well as Drs. Julie Adam 
and Lynn Hooker. 

(1) Ignác Romsics, Magyarország története a XX. században [The History of Hungary in 
the 20th Century] (Budapest: Osiris, 1999), 125. Lands that had between sixty to seventy 
thousand Hungarian inhabitants were transferred to Austria. Italy received the port of 
Fiume (Rijeka in today’s Croatia), which had a few thousand Magyar inhabitants, and a 
small strip of land in the North, with a few hundred Hungarian inhabitants, was 
transferred to the newly re-estab-lished Polish state. 

(2) In absolute numbers. In relative terms, only the proportion of Albanians living in 
minority status in neighboring states (in Macedonia, Greece, Serbia, Montenegro and the 
region of Kosovo), exceeds the proportion of Hungarians living in minority status. 

(3) The most useful and relevant English-language works on the subject are Stephen 
Borsody, ed., The Hungarians: A Divided Nation (New Haven, Connecticut: Yale Center 
for International and Area Studies 1988), and N. F. Dreisziger and A. Ludanyi, eds., 
Forgotten Minorities: The Hungarians of East Central Europe (Toronto: Hungarian 
Studies Review, 1989). 
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(4) The exact publications details are: Magyarok a határokon túl – a Kárpát-medencében 
[Hungarians beyond the borders – in the Carpathian Basin] (Budapest: Tankönyvkiadó, 
1991). See also the even briefer but more authori-tative study by Ferenc Glatz, A 
kisebbségi kérdés Közép-Európában tegnap és ma [The minority question in Central 
Europe yesterday and today] (Budapest: Europa Institute, Historical Institute of the 
Hungarian Academy of Sciences, 1992), a supplement to the periodical História, (Nov. 
1992). Glatz is one of Hungary’s most prominent historians; one of his administrative 
posts has been the directorship of the Institute of History of the Hungarian Academy of 
Sciences. See also the publications of the Government Office for Hungarian Minorities 
Abroad, edited in most cases by Tibor Szabó and printed in Budapest in 2000. These 
pamphlets include: A Kárpát-medencén kívül élő magyarság [Hungarians living beyond 
the Carpathian Basin], Romániai ma-gyarság [The Hungarians of Romania], Szlovákiai 
magyarság [The Hungarians of Slovakia], Vajdasági magyarság [The Hungarians in 
Vojvodina], Ukrajnai magyarság [The Hungarians of Ukraine], Ausztriai magyarság 
[The Hungarians of Austria], etc. 

(5) Kocsis and Kocsis, pp. 11f 

(6) See my discussion of this subject in the Introduction. Also Tamás Stark, Hungarian 
Jews during the Holocaust and After the Second World War, 1939-1949. Trans. Christina 
Rozsnyai (Boulder: East European Monographs, 2000 distributed by Columbia 
University Press). On Horthy and the fate of the Jews of Budapest see Thomas 
Sakmyster, Hungary’s Admiral on Horseback: Miklós Horthy, 1918-1944 (Boulder, 
Colorado: East European Monographs, 1994), 342-54. 

(7) The assassins were members of the Ustasa, a Croat separatist-terrorist organization. 
They were alleged to have had their training in Hungary. Italian authorities might have 
had a greater hand in supporting the Ustasa but the inter-national community was 
reluctant to blame the Italian government lest Mussolini be driven into the arms of Hitler. 
On this affair see Bennett Kovrig, “Mediation by Obfuscation: The Resolution of the 
Marseille Crisis, October 1934 to May 1935,” The Historical Journal, 19, 1 (1976): 191-
221. 

(8) Kocsis and Kocsis, p. 25. For more detailed treatments of the subject of Hungarians in 
post-war Slovakia see Kálmán Janics, Czechoslovak Policy and the Hungarian Minority, 
1945-1948 (New York: Social Science Mono-graphs/Columbia University Press, 1982), 
and the same author’s paper in Borsody, The Hungarians, pp. 159-90. 

(9) Kocsis and Kocsis, table 4 (pp. 12-13). Though giving precise numbers, these 
statistics are not strictly scientific as some of them are based on such criteria as “mother 
tongue,” while others on “ethnic origin,” “national identity,” or “language spoken.” 

(10) Ibid., tables 6 and 13 (pages 22 and 46 respectively). 

(11) Magda Ádám’s best-known work is probably the monograph: Magyarország és a 
Kisantant a harmincas években [Hungary and the Little Entente in the ‘thirties] 
(Budapest: Akadémiai Kiadó, 1968). She, along with historians Gyula Juhász and L. 
Kerekes, edited the volume of documents: Magyarorság és a második világháború 
[Hungary and the Second World War] (Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1966 [third 
edition]. She also collaborated on the editing and publication of a much more voluminous 
series of secret Hungarian diplomatic documents: Diplomáciai iratok Magyarország 
külpolitikájához [Diplomatic Documents on Hungary’s Foreign Policy] (Budapest: 
Akadémiai Kiadó, 1962f). 

(12) A part of Ádám’s report was published in our journal: “The Hungarian Minority of 
Czechoslovakia and its Press,” Hungarian Studies Review, 16, 1-2 (1989): 47-56; see 
especially p. 55. 
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(13) Ibid. (p. 55.) 

(14) Ibid. 

(15) Kocsis and Kocsis, p. 31. The rest of Subcarpathia, a predominantly mountainous 
territory, is populated mainly by Rusyns. Some people consider Rusyns to be Ukrainians 
speaking a different dialect, others deem them to be a  separate ethnic group. Perhaps the 
most prominent among the latter is Professor Paul Robert Magocsi of the University of 
Toronto. One of his publications that presents this viewpoint is Our people: Carpatho-
Rusyns and their Descendants in North America (Toronto: Multicultural History Society 
of Ontario, 1984). 

(16) Kocsis and Kocsis, table 10 (p. 34). 

(17) S.B. Vardy, “Soviet Nationality Policy in Carpatho-Ukraine since World War II: 
The Hungarians of Sub-Carpathia,” Hungarian Studies Review, 16, 1-2 (1989): 67-91. 

(18) Ibid., 68. 

(19) Ibid.,71f. 

(21) “The Hungarians of Yugoslavia: Facing an Uncertain Future,” Hungarian Studies 
Review, 16, 1-2 (1989): 93-119. 

(22) Ibid., pp. 96-98. The restriction on the influence and activities of the non-Orthodox 
churches also had a negative impact on Yugoslavia’s Hungarian communities and their 
ability to school their children in their own language. 

(23) Ibid., pp. 100-03. Tito himself was not a member of his country’s dominant Serbian 
ethnic group, and his Partizan movement, in theory at least, aspired to a multi-ethnic 
ideal. 

(24) Andrew Ludányi, “The Fate of Magyars in Yugoslavia: Genocide Ethnocide or 
Ethnic Cleansing?” Canadian Review of Studies in Nationalism 28 (2001): 127-39. 

(25) Ibid., 128-36, in passim (the demographic data is on p. 133). Ludányi tells the story 
of a home, from which the Hungarian residents were temporarily absent, being 
expropriated for use by refugees. 

(26) Ibid., p. 136. 

(27) László Diószegi, “History of the Hungarians in Romania between 1919-1998,” 
manuscript. We hope to publish Dr. Diószegi’s paper after problems with its translation 
and documentation are solved. 

(28) Ibid. 

(29) Hungarian-Transylvanians associate this age with the name of Petru Groza, 
Romania’s first post-World War II leader (from 1945 to 1952). He was a Transylvanian 
who had been educated in Budapest and spoke Hungarian fluently. Under him some 
Magyar theatres, and even schools, were reopened. Years later, when these cultural 
institutions were again closed, Hungarians recalled the Groza epoch with nostalgia. 
Diószegi points out that the favoring of the Hungarian minority in 1946 and 1947 was 
also necessitated by the need of the Communist Party for Hungarian support, and the 
wish of the Bucharest regime to cultivate the image of Romania as a civilized and 
tolerant nation before the signing of the peace treaty with the Allies. For an overview of 
the nationality policies of the  early post-war years see Sándor Balogh, “A Groza-
kormány nemzetiségi politikájának a történetéből (1945-1946)” [On the policy of the 
Petru Groza government towards national minorities (1945-1946],” in Tanulmányok 
Erdély történetéről [Studies about the history of Transylvania], ed. István Rácz 
(Debrecen: Csokonai Kiadó, 1987), 181-94, with an English summary on pp. 291-93. 



93 

Also Gábor Vincze et al. (eds.) Revízió vagy autonómia? Iratok a magyar-román 
kapcsolatok történetéről (1945-1947) [Revision or Autonomy: Documents on the history 
of Hungarian-Romanian contacts (1945-1947) (Budapest: Teleki László Alapítvány, 
1998). 

(30) The regime collapsed before these plans could be completed. 

(31) On this subject see Louis J. Elteto, “Anti-Magyar Propanda in Rumania and the 
Hungarian Minority Transylvania,” Hungarian Studies Review, 16, 1-2 (1989): 121-136; 
and, Moses M. Nagy, “Emile M. Cioran Looks at Rumanians and Hungarians: 
Characterization or Caricature?” Hungarian Studies Review, 19, 1-2 (1992): 69-75. 

(32) Diószegi, op. cit., see the conclusions. 

(33) The exception to this generalization might be what is known to historians as the 
“Novi Sad massacres” of January 1942. This event has been  described by Professor 
Ludányi as an “overaction” by Hungarian occupation units in the Vojvodina. The number 
of victims were Serbs, but there was a large number of communist activists and\or Jews 
executed too. Ludányi points out that the officers in charge of this retaliation were soon 
thereafter court-marshalled in Hungary, and only escaped the possible death penalty by 
fleeing to Germany. They were extradited to Yugoslavia in 1946 and were put to death. 

(34) On this subject see the work of the Israeli scholar Raphael Vago, “Nationality 
Policies in Contemporary Hungary,” Hungarian Studies Review, 11, 1 (Spring, 1984): 
42-60. See also several of the papers in Ferenc Glatz, ed., Hungarians and Their 
Neighbors in Modern Times, 1867-1950 (Highland Lakes, N.J.: Atlantic Research and 
Publications, 1995). 
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Ludányi Csilla, édesanyjának, Ludányi Nádas Panninak segít a Könyvkiállításon. 
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IV. 
KIÁLLÍTÁSOK 

A XLVI. Magyar Kongresszus kiállításai  képző- és iparművészeti, 
bélyeg- és könyvészeti osztályokra tagozódtak. A kiállítások 2006. 
november 24-én reggel nyíltak meg és a Magyar Bál végéig voltak 
díjtalanul látogathatók.  

Megnyitó 
Az emigrációs könyvkiadás termékeit – mint minden évben – dr. 

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

* * *  
Makk Imre (Hawaii): 

LEGNAGYOBB ELISMERÉS 

A közelmúltban tettünk látogatást, hivatalos meghívásra a 
kaliforniai „Simi Valley”-be, az ott levő Ronald Reagan Presidential 
Múzeumba, ahol az általunk festett Elnöki Portrék függenek. A 
fényképek csatolásával röviden ismertetem az eredményt. 

Ezek a felvételek tanúsítják azt a legnagyobb elismerést, amelyet  
egy idegen származású – külföldön született festőművész házaspár elért 
már 1984-ben a Fehér Ház Oval Office-ában. Majd onnan a portrék  e 
múzeumba kerültek.  

Ez egyedülálló az amerikai történelem magas vonalán!... 
1.) A Simi Valley-ben épült hatalmas Reagan Elnök Múzeumának 

dísztermében: kizárólag egyedül az általam festett Elnöki Portré függ 
tizenkét amerikai ünnepi nemzeti zászló között díszpompában 
állandóan! Valóban megható magyar dicsőség!  

2.) Ugyancsak a Múzeum másik termében Évának a „First 
Family” nagyméretű portré-kompozíciója látható. Kritikusok szerint is 
Nancy-nek e ragyogó kifejezésű megörökítése művészileg is elsőrangú.  

3.) Továbbá pedig következik egy másik President Portré e 
Múzeumben. Ez az Elnök „légűr-programját” ábrázolja. A Holdra 
irányított „űrhajó” fellövésének  pillanata van megrögzítve a vásznon. 
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Megjegyzendő, hogy e nagy siker és elismerés az Árpád 
Akadémiát is érinti! 
Magyar szeretettel és tisztelettel:  Makk Imre 
Makk Studios, 1515  Laukahi Street, Honolulu, Hawaii. Phone: (800) 654 – 2787 

Somogyi Lélnek írt levélből. 

  

 
A hírneves festő házaspárnak, Makk Imrének és feleségének, Évának 

hatalmas festménye Ronald Reagan volt elnökről a budapesti Hadtörténeti Múzeumban. 

 

* * * 
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HIM EXHIBITION OF IMRE MAKK PAINTINGS 

Kedves P. dr. Pereszlényi Márta! 
A képkiállítás felkerült a honlapunkra, illetve folyamatos feltöltés 

alatt áll. A jövő hét közepére várhatóan minden kép (illetve leírás) 
felkerül, ami nálunk található. A kiállítás az alábbi linken érhető el: 

http://www.hm-him.hu/hun/kiallitas.php?kazon=24 
Örülök, hogy Intézményünk látogatása kellemes élményként 

maradt meg Önben, remélem lesz alkalma újra ellátogatni hozzánk. 
Balló úrnak átadtam az üdvözletüket, örült neki. 

Remélem sikerült segítségére lennem és ha megemlítik 
honlapunkat a szórólapukon, ezt külön köszönöm az Intézmény 
nevében is. 

A konferenciához és további munkájához kívánok sok sikert! 
Üdvözlettel: 

Paor Gergely 
HM HIM informatikai főelőadó 

(Hadtörténeti Intézet és Múzeum) 
 
 

 
Makk Imre a Kiállítás anyagát a festőművész hozzáértésével szemléli. 

(Dr. Nádas János felvétele) 
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HUNGARIAN HISTORICAL MURALS 
ON PERMANENT DISPLAY IN THE HADTÖRTÉNETI MÚZEUM 

ON BUDA CASTLE HILL, BUDAPEST 
(Size of murals 6 by 8 feet) 

By Eva Makk and Americo Imre Makk 

 
Feeling of Freedom 1956 Budapest – A szabadság érzése 1956 Budapest 

by Americo Imre Makk 
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Liberty Cherished  by Eva Makk 

A hönszeretett szabadság 

 
Hungary 1956. God We Did It! By Americo Imre Makk 

Magyarország 1956. Istenem megcselekedtük.. 
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Peller Ildikó, az Irodalmi és Művészest fáradhatatlan szervezője, 

 a Művészest  műsorának kedves, találékony vezetője és az Árpád Szövetség nagy 
díszjelvényének tulajdonosa. 

(Dr. Nádas János felvétele) 

 
 

 
Az Irodalmi és Művészest közönségének egy része. 

(Somogyi F. Lél felvétele) 
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V. 
IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST 

 
A XLVI. Magyar Kongresszus Irodalmi és Művészestje 2006. 

november 24-én, pénteken este 7 órakor, a Sheraton City Centre Hotel 
6. emeleti dísztermében vette kezdetét. 

Az est közönségét Pellerné Ildikó (Westlake, Ohio), az Árpád 
Szövetség nagy díszjelvényének tulajdonosa, mint műsorvezető, meleg 
szavakkal köszöntötte a közönséget. Majd az egyes szereplőket külön-
külön bemutatta: 

Első rész: Megemlékezés 1956-ról. 
Péterffy Gyöngyi (Betlehem, PA): „Emlékezzetek!”   - saját 

költemény 
Wittner Mária (Budapest): hangszalagon, 2001-es megrázó 

beszéde a Parlamentben. 
Lendvay Gabriella (Philadelphia, PA): Ave Maria, Szegény 

magyar nép, Adj Uram Isten, Tosca imája, Honfoglalás: Szállj sólyom 
szárnyán. – Zongorán kíséri: Győriné Mező Margit 

Mécs Éva (Pittsburgh, PA): Tollas Tibor – “Bebádogoznak minden 
ablakot”. Márai Sándor – “Mennyből az angyal” 

Vámos Marika  (Toronto): Elindultam szép hazámból..., Ha én 
rózsa lennék... 

Szűcs Béla (Toronto): Nincsen annyi tengercsillag..., A magyarok 
szép hazája..., Duett: Álmodó Tiszapart.  Zongorán kíséri: Szentiványi 
György (Toronto) 

Mécs Éva:  “Egy emigrációs életsors” egyéni összeállításban Illyés 
Gyula, Reviczky Gyula Áprily Lajos, Konsztantyin Simonov, és 
Jevgenyij Jevtusenko versei. 

Második rész:  zenés, dalos 
Győriné Mező Margit (Cleveland, Ohio): zongoraszám 
Vámos Marika, Szűcs Béla, Szentiványi György: kedvenc magyar 

nóták, operett számok. 
Dr. Nádas Gyula - Zárószó 
Utána ismerkedő est – koktélparti 
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Bogárdy Imre aquarelle festőművész (balról) vitéz Falk Viktorral, A Szent László 

Társaság és Rend elnökével. 

(Dr. Nádas János felvétele) 

 

 
Buza György a Photo-Képkiállítás művésze és Szappanos István,  

a Magyar Múzeum (Történelmi Társaság) elnöke,  
a múzeum kiállítási nagyteremben vidáman beszélgetnek. 

(Somogyi F. Lél felvétele 
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Peller Ildikó (Cleveland, Ohio): 

IRODALMI ÉS MŰVÉSZESTÜNK: 
MINÉL JOBBAN VÁLTOZIK VALAMI, 

ANNÁL JOBBAN AZ MARAD 

Mélyen tisztelt Hölgyeim és Uraim! Szeretett vendégeink! 
Ahogy a bölcs magyar közmondás megfogalmazza: Ember tervez, 

Isten végez. 
Az elmúlt hetekben közzétett meghívónk és értesítőnk úgy nevezte 

meg mai Irodalmi és Művészestünket, hogy az 1956-os Szabadságharc 
hőseiről emlékezünk meg.  Lelkes, tehetséges művészeinkkel és a new-
yorki Magyar Színházzal egy méltó eseménysorozatot állítottunk össze. 
Nemzetünk 50 évvel ezelőtt tanúságot vallott hőseink tiszteletére és 
emlékére, és már úgy tűnt, hogy minden a helyén áll.  Emberi 
tervezésünk tökéletesnek ígérkezett. 

(A sors ereje), (Isten akarata) azonban kissé más irányba terelte 
igyekezeteinket. Két kiváló művészünk családját szeretett szülői 
gyászeset súlytotta váratlanul az elmúlt két héten belül, majd egy 
harmadik művészünk személyes sérülés áldozata lett.  Mindannyiunk 
nevében szólva szeretnék mindhárom kedves művészünknek , akik 
közül egy ma itt van velünk, kifejezni őszinte részvétünket és 
együttérzésünket.  Lendvay Gabi  művésznő édesanyját, Tamási Éva 
tiszteletes asszony édesapját veszítette el az elmúlt napokban, Cserey 
Erzsi színművésznő pedig agyrázkódással járt sérülést szenvedett el 12 
nappal ezelőtt.  Így fájó szívvel, de ugyanakkor meghitt részvétünkkel 
ocsúdtunk fel arra, hogy műsorunk változtatásra kényszerült.  A new-
yorki Magyar Színház és a clevelandi Kiskórus fellépése ezáltal 
meghiúsult.  

Isten azonban jóságos, és megajándékozott bennünket egy másik 
művészegyüttessel. A Rendezőség azonnali hozzáállásával szeretettel 
üdvözöljük a Torontóból segítségünkre sietett és körünkben megjelent 
művészcsoportot. Annak ellenére, hogy csupán egy héttel ezelőtt 
figyelhettek fel kérdezősködéseinkre,  azonnal teljes szívvel ajánlották 
fel tehetségüket és segítőkészségüket, és vállalták az utazást, hogy 
előadásukkal elősegíthessék idei Irodalmi és Művészestünk sikerét és 
tartalmi gazdagságát.  Kérem kedves Vámos Marikát, Szűcs Bélát, és 
Szentiványi Györgyöt, fogadják el köszönetünket és nagyrabe- 
csülésünket azért, amit elvállaltak estünk sikerének érdekében.  
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Francia közmondás "Plus ća change, plus c'est pareil". Minél 
jobban változik valami, annál jobban az marad.   

Mai esténk műsora is változott, de mégis a megszokott minőség, a 
szépség, a lelkület , marad…. 

* 
Így tehát, a rendezőség nevében és megbízásából őszinte 

szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket és kiváló 
előadóművészeinket a 47. Clevelandi Magyar Kongresszus  Irodalmi és 
Művészestjén! 

* 
Ma esti műsorunk két részből áll:  
 Az első részt, mint meghívónk jelezte, az 56-os magyar 

Szabadságharc hősei emlékének szenteljük, a zenében és az irodalmunk 
megnyilvánulásában.   

Műsorunk második része közismert és kedvelt magyar 
dallamokból áll, amelyek felemelik és melegítik szívünket útravalóként 
a közelgő téli hónapokra.  

* 
Kellemes estét kívánok minden köztünk megjelent kedves 

vendégnek! 
Ötven évvel ezelőtt hazánk kiállt szabadságának kivívására a 

zsarnokság ellen.  Ötven évvel ezelőtt a világ legtisztább forradalma 11 
napig tartó szabadságot vívott ki. 

A nemzet legtöbbje eddig a világtörténelemben nem látott 
összefogással,  rázta le az elnyomást, vallotta a szebb jövőbe vetett 
hitét. 

Fiatalok, öregek, apák, anyák, gyermekek önzetlenül, szervezkedés 
nélkül,  a saját lelkük és szabadságvágyuk irányítása alatt álltak ki az 
elnyomók fegyverei és páncélosai elé, ... 

és a külső Nyugat és Nagyvilág tétlensége, tehetetlensége és 
testvéri segítség megtagadása ellenére is ... győzelmet aratott az 
elnyomok felett.  

 A zsarnokság azonban aránytalan túlerőt zúdított a nemzetre és 11 
napig tartó szabadsága vérbe fulladt az 550 évvel ezelőtti  
Nándorfehérvár-i győzelem folytán megmentett, de 1956-ban 
közömbös magatartást minősítő Szabad Világ láttára.  
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És a 11 napot tartó szabadságot majdnem 3 évtizedig tartó 
megtorlás követte. 

A magyar nemzet ismét ezrek nevével hosszabbította 1100 éves 
dicső történelme hőseinek névsorát, a magyar földet ismét könny és vér 
áztatta.  

* 
1. Péterffy Gyöngyi  „Emlékezzetek!” c. megrázó 1956-ról szóló 

saját költeményét szavalja el.  
2. A 52A559 sz. volt a halálraítélt Wittner Mária száma. 1956-ban 

19 éves volt.  A Corvin közben, fegyverrel harcolt, és november 4-én 
megsérült.  Az év vége előtt Bécsbe szökött, de egy hónap múlva haza- 
jött gyermekéhez, gondolván, hogy semmi bántódása nem lesz.  1957-
ben, a második letartoztatási hullám idején, őt is letartoztatták, 
börtönbe helyezték és halálra ítélték --- mint „ellenforradalmárt”. Nyolc 
hónapot töltött a siralomházban, mindennap várva a kivégzést.  Miután 
nem volt még húszéves, „kegyelemből” börtönbüntetésre módosították 
az ítéletet.  1970 márciusában szabadult Kalocsáról  és  1990-ig rendőri 
megfigyelés alatt állt.   

Bátorsága nem csak 56-ban, a Corvin közben nyilvánult meg, de 
2001. február 24-én is , amikor a „Kommunista Diktatúra Áldozatainak 
Emléknapja” alkalmából beszédet mondott a Parlamentben.   
Hangszalagról halljuk ezt a beszédet, ami történelmi irodalmunk élő 
lapja.  

3. Lendvay Gabriella hosszú éveken át gyönyörködtetett bennünket 
hangján keresztül megnyilvánuló művészi tehetségével. Az idén is van 
szerencsénk Gabit üdvözölnünk.   

Énekszám:  Szegény magyar nép, és Adj Uram Isten, zongorán 
kíséri Győriné, Mező Margit.  Tovább ... halljuk Tosca imáját, és egy 
Ave Mariát.  

4. Mécs Éva előadó művésznő, szintén sok-sok éven át gazdagítja 
irodalmi estünket elbűvölő  előadásaival.   Ma is.  Tollas Tibor 
„Bebádogoznak minden ablakot” és Márai Sándor „Mennyből az 
Angyal” c. versét adja elő.  

5. Vámos Marika (mezzoszoprán) és Szűcs Béla Torontóból jött 
hozzánk.  Hazafias énekszámait halljuk most.  Énekeseinket zongorán 
kíséri Szentiványi György, szintén Torontóból.    

6. Az 1956-os forradalom bukásának egyik következménye az volt, 
hogy sokan kényszerültek a hazát elhagyni, emigrációs életet kezdeni. 
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Mécs Éva művészi összeállításában érzékeltet egy emigrációs 
életsorsot.  

(A második részt tematikailag úgy építettem fel, mintha az előadó 
saját tapasztalatként élné meg  a bukott forradalom utáni emigrációt.) 

Így mesélte ---  
Az elsőként megszólaló Illyés Gyula: Nem volt elég c. verse a haza 

elhagyásának lélektanát magyarázza meg rendkívül hatásosan és 
világosan. A második vers Konsztantyin Szimonovtól: Várj reám s én 
megjövök  - az otthon hagyott szerető hűségében és kitartásában való 
vak hitről vall megrázó erővel.  

Az új élet, az új kezdés mindig embert próbáló. A kezdeti 
magányban sokszor kulcsolódik imára a kéz. Reviczky Gyula : 
Imakönyvem c. verse bensőséges, nagyon személyes vallomás egy 
küzdelmes életútról. Jevgenyij Jevtusenko: Bűvölő c. versében az 
idealizált „kedves” -hez szólnak a távoli, talán emigrációs amerikai 
világból hazacsengő szavak. Áprily Lajos: A csavargó a halálra gondol 
c. verse egy sajátos életfilozófia és bölcsesség összegezése. Mi a 
lényeges, ... az igazán lényeges az életben?   Hogy természetünknek, 
igényeinknek megfelelően élhessünk és értékelni tudjuk a 
legegyszerűbb, legapróbb örömöket is. Hogy tiszta szívvel ünnepeljük 
az élet nagyszerűségét, a természetet, az apró csodákat. Hogy 
tartalmasan tudjunk létezni a mindennapokban.  

7.  Műsorunk első részének befejezéseként hallgassuk meg  
Lendvay Gabi (és Mécs Éva) előadásában Honfoglalás:Szállj 

Solyom szárnyán, és Verdi Nabucco c. operájából „Mint a fecske 
repülj...”. 

Mielőtt továbbmennénk műsorunk második részére,  rövid kis 
szünetet tartunk.  A szünet csupán 10 perces.   

Kérünk mindenkit, szíveskedjenek 10 perc múlva ismét elfoglalni 
helyüket, hogy zökkenés nélkül folytathassuk műsorunkat.  

 

II. Rész 
Hölgyeim és Úraim! Elérkeztünk műsorunk második részéhez.  

Megismerkedünk új zeneszámokkal, és gyönyörködtünk kedvenc 
dalainkban.  
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8. Győríné Mező Margit  hosszú évek során hűségesen és lelkes 
odaadással ékesítette zongoraszámaival a Magyar Társaság 
rendezvényeit.  Ma este előadja  Paderewski Ignác: Minuettjét, majd 
tovább Darú madár,  és Szép vagy gyönyörű vagy Mo. számokat. 

9. Vámos Marika és Szűcs Béla magyar dalokat ad elő, zongorán 
kíséri Szentiványi György 

10. Szentiványi György „A felhők felett” saját szerzeményét 
halljuk.  Úgy hallottam, hogy az ihletet akkor kapta, amikor repülőn 
ülve, a felhők feletti csodálatos látvány terült el előtte.  

11. Vámos Marika és Szűcs Bála kedvenc dalokkal zárja  
műsorunkat. Művészeinknek köszönjük, hogy ilyen szép élményt 
nyújtottak nekünk.   Teljes évre való útravalót kaptunk – emigrációs 
életünk különös helyzetében – a szavalatok, az énekek, és a zenék 
harmonikus hullámjain keresztül. 

Reméljük, jövőre ugyanitt találkozunk! 
 

* * * 
 

 
A Magyar Múzeum szép nagy könyvtárában a 4 éves kis Somogyi Ferenc keresi a  

magyar mesekönyveket. Ő a magyar jövő reménysége. 

(Somogyi F. Lél felvétele) 
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VI. 
DÍSZVACSORA  ÉS  A  MAGYAR  BÁL 

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

Crowne Plaza Cleveland City Centre Hotel (777 St. Clair Avenue) 
nagy báltermében 2006. november 25-án, szombaton került 
megrendezésre. 

A tiszteletbeli díszfővédnökök tisztét Bob Taft, Ohio állam 
kormányzója, George Voinovich, Ohio állam szenátora, Dennis 
Kucinich, Ohio állam képviselője, Frank Jackson, Cleveland 
polgármestere, és August B. Pust, a nemzetiségi ügyek képviselője 
töltötte be. 

Díszvédnökök: 
dr. Nádas Gyula, Tiszteletbeli Elnök 

Alapiné Etelka 
Beodray Ferenc 

Beodrayné Piroska 
Cathry Emília 

Kis Ferenc 
Molnárné Edit 

dr. Somogyiné Sarolta 
Szabolcsné Erzsébet 

és minden ‘56-os 

* 
Bevezetőül az Amerikai és Magyar Himnuszt Buzáné Ormai Ildikó 

(Bay Village, Ohio) énekművész, zeneszerző – és Győriné Mező 
Margit (Cleveland, Ohio) zenetanár, zongoraművész, a közönség 
részvételével énekelte el.  

Imát mondott Ft. Bagyinszki Ágoston, OFM.  
Dr. Nádas Gyula, mint a Magyar Kongresszus rendezője, 

üdvözölte a megjelenteket, és jó étvágyat kívánt. 
* 

Az ízletes díszvacsora elfogyasztása után a 2006. évi Árpád érem-
pályázat kihirdetésére és átadására került sor. 
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Az Árpád Szövetség díszjelvényeinek új kitüntetettjei, középen: Győriné Mező Margit 
zongoraművész és Szentkirályi Ödön, a Magyar Iskola igazgatója. Mellettük balról: dr. 
Pereszlényi P. Márta, a Kongresszus szervezője. Makk Imre hírneves festőművész 
(Honolulu, Hawaii), Somogyi F. Lél, az Árpád Akadémia főtitkára és a Krónika 
szerkesztője, a jobb szélen: dr. Nádas János, a Magyar Társaság elnöke. 

(Dr. Nádas Jánosné Gabriella felvétele) 
 

* * * 
 

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. 

A 2006. évi Árpád arany érem 
Ditrói Csibi Éva 

Sisa István 
 

Ezután az Árpád Szövetség díszjelvényeinek átadása azok részére, 
akik évtizedeken át önzetlenül dolgoztak emigrációs magyarságunk 
megmaradásáért. 

Árpád Szövetség díszjelvénye 
Győriné Mező Margit 

Szentkirályi Ödön 
 

Díszemlék Oklevél 
„Remember Hungary ’56” szerkesztőjének: 

Francis Laping 
 

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. 

 

Magyar Bál 
2006-os bálelnökök: 

Ludányi Csilla és Nádas János 
 

2006-os nyitótáncosaink bemutatása: 
Nyitótáncosok koordinátora: Györky Judit 

A tánczenét a Hegedeös zenekar szolgáltatja. 



112 

 
Ludányi Csilla és Nádas János bálelnökök, a mikrofónnál. 

(Dr. Nádas János felvétele) 

 

 

 
A főasztalnál dr. Nádas János, a Magyar Társaság elnöke, és felesége, Kuni, 

asztaltársaságukkal a díszvacsorán. 

(Somogyi F. Lél felvétele) 
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A szombati ebédet fogyasztó vendégek. 

(Somogyi F. Lél felvétele) 
 

* 
TÁRSASEBÉD 

A szombati előadásokat, november 25-án délután, 
ízletes társasebéd követte. 

A társasebéd előadója: 
Lendvai-Lintner Imre (Vienna, Virginia),  

a Külföldi Magyar Cserkészszövetség elnöke  

„„ÉRDEMES-E A JÖVŐNKÉRT TENNI?” 
Ismervén a mai magyar realítást (anyaországban, határontúl és nyugaton), 

 mit tudunk mi tenni, hogy biztosítsuk jövőnket mint nyugati magyarok, 
és egyben szolgáljuk nemzetünket? 

*** 

ISMERKEDŐ ÉS BÚCSÚEST 
A XLVI. Magyar Kongresszuson megjelentek közül többen 

érkeztek szállásukra már a megnyitás előtt. 2006. november 26-én, 
vasárnap nem tudott mindenki visszarepülni otthonába. Fogadásukról a 
rendezőség gondoskodott. 

*** 
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A magyar ruhás fiatalok felvonulása a díszvacsorán. 

Lieszkovszky Ida és Kondray Viktor 
Mögöttük: Slattery Kriszta (Nádas Miklos leghátul) és Kondray Marci 

(Dr. Nádas János felvétele) 

 

 
Györky Judith és Nádas Tas bemutatása a díszvacsorán.  

(Dr. Nádas János felvétele) 
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A Művészest szereplői, akik pótolhatatlan emlékeket idéztek fel szíveinkben: 

Szentiványi György, Vámos Marika és Szűcs Béla 

(Dr. Nádas János felvétele) 

 

 
Botánszkyné Zsuzsa és segítő társai  

„Kis Magyar Konyha Tanfolyamunk” címmel  
népszerű magyar ételek elkészítési titkait mutatták be. 

(Dr. Nádas János felvétele) 
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Dr. Nádasné Gabriella és Szabolcsné Erzsébet  
tervezik a Magyar Kongresszus tennivalókat. 

(Dr. Nádas János felvétele) 

 
 

 
Dr. Szathmáry Éva, M.D. „Diabetic Foot Problems” című előadása közben. 

(Somogyi F. Lél felvétele) 
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Mi a kilátás a jövőre és merre vezet az út? 

(Somogyi F. Lél felvétele) 

 
Lendvai-Lintner Imre (Vienna, VA): 

ÉRDEMES-E A JÖVŐNKÉRT TENNI? 

Az előadás próbálkozik a következő kérdést, ha nem is 
megválaszolni, de azt annyira körülrajzolni, hogy következtetéseket 
tudjunk levonni a témában. Így a következőképpen fogalmaztam meg a 
mai előadás alapkérdését. „Ismerve a mai magyar realitást 
(anyaországban, határontúl és nyugaton), mit tudunk mi tenni, hogy 
biztosítsuk jövőnket mint nyugati magyarok, és szolgáljuk 
nemzetünket?” 

 
ÉVFORDULÓK 

2006-ot írunk, a 21. század elején állunk. Azonban erősen vallom 
azt, amit Mikes Kelemen mondott: “Akik voltunk, azok vagyunk, akik 
vagyunk azok leszünk”. Mindannyiunkat, érzelmeinket, tetteinket 
beszínezik a múltban átélt élményeink. 

Nekem a lent felsorolt 7 esemény határozza meg a magyar én-
emet. 
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Gondolom, a két cserkész dátumot nem kell megmagyaráznom, 
mint a KMCSSZ elnöke. Apám Felvidéken született, anyám Vas 
megyében, így Trianon nagy hatással volt a családra. A II. világháború 
miatt születtem Ausztriában, amiatt kellett elhagyni szüleimnek 
Magyarországot. 1956 nyarán érkeztünk az USA-ba, mint DP-k és az 
év októbere még mindig él emlékeimben. Felejthetetlen a pesti utcákon 
a tankok menetele, amit a TV-n láttam, a családban fellángoló 
optimizmus és utána a szüleim elkeseredettsége. A 89-es változások 
pedig személyesen és pozitívan érintették családunkat, egy gyermekem 
ma Magyarországon él. Unokám kettős állampolgár. Ha önvallomást 
kérnék a kedves olvasóktól, gondolom sok hasonló jellegű visszajelzést 
kapnék. 

• 100 éves a magyar cserkészet (1910) 
• 90 éve bomlott fel Nagy-Magyarország (1920) 
• 60 éve záródik a II. világháború (1945) 
• 60 éves a külföldi magyar cserkészet (1945) 
• 60 éves a Magyar Társaság (1945) 
• 50 éve volt a magyar szabadságharc (1956) 
• 10-15 éve érkezett vissza a demokrácia a Kárpát-

medencébe (1989-1995) 
 

VÁLTOZÓ VILÁG 
Azonban sajnos, nem csak a magyarságunk határozza meg a 

mivoltunkat, hanem a körülöttünk zajló világ is. Nézzük mik 
jellemezték a 20 század elején a világtársadalmat. 

  

 Minden komplettség igénye nélkül: 
– A jellem nagyon fontos volt, meghatározta a társadalom 

kinyilvánulásait személyi és közösségi kapcsolatokban. 
– Szilárd társadalom, családi és nemzeti viszonylatban lehetett 

gondolkodni, az időseknek volt kihez fordulni, a gyermekeknek 
voltak példaképeik saját elterjedt családjukban. 

– Formális kapcsolatok uralkodtak. A külsőségek, például a 
köszönés formákhoz kötött, de ugyanakkor hiányzott a 
társadalmi egyenlőség, a kaszt szisztéma erős volt még. 

– Információ hiányban szenvedett az átlag ember, esetleg újságot 
olvasott, de más információit  szűk baráti köréből szerezte.  

– Szűk látóköre volt. 
– Levélben kommunikáltak, írtak egymásnak. 
– Hetekig jött a hír, nem voltak percre készek. 
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Most a 21. század elején azonban: 
– Az „én” és az eredmény fontos, talán nem is kell többet mondanom 

erről. Nem a közösségért él az átlag ember, hanem csak önmagáért. 
– Globális mozgás létezik, csak gondoljunk arra hogy ebben a 

szobában, ki nem repült át valamelyik óceánon az utolsó 12 
hónapban. Gondolom nagyon kevesen. 

– Informális kapcsolatok a társadalomban, egymás között is, 
közösségek között is.  

– Információs túltengés, mindent megtalálhatsz az interneten. Ez jó 
amikor Reményik versre van szükségem, de nem jó, amikor az 
általában felesleges és gusztustalan többi részét megnézi az ember.  

– Globális látókör, igen ez talán jó, amikor nemzetünk lényegében 
szét van szórva. Így ezt nem lehet negatívumnak felfogni.  

– Drótpostán kommunikálunk, perceken belül tudunk egymással 
társalogni, információkat cserélni. 

– Percek alatt jön a hír, ezt én különösen értékelem, mert tudom hogy 
ma mi történt a Kárpát-medencében. 
 

Amint láthatjuk, van jó is, rossz is mindkét időszakban. 
 
 

 
Lendvai-Lintner Imre megalapítja, hogy valóban érdemes a jövőnkért tenni. 

(Somogyi F. Lél felvétele) 
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Magyarországon ötletesebb, problémákat gyorsan megold, ami 
nem jellemző az anyaországira, talán jó dolog ez is. 

– Kintlétünk okai változók. Különböző okok miatt vagyunk itt.  
– Elnyelvtelenedésben szenvedünk. Nem csak a fiatalok beszélnek 

gyengén magyarul, hanem a felnőtt nemzedékekben is 
észrevehető a szókincs sorvadás. 

– Beolvadás természetes folyamata történik sorainkban. Csak 
nézzük meg, hogy a 45-ösök gyermekei hova mentek egyetemre 
(legtöbb esetben a helyi közösségben maradtak) és a mai 
egyetemista generáció hova jár, -  mindenhova. Utána állás 
vállalás magyartalan vidéken. Ne lepődjünk meg a beolvadáson! 

 

Bár a lefestett kép nem is lehet teljes, de ad egy általános 
benyomást, amelyet, kérem tartsunk szemelőtt, amikor a közösségek 
elemzését halljuk. 

 
ÖRÖK IGAZSÁGOK 

Mielőtt a közösségek elemzéséhez érnék, hadd osszak meg négy 
örök igazságot. Csak az első a személyes megfigyelésem, a másik 
három a köztudatban van már. 

• Minden nemzedék megteremti saját szervezeteit. Ez  természetes 
alkotó folyamat. Fel kell ismerni, és az újonnan megteremtett 
szervezeteket tevékenyen támogatni kell. 

• Ha nincs krízisérzet nincs felújulás, akkor fogunk össze, amikor 
már a kötél szakad. Mi magyarok tudunk együtt dolgozni, de 
ahhoz nagy bajnak kell lennie. Például, 1956 októbere után 
jellemértékű volt, amit a nyugati magyarság tett, az akkor 
menekültek fogadásában. Jó lenne békeidőben is így összefogni. 

• Ragaszkodunk az ismerthez, idegenkedünk az újtól és a 
változástól. Ezek emberi alaptulajdonságok. Harcolni kell ellene. 
Nem mindig rossz az új és a változás. 

• Ha nem mi találtuk ki, akkor nem lehet jó vagy használható. 
Sajnos, nem tudunk örülni mások jó ötleteinek. Mindig 
keressük, amit kifogásolni lehet. Jobb lenne átvenni egy 
amerikai módszert, amely megkívánja, hogy két jó dolgot 
mondjál egy más személy által feldobott ötletről, mielőtt az 
ötletet megkritizálod. Személyes tapasztalatom a 
munkahelyemről, hogy ez a módszer hihetetlenül segít az új 
ötletek könnyebb elfogadásában.  



123 

Jó lenne, ha azok, akik a magyar közösségekért vállalnak 
áldozatot, ezekkel a gondolatokkal megbarátkoznának és építően 
próbálnának cselekedni. 

 
 

MI KELL EGÉSZSÉGES 
NYUGATI MAGYAR KÖZÖSSÉGEKHEZ  

Több éve van szerencsém járni a nyugati magyar közösségeket. 
Személyesen megfigyelhettem amit egyszer Bodnár Gábor egy 
beszélgetésünkben mondott. Egy egészséges magyar közösségben 
három fontos tényező van: egyház, társadalmi szervezetek és ifjúság- 
nevelő intézmények.  

Hadd tegyem hozzá, hogy egészséges magyar családok is kellenek, 
ahol a házon belül a fiatalokat magyar beszédre és hazafias érzésre 
nevelik az  édesapák és édesanyák. 

Templom nélkül nem lehet magyar közösséget elképzelni. 
Mindannyiunknak szüksége van egy felsőbb lénnyel személyes 
kapcsolatot teremteni. Ehhez  aktív egyházi élet kell, egy fizikai 
létesítmény, amelyen belül lelki szükségleteinkre irányítást tudunk 
kapni, ahol imádkozhatunk, és egy hely, ahol emberi hangulat 
teremtődik mindannyiunknak. 

Társadalmi és kulturális szervezetek pedig közösségi 
szükségleteinket szolgálják. Lehet ez nagyon egyszerű szükséglet – a 
disznótoros vacsora vagy a heti kártyaparti. Lehet sokkal mélyebb és 
magasabb hivatása – irodalmi kör, történelmi társaság, jótékonysági 
szervezet. Kell mindannyiunknak egy hely, ahol magyar 
ismerőseinkkel közösségi életet élhetünk. 

Gyermekeink remélhetőleg a családon belül megtanulnak 
magyarul beszélni. Ahhoz, hogy írni és olvasni megtanuljanak, fontos a 
hétvégi magyar iskola. Itt a magyar kultúra elemi ismereteit magukba 
szívhatják a fiatalok. A magyar ifjúsági élményt pedig hatásosan alá 
kell támasztani egy olyan élménnyel, ahol a családi nevelés és a 
magyar iskola tudása mellett, a gyereknek szükséges gyerek-csoporti 
élményt megkaphatják. Ez pedig a cserkészet. 

Egy pár szóban azonban arról is kell szólnom, hogy a felsorolt 
szervezetek között a kapcsolat és az együttműködés is fontos lenne. Ha 
összehangolnánk tervezett eseményeinket, egyeztetnénk céljainkat, 
ismertetnénk egymás között elvárásainkat, akkor sokkal hatásosabb 
magyar közösségi életet tudnánk teremteni. Ezt a kapcsolatot és együtt-
működést, elsősorban helyileg kell megteremteni. Erre vannak példák, 
itt Clevelandban is. Ugyanakkor ezt területi, országos és nyugati 
magyar szinten is meg kellene tenni. 
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ERŐFORRÁSOK? HIÁNYOSSÁGOK? 
A következő részben röviden elemezném a felvetett öt csoportot: 

egyházak, társadalmi szervezetek, magyar iskolák, cserkészet és 
együttműködés. 

Egyházaink több mint száz éve szolgálják közösségeinket. 
Szerencsések vagyunk magyar Amerikában, hogy legtöbb esetben saját 
ingatlanokkal rendelkeznek egyházaink. De természetesen vannak 
gondjaink is. Papjaink kiöregednek, az utánpótlás ügye nehezen 
oldódik meg. Pozitív jelenségek is vannak, mivel a Kárpát-medence 
püspökei az utolsó évben több helyre küldtek fiatalabb papokat. 
Azonban hívek nélkül nem igen lesz papi utánpótlás. Az igazság az, 
hogy templomaink üresek és az átlag amerikai magyarjaink az 
elvallástalanodás szélén állnak.  

Társadalmi és művelődési szervezetek léteznek, de nem minden 
igényt elégítenek ki minden magyar közösségben. Ha karizmatikus, 
munkaképes vezető vagy vezetőcsoport van, akkor meg is 
gyarapodnak. Új szervezetek is alakulnak, ami pozitív. Azonban 
nehezen megy a vezetés átadása a létező szervezeteknél. Vagy nem 
adják át a már kiöregedésben levő vezetők, vagy nincs kinek átadni. 
Előbb már megemlítettem hogy minden nemzedék a saját szervezeteit 
alapítja. Valahogy a két szemszöget össze kellene hozni. 

Magyar iskolák legtöbb magyar közösségben működnek. Erre 
rémesen büszkék is lehetünk és többször kellene köszönetünket 
kifejezni azoknak, akik hetente rendszeresen vállalják a gyermekek 
tanítását. Látogatottságuk azonban csökken. Ennek részben a 
szétszóródás az oka, de ugyanakkor szembe kell nézni azzal, hogy sok 
a vegyesházasság. Foglalkozni kellene azzal, hogy a nem magyar 
élettársat meggyőzzük a magyar iskola (és a cserkészet) fontosságáról. 
Egy közeli családi barátom figyelmeztetett erre, amikor elmondta, hogy 
neki kellett a három amerikai menyét nyugtatni, hogy a három férj 
miért tölt májusban 2 hétvégét tank építéssel. Nem értették a cserkészet 
lényegét és emiatt nem látták a hasznát, fontosságát annak, amit férjeik 
vállaltak és csináltak. Ugyanakkor el kell mondanom, hogy minden 
magyar iskola egy végvár és korlátolt az együttműködés a többi 
végvárral. Szükséges lenne valami szinten a kapcsolat és összefogás a 
magyar iskolák között. 

A Külföldi Magyar Cserkészet aktívan működik legtöbb nyugati 
magyar közösségben. Van vezetői utánpótlása, igaz hogy bonyolult 
vezetőképzésen és magyar nyelvi tudáson alapul. De jól működik. 
Azonban létszám és nyelvkészség lemorzsolódásban szenved. 
Minthogy csak magyarul beszélő gyerekekkel foglalkozunk, így a 
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piacunk önszabályozó. Gondunk most, hogy hogyan szólítsuk meg az 
újonnan kijövőket és hogyan szervezzük be gyermekeiket. 

Együttműködésre és kapcsolat megteremtésére van szükségünk. 
Van MVSz, MAK, AMSz, AMOSz és más országos szervezet. 
Ezeknek van sok átfedő célja és akciója. Sok jót tesznek, mint 
szervezetek, azonban nincs együttműködés és kapcsolat. A minimum 
elvárható az lenne, hogy terveiket és főbb céljaikat ismertessék 
egymással és annak alapján igyekeznének nem ütközni és egymással 
nem versengeni. 

 
KULCS KÉRDÉSEK 

Hadd említsek meg hat fontosabb kérdést, amely kihat a 
közösségekre, és jó lenne valamiképpen megbirkózni velük. 

A létező intézmények tudnak-e a most kijövőkkel kapcsolatot 
teremteni? Utánpótlásunk a Kárpát-medencéből most kijövő 
családokból alakulhatna. Azonban szembe kell néznünk azzal, hogy aki 
a kommunista rendszer alatt nevelkedett, máshogyan látja a mi nyugati 
magyar világunkat. Személyes tapasztalatból mondhatom, hogy nekik 
legalább annyira van szükségük Ránk mint nekünk Rájuk. 

Be  tudjuk-e szervezni az egyes magyar érdekcsoportokat? Mi, 
Nyugati magyarok általános sorvadásban szenvedünk. Nem 
engedhetjük meg magunknak, hogy ne szervezzünk be minden 
csoportot magunk közé, hogy közösségeink tovább tudjanak létezni. 

Foglalkozzunk-e a magyarul már nem beszélő nyugati 
magyarokkal? Amint talán legtöbben tudjuk, az USA utolsó 
népszámlálásában több mint 1.2 millió magyar származású személyt 
jelentettek, ezek közül valami 100 és 200 ezer között beszélt még 
magyarul. Van-e hivatásunk a magyarul nem beszélők felé? 

Mi lesz a kihalóban levő intézmények szellemi és fizikai 
tőkéjével? Egyszer valaki elmondta nekem, hogy ha a magyar 
közösségre maradtak volna a Buckeye-on örökösök nélkül elhalt 
magyarok kis 20-30 ezer dolláros házai, ma anyagilag rendben lenne a 
magyar közösség Clevelandben. Minthogy intézményeink egy része 
természetes elöregedésben megszűnik, van-e tervünk mind anyagi mind 
szellemi tőkéjük átmentésére? 

Tudunk-e még politikai behatással lenni a befogadó országra és a 
Kárpát-medence kormányaira? Az utolsó ötven évben sikerekről és 
kudarcokról számolhatunk be: Szent Korona visszavitel, NATO tagság, 
Most Favored Nations ügy és így tovább. Minden esetben volt 
befolyásunk, mint amerikai magyar közösség. Részben fajsúly 
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sorvadásunk, és részben egymással szemben álló szervezeteink 
kétségbe vonják további nemzetpolitikai befolyásunkat.  

Kell-e nyugati magyar sajtó? Minden reggel 20 perc alatt 
átböngészem a Magyar Nemzetet és a Népszabadságot, utána munka 
közben a pince irodámban a Duna TV 3 órás műsora megy. Tisztában 
vagyok a helyzettel. Igaz, hogy kb. 20 nyugati sajtó orgánumot is 
átfésülök, de főleg cserkész tisztségem miatt. Van erre szükség még? 
Van olvasó tábora a még létező sajtó orgánumoknak? Vagy kellene 
inkább egy internet hálózat, amelyen minden közösség kap egy lapot és 
ott lehozza helyi híreit, közleményeit? Nem lenne-e jobb Simon Hunor 
MagyarOnline.com internetes hírhálózatát és társalgó szolgáltatását 
teljes mértékben kihasználni? 

Ezekre a fent említett kérdésekre jó lenne közös választ 
megfogalmazni és egységesen fellépni. 

 

KOROSZTÁLY 

 

FIATALOK 

(0-21) 

 

IFJÚ 
FELNŐTTEK 

(21-40) 

ÉRETTEK 

(40-60) 

 

BÖLCSEK 

(60-???) 

 

RÉSZVÉTEL Igen Igen Igen Igen 

SZERVEZÉS 

 

Maguknak 
igen 

Igen Oroszlánrész Ha bírják 
még 

ÖTLETEK Ha van Ha van Igen Feltétlenül 

KIVITELEZÉS 

 

Saját 
programjukat 

Oroszlánrész Oroszlánrész 

 

Ha bírják 
miért ne 

ADOMÁNYOK 

 

--------- 

 

Kis, 
rendszeres 

Nagyobb, 
rendszeres 

Ami belefér 

 
 

SZEMÉLYES KIHÍVÁSOK 
Hiszek abban, hogy minden változást egy közösségben egyének 

személyes vállalkozásai vagy lépései tesznek lehetővé. Melyek azok a 
dolgok,  amelyeket mi tehetnénk?  

Hirtelenében öt csoportra gondoltam: részvétel, szervezés, ötletek, 
kivitelezés, és adományok.  

A táblázat nem csak az öt csoportot sorolja fel hanem a 
korosztályokhoz is próbál valami részletességgel szólni. 
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Elsősorban lelkesíteni kell minden korosztályt, hogy vegyen részt a 
közösség életében. A szervezést azok csinálják, akik erre hivatást 
éreznek. Ötletekkel jöjjön mindenki, de ugyanakkor nem kell 
megsértődni, ha az egyén ötletét csak részben vagy talán egyáltalán 
nem valósítják meg. A kivitelezést sok segítséggel könnyebben, 
hatékonyabban és gyorsabban tudjuk elvégezni. Inkább sok-sok kis 
feladatot osszunk ki, így mindenkinek része van a sikerben, minthogy 
egy pár személy csináljon mindent.  

Amint Montecucolli mondta: A sikeres magyar közösségi élethez 
három dolog kell: pénz, pénz és pénz. Sajnos amit a háborúról mondott 
Montecucolli örök igazság. Anyagi támogatás nélkül ez nem megy. 

 
TENNIVALÓK 

A most már egy picikét hosszúra sikerült tanulmányom talán 10 
tennivalóját hadd összegezzem röviden: 

• Papi utánpótlás megoldása, 
• Templomaink benépesítése, missziós munka, 
• Szervezetek vezetői váltás gondjainak megoldása, 
• Magyar iskolák közreműködésének megteremtése, 
• Szervezetek közötti kommunikáció és koordináció 

megszervezése 
• Új magyarok megszólítása és minden csoport bevonása, 
• Elhatározni hogy a magyarul nem beszélőkkel foglalkozzunk-e, 
• Kihaló intézmények szellemi és fizikai tőkéjének megmentése 
• Politikai befolyásunk megerősítése, 
• Sajtónkból hatékony kommunikációs eszközt alkotni, 
• Egyénileg résztvenni, szervezni, adományozni. 
 

ÖSSZEFOGLALÓ 
Az elhangzottakat összefoglalva négy gondolatban: 
• A változó világ és nyugati magyarság realitásait előnyünkre kell 

fordítani. 
• Életrevaló egyházak, társadalmi szervezetek és ifjúsági nevelő 

szervezetek ÉS ezek között tevékeny összefogás kell ahhoz, 
hogy megmaradjunk! 



128 

• A felsorolt kérdésekre közös választ kell megfogalmazni és ezek 
alapján haladni. 

• Mindannyiunknak saját személyesen vállalt szerepét a 
maximálisan kell teljesítenünk. 

 

ÚTRAVALÓ GONDOLATOK 
Bezáróképpen pedig hadd osszak meg négy útravaló gondolatot. 

Márai Sándor, Teleki Pál és Márton Áron sokkal elegánsabb 
nyelvezettel és tömörebben fogalmazta meg iránymutató gondolatait, 
mint én tudnám.  

• Mint a máglyán, úgy kell égni. Mint aki tudja, hogy valamiért 
égetik el, s nem tehet, nem is akar tenni semmit ez ellen. Nem 
elég megismerni az igazságot, nem elég megszövegezni, nem 
elég bátran kimondani: égni is kell érette, elégni, az élet anyagát, 
a test szövetét is odadobni a lángoknak, melyek egyszerre 
perzselnek kívülről és belülről.  (Márai Sándor)  

• Mindenkinek a maga helyén vannak kötelességei és bármilyen 
kicsinyek legyenek azok, fontos, hogy jól végezzük azokat.  
(gróf Teleki Pál)  

• Mindegy, kik beszélnek hazád nevében? Mindegy az is, mit 
mondanak azok, akik jogosultnak hiszik magukat, a haza 
nevében beszélni? Te hallgass hazádra. Mindig, mindent adjál 
oda hazádnak. A világnak nincsen semmiféle értelme számodra 
hazád nélkül. Ne várj jót a hazától, s ne sopánkodj, ha 
megbántanak a haza nevében. Mindez érdektelen. Egyáltalán, 
semmit ne várj hazádtól. Csak adjál azt, ami legjobb életedben. 
(Márai Sándor)  

• Meg kell tanulnunk, és elsősorban a jövő nemzedéknek a 
tudatába bele kell égetnünk, hogy a népért végzendő munka nem 
külön foglalkozási ág, hanem a hivatással elválaszthatatlanul 
együttjáró kötelesség. Aki a közösségből él, az a közösségnek 
munkával és felelősséggel tartozik.  (Márton Áron) 
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VII. 
AZ ÁRPÁD AKADÉMIA 

XLI. ÉVI KÖZGYŰLÉSE, ELŐADÁSOK 
 
Az Árpád Akadémia XLI. évi rendes közgyűlésére 2006. november 

26-én, vasárnap délelőtt került sor. 
* 

 
Father Bagyinszky Ágoston OFM, vasárnap reggel a római katolikus szentmisét 

 mutatta be. A szombat esti díszvacsorán felemelő imát mondott. 

(Somogyi F. Lél felvétele) 
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Az Igazgató Tanács ülései 
Az Árpád Akadémia Igazgató Tanácsa – az Árpád Akadémia 

fenntartó testületének, a Magyar Társaságnak választmányával együtt 
2006. májusában ülésezett hosszabb tárgyalásokkal. Szeptember hónap 
elején a Magyar Kongresszus rendezésével kapcsolatos megbeszélések 
folytak. 

* * * 

AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XLI. ÉVI 
RENDES KÖZGYŰLÉSÉN 

elhangzott előadások 

2006 november 26-án, vasárnap, a következő előadások 
hangzottak el Somogyi F. Lél főtitkár elnökletével: 

Dr. Nádas Gyula megnyitója 

Dr. Tápay Miklós (Cincinnati, OH): „Mi ellen is tört ki az 56-os 
forradalom?” 

FILM – “Starting Over in America: The Story of the Hungarian 
56-ers” – Sally Gati 

Márkus Gyula (Burlington, Ontario, Canada): „Erdei harcok a 
második világháborúban”. 

A Kongresszus ünnepélyes bezárása a Himnusszal végződőt. 

* * * 

 STARTING OVER IN AMERICA  
The Story of the Hungarian 56ers 

A film by Sally Gati 

 
A documentary about the Hungarian refugees who came to this 
country following their failed 1956 Revolution. Very personal 
stories make the historical events understandable and make 
concrete the ideas of Oppression, Communism, Revolution, 
Immigration, Assimilation, Freedom, and Democracy. 
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Dr. Tápay Miklós (Cincinnati, Ohio): 

MI ELLEN IS TÖRT KI 
AZ 1956-OS FORRADALOM? 

 „Szuronyokon  nem lehet sokáig ülni.” Napoleon 

  

A MEGSZÁLLÁS 
Mikor 1944 szeptemberében a Vörös Hadsereg Erdélybe való 

benyomulásával Magyarország területe is hadszíntér lett, akkori hazánk 
15 millió lakosából 1 millió menekült nyugatra. (Ezek lettek a 
„Nyugatosok”) Ennek felét a visszavonuló honvédség, csendőrség, 
rendőrség és a közigazgatás nyugatra irányított vezetői és családtagjai 
tették ki, de a másik fele a szovjet megszállás elől menekülő civil 
lakosság volt. Ennek az 1 milliónak kb. a fele 1945-46-ban visszatért 
Magyarországra, de a másik fél millió Nyugaton maradt és 1100 éves 
történelmünk legnépesebb menekült emigrációját alkotta.  

Ezt a tömeges menekülést a Vörös Hadseregtől és az előre látott 
kommunista uralomtól való félelem okozta. A felnőtt lakosság ugyanis 
jól emlékezett az 1919-es első kommün (1919. mar. 21 – aug. 4.) 4 ½ 
hónapjának véres terrorjára, a 30-as évek sztálini tisztogatásainak 
borzalmaira és nem hitte, hogy a szovjet megszállás alatt lehetséges 
lesz egy nyugati értelemben vett szabad, demokratikus politikai élet. 
Éppen ezért hazánk lakossága a Vörös Hadsereget nem 
felszabadítóként, hanem újabb megszállóként várta és ennek a 
megszállásnak akkor nem volt előre látható vége. Sehol nem voltak 
diadalkapuk, utcára özönlő, örömtől mámoros tömegek, akik 
virágcsokrokkal, öleléssel és csókkal köszöntötték volna a bevonuló 
szovjet katonákat, mint ahogy ez történt Nyugat-Európában a 
szövetséges csapatok megérkezésekor. Az emberek vidéken házaikba 
bezárkózva, a fővárosban romos házakba és pincékbe húzódva várták a 
vörös csillagos szovjet katonákat, a legrosszabbra felkészülve.  
Félelmük nem bizonyult alaptalannak: a szovjet katonák szabad 
prédának tekintették a polgári lakosságot és elzabráltak mindent, ami 
kedvükre való volt. Egy karóráért, egy üveg borért vagy nőért képesek 
voltak emberéletet kioltani. Így érte halálos lövés a győri Püspökvár 
óvóhelyén rejtőző nők védelmére kelő báró Apor Vilmos püspököt 
1945 Nagypéntekén. (II. János Pál pápa 1997. nov. 9-én avatta 
boldoggá ezért a mártír főpapot.)  
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A magyar női társadalom, beleértve kiskorú lányokat is, volt a 
szovjet megszállás legszerencsétlenebb áldozata, különösen azokon a 
vidékeken, ahol a front nem gyorsan vonult át. Közülük ezreket 
becstelenítettek meg, sokszor férjük vagy apjuk szeme láttára, súlyos 
nemi betegségek következményeivel. (Pápa Irgalmas Kórházában 
kezelt több, mint 1000 nő közül kereken 800-nak lett szifilisze.) A 
veszprémi székesegyházat a Vörös Hadsereg női katonái, a barisnyák 
fosztották ki és a szétvagdalt miseruhákból készítettek maguknak 
ruhákat. A Somogy megyei Iszkázon, a templom kifosztása után, a 
katonák miseruhákba öltözve nyargaltak végig a falun, gúnyt űzve a 
vallásból s jót mulatva a megbotránkozott lakosság rémületén. 
Alkoholért a szovjet katona mindenre képes volt. Megtörtént eset, hogy 
a Békés megyei Gyoma polgári iskolájának természetrajzi szertárában, 
üvegben őrzött kipreparált békákról itták le az alkoholt, de közszájon 
forgott még ehhez hasonló számtalan eset. Mindszenty József 
esztergomi érsek, a 20. század legnagyobb magyarja, „Emlékirataim” c. 
könyvében olvashatjuk, hogy „a szovjet katona rombolt, eszeveszetten 
pusztított és részegen, fegyverrel a kezében tömegesen fajtalankodott. 
Romokat, leégett házakat, kifosztott plébániákat, lesújtott embereket 
találok mindenütt.”  

Miután a hadsereg élelmezése nem volt kielégítő, úton-útfélen 
rekviráltak, ami nagyban nehezítette a polgári lakosság élelmezését. A 
németek által még meghagyott állatállományt egyrészt a Vörös 
Hadsereg ellátására vágták le, másrész csordákban terelték kelet felé 
anélkül, hogy ez a jóvátételbe beszámított volna. 1945 tavaszán a 
magyar mezőgazdaság főleg a vontató állatok hiánya miatt, alig tudott 
beindulni.  

Az ország kifosztása azonban nemcsak a katonák egyéni 
zabrálásának volt az eredménye, mert volt egy jó előre megszervezett, 
felülről irányított kifosztás is, amely az egész országot károsította meg, 
elszámolás nélkül. Ilyen volt a még megmaradt gyárak egy részének 
leszerelése és a gépeknek a Szovjetunióba (SZU) való kiszállítása, ahol 
azok gyakran a szabad ég alatt rozsdásodtak. – Szerncsés véletlennek 
összejátszása folytán tudódott ki, hogy a sárospataki Református 
Kollégium könyvtárának nagy része Nizsnij-Novgorod múzeumában 
hányódik és olyan ősnyomtatványok hevertek egy pinceraktárban, 
melyek egyedülállók a világon. (Ezeket most visszakaptuk 400 000 
dollárért, könyvenként 1 millió forintért, de az orosz kormány 10 
kötetet visszatartott.) – Tudjuk például, hogy 1945 január-februárjában, 
amikor Budán még el sem hallgattak a fegyverek, szovjet teherautók 
sorakoztak fel a Magyar Kereskedelmi Bank és más pesti bankok előtt 
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és a kocsikon érkező tisztek – akiknek nagyrésze egyenruhába 
öltöztetett művészettörténész, pénzügyi és műkincs szakértő volt – 
pontos listával a kezükben hatoltak be a páncéltermekbe, ahol a 
széfektől az ott tárolt ládákig mindent kiürítettek és elvittek. Ma már 
tudjuk, hogy ezeket a listákat Igor Grabar orosz festő és 
művészettörténész állította össze a Vörös Hadsereg számára, hogy a 
megszállt országok bankjaiból, múzeumaiból és magángyűjte-
ményeiből mit kellene elvinni. (A szárazföldi háborúk szokásairól és 
jogairól szóló 1907-es Hágai Egyezmény megtiltotta az úgynevezett 
zsákmányszerzést, azaz a SZU-nak semmi joga nem volt kulturális 
javakat zsákmányként, de még jóvátételként sem elvinni.) – Hasonlóan 
fosztották ki például az V. ker.,  Gróf Teleki Pál út 23-ban levő 
Pénzintézeti Központot is, melyről az 1945 február 1-én felvett 
jegyzőkönyv 4. pontja szószerint a következőket mondja:  

„1945. január 19. napján a Pénzintézeti Központnál orosz katonai 
bizottság jelent meg, amely az Orosz Katonai Parancsnokság 
rendelkezésére hivatkozva a trezorok kulcsát magához vette és 1945. 
január 22-től 28-ig terjedő időben mintegy 10 000 pengő kivételével az 
intézet egész, kereken 3 500 000 pengőt kitevő készpénzkészletet, a 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank által az intézetnél elhelyezett 20 000 
000 pengő bankjegy mennyiséget, továbbá az intézet trezorjában őrzött 
arany- és valutakészletet, valamint a trezorban őrzött saját és idegen 
értékpapírállományt, úgyszintén a külföldi pénznemre szóló váltókat 
lefoglalta és elszállította.” Ez is ékesen bizonyítja, hogy mint 
hadizsákmányt és nem mint a jóvátétel részét, a szovjet hadsereg egy 
nagy nemzeti bank egész vagyonát elkobozhatta.  

A városok és falvak férfi lakosságának állandó réme volt a SzU-ba 
való deportálás. Ha ugyanis egy hadifogolyszállítmány létszámában 
szerencsés szökések révén hiány keletkezett, a szovjet katonák a 
környék civiljeit fogdosták össze és kényszerítették marhavagonokba, 
hogy pótolják a hiányzó létszámot. – 1945 elején, szovjet katonai 
(KGB) (Komitet Goszudarsztvennoj Bezopasznosztyi — Szovjet Állambiztonsági 
Szolgálat) utasításra a Tiszántúlról és a Duna-Tisza közéről a német 
nevűeket szedték össze és hurcolták el a Gulág lágereibe, akiknek 
túlnyomó többsége soha nem vallotta magát német anyanyelvűnek és 
ezzel német származásúnak. Ilyen alapon több, mint 70 ezren lettek a 
SzU-ba deportálva, 16 éven felüli nők és férfiak egyaránt. – A 
hazánkból így kényszermunkára elhurcolt civil lakosság összlétszáma 
több százezerre tehető, akiknek 30-40 %-a onnan soha többé nem tért 
vissza.  
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Történelmünk során volt részünk idegen megszállásban 
évszázadokig, de ehhez csak Dzsingisz kán hadainak ázsiai vadsága és 
pusztítása volt hasonlítható a 13. században. – A cenzúrázott hazai sajtó 
persze a megszállás rémségeiről egy szót sem írhatott, sőt, mi több, a 
SzU-t, Sztálint, a Vörös Hadsereget és a szovjet katonát mint 
felszabadítót kellett ünnepelni és dicsőíteni. Ilyen hazug képmutatást 
sem a tatárok, sem a törökök, sem az osztrákok, de még a németek és 
Hitler sem követelt tőlünk és semmi nem volt ennél megalázóbb! –  A 
történteket azonban Svájc budapesti követsége jelentéseiben közölte a 
külügyminisztériumával és az 1945 májusában, egy közleményben 
ismertette a világgal. Csodálkozhatunk-e azon, hogy az október 23-án 
spontán született jelszavak közül a „Ruszkik haza!” volt a 
leggyakrabban hallható és feliratokon látható? A megszállók primitív 
brutalitása és a megszállt országok olyan nyilvánvalóan magasabb 
kultúrája és életnívója váltotta ki azt a magyar- és általános európai 
véleményt, hogy a háború végén Sztálin két súlyos hibát követett el: 
egyik, hogy katonáit megmutatta Európának, a másik, hogy katonáinak 
megmutatta Európát... 

A KOMMUNISTA HATALOMÁTVÉTEL  
A Vörös Hadsereggel együtt érkezett hazánkba egy csoport, jól 

kiképzett moszkovita ügynök. Hogy hányan voltak – pontosan nem 
tudjuk, de a „főszereplőket” ismerjük: Rákosi (Rosenfeld) Mátyás, 
Gerő (Singer) Ernő, Révai (Lederer) József, Münnich Ferenc, Farkas 
(Löwy, aztán Wolf) Mihály, Vas Zoltán. És ebbe a csoportba tartozott 
Nagy Imre is, aki csak forradalmunk utolsó napjaiban állt teljes 
meggyőződéssel nemzeti ügyünk mellé. E csoportnak moszkvai 
megbizatása az volt, hogy hazánkat lépésről-lépésre kommunista 
állammá alakítsa és külpolitikailag valamint gazdaságilag szovjet 
érdekek szolgálatába állítsa. A SzU-t nem megjárt, hazai 
„szálláscsinálókkal”: Kádár János, Apró Antal, Rajk László, Péter 
(Eisenberger) Gábor megalakították a Kommunisták Magyarországi 
Pártját. A párt nevét aztán pár hónap múlva a jobb hangzású Magyar 
Kommunista Pártra változtatták.  

Az első két évben (1945-47) még más pártok működését is 
engedélyezték, de a kormányban a belügyminiszteri tárca és ezzel a 
rendőrség és a politikai rendőrség kezdettől fogva a kommunisták 
kezében volt. 1945. november 4-én a megszállt országok közül elsőnek, 
valóban szabad és titkos választást tartottak a szovjet által engedélyezett 
baloldali pártok közül, amelyen – biztos, ami biztos – a két munkáspárt, 
a Kommunista- és a Szociáldemokrata Párt közös listán indult. De még 
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így együttesen is csak 34 %-ot kaptak, míg a Független Kisgazda Párt 
57 %-ot, a Nemzeti Paraszt Párt pedig 6 %-ot ért el. Világraszóló 
szenzáció volt ez a választási eredmény, amellyel népünk – minden 
más megszállt népet megelőzve – bátran mondott „nem”-et az orosz 
bolsevizmusnak. Ez volt népünk válasza arra, ahogy 1945-ben a 
Szovjet Hadsereg és a Kommunista Párt bemutatkozott 
Magyarországon.  

Ezt követően a Kommunista Párt hozzálátott a Kisgazda Párt 
szétzúzásához: képviselőjüknek egész sorát záratták ki a pártból, 
tartóztatták le, vagy börtönözték be koholt vádak alapján. A párt 
főtitkárát, Kovács Bélát a szovjet titkos rendőrség (NKVD) hurcolta el 
a SZU-ba összeesküvés címén, ahonnan csak 1956 elején engedték 
vissza Magyarországra, betegen. – 1947-ben, mikor már a hatalmi 
pozíciók többsége a kezükben volt, a többségi Kisgazda Párt szét volt 
zilálva, a kommunisták újabb választások révén remélték a parlamenti 
többséget megszerezni. Erre 1947. augusztus 31-én került sor. De 
céljukat még a hírhedt „kékcédulás”, (A kék cédula a lakóhelyen kívüli 
szavazást tette lehetővé. A párt támogatói aztán ennek segítségével több helyen is 
szavaztak nagy számban.) tömeges választási csalások ellenére sem érték el, 
mert a Kommunista Párt csak 22,3 %-t kapott. A Demokrata Néppárt 
16,4, a Kisgazda Párt 15,4, a Szociáldemokrata Párt pedig 14,9 %-ot ért 
el. Bár 22 %-al a legnagyobb párt lettek, de végeredményben a 
szavazók 78 %-a nem rájuk szavazott! – Ezek után a szovjet sem 
hazánkban, sem más megszállott országban szabad választást többé 
nem engedélyezett és megkezdődött az összes nem-kommunista párt 
likvidálása. Vezetőik vagy menekülni kényszerültek, vagy be lettek 
börtönözve, vagy megfélemlítve visszavonultak a politikától. 1947 
májusában menekülni kényszerült még az ország aktív, hivatalban levő 
miniszterelnöke is: Nagy Ferenc, a Kisgazda Párt elnöke.  

A TERROR TOBZÓDÁSA  
1948-ban – melyet a párt a fordulat évének nevezett – Rákosi 

bugaci beszédével megtörtént a magyar föld kolhozosításának 
bejelentése. Ettől kezdve, megállás nélkül és gyorsan történt az egész 
ország politikai, gazdasági és társadalmi életének szovjet minta alapján 
való átszervezése. Kezdetét vette Rákosi hírhedt terror korszaka. 1949-
ben az Államvédelmi Osztály (ÁVO) nevét Államvédelmi Hatóságra 
(ÁVH) változtatták, amit a nép azonban továbbra is ÁVO-nak hívott. 
Ettől kezdve nem a belügyminiszternek, hanem közvetlenül a párt 
főtitkárának volt alárendelve. Többségük kék egyenruhát viselt, de a 
titkos részleg civil ruhában maradt. Az ÁVH-nak egyetlen célja és 
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feladata a kommunista párt uralmának fenntartása volt. Ennek 
érdekében módszereikben nem válogattak: az ígérgetésen, 
fenyegetésen, tőrbecsaláson, verésen, kínzásokon keresztül a brutális 
erőszak minden elképzelhető formáját alkalmazták, egészen az 
agyonverésig vagy kivégzésig. 1949-től a határvadász zászlóaljakat 
kivonták a honvédelmi minisztérium hatásköréből és új egyenruhában, 
mint zöld ávosokat az ÁVH parancsnoksága alá helyezték. Hatalmuk 
csúcspontján 1952-ben az ÁVH létszáma így meghaladta a 80 ezer főt, 
beleértve a sorozott legénységet is. Állam volt az államban.  

Ellenszolgáltatás nélkül elkoboztak (államosítottak) jóformán 
mindent, ami magántulajdonban volt: gyárakat, vállalatokat, 
nagykereskedéseket, bányákat, magán bankokat, magán kórházakat, 
bérházakat, nagyobb lakóházakat, üzleteket, gyógyszertárakat, nagyobb 
földtulajdont, egyházi iskolákat és tönkretették a kisipart. Míg 1948-
ban az országban 180 087 kisiparos létezett, számuk 1955-re felére 
csökkent. (94 158).  

Míg a háború után a magántőke előcsalogatásával a magyar 
városok újjáépítése és a mezőgazdaság termelőképessége biztatóan 
indult el, 1949 után az életszínvonal érezhetően csökkenni kezdett, a 
katonai kiadások és a nehézipar erőltetett fejlesztése miatt. Eközben a 
lakosság élelmi- és háztartási cikkekkel való ellátása valamint 
lakóházak építése teljesen háttérbe szorult. A nehézipar erőltetett 
fejlesztése a kommunista tömb fegyverkezési céljait szolgálta és az 
ahhoz szükséges nyersanyagot a SZU-ból kellett importálnunk. Ennek 
ellenében a magyar ipar- és mezőgazdaság termelésének nagy részét a 
SZU-ba szállítottuk. Ez és az erőszakos kolhozosítás eredményezte, 
hogy 1953-ban az élelmiszerellátás teljes csődje állt elő: A magyar 
falun kifogyott a kenyér (!) és a főváros, valamint a vidéki városok 
készleteiből történt a falvak kenyérellátása. A piacokról hónapokra 
eltűnt a hús és a vaj és még jó volt, ha krumplit lehetett kapni. 1950 és 
53 között, a legsötétebb sztálini időszakban, az egész országban lázas 
laktanyaépítések folytak. 1952-ben a békeszerződés megszegését 
jelentő 204 ezres létszámú hadseregére költötte az ország nemzeti 
jövedelmének 21 %-át, miközben a háború alatt megrongálódott házak 
helyreállítása és új lakóházak építése szinte teljesen leállt. Így óriási 
lakáshiány következett be a kritikus élelmiszerhiány tetejébe. 

A lenini társadalomtudományi elmélet tagadta a középosztálynak, 
mint társadalmi rétegnek létezését és csak a munkásságot, dolgozó 
parasztságot és a haladó (együttműködő) értelmiséget ismerte el, mint 
államalkotó társadalmi réteget. Aki ezeken a kategóriákon  kívül esett, 
az vagy „osztályidegen”, vagy „osztályellenség” volt, ami a 
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lakosságnak kb. 40 %-át tette ki. Osztályidegennek számított az egész 
nem-kommunista középosztály, az önálló iparosok, üzlettulajdonosok, 
kisebb vállalatok tulajdonosai és gyermekeik. Osztályellenségnek 
számítottak a papok és elsősorban a katolikus papok, a Rómával való 
kapcsolatuk miatt, a honvédség, csendőrség és rendőrség volt tisztjei és 
altisztjei, a régi állami közigazgatás és igazságszolgáltatás vezetői, volt 
jobboldali politikusok, bankárok, gyárak, nagyobb üzemek, bérházak 
tulajdonosai, volt földbirtokosok és kulákok és mindezek közvetlen 
családtagjai. (1950-ben 99 327 osztályellenségnek számító egyéntől 
vonták meg a nyugdíjat, akik aztán csak segédmunkásként kaphattak 
állást.) Az osztályharc kiéleződésének sztálini elméletével a társadalom 
egyik rétegét uszították a másik ellen, ami lehetetlenné tette a 
társadalmi egységet és megbékélést.  

 A gyárakban orosz mintára bevezették a normarendszert és a 
normákat egyre inkább emelték. Megkezdődtek a különböző 
munkaversenyek és felajánlások. A munkásság kiszolgáltatottsága 
teljessé vált, mikor a szakszervezetek vezetését is átvette a párt: a 
munkás elvesztette a sztrájk jogát és nem változtathatott munkahelyet 
sem. Ha munkahelyét mégis otthagyta, munkakönyvébe beírták, hogy 
„önkényesen távozott” – ami máshol történő munkavállalását nagyban 
megnehezítette.  

1945-46-ban ugyan végrehajtottak egy földreformot, amely kis 
parcellákat juttatott a földet megművelő parasztoknak, de a 
beszolgáltatási rendszerrel gyakorlatilag egész termését át kellett adnia 
az államnak – az állam által megszabott áron. Azaz, munkájának 
gyümölcsét szabad piaci áron alig értékesíthette. Ennek a 
mezőgazdasági termelés látta kárát: a gépesítés ellenére, 6 évvel a 
háború után a Genfi Gazdasági Bizottság jelentése szerint még mindig 
a háború előtti szint alatt volt. A módosabb gazdákat és közép-
parasztokat szovjet példára kulákoknak és a nép ellenségének 
nyilvánították. Gyermekeik nem kerülhettek be sem közép- sem 
főiskolákra és nem lehettek rendes katonák sem, csak fegyver nélküli 
munkaszolgálatosok (muszosok). – Mikor az 1947-es választások előtt 
lábra kapott a hír, hogy a parasztságot kolhozokba kényszerítik majd, a 
Szabad Nép 1947. augusztus 18-i száma aljas politikai félrevezetéssel 
így írt: „Balgák, őrültek lennénk, ha nem vennénk észre, hogy a mi 
parasztságunk a magántulajdon és egyéni gazdaság megszilárdítása 
útján akar boldogulni. Ki hiszi el, hogy szembe akarunk fordulni 
félmillió kommunista paraszttal a kolhoz kedvéért?” A továbbiakat 
ismerjük: 1950 után megkezdték a parasztság bekényszerítését állami 
gazdaságokba és szövetkezetekbe a megfélemlítés és az erőszak 
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minden elképzelhető módszerével. – 1949-ben, amikor megszületett az 
első kulák-lista, 10 379 száz holdnál kisebb gazdaságot tartottak 
nyilván, tehát nem lehetett volna ennél több kulák sem. És mégis: 
1955-ben hivatalosan még mindig 20 ezer volt a kulák gazdaságok 
száma. Különben is az, hogy ki számított kuláknak, vagy nem, nem volt 
pontosan meghatározva és ez önkényes döntésekre adott alkalmat a 
helyi pártvezetőségnek. Üldözésükre jellemző néhány számadat: 1951-
52-ben 167 ezer kulákot ítéltek pénzbírságra, azaz egy kulákot többször 
is,  2 869-et pedig különböző ürügyekkel vetettek börtönbe.  

A 3 nagy keresztény (római katolikus, református és evangélikus) 
egyházat megfosztották nagytekintélyű vezetőiktől. Mindszenty József 
bíborost megkínzása után, koholt vádak alapján elítélték és 
bebörtönözték. Ravasz László református és Ordass Lajos evangélikus 
püspököt pedig félreállították és elhallgattatták. – 1948-ban 
megszüntették az egyházi iskolák nagy részét: 4885 egyházi iskolát 
„államosítottak” és csak néhány középiskolát engedtek továbbra is 
működni egyházi irányítás alatt. Az ilyen nívós iskolákban való végzés 
nem volt éppen előnyös, mikor az egyetemekre való felvételre került 
sor. Ha egy szülő vallásoktatásban akarta részesíteni gyermekét, ezt 
írásban kellett kérnie. Ez persze nem volt politikailag ajánlatos, mert 
rossz pontként került a szülő káderlapjára a munkahelyén. (A 
káderlapok az egyén politikai kiértékelését tartalmazták a párt 
szempontjából és titkos iratként voltak kezelve a munkahely 
pártirodáján vagy személyzeti osztályán. Ennek tartalmához a dolgozó 
soha hozzá nem juthatott.) Feloszlatták a szerzetes- és apáca rendeket 
és elkobozták rendházaikat és vagyonukat. Szélnek eresztették a 
szerzetes pedagógusokat a nagy pedagógus hiány ellenére. Az 
iskolákban kötelezővé tették az orosz nyelv tanítását és a marxizmus-
leninizmus oktatásával elkezdték az ifjúság ideológiai agymosását.  

A párt ellenőrzése kiterjedt minden élő személyre a munkahelyen 
kívül is: a házbizalmik, tömbbizalmik és népnevelők segítségével 
figyelték az emberek magánéletét, baráti körét, templomba járását és a 
cenzúrázott posta segítségével esetleges külföldi kapcsolatát. Nyugati 
rokonság politikai megbízhatatlanságnak számított. De figyelték az 
emberek életstílusát is, hogy az megfelel-e feltételezett jövedelmének. 
A besúgó rendszer kiterjedt minden társadalmi rétegre. A rendőrséget 
közbiztonsági feladatai mellett a lakosság politikai ellenőrzésével is 
megbízták.  Rendőrtisztek csak párttagok lehettek!  

A Honvédségből Magyar Néphadsereget csináltak és a katonákat 
szovjet stílusú egyenruhába öltöztették. A besorozott kiskatonák 
harcászati kiképzése mellett ideológiai kiképzést is kaptak a minden 
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fegyvernemhez beosztott politikai tisztektől csakúgy, mint ahogy az a 
Vörös Hadseregben létezett. Felszerelésük is kizárólag szovjet 
fegyverekből állott. Az osztályidegennek minősített újoncok fegyveres 
kiképzést nem kaptak – velük kizárólag út- és épületjavítási munkákat 
végeztettek, azaz gyakorlatilag munkaszolgálatosok (muszosok) voltak. 
Az osztályellenségnek számító fiatalokat sok esetben még mint 
munkaszolgálatosokat sem alkalmazták katonai létesítmények 
közelében – velük úgynevezett hadmentességi adót fizettettek a katonai 
szolgálat minden formája helyett.  

A jogfosztás egyik legkegyetlenebb formája a politikailag 
megbízhatatlannak tartott lakosság kitelepítése volt, ami a lakóhelytől 
való megfosztást és kijelölt kényszerlakhelyre való elhurcolást jelentett 
– békeidőben! Ez vidéken először a kulákokat érintette, akiktől a 
pártállam 65 000 lakóházat és 16 000 gazdasági épületet vett el. 
Nagyobb tömegeket érintett az osztrák- és jugoszláv határvidékről és a 
Budapestről történt kitelepítés. Ez alól a zsidók sem mentesültek, ha 
vagyoni helyzetüknél fogva osztályellenségnek számítottak. Így volt, 
aki Auschwitzet is megjárta és a kitelepítés is sújtotta. – A határmenti 
kitelepítés 1949-52 között több hullámban és oly nagy titokban történt, 
hogy az ország lakossága erről semmit nem tudott. Hivatalos 
közleményt erről soha ki nem adtak. Csúcspontja egybeesett a 
budapesti kitelepítésekkel 1951 nyarán és valószínűleg több tízezer 
személyt érintett. A kiszemelt családokért éjjel jöttek és csak perceket, 
vagy pár órát adtak nekik a készülődésre. Tiszántúli falvakba, állami 
gazdaságokba és a hortobágyi lágerekbe hurcolták őket. – A budapesti 
kitelepítés 1951. május 21. és augusztus 18. között 12 705 személyt, 5 
182 családot érintett. Így három hónap alatt 5 182 lakás ürült meg, amit 
a saját embereiknek utaltak ki. A kitelepítettektől nemcsak a lakásaikat 
vették el ellenszolgáltatás nélkül, de a lakásukban maradt holmijaikra is 
az állam tette rá a kezét. A kitelepítés így súlyosabb jogfosztásnak 
számított, mint az internálás! Az internálás ugyanis egyéneket, nem 
pedig egész családokat súlytott és az internáltaktól nem vették el 
otthonukat és mindent, ami benne volt. A kitelepítési határozat 
kikézbesítésétől („csengő-frász”) számítva 18-24 óra múlva jöttek értük  
teherautóval és szállították őket vonattal kelet-magyarországi kisebb 
falvakba és a hortobágyi lágerekbe. Ezt nem tudták teljesen titokban 
tartani és 1951 júniusában egy rövid újságcikk adta hírül, hogy 
Budapestről 300 horthysta tisztet eltávolítottak. – A kitelepítettek közül 
a legtöbb szenvedés azokra várt, akik a 19 szöges dróttal körülvett 
hortobágyi kényszermunka táborokba, korabeli fedőnevükön „szociális 
táborokba” kerültek. (Borsóstanya, Dinnyés, Dobi-erdő, Elep, Ebes, 
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Hort, Karinkó, Ó-Karinkó, Kónya, a hírhedt 13-as Kócspusztai tábor és 
a többi.) A kitelepítetteket ötvenesével-százasával helyezték el 
fűthetetlen, padlástalan, szél- és beázás ellen védelmet nem nyújtó 
barakkokban, melyek közül nem egy a kitelepítés reggelén még birka-
hodály volt. Itt a levelezési és a látogatási lehetőségtől is meg voltak 
fosztva és a gyakran embertelen bánásmód miatt sokan lettek 
öngyilkosok.  

Miután az összes hírközlő szerv a mindenható párt ellenőrzése alá 
került, akadálytalanul folyhatott a lakosság tervszerű félrevezetése a 
párt propagandája révén. A lakosságot igyekeztek a békében 
ellenségesnek nyilvánított nyugattal való minden kapcsolattól elzárni. 
Minden nyugati rádióadást zavartak és annak hallgatása épp úgy 
politikai bűntettnek számított, mint háború idején. Ellenvéleményt nem 
tűrtek, csupán a céljaiknak megfelelő un. „építő kritikát” tűrték meg. 
Az ország gazdasági helyzetéről kiadott hivatalos statisztikák még csak 
véletlenül sem feleltek meg a valóságnak: a párt és a kormány szünet 
nélkül hazudott. Közlésük szerint pl. az életszínvonal állandóan 
emelkedett, bár az 1949 után állandóan csökkent és az 1938-as 
életszínvonalat képtelenek voltak elérni.  

1947-48-ban az osztrák és jugoszláv határon felállították a 
„vasfüggönyt”: szögesdrót akadály, aknazár tányéraknákkal, 
elektromos  dróthálózat, megfigyelőtornyok géppuskás őrökkel, a 
tornyokból éjjel kutató reflektorfény pásztázása, bokrok-fák nélküli 
felszántott senki földje, határőrség kutyákkal, kivájt üreges fatörzsek a 
járőrök elrejtőzésére. Ez 1949-től kezdve szinte lehetetlenné tette, hogy 
bárki is kimenekülhessen az országból. – E határokon belül 30-40 km-
es szélességben lezárt határsávot létesítettek, ahol csak az ottlakók, 
vagy ott dolgozók tartózkodhattak és bárki más csak külön engedéllyel 
léphetett be. Ezáltal az ország – akárcsak a SZU – egy nagy  
börtönállam lett. Akit elfogtak, hogy megkísérelte a menekülést, több 
éves börtönbüntetést kapott. A szabad világba való kiutazás csakis párt- 
és kormányküldöttek, diplomaták, nemzetközi versenyeken résztvevő 
sportolók, előadó művészek és tudományos rendezvényekre menő 
kivételezett kutatók számára volt lehetséges.  

A régi Kossuth-címert felcserélték a kalász-kalapácsos új címerre, 
felette az 5 ágú szovjet vörös csillaggal. Ezt a csillagot lehetett látni 
mindenfelé, amerre az ember csak nézett – a parlament kupolájának a 
tetején is. Az egész országot teleépítették szovjet emlékművekkel. 
Budapesten lebontották a római katolikus Regnum Marianum 
templomot és helyére felállították a gyűlölt Sztálin hatalmas bronz 
szobrát. Ez előtt kellett május elsején, a munka ünnepén a kivezényelt 
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lakosságnak „vidáman” elvonulni, éltetve Sztálint és annak „legjobb 
magyar tanítványát”, Rákosit. (Az akkori pesti humor szerint május 
elseje  a ”kikelet” és „hazaszeretet” ünnepe volt, mert mindenkinek ki 
kellett vonulni, a felvonulásról pedig mindenki haza szeretett volna 
menni.) A történelmünkben páratlan személyi kultusz Sztálinból 
tévedhetetlen fél-atyaistent csinált, akinek dicsőítésére költemények és 
kantáták születtek, de Rákosi hivatalos dicsérete és felmagasztalása 
sem maradt el sokban mögötte.  1948 júniusáig Jugoszlávia párt és 
államelnöke, Tito is így lett ünnepelve, mikor a közte és Sztálin közötti 
szakadás miatt egyszerre  az „imperialisták láncos kutyája” lett. 

Míg a kommunista uralom előtt hazánkban kb. 4-6 ezer ember volt 
börtönben – mind bűnözők – 1945 után a bebörtönzöttek száma több, 
mint tízszeresére, 60-70 ezerre emelkedett. Először a régi rendszer 
politikai és katonai vezetőit állították népbíróság elé háborús bűnösség 
címén, amit azután követett az egyházi vezetők és ellenzéki politikusok 
tárgyalása az „államellenes összeesküvési” kirakatperekben. Igen sokan 
kerültek börtönökbe vagy internáló táborokba puszta gyanúsítás 
alapján, mindennemű vádirat nélkül. Az internáltak számát 1953 elején 
a különböző források 25-44 ezerre becsülték. Az 1953 júliusi, Nagy 
Imre által megadott amnesztia során 20 ezren szabadultak. Az internáló 
táborok között a leghírhedtebb a recski haláltábor volt, kb. 1 300 
rabbal, melynek létezését Rákosiék a legnagyobb államtitokként 
kezelték. Erről még a CIA (Central Intelligence Agency - Központi Hírszerző 
Szolgálat) sem tudott, míg onnan végül is 1951. május 20-án egyetlenegy 
rabnak, Michnay Gyulának sikerült nemcsak kiszökni de nyugatra is 
kimenekülni. A politikai perek nem kímélték a kommunista párttagokat 
sőt pártvezetőket sem, csakúgy, mint Sztálin tisztogatási pereiben a 30-
as években. Miután Tito ellenség lett (1948), a kommunista tömbben a 
párt vezetői közül egyiket a másik után ítélték el és végezték ki a 
Titoval való együttműködés alaptalan vádjával. Így lett kivégezve 
hazánkban Rajk László, volt kommunista belügyminiszter is 1950-ben. 
– A Titoval való megbékélés után (1956) ezeket mind rehabilitálták, 
beismerve, hogy ártatlanok voltak. De a halálukért felelős bírókat és 
pártvezéreket soha felelősségre nem vonták.   

Miközben az élet így egyre elviselhetetlenebbé vált, a „béke” 
jelszavával igyekeztek a lakosságot elkábítani a rádióban, sajtóban, a 
munkahelyeken tartott gyűléseken és szemináriumokon, sőt az 
úgynevezett „békepapok” révén még a templomokban is. Csakhogy ez 
a „béke” a korlátok nélkül dühöngő terror, az állandó félelem és 
nélkülözés, a szovjet életszínvonalra való süllyedés, a végnélküli orosz 
megszállás és az ország kiszolgáltatottságának a folytonosságát 
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jelentette. A párt propagandája szerint ez a béke állandóan fenyegetve 
volt az imperialista nyugat által és szükség volt megerősíteni a lakosság 
pénzügyi felajánlásával. Ezért 1950-től kezdve a kormány az ország 
apraját-nagyját az un. „békekölcsönök” jegyzésére kérte, illetve 
kényszerítette. Mindenkitől elvárták, hogy legalább egy havi fizetését 
ezen a címen az államnak ajánlja fel. Azaz, mindenki egy évben egy 
hónapig ingyen dolgozott az államnak. Még a jövedelem nélküli 
diákságtól is kisarcoltak kisebb összegeket – szüleik terhére! Nem 
csoda, hogy a „béke” szó a párt egyik gyűlölt jelszavává vált.  

Hogy ezt a rémuralmat valami formában törvényesnek tüntessék 
fel, 1950-ben új alkotmányt szerkesztettek az ország számára, mely 
pontos másolata volt a szovjet 1936-os sztálini alkotmánynak. Ez az 
alkotmány lehetővé tette, a pártállam létrejöttét, egy nemzeti érdekeket 
semmibe vevő totális diktatúrát, amelyet idegen megszállók 
kényszerítettek ránk és tartottak fent. És ebből a reménytelen 
helyzetből nem látszott kiút és a vasfüggöny miatt elmenekülni sem 
lehetett.  

Hát ez  ellen tört ki a forradalom ’56-ban! 
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Dr. Miklós Tápay 

WHAT DID THE HUNGARIANS 
REVOLT AGAINST IN ’56? 

  “You cannot sit long on bayonets.”  Napoleon 

THE OCCUPATION 
When in September 1944, the advancing Red Army entered 

Transylvania and the territory of Hungary became a theater of military 
operations, 1 million Hungarians – out of a total population of 15 
million at that time – fled the country. (They were subsequently dubbed 
the “westerners”, considered enemies by the regime.) The retreating 
Hungarian Army, Gendarmerie, police units, officials and families of 
the Hungarian state administration accounted for half of this exodus, 
but the remaining half consisted of an escaping civilian population. 
About half of this 1 million returned to Hungary in 1945-46 while the 
other half remained in the West, mainly in West Germany, which had 
been liberated by the Western Allies. They represented the largest 
number of political exiles in the history of Hungary.  

This mass escape was caused by fear of the Red Army and the 
anticipated communist reign in the occupied countries, which was 
correctly foreseen. The adult population remembered well the 4 ½ 
months of bloody terror of the first communist takeover of Hungary in 
1919 as well as the mass executions of innocent people during the 
Stalinist purges in the 1930s. In addition, during the war, the press and 
the soldiers returning from the Russian front talked of the appalling 
poverty and distress found in the Soviet Union. Thus few Hungarians 
believed that a free and democratic political system in the Western 
sense would be possible under Soviet occupation. For these reasons the 
overwhelming majority of Hungary’s population did not greet the Red 
Army as ‘liberators’ but rather as another occupier. Nowhere could you 
see triumphal arches, joyous throngs or flowers and kisses for Soviet 
soldiers as was seen for the Allied troops who were so greeted in 
Western Europe and Italy. People locked themselves in their houses in 
rural areas. In Budapest, after 6 weeks of siege and house-to-house 
combat, residents were hiding in ruined houses and in apartment house 
cellars, waiting for the red-starred Soviet soldiers, prepared for the 
worst. And their fears did not prove baseless. Soviet soldiers 
considered free prey the civilian population and stole anything they 
wanted. For a wristwatch, a bottle of wine, or a woman they were 
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willing to extinguish a human life. So was mortally shot Bishop Vilmos 
Apor on Good Friday, 1945, while attempting to defend women hiding 
in the air raid shelter of the Episcopal castle of Győr. (For this reason, 
Pope John Paul II beatified the martyr bishop on November 9, 1997).  

The Hungarian female populations, including even pre-teen girls 
were the most vulnerable victims of the Soviet occupation, especially in 
those areas where the front line lingered. Thousands were raped, often 
in view of their parents and husbands. Secondary consequences of these 
assaults were sexually transmitted diseases. At the hospital of Pápa, for 
instance, roundly 800 had contracted syphilis out of more than 1,000 
treated females. The cathedral of Veszprém was plundered by the 
female soldiers of the Red Army, the ‘barishnyas’, who made dresses 
for themselves from plundered vestments. In Iszkáz of Somogy County, 
the soldiers dressed in stolen vestments and rode through the village, 
mocking the Catholic religion and amusing themselves with the 
spectacle of the horrified population. For alcohol, the Soviet soldier 
was capable of doing anything. In the middle school of Gyoma, of 
Békés County, soldiers drank the alcohol off of the prepared frogs in 
the biology lab. Innumerable stories similar to this were the talk of 
town.  Joseph Cardinal Mindszenty, primate of Hungary and considered 
by many the greatest Hungarian patriot of the 20th century wrote the 
following in his memoirs: “The Soviet soldier destroyed, mindlessly 
and devastatingly drunk, with weapon in hand raped in masses. I found 
ruins, burned out houses, plundered churches and cast down people 
everywhere”.  

Since provisions of the army were insufficient, they confiscated 
food right and left, which made the food situation of the civilian 
population very difficult. Animals left by the Germans were 
slaughtered for the Red Army, or driven in herds to the east without 
being counted into the Hungarian war reparations. In the spring of 
1945, agricultural work could barely be started due to the lack of work 
animals.  

The plunder of the country, however, was not only due to the 
spontaneous theft of individual soldiers. There was also plunder 
directed from above, planned and organized well ahead. This included 
the dismantling of factories and the hauling of machinery to the Soviet 
Union where it was often left out in the open to rust. Only by a 
fortunate accident did it become recently known that most of the library 
of the Reformed College of Sárospatak was in the museum of Nizhniy-
Novgorod with ancient and unique prints simply left in the cellar store-
room. Most of these were recently returned for $ 400,000, (1 million 
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Forint per book) with the Russian government retaining 10 volumes. In 
January and February 1945, when house-to-house fighting was still 
going on in Buda, Soviet trucks lined up in front of the Hungarian 
Commercial Bank (Magyar Kereskedelmi Bank) and other banks of 
Pest. Officers, most of whom were art historians, financial and art 
treasure experts in uniform, forced their way into the vaults, where, 
with lists in hand, they emptied safes and boxes and carried everything 
away. Today we know that these lists were put together for the Red 
Army by Igor Grabar, a Russian painter and art historian, so they would 
know what to take away from banks and private collections of the 
occupied countries. According to the 1907 Treaty of Hague about the 
customs and rights of land wars, which forbade taking booty, the Soviet 
Union had no right to carry off cultural articles, not even as war 
reparation. The Financial Institute Center (Pénzügyi Központ) on 
Teleky Pál Street was similarly robbed according to the minutes, taken 
on February 1, 1945: “On January 19, 1945 a Russian military 
commission showed up at the Financial Institute Center, which referred 
to the direction of the Russian Military Command, took the keys of the 
safe deposit vaults and between Jan. 18 and 28 seized and carried away 
the whole money supply of the Institute, roundly 3.5 million Pengő, 
with the exception of about 10,000 Pengő, 20 million Pengő placed at 
the Institute by the Hungarian Commercial Bank, moreover the gold 
and currency reserves kept in the bank vaults of the Institute as well as 
the own and foreign shares kept in the bank vaults, likewise the bills for 
foreign currency” This clearly shows the extent to which the Soviet 
Army confiscated the entire wealth of a large national bank. The 
suggestion that this constituted merely a war reparation and not blatant 
looting is highly unlikely.   

For the male population of both cities and villages, there were 
random threats of deportation to the Soviet Union. For instance, if due 
to a lucky escape a POW transport came up missing, the Soviet soldiers 
simply rounded up civilians from the nearby streets and forced them 
into wagons to replace the missing number. Thus some of the 
Hungarian POWs were never soldiers. In January and February, 1945, 
by command of the KGB (Soviet State Security Service), men and 
women above the age of 16 and with German names were rounded up 
from the region between the Danube and Tisza and east of it and 
carried off to Soviet camps of Gulag as Germans.  However, the 
overwhelming majority of these people was not of German mother 
tongue, and according to Hungarian law, was not considered of German 
minority. On this basis alone, more than 70,000 people were deported 
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to the Soviet Union as slave laborers. The total number of civilian 
population carried off to forced labor from Hungary could be estimated 
at a couple of hundred thousand, of whom 30 to 40 % never returned.  

During our history we had our share of foreign occupations for 
centuries, but to this only the Asian savagery and destruction of the 
troops of Genghis Khan in the 13th century is comparable. The censured 
domestic press naturally could not write a word about the atrocities of 
the occupation. To the contrary, the Soviet Union, Stalin, the Red 
Army, and the Soviet soldiers had to be glorified as liberators. Such 
hypocrisy was never required from Hungarians, neither by the Turks, or 
Austrians, and not even by the Germans or Hitler. The Swiss Embassy, 
however, reported these events to their foreign ministry and in a May 
1945, communiqué made them known to the world. It is no surprise that 
on Oct 23, 1956, “Russians go home!” was the most frequently heard 
and read spontaneous slogan. 

 The primitive brutality of the occupiers and the obviously higher 
culture and living standard of the occupied countries brought about the 
Hungarian and general European opinion that at the end of the war 
Stalin had made two serious mistakes: one that he showed his soldiers 
to Europe; and the other, that he showed Europe to his soldiers…  

THE COMMUNIST TAKEOVER      
With the Red Army came a small group of well trained, Hungarian 

agents known as Muscovites. Exactly how many they were we do not 
know, but we know the “leading characters”: Mátyás Rákosi 
(Rosenfeld), Ernő Gerő (Singer), József Révai (Lederer), Ferenc 
Münnich, Mihály Farkas (Lőwy then Wolf) and Zoltán Vas. Imre 
Nagy, who became the prime minister during the revolution and only in 
the last few days of the revolution sided with the Hungarian national 
cause with full conviction, belonged to this group too. They received 
orders from Moscow to transform Hungary, step by step, into a 
communist satellite state and line up its foreign policy and economy 
with Soviet interests. Together with fellow communists at home, who 
had not been in the Soviet Union, János Kádár (Csermanek), Antal 
Apró, László Rajk and Gábor Péter (Eisenberger) established the 
Hungarian Party of Communists. A few months later this name was 
changed to the better-sounding Hungarian Communist Party.  

In the first two years (1945-47) the Allied Control Commission 
(Szövetséges Ellenörző Bizottság) – in which only the view of the 
Soviet Union prevailed – permitted functioning of other parties too, 
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who were sympathetic to the Soviet Union.  Thus, on the surface, the 
situation appeared to be democratic. However, in the cabinet, the 
interior ministry and with it the police and state security police (ÁVO, 
later ÁVH) were in communist hands from the beginning. On 
November 4, 1945, first among the occupied countries, Hungary was 
permitted to have a truly free and secret election in which the two 
workers’ parties, the Communist and Social Democratic, ran on a 
common list – just to be sure to achieve majority. But even together 
they got only 34 % of the votes while the centrist Independent 
Smallholders Party (Független Kisgazda Párt) achieved 57 %, and the 
center-left National Peasant Party (Nemzeti Paraszt Párt) gained 6 %. 
This election result was a sensation of worldwide interest and with it 
the Hungarians, before all the other occupied nations, bravely said no 
to Russian Bolshevism. This electoral trouncing was the Hungarians’ 
response to the Soviet Army’s and the Communist Party’s oppressive 
debut.  

Following this the Communists got busy incapacitating the 
Smallholders Party: a row of their representatives were forced from the 
party, arrested or imprisoned on trumped up charges. The first secretary 
of the party, Béla Kovács, was carried away from Parliament by the 
Soviet secret police (called NKVD at that time) to the Soviet Union 
under the pretext of conspiracy. (He was allowed to return to Hungary 
only in the early part of 1956, when he was already sick.) In 1947, 
when most of the positions of power were in their hands and the 
majority Smallholders Party was in complete disarray, the Communists 
hoped to get the parliament majority through another election. On 
August 31, 1947, with 22.3 % of the votes, they failed to achieve a 
majority despite widespread election fraud with the “blue slips”. (The 
blue slips were made available for absentee balloting; however, the 
Communists used them to vote in more than one place in great 
numbers). The Democratic People’s Party (Demokrata Néppárt) which 
was a Christian Democratic Party got 16.4 %, the Smallholders Party 
15.4 % and the Social Democratic Party 14.9 %. Although with 22 % 
they did become the largest party, it was a great embarrassment that 78 
% of the voters did not vote for them! After this the Soviets never again 
allowed free elections either in Hungary or in any other occupied 
country. The liquidation of all non-communist parties began. Their 
leaders were either forced into exile, were imprisoned, or intimidated to 
withdraw from politics. On May 1, 1947, even the country’s active 
prime minister, Ferenc Nagy, the president of the Smallholders Party, 
had no other choice but to escape!  
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THE CAMPAIGN OF TERROR 
In 1948 – what the party called the “turning point year” – with a 

speech in Bugac, Rákosi announced the start of collectivization of 
Hungarian agriculture. From then on began the rapid nonstop 
transformation of the country’s political, economic and social order on 
a Soviet model. Thus began the reign of terror of Rákosi and the State 
Security Division of police (ÁVO). Though later its name was changed 
to State Security Agency (ÁVH), the people continued to refer to it as 
ÁVO. The majority of its members wore blue uniforms, but the secret 
police did not. The state, without compensation to owners, confiscated 
and nationalized practically everything which was in private 
ownership: factories, plants, wholesalers, mines, private banks and 
hospitals, apartment buildings, larger homes, shops, pharmacies, 
medium and larger estates, parochial and private schools. With their 
restrictions the prosperous small-scale industry was ruined: while in 
1948 there were 180,087 craftsmen in the country, by 1955 their 
number dropped to 94,158, half what it was seven years before.  

Right after the war, private incentive and private capital started a 
promising reconstruction of war damaged cities, (especially Budapest), 
and agricultural productivity improved too. However, after 1949, the 
living standard started to decline primarily due to senseless military 
expenditures and the forced development of heavy industry. Between 
1950 and ‘53 – the worst Stalinist period – military constructions went 
on feverishly throughout the country while housing construction was 
ignored, resulting in an acute housing shortage. Providing the 
population with household goods and appliances were also severely 
neglected. The enormous investments in heavy industry ran contrary to 
the economic reality of the country: the missing raw material had to be 
imported from the Soviet Union above the world market prices, while 
most of the Hungary’s industrial and agricultural products were sold to 
the Soviets at prices below those of the world market. On top of this 
merciless exploitation came the forced rearmament and war reparation 
payments to the Soviet Union. This explains why the living standard 
dropped year after year while, of course, party propaganda stated the 
opposite. The forced collectivization in the agricultural sector brought 
about a complete breakdown of food supply in 1953. Meat and butter 
disappeared from the markets for months and one was fortunate if 
potatoes could be found. Hungarian villages ran out of bread and were 
supplied from the reserves of the capital and larger rural cities! All this 
in a country formerly called the ‘bread basket of Europe’. So on top of 
severe housing shortage a critical food shortage also developed.  
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The social science theory of Lenin denied the existence of a middle 
class as a distinct part of a socialist society. Only the workers, the 
working peasantry and the progressive (cooperative) intelligentsia were 
considered parts of a socialist (communist) society. Those who fell 
outside of these categories were either “class aliens” or “class 
enemies”, which of course meant about 40 % of the population.  

Class aliens included the entire non-communist middle class, small 
shop keepers, independent craftsmen, owners of small enterprises and 
small farms as well as children of all these.  

Class enemies included all the priests and ministers, (primarily the 
Catholic priests, due to their subservience to Rome), officers and 
noncommissioned officers of the old army, gendarmerie and police 
force, prominent members of the old state bureaucracy and judiciary, 
right wing and center-right politicians of the old regime, bankers, 
owners of factories, large firms and enterprises, pharmacies, large 
apartment buildings, past landowners, the “kulaks” (prosperous 
farmers) , and immediate family members of all these. (In 1959, 99,327 
individuals, considered class enemies, lost their pension, and could then 
only work as unskilled laborers).   

With Stalin’s theory of “sharpening of class warfare” they incited 
one segment of the society against the other, which made social 
harmony and unity impossible.  

In factories Soviet style production “norms” were introduced and 
from time to time these norms were increased. Work competitions 
between individual workers and workers’ brigades as well as 
“voluntary” offerings to the state were also begun. The workers’ 
defenselessness became complete when the leadership of the unions 
was taken over by the party: the workers lost the right to strike and 
could not change workplace either.  If workers did leave a job, a note 
such as “Left of own volition” was put in their work book, which made 
it difficult to find work elsewhere.  

Although in 1945-46 the state instituted land reform, which 
allotted small parcels to the working peasants, government decree 
required almost all crops to be delivered to the state at below-market 
prices set by the state. This meant that most of the fruits of their labor 
could not be sold on the free market. As a result, in spite of the 
mechanization, agricultural productivity suffered: six years after the 
war it was still far below the prewar level, according to the Geneva 
Economic Commission. Further more, as was done in the Soviet Union, 
formerly prosperous farmers, defined as those who owned more than 20 
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to 25 acres of land, were kulaks and therefore enemies of the people. 
Their children were not accepted into gimnáziums (college preparatory 
high schools) or universities, nor were they allowed to serve in the 
regular army.  

Prior to the 1947 elections, a rumor started that the peasantry 
would be forced into kolkhozes (agricultural cooperatives). The 1947 
August 18 issue of the Communist Party newspaper Szabad Nép (Free 
People) wrote the following misleading political statement: “We would 
be fools, crazy if we did not notice that our peasantry would like to 
prosper by strengthening private ownership and individual farming. 
Who would believe that we want to turn against half a million 
communist peasants for the sake of kolkhozes?” Yet, as we know, after 
1950 they indeed started to force the peasantry into state farms and 
kolkhozes using every imaginable method of intimidation and violent 
force. In 1949, when the state prepared the first kulak list, 10,379 farms 
smaller than 100 Hungarian “holds” of land (106.7 acres) were 
registered. Consequently at that time there could not have been more 
kulaks than this. And yet, in 1955, the official number of kulak farms 
was reported at 20,000 due to the fact that the term “kulak” was not 
precisely defined, providing plenty of opportunity for local party 
officials to make arbitrary decisions concerning who fell into this 
category. A few statistics exemplifies their persecution: in 1951-52 a 
fine was imposed on 167,000 kulaks and 2,869 were imprisoned based 
upon various pretexts.  

The 3 great historical churches of Hungary (Roman Catholic, 
Calvinist/Reformed, and Lutheran) were deprived of their highly 
respected leaders. Cardinal Joseph Mindszenty, after being tortured, 
was sentenced on fabricated charges and imprisoned. László Ravasz, 
the bishop of the Calvinist/Reformed Church and Lajos Ordas, the 
Lutheran bishop, were brushed aside and silenced. In 1948, the state 
took over most of the church-owned schools: 4,885 of them were 
secularized and only a few gimnáziums were permitted to function 
under the direction of a church. Graduating from these schools, despite 
their first rate quality, was not in the students’ favor when it came to 
acceptance into universities. If parents wanted their child to have a 
religious education, they had to request this in writing. This, of course, 
was not politically advisable as it would result in a bad mark on their 
“cadre paper” at their work. (The cadre papers contained the party’s 
political evaluation of an individual and were handled as secret files in 
the party office or in the personnel department of the workplace. 
Workers were never granted access to the content of their files.) All 
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religious orders were disbanded; their convents, monasteries, and 
properties were confiscated. All religious teachers were dismissed in 
spite of the shortage of teachers. Learning the Russian language 
became mandatory at all levels of education above 4th grade and along 
with the instruction of Marxism-Leninism, the political brainwashing 
of the youth began.  

The party’s control was expanded to every aspect of people’s lives, 
even outside of the workplace. With the help of party informers (of a 
house, or block), the Party watched people’s private lives, including 
their circle of friends, whether they were church-goers or not, and with 
the censored postal service, even their foreign contacts. Having 
relatives in the West counted as a sign of political unreliability. The 
lifestyle of the individuals was also scrutinized as to whether or not it 
corresponded to their assumed income. The network of informers 
extended to all strata of the society. The centralized police force, 
besides its usual public safety duty, was also in charge of the political 
supervision of the population. Only party members could be police in 
ranks.  

The Hungarian Army (Honvédség) became the Hungarian People’s 
Army (Néphadsereg). They put Russian-type uniforms on the soldiers 
and their equipment were also exclusively Soviet armament. Besides 
military training, the draftees also received ideological training from 
the political officers during their service, just like in the Red Army. The 
young draftees who were considered class enemies received no military 
training but were used in road and construction work, so their service 
was, in essence a form of forced labor (munkaszolgálatosok – 
“muszosok”).  

The cruelest form of deprivation of civil rights (in peace time!) 
was the mass deportation of people considered politically unreliable, 
together with their wives and children. This meant the loss of one’s 
home and forced resettlement to a distant place, designated by a 
government decree. In the countryside, this first affected the kulaks, 
from whom the Party took away 65,000 homes and 16,000 farm 
buildings. Larger masses of people were affected by the deportation 
from the area along the Austrian and Yugoslavian borders. Even Jews 
were not exempted from this, if due to their wealth they were 
considered class enemies. So it happened that there were some who 
survived Auschwitz and were afflicted by this deportation too. This 
deportation of the border area between 1949 and ‘52 was carried out in 
several stages and in such great secrecy that the country was unaware 
of it. Official communiqué was never published about this. The peak of 
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this coincided with the deportation of people of Budapest in the 
summer of 1951 and probably affected tens of thousands of individuals. 
The police came for the selected families during the night, who were 
given only a few minutes to a few hours for their packing and 
preparation. They were dragged away to small villages east of the Tisza 
River to state farms and forced labor camps of Hortobágy. The 
deportation of Budapest between May 21 and August 18, 1951, 
affected 12,705 persons, 5,182 families. As a result, in 3 months 5,182 
apartments became available, which were then given only to the 
favored people of the regime. The deportees lost not only their homes 
without compensation, but the state put its hand on everything which 
was left behind. (So the deportation was a more severe form of 
punishment than the internment, because the internment affected only 
individuals and not the whole family and the internees did not lose their 
homes and all that they were forced to leave behind.) Starting from the 
delivery of the official notice of deportation (“fright of the door-bell 
ring”) within 16-24 hours they came with trucks to take them away to 
special trains. Then they were transported to small villages in Eastern 
Hungary and labor camps of Hortobágy. The regime could not keep 
this in total secrecy. In June, 1951 a brief article in the Szabad Nép, 
informed the population, that from Budapest 300 “Horthy officers” 
(officers of the old army) were removed. Those deportees who were 
hauled off to one of the19 forced labor camps in Hortobágy, suffered 
the most. These camps were code-named “social camps”: Borsostanya, 
Dinnyés, Dobi-Erdő, Elep, Ebes, Hort, Karinkó, Ó-Karinkó, Kónya, the 
notorious 13th camp of Kócspuszta and the others. Here, they were 
placed in groups of 50-100 in unheated barracks without insulation, 
unprotected from the cold and leaking roofs.  Some of these squalid 
living spaces were sheep pans in the morning, when the deportees 
arrived. They were surrounded by barbed wires, deprived of visitation 
and postal service and due to the inhuman treatment, many of them 
committed suicide.   

Since all of the media was put under the control and direction of 
the omnipotent Party, the communist propaganda machine faced no 
obstacles in misleading the population. Being in the midst of the Cold 
War, the West, and foremost the US was declared an enemy and the 
Party tried to prevent any communication with them. All Western radio 
broadcasts (Free Europe, Voice of America and The BBC) were 
jammed and listening to them was just as much a political crime as it 
had been during the war years. No opposing opinion was tolerated and 
only “constructive criticism”, which served their goals, was allowed. 
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The official reports about the country’s economic situation were not 
even slightly consistent with the truth: the party and the government 
were lying incessantly. For example, according to them, the living 
standard was consistently rising, even though after 1949 it was 
constantly declining and the country did not even reach the standard of 
1938.  

In 1947-48, on the Austrian and Yugoslavian borders the “Iron 
Curtain” was erected, which consisted of barbed wire fences, land 
mines, electric wires, observation towers with guards and machine 
guns, sweeping search lights at nights, border guards with dogs, 
ploughed land without bushes and trees and hollowed tree trunks for 
hiding a border guard. After 1949, this made it almost impossible for 
anyone to escape from the country. Inside these borders, a 30-40 km 
wide closed border zone was created, wherein only residents and 
workers of that area were allowed and everybody else needed special 
permission to enter. With this, the whole country, just like the Soviet 
Union, became a large prison state. Those who were caught attempting 
to escape were sentenced to many years in prison. Only party and 
government delegations, diplomats, athletes of international 
competitions, performing artists and favored scientists going to 
professional meetings were allowed to travel to the “free world.”  

Hungary’s old coat of arms was changed to the new “wheat ear and 
hammer” symbol with the 5-point Soviet red star above it emphasizing 
the worker-peasant state. This star could be seen everywhere; even on 
top of the dome of the parliament building. Monuments were erected 
for the Soviets everywhere in the country. In Budapest, the beautiful 
Roman Catholic Regnum Marianum church was demolished and in its 
place a huge, bronze statue of the greatly-despised Stalin was erected. 
On May 1, which is an international labor holiday, the people were 
called out to march “happily” in front of this statue, hailing Stalin and 
his best Hungarian pupil Rákosi. Stalin’s personality cult, unparalleled 
in Hungary’s history, made an infallible half-God out of him, of whom 
poems and cantatas were written in glorification. But Rákosi’s official 
praise and adulation was not far behind. Tito, the communist leader of 
Yugoslavia, was similarly celebrated until June 1948 when because of a 
break between he and Stalin, he abruptly became “the chained dog of 
imperialists.” 

Before the communist rule, Hungary had about 4-6,000 prisoners, 
all criminals.  After 1945, the number of imprisoned increased more 
than tenfold, to 60-70,000. First the political and military high officials 
of the old regime were brought to trial in front of people’s courts for 
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“war crimes”. This was followed by trials of Catholic Church leaders 
and prominent opposition politicians in kangaroo courts, accused with 
various anti-state conspiracies. Many of the accused were imprisoned 
or sent to internment camps based only on suspicion without an 
indictment. In early 1953, the different sources estimate the number of 
internees as 25,000-40,000. In the amnesty of July, 1953, Prime 
Minister Imre Nagy freed 20,000 internees. Among the internment 
camps, the most notorious was the death camp of Recsk with roughly 
1,300 prisoners. The existence of this camp in Northern Hungary was 
kept as a great state secret. Even the CIA had no information about it 
until finally, on May 20, 1951, a single prisoner, Gyula Michnay, 
succeeded not only to break out of the camp, but also to flee to the 
West. In later political trials, Communist party members and even some 
in leadership positions were not spared, just like in the purges of Stalin 
in the late 30s. When in 1948, Tito became an enemy within the 
communist camp, one after the other were accused falsely of 
cooperation with Tito, tried and executed. In 1950, László Rajk, the 
former minister of interior was also executed. After the Communist 
Camp’s reconciliation with Tito in 1956, those executed were all 
rehabilitated and, with it, their innocence admitted! But the judges and 
party leaders who were responsible for their death were never held 
responsible and brought to trial.  

While life became more and more intolerable, the regime tried to 
dumbfound the population with the slogan of “peace” on the radio, in 
the press, in meetings at workplaces, and even through the so-called 
“peace priests” in churches. Only that this “peace” meant a 
continuation of limitless raging terror, constant fear, anxiety and 
hardship, a living standard sunk to the Soviet level and a “peace” of 
endless Russian occupation and exploitation of the country with her 
independence surrendered. According to party propaganda, this peace 
was constantly threatened by the “imperialist West” and needed to be 
strengthened by financial support from the population. Therefore, from 
1950 on, the government “requested” that everybody loan a certain 
amount of money for the cause of peace, and called it a “peace loan”. 
This equaled at least one month’s salary, surrendered to the state. This 
meant that in a year, everybody worked free for one month. They even 
squeezed smaller offerings from the student population, who had no 
income, thus increasing the burden on their parents. It is no wonder that 
the word “peace” became a hated party slogan.  

In order to legitimize this reign of terror, in 1950, a new 
constitution was created for the country, which was an exact replica of 
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Stalin’s 1936 Soviet constitution. This constitution made possible the 
establishment of the party-state, a brutal dictatorship with total 
disregard for individual civil rights and national interests and was 
imposed upon Hungarians and supported by seemingly endless foreign 
occupation. This situation appeared to be hopeless, and because of the 
Iron Curtain, there seemed to be no way out and no one could escape 
either.  

Well, it was against these conditions that the Hungarians revolted 
in ’56! 

References: See references at end of Hungarian language article. 

 

Márkus Gyula (Burlington, Ontario, Kanada): 

HARCOK ERDÉLYBEN 
A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚBAN 

A TORDAI CSATA 

Három évvel ezelőtt, a Második Magyar Hadsereg Donkanyharban 
történt pusztulásáról tartottam előadást.  Azért érintett különösebben ez 
a magyar tragédia, mert apám, mint a m. kir. hadsereg századosa,  
kevés túlélőként került haza Magyarországra, és sebesüléseiből 
felgyógyulva már nem tudott századához visszamenni, mert az rég 
elpusztult. Időközben az ellenséges szovjet erők elérték a Kárpátokat s 
lassan a magyar katonának saját hazája védelmére kellett felkészülnie. 

Mind a szövetséges Németországban, mind Magyarországon, a 
szisztematikus amerikai bombázások nyomán, elsősorban a közlekedés, 
a szállás, de a termelés is akadozott, s így a védelem és annak 
megszervezése emberfeletti feladatokat rótt a magyar és a német 
hadvezetésre. Az ellenséges szovjet seregek időközben rendkívüli 
módon megerősödtek, mert a  teheráni megállapodás részeként, 
amelyet Roosevelt, amerikai elnök, Churchill angol miniszterelnök és 
Sztálin szovjet pártfőtitkár tartott, megépült Perzsián át a szovjet 
Rakuha vezető vasútvonal, s ezen megindultak a Szovjetuniót 
hadfelszereléssel feljavító amerikai szállítások. Ne feledjük, minden T 
34-es páncélosban General Motors erőgép dolgozott, minden ZIL 
teherautóban Ford motor volt. Az Urálban, Magnitogorszkban a 
páncélfelületek kovács üzemét amerikai szakemberek irányították. 

A második bécsi döntés értelmében Magyarország közigazgatási 
területe volt a visszacsatolt Észak-Erdély. Így a magyar 
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történelemtanítás hamis tétele, hogy Magyarország szovjet, ún. 
felszabadítása Batonya szovjet megszállásával kezdődött. Ez nem igaz. 
Az első szovjet csapatrészek 1944. augusztus 26-ról 27-re virradó éjjel 
a Székelyföld keleti részén levő Csíki és Háromszéki havasok 
találkozásánál a Moldova felé folyó Ojtoz patak völgyében a 
vízválasztónál Csobányos telepet foglalták el. Ez volt az első 
megtámadott magyar helység. 

Augusztus 27-én a 2. lovas-gépesített csoport részei a 7. 
gárdahadsereghez tartozó gyalogsággal két Magyarországhoz tartozó 
települést foglaltak el. Tartozunk a magyar történelemnek e 
vonatkozású, minden magyar középiskolai történelemkönyvben 
megtalálható hazugság korrigálásával.  

Időközben teljes intenzitással folyamatban volt a második magyar 
hadsereg újjászervezése. Erre vonatkozó lehetőségeket a szétvert 
magyar csapatok átcsoportosítása, Székelyföld, majd teljes Erdély 
mozgósítása, adta meg az emberbázist. A román átállás, Olaszország 
amerikai megszállása a szövetséges erőket két ország háttérbázisára, 
Németország és Magyarország megmaradt gazdasági potenciáljára 
lehetett építeni. Magyarországnak már saját területén folytak a harcok. 
Az Árpád vonat védelmét elsősorban magyar alakulatokra alapozta a 
hadvezetés. A gyakorlatban azonban jelentősen részt vettek a kemény 
harcokban, az Erdélyben, elsősorban Szászrégen környékén tartózkodó, 
valamint a román átállás következtében Bukarest és környékéről 
visszavonuló friss német hadseregrészek is. 

Külön kívánok foglalkozni a tordai csatával, mint az erdélyi hadi 
események legmeghatározóbb eseménysorozatával. A csata idejére a 
magyar és a rendelkezésre álló német csapattestek teljes egészében 
elfoglalták tervezett harcállásaikat. Így tudták a Tolbuchin marsall által 
vezényelt Második Ukrán Hadsereget egy teljes hónapra megállítani. 

Itt kell kitérni az általános hadi helyzetre. A lengyel síkságon az 
orosz páncélos és gépesítet hadosztályok végigszáguldottak, letörve a 
német ellenállást. Kelet-Poroszországban már tombolt a szovjet 
megtorlás. Még az élő állatokat is lelőtték. A Kőnigsbergből induló 
menekülő polgári lakosokkal túlterhelt hajókat a szövetséges légierő 
rendre elsüllyesztette. S ami minket közvetlenebbül érdekel, 
Lengyelország irányából az Uzsoki-hágón át Malinovszki teljes 
hadserege betört, s a Lengyelországból hátráló német seregek 
védekező, elhárító csapatmozdulataikkal csak lassítani tudták a szovjet 
ék előrehatolását. 
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A szovjet legfelső vezetést rendkívül idegesítette az a tény, hogy 
Magyarország saját területén, Észak-Erdélyben, szinte megállította a 
szovjet offenzívát. 

Nézzük, mi történt Tordánál?: 
1944. szeptember 8-án, Vidos Géza vezérőrnagy, a Második 

Hadsereg műszaki parancsnoka megkezdte az Aranyos torkolata és 
Maroslekence között a védővonal kialakítását. A műszaki zárak jó 
stratégiával való kiépítése jelentősen hozzájárult a tordai csata magyar 
eredményeihez. 

Szeptember 13-án a Dél-Ukrajna Hadseregcsoport egy ezred erejű, 
12 harckocsival megerősített támadást hajtott végre a Tordai Hídfő 
ellen. A II. Hadtest német páncéltörő ágyuk segítségével 7 orosz 
harckocsit kilőve a támadást visszavetette. 

Szeptember 14-én Szentmihályfalvánál. elsősorban román 
hadosztályok erős szovjet tüzérségi segítséggel betörtek és elfoglalták a 
települést, amelyet 6 órán át tartani tudtak. A magyar ellenlökés 
kivetette a románokat elfoglalt állásaikból. Az itteni harcokban mintegy 
10,000 ember vett részt. 

15-re virradóra Tordától nyugatra a szovjet utászegységek 
segítségével mintegy 300 páncélos egység próbált betörni, amelyet a 2. 
páncélos hadosztály nagyerejű ellenlökéssel viszonzott. Időközben 
befejeződött a Második Ukrán Hadsereg teljes felfejlődése. Ekkor 
mintegy 120,000 magyar és német harcos és technika nézett 
farkasszemet 350,000 román és szovjet ellenséggel. 

Szeptember 17-én indult meg az általános szovjet offenzíva 
minden harcvonalon. A jó magyar műszaki előkészítés következtében 
hamarosan állóháború alakult ki. Román térnyerés, nem utolsó sorban, 
azért alakult ki, mert a helyi román lakosság minden eszközzel 
szabotálta a magyar katona harclehetőségeit. Ennek tudható be, hogy 
nem egy helyen meg tudta kerülni az ellenség a jól kiépített védelmi 
vonalakat. 

Tordától nyugatra időközben német és szovjet erők között jelentős 
páncélos csata bontakozott ki. Ugyanezen a napon Jára patak 
völgyében  jelentős román-szovjet térnyerés történt. A következő 
éjszaka során a második magyar páncélos hadosztály gépkocsizó 
lövész-zászlóalja fel tudott fejlődni s ellencsapást tudott mérni a 
völgyet elfoglaló második román hegyi-hadosztályra. Ebben a 
völgyben a harcok 72 órán át tartottak s csak ezután, szeptember 20-án 
délelőtt értek véget. 
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Szeptember 24-én következett a második szovjet offenzíva. Míg 
Oroszországból jelentős friss utánpótlás érkezett, a magyar és német 
csapattestek nem várhattak friss, pihent erőket. A magyar és német 
csapattestek a nagy fölényben levő ellenséggel szemben csak védelmi 
helyzetüket tudták tartani. Térnyerésre már nem gondolhattak. 

A Torda elfoglalására tett szovjet és román kísérleteket nem lehet 
elválasztani a Gyulai Havasok lejtőin folyó harcoktól. Ebbe az irányba 
akarta ugyanis átkarolni a szovjet és román hadsereg a védekező tordai 
magyar seregeket. 

Október 3-án, 4-én. 5-én a harcokba be tudott kapcsolódni a 
Szeged térségéből a német hadvezetés által ideirányított nyolcadik 
német hadseregcsoport. Így a magyar erők viszonylagos fölénybe 
kerültek, s Torda teljes térségében ellentámadást tudtak indítani az 
ellenséggel szemben. Ez volt a magyar föld védelmének az a szakasza, 
amely a Tordai Csatát az egyik legsikeresebb ellenállássá emeli. Ma a 
hadtörténészek a budai várbeli harcokkal, valamint a székesfehérvári 
páncélos csatával egyenrangú magyar haditettek között említik a tordai 
csatát. Tolbuchin szovjet marsallnak, az ellenfél parancsnokának 
visszaemlékezései között azt olvashatjuk a tordai csatáról, hogy 
tábornoki működésének egyik legnehezebb, de kiemelkedő harci sikere. 
Ne feledjük, ezt mondja a győztes, akibe a szovjet pártvezetés 
tábornoki iskoláiban azt gyötörték az agyába, hogy az ellenfél 
lebecsülendő, akit csak pusztítani lehet, katonai, honvédelmi értékeit 
tisztelni nem. 

November 22-én jutott a csata válságos szakaszába. A német 
hadosztályok nem saját hazájukat védték. Nekik a stratégia volt a 
döntő. Biztosnak akarták látni német területre való visszavonulásukat, s 
így megkezdték Torda kiürítését. Ezzel a ténnyel a magyar hadseregnek 
is számot kellett vetni, megkezdték Budapest irányába a 
visszavonulásukat. 

Három évvel ezelőtt itt, ebben a teremben gyertyafény mellett 
emlékeztünk meg a Második Magyar Hadsereg teljes elpusztulásáról. 
Kötelességemnek tartottam, hogy az újjászervezett második Magyar 
Hadsereg sikeréről ugyanitt beszámoljak. Kötelességem ez apám iránti 
tiszteletként, aki büszkén mesélte fiának, hogy az orosznak puskáját 
csak tusájánál fogva merte odaadni, amikor fogságba került Budapesten 
a Várban, mert a csöve izzott még.  

Apám sok évi hadifogság után jött haza a szovjet fogolytáborból. 
Neki a II. világháború 12 évig tartott. Élete végéig mesélt harcáról, 
győzelmeiről, a Tordai Csatáról, az erdélyi hadszíntérről.  
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Bogárdy Imre:  

FAKERESZT AZ UTCÁN... 
Nem hittem szememnek, talán nem jól látok – 
Fakeresztek nőttek – a pesti utcákon. 
56-ban volt ez, magyar ifjak vére hullott –  
Pest utcáinak kövezetére. 

A szabadság vágya, kezükben a fegyver...  
Aki ellenünk van, az mind csak gazember! 
Sokan haltak így meg, ifjak színe, java...  
Lányok szőke haját vérkoszorú fonta. 

Az utolsó jaj szó – Hazám – Édesanyám,  
S néma csend borult, halott ifjak ajkán. 
Ezért a sok kereszt Szabadság jelképe, –  
Megmaradt szívemnek örök emlékébe.   

 
* * * 

HALOTTAINK 

Dr. Palasics János (Shaker Hts, 
Ohio) 84 éves korában hunyt el. 
A clevelandi szombati rádió 
műsor vezetője volt. Tevékeny 
részt vett a clevelandi magyar 
életben. Első felesége, Majoros 
Ilona többször fellépett magyar 
eseményeken énekszámaival. 
Második felesége Kapossy Kati, 
az Egyesült Magyar Egyletek 
elnöke és rádió adásainak kitűnő 
vezetője volt. 

JOHN PALASICS, age 84, 
of Shaker Hts. Beloved husband 
of the late Ilona (nee Majoros) 
and the late Kathy (Kapossy); 

loving father of John (Kelly Triska) and the late Joseph; dear brother of 
the late Joseph (Ida) and the late Steven (Jane).  

Dr. Palasics was a most dedicated leader for the Hungarian people 
and the Hungarian culture in greater Cleveland, and your Saturday 
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morning Hungarian Radio Program host. Retired District Engineering 
Manager of U.S. Treasury-IRS. Highly educated in Engineering and 
Law. Member of the Professional Engineer Society, Ohio Historical 
Society, Western Reserve Historical Society, American Hungarian 
Foundation and the United Hungarian Society. Burial in Calvary 
Cemetery.  

The family suggests contributions to the American Hungarian 
Foundation, 300 Somerset St., P.O. Box 1084, New Brunswick, NJ 
08903-1084.  Published in The Plain Dealer from 1/27/2007 to 1/28/2007 

* * * 

Borosdy Gyuláné született Mészáros Ilona Anna, 98 éves korábban 
megtért az Úrhoz. Férje Gyula korábban meghalt. Két fia: Bernard és  
Benedict, aki megelőzte szüleit. Benedict felesége Elizabeth a 
Cleveland Metropolitan Kórházban mint laboratory technician 
dolgozott, nyugdíjas. A Szent Imre római katolikus templomban volt 
szentmise lelke üdvéért. A Szent Kereszt temetőben, Clevelandban 
talált örök nyugodalmat. 

* * * 
Pallós Lóránt, a Clevelandi Magyar Társaság volt tagja, az Árpád 

Akadémia arany-érmének tulajdonosa, gy. zászlós, Clevelandben, 79 
éves korában elhunyt. 

* * * 
Szabolcs Andreát fiatalon, 33 évesen az Úr magához szólította 

2007. július 2-án. Elköltözött a mennyei hazába, itt hagyta 
mérhetetlenül szomorú szüleit, testvérét Monikát, és szerető édes 
nagymamáját, Szabolcs Lászlóné Erzsébetet. 

ANDREA SZABOLCS "ANDI", age 33. Beloved daughter of 
Levente and Judith (nee Toth); dear sister of Monika and the late 
Christina; loving granddaughter of Elizabeth and the late Laszlo 
Szabolcs and the late Emery and Louise Toth; cherished niece of 
Laszlo and Teresa Szabolcs. Andi touched the lives of cousins 
Nicholas, Christopher and Catherine; Brandon and the Scullion family; 
Noemi, Peter and godson Adam Merenyi; and an entire community of 
friends, students and scouts.  

The family suggests contributions to a scholarship fund in Andi's 
memory to Friends of Andrea Szabolcs, c/o Huntington National Bank, 
11730 Clifton Ave., Lakewood, OH 44107.  

Published in The Plain Dealer from 7/5/2007to 7/6/2007. 
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Szabolcs Andreá 

Szabolcs Erzsébet 

NEM SZABAD SÍRNI 
Andrea temetésére olyan sokan jöttek el, hogy a Szent Imre római 

katolikus templomban még soha nem láttak ennyi gyászolót. Jó 
barátok, rokonok, cserkészek voltak jelen, hogy a szomorú családnak 
kifejezzék részvétüket. Andi élete rövid, de tömör volt. Akinek annyi jó 
barátja volt, annak a természetében kellett valaminek lennie, ami 
ennyire vonzotta az embereket. Andi mindenkit szeretett, és őt is 
mindenki szerette és becsülte. 

Nekem Andi volt az első unokám, utána adott a jó Isten még ötöt. 
Ebből Krisztinát is visszahívta. Akkor még nem tudtuk, hogy 3 év 
múlva a két testvér találkozik majd az Úr Istennél. Andi meghalt, hiába 
szeretett volna még élni, sajnos, nem tudta legyőzni a halált. Soha nem 
panaszkodott, hősiesen viselte betegségét. Úgy vigasztalt halála előtt 
egy nappal: „Nagymama, nem szabad sírni, minden jó lesz”. Neki már 
nem fáj semmi, csak a család éli fájdalmas elvesztését annak, akit 
nagyon szerettünk. 

Isten adjon neki örök nyugodalmat, ezt kérjük, mi, Judith, Levente, 
húga Mónika és én, nagymamája Szabolcs Erzsébet. Isten veled, 
Andikánk! 
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George (one of the multitude): 

THE MIRACLE OF ANDI 

…We are fortunate to have wise people, like Ft. Sándor and Rev. 
Tamássy to guide us. They have dedicated their lives to the study of 
why and God’s will. 

But for now, I am just George, one of the multitude who can say, 
“Andi Szabolcs is a good friend of mine.” The Szabolcs family asked 
me to say a few words today. I will keep my remarks brief but bear 
with me when I crack, stumble or start sobbing uncontrollably. 

I promise no answers to the “why” question nor will I lead you in a 
formal, proclamation type recounting of Andi’s bio and résumé. That is 
not Andi. She would demand a story or two, a joke maybe, some 
underlying metaphor perhaps and definitely a message or call to action. 

Your overwhelming presence here says more about Andi then I 
could ever hope. You all knew her so well. You have all these great 
stories and memories of her. I’ve heard so many over the years. How 
could we possibly sum Andi Szabolcs in 5 minutes? She is so fun, so 
awesome. On second thought, why not? Let’s give it a shot!  

First off, you all received a beautifully written card about Andi 
upon entering the church today. Everything listed on it is accurate. 
Andi has been called a pistol, a spitfire, a firecracker, a tornado. You 
really knew  it when she entered a room. She possessed, this really 
excellent sense of humor, it was on at all times, ranged from pithy 
highbrow humor to old school, sailor-like one liners and always 
followed by an infectious laugh. 

It would be an understatement to say she was opinionated. She 
wore her position on her sleeve, minced no words, you knew where she 
stood. If you disagreed, she would debate you, try to change your mind 
but always listened to your point of view and respected you. Her 
honesty would initially catch you off guard but it was part of her charm 
and we love her for it. 

Andi loved nature, probably because Levente and Jutka took her 
camping from Day 1. She could blaze a trail, back out a campsite, start 
a fire and break out the kolbász, fresh bread and stinky cheese she 
would always pack. Yet, on the same trip she would literally stop her 
car to run through a field of gerber daisies, that were her favorite, on 
the side of the road or to watch a multi-layered rainbow appear after a 
storm.   
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Andi loved to get her hands dirty with home improvement projects, 
painting, decorating but on the next day, put on her high heels, put her 
hair up and model in a charity fashion show. 

− She could savor a fine glass of wine or pound a few beers with 
the gang. 

− She loved to say that she weighed one hundred pounds soaking 
wet but did you ever see her devour a burger or steak? 

− She spoke Hungarian beautifully with perfect diction, vocabulary 
and the most proper grammar but could turn around with a contorted 
grimace and say „Dude.” 

− She appreciated art and music. 
− She had thought out solutions to political or world issues like a 

stumping for a new governor while at the same time helping Örzse 
nagymama hooked up her DVD or edit Moni’s résumé. 

− Andi was as comfortable in hiking boots in the foods of 
Fillmore, NY as she was in an evening gown in a posh downtown ball 
room. 

You can see where I am going with this. Andi Szabolcs had these 
multiple layers to her not unlike the rainbows that she loved. 

The layer that Andi was most passionate about that really glowed 
was her role as a teacher and educator. It started via her involvement in 
Hungarian Scouts as a scout herself and a scout leader. For those of you 
unfamiliar, Hungarian Scouts is this unique, weirdly fascinating thing. 
When it came to scouting, Andi was on an Olympic Champion level. 
She really liked it, was dedicated and very talented/creative. She loved 
being around and teaching the kids.  

The same holds true for her involvement with the Cleveland 
Hungarian School where she taught in the elementary school program 
for several years.  

She was incredibly proud of completing her studies at Cleveland 
State and receiving her degree in education. 

The miracle of Andi is that she has been teaching us her entire life, 
especially so during this past year and her education of us continues 
today. As every good teacher, she would want a few people to be 
acknowledged.  

Noemi Merenyi – don’t cry on me here. The physical distance 
between you and Andi was trivial. You were the rock and especially 
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over the last few weeks, did the heavy lifting that only a best friend can 
do. We thank you. 

Örzse néni, Levente and Jutka – look at the family you have raised. 
Look at their spirit. Look at their passion and fight. A person’s true 
character shows during difficult and challenging times. The character 
of your family is unwavering. We stand in awe of you and your family. 
We thank you. 

Monika – be patient with us. We still stare, demand your time or 
talk your ear off. We only do that because the spirit of Andi has 
blossomed in you and your bond and connection with her is simply 
perfection. We marvel at you maturity, your level headedness and 
calming ways, especially during what have been difficult times. We 
thank you. 

So we’re unanimous in agreeing that Andi Szabolcs is this miracle 
and gift to us all. She is our rainbow and our guide who continues to 
teach. So what would she say? What would she tell us to do? 

These would be the words I expect to hear from her:  
…Everybody, take some time to grieve, don’t suppress it – 

immerse yourself in it, swim in it but don’t do it for too long. Once 
you’re done with it, be truly done with it. Stop crying. Next, get your 
fanny out of your seat and let the celebration begin.  

Seize the day; embrace your parents; give your husband/wife or 
boyfriend/girlfriend a passionate, sloppy wet kiss’, play, pretend, read, 
engage your children. Belly laugh with your friends; expand your mind; 
help a neighbor, put in a hard day’s work but don’t forget to express 
your Love….  

Yes, I’m fairly certain that is exactly what she would say. Andi 
fought tooth and nail for an entire year, not ever giving up because 
these are the things she held most dear, these are the most important 
things of life. She is teaching us to not take life for granted, that it is a 
grand gift and that we ought make the best of each and every moment.  

As we leave the church today, each of you will receive Andi’s 
favorite: a Gerber daisy. Together we will create a new field of daisies 
through which Andi will most certainly run and continue to touch us 
with her spirit. 

Finally, the Szabolcs family is pleased to invite you to a reception 
next door in the Scout House – where we will celebrate the miracle that 
is Andi Szabolcs. 
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Dr. Cser Ferenc (Queanbeyan, Ausztrália):  

DR. NAGY ÁKOS 
GYÓGYSZERÉSZ, GYÓGYSZERÉSZ DOKTOR 

EMLÉKÉRE 

Dr. Nagy Ákos 1913. június 14-én született Nyíregyházán, ahol 
1931-ben érettségizett. A gyógyszerészi szakmát választotta, mert az 
ehhez szükséges tanulmányokat saját erőből el tudta végezni. A 
Budapesti Orvostudományi Egyetemen 1937-ben szerzett 
gyógyszerészi oklevelet. majd 1939-ben beiratkozott az 
Orvostudományi Egyetem gyógyszerész doktori tagozatára.  

Az előírt két év helyett a tanfolyamot 4 év alatt végezte el, mert 
közben a m. kir. Pázmány Péter Tudományegyetem Közegészségtani 
Intézetének Központi Laboratóriumában dolgozott, mint gyógyszerész 
és vett részt az Intézet szinte minden munkájában, mint a 
bakteológiában jártas tanársegéd. A két világháború között ez az Intézet 
végezte el az ország vércsoport vizsgálatait. A munkakör vezetője, 
Péter János egyetemi magántanár segítőjeként vett részt a munkában és 
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ekkor hallgatta meg Békássy Gyöngyi vércsoportokkal kapcsolatot 
előadását, amely felkeltette eziránti érdeklődését és tudományos 
tevékenységének a központi feladatává vált. 

1943. december 18-án kapta meg doktori fokozatát, majd a háború 
következményeként Ausztráliba emigrált. Kezdetben a New South 
Wales-i Gréta tízezres létszámú családi menekülttáborában dolgozott, 
majd a krumpliföldről a tábor kórházának laboratóriumába helyezték át, 
ahol főleg bakteológiai és szerológiai munkát végzett. H. G. Guinn 
igazgatósága idején megkezdték a tábor várandós asszonyainak a 
vércsoport elemzését, és ebben a munkában 14 európai nép közel 600 
képviselőjének határozták meg a vércsoportját. 

A tábor leépítése idején dr. Nagy Ákos a gyógyszertár vezetését 
látta el. Végül távozásakor megajándékozták a „Displaced Persons 
Professional Medical Register”-ével. 

Dél-Ausztráliába települt át, könyvtárak sokaságát bújta át, kutatva 
a Kárpát-medence vércsoportjainak az adatai után. Kutatásainak 
eredményét a „Vércsoport adatainak jelentősége származásunk 
kutatásában” c. a melbournei Magyar Újságban közölte, majd 
folyamatosan tette közzé 25 gyűjtő munkája eredményét, az Ausztrália-
Újzélandi-Magyarok kulturális találkozóin bemutatott előadások 
sorozatában. 

1973-tól nyugdíjaztatta magát és minden szabad idejét ettől kezdve 
a vércsoportok tanulmányozására fordította.   Munkáját és eredményeit 
a SMTE Felsőőri-i Találkozóján, majd a Tabon tartott Történelmi 
Iskolában és a Tapolcai Találkozón mutatta be. 

A vércsoportok összefoglaló területi eredményeit 2000. október 9-
én Budapestern megjelent „A kor halad – a vér marad” c. könyvben 
adta közlésre, 2000 példányban. E könyvekben kiemelten ismerteti, 
hogy az AB, de különösen az AB és a B vércsoport együttesen a 
magyar népességben és a Kárpát-medencében a legmagasabb arányú a  
többi vércsoporthoz képest. Az AB vércsoport föltehető kialakulási 
helye az ősi Kárpát-medence. 

Súlyos betegsége mellett 2006 során elkészült a XIII. Kulturális 
Találkozó Történelmi Előadások programjára bejelentett előadása  „A 
vércsoportok jelentősége a magyar őstörténet kutatásában” címen, 
amelyet dr. Nagy Ákos tudományos pályája kiemelkedő 
eredményeként és fáradságot nem ismerő, töretlen tenni akarása, a 
magyarság iránti elkötelezett szeretete tanúbizonyságaként is a 
Rendezőség bemutat.  
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Több kitüntetése mellet a clevelandi Árpád Akadémia tagja és az 
1978-as Magyar Kongresszusnak a „magyar családja”.   

2007. december 1-én dr. Nagy Ákos eltávozott köreinkből. 
Tudományos eredményei azonban méltán láttatják magyarságtudatát, 
tenni akarását. Emlékezetünkben dr. Nagy Ákost, a barátot, az igaz 
magyar embert és tudományos eredményeit örökre megőrizzük. 

* * *  

Egyéni működés 
Dr. Tápay Miklós, mint orvos 1998-ban ment nyugdíjba. Azóta 

különböző történelmi témákról cikkei jelentek meg a müncheni és hazai 
szerkesztésű  Nemzetőrben, a  Demokratában,  a  Magyar Nemzet-ben, 
a  nagykőrösi Nefelejtsben és az Amerikai Magyar Újságban.  

1997 óta a budai Szent Imre gimnáziumban évente megrendezésre 
kerülő Mansfeld Péter Tanulmányi Emlékversenyt alapította, amelynek 
döntőjébe jutott 6 diák pénzjutalmat és könyvjutalmat kap. 

1968 óta rendszeresen részt vett a Clevelandi Magyar 
Találkozón/Kongresszuson. 

2005-ben a Magyar Kongresszus Bírálóbizottsága által odaítélt  
arany Árpád éremmel tüntették ki. 

A Ceglédi Járási Tanács Kórháza Forradalmi Bizottságának volt 
elnöke. 

* 
Mint volt ciszterci öregdiák, a budai Szent Imre Gimnáziumban 

még 1997-ben beindítottam az évenként megrendezésre kerülő 
Mansfeld Péter Tanulmányi Emlékversenyt. A döntőbe jutott 6 diák 
könyvjutalmat, az első 3 helyezett pedig pénzjutalmat ($300) is kap. 

Négy előadást tartottam olyan témákból, amelyeket a Magyar 
Kongresszuson már elmondtam: 

A gimnázium öregdiákjainak szeptember havi gyűlésén Sztálin 
holokausztjáról beszéltem. 

A 2 felsős osztálynak a magyarság kritikus fogyásáról és a 
gyermekvállalás fontosságáról adtam elő. 

Az újpesti Kanizsai Dorottya gimnázium 2 felsős osztálya a 
sztálini holokausztról akart hallani. 

A Keresztény Magyar Értelmiségiek Szövetségének Ceglédi 
Csoportja a magyarság kritikus fogyására volt kiváncsi. A helyi TV is 
meginterjú-olt. 
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Stirling György Megalázott Nemzedékek című könyvének I. 
kiadása csak 300 példányban jelent meg. Magamra vállaltam a II. 
kiadás 1,000 példányban történő kinyomatását és a Püski Kiadón 
keresztül a terjesztését is. Most van nyomdában és decemberben készül 
el. (Négy hónappal a hazai választások előtt jó segítség lehet majd a 
jobboldalnak.) 

Mint a SARA (Sharing America’s Resources Abroad) misszió 
orvos-tagja meglátogattam a munkácsi 400 ágyas Gyermekkórházat, 
amelynek most magyar az igazgatója: dr. Biró Erzsébet. Ő még 
tavasszal kérte segítségünket egy újszülött-koraszülött intenzív osztály 
felállításához. Elvittem neki az ehhez szükséges, legújabb amerikai 
standardokat felsoroló folyóiratot, az itteni Good Samaritan Hospital 
ilyen osztályának fényképeit mutató brosúrát, valamint egy legújabb 
szakkönyvet .  

Szeretném felhívni a figyelmet arra a rozsdavas rudakból álló 
emlékförmedvényre, amit a jelenlegi kormány 1956  -  50. évfordulójára 
tervez felállítani a Sztálin szobor helyén..A hazai Nemzetőr IX/14-i 
száma az ezzel kapcsolatos felháborodásnak ad hangot. Mintha 
nevetségessé akarnák tenni ezzel az 50. évfordulót! 

Internetes vélemények az 1956-os emlékműtervezetről: 
„Az ’56-os emlékműnek nevezett rozsdásvasakat eleve 

undorítónak tartom”. Benedekfalvy;   

„Régen rossz, ha egy alkotásról nem ismerem fel, mit akar 
ábrázolni”. Koppány;   

„Emlékműnek csúfolt ormótlan rozsdásvas komplexum”. B. Mónika; 

„Hihetetlen ronda. Ez förtelem”. Sipos Kata;  

„Borzadalom. Nem hagyjuk meggyalázni sem forradalmunkat, sem 
szabadságharcunkat”. Kardos György;   

„Ez idegen az egész ’56 emlékétől. Roncs benyomását kelti”. 
Marcsi és Lajos). 

Ezzel kapcsolatban azt javaslom, hogy a Magyar Kongresszus 
zárónyilatkozatában fejezze ki felháborodását és tiltakozását e szobor-
szörny ellen. A tiltakozást az alábbi címre lehet küldeni: 

Zsigmond Attila, igazgató 
1056 Budapest 
Szabad Sajtó út 5. 
Hungary 
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Az ő általa irányított intézmény hatáskörébe tarozik a Budapest 
területén tervezett emlékművek helyének, művészi értékének értékelése 
és helybenhagyása. Több tucat emlékmű-pályázat közül ezt a 2006 
vasoszlopból álló borzalmat hagyták helyben, amelyre 600 millió 
Forintot (2.89 millió $) szándékozik a kormány költeni. Miután emiatt 
általános a felháborodás mind a hazai, mind a külföldi magyarság 
körében, – jó volna, ha ehhez a tiltakozáshoz a Kongresszus is 
hozzáadna politikai súlyával.    

* * * 
 

 
Dr. Tápay Miklós és Dr. Nádas Gyula beszélgetnek a Magyar Találkozón. 

(Somogyi F. Lél felvétele) 
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VIII. 
A MAGYAR KONGRESSZUS 

KERETÉBEN RENDEZETT ÜLÉSEK 
ÉS ELŐADÁSSOROZATOK 

1. 
AZ ŐSMAGYAR TÖRTÉNELMI KUTATÓ 

OSZTÁLY ÜLÉSE 

2.  
ORVOSI ELŐADÁSOK ÉS 

A MAGYAR ORVOSI TALÁLKOZÓ 

3. 
A SZENT LÁSZLÓ TÁRSASÁG ÉS REND, 

VALAMINT A VITÉZI REND EGYÜTTES ÜLÉSE 
vitéz Falk Viktor (Cleveland, Ohio) elnökletével. 

Együttes ülés a Vitézi Renddel. 

4. 
A SZLOVÁKIAI MAGYAROK 
NEMZETI BIZOTTMÁNYA 

Dr. Tomaschek László elnökletével. 

5. 
ELŐADÁSOK 

Nem közlünk minden elhangzott előadást!  

* * * 
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Fr. Bagyinszki Ágoston OFM: 

AKINEK EMLÉKEZETÉRE 
SZÜNTELENÜL MÉCSES ÉG... 

Gróf Batthyány Lajos születésének 
közelgő 200. évfordulójára 

Gróf Batthyány Lajosnak, az első felelős magyar kormány 
miniszterelnökének az alakjára emlékezünk. Magam nem lévén 
szaktörténész, a témaválasztást illetően magyarázattal tartozom. 
Ferences szerzetespap vagyok. Annak a Berlvárosi (Pesti) Ferences 
Templomnak voltam éveken keresztül felelős gazdája 
(templomigazgató), amely a XIII. századtól kezdve tevékenyen kíséri a 
magyar történelem fontos pillanatait, a reformkorban a fontos szerepet 
játszó Pilvax kávéház közvetlen szomszédságában állt, és most – mint 
hivatalosan is a Nemzeti Sírkert része – maga is készül a 200. jubileum 
méltó megünneplésére. Ez a templom nem csak a mártír miniszterelnök 
ideiglenes nyugvóhelyeként vett részt a nemzet 
szabadságküzdelmeiben, hanem a forradalom és szabadságharc 
szellemi vezéregyéniségeinek lelki gondozásával az egész nemzeti 
drámának cselekvő részese is volt.  

Tudomásunk van róla, hogy a reformkor itt működő nagy ferences 
szónokait (Albach Szaniszló, Gegő Elek Nicefor és Gasparich Kilit) 
Széchenyi és Kossuth is sokszor hallgatta. A hazafias lelkületet ápoló 
híres szónok triász minden bizonnyal Batthyány Lajos gróf számára 
sem volt ismeretlen. Ezek a ferencesek a kor tudományos életében is 
nyomot hagytak. Gegő Elek Nicefor jelentős irodalmi munkásságával 
tűnt ki. Felkereste a moldvai magyarságot,  a csángó telepesekről írt 
munkájáért a Magyar Tudományos Akadémia tagjai sorába választotta 
választotta. Albach Szaniszló német nyelvű szentmiséit is sokan 
látogatták, de korszakalkotó a híres „Herbarium” című műve, amelyet a 
Magyar Természettudományi Múzeum őriz. Gasparich Kilit beállt 
nemzetőrnek, Ozoránál részt vett az ellenséges hadosztályok 
bekerítésében, amiért 1852-ben haditörvényszék elé állították és 
felakasztották.  

Amikor szaktanulmányokra támaszkodva és a ferences templom 
levéltári hagyománya alapján felidézem a történteket, akkor ezt itt-ott 
ennek a szerzetesi közösségnek a sajátos perspektívájával szeretném 
gazdagítani. Előadásom három részre tagozódik: emlékképek, a 
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miniszterelnök életútja, végül kitekintés a mártír emlékének sok 
tanulságot hordozó hányatott utótörténetére. 

1. Emlékképek Gróf Batthyány Lajosról 
1870 április elején a korabeli Magyarország legolvasottabb 

hetilapja, a Vasárnapi Újság így tudósított Batthyány Lajos gróf földi 
maradványainak exhumálásáról: „A sírbolt szabad terére kihozatván a 
koporsó teljesen széthullott, a tetem is már nagyon enyészetnek indult. 
Az elhunytnak szép, nagy szakálla azonban teljes épségben fennmaradt. 
(...) A koponya már szétmállott, de még mindig meglátszik azon a golyó 
helye, mely a nemes éltet kioltá. A hulla fekete ruhába volt öltöztetve, s 
az öltözetdarabok közül a posztómellény maradt meg legjobb épségben. 
Azonban a fekete bársony kabát, amelyben a vértanú elhunyt, szintén 
megismerhető, s néhány fából készült gomb még ép maradt. Az 
eredetileg fehér faforgács, melyen a gróf feje nyugodott, vörössé vált”. 
A kivégzett miniszterelnök holttestének azonosítására szervezett 
borzongató eseményen részt vett az elhunyt fia, Batthyány Elemér is. 

Kevesen tudják, hogy a mártír miniszterelnököt kivégzése után 
jeltelen sírban akarták eltemetni. Dank Agáp pesti ferences házfőnök 
bátorságának köszönhető, hogy az éj leple alatt szállított holttestet 
sikerült kimenteni a hóhérok kezéből és azt a Bp-Belvároi Ferences 
Templom kriptájában, a mai Ferenciek tere alatt helyezték ideiglenes 
nyugalomra. A megtorlástól való félelem miatt a kriptát csak egyszerű 
márványtáblával jelölték meg, amelyen befelé fordítva a következő 
felirat volt olvasható: „1849-ben okt. 6-án az Úrban elhunyt G.B.L. 
Áldás és béke hamvaira”. Csak az 1867-es kiegyezés után 3 évvel vált 
lehetségessé a nemzet szabadságtörekvéseit szimbolizáló holttest 
exhumálása és méltó nemzeti tiszteletadással övezett újratemetése. Az 
első felelős magyar miniszterelnököt a Belvárosi Ferences 
Templomban felravatalozták, s hatalmas pompával, hatlovas 
halottaskocsin, százezres tömegtől kísérve vitték végleges nyughelyére, 
a Kerepesi temetőbe, ahol mauzóleuma ma is áll. 

1870. június 9-én kerülhetett sor az újratemetésre. Nem közismert, 
de ránk maradt egy fájdalmas életkép, amely egy egész nemzet érzéseit 
fejezi ki akkor és talán ma is 1848/49-cel kapcsolatban. Batthyányné 
született Zichy Antónia, aki férje elvesztése után két gyermekével maga 
is nyugateurópai emigrációba kényszerült, az 1870. évi újratemetésre 
hazautazott, és gyászfátyollal jelent meg a nyilvánosság előtt, hogy 
átvegye férje új érckoporsójának a kulcsait. A templomot az ünnepi 
eseményre a Batthyány-család címerével kihímzett fekete drapériával 
díszítették fel. A ravatal előtt tiszteletüket leróni szándékozók számára 
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nyitva tartott templomot déli egy órakor bezárták, hogy a „nemzet 
özvegye” számára félórás egyedüllétet biztosítsanak a koporsó mellett, 
hogy „emlékeinek és fájdalmának átengedhesse magát” – írja a 
krónika. Antónia asszonyt a közfigyelem nem csak mint a kivégzett 
miniszterelnök özvegyét méltatta, hanem mint „a fájdalomnak 
megkövült alakját”, mint élő Niobe szobrot, amely a forradalmi év 
gyászára és borzalmaira nézett örökké vissza”. A gyászbeszédet mondó 
ferences Piry Czirjék atya arról szólt, hogy az elhunyt „lángolva 
szerette hazáját, amelynek alkotmányáért kész volt elleneitől a halált is 
elfogadni”. Egy korabeli újság írta, hogy „ez az országos temetés 
Batthyány  szellemére (és a képviselt ügyre) nézve a hallhatatlanság, a 
feltámadás és kiengesztelődés nagy ünnepe volt”. 

Mindez még jó két évtizeddel a szabadságharc vérbefojtása után is 
a hatóságok által rosszalt, nemzeti hitvallás értékű esemény volt. 
Március 15-i ünnepségekre csak az 1880-as évektől kezdve kerülhetett 
sor. Az aradi vértanúkról pedig először 1905-ben emlékezhettek meg. 
Ekkor határozta el a főváros a Batthyány-örökmécses létesítését és a 
tervek két évtized múltán közadakozásból jutottak el a megvalósításig. 
A leleplezés 1926. október 6-án volt, amelyen még megjelent az utolsó 
élő 1848-as honvéd, Lebó István is. 

A kollektív nemzeti emlékezet elevenen őrizte a miniszterelnök 
halála előtti utolsó nyilvános közszereplésének emlékét, amely igazolja 
a gyászbeszéd fennkölt szavait. Útban Ausztria felé Jánosháza 
lakossága ki akarta szabadítani Batthyányt fogva tartói kezéből. Az 
összegyűlt tömeg körbezárta a menetet és követelte a fogoly szabadon 
bocsátását. Az őrség vezetője, egy bizonyos Langh kapitány a tömeg 
értésére adta, hogy élve vagy halva, de a foglyokat tovább kell 
szállítania, és felkérte Batthyányt, hogy a vérontás elkerülésére 
nyugtassa meg az embereket. Ő egy közeli fogadó tornácának 
korlátjához lépve, eleinte kissé merengő hangon, majd egyre 
magabiztosabban tett eleget a parancsnak. Kijelentette, hogy nem fél a 
bíróság ítéletétől, és kérte a tömeget, hogy oszoljanak szét. Rövid 
beszédét – kezét szívére téve – emlékezetes módon így fejezte be: 
„Köszönöm a hazafias jóindulatot, melyet irántam (...) itteni 
ünnepélyes, de mindnyájunkra vészessé válható megjelenésükkel 
tanúsítottak. Isten áldja meg önöket a jóindulatért még késő 
unokáikban is, de éppen ennek az Istennek, akiben mindnyájan bízunk, 
szent nevében kérem önöket, barátaink, hagyjanak minket, amint eddig 
az ország fővárosából idáig békében jöttünk, békében vonulni tovább 
is. Ne kívánják halálunkat idő előtt, s ne idézzék föl, amint már 
mondtam s most könyörögve újra mondom, amit kerülni lehetetlen 
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volna, Jánosházának végpusztulását”. A felkelők vezetői 
megrendülten, kézszorítással búcsúztak a volt miniszterelnöktől. A 
jánosházai felkelők ezen a napon talán beavatkozhattak volna a magyar 
történelem menetébe, ha ott, akkor Batthyány is úgy akarta volna... 

2. Kettébe tört pályájának íve 
Ki volt ez az államférfi, aki a forradalom és szabadságharc 

eseményeinek a magyar politikai főszereplője? Batthyány Lajos gróf 
európai látókörrel rendelkező kiváló reálpolitikus volt, aki a maga kissé 
zárkózott arisztokrata módján, de szellemével mindenki számára 
tiszteletet parancsolóan tudott föllépni. Ezen képességeinek 
köszönhetően széles körben megvolt az egyetértés, hogy neki kell az 
autonómiájáért küzdő ország élére állnia. Politikai célkitűzése az 
alkotmányos önkormányzat Habsburg Birodalmon belüli megteremtése 
volt, esetleg a perszonálunió kivívása. A bajok ott kezdődtek, hogy ez a 
program az indulatok elszabadulásának a korában, az 1840-es évek 
második felében egyeseknek sok, másoknak meg túl kevés volt. 
Békésebb politikai feltételek között Bathyány Lajost a modern és 
alkotmányos magyar közélet építőjeként és nem vértanúink egyikeként 
tartanánk számon... Batthyány tragikuma, hogy miközben a forradalmat 
akarta feltartóztatni, az ellenforradalom áldozatául esett. 

A későbbi miniszterelnök 1807. február 14-én, Pozsonyban 
született. A magyar történelemben akkor már sok évszázados múlttal 
rendelkező Batthyány-család története Zala vármegyébe és a XIV. 
századig nyúlik vissza. Kővágóörsi György 1398-ban Zsigmond 
királytól kapta adományul a Fejér vármegyei Batthyány birtokot. 
Utódai e birtokukról kezdték magukat Battyánynak nevezni. A család 
tagjai között a középkor végén volt budai várnagy, Vas vármegyei 
ispán, szlavóniai vármegyék főispánja, horvát-szlavón albán. 1524-ben 
kapták II. Lajos királytól Németújvár várát. A 16-17. században a 
család több tagja kitűnt a török elleni végvári harcokban. 1628-ban a 
család bárói, majd 1630-ban grófi, 1764-ben birodalmi hercegi rangot 
kapott. Lajos gróf ezzel a családi háttérrel jön világra, de apjának korai 
elvesztése és anyja könnyelműsége miatt egy bécsi intézetben 
nevelkedik. 

Fiatalon a katonai pályát választotta. 1827-ben kilépett a 
hadseregből. Átvette birtokainak irányítását, miközben jogból vizsgát 
tett a zágrábi akadémián. Ezután Nyugat-Európában körutat tett, ahol 
megismerkedett a fejlett polgári államok viszonyaival. 1830-tól, mint 
felsőtáblai tag, részt vett az akkor rendkívül élénk reformkori 
országgyűléseken. 1832-36-ban már a főrendi ellenzéki csoport egyik 
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legbefolyásosabb tagja, 1839-től pedig az ellenzék vezetői között 
tartják számon. 1845 végén elnökletével alakult meg az ellenzék 
központi választmánya, 1847-től pedig már ő az ellenzéki párt elnöke. 
1848. március 15-én tagja volt annak a küldöttségnek, amely az 
országgyűlés által megfogalmazott reformköveteléseket tartalmazó 
feliratot Bécsbe vitte. 

1848 március közepén Pesten az események gyorsan peregtek. 
Fontos újra meg újra emlékezetünkbe idézni, hogy ez a magyar 
forradalom az Európán 1848 januárjától végigszáguldó forradalmi vihar 
egyetlen  békés, vértelen megmozdulása volt. Mi is történt március 
idusán? A bécsi forradalom hírére a Pozsonyban ülésező magyar 
országgyűlés hajón küldöttséget indított a birodalmi fővárosba, ahol az 
uralkodó István főherceget, nádort március 17-én királyi 
teljhatalommal ruházta fel  és hozzájárult egy külön magyar kormány 
megalakításához. A nádor Batthyány Lajos grófot nevezte ki 
miniszterelnökké, kormányalakítással bízva meg őt. Igaz, hogy a bécsi 
forradalom hírére Pest városában magyar függetlenséget és szabadságot 
követelő lelkes tüntetés volt, amely követeléseit a híres 12 pontban 
foglalta össze, de ez minden érzelmi fűtöttsége és szép jelkép-mivolta 
ellenére sem befolyásolta a pozsonyi  országgyűlési küldöttség 
kívánságainak eleget tevő bécsi udvar döntését, amely akkor már az 
osztrák nép forradalmi követeléseinek nyomása alatt állott.  

Batthyány új kormányának a legsürgetőbb teendői közé tartozott a 
honvédelem megszervezése és az államkassza alapjainak biztosítása. A 
miniszterelnök 1848. szeptember 9-én, amikor Jellasics seregei betörtek 
az országba, lemondott. Másnap azonban ismét vállalta a 
kormányalakítást. Arra törekedett, hogy az önállóság biztosítása mellett 
az országot az alkotmányosság talaján tartsa. 1848. szeptember 28-án, 
Lamberg meglincselése után újra lemondott és Bécsbe utazott, ahol 
hivatalosan is visszaadta megbízását. Bécsből Vas vármegyei birtokaira 
vonult vissza, ahol Vidoss József seregében harcolt Teodorovic 
csapatai ellen. Októberben súlyos sérülést szenvedett. Gyógyulása után 
visszaköltözött Budapestre. Továbbra is bízott abban, hogy 
megszülethet a megállapodás a Habsburgokkal. 1849. január 8-án 
Windischgraetz Pesten elfogatta. Budán, Pozsonyban, Laibachban, 
végül Olmützben raboskodott. Az ellene indított felségárulási perben a 
bíróság, előbb néhány évi börtönre ítélte, amely ítéletet később 
Schwarzenberg nyomására halálbüntetésre változtatták. Haynau 1849. 
október 5-én hirdette ki a kötél általi halálról szóló ítéletet. Utolsó éjjel 
sikertelenül próbálkozott öngyilkossággal. Súlyos sebei miatt másnap 
sortűzzel oltották ki nemes életét. 
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Az 1849. augusztus 13-i világosi fegyverletételt retorziók követték, 
amelynek október 6-án a 13 aradi vértanú mellett áldozata lett az első 
felelős magyar kormány jobb sorsra érdemes miniszterelnöke, gróf 
Batthyány Lajos is. Az ő alakja, ígéretesen induló, 42 évesen félbetört 
pályája, 10 évnyi fényes politikai közszereplése, hat hónapos 
kormányfősége, kilenc havi fogsága, hősies mártíromsága, majd sorsa a 
nemzet emlékezetében olyan ívet rajzol, ami mindmáig megérdemli az 
egyik legkiválóbb magyar államférfiúnak kijáró figyelmünket. 
Batthyány Lajos gróf emblematikus alakja a magyar reformkornak, a 
forradalomnak és a szabadságharcnak, de ugyanígy fontos marad az 
erőszakkal háttérbe szorított emléke a megtorlás évtizedében, majd a 
kiegyezés után is. 

Batthyány kormányának minisztere, Kossuth Lajos, aki a korabeli 
magyar emigránsok útját követve egy félévre maga is megfordult itt, az 
Újvilág keleti partján, az 1849-es szabadságharc nemzeti tragédiájával 
kapcsolatban „magyar Golgotáról” beszélt. Batthyány Lajos politikai 
mártíromsága ennek a magyar Golgotának a középpontjában áll. A 
kivégzés annakidején Európa nyugati felén megdöbbenést és éles 
kritikát váltott ki, hiszen a jól tájékozottak tudták, hogy a 
miniszterelnököt az uralkodó bízta meg kormányalakítással, s az új 
kormány az áprilisi törvények szentesítése után kezdte meg munkáját. 

3. A miniszterelnök emlékezetének politikai hányattatásai 
Urbán Aladár, a „Gróf Batthyány Lajos emlékezete” című kiváló 

tanulmányában (Aetas 2000, 1-2.) fölsorakoztatja és elemzés alá veszi 
az első felelős magyar miniszterelnökről nemzeti tudatunkban élő kép 
történelmi forrásait és a tartalmi elemek másfél évszázados 
rétegződését. Ennek alapján világosan kirajzolódik előttünk a kép, hogy 
Batthyány Lajos gróf személyét és emlékét halála pillanatától – 
korszakonként más és más okból, de mindmáig folyamatosan – 
politikai megfontolások igyekeztek elfeledtetni, háttérbe szorítani, vagy 
a napi politika céljainak szolgálatában méltatlanul elmarasztalni. Az a 
politikus, aki középvonalas célkitűzésével (alkotmányos önkormányzat 
a Habsburg birodalmon belül, esetleg perszonálunió)  már a maga 
korában is a kiegyezés híveinek sok, a függetlenséget igénylőknek 
pedig kevés volt; kínos „koncepciós perével” és mártíriumával mindig 
árnyékban maradt a populistább karakterű kortársak, így pl. Kossuth és 
Széchenyi mögött, akikre hivatkozva egy-egy politikai csoportosulás 
markánsan megrajzolhatta a maga szellemi gyökereit. Így fordulhatott 
elő, hogy Batthyány személye, bár soha nem felejtődött el, de nem 
került egyetlen történelmi időszak érdeklődésének fókuszába sem. 
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Miután a Horthy-korszak a 19. század közepének Széchenyi iránti 
tiszteletét – határozottan forradalomellenes éllel – kultusszá fejlesztette; 
nem meglepő, hogy az ország második világháborús veresége után a 
Moszkvából hazatérő kommunista emigráció – amely rádióját is 
Kossuthról nevezte el – magától értetődően fordult szembe az 
értelmiségi körök Széchenyi kultuszával. 1947 augusztusában a 
választási plakátok már nyilvánvalóvá tették az új ideológiai képletet: 
„1848 Kossuth – 1947 Rákosi”. A kommunista párt 1947-től már 
körültekintően készült a centennáriumra, jó esélyt látva arra, hogy a 
száz évvel korábbi események magyarázatát kisajátíthatja, s hogy 
magát Kossuth és a forradalom örököseként tüntesse fel. Hirtelen ők 
lettek az örökösei Kossuth függetlenségi politikájának, Petőfi népi 
demokratizmusának és világszabadságot hirdető hevületének. Táncsics 
következetes, osztályához hű magatartásának és politikájának. Azok 
ellen pedig – hangzott az ideologikus érvelés – akik a forradalmi 
tapasztalatokon alapuló, a nép érdekeit szolgáló programot (ti. a 
kommunisták célkitűzéseit)  akadályozzák, ugyanúgy jogos a fellépés, 
mint annak idején Windischgraetz kiszolgálói ellen. A parlament 1948. 
március 15-i ünnepi ülése, amelyet egyébként házelnökként Nagy Imre 
nyitott meg, tudtunkkal az ideológia sodrában meg sem említette a 
feledésbe ítélt mártír miniszterelnök nevét. Később, 1956 őszének 
eseményei még csak ráerősítettek arra, hogy Batthyány “megalkuvó, 
kompromisszumra törekvő” alakját, miniszterelnöki mártíromságát 
fölemlegetni sem ajánlatos. A Batthyány-kérdés megközelítésének 
immár árnyaltabb lehetőségeit jelezte a szabadságharc 125. 
évfordulóján rendezett tudományos konferencia, amely évforduló 
azonban a nagy nyilvánosság felé – a központi akaratnak megfelelően – 
még Petőfi születésének 150. jubileuma jegyében kapott hangsúlyt. A 
Batthyány-álláspont tekintetében további enyhülés jelei mutatkoztak az 
első felelős miniszterelnök születésének 175. évfordulóján, 1982-ben, 
amikor az örökmécses és a Batthyány-mauzóleum megkoszorúzásán az 
Elnöki Tanács is képviseltette magát. A nyolcvanas évek március 15-i 
ünnepségei során a többször ismétlődő Batthyány-örökmécseshez 
szervezett ellenzéki tüntetések már világosan az önkény által kivégzett 
másik miniszterelnöknek, Nagy Imrének szóló áthallással kaptak 
tartalmat. Tanulságos ráébredni, hogy Batthyány Lajos gróf emlékében 
is agyonpolitizált alakja mindmáig milyen erős, állásfoglalást 
provokáló szimbolikus tartalmat hordoz.    

Batthyány emlékét már a kezdet kezdetén is politikai 
megfontolások és előítéletek árnyékolták be, s nem csak az 
abszolutizmus, majd a dualizmus éveiben, hanem még a két 
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világháború között is. Emléke mindig is lelkiismereti kérdése volt a 
politikailag megosztott nemzet életének, de a fenti okokból a mártír 
miniszterelnök tisztelete soha nem emelkedhetett még megközelítőleg 
sem abba a magasságba, mint történt az  pl. Deák Ferenc, Kossuth 
Lajos vagy Széchenyi István esetében. Az október 6-án este 
végrehajtott ítélet általános megdöbbenést váltott ki, s az aradi 
kivégzések híre pedig azt a félelmet, hogy további sorozatos 
kivégzésekre lehet számítani. A közvélemény számára is nyilvánvalóan 
koncepciós vád szerint Batthyány a Pragmatica Sanctio megsértésével 
Magyarország Ausztriától való elszakadásának „fő eszköze” volt. A 
közvélemény abban bízott, hogy Komárom kapitulációja után 
megkegyelmeznek a volt miniszterelnöknek. Az, hogy nem így történt, 
már maga is az évtizedekre szóló megfélemlítés eszköze volt. 
Batthyányról szóló nyilvánosság előtti érdemi megemlékezésről 
egészen 1859-ig nem tudtunk. Ekkor a terror enyhülésével 
párhuzamosan novemberben a ferenciek templomában (ahol a 
szóbeszéd már tudni vélte a titokban eltemetett miniszterelnök földi 
maradványait) Magyar Lajos emlékére gyászmisét tartottak, s az 
egyetemi ifjúság a szertartáson magyar ruhában jelent meg. A 
hatóságok előtt nem volt titok, hogy kinek az emlékét idézi a 
megemlékezés, de a jelek szerint a Batthyány tiszteletnek ezt a burkolt 
formáját jobbnak látták nem bolygatni. A következő évben már október 
6-án tartották a megemlékező gyászmisét, amelyen a család mellett 
nagy számban vettek részt a diákok és a város polgárai. A „nemzet 
özvegyéről” érkező hírek is ébren tartották a kollektív emlékezetet, 
amely még hosszú ideig csak utalásokban idézhette fel a mártír alakját. 
Ekkoriban Batthyány vádirata és siralomházban írt búcsúlevele is 
nyilvánosságra került. 1867-től, a kiegyezés légkörében már 
szabadabban – bár kellő politikai tapintattal – lehetett emlékezni a 
szabadságharc hőseire és áldozataira. Ilyen körülmények között 
jogosan merült fel az igény, hogy a titokban ideiglenes nyugalomra 
helyezett mártír miniszterelnöknek nyilvános temetést kell rendezni. 
Batthyányt azonban felségárulás miatt ítélték halálra, és az ítélet 
jogosságáért az osztrák kormány továbbra is olyan határozottan kiállt, 
hogy a kormánytól függetlenül Pest városa vállalta magára a már 
említett ünnepi gyászszertartás megrendezését. A temetés 1870. június 
9-én a legnagyobb rendben, a tudósítások szerint mintegy százezer 
ember részvételével zajlott. Katonaságot nem vezényeltek az utcára, de 
az a laktanyákban teljes készültségben volt. A  sajtó „a nemzet 
önbecsüléséhez méltó”-ként méltatta az eseményeket, amelyek nyomán 
rövid idő múlva megjelentek az első magyar nyelvű Batthyány 
életrajzok. 1870 után politikai mértéktartással, de mint történelmi 
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személyiség Batthyány megkapta a helyét a nyilvánosság előtt. 1905. 
október 6-án érett be arra a helyzet, hogy kivégzésének helyén, a 
főváros Batthyány emlékét ébren tartó örökmécses fölállítását 
kezdeményezte. Beszédes a tény, hogy az örökmécses terve csak a 
Monarchia széthullása és Trianon után, 1926-ban valósulhatott meg. Az 
október 6-i ünnepségre Batthyány agg fia, Elemér és unokája, László 
jelenlétében került sor. A kormányzó, a kormány, a törvényhozás, a 
főváros, a hadsereg, a ferencesek és a kulturális élet egyaránt 
képviseltette magát. 

Budapest szívében, az Országház szomszédságában, a Kossuth tér 
délkeleti sarkánál az örökmécses ma is áll. A Batthyány-örökmécsest 
három lépcsőfokos talapzaton, bronztartóban elhelyezett bíborszínű 
üvegpohár foglalja magában. A 180 cm magas lámpatartót négyes 
lábazat tartja. Batthyány gróf egész életét, az ország történelmében 
betöltött szerepét, sőt emlékezetének hányattatott sorsát jelzi az 
örökmécses, miközben a mártír miniszterelnöknek máig nincsen szobra 
a fővárosban. Talán így kell ennek lennie, mert az örökmécses ebben az 
esetben kifejezőbb a fényével, vértanúságot idéző bíbor színével, 
méltóságteljes foglalatával. Olyan államférfira emlékeztet, aki ott 
bábáskodott modern alkotmányunk születésénél, de annak alakulására, 
fejlődésére nem lehetett hatással; védelmében azonban életét áldozta. A 
mécses lángja nem egyszerűen a vértanúságra, hanem arra a kimagasló 
személyiségre emlékeztet szimbolikusan, aki a „népek tavaszának” 
magyar reménységeit igyekezett (szerencsésebb emlékezetű 
minisztertársával együtt) megvalósítani. 

Végül a mécses által szimbolizált emberi dráma szemléltetésére 
álljon itt az október 6-i vértanúk egyikének, Damjanich Jánosnak a 
kivégzése hajnalán mondott imája, amelyet kivégzése előtt ferences 
gyóntatójának adott át. A történelmi ima a hős mártírok lelkületének 
állít örök emléket: 

„Mindenség Ura! Hozzád fohászkodom! Te erősítettél engem a 
nőmtől való elválás borzasztó óráiban, adj erőt továbbra is, hogy a 
kemény próbát: a becstelen, gyalázatos halált erősen és férfiasan 
állhassam ki. Hallgasd meg, ó Legfőbb Jó, vágyteli kérésemet! Te 
vezettél, Atyám, a csatákban és ütközetekben – Te engedtek, hogy 
azokat kiállhassam, és a Te védelmező karod segített némely kétes 
küzdelemből sértetlenül kilábolni – dicsértessék a Te neved 
mindörökké! Oltalmazd meg, Mindenható, az én különben is 
szerencsétlen hazámat a további veszedelemtől! Hajlítsad az uralkodó 
szívét kegyességre a hátramaradó bajtársak iránt, és vezéreld akaratát a 
népek javára! Adj erőt, ó, Atyám, az én szegény Emíliámnak, hogy 
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beválthassa nekem adott ígéretét: hogy sorsát hitének erejével viseli 
majd el. Áldd meg Aradot! Áldd meg a szegény, szerencsétlenségbe 
süllyedt Magyarországot! Te ismered, Uram, az én szívemet, és 
egyetlen lépésem sem ismeretlen előtted: azok szerint ítélj fölöttem 
kegyesen, s engedj a túlvilágon kegyes elfogadást találnom. Ámen...” 

 
Fr. Bagyinszki Ágoston OFM előadása közben. (Dr. Nádas János felvétele) 

 
Buza György a photo-képkiállítás művésze, a Szent László Társaság és Rend 

 ülésének ünnepi szónoka. 
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Buza György 

SZENT LÁSZLÓ,  
MOST SEGÍTS! 

Előadása elhangzott 2006. június 26-án a Máriapócs-i kegyhelyen a Szent 
László Társaság és Rend, valamint a Vitézi Rend együttes ülésén. 

Nem akarok  hosszú történelmi előadást tartani. Vannak sokkal 
jobb és nevesebb, hivatott személyek, csak röviden szeretnék 
megemlékezni Szent László lovag királyunkról. 

Szent László király, már mint ifjú herceg, kitűnt bátorságával, 
hősiességével. A Mogyoród-i csatánál fényes győzelmet arat. Nem 
törekedett arra, hogy királlyá koronázzák. A magyar nép szerette volna, 
hogy  elfogadja a királyságot. 

Salamon Pozsonyban, mint a német császár hűbérese uralkodik. 
Vissza akar térni a magyar trónra, uralni az egész országot. Szövetkezik 
a besenyőkkel, megtámadja Lászlót. 

Amíg Salamon élt, nem koronáztatta meg magát. VII. Szent 
Gergely pápa elismerte királyságát. Szent László (1077-1095) folytatta 
első királyunk, Szent István országépítő munkáját. Ő az első magyar 
király, aki a vármegyei és határvidéki szervezeteket kiépíti és 
megszervezi. Birtokába veszi Szlavóniát, amely korábban 
Horvátországhoz tartozott.  

1090-ben Zágráb székhellyel püspökséget alapít, majd 
Horvátországot is Magyarországhoz csatolja, Demeter horvát király 
halála után. Meggátolja a Rómától elszakadt Kelet eretnekségének 
tovább terjedését. A horvát királyság Lászlót – leánytestvére révén – az 
Árpádok vérségi örökösödése címén illeti meg.  

Ezzel az ősi örökösödési rend is visszatér. László a keleti pogány 
népekkel való súlyos harcok árán a kereszténység védőpajzsának 
betöltését vállalja. Minden idegen betörést hősiesen visszaver. Mélyen 
vallásos, bátor, hadi sikereit csodák segítségével nyeri meg.  

Még életében a magyar nép szentnek nyilvánítja. III. Celestin pápa 
1192-ben a szentek sorába emeli László királyt. 

*** 
Keresztes Lovag feleségemet (Ildikót) is megihlette a lovag király 

élete és ezt saját költeményében nyilvánította meg, amelyet az 
ünnepségen előadott: 
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„Levél Szent Lászlóhoz a 21. században” 
Ha ma letekintesz égi otthonodból, 
Hallod, néped Istenhez mint imádkozik? 
„Uram, szabadíts meg minket a gonosztól...” 
Letipor mindent, ha szívünk nem változik! 
Szent László, most segíts! 
 
Gépesített életünket pénz uralja! 
Nincsen időnk nagy bűnünket észrevenni, 
Mert e gyors világban senki be nem vallja, 
Hogy az „én” a fontos s társát elfelejti. 
Szent László, lelkesíts! 
 
Hozzád fordulunk, dicső László királyunk! 
Önts szívünkbe szeretetet, békességet, 
Hogy példád követve, csak jó úton járjunk, 
Hisz Isten, e földnek adott ékességet! 
Szent László, el ne hagyj! 

Feleségem ugyancsak rátalált Prohászka Ottokár püspök 
imakönyvére a „Szentlélek hárfája” címmel. A következőképpen 
emlékszik meg Szent Lászlóról: „A szentek tisztelete” c. ima 
szakaszában: 

„A magyar eszmény Lászlóban lett kereszténnyé és szentté. Szent 
László nem tanít; ő nem apostol; de ő küzd, harcol és győz a 
kereszténységért. A nép hajlamait, harci hagyományait, bátorságát, 
vitézségét lépteti be az eddig inkább csak tűrő, szenvedő,  csendes 
megadású kereszténységbe s ezzel vezeti be az Egyházat a magyar 
néplélekbe. A népnek ugyanis a hős, a dalia, a vitéz harcos tetszik.  

Az ősi dicsőség  pogány egén ott ragyogtak a hősök, a magyar kar, 
a bátor szív, amelytől egy világ reszketett: nem szűnt meg lelkesíteni a 
népet, s eddig ez mind hiányzott a kereszténységben; az emberek meg 
voltak ugyan keresztelve, de a nép lelke még nem,  mert a nemzet 
akkor válik kereszténnyé, amikor eszményeit keresztelik meg. 

E jellemvonása által szíven ragadta meg a nemzetet; öröme s 
eszménye László lett; dicshimnuszt zeng a legenda róla; alakjába 
beleszövődik a keresztény lelkesülés minden nagy gondolata és meleg 
érzelme”. 
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AZ  IMA: 
„Hős Szent László király, fejeden Szent István koronája, te vontál 

vízválasztó magaslatot a pogányság és a keresztény magyarság közé. A 
te dicsőséges alakod rámutat a nemzet életében érvényesülő 
világosságra. Esdd ki nekünk, hogy vallásos, dicsőséges, erőteljes 
nemzet legyünk, hogy azt a tiszta, szigorú erkölcsös életet éljük, 
amelyet te éltél és védtél, hogy erőnket onnan merítsük, hogy 
szemeinket rád függesztve, bajainkra gyógyfüvet keressünk, ahol te 
már megtaláltad örök örömödet és dicsőségedet”. 

*** 
A régi vitézséget Szent László tüntette fel önmagán. Alakja és 

szelleme, bátorsága, még a legnagyobb vészben is élt a magyar népben. 
Egy kis epizód jut eszembe, utazgatásaim alkalmával, egyszer egy 

gazda pajtájának padlásán háltam meg. Friss, vastagon leterítve 
szalmával, leheveredtem és jót aludtam. (Akkor még nem volt széna-
szalma lázam!) Reggel beszélgetésre ébredtem fel, két magyar katona 
rendezgette öltönyét. Néztem őket, valami csillogott a zubbonyukon. 
Kíváncsian kérdeztem tőlük: „Vitéz urak, milyen jelvény, vagy 
kitüntetés csillog magukon”? Mindketten kihúzták magukat, s az 
őrvezető úr büszkén mutatott a mellén fénylő jelvényre: „Ez a híres és 
bátor Szent László hadosztály jelvénye”! Megihletve simították végig 
kis pléh jelvényüket. Így ismerkedtem meg a híres Szent László 
hadosztály két tagjával. 

Az ország másképpen is élve tartotta a lovag király tiszteletét. A 
m. kir. Posta is kiadott egy gyönyörű Szent László király emlék-
bélyeget. A királyt az ország arany-almájával egyik kezében, a 
másikban híres csata bárdjával ábrázolta. 

A nép fohásza, sóhaja a szent királyhoz, segítsen bárdjával a 
szegény magyar népen. Sajnos, a hős király bárdja nem tudta szétverni 
a behemót T-34-esek rohamát! 

Organizációnk, a Szent László Társaság és Rend, a lovag király 
eszményét, erényeit akarja magáévá tenni, követni és emlékét méltatni: 
„Istenért és Hazáért” jelszóval”!  

FORRÁSMUNKÁK: 
Dr. Somogyi Ferenc: Küldetés. A magyarság története. Cleveland, 1973.  
Prohászka Ottokár: „Szentlélek hárfája”. Budapest. 
vitéz Bócsay Zoltán: Történelmi tankönyv. 
Személyes tapasztalat.  
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 Lacza Erzsi: 

A CSONTRITKULÁS TERMÉSZETES MEGELŐZÉSE 

Mi a csontritkulás? 
Amikor a csonttömeg és minősége csökken és csont gyengülést 

okoz.  Ezután nagyobb az esély a csonttörésre.  Körülbelül 10 millió 
Amerikainak csontritkulása van.  Ezek közül 80% nő, 20% férfi.  18 
millió Amerikainak alacsony csonttömege van. 

Milyen csonttöréseket okoz a csontritkulás? 
A csontritkulás hozzájárul évente 1.5 millió csonttöréshez (1) 

leggyakrabban:  

– 700,000 hátcsigolya  
– 300,000 csipő  
– 250,000 csukló 

Általában a csipőtörés a legveszélyesebb.  Az 50 éven felüliek, 
akik eltörik csipőjüket 25% egy éven belül meghal. (2)  

Hogyan változik a csonttömeg a korral? 
A csonttömeg legmagasabb 20 éves korban, 40 évnél kezd 

csökkeni 0.5%-1% évente.  Emiatt a szakértők fontosnak tartják hogy 
fiatal korban minél erősebbek legyenek a csontok, hogy idősebb korban 
védve legyenek a csontritkulástól. 

Miért gyakoribb a nőknél a csontritkulás? 
A nőknél gyakrabban fordul elő a csontritkulás, mert kisebb 

csontuak és az életváltozás első éveiben van a legnagyobb csonttömeg 
veszteség: 3-5% évente.  A teljes csonttömeg veszteség így 30-40% a 
nőknél és 20-30% a férfiaknál. 

Más országokban is ilyen gyakori a csontritkulás? 
Nem.  A nyugati országokban az idősebbeknek sokkal nagyobb 

százalékban van csontritkulása. Legmagasabb a csipőtörés esélye 
Amerikában, Új Zélandban, Svédországban, és Angliában.  Például, 
Amerikában 76 csipőtörés van évente 100,000-ből, a dél Afrikai Bantu 
csoportnak viszony csak 5-nek van 100,000-ből. (3) 

Miért van ilyen nagy különbség? 
Több oka van, az egyik, legnagyobb az állati termékek fogyasztása 

és más étkezési hibák.  A nyugati országokban több az állati termék, só, 



185 

kávé, kóla és édesség fogyasztása, a fejlődő országokban sokkal 
kevesebb.  Ezek az ételek kalcium veszteséget okoznak, mert savasabbá 
teszik a szervezetünket.  A testünk kalciummal közömbösíti a savat, ha 
szükséges a csontoktól veszi el a kalciumot. 

Mi más okozhatja a csontritkulást? 

– Nem változtatható tényezők 
– Előző törések 
– Családi tendencia 
– Fehér bőr 
– Nőknél gyakrabb 
– Idősebb kor 

Változtatható tényezők: 

– Dohányzás - 40%-kal emeli a csonttörés veszélyét 
– Szeszes ital fogyasztása – ezen kívül megterheli a májat és 

nagyobb az esély a máj és más rákos betegségekre 
– Kevés  kalcium a diétában 
– Kevés torna 
– Más étkezési hibák – a sok só, kóla, kávé, édesség és kevés víz 

fogyasztása sem jó 
– Steroid, meg más gyógyszerek használata – 7.5 mg steroid 6 

hónapig ártalmas  
– Kevés ösztrogén – ez természetesen csökken a nőknél az 

életváltozáskor 
– Alacsony súly (< 127 font) – ez ritkábban probléma a nyugati 

országokban 

Mit tehetünk, ha erősíteni akarjuk a csontjainkat? 

– Csökkentsük vagy hagyjuk abba a dohányzást. 
– Fogyasszunk kevesebb szeszes italt. 
– Együnk több kalciumot - ha szükséges, pirulában. 
– Tornásszunk többet – naponta legalább 30 percet.  Ha nem 

tornászunk az idősebb korban, 1-2%-kal csökkenhet a 
csonttömeg évente, közben a megfelelő súly emelő tornával 
lehet 1% vagy többel erősíteni a csonttömeget, még az idősebb 
korban is.  A torna erősíti a csontokat, ráadásul segíti a testet a 
kalcium felhasználásában, és az egyensúly megőrzésével. 
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– Fogyasszunk naponta legalább egy adag salátát.  Egy kísérletben 
50%-kal csökkent a csonttöréseknek a száma ezzel az egy 
változtatással. 

– Fogyasszunk 7 adag gyümölcsöt és zöldséget naponta. 
– Fogyasszunk kevesebb sót, kólát, édességet. 
– Fogyasszunk kevesebb állati terméket. 
– Igyunk több vizet. 
– Ha lehet, csökkentsük a steroid és más gyógyszerek használatát 

– de ezt orvossal kell megbeszélni. 
– Fogyasszunk több D-vitamint vagy számítsunk 10-15 perc 

napsütésre legalább 3-szor hetente.  Télen északon (pl. Ohio-
ban) nincs ehhez elég napsütés.  400-800 IU-ra van szükségünk, 
de van olyan szakértő, aki többet is javasol.  A testünk tárolja a 
D-vitamint, szóval kevésbé fontos annak külön szedni, aki 
egészséges. 

– Tartsuk a normális súlyt. 
– Pótoljuk a kevesebb ösztrogént több szója fogyasztásával. 
 

Mennyi kalciumra van szükségünk? 
Amerikában 1,000 mg-ot ajánlanak 19 évtől, 50 évig.  A Világ 

Egészség Egylet (World Health Organization) viszony csak 400-500 
mg ajánl.  Amerikában több kalciumot ajánlanak részben azért, mert 
figyelembe veszik azt, hogy több az állati termék, só, kóla, édesség, stb. 
fogyasztása. 

Milyen ételeket fogyasszunk, amiben szerepel a kalcium? 
Zöld levelű zöldségek, collards, narancslé (fortified – kalciummal 

dúsított), füge, bab, kale, tofu, zabpehely, gersli, brussels sprouts, 
brokkoli, narancs. Megnézhetik a következőnél: 

http://www.pcrm.org/health/prevmed/building_bones.html 

Ezen a listán nem szerepel a tej termék.  Miért nem? 
Több kísérlet azt mutatta ki, hogy inkább ártalmas a tej termékek 

fogyasztása. 
A Harvard Egyetem 12-éves kísérlete, amiben 78,000 nő vett részt 

kimutatta, hogy azoknál, akik 3 vagy több pohár tejet fogyasztottak 
naponta, gyakrabban volt csonttörésük (4).  Hasonlóan egy Új Zélandi 
kísérlet azt mutatta ki, hogy akik a legtöbb tejet fogyasztották, 
gyakrabban volt csonttörésük.  A vegetáriánusoknál alacsonyabb a 
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csontritkulás esélye.  Más okok miatt sem ajánlatos a tej termékek 
fogyasztása.  Több kísérlet kimutatta hogy a tej termékek fogyasztása 
emeli a női és férfi rák esélyét.  Ezen kívül még figyelembe kell 
vennünk, hogy Amerikában az antibiotikum 50%-át a tenyésztett 
állatoknak adjuk.  És mivel hogy a rovarίrtó jobban gyülekszik az 
állatzsírjában, általában 10-szer annyi rovarίrtó van az állattermékbe 
mint a növényekben.  Ebből gondolhatjuk, ha mégis állati terméket 
akarunk fogyasztani, jobb ha bio (organic) és alacsonyabb zsírtartalmút 
választunk (5). 

Ha pirula formában akarjuk szedni a kalciumot, milyent szedjünk? 
A „calcium carbonate” gyakoribb, de nehezebb a testnek 

feldolgozni.  Legjobb ezt a fajtát evés közben szedni.  A „calcium 
citrate”-ot könnyebben tudja a testünk feldolgozni és ezt a fajtát nem 
szükséges étellel szedni.  Különben ne szedjünk be egyszerre többet 
mint 500 mg-ot, mert csak ennyit tud a testünk feldolgozni egyszerre.  
Ha lehet, magnéziumot is szedjünk, fele olyan mennyiségben. 
Az eséseket hogyan tudjuk megelőzni? 

− Fontos a körülményeken javítani, ha kell. 
− Viseljünk megfelelő cipőt - A nem megfelelő cipő okozza az eséseknek 

a 45%-át az idősebbeknél. 
− Ha éjjel járunk, gyújtsunk lámpát. 
− A fürdőkádban legyen korlát. 
− A lépcsők tiszták legyenek. 
− Rendszeresen szemvizsgálatra menni. 
− Gyógyszerek mellékhatásaira vigyázni. 
− Gyenge asztalt, széket megjavítani. 
− Ne használjunk tisztítókat, amelyektől csúszós lesz a padló. 
 

Ha többet szeretnénk olvasni ezekről a témákról, megnézhetjük a következőket az 
Interneten és a következő könyveket: 

o www.pcrm.org – The Physicians Committee for Responsible Medicine 
o www.notmilk.com – Compilation of many article links 
o www.hacres.com – Hallelujah Acres 
o www.drweil.com – Dr Andrew Weil 
o www.who.org – World Health Organization 
o The Johns Hopkins White Papers, 2004. 
o Strong Women, Strong Bones.  Nelson, Miriam E.  Berkley Publishing Group, 

2006. 
o The Bone Density Diet.   Kessler, George J.; Kapklein, Colleen.  Ballartine 

Books, New York, 2000. 
o The Myth of Osteoporosis.  Sanson, Gillian.  MCD Century Publications, 2003. 
o Diet for a New America.  Robbins, John.  HJ Kramer, 1998. 
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Összefoglaló 

– A torna erősíti a csontokat, segíti a testet a kalcium 
felhasználásában, és segít az egyensúly megőrzésével. 

– 400-1,200 mg kalciumra van szükségünk naponta. 
– Növényekből könnyebben használjuk föl a kalciumot és ezáltal 

nem növekszik a rák esélye.  
– D vitaminra (400-600 IU) és más vitaminokra is van szükség. 
– A csontritkulás csak egy oka a töréseknek.  Néha jelentősebb a 

csonttörés esélyét csökkenteni az egyensúly őrző tornával és 
környezetünk biztonságos elrendezésével.  
 

Jegyzetek: 
1.) Strong Women, Strong Bones 
2.) The Johns Hopkins White Papers, 2004 
3.) World Health Organization.  Data originally reported in Clinical Orthopedics, 150: 

163-171 (1980) 
4.) Feskanich D, Willett WC, Stampfer MJ, Colditz GA.  Milk, dietary calcium, and 

bone fracture in women: a 12-year prospective study.  American Journal of Public 
Health, 1997: 87; 992-7. 

5.) Diet for a New America. 

 

Bogyay Elemér (Port Hope, Ontario, Canada): 

3 HÓNAP A VÁLASZTÁSOKIG 

Naponta, sőt óránként változik a helyzet: 
Talán a beszédemet kezdeném amit október 23-án mondtam 

Ottawában. Az Ottawai Magyar Ház felkért az 56-os ünnepség 
beszédére, ahol az volt a programjuk, hogy levetítik a “Turning Point of 
history” angol filmet és kérték, hogy mondjak róla véleményt és utána 
tartsam meg a beszédemet. A film nagyon jó volt, sok eredeti 
felvétellel, és amikor vége volt, kérték a véleményemet. Mondtam, 
nagyszerű volt a film csak a lényeget kihagyták. Azt, hogy Szuez közbe 
volt és véleményem szerint ezt lett volna a legfontosabb megemlíteni, 
hogy a magyar  forradalom egybeesett a Szuezi válsággal. A másik, 
amit a filmben mondtak, hogy sajnos a forradalom elbukott. Szerintem 
a forradalom nem bukott el, az győzött ugyanúgy, mint 1848-ban a 
szabadságharcunk bukott el, és az meg azért bukott el, mert két 
nagyhatalomnak kellett összefogni, hogy ezt a kis Magyarországot 
legázolják. Mivel a magyar nép, ahogy a Gyula mondta: „okos, művelt, 
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tehetséges és ezt a környező országokban nem tudják elviselni.  Ez a mi 
legnagyobb bajunk”. 

Háromszoros utam Magyarországra: 

Ahogy mondom, változnak az események nagyon gyorsan, még 
ezelőtt 1 vagy 2 évvel ott voltam, egyszer vagy kétszer összegezni 
tudtam, hogy miként folyik a politika. Ma naponta változnak a dolgok 
és pl. mikor szeptemberben ott voltam, azt  szavazták, hogy  Romániát 
beengedni soron kívül az EU-ba. 

Hölgyeim és Uraim! Az volt december 5 után a második 
legnagyobb szégyenteljes dolog, ami előfordult a magyar politikában. 
Mind a négy párt kiadta, hogy csak a belépés mellett lehet szavazni. 
Tehát, akik nem akartak a román belépésre szavazni, azoknak távol 
kellett maradni a parlamenttől, így a Haragh Péter és Körömi Attila 
barátom és több, még mindig magyar érzelmű képviselő, nem 
szavazott. Akik szavaztak, azok 100%-ot szavaztak az oláhok feltétel 
nélküli belépése mellett. Különben a „Nemzetőr” október 6-i számában 
meg lehet tudni, ki hogy szavazott.  

Ez nagy visszaütést keltett barátaim körében, akik mindig 
mondták, hogy csak a Fideszt lehet támogatni. Nekik nagy csalódást 
okozott ez a szégyenteljes megalkuvás. Biztos tudjátok, ha egy új 
ország be akar lépni az EU-ba, egyetlen egy EU tag 
megakadályozhatja. Ez a helyzet Törökországgal kapcsolatban is, 
amikor Ausztria már többször leszavazta. Véleményem szerint én nem 
hiszem, hogy annyi baja lenne Ausztriának Törökországgal, mint 
nekünk Romániával!!! 

Ez előtt a szavazat előtt egy történelmi társaság megbeszélésén egy 
Fideszes képviselő azzal kezdte a beszédét: " Tudom, hogy maguk nem 
szeretnek minket, de maguknak ránk kell szavazni, mert nincs más". 
Hát igen, ez így volt a szeptemberi szavazás előtt nem volt más. Ugye 
az Ibolya az imbolyog ide, imbolyog oda és én merem mondani, hogy 
az MDF nem éri majd el az 5%-ot. Tehát akkor ki van? 

Rácz Sándor a szavazat után tartott egy sajtókonferenciát, hogy 
„betelt a pohár” és alapít egy új pártot. Szerény véleményem szerint 
egy új pártot alapítani ilyen rövid idő alatt öngyilkosság. Én a Rácz 
Sándort tisztelem, becsülöm, igazi becsületes magyar ember, de itt 
véleményem szerint hibát követett el. Ezt a hibát csak azzal lehetne 
kijavítani, ha a jobbik, aki közben egyesült a MIÉP-pel, a Rácz 
egyesülhetne a jobbikkal ahhoz azok a teljesen kiábrándult MDF-esek, 
Fideszesek talán tudnának egy kis mérlegnyelvet tartani, hogy mi 
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lennénk a kutya farka és úgy csóválhatnánk a kutyát, mint most az 
SZDSZ teszi. 

Ha most lenne egy kis esélyünk ahhoz, hogy a nemzeti vonalat 
képviselő párt elérje az 5-6%-ot, akkor talán tudnánk mi is irányítani a 
Fideszt. Ez álom, s ha ez beteljesedik, akkor nagyon jó irányba 
haladnánk. Ha ez nem teljesedik be Hölgyeim és Uraim, akkor nagyon 
szomorú négy év elé nézünk. 

Gátlástalan Gyurcsány olyan jól tud hazudni, és olyan jól el tudja 
hinni a nép ezeket az utópárt hazugságokat, ami kezdődött Kováccsal, 
23 millió román jön majd dolgozni Magyarországra. Utána a 
Gyurcsány mindenkit riogatott, hogy ha a kettős állampolgárságot 
megszavazzák, akkor a társadalmi hozzájárulás felmegy többszörösére, 
a nyugdíjból 20%-ot le kell venni. Anyámat, aki 6 héttel idősebb Gyula 
bátyánknál, a barátnői hívták: „Mária hát én nem engedtem meg, hogy 
az én nyugdíjamból elvegyenek, hát már most is alig tudok kijönni 
belőle”. Anyám 100 évesen elment szavazni és leadta a voksát, nyugdíj 
ide vagy oda, de sajnos, nagyon sokan nem mentek el szavazni. 

Ez a legnagyobb baj,  nem kell matematikusnak lenni, kiszámolni, 
mert a komcsiknak megvan a 30%-os tábora, akik elmennek szavazni 
ha esik, ha fúj, ha 40% nem megy el szavazni, ami sokszor előfordul 
Magyarországon ahhoz a többi 30% elosztva, akkor nem kétséges, 
hogy ki  nyer. Itt az első, amit szeretnék kérni Önöktől, amit mi tudunk 
csinálni, a barátainkat Magyarországon, nem szabad kérni, hogy erre 
meg arra szavazzatok, csak arra kell kérni, hogy igenis menjetek el 
szavazni. Én meg vagyok győződve arról, ha egy nyugdíjas elmegy 
szavazni, a végén csak eszébe jut, hát bizony a Kádár alatt nem volt 
valami jó és ha ezek ígérgetnek, a Kádár is ígérgetett és semmit nem 
tartott be. Azt tartotta be, hogy felvette a kölcsönöket fenntartani a 
Gulyás kommunizmust, amit majd 100 év múlva az unokáink 
fizethetnek vissza. Nem is beszélve arról, hogy még a kölcsönöket is 
Fekete János a legrosszabb feltételekkel vette fel, pl. hogy yenben fizeti 
vissza a 70-es években. Azt pedig mindenki tudja, hogy mi lett a 
yennel. Csak arra vagyok kíváncsi, hogy ezért hányan és mennyit 
nyúltak le. Nagyon örülnék ha lenne alkalmam a Fekete elvtárstól ezt 
megtudni!!! 

Az utódpárt is folytatja, sőt túlszárnyalja elődeinek a kölcsönök 
felvételét, hogy a kamatokat tudják fizetni. 

Gyurcsány nemrégiben volt Kínában és ott beígérte, hogy 
meggyorsítja  a kínai vízum eltörlését. Az elszakadt részekről a 
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magyaroknak vízum kell saját hazájukba beutazni és akkor Kínából 
jöhetnek vízum nélkül!!! 

Most hivatalosan 50 ezer kínai van Magyarországon. Nem 
hivatalosan 200 ezerre becsülik. A falusi iskolákat zárják be egymás 
után, de Budapesten kínai iskolát építenek. Ezt kellene a magyar 
népnek beolvasni: Vigyázzunk! ez Magyarország, és itt a 15 millió 
magyarról kellene először gondoskodni!!! 

Tehát, ha ilyen irányba beszélünk és írunk honfitársainknak otthon 
és itt is, akiknek szavazati joguk van, ébredjenek fel, mert ha nem, 
akkor késő lesz!!! 

Ez a kormány veri a mellét, hogy megszüntették a honvédséget, 
helyette van zsoldos katonaság, a parasztságot, a nemzet gerincét 
szétverik! Ez megy ma otthon! Ezt nem engedhetjük, ha egy kicsit is 
szeretjük hazánkat!!! 

Én nem bántom az MSZP-t, nem kell azt bántani, az bántja majd 
magát, csak az a baj, hogy a magyarok túl későn jönnek majd rá. Fel 
kell hívni a figyelmet arra, hogy Magyarország a magyaroké és ott 
nincs szükség 200 ezer kínaira, de annál nagyobb szükség van az 
egyetemet végzett magyar fiatalokra, akiket Gyurcsány hibáztat, hogy 
nem mennek külföldre. Tegyenek lépéseket, hogy a Kárpát-medencéből 
jövő magyaroknak könnyebb legyen Magyarországon letelepedni, mint 
a kínaiaknak!!! 

A másik dolog, amit nagyon szívügyemnek tartok, és itt is lehet a 
kést megfordítani az MSZP hátában. Nem tudom, hogy Önök ismerik- 
e, hogy mit terveznek az 50 éves jubileumra felállítani. A Regnum 
Marianum templom helyén 2006 cölöpöt akarnak beverni és erre a 
kormány előirányzott 700 millió forintot. Ahogy ez a borzasztó terv 
kijött, Wittner Mária és a százak tanácsa rendezett egy tiltakozó 
gyűlést, ahova engem is meghívtak és ott Csete György építészmérnök 
felszólalt s közölte, hogy ezt a 2006 cölöpöt beverni nem kell 700 
millióért és a 700 millióból gyönyörű múzeumot és kápolnát tudna 
építeni. Ő be sem adta a pályázatot, mert szerinte oda csak egy kápolnát 
szabadna építeni, ahova felekezet nélkül mindenki bemehetne egy 
imára az elesett hősökért és a 301-es parcella halottaiért. 

Mint építészmérnök kijelentette, hogy ezt a förmeteget 30 
millióból meg lehetne oldani. Kérdezem én, hova vándorol a többi 670 
millió forint? Ez ügyben a kanadai 56-osokkal összehívtam néhány 
gyűlést, és írtunk már két levelet a Szajda Szilárd Úrnak. Ha 
megengedik, felolvasom az egyik levelet: 



192 

„Szomorúan vettük tudomásul, hogy döntésre került az 1956-os forradalmi 
emlékmű elkészítése és az erre összehívott értékelő bizottságban erősen hiányoztak 
a forradalomban részt vett egyének”.  

Értesülésünk szerint 700 millió forint van az emlékműre előirányozva, amely 
emlékmű nekünk, 56-osoknak nem fejez ki semmit. Végtelenül örülnénk, ha sokkal 
kevesebb pénzért olyan emlékművet állítanának fel, amely az igazi 56-os szellemet 
örökítené meg, amit az eminens író, Albert Camus úgy fogalmazott meg: "A világ 
egyetlen népe sem tett annyit az emberi szabadságért és az igazság győzelméért, 
mint a leigázott magyar nép..." 

Ezt a szellemet véleményünk szerint nem képviseli a rozsdás éknek készülő 
jelenlegi emlékmű. 

Nagyon szeretnénk, ha egy új emlékmű elbírálására kerülne sor, amelynek 
bíráló bizottságában részt vennének az igazi 56-osok, mint például Rácz Sándor, 
Wittner Mária, Bocskay József és Vanek Béla is. 

Reméljük, levelünk meghallgatásra talál és az 50. évfordulóra méltó emlékmű 
képviseli azokat, akik annak idején harcoltak és életüket adták a magyar 
szabadságért! 

Az igazolt 56-osok Ontáriói Csoportjának nevében: 
Gaal Csaba  Kulcsár Ervin Bogyay Elemér 

Kérem, még nem is kaptam választ. Természetesen, ha ezek a 
szabadságharcosok be lennének avatva, nem lenne alkalom a 670 
milliót lenyúlni. 

Befejezésül, én hiszek Magyarországban és állandóan hittem, hogy 
Magyarországon a kommunizmus megdől majd, csakhogy 15 évvel az 
úgynevezett rendszerváltozás után még álmomban sem mertem 
gondolni, hogy Magyarország ilyen helyzetben lesz, mint ma.  Hogy ez 
miért van így? Azért,  mert nem volt kellő vezető réteg 
Magyarországon, aki át tudta volna venni a hatalmat és becsülettel a 
magyar érdekeket tudta volna képviselni. 

Erre hadd mondjak csak egy példát: szeptemberben volt a Trianon 
Társaságnak egy gyűlése, majd sajtófogadás, szemben a Magyar 
Házzal, az Astoriában. Meghívták Jeszenszky Gézát is, aki az utolsó 
pillanatban érkezett és Szucsány Károly mondta, hogy kezdjünk el 
kávézni és akkor átmegyünk majd a Magyarok Házába a gyűlésre.  
Kiss Endre, a Trianon Társaság magyar elnöke, azonnal feltette 
Jeszenszky Géza úrnak a kérést, hogy legyen szíves elmondani nekünk 
az ukrán egyezménnyel kapcsolatos dolgokat. Jeszenszky Géza felállt: 
„Kérem, ez már nem érdekel senkit!” Én  Wittner Máriával ültem egy 
asztalnál, és egyöntetűen mondtuk, a 30-40 emberrel együtt, hogy :”De 
igen, érdekel!” Szucsány Károly, hogy megmentse a patthelyzetet, 
kérte, hogy kezdjünk kávézni és a kávé alatt akit érdekel, beszélje meg 
Jeszenszky Gézával. 
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Hát Jeszenszky Gézával nem lehetett beszélni, mert angolosan 
távozott és az előírt fél órás előadására, ugyan aznap este el sem jött.     
Tehát ebből lehet látni, hogy akik irányították a külpolitikánkat az első 
négy szabad évben, hogy milyen óriási erkölcstelen hibákat követtek el, 
és amit én mindig mondok, nem amiatt kell aggódni, hogy a nemzeti 
vagyont ellopták. Hadd lopjanak. Mindent vissza lehet szerezni, a 
magyar nép tehetséges, szorgalmas, felépítette a rombadőlt országot 
kölcsön nélkül 45-ben. Csak az időt nem lehet visszaszerezni. Az a 
pillanat, amit most itt beszélünk, már holnap nem jön vissza. Azt az 
időt, amit az Antall József elmulasztott, amikor az oroszok kimentek, és 
a Szovjetúnió felbomlott, akikkel aláírta a szerződést, az már 
érvénytelen lett volna. Akkor miért mulasztotta el, amikor a Zétényi-
Takács törvényt a parlament megszavazta és az Árpi bácsi 6 hónapig 
ült rajta és dobta vissza? Akkor miért nem volt annyi becsület benne, 
hogy felállt volna a bársonyszékből és azt mondta volna:  Ebben a 
fontos ügyben ne egy ember döntsön, hanem döntsön az ország népe.  
Ha 92-ben ha kihívott volna egy népszavazást, akkor meg lehetett volna 
változtatni. 92-ben még elmentek volna és megszavazták volna. Ma, 
ebbe az irányba, Hölgyeim és Uraim, sajnos, azt kell mondanom, 20%-
nál többen el sem mennének. Az embere meg vannak fásulva s   
mondják, hogy volt itt MDF, MSZP, Fidesz, a kocsi megy és fontos 
dolgok maradnak hátra. Tehát ezt kell hangsúlyozni, hogy igenis lehet 
csinálni, bár nagyon rossz kezdet volt. Ott volt, hadd említsem meg, a 
hír tv, amelynek jóformán jobboldali tévének kellene lennie,  a Kócián 
interjúvolta a pufajkás Hornt, és akkor pont az volt a téma,  a Kovács 
ellen, hogy miért a Kovács meg az EU-ba. A pufajkás Horn ki volt 
magából kelve, hogy ilyen csak Magyarországon fordulhat elő, hogy  
ilyen tekintélyes embert még kritizálnak a magyarok, nemhogy 
örülnének hogy az EU-ban minket ő képvisel. S hozzátette: „Ilyen 
Csehországban  nem fordulhatna elő”.  Ha én lettem volna az 
interjúvoló, akkor megmondtam volna, hogy hát Horn úr 
Csehszlovákiában 10 évre félre lettek téve a kommunisták, Ön meg 4 
év után miniszterelnök lehetett és senki felelősségre nem lett vonva! 
Erre neki is a NO ÉS volt a válasza!.  Hiába van egy jobboldali 
televízió, ott is meg van húzva a vonal, hogy meddig, és azon nem lehet 
továbbjutni. 

Hát ezek a szomorú dolgok, amelyeket így röviden el akartam 
mondani, azért rövidre fogom a beszédemet, bárki bármilyen irányban 
kérdezzen. Mondtam, hogy 3-szor voltam Magyarországon, százak 
tanácsától kezdve Sárospatakon előadást tartottam és magamba szívtam 
az otthoni levegőt s nagyon szívesen válaszolnék a kérdésekre. 
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Katherine Gyékényesi Gatto, Ph.D.  

THE 1990S HUNGARY 
AND THE FEMALE GAZE 

Since 1989 several Hungarian women film directors, namely 
Ibolya Fekete, Ágnes Incze, Ildikó Enyedi, Krisztina Deák, Ildikó 
Szabó, Judith Elek, Lívia Gyarmathy, and the legendary Martha 
Mészáros have either written and/or directed a number of films that 
address the political, social, economic, and cultural changes that have 
marked the course of Hungarian history in the twentieth century and 
that resurfaced under a new guise within the context of the “new 
Hungary.”  

The historian László Kontler in his recently published A History of 
Hungary (2002) speaks of the difficulty of pinpointing key events (such 
as the demotion of Kádár, the first free elections in March 1990, the 
departure of the last Soviet soldier in June 1992, privatization and the 
complete transition to the market economy) that led to the 
disappearance of the old order and the establishment of the new, 
however, he chooses the autumn of 1989 as an arbitrarily chosen 
landmark in Hungarian history because of the dissolution of the 
Hungarian Socialist Worker’s Party and the constitutional amendment 
of October 1989 which destroyed the legal and political foundations of 
the party state, the most durable of all the essentials of Communist 
totalitarianism (469).  

The new challenges posed by Hungarian sovereignty, capitalism, 
globalization, multiculturalism, ethnocentrism, feminism, and the 
marginalization and disenfranchisement of the lowest echelons of 
society are the purview of these women film directors during the 90s 
and the start of the  new millennium. As Lívia Gyarmathy had stated in 
an interview, the greatest challenge for her and for film directors in the 
“new Hungary” has been the sense of individual responsibility for the 
end product and the lack of government financial support (SzocHaló-
Társadalomtudomány on-line, retrieved 12/20/04).  

In the following paragraphs, I will briefly comment on some recent 
films by Hungarian women directors, bearing in mind that the existence 
of so many women film directors is as unusual phenomenon in itself 
(especially for a country size of Hungary) as well as the women 
directors’ freedom to choose the film’s subject matter since socialist 
realism had lost its rigor. 
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Bolshe Vita (1995) is Ibolya Fekete’s debut feature and captures 
the euphoria and excitement of the summer of 1989 when Hungary’s 
borders ceased to exist and it became again, as it once was, the 
crossroads of Europe. The attempts of three Soviets, two musicians 
named Yura and Vadim and an engineer named Sergey, to traverse 
Hungary on their way to the “true West,” and the eastward migration of 
solitary “birds” in search of complete freedom and antithetically, 
human connectedness, such as Susan from America, and Maggie from 
England, reflect the transitory nature of this juncture when all of 
Hungarian society was in flux. Using actual news footage, including 
the images of Russian soldiers departing from Hungarian soil, lend 
ironic connotations to the narrative in which Hungarians end up feeling 
sorry for the newly arrived Soviet immigrants. In fact, several 
Hungarians typified by the character Erzsi, spend all their time working 
with these Soviet immigrants, housing them, feeding them, finding 
them jobs, in order to help them establish themselves in Hungary. Lest 
we think that she is doing this because of more lofty altruistic reasons, 
we are informed by her that she is living off of them for the time being. 
The film’s title, which is also the name of a neighborhood bar in 
Budapest where the various ex-patrons congregate, resonates with 
meanings; to wit, the reference to Fellini’s film La Dolce Vita of 
another era, the reference to the Bolsheviks, as well as the double 
referential of “vita” which in addition to its Italian/Latin meaning of 
“life” also means “a heated discussion” in Hungarian. Thus, the film’s 
title captures its essence-the uncertainty of political convictions and the 
search for meaning through new beginnings and new identities. Just as 
Fellini’s film depicted the meaningless cavorting of Italy’s depraved 
upper class, Fekete portras the capitalistic fervor of the heretofore 
deprived during the first days of independence from totalitarian party 
rule. The film’s dialogue is itself a “vita,” sharp, incise, and insightful. 
For example, when Yura and Vadim get kicked out of the band with 
which they were going to travel to Yugoslavia, Vadim comments that 
they had just shat on the “collectiva.” True freedom, as portrayed in the 
film, also exacts a high price at times. Sergey, the young engineer, 
cannot find himself, nor can he establish a livelihood through the sale 
of knives he had brought from the Soviet Union. Thus, he ends up in 
the line of fire of a Russian target shooter, intentionally or 
unintentionally, we are not quite sur. Vadim feels more imprisoned in 
Maggie’s Budapest apartment than he had at home which he 
remembers fondly now as endless wide open spaces of sky. A fourth 
Russian émigré, Maximov, is replaced in his leadership role at the local 
market called COMECON, by the arrival of new Chechen mafiosi, and 
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decides to return to St. Petersburg. The “brave new world” of Hungary 
1989 is punctuated by a babble of languages, from Russian to Romany, 
which the American viewer can flow through subtitles in English. As 
the various migrants find their “home” the Bolshe Vita sign is removed 
from above the bar’s entrance and replaced with a Sex Stop sign, 
perhaps portending things to some. Fekete as a co-scripter for one of 
György Szomjas’s movies, Fast and Loose (1988), had alluded to the 
degradation and exploitation of Hungarian women in this earlier film. 
As the film concludes with more documentary footage of the era 
showing upheavals, war, and ethnic conflict, and the sign “You are our 
Europe,” Fekete appears to say that for better or for worse this is her 
home. 

Besides the history, or the vita publica, there is also the herstory, 
or the vita privata. Love stories from the secondary plot, love stories 
driven by the women in the film, and perhaps true to female preference 
have a happy ending. Pregnant Maggie gets her man and the father of 
her child, in this case, Yura, who goes back to England with her 
husband, and Susan, who heads eastward to marry the man of her 
dreams in Tashkent. Fekete seems to imply that there is a public space 
and a private space which are tightly interwoven and symbiotic. 

In 2001 Ibolya Fekete’s second feature film, Chico, stirred up 
controversy because of its depiction of the recent history of central 
Europe and especially the war in Croatia. However, in a recent 
interview Fekete made clear her intentions of portraying the identity 
crises of Eduardo Rozsa Flores, a “Spanish-Hungarian, Catholic-Jewish 
communist” who ended up fighting in the war. Essentially, in this film 
Fekete continues to explore the same issues that she brought to the 
screen with Bolshe Vita: the collapse of coherent ideologies, and the 
basic questions of identity. She herself makes this clear in the same 
interview: “Probably, if you want to make and order in this world, you 
have to choose different categories than the old ones, different from left 
or right, liberal or conservative, national or international, they do not 
apply to the situation anymore. You cannot orientate yourself with 
these alternatives or oppositions.” (Kinoeye/Hungary: Ibolya Fekete 
interviewed about Chico (2001), retrieved 12/20/04). 

Ágnes Incze’s debut film, I love Budapest (2001), portrays the 
draw of the capital city Budapest for the country folk, especially the 
youth, who flock there to find their fortune and to fulfill their dreams. 
As a result of the transition period in the 90s, the historian Kontler 
informs us that the economic gap has been broadening between 
geographical regions and Budapest itself might be considered a 
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microcosm of the nation as a whole with its variety of neighborhoods. 
As evident in the film, an increasing rate of criminality, drug abuse, 
new forms of delinquency, and the appearance of organized crime is 
making headway in Hungary’s capital (473). The catchy upbeat 
soundtrack of I love Budapest deftly captures the energy and intensity 
of its main characters, two young women, Mónika and Anikó from the 
village of Páhokszoboszló who in their attempt to find a better life for 
themselves in the big city, fall in with the wrong crowd. Whereas 
Mónika adapts too easily and sells her soul, Anikó, the more idealistic 
one, wrestles with her conscience and tries to do the right thing. 
Slowly, her backbreaking and difficult job as a factory laborer in the 
city erodes her idealism and big dreams. Móni, on the other hand, is the 
typical young naive Hungarian girl who is willing to be sexually 
exploited in exchange for money and excitement. She is in love with 
her drug pusher boyfriend Krisztián because he does not have a 9 to 5 
job, and because he disappears mysteriously for periods of time. She 
teaches Anikó all about “appearances” as they pertain to fashion, make-
up and push-up bras, and speaks to the in city slang. The struggles of 
these young girls to survive in the capital are underscored by images of 
peeling paint in apartment stairwells, references to food that is the most 
basic and limited in quantity, such as noodle with cottage cheese and 
bacon, make-up that has to be doled out on a limited basis, and a 
wardrobe that only allows for a few changes in clothing. The 
commonplace of the abundance of food in the village versus hunger in 
the big city is reenacted in the scene where Anikó’s mother shows up to 
visit her with homemade kolbász, bread, and brandy, which Anikó 
consumes ravenously. In the factory, Anikó’s mentor and older lady 
friend provides her with food on occasion. 

According to Incze, as portrayed in this film, the attempts at 
privatization and capitalism have sent Hungarians down the wrong 
road. Anything for a fast buck seems to be the motto of the young. 
Even idealistic youth, such as Anikó, are swayed by visions of wealth, 
consumer goods, and luxury. Western pop culture icons like Madonna 
have become their idols. As her boyfriend, the muscular security guard 
Miki tells her, he is not going to be a “luzer.” Traditionally, small town 
folk and the peasant have always looked to Budapest as a cultural 
center of refinement and hub of economic opportunity. The Budapest of 
Hungary’s new democracy, as experienced by Anikó, comes across as 
sin city, devoid of morality, manners, education, and as a breeding 
ground for criminal elements and human exploitation, all in the name 
of a rampant materialism that seeks immediate satisfaction with little 
regard for the human toll. 
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Krisztina Deák’s Jadviga Párnája (Jadviga’s Pillow) explores a 
multicultural Hungary and the problems of historical Hungary’s Slovak 
minority vis-ả-vis language and identity maintenance in the years 
during the following World War I. In an ironic twist of fate, surely not 
lost on the director, the same problem confronts the “new Hungary” 
because of the many Hungarians living outside of Hungary’s borders 
today in neighboring countries, especially Romania, Slovakia, Serbia, 
and Ukraine. After 1990 the protection of the interests of the Hungarian 
minorities abroad became one of the focal points of Hungarian foreign 
policy. Between 1993 and 1996, individual treaties were signed 
between Hungary and the countries of Ukraine, Romania and Slovakia 
in order to ensure the inviolability of the borders and the rights of 
minorities (Kontler 481). In fact, Orbán’s government starting issuing 
the Hungarians of neighboring countries Hungarian identity cards 
investing them with special status in labor relations, and education. 
This action has angered some of Hungary’s neighbors and has 
continued to foster distrust on their part. Slovak distrust towards 
Hungary, in particular, has long historical roots and is quite apparent in 
this film. Perhaps as an indictment of Hungarian pride and 
ethnocentrism, Deák does not always portray the Hungarian authorities 
in a positive light. 

Similarly to Bolshe Vita, this film functions on two levels, the 
historical and the romantic, and is based on the immensely popular best 
seller of 1999, written by Pál Závada, in the form of a diary. The 
historical aspects of the film include the struggle of a Slovak village on 
the Nagy Alföld to maintain its identity and peaceful coexistence with 
its Hungarian neighbors and rulers. Five hundred kilometers from 
Pozsony (Bratislava) its inhabitants harbor secessionist goals, jubilant 
at the thought of possible accession to Romania. The young 
protagonist, Ondris, is the link between the two narratives, since he is 
ordered to become a spy for the Hungarian authorities by the local 
captain in command, and thus is forced to sacrifice his honor as a 
Slovak. This fact, coupled with his inability to win the love of his wife, 
Jadviga, who is also his deceased father’s ward, eventually leads to his 
early demise. In a sense, Ondri’s death is brought about by his inability 
to stand up for his political and personal beliefs. Rather, he agonizes, he 
slaps himself in the face to the bemusement of the maid whom he 
eventually beds, and dies due to a series of seizures and possible 
strokes. Ondri’s friendship with a Jewish photographer serves to 
present a true picture of the multicultural nature of Hungarian villages. 
Likewise, village life in the early part of the century is portrayed in all 
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of its local color and richness: wedding customs including the bachelor 
party and the ritual of dressing the bride, the sprinkling of girls on 
Easter Monday, the jumping over the fire practice of June 24 during the 
summer solstice, and finally, the presence of Jadviga’s embroidered 
pillow which her mother gave her as part of her trousseau and is 
symbolic of her legacy, which in many respects is tainted, given that 
Ondri’s father was also in love with Jadvia’s mother. The generational 
and genetic similarities, the inferred incestuous blood ties, and the 
ménage-a-trois relationship between Ondris, Jadviga and her lover 
Franci Winkler (German last name, and upper class attorney) point up 
the differences between village life and city life, much like Incze’s  I 
love Budapest. 

The romantic narrative is enriched at times by erotic and sensual 
images in which Jadviga takes the active role. She is portrayed as the 
huntress and the aggressive partner in the sex scenes which capture our 
attention for the obvious lack of the “missionary position” during 
coupling. Instead, we are treated to compelling images not unlike those 
from Joe Eszterhas’s Showgirls with its endless scenes of lap dancing 
and female gyration and aggression. Sexual liberation for women is 
definitely espoused by Deák, given that Jadviga is not a virgin on her 
wedding night, nor does it seem to matter. 

Although the time and space of this film is of another era, the 
problems that it raises in regard to ethnic minorities within a nation, in 
this case Slovaks and Jews, are just as relevant and compelling today as 
they were during the earlier part of the twentieth century. 

Finally, I would like to briefly mention several other important 
women film directors and their recent films. Ildikó Enyedi has made 
several popular films, starting with My Twentieth Century (1989) shot 
in black and white to great effect, Magic Hunter (1994), Tamás and 
Juli, and Simon the Magician (1997-98). The first three films have an 
overriding concern for the role of fate, chance, or destiny in the lives of 
humans. (See my articles in Hungarian Studies Review). Her last film 
is notable for its locale which is Paris, a first for a film by a Hungarian 
woman director, and of course reflects the influence of globalization 
and greater freedom. Ildikó Szabó’s Child Murders (1994), shot in 
black and white, explored the lives of the marginalized and 
disenfranchised of Hungarian society, namely, old people, Gypsies, and 
a young abandoned boy starved for love and affection, since his mother 
fled communist Hungary. Szabó’s other film Bitches (1996) is a “heavy 
handed take on femininity.” Other recent films include Judith Elek’s 
documentary, Speak the Unspeakable (1999), which follows Elie 
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Wiesel from the Holocaust Museum’s inauguration in Washington, 
D.C., back to his birthplace in Transylvania, and continues her interest 
in the Hungarian Jewish experience, first seen in her Memories of a 
River (1989). Lívia Gyarmathy has chosen to examine strongly 
entrenched prejudices such as those against the Gypsies in her A 
Lépcső (The Step), made in 1994. The legendary Márta Mészáros’s two 
recent films have been biographical and historical: The Seventh Room, 
which casts an eye on Edith Stein, and The Unburied Dead (2003-04) 
which deals with Imre Nagy. 

As we have seen, Hungarian women film directors of the 90s have 
focused their lens on the political, historical, social, economic, and 
cultural challenges of the new Hungary. One question that lingers from 
this mini overview is the question of female gaze – is there such a 
thing, and if there is, how does it differ from the male gaze? I propose 
that the answer may be rooted in female desire, and if so, that would 
provide plenty of fodder for another essay. 

Katherine Gyékényesi Gatto, Ph.D. teaches at John Carroll University, known as 
the Jesuit university, in Cleveland, OH. She is a professor of Classical and Modern 
Languages and Cultures.  Website – www.jcu.edu 
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IX. 
BEKÜLDÖTT  ELŐADÁSOK 

 

Balogh Petres Judith (Magyarország): 

A KLÍMAVÁLTOZÁSRÓL 

Ahol értelmes emberek élnek rendezett közösségekben, mindig 
akadnak szóvivők, akik valami szent cél érdekében hadjáratot 
indítanak. Néha eredménytelenségbe fullad a jóakarat, máskor 
figyelemreméltó változások jönnek létre. De van olyan is, amikor a 
buzgóság elfedi a probléma valós mibenlétét, és ezzel ködbe burkolózik 
a végső megoldás. 

Napjainkban egyre hangosabbak azok (különösen Európában), 
akik a Földet meg akarják menteni. Izgatottan tanácskoznak és elítélik 
mindazokat, akik nem osztják aggodalmaikat, lelkesedésüket, és 
keményen bírálják az USA kormányát, amiért az nem látta értelmét 
ezzel kapcsolatban a globális egyezkedésnek. Azt már kevesebben 
tudják, hogy miért döntött így a nagyhatalom, és azt sem veszik 
figyelembe a kritikusok, hogy miközben elítélik az amerikaiakat, azok 
már több, mint fél évszázada tudatosan tevékenykednek a környezet-
védelem érdekében. Amikor Európában még a kétütemű Trabantok és 
társaik szennyezték a levegőt, és sokan még nem is hallottak az 
ólommentes benzinről, Amerikában már régen rendeletek szabályozták 
az autók üzemanyagának összetételét. Ott már több, mint harminc éve 
lecsökkentették az autók megengedett sebességét 55 mérföldre. Ezzel 
sikeresen elnyerték az európai, gyorshajtáshoz szokott autósok 
sajnálatát, sőt egyenesen a lenézését, annak a bebizonyított ténynek 
ellenére, hogy alacsonyabb sebességgel kevesebb benzin fogy.  

Ezidőben Németországban minden környezetvédelmi harsogás 
ellenére, még mindig korlátozatlan a közlekedési sebesség az 
autópályákon, és előreláthatóan ez nem is változik meg egyhamar, és a 
benzinfaló Mercedes és BMV gyárakat sem tudta mindeddig a Zöldek 
csoportja meggyőzni a maga igazáról. Míg Londont és Chemnitz-et a 
smog fojtogatja a szén égetésétől, az USA-ban, gazdag szénbányáik és 
kőolajmezőik ellenére, már 1930 körül hatalmas vízműveket építettek, 
és onnan szolgáltatják a szükséges energia jelentős részét. Ezek közül a 
leghíresebbek a Hoover Dam (hivatalos nevén Boulder Dam) nyugaton, 
és a Tennessee Valley Authority a keleti oldalon. Ezenkívül 
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végeláthatatlan szélmalom-erdők forognak a nyugati fennsíkon nagy 
mennyiségű villamos áramot fejlesztve. A Nap energiát egyre 
gyakrabban használják, különösen Kaliforniában (Silicon Valley). 
Eddig még senkinek sem sikerült a brazil őserdők leégetéséről 
lebeszélni az érdekelt feleket, és csak halványan sejtjük, hogy pl. a 
holland tejgazdálkodás tehenei mennyi methan gázzal mérgezik a 
levegőt. Néhány megszállottat kivéve, akik komolyan veszik az 
EARTH DAY megmozdulást és képesek abszolút primitív 
körülmények között élni évekig, igazán senki még nem volt hajlandó 
eddig lemondani sem a fűtött (hűtött) lakásról, utazásról és a XXI. 
század számtalan kényelméről. A repülőgépek lassan forgalmi dugót 
rendeznek a levegőben, hogy az autópályákról ne is emlékezzünk. 
Egyszóval, míg máshol a retorikához fordultak, addig az USA-ban 
legalább megkíséreltek valamit tenni a környezet érdekében, – 
méghozzá mindenféle nemzetközi egyezség nélkül. De 
végeredményben nem is ez a probléma lényege.  

Nézetem szerint a Föld klímáját megvédeni szándékozók egy 
részének igyekezete nagyjából abba a kategóriába illik, ami az igen 
súlyos és végeredményben létfenntartási problémát vakbuzgóságból és 
bizonyos tájékozatlanságból nem úgy fogja fel, ahogyan az valójában 
létezik. Az ő hangjuk néha hangosabb, mint a megfontolt tudósoké.  

A megoldandó probléma ugyanis nem a Föld megmentése, hanem 
az emberiség életben tartása a minden bizonnyal elkövetkező, 
beprogramozott katasztrofális idők alatt, legyen az alig elképzelhető 
felmelegedés, vagy eljegesedés. Az egyre fogyó, jelenleg igénybevett 
energiaforrások és a globális szennyeződés ugyanis nem a Föld jövőjét 
fenyegetik, hanem a mienket, az emberekét. A Földnek semmi baja sem 
lesz, bármit is hoz a következő tíz vagy százmillió év. A Föld türelmes, 
magától megújuló és csak magával törődő, észre sem veszi 
létezésünket, hiába becézik költőink édes anyaföldnek. Ha valóban 
anya, akkor ugyancsak a mostoha fajtából való, és a legkevésbé sem 
zavarja, hogy mi történik a rajta élő ún. gyermekeivel. Ezért hibás a 
legtöbb környezetvédelmi buzgólkodó beállítottsága, mert nekünk 
egyáltalán nem a Földdel kell törődnünk, hanem elsősorban magunkkal 
és a jövőnkkel. Ezt a nyelvi pedantériát könnyen félre lehet érteni, és 
íróját megostorozni érte, de a tisztánlátás érdekében szükséges a 
tényeket az idealizmustól legalább átmenetileg külön választani. 
Egyébként csak a nagyon gőgös ember képzelheti, hogy a Föld jövőjét 
vagy egészségi állapotát befolyásolhatja. 

A Föld ugyanis mindent kibír. Kibírta a gigantikus összeütközést 
egy másik bolygóval (vagy óriás meteorral), amely csapódás 
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törmelékeiből állt össze később a hold anyaga. Kibírta a rendszeresen 
ismétlődő jégkorszakokat, Therát, Krakatau-t, a Vezúvot, Hiroshimát, 
kontinensek elcsúszását, a periodikus felmelegedést és lehűlést, 
földrengéseket, cunámikat, becsapódó meteorokat. Igen nagy 
tapasztalata van az újrakezdésben; ő a regenerálódás elvitathatatlan 
nagyművésze. 

A Föld tűrőképessége elképesztő, amelyet néhány példa jól 
ecsetelhet. Az Ikertorony pusztulását valamennyien elborzadva néztük, 
pedig az energia, ami a tornyokat megsemmisítette és a saját ötemeletes 
kráterébe szórta, „mindössze” 1.6 kilótonna volt. Hiroshimában és 
Nagasakiban 10-24 kilótonna pusztított, úgyszintén Szibériában az ún. 
Tunguz-meteor is még a kilótonnás kategóriába sorolható. A Vezúv 
szétrobbanó vulkáni kúpja ezzel szemben elképesztő 24 megatonna 
volt, a Krakatau pedig 240 megatonnával pusztított. Kr. e. 1628-ban 
Thera szigete robbant fel, 24,000 megatonna energiát felszabadítva és 
mintegy 160-200 köbkilométert lövellve a levegőbe (ez 
huszonnégyezer hidrogénbomba pusztításához volt hasonló, és egy 
egész bronzkori civilizációt söpört el – ezzel bőséges anyagot nyújtva 
az Atlantisz meséknek). Kr. e. kb. 72,000-ben Szumátrában felrobbant 
a Toba-nak nevezett vulkán, amely közel 2,000 köbkilométer sziklát és 
port küldött a levegőbe, amely évekig nem szállt le. 65 millió éve pedig 
Mexikóba csapódott egy aszteroida, amely 56-szor több energiát 
szabadított fel, mint a  therai vulkán kitörés. 

Mi volt a Föld véleménye ezekről a katasztrófákról? Egykedvűen, 
talán kicsit unottan, forgott tovább saját tengelyén a maga pályáján, és 
semmi sem hozta ki a sodrából. Lehet, hogy kissé megrázta magát, 
„Na-na, mi ez az ostoba hajcihő már megint?”, de végeredményben 
különösebb baja nem lett. De a homo erectus törékenycsontú utódjának 
szervezete nem képes a legkisebb ingadozást sem elviselni a 
hőségskálán, és a kozmikus megpróbáltatások halálosak lehetnek 
számára. Az ember az, akinek szüksége van bizonyos ásványokra, 
elemekre, molekulákra, amelyek nélkül nem élhet, de amelyek 
szempillantás alatt eltűnhetnek, pl. egy tűzhányó kitörésekor, vagy két 
torony összeomlásánál, úgy, hogy csak hamu és por marad büszke 
lényéből, mintha sohasem létezett volna. Jóságosnak mondott anyánk 
ezt észre sem veszi, oda se hederít. Így nekünk se legyen semmi 
gondunk vele, inkább csak a saját túlélésünkre fordítsuk energiánkat, 
mert ezzel rajtunk kívül senki sem törődik. Nekünk pedig ez a 
létkérdés. 

Sokan képtelenek felfogni, illetve elfogadni, hogy két jégkorszak 
között élünk, valószínűleg sokkal közelebb az újabb eljegesedéshez, 
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mint az utolsó olvadáshoz. Nyilvánvaló, hogy az írott történelemben 
eddig még nem ismert klímaváltozás előtt állunk, habár nem teljesen 
egyértelmű, hogy merre visz a változás: fázunk-e majd, vagy tűzzel 
égünk. Egyik-másik felmérés szerint, esetleg mindkettő kijut majd 
idővel. Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy az utolsó gleccserek is 
olvadoznak és időjárásunk melegebb a „sokévi átlagnál”. Ettől 
függetlenül, a meteorológusok jelentős csoportja mégis úgy véli, hogy 
újabb jégkorszak vette kezdetét. A világgazdaság, amely az energia, 
különösen a szén és a kőolaj felhasználásával fejlődött a mai szintre, 
nyilvánvalóan hozzájárult az interglaciális korszak (jégkorszak közötti 
idő) megrövidítéséhez, de nem okozta, és sohasem okozta a 
menetrendszerűen érkező jégkorszakokat. Ezt a ritmust aligha tudná 
földi halandó befolyásolni, vagy megállítani, habár mindkét véglet 
végzetes lehet az emberiség számára. A legtöbb, amit remélhet, csak 
annyi, hogy gondos odafigyeléssel egy parányit késleltetheti az 
eseményt, és természetesen az emberiség érdekében mindent el kell 
követni, hogy az eljegesedés, amennyire lehet, inkább később, mint 
előbb következzék be, ha szükséges, hát drákói rendeletekkel 
szabályozva a természeti kincsek felhasználását, illetve új lehetőségek 
kihasználását. 

A jégkorszakok jötte-mente geológiai tény, aminek miértjét eddig 
még nem tudták teljesen megfejteni, holott tudományos 
feltételezésekben sohasem volt hiány. Elsőnek, még a 19. század végén, 
a levegőbe lövellt vulkánikus hamut, port és gázokat okolták (amelyek 
a Nap sugarait csak mérsékelt mennyiségben engedték át a Föld 
felszínére). A sok feltételezés között még a Föld tengelyének 
elmozdulását is számba vették, majd elvetették. Pillanatnyilag 
általánosan úgy vélik a tudósok, hogy a négy hatalmas terjedelmű 
jégkorszak (és egy egész sorozat kisebb) okozója nem más, mint 
nyugtalan csillagunk, az állhatatlan Nap, amely időszakonként  és főúri 
kedve szerint változóan látja el a környezetét, beleértve a Földet is, 
energiával. Ez a ritmikus változékonyság még nem fejeződött be, mert 
csillagunk még mindig úgy viselkedik, mintha a kissé megbízhatatlan 
szoláris kamaszkorát élné. Jelenleg egy interglaciális időszakot 
élvezünk, amely felette kedvező az emberi szervezetnek. Az 
interglaciális időszakokra azonban jellemző (ha a köveknek, 
gleccsereknek és biológiai maradványoknak hinni lehet), hogy hol 
trópusi hőség és szárazság uralkodik, hol pedig olyan évek is vannak, 
amikor  úgyszólván nincsenek nyarak és nagyon kemények a telek. 
Talán, ha a Mars felületét és történetét jobban megismerjük, többet 
tudunk majd a saját bolygónkról és a Nap tevékenységeiről is, hiszen a 
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Mars (és valamennyi közelebbi bolygó) valószínűleg hasonló szenvedő 
alanya a Nap rapszodikusnak hitt viselkedésének. Természetesen az is 
elképzelhető, hogy az, amit ma mint tényt ismerünk, azt holnap elvetik 
a szakavatottak. A elmúlt kétezer évben volt erre elég példa. A jelenlegi 
felfogás szerint azonban nagy valószínűséggel számíthatunk az újabb 
jégkorszak érkezésével, teljesen függetlenül attól, hogy milyen 
határozatokat hozunk ebben az ügyben. Jön, aminek jönni kell.... De 
azért a tudósok egyre figyelik a múlt suttogásait, a jégbe, sziklába, 
földrétegekbe vésett titkokat, amiket modern műszerekkel és 
eljárásokkal igyekeznek megfejteni, hogy a múlt ismeretében a jövőt 
megértsük, és erre előkészülhessünk.  

A geológiai eseményeket aligha változtathatjuk meg, és semmi 
beleszólásunk nincs a Nap magánügyeibe. Inkább arra kellene 
összpontosítani a világ energiáját, hogy kiépítsünk egy olyan jövőt és 
rendszert, amelyben túl lehet élni egy újabb jégkorszakot és az azt 
megelőző éghajlati szélsőségeket, amely már egyáltalán nem lesz 
kellemes a teremtés koronája kényelemérzetének. Sajnos, eddig 
nagyjából csak az ún. „science fiction” írók és Hollywood foglalkoztak 
ilyen kérdésekkel.  

A jövő megértése és előkészítése elsősorban a tudáson alapul. 
Szükséges, hogy iskoláinkban gondot fordítsanak a geológia és 
rokontudományok tanítására azért, hogy a következő nemzedékek 
tájékozottak legyenek arról, mi várható, és mi oldható meg a jövőben. 

Vannak tények, amelyekről mindenkinek tudnia kell. Ilyen 
tényekhez tartoznak olyan észrevételek, amelyek józanul mutatják a 
Föld sorsát, lehetőségeit és fogyatékosságait. Pl. tudnia kell, hogy az 
eljegesedés bekövetkezik-e valamikor, de nem holnap reggel. Sőt, talán 
több száz vagy ezer év is eltelik addig. Ezt valamennyire (talán) lehet 
késleltetni, de megakadályozni nem, mert rajtunk kívülálló energiákkal 
és törvényekkel állunk szemben. Tudnunk kell, hogy a Föld a 
legkényelmesebb jégkorszak idején sem volt teljesen jéggel borított –, 
növényi és állati maradványok igazolják, hogy az élet nem halt ki, sőt 
az ősember is képes volt átbotorkálni néhány zord és kíméletlenül jeges 
korszakon, habár bizonyára nem volt autója, vagy klímaberendezése, 
amire ráfoghatták volna az újabb jégkorszakot. Ma, a Földnek kb. tíz 
százaléka jéggel fedett. Ennek a jégrétegnek 98 százaléka Grönlandon 
és a déli sarkvidéken található. Ezzel szemben a legkeményebb és 
leghosszabban tartó jégkorszakban a Földnek kb. 28 százaléka volt jég 
alatt, jóllehet, ezek a gleccserek egyes helyeken 2-300 méter vastagok 
voltak, de máshol elérték a 3000 métert is. Európában a gleccsertömb 
leért a délen fekvő részekig, míg Észak-Amerikában Kanadán keresztül 
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New Yorkig, illetve Ohio déli határáig; sőt nyugaton még délebbre 
csúszott a jég. Ahol ma szárazság és sivatag van, ott akkoriban erdők, 
mezők és tavak voltak, így a déli féltekén többé-kevésbé megmaradt az 
élet. Az ezt bizonyító geológiai és biológiai leleteket továbbá 
alátámasztja pl. gróf Almássy László (jobban ismert Az angol beteg – 
The English Patient – című  filmből) csodálatos felfedezése a líbiai 
sivatagban. Az Uvainat hegység egyik barlangjának falára valamelyik 
ősember vígan lubickoló, úszó embereket festett, habár tudvalevő, hogy 
mostanában egy csepp víz sem található arrafelé. Ha az őskori művész 
nem látott soha bőséges vizet és úszó embereket, aligha képzelhetett 
volna el ilyesmit. Tudjuk azt is, hogy a Földben szinte kifogyhatatlan a 
termál energia, amit nem igazán használunk ki. Ilyen és hasonló 
tényeket minden diáknak meg kell tanulnia. (Saját, közel sem 
tudományos vagy szakmailag elfogadható tudakozásaim azt mutatták, 
hogy a megkérdezett középiskolás diákok egyetlen kérdésemre sem 
tudták a választ.) 

Azonban ezeknek a tényeknek ismerete még korántsem elegendő. 
Az emberiség túlélése érdekében a Föld lakosságának alapvetően meg 
kellene változnia, különben akármilyen mesterséges, hőszigetelt 
életteret alkotnának a jövő mérnökei a túlélésre, előbb-utóbb kiirtanák 
egymást azok az emberek, akik még természetes életkörülmények 
között élve is állandóan civakodnak, gyűlölködnek, és egymás 
megölésében látják az üdvözülés egyenes útját. Az egyetemen a 
bevezető pszichológia első és leglátványosabb állatkísérletén elképedve 
látja a diák, hogy ha a kísérletet megelőzően békés patkányokat 
összezsúfolt élettérre szorítanak, rövid idő alatt hihetetlenül agresszívek 
lesznek, zavart, paranoiás viselkedést mutatnak, és ha nem 
szabadítanák ki őket szűkös lakásukból, igen kegyetlen módon egy-
kettőre végeznének egymással. Ebből nem nehéz félelmetes 
következtetéseket levonni, mert az ember és a patkány alapvető 
viselkedése – úgy látszik, nincsen annyira távol egymástól, mint azt 
elhinni szeretnénk. (Amúgy eléggé kijózanító tény, hogy a modern 
pszichológia patkányokkal, majmokkal, galambokkal, gilisztákkal és 
kutyákkal elvégzett laboratóriumi kísérleteken alapszik...) 

A világon ma megközelítően 6 milliárd ember él, jelentős részük a 
Föld legtermékenyebb, legsűrűbben lakott, leggazdagabb vidékein. Ez 
az egész terület egy-két kilométer vastagságú jég alá kerül majd a Föld 
története szempontjából a nem túl távoli jövőben. Hova menekülhet 
ennyi ember? A 30,000 év előtti jégkorszakban csak mintegy 8 millió 
ősember bolyongott a földön, mert olyan kegyetlenek voltak az 
életkörülmények, hogy sem hosszabb életre, sem jelentős szaporodásra, 
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sem valamiféle kultúra kifejlesztésére nem maradt sem idő, sem 
energia. A mai világban, annak ellenére, hogy az időjárás kegyes és a 
technológia szédületesen fejlett, milliók éheznek, nyomorognak. 
Vallási és politikai fanatizmus és intolerancia sokmillió embertársunk 
életét oltotta ki (és oltja ki naponta összedőlt tornyok romjaiban, vagy 
az utca porában, repülőgépeken, vonatokon, bevásárló központokban, 
szórakozóhelyeken), és milliókat tart fizikai, vagy szellemi és érzelmi 
rabságban. Erkölcstelenség, az élvezetek habzsolása, önzés, hazugság, 
igazságtalanság, felszínes világnézet jellemzi a gazdag társadalmakat. 
A Föld politikai hatalmainak ma annyi (ismert) atombombája van, hogy 
húszszor is el lehetne ezekkel pusztítani a Föld teljes élővilágát. Az 
ettől való rettegés már sohasem szűnik meg, és a félelem, hogy valaki 
egyszer megnyomja azt a bizonyos gombot, határozza meg az életet és 
rongálja a biztonságérzetet. Ezért, szinte elképzelhetetlen, hogy ennyi 
egymástól különböző ember nagyon mostoha körülmények között 
kevés helyre összezsúfolva, elszigetelve a természetes világtól, jobb 
jövő reménye nélkül, nemzedékeken keresztül képes lenne elviselni 
egymást, tudna segíteni, tanítani, szeretni, remélni, alkotni és időnként 
kacagni is. Ilyen tények még a lánglelkű jövőépítőket is kijózaníthatják. 

Tehát nemcsak geológiai ismeretekről, mérnöki tudásról, 
gigantikus koncepciókról van szó, hanem olyan erkölcsi nevelésről is, 
amely eléggé erőssé teszi az egyént arra, hogy ezt az életet el tudja 
fogadni. Amíg a gyűlölködés, hazugság, harácsolás, tisztességtelenség, 
fanatizmus, hatalomvágy, kapzsiság, rosszindulat, egymás becsületének 
rongálása vezérli a társadalmakat, nehéz elképzelni egyetlen és szűkre 
szabott fedél alatt keresztényt, hívő zsidót, palesztint, elkötelezett 
muzulmánt, ír katolikust és reformátust, bankárt és politikust, művelt 
gondolkodót és analfabétát, megrögzött kommunistát és olyan egyént, 
aki éppen olyan megrögzötten hisz a demokráciában, torzsalkodó 
afrikai törzseket és a világ egyéb ellentéteit. Ez maga lenne a világégés 
kezdete. 

A férőhely ebben az elképzelt szűk világban korlátolt lesz, ezért 
valamikor valakinek el kell dönteni, hogy ki jut be, és ki marad kint. 
Aki pusztulást hozhat a kolóniára, azt nem lehet befogadni. Ilyen 
egyszerű lesz ez elméletben. Kivitelben maga az iszonyat. 
Elképzelhető, hogy a kolónia kapujánál véres közelharc tört ki, mert 
végül is senki sem akar kint maradni. (Előjátéka annak, hogy mi lesz a 
mennyország kapujánál?) A Titanic története még él bennünk. Sokan 
nem bocsátottak meg  Murdochnak, a hajó első tisztjének, amikor 
fegyvert fogott a tülekedőkre és parancsot adott a csak részben 
megtöltött utolsó mentőcsónak leengedésére. Nem tudom, mit gondolt, 
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mit érzett, amikor meghúzta a ravaszt és a kétségbeesett embertársait 
lelőtte. Senki sem tudja, hiszen önmagával is végzett és nem mondta el 
utolsó gondolatait. Talán azt gondolhatta. hogy nincs mindenki számára 
hely, de ha a tülekedés tovább folyik, azok is elpusztulnak, akik már a 
csónakban vannak. Iszonyú gondolat, hogy eljöhet az idő, amikor a 
történelem megismétli önmagát; csak akkor nem 1500 emberről lesz 
szó, hanem milliókról, akik halálharcot vívnak majd, hogy 
bejuthassanak. Akkor egy jövőbeli Murdochnak ismét döntenie kell, és 
a borzalom megismétlődik. De nem csak a jövő Murdochja lesz felelős 
a tömegmészárlásért, hanem mindenki, aki elhanyagolta a jóra való 
törekvést, annak tanítását, és ennek következtében nem tett szert egy 
emelkedettebb erkölcsi magatartásra, amely úgymond „vízum”, illetve 
belépési engedély a védett környezetbe. 

Természetesen ilyen átnevelés, ha ez egyáltalán lehetséges, nem 
vezet azonnal eredményre; talán több nemzedéken keresztül is tart, 
amíg az ember eljut odáig, hogy embertársaival együtt tud élni. Ezt 
azonban csak úgy éri el, ha meggyőződéssel hiszi ennek fontosságát. 
Az is lehet, hogy – mint sokszor előtte, – az ember nem veszi komolyan 
a fenyegetést és csak akkor ébred rá, hogy vége a játéknak, amikor 
először mér mínusz 30 fokot júniusban és rájön, hogy a Föld már nem 
terem semmit, a bespájzolt élelem elfogyott, a fűtőanyag szintén, és 
választani lehet az éhhalál, vagy a fagyhalál között. 

Szerencsére a jégkorszak még nem kopogtat az ajtónkon, így elég 
idő marad az előkészületre. Noénak is maradt ideje a maga bárkája 
megépítésére. A jövő nem azért félelmetes, mert viszontagságokat hoz, 
(azokat talán meg tudjuk oldani), hanem azért, mert nem volt még 
példa a történelemben arra, hogy az emberek jelentős többsége megtért 
volna. Krisztus már kétezer évvel ezelőtt erre akarta tanítani az 
emberiséget, és rajta kívül nem egy vallás alapítója, vagy prófétája is 
erre törekedett, de a szent szó, amint a példa mutatja, nem érte el célját, 
még a Kereszt árán sem. Talán a félelem erősebb hatóerő lesz az ember 
számára, és még megtörténhet a csoda, hogy észre tér. 

A mi dolgunk csak annyi most, hogy a veszélyt tisztán lássuk, és 
habár nincs módunkban a fizikai előkészületeket megoldani, mégis 
hatalmunkban van, hogy erkölcsi  és szellemi hatást gyakoroljunk 
gyermekeinkre, környezetünkre, kormányunkra. Ezen felül 
kötelességünk mindent megtenni, ami tőlünk telik annak érdekében, 
hogy az emberiséget fenyegető katasztrófát késleltessük. Ha komolyan 
vesszük a jövőt, mindenkinek meg kell tenni lépésről lépésre a maga 
dolgát, a maga hozzájárulását. 
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Az emberiség túlélése tehát nem kizárt dolog, annak ellenére, hogy 
nagyon sokan belepusztulnak majd a megváltozott körülmények 
következményeibe.  

De nemcsak magát az embert kell átmenteni, hanem a  kultúráját 
is. Az ősember évezredekig barangolt állati sorban, és képtelen volt 
kultúrát teremteni, mert túlságosan zordak voltak a körülményei. Örült, 
ha addig életben maradhatott, amíg a következő generációt létrehozta. 
Az ember nem fejlődhet, ha nincsenek meg a feltételek hozzá. Ha pedig 
a körülmények szinte az elviselhetetlenség határát érik el, és ez az 
állapot sokáig tart, pl. több száz, sőt ezer éven keresztül, akkor nagyon 
valószínű, hogy még a legkulturáltabb ember ivadéka is, ha kultúra 
nélkül él, visszaváltozhat a neanderthali színvonalra. Ebben az esetben 
jóllehet, egy kései leszármazottunk vagy hatvanezer éves botorkálás 
után, valami páfrány alatt üldögélve kénytelen lesz a kereket újra 
feltalálni. Nevetséges? 

Aligha. Elképesztő példákat szolgál a történelem. Pl. Krisztus 
születése előtt a görögök, rómaiak és egyiptomiak már tudták, hogy a 
Föld nem a naprendszer közepe, köszönő viszonyban voltak a 
molekulákkal és atomokkal (azt hála Istennek még nem tudták, hogy az 
atomot hasítani is lehet), matematikai és csillagászati tudásuk 
lenyűgöző, ismerték a gőzből fakadó energiát. Ünnepélyeiken 
látványosságként gőzzel mozgatott ajtókkal, tóból felmerülő, kagylóba 
fújó szobrokkal ámították az ünneplőket. Bonyolult csőrendszerük volt, 
hideg-meleg víz folyt a fürdőikben, gőzzel fűtötték a város 
fürdőhelyeit, szaunáit, tiszta ivóvizet biztosítottak csőrendszereikben, 
városaikat csatornázták (a 21. században a falu, ahol élek, még nem 
jutott el a csatornázásig!), hajóik meglepő fejlettséget mutattak, a 
Pompejiben megmaradt falfirkák és egyéb leletek azt bizonyítják, hogy 
az írástudás a különböző társadalmi rétegekben is elterjedt volt. Habár 
őket is jellemezte a vallási intolerancia, Pompejiben, Stabiaeban és 
Herculaneumban az élet kulturált volt, és az emberek a mai igényeknek 
is megfelelő luxusban éltek. Egyszóval a huszadik században ismert  
technológia küszöbén álltak. Ha minden máshogyan történik, akkor 
talán Krisztus után néhány századdal a gőzerőt nem csak ünnepi 
szórakoztatásra, hanem gépek hajtására is használják. Ebben az esetben 
a rabszolgákra nem lett volna már szükség (Róma lakosságának kb. 
egyharmada rabszolga volt), nem lett volna Spartacus, sem 
gladiátorviadal, és a keresztényeket sem vetették volna a vadállatok elé. 
Helyette a holdraszállást ünnepelték volna a Colosseumban. Róma 
pusztulása is elmaradt volna, és ma talán valamennyien latinul 
beszélnénk. De valami közbejött, nem tudták az utolsó, sorsdöntő 
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lépést megtenni. A birodalom szétesett, jöttek a barbárok, aztán az 
emberek mindent elfeledtek és egyféle, már korábban ismert 
intellektuális eszméletlenségbe süllyedtek. További két évezred kellet 
ahhoz, hogy mindezt újra feltalálják, felfedezzék, megépítsék, de 
közben nem egy tudós a máglyán, vagy jobbik esetben börtönben 
végezte életét merész újszerű és főként a vallás szempontjából 
elfogadhatatlan nézetei miatt. 

A megoldás (azonkívül, hogy az emberiség tisztában legyen 
ezekkel a tényekkel) a tudósok, feltalálók, orvosok, mérnökök, 
építészek, filozófusok, szociológusok és pszichológusok kezében van. 
Ha meg tudták oldani az űrhajózást, űrkutatást, az űrállomást és a 
holdraszállást, meg tudták valósítani az olajfúró kutakat az óceánban, 
meg tudták építeni az alagutakat a tenger alatt, a felhőkarcolókat, 
vízműveket, hidakat, ha több kilométeres alagutakat tudtak fúrni a 
hegyekbe, felismerték az atom szerkezetét és felhasználják annak 
energiáját, ha az orvosok csodákat tudnak művelni, és a mérnökök meg 
tudták tervezni a tengeralattjárókat, úszó városoknak beillő 
luxushajókat, és a síugró pályát a sivatagban, meg tudták alkotni és 
mindenki számára hozzáférhetővé tenni a számítógépet, akkor meg 
tudják oldani, hogy a Föld lakosságának nagy részét és kultúráját 
valamilyen hőszigetelt, mesterséges élettérben megvédjék a geológiai 
csapástól. Az sem lesz nehezebb, mint a holdon kolóniákat építeni. 

Ha valóban számít, hogy mi történik a távol jövőben és nem csak 
üres szólamokat ismételgetünk, akkor ilyen hosszú távú célkitűzésnek 
nem csak értelme van, de meg is lehet valósítani. A hollandok kivívták 
maguknak a múlt század csodálatát egy katasztrofális szökőár után, 
amely a partok mellett pusztított, és sok száz életet oltott ki. A tragédia 
után szinte azonnal hihetetlen erőfeszítésre határozták el magukat: 
tengerbe eresztett falat és gátrendszert építettek az ország partjai mellett 
a vízben, amivel sikeresen védik országukat a tenger esetleges újabb 
támadásaitól. A csodálat azért is illeti őket, mert ezt a gigantikus 
munkát néhány év alatt és külső segítség nélkül, önerőből végezték el. 
Csak aki látta ezt az elképesztő építményt (és a filmet, amin bemutatják 
ennek az egyedüli tervnek a kivitelezését), és megnézhette a tenger 
felszíne alatt a zsilipeket mozgató komplikált rendszert, az tudja igazán 
felfogni, hogy milyen hatalmas volt a koncepció, a munka és a költség. 
Megjegyzendő, hogy a feljegyzések szerint ilyen szökőár csak 
százévenként fordul elő, tehát a mai építők  (és a számla fizetői) meg 
sem érik a következő árhullámot, de ez nem tartott vissza senkit a 
munka tervezésétől és kivitelezésétől. A hollandok kis országukban 
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bebizonyították, hogy szinte semmi sem lehetetlen, ha az emberek 
összefognak a terv megvalósítására. 

A következő századokban erre kellene energiát és tudást fordítani. 
Lépésről lépésre lehetséges a zord körülményeket megelőzve egy 
élhető és elviselhető környezetet kialakítani azoknak, akik a túlélés 
csöppet sem kellemes útját választják. Minden más határozat és 
törekvés kudarcba fullad majd, mert félreismert tények fűtik a 
lelkesedést. 

És mi lesz, ha a félve várt katasztrófa mégsem sújt le minket? 
Semmi és minden. 

Kinek hiányzik egy jégkorszak, vagy egy Vénuszéhoz hasonló 
túlhevült légkör? Jól megvagyunk azzal, ami nekünk adatott, még az 
időszakos túlkapásokkal is ki tudunk békülni. Ezzel szemben , milyen 
is lenne az élet ezen a földön, ha végre megtanulnánk békében és 
harmóniában élni egymással? 

Ha jobb belátásunkat csak a félelem és a teljes megsemmisüléstől 
való rettegés idézheti elő, és ha más módon nem tudunk észre térni, hát 
úgy legyen. Miközben reszketünk a természeti csapások lehetőségétől, 
talán végre magunkra találunk, magunkban Istenünkre, és végre a béke 
és józanság uralkodik Földünkön.  
 

Lángi A. Mária 

EMLÉKEZÉS EGY ÉVFORDULÓN... 
(HALOTTAK NAPJÁRA) 

Rohannak az évek. Elmentél és itt hagytad ezt a küzdelmes életet. 
Még most is itt ülök, abban a szobában, ahol utolsót dobbant a szíved. 
Ugyanolyan szenvedéssel és fájdalommal, mint az utolsó estén... 

Aki nagyon szeretett, annak a szenvedése nem enyhül meg az 
idővel, nem homályosítják el az évek, újból mindent átél az évfordulón. 
Ilyenkor, mint egy film, peregnek az utolsó napok, órák, percek. A 
vigasz csak az volt számomra, ha roskadozva is, de ápolhattalak utolsó 
napjaidban és adhattam végtelen szeretetemet, szerény ajándékként a 
Te nemes, nagy lelkedért. 

Mindig, mindenkor hálás voltál, mindent megköszöntél, amit érted 
tettem. Pedig nem járt köszönet semmiért, hiszen benne volt a két 
szóban: „holtodiglan-holtomiglan” és a hűségben, amivel tartoztunk 
egymásnak. 
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Mielőtt elmentél, szeretetedet és hűségedet, mélyrehatóan fejezted 
ki: „Meghalni is könnyebb, ha mellettünk van az, akit szeretünk”. Talán 
ezek a szavak már az utolsók közé tartoztak. Ha tragikusan is, de külön 
ajándék, hogy Melletted lehettem és drága szemedet 
lesimíthattam...Ezeket a perceket hordom a szívemben és ezeket viszem 
el magammal... Tudom, mellettem senki nem lesz helyetted, talán itt a 
messze idegenben meghalni is olyan magányos leszek, mint amilyen 
nélküled az életem. 

Nem múlott el nap, hogy valamelyik órában meg ne sirattalak 
volna, a képed előtt ne lett volna azóta is friss virág. Csak egy gondolat 
elég volt, hogy szememben felgyűljön a fájdalom könnye. Ha azonban 
az úton hajtottam, amelyen Te haladtál és jöttél haza éveken át, úgy 
éreztem, a Te kálváriádat járom végig. 

Hiszen tudom, kálvária volt az életed, amióta megszülettél. Már a 
születésed is tragikus volt, a gyermekkorod sivár és szívfacsaró, az 
ifjúságod pedig színtelen és örömtelen. Nemes gondolkodásod és 
emelkedett szellemed már ifjúságodban a tudományok, a szellemiek és 
lelkiek felé irányított, ahova, mint egy szigetre, menekültél. Életedre ez 
nyomta rá a bélyegét. 

Becsületes és hazát szerető kiskatona voltál. Amikor 
megismertelek, katonásan tisztelegtél, a fegyelem és a tisztelet 
sugárzott Rólad. Ebből a korból csal egy régi  kép őrzi  az emlékedet. 
Katonapályád is tragédiába fulladt:  a végtelen szibériai hómezők, a 
mérhetetlen sok szenvedés a fogságban, amit az éhezés tett még 
elviselhetetlenebbé, – zárta le katonaéletedet. Meggyötörten, 
összetörten jöttél haza a másik szenvedésbe. Pályádat, jövődet 
béklyóba kötötte az embertelen rendszer, és csak további 
megpróbáltatás jutott osztályrészedül. 

Így kezdődött küzdelmes életünk. Az egyetemi évek, a nyomorgás, 
lemondás és nélkülözés. Valóban, az évek semmi jót nem hoztak fiatal 
éveinkbe, csak a küzdelmet a semmiért! A munkánknak semmi látszata, 
és értelme nem volt a kommunizmusban. Dolgoztunk és küszködtünk a 
mindennapiért és azért, hogy igénytelenül, a rendszer által 
megengedett, nyomorult életünket éljük. 

Én, fiatalon nem láttam ezt a semmiért való küzdelmet, mert még 
hittem és reménykedtem a jobb jövőben, amivel ámítottak és amit 
állandóan hazudtak a népnek. De Te már nem hittél! Ilyenkor mindig 
lehajtott fejjel, végtelen szomorúsággal azt mondtad: „Én onnan jöttem 
meg, ahol az embereknek se hitük, se, bizalmuk nincsen. Az vár a mi 
hazánkra is, amit a szovjet paradicsomban átéltem”... 
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Majd évek múlva idegenbe szakadtunk. Küzdelmed itt is 
emberfeletti volt az utolsó percig. Halálos betegen is bejártál dolgozni, 
hogy a másik szív nélküli világban, el ne veszítsd állásodat. Még 
betegen is volt lelki erőd állásokat megpályázni. Csak azért akartál még 
pár évet élni, hogy nekem gondtalanabb életet biztosítsál. 

Sajnos, eljött a vég kegyetlenül... Olyan gyorsan pergett életed 
utolsó szakasza, az a másfél év, hogy nem is tudtam felfogni, mi is 
történik Veled. Csak azóta tudom, amióta elmentél. Rohannak az évek 
és a magányosság elviselhetetlen kínja tölti ki az estéket. Ez a 
kifejezhetetlen érzés a kísérőm a sírig. 

Végtelen szenvedés nélküled az élet! Leírhatatlan szomorúság ez a 
csend és a magány. Legalábbis az én számomra. Nehéz hidat vonni egy 
összetört élet fölé...Az áthidaláshoz nem vasszerkezetű híd kell, hanem 
a szív és a lélek hídja, amelynek a pillérei a jóság, a szeretet és az 
önzetlenség. – Hol van ma már ilyen? Hol van az a valaki, aki szavak n 
nélkül megértené és megérezné a másik vergődését?, aki magához 
ölelve, jóságával bearanyozná a hátralevő éveket?... 
 

Fr. dr. Miskolczy Kálmán  Sch. P. (Derby, NY): 

AZ ATEIZMUS VÁLSÁGA 

Ennek a dolgozatnak címén a legtöbb olvasó megütközhetik: Az 
„ateizmus válsága”? Nem inkább előretörése? Ami a legszomorúbb, 
főleg a keresztény kultúrkörbe tartozó országokban: mert pl. a hindu 
vagy izlám vallásban erről szó sem lehet. Az előbbi szerint minden 
létező az istenség egy része: a szunyogtól a szent tehénen át az 
emberig: egy szóval panteizmus. Az izlám vallás segédpapja, a 
müezzin, naponta ötször hívja imára az „igazhitűeket” a minarettből – 
modern időkben a hangszórón keresztül – s a férfinembeliek térdre 
borulva imádják az egyetlen, mindenható Istent: „Allah akbahr”-t. 

Az ószövetségi zsoltárok telve vannak Isten dicsőítésével s az 53. 
zsoltár így kezdődik: „Mondá az esztelen az ő szívében: nincs Isten”. 
Az eredeti héber szöveg erősebb: 

„Amar NABAL belibbó: én Elohim”. „Mondá  a BOLOND az ő 
szívében: nincs Isten”.    

Tehát csak az olyan, akinek nincs esze, vagy nem használja 
istenadta értelmét, és csak érzelmeire (szívére) támaszkodik. Pedig 
éppen ez az értelem jellemző sajátja, hogy keresi mindennek az okát. 
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Megfigyelhetjük ezt már a kis gyermekeknél, milyen gyakori a 
kérdésük: Miért? Miért süt a nap? Miért van az elefántnak ormánya?... 

Az ateista tehát erőszakot követ el saját értelmével szemben, s 
egyben a legnagyobb sértést követi el Isten ellen, mert igazában 
egyedül Ő az, aki öröktől fogva VAN, minden egyéb létező a 
földünkről a legtávolabbi csillagrendszerekig csak lettek és egyszer 
elmúlnak. (Még az anyagról sem állíthatjuk, hogy örökkévaló, mióta a 
csillagászok felfedezték az „anti anyagot”, amely képes 
megsemmisíteni azt.) 

Vegyük észre, hogyan mutatkozik be Isten Mózesnek az „égő, de 
el nem égő” csipkebokorban, amikor megbízza népe kivezetésével az 
egyiptomi szolgaságból. 

Mózes felteszi a kérdést? „Mit mondjak a népnek és vezetőinek, ha 
kérdik: Ki küldött?” 

Ezt feleli neki? „Mondd nekik: AKI VAN, az küld téged”. 
Valóban ez a legfőbb tulajdonsága Istennek és csupán ez az, amit 

az emberi ész felfoghat Istenről, mint a körülötte levő világnak ős okát. 
Aztán hogy milyen ez a valóság, már csak a hittel megvilágosított 
értelem foghatja fel: vagyis, amit Isten önmagáról kinyilatkoztat 
prófétái által, hogy Ő mindenható, a világot a semmiből akaratával 
hozta létre, hogy Ő végtelenül igazságos, de végtelenül irgalmas is, 
hogy Őt Atyának szólíthatjuk, amint azt a Miatyánkban imádkozzuk.  

Ismételjük: valóban a legnagyobb sértés Istennel szemben a nyílt 
ateizmus, amely semmibe akarja venni Őt, amint embertársunk iránt is 
a legnagyobb sértésnek tekinthetjük, ha semmibe vesszük, „levegő”-
nek nézzük, úgy teszünk, mintha nem is létezne. (Később rámutatunk 
arra, hogy az ateista  magatartás mélyén amolyan „haragszomrád” bújik 
meg, csalódottság Isten gondviselő jóságában: „ha Isten volna, nem 
engedné ezt meg”.) 

Az ateizmus tehát, amint az eddigiekből láthatjuk, teljesen 
„ésszerűtlen”, mert tagadni csak azt lehet, ami VAN, ami nincs, azt 
nem lehet „tagadni”. Továbbá, mivel az ateista negatívumot állít, a 
bizonyítás terhe ráhárul: úgy, mint a bíróságon is, aki „bűnösnek vallja 
magát” (pozitív állítás), nem szorul bizonyításra. Ha tagadja bűnösségét 
(negatív állítás), akkor azt bizonyítania kell. Tehát, bár vannak bőven 
„istenérvek”, a hívő nem szorul rájuk, legfeljebb a hitetlenkedőkkel 
szemben. Híres Szent Anzelm bencés tudós istenérve: 

Isten fogalmán mindenki a legtökéletesebb Lényt érti, ámde, a 
létezés szükségszerűen hozzátartozik a tökéletességhez, tehát Istennek 
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léteznie kell. Kant istenérve már sokkal ingatagabb. Szerinte a tiszta 
ész (reine Vernunft) nem, de a gyakorlati ész (praktische Vernunft) 
megkívánja Isten létét, mert nélküle nincs erkölcsi rend. 

Melyek viszont az ateisták érvei? A szenvedések, főleg az 
ártatlanok szenvedései, továbbá a természeti csapások, kínos 
betegségek, járványok és mindennek betetőzéseként, a sokszor 
értelmetlen halál. Szerintük egyedül az anyag az öröktől fogva létező 
valóság, alávetve az evolúció törvényének. 

Mindezek, főleg a szenvedések, a hívők számára is kísértést 
jelentenek. Ha azonban meggondoljuk, hogy az ember és vele az 
állatok élete bele van ágyazva a természet törvényeibe – születés, 
növekedés, hervadás, akkor ezt tényként kell elfogadnunk és értelmével 
a természeti csapások ártalmát csökkentheti, a kölcsönös 
segélynyújtással a „szolidaritás”, együttérzés erényét növelheti. Ami 
pedig az erkölcsi rosszat illeti, azért az ember felelős, mert értelmén 
kívül Isten ellátta szabadakarattal is, azzal a képességgel, hogy 
választhat jó és rossz között, elfogadja, vagy elveti Isten parancsolatait, 
amelyet a lelkiismeret révén beírt minden ember lelkébe. 

Világos, hogy ez csak azokra érvényes, akik eljutottak akaratuk 
használatára. Az isteni kinyilatkoztatás rámutat arra, hogy még ebben 
az esetben is, az ún. eredeti bűn miatt, az emberi értelem elhomályosult, 
nem minden esetben ismeri fel, hogy mi az, ami tényleg jó és javára 
szolgál, akarata pedig rosszra hajló lett.  

Azonban Isten felkínálja kegyelmét mindkét hiány pótlására. 
Madách Imre az „Ember tragédiájában” meglepő teológiai 
szabatossággal fejezi ki ezeket az igazságokat a záró jelenetben, az 
angyalok karának énekével. 

„Szabadon bűn és erény között  
Választhatni, mily nagy eszme, 
S tudni mégis, hogy felettünk 
Pajzsul áll Isten kegyelme”. 

Ugyanakkor a keresztény vallás magasabb értelmet adott a 
szenvedésnek is. A világ legnagyobb rossznak a szenvedést tartja s 
mindent megpróbál tenni annak kiküszöbölésére, vagy legalább 
csökkentésére, és ezt nem is róhatjuk fel hibául neki. 

A keresztény vallás szerint viszont a legnagyobb rossz a bűn, 
amely végül is minden szenvedés forrása és gyökere. Ugyanakkor Isten 
Jézus Krisztusban olyan Megváltót adott a világnak, Aki megtörte a 
bűn és személyes képviselője, a Sátán erejét és érdemszerzővé tette a 
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szenvedést, vezeklésül a bűnösöknek, érdemül az ártatlanok részére – 
Jézus Krisztus érdemeivel egyesítve. 

Ezeknek a soroknak írója gyakran eltöprengett azon, hogy mi lehet 
a másvilági sorsa azoknak a lelkeknek, akikhez nem jutott el az 
evangélium világossága. A II. Vatikáni Zsinat megállapítása szerint, 
azok, akik követik lelkiismeretük szavát – Isten a tíz parancsolatot 
beírta minden emberi lélekbe, – és akik őszintén keresik Istent és az 
emberi lét értelmét, azokat üdvözítheti egy számukra titokzatos isteni 
terv.  

Továbbá, Jézus Krisztus önkéntes szenvedése által, amelyet 
engesztelésül felajánlott mennyei Atyjának, nemcsak saját népe 
bűneiért (lásd: Izaiás 53), hanem  az egész emberiségért (lásd: Máté), 
elvileg minden embert megváltott és különösen azok, akik ártatlanul 
szenvednek – tartozzanak bármilyen fajhoz, vagy valláshoz – 
részesülnek a legnagyobb Ártatlanul Szenvedő érdemeiben, s így szinte 
biztos az üdvözülésük.  

Ez nem jelenti azt, hogy az Egyház feladhatja missziós 
tevékenységét, mert továbbra is érvényes a nagy feladat, amit Jézus 
minden tanítványára bízott: „Elmenvén az egész világra, tanítsatok 
minden népet, megkeresztelvén őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek 
nevében”. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz 
„elkárhozik”, vagyis „igen nagy kárt” vall, amint azt a magyar nyelv 
olyan találóan fejezi ki.  

Blaise Pascal, a nagy  francia filozófus és matematikus, a 
valószínűség-számítás alapján szintén erre utal, amikor így okoskodik: 
„Érdemesebb hinni, mert aki hisz, annak  a veszteségi lehetősége zéro, 
viszont a nyerési lehetősége végtelen”. 

Az egyszerű székely ember ezt így fejezte ki, amikor a román 
ÁVO (Securitat) faggatta, hisz-e Istenben? „Mán én inkább hiszek, 
mert ha nincs, hát nincs, de ha nem hiszek és mégis van, akkor jaj 
neked, Ábris!” 

Befejezésül még egy vigasztaló gondolat: a jobbérzésű ifjúság 
szerte a világon egyre inkább „érdeklődik” Isten iránt, amint azt a 
sikeres világifjúsági találkozók is bizonyítják. Különösen II. János Pál 
pápa óta, akinek karizmatikus egyénisége olyan vonzó hatást gyakorolt 
az ifjúságra. Továbbá, Isten mindig gondoskodik a kor szociális 
válságait felismerő szentekről, mint pl. Teréz anya, vagy annyi más 
nagy egyéniség bizonyítja, és ezek tényleg „válságba sodorják” a 
legmegrögzöttebb ateistát is. 
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Wass Albert: 

A LÁTHATATLAN LOBOGÓ 

Konok hűséggel hordozom  
az úttalan bozótokon. 
Seb a vállam és seb 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, mindeneken 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 vagyok, 
kit az özönvíz meghagyott,  
de harcom végigharcolom 
s a lobogót megmarkolom! 
 
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!

 
Unknown 

YOUR SON IS HERE  

A nurse took the tired, anxious serviceman to the bedside. 
“Your son is here,” she said to the old man. 
She had to repeat the words several times before the patient’s eyes 

opened. Heavily sedated because of the pain of his heart attack, he 
dimly saw the young uniformed Marine standing outside the oxygen 
tent.  

He reached out his hand. The Marine wrapped his toughened 
fingers around the old man’s limp ones, squeezing a message of love 
and encouragement. 
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The nurse brought a chair so that the Marine could sit beside the 
bed. All through the night the young Marine sat there in the poorly 
lighted ward, holding the old man’s hand and offering him words of 
love and strength.  

Occasionally, the nurse suggested that the Marine move away and 
rest awhile. He refused. Whenever the nurse came into the ward, the 
Marine was oblivious of her and of the night noises of the hospital – the 
clanking of the oxygen tank, the laughter of the night staff members 
exchanging greetings, the cries and moans of the other patients. 

Now and then she heard him say a few gentle words. The dying 
man said nothing, only held tightly to his son all through the night. 

Along towards dawn, the old man died. The Marine released the 
now lifeless hand he had been holding and went to tell the nurse. While 
she did what she had to do, he waited. 

Finally, she returned. She started to offer words of sympathy, but 
the Marine interrupted her. 

“Who was that man?” he asked. The nurse was startled. “He was 
your father,” she answered. “No, he was not,” the Marine replied. “I 
never saw him before in my life.”  

“Then why didn’t you say something when I took you to him?” 
“I knew right away there had been a mistake, but I also knew he 

needed his son, and his son just wasn’t here. When I realized that he 
was too sick to tell whether or not I was his son, knowing how much he 
needed me, I stayed.” 

The next time someone needs you ... just be there. Stay. 
 

vitéz Serényi István (Bécs): 

STILLE NACHT, HEILIGE NACHT... 1818-BAN 

Már napok óta szakadatlanul havazik. A Salzburg közelében fekvő 
Oberdorf falucska apró házait ereszig temették a hatalmas hótorlaszok. 
A szűnni nem akaró hóvihar süvöltve tombol a házak felett, és rázza a 
kicsiny jégvirágos ablakokat. A falu el van zárva a külvilágtól és az 
emberek csak közös erővel tudtak egy arasznyi kis utat ásni az egyetlen 
boltig és a templomig. Emberemlékezet óta nem volt ilyen zord tél itt, 
az Alpok szomszédságában, mint most, 1818 decemberében, karácsony 
várásakor. 
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Azonban a baj nem jár egyedül. A templom öreg orgonája már 
hetek óta nem szól, elromlott. Talán a bőrtömítés vásott el a sipok 
nyílásán, vagy talán egér rágta meg, ki tudja? A salzburgi mester ígérte, 
hogy az ünnepekre  megjavítja, de ebben a szörnyű hóviharban?...Ma 
szentestére készül a falu, az Isteni Gyermek születésének 
megünneplésére, aki az üdvösséget hozta az emberiségnek. 

Vigasztalan, sűrű homály borítja a szegényes falusi szobácskát. A 
öreg, faragott kakukkos óra egyhangú tik-takkolását itt-ott megtöri a 
tűzhely parazsára dobott rőzse pattogása. Franz Gruber tanító, a fiatal 
orgonista, szomorúan áll az alaknál. Lemondóan sóhajt és inkább csak 
úgy magának mondja:  

- Karácsonyi  éjféli szentmise orgonás ének nélkül... Mit szólnak 
majd az emberek? Mi lesz velünk? Talán valami rendkívülit, valami 
meglepetést kellene csinálnunk... De mit, hogyan?... 

A régóta ágyhoz kötözött idős, beteges Kaltenhuber plébános úr 
káplánja, Josef Mohr lassú mozdulattal áll fel a szögletpadról.  
Elgondolkozva teszi le a breviáriumot a vastag lapú, kopott 
tölgyfaasztalra. Gyengéden átöleli Franz Gruber vállát és a homályos, 
fagyos ablakon át figyeli, mintha látna, hallana valamit... 

Óvatosan, lassan rést nyit az ablakon, s lám a vihar alábbhagyott és 
a hópelyhecskék szelíden szállingóznak az elcsendesült táj felett. 

- Milyen csend van, milyen fenséges csend... Bizonyára ilyen volt 
az a szent éjszaka is akkoriban, amikor az Isteni Gyermek született... 
Mária és József az elhagyott istálló magányos csendjében... Az 
emberek alszanak és csak ők, a Szent Pár virraszt az éjszakában... 

Franz Gruber csillogó szemmel mered barátjára:  
- Írd! Azt írjad Josef, amit éppen most mondtál! A magányos Pár...  
Mindenki alszik, csak ők virrasztanak az éjszaka csendjében... és 

az egyszerű jászol, benne a Gyermek... az égi Gyermek... 
Ekkor szinte isteni sugallatra már sercegett is a lúdtoll a fiatal, 

lelkes káplán kezében. Aztán Franz Gruber kántor az egyszerű kis 
szövegre még egyszerűbb dallamot pengetett ki a gitárján, hogy néhány 
óra múlva két igen szegény falusi ember a legegyszerűbb, de legszebb 
karácsonyi dalt adja az emberiségnek.  

Azóta meghódította a földgolyót, eljutott a világnak minden 
zúgába. Nincs karácsony e dalocska nélkül, mert az ünnep legszebb 
ajándékát, a Szeretetet lopja a tévelygő emberiség szívébe. 

* * * 
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Ennek a Szeretetnek a szárnyán, csendes perceimben, régi, 
felejthetetlen képek, arcok és hangok szállnak felém az emlékezés 
halvány ködén át. Régi karácsonyok melege kel életre és a  veszprémi 
temető is üzen...  Jönnek az öreg székesegyház altemplomából az 
utolsó, 1944-es éjféli mise emlékei. Fátyolos szemmel is látom, amint a 
meggyötört arcokon gördülő könnyeken megcsillan a pislogó gyertyák 
fénye. Látom a jászol előtt leboruló, fohászkodó embereket és hallom a 
felcsendülő „Mennyből az angyal”-t.  

Idehallom az ősi veszprémi tornyok harangjainak kedves, elhalkuló 
zúgását – és a kis dalt, amelynek nyomán oly melengető szeretet és 
remény hullik meggyötört szíveinkre: „Stille Nacht, Heilige Nacht...” 

 

Petőfi Sándor 

PETŐFI A KÉPVISELŐVÁLASZTÁSON 
Részlet Petőfi naplójából 

Kunszentmiklós, 1848. június 15. 
Eljött az idő, midőn nemzetté lett a nép, s ő választja képviselőit az 

országgyűlésre, nem pedig a nemesség. Kaptam az alkalmon; hogy aki 
eddig az irodalomban képviseltem a népet, képviseljem most az 

országgyűlésen is... ki ismerné 
jobban szükségeit, mint én? Ki 
védelmezné lelkesedettebben 
jogait, mint én?, hiszen a nép az 
én vallásom, Istenem! 

Lejöttem a szülőföldemre, a 
Kis Kunságba, proklamációt 
osztottam szét a nép között, azt 
az egész terület választóinak 
nagy része lelkesedéssel fogadta, 
s egy hangon azt beszélték, hogy 
engem választanak követnek. 
Néhány napra fölrándultam 
Pestre, s mire ismét vissza-
jöttem, oly borzasztó hírek 
keringtek felőlem, melyek csak a 

legelvetemedettebb gonosztevőt illetik. Mindazonáltal, a szentmiklósi 
nép látni és hallani kívánt, hozzám jöttek deputációban vagy kétszázan. 



221 

Elmentem velük a városházához, s bejelentettem a tanácsnak, hogy 
népgyűlést fogunk tartani. El akarták tiltani föllépésemet, nem 
engedtem. Végre beleegyeztek oly feltétel alatt, ha minden 
következményért magamra vállalom a felelősséget, s ha tartandó 
beszédemet előlegesen bemutatom nekik írásban. Az első feltételt 
elfogadtam, a másodikat nem fogadtam el, két okból, először, mert 
magam sem tudtam még, mit fogok beszélni, másodszor, mert ha előre 
is készítettem volna beszédemet, nem azért törölték el március 15-én a 
cenzúrát, hogy munkámat e tanács vizsgálata alá bocsássam. 

Kiálltam a városház elé s beszéltem az összegyűlt néphez a 
követválasztásról, és hallgattam a rám sújtott vádakról, nem a bírói 
parancs következtében, hanem láttam a nép arcáról, hogy ha csak 
említem is rágalmazóim (kik a városház egyik ablakából néztek), 
azonnal berontanak s szétszaggatják őket, mint a rossz bankókat. 

Még mikor a városház termébe érkeztem az érdemes tanáccsal, 
véletlenül megcsördült oldalamon a kard, erre a nép totkint elkiáltja: 
„Baj van, Petőfit bántják!” s betódultak és csak akkor csillapodtak le, 
midőn meggyőződtek, hogy nem akartak bántani. 

El voltak határozva, hogy aki hozzám nyul, irgalmatlanul 
legyilkolják. Szerencséjükre moccanni sem mertek. 

Délután átrándultam Szabadszállásra egy kis körülnézés végett. 
Egy tanácsbelitől magától hallottam, hogy a nép csaknem kivétel 

nélkül részemen van, valamint a lacháziak és fülöpszállásiak is. 
Nyugodtan mentem vissza Szentmiklósra, semmi kétségem nem lévén 
többé felőle, hogy én leszek a követ. 

Mire visszatértem Szentmiklósra, elleneim újra szaporítják az 
ócsárlásaikat, rágalmakat, hazugságokat ellenem. 

Tegnapelőtt délután egy barátomhoz, kinél itt szállva vagyok, egy 
levél érkezett a szabadszállási várospecséttel s „Sabadszállás város 
bírái” aláírással. Ez becsületére válnék a legutolsó kanásznak, a legelső 
jezsuitának és Metternichnek. Tartalma többek között:”Tudtára adni 
kívánjuk Petőfinek, hogy ha személyes bátorsága és élete kedves, igen 
jól tenné, ha a jövő nemzeti gyűlésre menő követ választására a jövő 
csütörtökön köztünk meg nem jelenik, mert a nép ingerült s nem 
állhatunk jót méltó haragja felgerjedéseiben lehető dühéért stb”. 

Tegnap estefelé átmentem Szabadszállásra. Egy ismerősömhöz 
szálltam. Midőn ott megláttak, az egész háznép iszonyú rémületbe 
esett, alig voltak képesek annyit mondani? 
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− Az Istenért, távozzék el tüstént ebben a szempillantásban, mert 
mindjárt agyonverik. Tegnapelőtt majd éjfélig tartottak népgyűlést ön 
ellen s a népet felbőszítették. A pap, kinek fia akar követ lenni, azt 
mondta, mihelyt bejön ön a városba, azonnal félrevereti a harangokat. 
Távozzék, ha élete kedves! 

Amint estefelé visszamentem a szállásomra, számos 
gazdaemberrel találkoztam, akik mindnyájan nyájasan köszöntek. No, 
mondom, hiszen minden jól van, elleneim megszeppentek s a nép 
szívesen lát. Éjjel mintegy 10 óra felé muzsikaszó és kurjongatás keltett 
föl álmomból. A pap fiát éltették, mint követet. Kinéztem, ott kinn a 
ház népe mondja, hogy egész várost itatja a pap. Miután látták a 
jómadarak, hogy semmi rágalommal, semmi gyalázással el nem 
hódítják tőlem az embereket, a végsőre vetemedtek, borral és 
pálinkával vették el a szegény, szánalomra méltó nép eszét, hogy én 
ellenem és így önmaga ellen forduljon! Az ívás és ordítás egész éjjel 
tartott. Másnap korán reggel felmentem a városházához. Azt vettem 
észre, hogy körülvett egy egész dühöngő, részeg csapat. A jel meg volt 
adva, mindenhonnan tódultak felém s több mint száz torok ordítás 
körülöttem: 

− „Ez az a hazaáruló, ez az akasztófára való muszka spion, aki el 
akarja adni az országot: szaggasd szét, üsd agyon”! 

− „Megálljatok, polgárok”, kiálték, „hagyjatok szólni, hadd 
igazoljam magamat”! 

− „Nem hagyjuk szólni, agyonütjük”! – így üvöltöttek iszonyú 
szidalmakkal piszkolások, káromkodások között. 

Szabadszálláson egy hanggal, szavazás nélkül kiáltották követnek 
a pap fiát. 

Azok, akik ellenem lázították a népet, örökké azt beszélték, hogy 
én lázítottam, én vagyok a lázító, én, aki mindig csillapítottam, rendre 
intettem a népet s meggátoltam az összeütközéseket. 

Ennek meg kellett történnie, hogy engem, mint orosz spiont, mint 
hazaárulót, agyon akart verni a magyar nép, ma, június 15-én!... Ma 
három hónapja, hogy március 15 volt, midőn első valék azok között, 
akik a magyar nép szabadságáért szót emeltek, síkraszálltak!  

Én azért nem a népet kárhoztatom, hanem ámítóit, félrevezetőit; 
kiket egykor a törvény és az Isten egyaránt meglakoltat... a nép én 
előttem szent, mert gyönge, mint az asszony s mint a gyermek.  
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Dr. Bognár J. Béla (Casstown. Ohio): 

HUNGARIAN SCHOLARSHIP FUND 

Kedves magyar Barátaink és Támogatóink! 
Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy a Magyar Ösztöndíj Alap 

megkapta a tax-exempt statust az IRS-től és az Ohio Államtól. Ezután 
minden adomány levonható az évi adóból. 

Hálásak vagyunk azoknak, akik a múlt évben támogatták a 
kisebbségben élő diákjainkat. Alapunk ösztöndíjasai Magyarországon 
kívül, Erdélyben, Felvidéken, Délvidéken és Kárpátalján élnek és 
tanulnak.  

Szintén támogattunk négy diákot második diplomájuk elérésében 
német egyetemeken, két diákot Angliában és egyet Skóciában. Hat év 
alatt összesen 33 diákot támogatott alapunk, több mint 105 ezer dollár 
átutalásával. Az ösztöndíjak szükséglet szerint voltak és lesznek 
odaítélve.  

Alapunk hozzájárult a tandíj, lakás/ellátás, útiköltség, könyvek és 
egyéb tanuláshoz szükséges kiadásokhoz, négy esetben vettünk 
számítógépet. Ha az adakozók kívánják, a diákok köszönő levelet 
küldenek az adományért. 

Hat év alatt több száz diáktól kaptunk levelet és mielőtt valakit 
felveszünk, helyi barátaink segítségével ellenőrizzük a diák családi 
helyzetét. Főleg első diploma elvégzését támogatjuk és elvárjuk, hogy a 
diák jó magyar legyen, jó tanuló legyen és szülei szegények legyenek. 

 Célunk az, hogy a végzés után minden diák hazájában maradjon, 
vagy oda visszamenjen dolgozni. A 2006/07-es tanévre 30 ezer dollárt 
irányoztunk elő. Az elmúlt hat évben legnagyobb támogatást amerikai 
barátainktól, nyugdíjas magyaroktól és volt diákjaimtól kaptuk. Áldja 
meg őket a Magyarok Istene. Szervezetek közül az Amerikai Magyar 
Szövetség és a Sunshine Lady Foundation támogatja alapunkat.  

Reméljük, hogy az adómentesség segíti majd alapunkat a jövőben. 
Támogatásukat kérjük a következő névre küldeni:  

Hungarian Scholarship Fund 
7919 E. St. Rt. 55 
Casstown, OH 45312 USA. 
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Panajothné László Márta (Cleveland, Ohio): 

IGAZSÁG 

Csak Isten léte világított 
A végtelennek éjjelén. 
Fényességének forrásából 
Alkotott engem – önmagából –  
Minden időknek kezdetén. 
 
Fényességétől meghátrálván 
Pokolra hullt a lázadó, 
És lettem én a győzelemben, 
dicsőségének visszfényében 
magányos iránymutató. 
 
Mert tervében már élt az ember, 
- irányt tévesztett vándorok. 
Botorkáltak kúsza sorokban 
S letünt bús egymásutánban 
A Fényt sóvárgó korszakok. 
 
Meghirdetett a Földreszállott, 
„Igazság” névvel illetett...  
Eggyé váltunk az üldözésben, 
Csúfságban, megfeszíttetésben, 
midőn kínhalált szenvedett. 
 
Új életre támadtam Véle 
Azon a Húsvét hajnalon. 
Egylényeggé tett önmagával, 
dicsőségének krizmájával 
Megérintette homlokom. 
 
...Azóta is nyomában állok, 
homlokom sugárzóan ragyog. 
Körülöttem vak táncot járnak, 
Megcsúfolnak, arcul csapkodnak 
a Fényt kutató századok. 
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id. Megyesy Jenő: 

ÚT A BOLDOGULÁSHOZ 

Vannak népek, amelyek boldogulnak, gyarapodnak, erősödnek 
anélkül, hogy hallanánk valamit is panaszaikról, jogokért folytatott 
küzdelmeikről, míg mások időtlen idők óta ezzel vannak elfoglalva 
anélkül, hogy előre jutnának a boldogulás felé vezető úton. 

Magyarország jómódú sváb lakossága soha nem tüntetett német 
nyelvű iskolákért, de megőrizte nyelvét több száz éven át és nem 
felejtette el azt a szlovák nép sem a több mint ezer éves magyar uralom 
alatt. 

Viszont jól emlékszünk még Rákosi Vikor vészkiáltására, aki 
Erély magyar lakosságának elrománosodására hívta fel az ország 
figyelmét, a magyar uralom alatt álló Erdély magyar falvainak 
elnémuló harangjairól írva szomorú beszámolóit. 

Erdélyt a román anyák hódították meg. Mi viszont szomorúan látva 
népünk fogyatkozását, ismét jogokért küzdünk, a meg nem született kis 
magyarok élethez való jogaiért, ami különösen furcsán hangzott a 
kommunista uralom alatt, mert mi azért támadtuk az ateista kormányt, 
hogy nem kényszerítette ránk vallási törvényünk betartását.  

Kudarcaink ellenére nem értjük meg mi még ma sem Széchenyit, 
aki annyit korholt bennünket a Mohács feletti kesergésünkért, mert az 
mentségül szolgált nekünk arra, hogy nem tettük meg azt sem, amit 
megtehettünk volna. 

Mi jobban szeretjük ma is a nagy, kokárdás szónoklatokat, a 
látványos ünnepségeket és mindenek felett a népek színpadán játszani a 
kisemmizett, szánalomra méltó, tragikus hős szerepét, aki azzal 
fenyegeti a világot, ha ő is elpusztul „nem lesz az Istennek soha több 
magyarja”. (Mi mindig elpusztulni készülünk, de a világ ettől láthatóan 
nem ijedt meg.) 

Ezt az utat járjuk ma is. Ezt tartjuk ma is a hagyományos magyar 
útnak, pedig az elmúlt század eseményeiből is le kellene vonnunk a 
tanulságot, hogy gyökeresen szakítanunk kell a sikertelen 
küzdelmeinket követő önsajnálat önemésztő gyakorlatával. Ahelyett azt 
kellene minél gyakrabban kérdeznünk: megtettünk-e mindent, amit 
lehet, mert sokan vannak e hazában, akiknek panaszát, fájdalmát nem 
igen lehet hallani, akik nem harcolnak jogokért, nem hibáztatnak 
senkit, de annál jobban gyarapodnak, erősödnek. 



226 

Mi szeretjük mindig másokban keresni sikertelenségünk 
kizárólagos okait és bajainkban mindig másoktól várunk segítséget. 

A tatár, török, osztrák, orosz távoztával megtaláltuk máris azokat a 
szerveket, jelenségeket, amelyekre bajainkért átháríthatjuk a 
felelősséget és kioszthatjuk a megüresedett szerepeket. 

A Valutaalapot, a globalizmus, a multinacionális vállalatokat, a 
tőkés társaságokat, a fogyasztói társadalmat, a Világbankot stb. tartjuk 
ma minden bajunk, szegénységünk, gyengeségünk kizárólagos 
forrásainak. 

Pedig sem ezek, sem Trianon, sem semmiféle balsors nem 
akadályhozhat meg a leglényegesebb tennivalóinkban, hogy rátaláljunk 
a boldoguláshoz vezető útra: 

− Keressük egymásban azt, ami összeköt, ahelyett, ami 
elválaszthatna. 

− A magyar suszterek csináljanak jobb cipőt, mint mások. 
− Önsajnálat, balsors helyett a siker reménye és a boldogulásba 

vetett erős hit vezessen. 
− A magyar otthonokat népesítsék be ismét gyermekek. 
− Neveljük tisztességre, becsületre gyermekeinket. 
− A magyar gyermekek tanuljanak jobban, mint mások. 
− Ne halmozzuk el gyermekeinket anyagi javakkal, élvezetekkel. 

A Nyugat problémái már világosan mutatják, hogy a bővelkedés 
jobban árt az embernek, mint a nélkülözés. 

− Segítsük egymást a boldogulásban. 
− Mindenek előtt bízzunk Abban,  
− Aki teremtményeinek gondját viseli. 

 

Albert Gábor: 

A KULTÚRA A NEMZET ALKOTMÁNYA 

Témánk a nemzeti kultúra helyzete, de mielőtt erről beszélnék, 
érdemes közelebbről megnézni, hogy valójában mi is a nemzeti 
kultúra? A különféle elméletek látványos felsorakoztatása helyett 
engedjék meg, hogy egy régi, sokatmondó meghatározáshoz nyúljak 
vissza, amely szerint „a nemzet a kultúrában konstituálja magát”. 
Konstituálja, azaz határozza meg, alkotja meg magát. Régen a 
konstitúció ‘alkotmányt’ is jelentett, tehát a fenti meghatározás tiszta 
magyar szóra fordítva a következőképpen hangzik: a kultúra a nemzet 
alkotmánya. 
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Az alkotmányon természetesen nem azokra a papiros 
alkotmányokra gondolok, mint amilyent mi is kaptunk a 
Szovjetuniótól, nem a francia forradalommal divatba jött pár oldalas 
alaptörvényekre, hanem a szervesen növekvő, az „évgyűrűikben” 
mindent elraktározó, mindent magukba gyűjtő, angol típusú 
alkotmányokra. Ilyen volt a mi alkotmányunk is, amely az évszázadok 
alatt felgyűlt törvények, határozatok, a szokásjog, a joggyakorlat révén 
alakult ki és módosította, növesztette önmagát. 

A kultúra maga is ilyen természetű, megfoghatatlan, nehezen 
foglalható írásba, normái állandó változásban vannak, és mint minden 
élő szervezet növekszik, alakul. Érdemes azonban néhány percet a 
kultúra időbeli és térbeli dimenzióira szentelni. 

A nemzeti kultúra időbeli dimenziói távoli ködbe vesznek. Ez a 
köd azonban nem emészti semmivé azt az örökséget, amelyet pl. a 
távoli sztyeppékről hoztunk magunkkal. A kultúra 
hagyományozásában, tudjuk, óriási szerepe van az írásbeliségnek, az 
irodalomnak. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a szóbeli kultúra, pl. az 
apokrif népi Mária himnuszok felejtésre ítélt, századokat idéző, sokszor 
szinte elérhetetlennek tűnő elemei ne tartoznának a kultúrához. Éppen 
sokat sejtető homályuk kelt intenzív érzelmi hatást, s ezek az olykor 
csak nyelvi fordulattá kopott emlékek adnak sajátos színt és illatot 
kultúránknak. Ennek köszönheti egyedülvalóságát, mással össze nem 
téveszthető jellegét. 

A hagyomány leggazdagabb tárháza a nyelv (ez természetesen a 
zenei és formaképző nyelvre is vonatkozik), annak olykor egy-egy 
villanása elmúlt évszázadokra, ha nem ezredekre nyithat ablakot. Ez 
akkor is hat és formál bennünket, alakítja a nemzeti alkotmányt, ha 
megfejtésére, pontos értelmezésére olykor nem is vagyunk képesek. 

Közbevetőleg szeretném megjegyezni, hogy a kultúra nem ismer 
halott hagyományt. Legfeljebb alvót, csipkerózsika álomban 
szendergőt, s megjósolhatatlan, hogy egy-egy ilyen szunnyadó 
lehetőség, mikor válik mindennapi életünk alakítójává, mikor érezzük 
úgy, hogy a kultúránk egy már-már elfelejtettnek hitt gesztusa 
megszólít bennünket, hozzánk szól. A feledésbe merült hagyomány 
olyan formában létezik, mint Homérosz lengő alvilági árnyai: csak 
akkor szólalnak meg, csak akkor adják titkukat, csak akkor kelnek 
életre, ha áldozunk nekik. Nem éjszínű kost és éjszínű jerkét, ahogy 
Homérosz írja, a kultúra, a hagyomány felélesztése és életben tartása 
ennél sokkalta többet kíván: tulajdon vérünket, életerőnket. 
Legféltettebben őrzött, semmivel sem pótolható kincseinkre jelenti be 
igényét: időnket, figyelmünket és szeretetünket kívánja. 



228 

Ezért az áldozatért mit kínál cserébe?  
A lehető legtöbbet, amelyet csak a hagyományokkal feltöltekezett, 

az időhatárokon túllépő kultúra adhat meg: az otthonosság érzését, az 
otthon biztonságát. 

A nemzeti kultúrának azonban, nemcsak időbeli, hanem térbeli 
dimenziója is van: térbeli kiterjedése és határai. Ezek, ahogy már az 
eddig mondottakból is kiderül, korántsem esnek egybe az 
országhatárokkal. Ezt az alkotmányt – azaz a nemzeti kultúrát –, annak 
szellemét és követelményeit (mert természetesen ez is hozzátartozik az 
alkotmányhoz), szinte ösztönösen és akaratlanul elismerik azok (el kell 
ismerniök), akik ennek a kultúrának a „nyelvét beszélik”. Ebben az 
összetételben a „nyelv” éppúgy többet jelent, mint ahogy a „beszédet” 
is általánosabb értelemben használom. Ezt a nyelvet beszéli Kodály 
Zoltán, amikor zenét szerez, ezen a nyelven szólal meg Rippl-Rónai 
József, amikor fest vagy Medgyessy Ferenc, amikor a „Táncoló nő” 
című szobrát mintázza, Nagy László, amikor versét írja, vagy ahogy 
egy magyar turista Stockholmban viselkedik. 

Ezeknek a nyelveknek a grammatikája, nyelvtana minden 
látszólagos különbségük ellenére is, egy bizonyos szinten 
ugyanazoknak a törvényeknek, ugyanannak az „alkotmánynak” 
szellemét sugallják. Mert a nemzet a kultúrában határozza meg magát, 
és a kultúra a nemzet alkotmánya. 

Ahol ezt a nyelvet beszélik, használják, az a terület az egyetemes 
magyar nemzeti kultúra elidegeníthetetlen része. A nemzeti kultúra 
területi kiterjedését, azaz dimenzióit ábrázoló térképen kitüntetett hely 
illeti meg a kultúránk egyik ősfészkét, Erdélyt, hisz ennek az 
alkotmánynak több fejezetét éppen Erdélyben, és erdélyiek írták. 
Ugyanez elmondható a felvidéki magyarságról, a Délvidéknek azon 
részeiről, ahol ezzel a „nyelvvel” élnek, s a Kárpát-medencén túl még a 
nagyvilág számos magyar szórványát is regisztrálni kell. 

A térképet persze nem feltétlen szükséges papírra tenni, ez ugyanis 
a lelkekbe van írva, ez a nemzeti kultúra lényegéhez tartozik. 
Ápolása, karbantartása erkölcsi kötelességünk. Még akkor is, ... sőt 
különösen akkor, ha azt tapasztaljuk, hogy a térkép az elmúlt 
negyvenegynéhány éves nemzetellenes kommunista diktatúra alatt 
színét vesztette, elhalványult, s kevesebben érzik vonzását és 
követelményeit – ahogy a decemberi népszavazáskor kiderült – mint 
szükséges és természetes volna. Ezért volt szánalmas, szomorú és 
szégyenteljes a népszavazást kísérő, a kormány által támogatott 
ellenkampány. Ez ugyanis egyértelművé tette, hogy a hatalmon levők 
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nem érzik a nemzeti kultúra sugalmazását, az abban megfogalmazott 
erkölcsi parancs idegen tőlük. 

A nemzet alkotmánya, azaz a nemzeti kultúra, elválaszthatatlan az 
erkölcs kérdéseitől, elválaszthatatlan az eszme, az igazság nagy 
rendszereitől. Az pedig nyilvánvaló, hogy az erkölcs és az igazság 
kérdései nem dönthetők el többségi alapon. Ebben az eszmei 
birodalomban a demokrácia játékszabályai nem érvényesek. Ezeket 
nem lehet, sőt nem szabad a demokrácia többségi elven működő 
mérlegére tennünk. Ha szavazást írnának ki Einstein speciális 
relativitás-elméletéről, és a szavazók 9%-a ellene szavazna is, a 
relativitás elmélete attól még nem dőlne meg. Michelangelo nem azért 
nagy művész, mert olyan sokan szavaznának rá, hanem azért 
szavaznának rá olyan sokan, mert nagy művész. Az erkölcs, az igazság, 
a művészet kérdésein kívül, mondhatnám felette állnak a többségi elven 
alapuló értékelésnek. Mint ahogy az erkölcs sem váltható át pénzre, és 
amikor egy erkölcsi kérdést az anyagi hozam vagy az anyagi veszteség 
alapján igyekeznek megítélni, vagy megítéltetni, akkor a gondolkodó 
ember számára egyértelmű, hogy tudatos félrevezetéssel állunk 
szemben. Ennek  a nehezen elviselhető kettős bűnnek volt keserű 
gyümölcse a decemberi népszavazás. 

Manapság a globalizáció mellett talán az autonómia a legtöbbet 
emlegetett fogalom. A kultúra tekintetében mind a kettő fenyegetést, 
fenyegetettséget rejt magában. A globalizáció a létével, az autonómia 
viszont hiányával. A globalizáció mondhatnám nemzetközi kérdés, s 
most nem kívánok vele foglalkozni, az autonómia viszont, annak fájó 
hiánya, a nemzeti kultúra egészséges létét közvetlenül fenyegető 
kérdéskör. 

Az érdekek mentén, a demokrácia elvén működő politikai 
hatalomból a nemzeti kultúra lényegét, belső szerkezetét tekintve 
élesen különbözik. A kultúra ugyanis értékelvű, semmiféle külső 
hatalomnak nincs alávetve, önálló, autonóm jelenség. Az autonómiától 
azonban – legyen az területi vagy bármilyen – a hatalom úgy irtózik és 
fél, mint ördög a tömjénfüsttől. 

A diktatúra időszakában a politikai hatalom a kultúra autonómiáját 
még szavakban sem ismerte el, s a kultúrát egyértelműen a politika 
szolgálólányának tekintette. Megtehette, mert a kultúra életéhez, 
működéséhez múlhatatlanul  szükséges anyagi javakat a mindent 
birtokló hatalom bocsátotta a neki szolgáló kultúra rendelkezésére. A 
magántulajdon megszüntetésével a magánmecénatura is megszűnt és az 
anyagi javak hiányában a kultúra autonómiája is csak illúzió maradt. 
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Az autonómia gondolatát csak a nemzeti kultúra egésze őrizte, s 
néhány agyonhallgatott, megalkuvásra képtelen, az aszkétikus 
nélkülözést is vállaló alkotószemélyiség műhelyébe szorult vissza. 
Csak példaként említem meg Hamvas Béla nevét, akinek a diktatúra 
éveiben egyetlen sora sem jelent meg, s bizonyos gesztusok megtétele 
helyett inkább elment Tiszapalkonyára raktárosnak. 

Mindezt elsősorban és látványosan a kultúra sínylette meg. Bár 
nem kétséges, hogy a negyvenéves kórós hatalomgyakorlás 
következményeit nyögi a súlyos tájékozódási zavarokkal küszködő 
politika is. Ebbe a szóba, hogy „politika” természetesen nemcsak a 
politikai posztok birtokosait értem, hanem azokat is, akik többségi 
szavazatukkal őket arra a tisztségre érdemesnek találták. 

Az autonómia egyébként kemény dió. Nehéz elviselni. Léte, 
elismerése igen nagy fokú önfegyelmet, önmérsékletet kíván. Mindkét 
részről. Különösen jelenlegi helyzetünkben, amikor a nemzeti kultúra 
kívánatos autonómiájáról beszélünk. Történelmünk ugyanis úgy 
alakult, hogy az autonómia gyakorlásához szükséges anyagi feltételeket 
annak a politikai hatalomnak kellene előteremtenie, amely a régi 
beidegződések nyomán legszívesebben maga alá gyűrne minden 
autonómia-törekvést, és mindent megtesz, hogy az anyagi javak 
megvonásával a nemzeti kultúra ilyesféle törekvéseit zátonyra futtassa. 
Történeti távlatok és programok híján képtelen felismerni, hogy a 
kultúra a nemzetpolitika stratégiai ágazata. Különösképpen a 
globalizáció időszakában. A kultúra a nemzet legbiztosabb, ha nem az 
egyetlen mentsvára, identitásának, megmaradásának záloga. Ennek fel 
nem ismerése pedig súlyos erkölcsi kérdés. Mint ahogyan 
meggyőződésem, hogy évtizedek óta elsősorban nem gazdasági 
válsággal bajlódunk, hanem minden bajunk ősforrása a méreteiben 
mind máig fel nem mért erkölcsi válság. 

Nem szívesen olvasom a jelen fejére a két világháború közt 
történteket. De nem lehet némi szégyennel vegyes nosztalgia nélkül 
emlékezni arra, hogy a trianoni katasztrófát követően, 1925 és 1930 
között a kultusztárca Klebelsberg minisztersége idején az állami 
költségvetésből 9-10%-kal részesedett, és amikor az annyit kárhoztatott 
Hóman Bálint vette át a tárca irányítását, ez a százalék-arány nemhogy 
csökkent volna, hanem 12-13%-ra növekedett. Hol vagyunk ma ettől! 
Pedig akkor még a politikától némileg független magánmecénatura is 
működött. 

Amíg a magyar kultúra egy önkorlátozó és a nemzeti célokat szem 
előtt tartó politikai hatalomtól nem kapja vissza autonómiáját, és az 
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annak működéséhez szükséges anyagi támogatást, addig nem sok 
okunk van ünnepelni, s a magyar kultúra napja is csak egy nap a sok 
között, amikor sérelmeinket elmondhatjuk, és a válságról, az erkölcsi 
válságról számot adhatunk. 

Halott kormány nincs, mondtam korábban, halott kultúrát viszont 
ismerünk. Az a hagyomány, az a kultúra, amely nem talál művelőre, 
amelynek nem áldoz senki, meghal, elenyészik. Minden évben riadtan 
várom és olvasom a statisztikai intézet jelentését, hogy ebben az évben 
is 40-50 ezerrel kevesebben vagyunk, ennyivel kevesebben tekintik 
sajátjuknak ezt az amúgy is meggyötört, megtépázott nemzeti kultúrát. 
Ezzel a rémmel is szembe kell néznünk. Ez sem anyagi kérdés, hanem 
erkölcsi. Szótárunkból mintha végleg kikopott volna, mintha kilopták 
volna belőle az élet feltétlen tiszteletét. 
A magyar kultúra, egyáltalán a kultúra erre is orvosság lehet. A kultúra 
egésze ugyanis sosem a halál, hanem az élni akarás, a hit, az élet 
letéteményese.          Százak Tanácsa – Magyar Élet 
 
 
Ft. dr. Miskolczy Kálmán: 

HÚSVÉTI ELMÉLKEDÉS 

És felzúgnak a hamuszín egek, 
Hajnalfelé a ravensbrücki fák. 
És megérzik a fényt a gyökerek, 
És szél támad. És fölzeng a világ. 

Mert megölhették hitvány zsoldosok, 
És megszűnhetett dobogni a szíve. – 
Harmadnapra legyőzte a halált. 
Et resurrexit tertia die. 

(Pilinszky János) 
 

Resurrexit tertia die. Harmadnapra feltámadott. A Názáreti Jézus 
feltámadása a keresztény vallás alapköve, erre épül egész tanrendszere: 
Isten megtestesült igéje, az Isten-Ember, Jézus „Krisztus”, vagyis a 
megígért „Messiás” (görögül: Christos), az Istentől felkent (ez a héber 
„Messaja” jelentése), ember létére meg tudott halni, de mint Isten, 
„halálával legyőzte a halált, és a sírban levőknek életet ajándékozott” 
(görög katolikus húsvéti liturgia). 

Már Szent Pál apostol a korabeli kétkedőknek, a korintusiakhoz írt 
levelében erre figyelmeztet: „Ha Krisztus nem támadt fel, nincs értelme 
a mi tanításunknak s nincs értelme a ti hiteteknek sem. Ráadásul még 
Isten hamis tanúinak is bizonyulunk... De Krisztus feltámadt a halálból, 
elsőként a halottak közül” (I Kor. 15:14). 
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Ezt az alapkövet támadja minden nemzedékben a pusztán észre 
támaszkodó hitetlenség. Mint újabban a „Da Vinci Code”, vagy az 
állítólagos „felfedezése” egy kőkoporsónak, amely Jézusnak – Juda 
fiának (?),  feleségének és gyermekeinek csontjait tartalmazza. Már a 
kiindulás téves, mert Jézus nem Judának, hanem – mint hitték – 
Józsefnek volt a fia, Józsefnek atyja pedig Jákob (Máté 1:16). Arra sem 
gondoltak, hogy Jézus neve (a héberben Jehosua, görögül Józsue) olyan 
gyakori volt, mint nálunk a „Nagy” vagy a „Kiss” név. Szent Pál is 
említ egy Jézus nevű hívőt az egyik levelében (Kor. 4:11). 

Nem más ez, mint a rendszeresen felbukkanó támadások, 
tudományos mezbe öltöztetett hamisítások, és amikor a komoly 
tudósok megvizsgálják az esetet, megállapítják a bizonyítékok hiányát, 
vagy egyenesen hamisítását, erről legtöbbször hallgat a cinkos média. 
Mindenesetre a Sátánnak és cinkosainak megéri az egész tudományos 
„cirkusz”, ha csak néhány lelket is megingatnak keresztény hitében. 

Melyek most már Jézus feltámadásának „bizonyítékai”? 
Elöljáróban megjegyezzük, hogy feltámadása – bár történelmi tény 

– mégis hittitok, úgy mint a Szentháromság, a Szeplőtelen Fogantatás, 
vagy az Eucharisztiás jelenlét. 

Mégis,  voltak akkor olyan szembeszökő tények, amelyek a 
kezdetben kétkedő apostolokat meggyőzték: A harmadnapra üres sír, az 
angyali jelenések, az asszonyok találkozása a feltámadt Üdvözítővel és 
magának, Jézusnak megjelenése, zárt ajtókon keresztül az apostolok 
előtt. Mindezek nem lehettek képzelgések, vagy hallucináció 
eredményei. Jézus tanítványai egyszerű munkás emberek voltak, nem 
tudták elképzelni és nem is tudtak hinni a feltámadásban, félelmükben 
elrejtőztek. Mi tette őket egyszerre olyan bátrakká, ha nem az a 
meggyőződés, hogy Mesterük él, sőt emberfeletti feladattal bízza meg 
őket: hirdetni ezt az örömhírt az egész világnak, hogy a Názáreti Jézus 
él, feltámadt a halálból és általa van üdvösség az egész emberiség 
számára. 

Feltehető a kérdés: Miért nem jelent meg Jézus a főpapnak, vagy 
Pilátusnak? A feleletet megadta erre a kérdésre már Péter apostol egyik 
beszédében (Apostolok Cselekedetei 11, 40-42): ... Megölték, keresztre 
feszítették, de harmadnapra feltámasztotta az Isten és látható alakban 
megmutatta – igaz, nem az egész népnek –, csak az Istentől kijelölt 
tanúknak, vagyis nekünk, akik ettünk és ittunk vele  halálból való 
feltámadása után”.  Mint említettük, Jézus Krisztus feltámadása a hit 
tárgya, és az Üdvözítő csak azoknak jelent meg, akikben megvolt a 
hinni való készség, és azért, hogy hitükben megerősítse őket. 
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Mennyire megátalkodtak hitetlenségükben a főtanács tagjai, 
mutatja, hogy az üres sírról hírt hozó katonákat megvesztegetik: 
Mondják azt, hogy „amíg aludtak, odajöttek tanítványai és ellopták” – 
ahelyett, hogy elővették volna a tanítványokat, hogy hova tették a 
holttestet?! A főtanács tagjainak és a farizeusoknak – akik 
megpróbálták eltussolni a feltámadás tényét – már megfelelt Szent 
Ágoston: „Alvó tanúkat alkalmaztok? Ha aludtak, nem láttak semmit, 
ha nem aludtak, miért engedték ellopni a holttestet”?! 

A kétkedő Emmaus-i tanítványoknak, s velük mindnyájunknak, 
akik hiszünk, gyönyörűen megfelelt a mi Urunk: „Nemde ezeket kellett 
elszenvednie a Messiásnak, hogy bemehessen dicsőségébe”? Tanítva, 
hogy a mennyei dicsőség elnyeréséért meg kell küzdeni, akár a földi 
élet árán  is! 

Összegezve: Jézus tanítványai féltek, hitük megrendült, nem várták 
a feltámadást, bár Mesterük többször megjövendölte nekik. Csak a 
feltámadt Üdvözítővel való ismételt találkozásuk győzte meg őket, 
hogy Jézus él, ha megdicsőült formában is. Hogyan tudta volna a 12 
tanulatlan tanítvány meggyőzni az akkori világot egy igazságtalanul 
keresztre feszített zsidó rabbiról, hogy Isten őt feltámasztotta és a világ 
Üdvözítőjévé tette. Igaz, hogy főleg Szent Pálé e hit elterjesztésének az 
érdeme, de ő is a feltámadt Jézussal való találkozásának tulajdonítja 
megtérését és apostollá avatását. Az elszánt üldözőből minden 
szenvedés elviselésére képes Pál apostol csak egyike azoknak a 
csodáknak, amelyek kísérték az evangélium gyors elterjedését, a szinte 
állandó üldözések ellenére. Mint Szent Lukács, az Apostolok 
Cselekedetei könyv szerzője írja: „Isten számtalan csodával és jellel 
igazolta az apostolokat”. Így voltak képesek megtéríteni az akkori 
világot jelentő Római Birodalom népeit. 

Ha megcsodáljuk a római Szent Péter, vagy a londoni Szent Pál, 
vagy a budapesti Szent István bazilikát, akkor mindez bizonyítja a 2000 
éves kereszténység életerejét, mint az isteni igazság világító fáklyáját. 
Nem csoda, hogy a világ vezető politikusai, államfői, valláskülönbség 
nélkül iparkodnak tisztelegni Szent Péter utóda, Krisztus földi 
helytartója előtt.  

A kereszténységet, s főleg a Római Katolikus Egyházat érő és 
minden nemzedékben megismétlődő támadásokat illetőleg, eszünkbe 
jut az ősi klasszikus mondás:  

„Stat crux, dum volvitur orbis”! Szabadon fordítva: „A kereszt áll 
rendületlenül, míg csak ez a föld forog tengelye körül”.   
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NYUGDÍJ 

Nem akar megöregedni a szexuális forradalom és a rock’n’roll 
korosztálya az Egyesült Államokban. Sokan új karrierbe kezdenek, és 
közben saját igényeik szerint alakítják át az amerikai társadalmat. A 
nyugdíjas élettől irtózó dinamikus idősek ellátása mégis hatalmas 
szociális kiadásokkal jár.  

Az idén lesz 61 éves a II. világháború után született baby-boom 
generáció első évjárata. 

Amerika egyre inkább az idősek és nem a fiatalok társadalma lesz 
– írja a Ob server. Az idősek több tízmilliós új generációja azonban 
újraértelmezi az öregedés fogalmát. Tagjai nagyobb politikai befolyásra 
tesznek szert, és nem idegen tőlük a „mienk a világ” életfelfogása sem. 

A II. világháborút követően, 1946 és 1964 között született, baby-
boom generációnak 76 millió tagja van az Egyesült Államokban, és 
közülük naponta 10 ezren töltik be az 50. életévüket. Az első évben, az 
1946-ban születettek idén már a 61. születésnapjukat ünneplik. 
Nyugdíjazásuk teljesen átformálja a munkaerőpiacot: egyes cégeknél az 
alkalmazottak 40 százaléka is nyugdíjba mehet a következő évtizedben. 

* 
Az idősebb korosztályok már most is látványosan jól érzik 

magukat. 
... Barbara Walter pl. 76 éves, a demokrata Nancy Palosi, a 

washingtoni képviselőház első női elnöke 66 éves. A 70 éves 
republikánus John McCain az elnökségért folyó verseny egyik esélyes  
pártjában.         

... Egyes vélemények szerint az idősek új generációja miatt az 
amerikai utak is megváltozhatnak. 2030-ra 70 millió 65 évnél idősebb 
autós lesz az utakon, ami az összes vezető egynegyede. Több 
kormányzati tanulmány szerint a kereszteződéseket körforgalmakkal 
kell majd felváltani, alkalmazkodva az idősebb autósok reflexeihez. A 
száguldó tinédzser kora végetért. Átvette helyét a nagyapja – írja az 
Observer. 

Ahogy egyre több az idős, és egyre befolyásosabbak, az amerikai 
társadalom képe velük együtt változik. 

Azonban jóval többről van szó, mint a növekvő egészségügyi és 
szociális kiadásokról – mondja a Boston College közgazdász 
professzora. 
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Az idősek közül mind többen vesznek második otthont meleg 
éghajlatú államokban, ami hozzájárul az ingatlanpiac túlfűtöttségéhez, 
másodállásokat keresnek, új karrierbe kezdenek: úgy tűnik, egyáltalán 
nem akarnak nyugdíjasok lenni. 

A baby-boom korosztály még az ötnapos munkahét rendszerét is 
megváltoztathatja – írja az Observer. Közülük mind többen dolgoznak 
részmunkaidőben vagy szezonálisan, így az amerikai átlagmunka 
hamarosan háromnapos lehet hetente, vagy évente 9 hónapos, hogy az 
idősebbek nyaranta elutazhassanak. „A munkaerőpiacnak sokkal 
rugalmasabbnak kell lennie” – véli Quinn professzor. Erre azért van 
szükség, mert a baby-boom korosztály után jövők kevesebben vannak. 

Mindez politikai erőfitogtatással is párosul. Az Amerikai 
Nyugdíjas Szövetségnek 35 millió és évi 800 millió dolláros (149 
milliárd forint) költségvetése van. A befolyásos lobbi szervezeteknek 
nagy szerepe volt George Bush amerikai elnök társadalombiztosítási 
reformterveinek megakadályozá-sában.  

Az öregedő társadalom hatalmas kiadásokat jelent az amerikai 
társadalombiztosításnak. Az egészségügy és szociális kiadások 2005-
ben 1 billió dollárt (186 billió forint) tettek ki, ami a hadikiadások 
duplája volt. 2030-ra a társadalombiztosítási kiadások a teljes 
költségvetés 75 százalékát jelentik majd. Már 2010-ben 10 millióval 
kevesebb munkás lesz, mint állás.              Amerikai Magyar Szó, 2007. április 

 

 
Buza Györgyné Ormai Ildikó ének- és zongoraművész,  zeneszerző, a Szent László 

Társaság és Rend kitüntetettje, az amerikai és a  magyar Himnuszt a közönséggel  együtt 
énekelte el.  (Buza György felvétele) 
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Tábori Piroska: 

ÜZENET ERDÉLYBŐL 

Üzent az Olt, Maros, Szamos 
minden hullámuk vértől zavaros. 
Halljátok ott túl a Tiszán, 
mit zeng a szél a Hargitán, 
mit visszhangoznak a csíki hegyek? 
Erdély hegyein sűrű fellegek.  
Ez itt magyar föld,  és az is marad, 
tiporják bár most idegen hadak: 
Csaba mondája új erőre kel, 
segít a víz, a tűz, a csillagok, 
és nem leszünk mások, csak magyarok! 
 
Ha szól a kürt, egy szálig felkelünk, 
halott vitézek lelke jár velünk. 
Előttünk jár az ős turul madár, 
nem is lesz gát, és nem lesz akadály. 
Ember lakol, ha ellenünk szegül, 
a székely állja rendületlenül. 
Üzenik a gyergyói havasok: 
megvannak még a régi farkasok. 
 
Elő velük! Gyertek, segítsetek! 
Hollók, keselyük tépik a szívünket, 
rabló hordák szívják vérünket, 
ha nem harcoltok vélünk... elveszünk! 
A honszerző hősöknek hantja vár, 
ha odavesz az ős magyar határ, 
s ha rablónak kedves a világ, 
mutassunk akkor újabb magyar csodát. 
 
Megmozdulnak mind a csíki hegyek! 
A székely föld nem terem kenyeret, 
elhervad minden illatos virág, 
mérget terem mind a gyümölcsfaág. 
Vizek háta nem ringat csolnakot, 
székely anya nem szül több magzatot, 
vadon puszta lesz az egész vidék, 
s ha végzetül még ez sem lesz elég, 
a föld megindul, mennybolt megszakad, 
de Erdély földje csak magyar marad! 
 

 (A szerzőt ezért a verséért a román megszállók felakasztották.) 
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Dr. Várdy Béla előadását mondja. (Somogyi F. Lél felvétele) 

 

Dr. Várdy Béla (Pittsburgh, PA) 
Dr. Várdy Huszár Ágnes (Pittsburgh, PA): 

KANNIBALIZMUS A  SZOVJET 
RABSZOLGATÁBOROKBAN 

A modern szovjet rabszolgaság kifejlődéséről és a szovjet Gulág 
táborok borzalmairól már több tanulmány keretében megemlékeztünk 
mind magyarul, mind angolul. Ugyanakkor, néhány újságcikk 
keretében is beszámoltunk erről az embernyomorító és emberek millióit 
felemésztő sztálini intézményről, elsősorban az Amerikai Magyar 
Népszava/Szabadság hasábjain, de egyéb kiadványokban is. Ennek a 
kegyetlen intézménynek gyökerei az 1917-es bolsevik forradalomig, 
illetve a hitehagyott Felix Dzerzsinski által életre hívott politikai 
rendőrség, a Cseka megalapításáig nyúlnak vissza.  

Az első ilyen gyűjtőtábor 1918-ban alakult, amikor az északi 
Fehér-tenger egyik szigetén elhelyezkedő Szoloveckij Kolostort 
„Szolovki Különleges Célú Tábor” néven rabszolgatáborrá alakították 
át. A céljuk az volt, hogy ott a régi rendszer híveit összegyűjtsék, s azt 
követően vagy „átképezzék”, vagy pedig egyszerűen kiirtsák őket. 
Ebben az egykori kolostorban és környékén felállított barakkokban a 
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húszas évek elején legalább húszezer politikai elítélt pusztult el a 
legborzasztóbb körülmények között. 

Ezt az első megsemmisítő munkatábort aztán gyors iramban 
követte a táborok sokasága, amelyek idővel szétterjedtek a szovjet 
birodalom egészére. Ez a táborrendszer 1934-ben az akkor alapított 
GULAG = Javító Munkatáborok Főhatósága vezetése alá került, ahonnan 
a nevét is vette. A munkatáborok kettős céllal működtek: részben, hogy 
megtisztítsák a szovjet birodalmat olyan személyektől, akik akármilyen 
formában is veszélyt jelenthettek a szocializmusnak hazudott 
sztálinizmus uralmi rendszerére, és részben, hogy ingyen 
rabszolgamunkájukkal járuljanak hozzá a szovjet birodalom gyors 
iparosodásához és modernizálásához. Ebben a rendszerben az 
emberélet semmit sem számított. A magasra feltekert gazdasági célok 
érdekében szinte mindenki mellőzhető és feláldozható volt – a 
munkatáborokon belül, éppen úgy, mint a munkatáborokon kívül. 

A táborokon belül a konstantinápolyi születésű Naftali Aronovics 
Frenkel (1883-1945 után) rendszere működött, amely összekötötte a 
termelést a napi ételadaggal. Ha valaki nem teljesítette, illetve nem 
bírta teljesíteni a kitűzött normát, akkor az ételadagját vágták le. Ezáltal 
természetesen még jobban legyengült és még inkább képtelenné vált a 
norma teljesítésére. Ez így ment hetekig – vagy esetleg hónapokig –, 
míg végül is a rab annyira legyengült, hogy egyszerűen felfordult és ott 
maradt a havon, a mocsárban, vagy egyes esetekben a latrinában, ahova 
tehetetlenül zuhant le és fulladt meg az ott összegyűlt emberi 
ürülékben. Más esetekben a hatalom még ezt a „természetes” halált sem 
várta meg, hanem a reggeli sorakozó és munkahelyre gyaloglás 
közepette egyszerűen legéppuskázta az éhségtől és munkahajszától 
lemaradt gyengélkedőket. A munkatáborokon kívül a „szabadnak” 
hazudott társadalomban, nagyon sok esetben a mesterségesen teremtett 
éhinség vitte el az emberek millióit. 

Ez történt pl. az 1930-as évek elején Ukrajnában, ahol hat- vagy 
hétmillió ember esett áldozatul Sztálin erőszakos iparosítási és 
kolhozosítási mániájának. Az iparosodási célok oly magasak voltak, 
hogy a szükséges nyugati technológiáért és gépekért minden elérhető 
gabonát exportálni kellett. Így pl., míg 1928-ban, az ötéves tervek 
beindulása évében, még kevesebb mint egy millió mázsa gabonát 
exportáltak Nyugat-Európába, 1930-ban már 48.4 milliót, és 1931-ben 
pedig 51.8 millió mázsát. 

Ha az 1930-as évek elején csak fele ennyi gabonát vittek volna ki 
az országból, akkor az iparosodás irama egy kissé lelassult volna, de 
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ennek fejében hat-hétmillió áldozat életben maradt volna. A vad 
iparosítás és kolhozosítási kampány közepette, a kommunista 
keretlegényekből és megtévesztett Komszomol tagokból összeverődött 
vörös brigádok kutatták át az ukrán falvakat és paraszti tanyákat, és 
szedték össze az utolsó szem gabonát, beleértve még a jövőt jelentő 
vetőmagot is. Végül aztán semmi sem maradt a falvakban és beindult a 
nagy éhinség. Először szalmát, aztán a megmaradt vonóállatokat ették 
meg. Ezután következtek a kutyák, a macskák, s végül pedig a saját 
gyermekeik. Az éhségtől megőrült emberek saját vagy szomszédaik 
gyermekei hulláit ették meg. Ez a kannibalizmus odáig fajult, hogy a 
szovjet kormány – a gabonaszállítások leállítása helyett – plakátokat 
nyomtatott, amelyeken azt hirdette, hogy „Saját gyermekeid megevése 
barbár cselekedet”. 

Ma már mindez eléggé dokumentálva van Sztálin diktatúrájával 
foglalkozó tudományos munkákban, visszaemlékezésekben és 
dokumentumfilmekben. Mindez annak ellenére, hogy az olyan naív és 
félrevezetett nyugati intellektuelek és politikusok, mint a Nobel-díjas 
George Bernard Shaw (1856-1950) író, és Franklin C. Roosevelt egyik 
alelnöke, Henry Wallace (1888-1965), abban az időben 
dicshimnuszokat zengtek a „csodálatos” sztálini szovjet paradicsomról, 
s ugyanakkor ostorozták a „növekvő amerikai fasizmust”. 

* * *  
A milliókat felőrlő Gulág-táborok és a szovjet éhinségtársadalom  

legvisszataszítóbb jelenségei közé tartozik az éhinség által kiváltott, és 
imént említett kannibalizmus. Anne Applebaum 2003-ban megjelent, a 
szovjet Gulág rendszer kifejlődését összegező könyvében (Gulag. A 
History, Penguin Books, London) több ilyen jelenségről emlékezik 
meg. Így pl. 1933 májusában 6,114 parasztot deportáltak a szibériai Ob 
folyó Nazino nevű lakatlan és kietlen szigetére, és tették ezt minden 
élelmiszer és egyéb felszerelés nélkül. Már az első nap folyamán 295 
embert kellett eltemetni. Három hónappal később az egyik vizitáló 
pártfunkcionárius azt írta hivatalos jelentésébe, hogy akkorra az eredeti 
6,114 emberből már csak kétezer volt életben, de ezek is csak azért, 
mert halott bajtársaik tetemeit falták fel. 

Tehát az éhségtől kimúlt sorstársaik húsával tartották magukat 
életben. Az egyik politikai fogoly szerint – aki a tomszki börtönben 
találkozott néhány Nazinó-szigeti túlélővel – az egykori „telepesek”, 
akik kannibalizmus vádjával kerültek a omszki börtönbe, „járkáló 
holttestek”-hez hasonlítottak. 
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Applebaum szintén leírja – és egy dokumentumfilm keretében is 
elbeszéli – az északi és szibériai táborokból való szökés leggyakoribb 
módjával kapcsolatos kannibalizmust. A szökést megszervezők 
általában köztörvényes banditák voltak, akik szökésük előtt 
beszerveztek egy-egy hiszékeny zsebtolvajt vagy politikai rabot, aki a 
„hús” vagy „éléstár” szerepét volt hivatva betölteni. Szökésük után 
először a magukkal hozott élelmiszert fogyasztották el. Majd, amikor 
az elfogyott, a „húsnak szánt harmadikat meggyilkolták, 
feltrancsírozták, és az út további részén szabályosan elfogyasztották. Ez 
történt akkor, amikor Vorkuta egyik táborában két hivatásos 
rablógyilkos rávett egy jól táplált szakácsot, hogy együtt szökjenek el. 
A szegény szakács nem is sejtette, hogy a két rablógyilkos részére ő 
mindössze a „két lábon járó éléstárat” jelenti. Persze, amikor a rendes 
élelmiszer elfogyott, a szakács került terítékre. Mivel azonban az út az 
elképzeltnél sokkal hosszabbnak bizonyult, a szakács is elfogyott, 
mielőtt célba értek volna. Az éhség tehát ismét megrohanta a 
szökevényeket, akik mindinkább egymást kezdték nézegetni. Egyik 
sem mert elaludni, félve, hogy alvás közben társa megöli őt. Egy idő 
után azonban az egyik mégiscsak elaludt. Ekkor a másik elvágta a 
torkát és felszabdalta ebédnek. Két nappal később azonban ezt a 
megmaradt harmadik rabot elfogták. Tarisznyája még akkor is tele volt 
nyershús darabokkal, vagyis egykori kollégája testi maradványaival. 
Hasonló esetet mesél el Adorján Sándor is a „Halál árnyékában” című 
Gulág-visszaemlékezésében. 

„Az egyik álmos, várakozással teljes délutánon, hirtelen az egész 
tábor felbolydult. Futkosó fegyőrök zavartak mindenkit ki az udvarra. 
A kapunál – idegen őrök között – egy szakállas képű, rongyos ruhás rab 
ácsorgott az összeterelt ‘érdeklődők’ gyűrűjében. Mikor aztán már 
láthatóan mindenki jelen volt, a szakállas – az őrparancsnok intésére – 
a lábánál heverő zsákba nyúlt és onnan egy szőrös emberfejet húzott ki 
s azt a hajánál fogva felemelte, hogy mindenki jól láthassa, s lassan, 
fáradt hangon elkezdett beszélni... Szintelen hangja megtört, benne 
csengett a nagy ‘minden mindegy’... Elmondta, hogy szöktek meg a 
barátjával (a fej gazdájával). Az üldözők elől a járatlan tajgába 
(őserdőbe) vették be magukat, ahol rájuk szakadt előbb az ősz, majd a 
tél... Tavasszal majd tovább mentek, reménykedtek. Csináltak egy 
földalatti kunyhót és amíg csak az igazi ‘zimankós tél’ be nem 
köszöntött, csak megvoltak valahogy... Remélték, hogy majd csak 
sikerül valamit fogniuk különböző csapdákkal, de a szerencse láthatóan 
ellenük szegődött és a csapdáikat mindig üresen találták. Végre 
beköszöntöttek az éhezés napjai. (...) Már három napja éheztünk, vagy 
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lehet, hogy több volt – folytatta – amikor éjjel váratlan felriadtam. A 
maró éhség nem hagyott nyugodni. Mind többször és többször villant 
az agyamba, hogy Miska – mutatott a fejre – talán meg akar ölni, hogy 
tőlem megszabaduljon, vagy hogy meg is egyen. Talán egyikünk úgy ki 
tudná húzni tavaszig. Miért ne én? – vetődött az agyamba a gondolat. 
Váratlanul, mintha Miska megmozdult volna, felugrottam... Ő is ébren 
volt, felugrott. Én a fejszét, ő meg az ásót kapta fel és megindult 
köztünk a harc életre-halálra. Én gyorsabb voltam... Mikor látta, hogy 
társa halott, előbb megrettent, majd határozott. Az így is, úgy is halott, 
legalább én életben maradok, talán csak történik valami. Semmi sem 
történt. Végül is, kijött az erdőből és feladta magát. Vallatni kezdték a 
barátja felől. Hol látta utoljára, mikor? Mit tud róla?  Tagadott, azt 
állította, hogy Miska más irányba ment. Először el is hitték ezt. Végül 
is kivitték a helyszínre, hogy meggyőződjenek a szavai igazságáról. Ott 
találták meg a fejet... Most aztán – büntetésből – táborról táborra viszik 
és mindenhol el kell mondania a történetet. Mikor végre elhallgatott, 
pár percig talán még a légy zümmögését is meg lehetett volna hallani a 
nagy csendben. Akaratlanul is talán mindegyikünk fejében egy és 
ugyanazon kérdés vetődött fel: „Mit tettem volna én az ő helyében”? 

Egy ilyen esetet a tizenhat éves korában tíz évi szibériai rabságra 
ítélt Rohr Magdolna is megélt, és el is mondott egy interjú keretében. 
Abban az esetben a kannibállá vedlett szerencsétlen rab kénytelen volt 
barátja fejét végighordozni a tábor felsorakoztatott kényszermunkásai 
előtt. Feltehetően ezek a szökéssel kapcsolatos emberevések nem 
voltak egyedüli esetek. Hiszen a sok millió Gulág-rab közül számtalan 
olyan volt, aki mindenre hajlandónak mutatkozott, hogy 
kiszabadulhasson az embernyomorító rabszolgatáborokból. Ezek a 
mindenre kész egyedek a gyilkosságtól, sőt az emberevéstől sem 
riadtak vissza. Az egyik dokumentumfilmben Anne Applebaum szintén 
megemlíti annak a „halálhajónak” az esetét, amely a harmincas évek  
közepén Vladivosztokból szállította a foglyokat az Okhotszk tengeren 
át Kolima tartomány fővárosába, Magadánba.  

Egy alkalommal a hatezer foglyot cipelő hajó a tél közepén 
befagyott a jégbe és ennek következtében csak több hónapi késéssel 
érkezett meg rendeltetési helyére. Ez idő alatt azonban az élelmiszer 
teljesen elfogyott, és foglyok százai hullottak el. Rendes élelmiszer 
hiányában az őrök a holtak testeit trancsírozták fel és etették meg a még 
életben levő rabokkal. Így  aztán csak a szállítmány kisebbik része 
érkezett meg Magadánba, de akkorra már a megmaradtaknak 
mindegyike átesett a kannibalizmus  vérkeresztségén. Talán nem 
felesleges megemlíteni, hogy 1945 folyamán a fiatal Bien György 
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(1928-2005) is végigutazta ezt az utat az egyik „halálhajón”.  Az ő 
esetében azonban nem az éhség, hanem a szomjúság szedte az 
áldozatait. A hatnapi út folyamán ugyanis a hajó aljába tömött hatezer 
ember egy fikarcnyi ivóvizet sem kapott. Jelentős részük elpusztult. Az 
életben maradtak pedig – megérkezésük után – őrültek módjára estek 
neki a parton található sáros hónak . 
III. 

Az önmagát pontosan megnevezni nem akaró, egykori Novaja 
Zemlja-i rab, M. Lajos is elmesélt egy szörnyűséges esetet, amikor a 
rabok az őket állandóan megrövidítő főszakácsot főzték meg és etették 
meg rabtársaikkal. Az interjút készítő Csalog Zsolt úgy írta le a 
szöveget, ahogy a teljesen kulturálatlan M. Lajos a maga primitív, 
nyelvtani és irodalmi stílust nem ismerő nyelvezetében elmesélte... 
„Embert én is ettem: az Iván Vasziljevics főszakácsot. Még a 
hadifogolytáborban volt ez. Korpalevest főztek ott minden nap, oszt 
ahhoz olaj is járt volna, ilyen napraforgó, vagy tudja szent, milyen olaj. 
Ez az Iván meg ellopta az olajat, nem tette a korpalevesbe, eladta 
civileknek. A mieink meg ketten-hárman összebeszéltek! kib...unk 
evvel a szakáccsal! Hát hogyne, hát mindenki éhes vót! Olyan rettentő 
nagy katlanba főzték a levest, akkora vót, hogy asztalrul öntötték bele 
zsákkal a korpát. Az Iván meg kavarta, kavarta az asztalrul, de hát 
ahogy ment a korpa, fele csomóban maradt, nem főtt el, száraz galuska 
lett, akkora, mint a két öklöm. No, ahogy ott keveri az Iván a korpát, 
hát ketten elkapták a lábát – oszt bele a forróba! A tetejit hamar rá – 
oszt rásrófolták! Reggelre oszt lefőtt, lefoszlott finoman. Megettük. 
Megettük! Még örültünk is neki, hogy – jé, hús van a levesbe! Persze  
aki tudta, mi az, nem ette, csak hallgatott. A csontok, meg a pufajka 
csak előgyüttek aztán a katlan alján. Lett oszt nagy számolás, ötször is 
átolvastak minden barakkot, ki hiányzik, kit ettek meg, számolták a 
ruszkik, gyufásdobozra jegyezték, mennyi a rab, nem stimmel, még 
egyszer – vót ott cirkusz! Kigyütt oszt, hogy a szakács hiányzik! De 
nem tudták meg, ki főzte meg”.  

Mielőtt Novaja Zemljára került volna, M. Lajos, a Japánhoz közel 
fekvő Kamcsatka félszigeten raboskodott. E közelség következtében 
elég gyakori volt a szökési kísérlet Japán irányába, de igen kevés 
eredménnyel. Ugyanis még ha sikerült is a szökevénynek elérni az 
összes eszkábált csónakjaikkal a japán partokat – ami legtöbb esetben 
nem sikerült – a japán hatóságok nem voltak hajlandók fogadni és 
menhelyet adni nekik. Minden esetben visszaszolgáltatták őket a 
szovjet rabtartóiknak. Egy alkalommal pl. 12-en szöktek meg, akik 
közül 10-et azonnal visszaadtak.  A másik kettőt azért nem tudták 
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visszaadni, mert azok már útközben áldozatul estek a többiek 
éhségének.  A tizenkét szökött rab közül ugyanis kettőt megettek az 
életben maradt társaik. Ezt követően M. Lajos azt is megjegyezte, hogy 
az emberevés nem volt ritkaság, sem az éhségtől szenvedő rabtáborok 
bentlakói között, sem pedig az éhinségtől szenvedő ‘szabad szovjet 
társadalomban’: „Emberhúsevés bizony előfordult. Hát ha már igazán 
nincsen más, meg kell enni azt is! Tudjátok ti, mi az a harminchármas 
esztendő? Ukrajnába! Még errül se hallottatok?  Fönn Novaja Zemlján 
mesélte ezt nekem egy öreg ukrán – azoknak lehetett bízni a szavukba, 
az mind olyan vallásos vót, amíg evett is, állandóan hányta magára a 
keresztet... Na, az öreg ukrán életfogytigra vót ítélve, harminchárom 
óta vót már ott. Ez mesélte, hogy harmincháromba vót Ukrajnába a 
mezőgazdasági átszervezés, akkor gyütt be a kolhoz. Akkor oszt Szálin 
mindent letakarított a padrul. Nem vót a faluba egy szem kukorica se, 
egy szem búza se, úgy vótak a faluk szögesdróttal bekerítve, 
katonasággal körülfogva. Ezek meg ették a gyerekeket. Hát ha kell 
enni! Elsőbb a kutyát, macskát – azután a saját maguk gyerekeit. Meg a 
szomszédokét, meg akit csak el birtak csikarni, azt vitték, ették. Hát 
éhenhalni nem lehet! Nemcsak mi, de sokan így cselekedtek, mind! 
Aztán meg vitték üket érte Szibériába, szanaszéjjel”.  

M. Lajos szintén megemlékezik egy mezőkövesdi gulágos rabról, 
kinek a fényképét megmutatta az interjút készítő írónak... „Ez itt balrul 
Béres István, mezőkövesdi gyerek. Hazagyütt ez is, aztán meg 
kidisszidált. A pufajkabátba – ni, hogy mosolyog (a fényképen)!  Itt 
már jobb sora vót, a Sztálin halála után, könnyen mosolyog – pedig 
elébb sok mindenen ment át. Embert ettek ezek, ilyen belsőségeket, 
tüdőt meg májat, ilyesmiket, boncházbul tudták kilopni valahogy. Mer 
olyan nehéz megélhetésük vót”. 

Ugyanezt állítja a zászlósi rangot viselő Szöregi Béla is „Egy orosz 
hadifogoly naplója” című visszaemlékezésében. A Kulikov és Gubanov 
nevű fogolytáborokban egy időben oly nagy volt az éhinség, hogy 
„előfordult, hogy román foglyok megették fogolytársukat s ezért aztán 
az oroszok agyon is lőttek néhányat”. Az ilyen borzalmakat takaró 
Gulág-táborokat Sztálin 1953-as halálát követően  kezdték lassan 
felszámolni. A még életben levő idegen nemzetiségű politikai rabokat 
is lassan visszaszállították hazájukba, s a szovjet állampolgárok között 
is szétválogatták a politikai rabokat és a köztörvényeseket. A tábori élet 
minősége is feljavult azok részére, akik még nem nyerték vissza 
szabadságukat. Ennek következtében aztán a kannibalizmus kora – 
legalább is a Szovjetunióban – lejárt. Nem úgy a szomszédos 
kommunista nagyhatalom, Kína esetében, ahol éppen akkorra indult be 
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a maoista terror és éhinség, amikorra a Szovjetunióban megszűnőben 
volt. Ez része volt az 1958-ban beindult „nagy ugrás előre” nevű 
politikai tisztogatási hullámnak, amelynek egyik következménye volt 
az a mesterséges éhinség, amely négy év alatt harmincnyolc millió 
embert küldött halálba. 1960-ban, az éhinség tetőpontján, a maoista 
rendszer saját statisztikai adatai alapján a napi személyenkénti 
élelmiszeradat 1534 kalóriát tett ki. Abban az évben a napi tizenegy 
órát dolgozó városi munkásnők napi kalória mennyisége viszont csak 
1200 körül mozgott. Ezzel szemben az egykori auschwitzi 
rabszolgamunkások napi kalória mennyisége 1300 és 1700 között volt. 
Mint a legújabb Mao-életrajz szerzői írják: „Az éhinség alatt egyesek 
kannibalizmushoz folyamodtak”. Egy Mao halálát követő idevonatkozó 
tanulmány – amit a politikai vezetőség azonnal letiltott – Anhui 
tartomány Fangyang nevű megyéjében 1960 tavaszára vonatkozólag 
hatvanhárom kannibalista esetet sorol fel. Ezek között volt egy 
házaspár, “akik megfojtották és elfogyasztották saját nyolc éves 
fiukat”. Ez csak a jéghegy csúcsa volt. Sok hasonló eset volt még az 
országban szerteszét. Gansu tartomány egyik megyéjében pl., ahol a 
lakosság egyharmada éhenhalt, a kannibalizmus szinte mindennapos 
jelenség volt. Egy kommunista káder, akinek felesége, gyermekei és 
leánytestvére is az éhinség áldozata lett, azt vallotta az egyik 
újságírónak, hogy “a faluban rengetegen ettek embert... Az éhség 
teljesen megőrjítette a népet”. Az 1966-tól 1974-ig tartó “kulturális 
forradalom”-nak nevezett újabb tisztogatási hullám még bizarrabb 
helyzeteket teremtett. Ebben az újabb hullámban kevesebben haltak 
meg, mint a “nagy ugrás előre” idején, azonban az alkalmazott erőszak 
még magasabb fokra hágott. Az “osztályellenségnek” kikiáltottakat 
addig ismeretlen brutalitással ölték halomra. Dien Bien Phu egykori 
kommunista hőse, Wei Gouqing tábornok, pl. gépfegyverrel és 
mozsárágyúval lövette halomba az “osztályellenségeket”. Binyang 
megye katonai parancsnoka pedig kijelentette, hogy a politikai 
tisztogatás alá eső egyedeknek egyharmadát, de legalább egynegyedét 
agyonveréssel és agyonkövezéssel kell kiirtani. Az ezt követő tizenegy 
nap folyamán – 1968. július 26. és augusztus 6 között – 3681 embert 
vertek így agyon. Ennek a folyamatnak következtében, ebben a 
tartományban mintegy százezer ember lelte halálát. A politikai 
vezetőség elöl járt a kegyetlenkedésekben és „az agyonverések 
metodikájának a demonstrálásában”. Ennek a „kötelező 
kegyetlenkedésnek” az eredményeként még a „kötelező 
kannibalizmust” is bevezették. Ez a folyamat a kiszemelt áldozatok 
megvádolásával és denunciálásával kezdődött, az áldozatok 
agyonverésével folytatódott, majd az agyonvert emberek 



245 

széttrancsírozásával és részleges elfogyasztásával végződött. Az 
áldozatok egyes testrészeit – szívüket, májukat s olykor a nemi 
szerveiket – kivágták, sokszor még mielőtt az illető meghalt volna. 
Aztán ott helyben meg is főzték; majd egy ún. „emberhús bankett” 
keretében elfogyasztották. Ez különösen gyakori jelenség volt Guangxi 
tartományban. Egy hatvannyolc éves paraszt pl. mindenki szeme láttára 
szelte szét egy kisfiú mellkasát egyszerűen azért, mert egy egykori 
földbirtokosnak a gyermeke volt. Mikor ezért a tettéért egy újságíró 
később kérdőre vonta, kijelentette: „Igen, megöltem őt. Akit megöltem, 
ellenség volt... Én forradalmat csinálok... Nem jelentette-e ki Mao 
főtitkár, hogy ‘vagy mi öljük meg őket, vagy ők ölnek meg minket’... 
Ez az osztályharc”. Az ilyen jellegű „osztályharcot” a harmincas 
években a kaukázusi postarablóból a Szovjet Birodalom „cárjává” 
emelkedett Joszif Sztálin kezdte el. Két-három évtizeddel később pedig 
Sztálin legodaadóbb híve és követője, a Kína „kommunista császárává” 
lett Mao Ce-tung folytatta teljes gőzzel. Mao olykor még az egykori 
mesterén is túltett. Ennek egyik bizonyítéka a kötelező kannibalizmus 
és emberhús-evés, amely – úgy látszik – kizárólag kínai jelenség volt. 
A Szovjetunióban a kannibalizmust nem az adminisztratív erőszak, 
hanem a Gulág rabszolgatáborok nyomora és a mesterséges éhínség 
termelte ki. Az sodorta olykor-olykor a szabadulni vágyó és éhező 
embereket az  őrültség határához, amikor már kiléptek ember 
mivoltukból és teljesen elvesztették emberi ítélőképességüket. 

 
Szentkirályi Ödön: Kannás Alajos „Kormos kövek” című 

 1956 emlékversének előadását hallhattuk. 

(Dr. Nádas János felvétele) 
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Abelovszky Eliz (Worthington, Ohio): 

DOBOGÓKŐ, A VILÁG SZÍVE 

A dunántúli hármas hegyvonulat: a Bakony, a Vértes, és a Pilis. 
Ennek legészakibb részén, a Pilis hegységben, a Szentendrei Duna-ág 
fölött van egy festőien kimagasló sziklacsoport: a neve Dobogókő. 
Többször jártam már ott és megfigyeltem, hogy a sűrűn látogatott hely 
kilátóvá szélesült részén, mindig elcsendesül a turistazaj. Lehet, hogy a 
csodálatos kilátás a Pilis hegy lábaira és a Duna völgyére teremti meg 
ezt a templomi hangulatot, de lehet, hogy ennek ennél mélyebb oka is 
van!? 

Mióta nevezik Dobogókőnek, és ki adta a nevét, szinte senki sem 
tudja! Azonban a Pilis ősrégi neve is titokzatos. Pilis-Pálos-Pál ősnevek 
abból az időből erednek, amikor az ember még tudta igazi származását 
– talán isteni eredetét is az emberiség – akik régmúltban magas 
szellemi színvonalon éltek – nagyon gyér lélekszám élte túl az 
iszonyatos tragédiát. Könnyen lehet, hogy abból az időből ered a Pilis 
és a Dobogókő neve is, amit a mélységekben és magasságokban 
kutatók „idő előtti” korszaknak neveznek. Ez régebbi, mint a 
történelem előtti kor! Főleg azok a kutatók vallják ezt, akik nem 
értenek egyet nyelvünk és történelmünk összezsugorítóival, általában a 
nagyon eltorzított ősrégi magyar múlttal! 

A mi korunk mindent látni, mindent megérteni, megmérni akar, 
ennélfogva gyakran megdönt olyan tudományokat is, amelyek nem is 
olyan régen még nagyon megalapozott tudásnak számítottak. Azonban 
még ma is létezik hatalmi törekvésekkel befolyásolt tudomány, főleg a 
történelemhez tartozó ismeretek között, ahol a hatalom, a napi politika, 
vagy a könnyű pénzszerzés érdekeit szolgálják az eltorzított tények. Pl. 
ilyen volt a legutóbbi választás hazánkban,  amit később, a győzelem 
után – a hazugsággal nyert kormány hivatalosan is beismert. 

Mi, a XX. század emberei, szemtanúi vagyunk a történelem 
hamisításának, hazánkban is, Európa-szerte is. Azt is láthatjuk, hogyan 
lesz ugyanaz a személy nemzetközi hős, vagy terrorista szörnyeteg? Ez 
csupán attól függ, hogy melyik oldal értékeli „kimagasló 
cselekedeteit”! Az érzelmek mindenütt konvex üvegek, az emberi 
igazság pedig nagyon messze van az abszolút igazságtól. A legjobb 
esetben enyhén relatív. 

A történelem sohasem tartozott az egzakt tudományok közé..., 
mindig befolyásolta megítéléseit és főleg leírását a mindenkori 
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hatalom, az érdek, az indulat, bizonyos néphez, érdekközösséghez, 
vagy a győztes országhoz való tartozás. Az erkölcsi és humánus értékek 
nélküli hatalom pedig, szinte minden időben történelemhamisító volt. 
Európa éppen a mi napjainkban küszködik  középkor iszonyatos 
hamisításaival. 

A Dobogókő elnevezés a szív működési igéjéből (dobog igéből) 
lett jelzője ennek a sziklának, amelyről tudjuk, hogy a világ szíve! 
Hallottuk, hogy Jeruzsálem a világ köldöke, Nebraska a világ gyomra, s 
nyilván van földrajzi elnevezés az ember minden testrészéről 
világszerte. Ez még irodalmilag is gyönyörű hasonlat, ami egy ős-
masszívum lágy rezdüléseit fejezi ki az életet jelentő dobogással. Azt is 
jelenti ez a szív működéséből eredő jelző, hogy nyelvünk fejlődését a 
Teremtés üteme diktálta, ezzel is bizonyítva ennek az ősi erőtől 
duzzadó nyelvnek az ősiségét! Magyar Adorján szerint: „A magyar 
nyelv a Teremtés hangokban kifejezve!” 

A Dalai Láma is közöl egy titkot a Dobogókővel kapcsolatban. 
Szerinte a Dobogókő a földgolyó szív-és-korona csakra állapot! (A 7 
csakra, ami a fejtetőtől a gerincoszlop legvégéig vonul végig testünkön, 
egyre nyilvánvalóbb titokként: az emberi test 7 csokra!) 

Sok vallás és korszak isteni neveket, erőket és tulajdonságokat 
adott a Naprendszer bolygóinak, s az ennek megfelelő tiszteletet, még 
akkor is, ha pontosan nem is tudták, hogy mit tisztelnek benne. 
Azonban azt is tudjuk, hogy a tiszteletadás állapotában, szinte az 
Istenben élt a régmúlt idők embere. „Mert Őbenne élünk, mozgunk és 
vagyunk, ahogyan a ti költőitek is mondották... Mert az Ő nemzetsége 
is vagyunk”. Csel 17:28 Azt is tudták: „Az Ő angyalait szelekké teszi 
és az Ő szolgáit tűz lángjává”. (Pál, zsidókhoz írt leveléből)  

Őseink ezért tisztelték a szelet, a tüzet, mert angyalokat, Isten 
szolgáit látták ezekben az elemi erőkben. 

Ezt Pál apostol is tudta, az ő kikutathatatlanul szerzett ismeretei 
alapján (bár már én is elfogadom azt a feltételezést, hogy megtalálta 
Jézus írásait...) 

Napjainkban, az egy várossá zsugorodó, globális világ mindent 
megmérő vágyainak kutatása szerint: Budapest, Csepel-szigettel, 
Dobogókővel együtt Európa közepe észak-déli és kelet-nyugati 
irányban is! (Azt hiszem, ezt is érdemes volt megemlíteni.) 

Ma már minden tudós – magyar, vagy nem magyar –, aki 
tisztességgel műveli tudományát, elfogadja, hogy a magyarok 
őstörténete szakrális ősiség!, szinte az egész világ spirituális kincse, 
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talán öröksége is! Városok, hegyek, folyók nevei évezredes titkokat, 
neveket őriznek. 

A mai vakvezérek – Rákosi rendszerétől a mai napig – éppen 
szétverni készülnek azt a vármegye-rendszert, ami ezer évek óta volt 
jellemző a magyar fajú népek állam szervezésére. Ezekben a 
vármegyékben a néppel megosztott hatalom az isteni eredetű 
demokráciát hirdeti! 

Egy ősi írás szerint: „így tanította ő Istene”. 
Ennek a vármegye-rendszernek követője a svájci kanton-rendszer, 

sőt az amerikai államszövetség is, mert ezáltal a megosztással kerül a 
nép- közelbe a hatalom! 

A Kárpát-medence ősiségét tekintve éppen olyan régi és titokzatos, 
mint az utóbbi évtizedek kutatásai folytán kibontakozó, sok évezredes 
történelmünk. Az ellenséges, vagy hazai régészek egy része 
nevetségessé teszi még a külföldi kutatókat is, ha szépet és jót, vagyis 
igazat mondanak rólunk! A finnugor elmélet csak 2-3 ezer éves, 
nagyon primitív multat enged meg nekünk. A XVIII. században, az 
1800-as évek elejéig, a magyar-gyűlölő Habsburg-dinasztia által 
irányított osztrák „tudósok” pedig egyszerűen kijelentették, hogy 
„történelem nélküli nép a magyar”. 

Azok a merényletek, amelyek Szent István óta mérgezik a magyar 
nyelv és történelem létét és fejlődését, sajnos, nem szűntek meg a mai 
napig sem. Trianonról pl. – ahol az organizált bűnözés fogalmát is 
kimerítő nemzetközi diplomácia, még a Habsburgok bűneiért is 
Magyarországot büntette meg, a történelemben példátlan galádsággal – 
még ma sem lehet beszélni hivatalos fórumokon. 

A Monarchia megszűnése után néhány nyugalmas évtized 
következett, de a Habsburg-befolyás és a 400 éves oktatási rendszer 
még mindig éreztette hatását. Talán nem annyira, mint ma, a 16 évvel 
ezelőtti ún. rendszerváltás után, amikor a kommunista befolyás még 
mindig hatalmas erővel használja nemzetgyilkos politikáját. Nemcsak a 
tankönyvekben, hanem az operáló termeken is, ui. az elmúlt 60 év alatt 
8 millió művi vetélést (abortuszt) hajtottak végre. Tehát megölték az 
alig tíz milliós magyarságnak közel a felét. 2006-ban pedig törvényes 
jogra emelkedett az a rendelet, hogy minden 18. életévét betöltő 
személy művi úton meddővé teheti magát. Tehát már csírájában ölik a 
nemzetet! 

Egyéb néhány példa: Szinte bűn a háromszínű kokárda viselése, 
vagy magyarságunk megvallása. 1956-ról még ma sem tanítanak 
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igazságot. Nagy Imre és az 1956-os szabadságharc emlékművét 2006. 
október 23-án csak a kormány tagjai koszorúzhatták meg! Hazánkban, 
a ma még hivatalosan is elismert Magyarországon, csak a magyarokat 
lehet szidni bűntetlenül. Minden egyéb népfajta szidását a törvény 
bünteti. 

A nemzetre nézve kedvező kutatási eredményeket produkáló hazai, 
vagy külföldi tudósokat agyon hallgatják, vagy nevetségessé teszik. 
Ilyen pl. az amerikai professzor, Grover Krantz kutatási eredményei, 
aki szerint kb. 40-45 ezer éve élnek a magyarok a Kárpát-medencében. 
Gőgösen mondta egy hazai nagyság, hogy „10,000 évet is nehéz 
bizonyítani”! 

Ugyanakkor nem tudott mit kezdeni a Vértesszőlősön talált ember 
maradványaival, aki 350,000 éve élt hazánknak ezen a területén. 
Lakóhelyén talált tűzhelyek és primitív eszközök azt is bizonyítják, 
hogy ennek az értékesen bizonyító „leletnek” elődei és utódai is voltak. 
A nemzetközi tudomány „Homo erectus/sapiens paleo-hungaricus” 
néven regisztrálja ezt a nagyértékű leletet. 

Hazai honfitársaink vagy nem tudnak róla semmit, vagy 
érdektelenül legyintenek, he efféléről kívánunk beszélni velük. Sajnos, 
az „érdektelenül legyintők” között vannak ún. magyar tudósok is A 
paleo-hungaricus több, mint negyedmillió éves létezése ugyanis nem 
illik bele a történelem nélküli magyarság, a primitív, a jött-ment népről 
kialakított nézeteikbe! A korábban csak homo erectus-ként regisztrált 
lelet azzal érdemelte ki a homo sapiens jelzőt, mert koponya-térfogata 
1400 cm3-nél nagyobb volt. (A mai emberé 14503) Azonban a genetikai 
felméréssel a mai napig adós nekünk a tudomány! 

Mostohán kezelt történelmünk sorsában gyönyörű ősnyelvünk is 
osztozik. Az 1848-as szabadságharc leverése után osztrák terrorral újra 
fellángolt a ránk kényszerített elnémetesítő vágy. Az 1800-as évek 
elején már csak pár évtizedes jövőt jósoltak nyelvünknek a jó osztrák 
szomszédok, azonban a szabadságharc előtt és alatt feléledt magyar 
nemzettudat meghiúsította ezt az ábrándot, tehát taktikát változtattak. 

A mi korunkban, háború utáni években – 1945 után – a „bűnös 
nemzet” hazug fogalmával ölték a nemzettudatot, 1849 után a 
„primitív, jöttment  ázsiai nép és annak összetákolt nyelve” volt a 
gyilkoló jelszó. 

Arany János, akiben a nemzettudat mellett élt még az eredettudat 
is, – remekműveivel, magyar mondáival, a Toldi-trilógiával nagyon 
szívósan be is bizonyította azt –, a Tudományos Akadémia 
főtitkáraként, szép szavaival, szakmai írásaival, verseivel nagyon 
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szívósan és gyönyörű nyelvünk gazdagságával harcolt is ellene. Egyik 
versében szomorú gúnnyal így ír:  

„Kisütik, hogy a magyar nyelv 
Nincs, nem is lesz, nem is volt. 
Ami új van benne, mind rossz, 
Ami régi, az meg tót”. 

Ezzel együtt több nyugati nyelvész vallja, hogy a tótok sohasem 
voltak szlávok, mindig a magyarokkal éltek, s mivel kisállattenyésztők 
voltak, (kecske, juh) szerették a hegyi legelőket, ezért éltek főleg a 
Felvidéken. Mindig magyarul beszéltek, de szándékosan helytelenül 
(intentionally wrong).  

Ezzel szemben, szintén ebben az időben, az 1800-as években élő, a 
nagy meseíró, (James) Grimm Jakab azt írja nyelvünkről: „A magyar 
nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet”. 

A XX. században George Bernard Shaw – miután évekig 
tanulmányozta nyelvünket –, azt írja: „Meggyőződésemmé vált: ha 
magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lett 
volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó 
nyelven sokkal potosabban lehet leírni a parányi különbségeket, és az 
érzelmek titkos rezdüléseit”. 

Néhány éve a Magyar Nemzet nevű újságnak adott nyilatkozatában 
Ove Berglund svéd orvos és műfordító ezt mondta nyelvünkről: „Ma 
már, hogy van fogalmam a nyelvek struktúrájáról, az a véleményem, 
hogy a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke”. 

Teller Ede atomfizikus szerint: „Nincs értelme az ősnyelv után 
kutatni, mert az emberiség ősnyelve a magyar nyelv”. 

Neuman János, a computer atyja, aki – saját szavai szerint – a 
budapesti Fasori evangélikus gimnáziumnak köszönheti tudományos 
gondolkodását, azt írja, hogy „a computer logikáját a magyar nyelv 
logikájára építettem fel”.  

Az előbb már említett amerikai professzor, Grover Krantz szerint a 
magyar nyelv Európa eredeti nyelve (native language). Pontosan úgy, 
mint Amerikában, ahol hivatalosan is „native language” az „indián 
nyelv”! A felfedező Kolumbusz Kristóf tévedéséből kifolyólag lettek 
indiánok a mindig Amerikában élők, mert Kolumbusz azt hitte, hogy 
Indiába érkezett, azért nevezte az őslakókat indiánnak. Ezek a népek 
még ma is beszélik az ősnyelvet, ott, ahol nem irtotta kis azt az angol, a 
portugál, vagy a spanyol! 
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A második világháború és 1956 után ideérkező magyarok sokszor 
meglepődtek a hasonló szavak és tárgyi kultúra hasonlóságán, pl. 
torontáli szőnyeg. Ohio államban még ma is van Tuskaravasz és 
Tupamaros nevű helység. A szekolya fenyő és az azonos nevű indián 
törzs neve nagyon hasonlít a Börzsönyben levő Szokolya falu nevéhez. 
A sequoja és íróquez törzs nevek kiejtve szekolya és írókéz, miután 
ezeket először a franciák jegyezték le – a francia nyelvnek pedig nincs 
k betűje –, ezért ezeket ma is franciásan, a q betűvel írják. 

Ezt a csodálatos, erőtől duzzadó nyelvet, a magyart, – az angyalok, 
félistenek nyelvét – rongálja, lenézi, lenézeti, sok helyen, főleg a 
trianoni határokon kívül! Tűzzel-vassal, vagy rafináltan, rosszul 
értelmezett emberi, vagy állami joggal, írtja a primitív nacionalizmus és 
az évezredes gyűlölet! Szinte divat lett a nyelvrongálás, hazánkban is, a 
torz határokon belül is. Idegen szavak tömege keveredik a mindennapi 
beszédbe, ugyanakkor, amikor minden kifejezésre van több, jobb és 
megfelelőbb saját szavunk. 

Nyelvünk zenéjétől,  a természetes hanglejtéstől, erősen különböző 
beszéd hömpölyög Budapest utcáin és az elektromos média hullámain. 
A külföldet majmoló, gyökerét vesztett emberektől ilyenféle 
mondatokat is hallottam már, hogy: „a magyar is egy nyelv”!? 

A mai Magyarországon hamar megkapjuk azt a jelzőt, hogy 
„magyarkodunk”, ha nyelvünk nagyszerűségéről, vagy csodás 
történelmünkről beszélünk. A „magyarkodó” szóban fel kell fedeznünk 
az idegen ármányt is, mert, ha ez a szó: „magyarkodik” igazi magyar 
szó lenne, akkor lenne „németkedő, vagy angolkodó” stb. szavunk is. 
Most is és mindig ezért kérek meg minden jószándékú magyart szerte a 
világon, hogy legyen „főfoglalkozású magyar”, akármiből él meg 
hétköznapjaiban, mert az ellenség már saját berkeinkben, gyakran 
otthonainkban tevékenykedik, néha úgy, mint gyermekeink tanítója! 

Ezzel együtt modernkori történelmi adat: egyre több nyugati régész 
és nyelvész tanulja a magyar nyelvet – néhány év óta! 

Jelen voltam dr. Borbula János, Hollandiában működő egyetemi 
tanár díszdoktorrá avatásán Budapesten – a miskolci Nagy Lajos Király 
Egyetem adta neki ezt a címet –, aki azért a tudományos érdeméért 
kapta ezt a megtisztelő rangot, mert a szakmában elfogadtatta azt a 
tételt, hogy a régésznek azon a nyelven kell elolvasni az ősi írásokat, 
amilyen nyelven írták. 

Bebizonyította, hogy az ősmagyar, az ősegyiptomi és a sumer 
ugyanaz a nyelv. Tehát  az ősegyiptomi írások elolvasásához szükség 
van a magyar nyelv tudására! Nyilván ez is oka annak, hogy nyugati 
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tudományos körökben egyre többen tanulnak magyarul. – Egyiptom 
jelenlegi lakói nem az ősegyiptomi nyelvet beszélik! 

Az angol emberről mindenki tudja, hogy úgy szedte össze nyelvét 
is, mint a birodalmát: más népek szavaiból, vagy földjéből vette el azt, 
amire – úgy vélte – szüksége volt és így állt össze az angolszász nyelv, 
vagy a – szemünk előtt összeomlott, egykor – félvilágméretű 
birodalom. Ezt mégsem veti senki a szemükre és számukra nem is 
szégyen. 

Azonban a hazug „tudományos igyekezettel” ellenünk, hazánk és 
nyelvünk ellen összehordott hazugságokat a bűn, a szégyen, a 
jöttmentség, ázsiaiság és alacsonyrendűség terheként rakják vállunkra 
azok, akik belőlünk éltek és élnek! 

A logika íratlan törvénye alapján fejlődő ősnyelvünk történelmét 
igen sokan ismerik. Egy rabbinikus írás szerint: „Isten egy-egy angyalt 
bízott meg azzal, hogy a bábeli zűrzavarban keletkezett hetven (70) 
nyelvet őrizze. Azonban a magyar nyelv őrzését magának tartotta meg 
az Úristen”! 

Ez szinte parancsolóan jelenti számunkra azt, hogy legalább mi, 
magyarok vegyük már komolyan, milyen értékes kincs van 
birtokunkban!!! 

A sumer irodalom egyik gyöngyszeme az „Enki és a Ninhurszág” 
című költemény, ami egyesek szerint a legutolsó jégkorszak 
magyarországi borzalmait, élményi alapon írja le, de felismerhetők 
benne a magyar falvakban használt mondatok, vagy azok ellenkezője, 
mert eltűnt az a nép, akikhez ezek a szavak szólnak. Pl. „A város szélén 
jajszót koldus nem kiált. 

Tilmun-Dilmun-Mundil-Erődil-Erdély volt az a hely, ahonnan a 
magyarok – a jégkorszak leghidegebb idejében – kivándoroltak, 
elmenekültek, nagyrészük Mezopotámiába. 

Ninhurszág – Anyaország értelmű szó. 
Enki és Ninhurszág a Napnak, és az Anyaországnak, a megtartó 

szereteten alapuló kapcsolatát jelenti. Az eljegesedés legmélyebb 
korában a Nap elhagyta az Anyaországot. 

Ma már sok kutató elismeri, hogy a földi kultúrák bölcsője Erdély, 
de többen ezt a helyes felismerésüket egy alapjaiban helytelen 
embertörténetbe igyekeztek beilleszteni. Az őstörténet kutatói 
töméntelen bizonyítékot sorolnak fel arra nézve, hogy a Föld mai 
kultúrájának Erdélyben van a gyökere! Azonban a legdöntőbb 
bizonyítékot Cholnoky Jenő, világhírű magyar földrajztudós 



253 

szolgáltatta, azzal a megállapításával, hogy az erdélyi völgyeknek a 
„völgytalpai” a világon a legszélesebbek. 

A széles völgytalpakat az árasztásos földművelés hozza létre. Ez 
szükségszerűen azt jelenti, hogy Erdélyben folyatták – a legrégibb idő 
óta – az árasztásos földművelést. Ez a földművelő módszer megkerüli, 
vagy kihagyja a szántás, a gyomirtás és a trágyázás műveletét. 
Ugyanezt az árasztásos földművelést folytatták Egyiptom őskorában is, 
a Nílus völgyében. 

A „Jézus és a szumirok” c. előadásomban sokat idéztem Zecharia 
Sitchin könyveiből (ami sajnálatos módon a Krónikából kimaradt, de 
Budapesten megjelent. „Szót kérek Amerikából” c. könyvemben benne 
van és kapható). Z Sitchin szerint a Homo sappiens más bolygóról a 
Földre jött, a földi embernél sokkal fejlettebb emberek génjeiből alakult 
ki. Ezt a Biblia Ótestamentum-i része így írja le, hogy “akkor még 
istenek éltek a Földön”. Ma már ezt a tényt szinte mindenki elfogadja. 
Bár nem mindenki keresi, hogy honnan erednek ezek az ismeretek. 
Sitchin szerint a sumer agyagtáblák különböző írásaiból és 
másolataiból. Minden más nép az agyagtáblákról szerezte ismereteit. 
Sokak szerint a másolatokat a Biblia nagyon lerövidítette és a neveket 
számukra ismertebb nevekre kicserélte. 

A Biblia néha óriásoknak, máskor isteneknek, vagy  a 
legmodernebb Biblia-fordítás Nefilim-nek nevezi. Nefilim, ami nem 
csak „óriásokat, vagy isteneket” jelent, hanem egy egész mondatnyi 
értelme is van: „akiket ide ledobtak”, vagy „akik ide alászálltak”. 

Plessa Elek és az általa ismert ősi írások szerint Elek Űr Ős 
űrhajója Erdélyben ért földet, itt terült szét a magyar faj, (nagyon 
sokkal több, mint 45 ezer évvel ezelőtt) és ők elsőként kezdték el az 
árasztásos földművelést. 

Itt, Erdélyben építette fel Elek Űr Ős első gúla-fali írását is – 210 
ezer évvel ezelőtt –, azon a helyen, amit még ma is Gyulafehérvárnak 
ismerünk!!! Ebbe a gúla-falba volt beleépítve az első Bizonyság Tábla, 
rajta az isteni parancsokkal. (A második Bizonyság Tábla Egyiptomban 
volt.)  Ezt a gúla-fali írást a magyar faj, Szent István első magyar király 
idejéig megőrizte. Valószínűleg a Szent István-kori tisztogatás, mint 
pogány emléket pusztította el. 

Egyesek szerint a gúla-fali írás volt az édeni tiltott fa, „a tudás 
fája”, azzal a komoly különbséggel, hogy ez a gúla-fali tudás nem volt 
tiltott, hanem nagyon is ajánlott volt abban az időben, amikor a hit és a 
tudomány isteni ajándéknak számított. 
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Még valami ősi népünkről is: 
Herodotosz, a történetírás atyja – a Föld legrégibb fajának a pelasg 

fajt tekintette. Horvát István, magyar kutató – igen nagy alapossággal 
és felkészültséggel – bebizonyította, hogy a pelasg név a magyarok 
nevezője! A mai Magyarország északi részének lakói nevezik magukat 
pelasg-nak, ma már palóc formában. A tőlük délebbre lakó jász 
magyarok filis-teus-nak nevezték magukat, ami szintén és kétségtelenül 
pelasg-ot jelent. 

Pelasg= Pál-ös-ükü, vagyis egy pál nevű Űr-Ős leszármazottja. A 
Filis-teus=Pál Ős-idesz=Pál-Ős származék. 

Horváth István: „Rajzolatok a magyar nemzet legrégibb 
történetéből” c. írásában oklevelek tömegével bizonyította, hogy a 
jászok okirati neve 1740ig filiszteus volt. (Tehát 266 évvel ezelőtt a 
jászok még filiszteusnak nevezték magukat.)   

Gvadányi 1800 körül írta a „Peleskei nótárius-t, amiben olvasható, 
hogy a jász vidék városa Jászberény, a filiszteusok metropolisa volt. 

A szó, a szokás, az ősi földrajzi nevek tovább élnek, mint az 
emlékezet. Mint legfőbb kincseinket kell őrizni ezeket, mert az arany, 
és egyéb – ingó és ingatlan – kincseink elrabolhatók, de az agyunkban 
tárolt és a nemzedékeknek átmentett ismeretek nem csak megtarthatók, 
hanem nemzet-megtartó erejük is van. A nemzet kollektív emlékezete, 
a kollektív-tudatalatti hatalma – az a hely, ahol „a moly nem emészti 
meg, a lopók el nem lophatják”. 

 A fenyegetően közelgő klímaváltozás előtérbe hozza a geológiai 
ismereteket Földünk múltjával kapcsolatban, hogy azon keresztül is 
készülhessünk jövőnkre. A Kárpát-medencének – még ember előtti 
állapotában, amikor talán még nem volt „medence” sem – ez a múltja is 
sok érdekességet takargat. A geológusok szerint is onnan indult ki az 
élet, sok millió évvel ezelőtt. A mai tudomány szerint, amikor Földünk 
még csak egy nagyon forró tűzgolyó volt, akkor hazánk területén volt 
az északi sarok. A Föld forrósága és a sarki hideg, langyos tengerré 
változtatta ezt a medencét, ahol parányi lények éltek, amiből évmilliók 
alatt fejlődött ki a magasabbrendű élet. 

A szintén még ember előtti élet: 
Ebből az ismeretből indult el – talán – az a “tudományos babona” 

is, hogy a közelgő jégkorszak alatt ez a terület emberek számára 
lakható marad, és táplálni is képes lesz az ott élőket.  Egyesek a fizikai 
megmaradásuk reményében vásárolnak ingatlant Magyarországon! 
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Óraszám lehetne beszélni az egyre duzzadó adatokról, egykor 
hatalmas és művelt népünk történelméről, és azokról, akik nyelvünkön, 
vagy közel azonos nyelven beszélnek. A genetika hőskorát éljük, ami 
szerint minden ember, aki ma a Földön él, több, mint 99%-ban azonos 
génekkel rendelkezik. Ha minden ember genetikailag ilyen nagy 
százalékban azonos, nem természetes-e, hogy nyelve is azonos talajból 
fejlődött ki? Van, aki így fejezi ki, hogy némely nyelv a magyarhoz 
képest kevésbé torzult, mint a többiek! 

Úgy tudom, hogy a U.N. alapokmányában van utalás az ősnyelvek 
megmentésének fontosságáról. Sőt, anyagi alap is van hozzá! Azt 
hiszem, itt az ideje annak, hogy ezt a jogot is felhasználjuk – még a 
Kárpát-medencén belül is fenyegetett – ősnyelvünk védelmében! Ha 
nem tesszük ezt ma, akkor mikor? Ha nem mi, magyarok, akkor 
kicsoda? 

Ezt a mentő munkát kell elkezdeni nagyon elnyomott, kifosztott 
nemzetünkért is. Azért az egykor hatalmas népért, aki a mi népünk, és 
aki százalékarányban és abszolút számokban is tragikus gyorsasággal 
fogy! 

Felhasznált irodalom: Bakos Attila: Duna Evangéliuma; Varga Csaba írásai; Heribert 
Illig: Kitalált középkor; Sütő Zoltán: Paradigma; Plessa Elek: Űr-ősök: isteni sugallatú 
emberi beszéd; Graham Hancock: Fingerprints of gods.  
 

 
Abelovszky Eliz, író, történész, előadását mondja. 

(Somogyi F. Lél felvétele) 
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Szentkirályi Endre: 56 történet 1956-ról 

 „Amerikai magyarok személyes emlékei 1956-ról” című előadását mondja. 

(Somogyi F. Lél felvétele) 

 

 

 
Dr. Sasvári László (Lausanne, Svájc) közíró, a svájci magyarság képviselője „A 2006-os 

választás elemzése, értékelése”című előadását mondja. 

(Somogyi F. Lél felvétele) 
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X. 
KÖZÉRDEKŰ  KÖZLEMÉNYEK, 

ÉLETRAJZOK 
 

 Szentkirályi Endre:  

ÉL MÉG MA IS 1848 ÜZENETE! 

Ünnepi beszéd – elhangzott Clevelandben az Egyesült Magyar Egyletek 
1848-as Forradalom Megemlékezésén, 2007. március 18-án. 

Hölgyeim és Uraim, Kedves Cserkésztestvéreim, Mélyen Tisztelt 
Ünneplő Közönség!  And for those members of the audience who don’t 
speak Hungarian, I thank you for being here today.  

Miért vagyunk ma itt, ezen a napsütéses márciusi délutánon? 
Legtöbben azért, mert fontosnak tartjuk a megemlékezést, mert 
érezzük, hogy ezt kell tennünk. Nézzünk meg egy amerikai ünnepet, 
mit csinál az amerikai nép? Családjával összeül Hálaadás ünnepén, 
óvodákban pilgrimként és indiánként öltöznek a gyerekek, mert 
fontosnak tartják a megemlékezést. Mert tényleg kemény volt az a tél 
1621-ben, Plymouth településén, akik egyébként a szabadság miatt 
jöttek át a tengeren, a társaságnak kereken a fele elpusztult a kemény 
tél folyamán, de összeültek a bennszülöttekkel hálát adni. Ezt ünnepli 
az amerikai nép  is minden év novemberében: mivel fontosnak tartják. 

Miért vagyunk ma itt? A gyerekeket idepofozták szüleik, mert 
fontosnak tartják a megemlékezést. Engem is gyermekkoromban 
idehoztak, egy kedves néni a hátsó sorban szájrouge-al rajzolt a 
program hátulján szórakoztatni, és valahogy csak kibírtam az akkoriban 
számomra unalmasnak tűnő szónokokat. 

Azonban  nemcsak mi ünnepelünk itt ma délután. Az egész 
világon, Ausztráliában, Délamerikában, Európában, a Kárpát-
medencében is összejönnek a magyarok megemlékezni március 15-ről. 
Öt évvel ezelőtt Németországban, Frankfurt városában töltöttem  
március 15-öt. Ott sem volt különb a megemlékezés: a heidelbergi és 
mainz-i magyar cserkészek szerepeltek, néhány vers, ünnepi szónok, 
kávé és sütemény, és persze a hátsó sorban kérdezi a 4 éves gyermek, 
„Apuka, mikor lesz már vége?” 
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Miért vagyunk ma itt? Mivel fontosnak tartjuk a megemlékezést. 
Pár éve Magyarországon töltöttem egy iskolaévet, és ott láttam először, 
hogy nem csak a 60-70-valahány éves öltönyös emberek jönnek össze 
egy templomi alagsorban, hanem széles társadalmi rétegekből 
összetevődött tömeg, sőt fiatal egyetemisták Bocskay kabátban 
emlékeztek Budapest utcáin. Manapság olyan könnyen elkönyveljük a 
mai fiatalokat, hogy nem mutatnak tiszteletet. Azonban a fiatalok 
fontosnak tartották a megemlékezést. Most hadd tegyem itt hozzá, hogy 
2005-ben a Pázmány egyetemen sok fiatal diák Bocskay kabátban 
vizsgázott, csak úgy maguktól, és akkor jöttem rá, hogy mit is jelent ez 
a kabát: gyerekként úgy véltem, hogy 2-3 kedves eccentrikus bácsi 
hordta, meg persze a református lelkészek, de most már belátom, hogy 
azok nem eccentrikus emberek voltak, hanem nagyon is ráláttak a 
dolgokra, mint ahogy a mai nap a magyarországi fiatal egyetemisták is 
rálátnak a dolgokra, hogy ez a ruha több száz éves történelmi 
hagyománnyal rendelkező  ünnepi viselet, amelyet fontos eseményeken 
hord az ember.  Már nekem sem illik szájrouge-al színezni a program 
alatt,  hanem inkább Bocskay kabátban szónokolni. Igen, fordul az idő 
kereke. 

Ezért vagyunk ma itt, mert fontos eseményekre emlékezünk, mert 
mi is része vagyunk a magyar nemzetnek, akárhova is helyezett 
bennünket a sors. Van, akit Frankfurtba, van akit Ausztráliába, van akit 
Erdélybe, van akit Budapestre, és van akit ide Clevelandbe. 

Ezért vagyunk itt, emlékezni, de közel 160 év távlatából van-e 
egyáltalán köze azoknak a márciusi eseményeknek hozzánk, clevelandi 
magyaroknak? Szerintem van. Annak ellenére, hogy teljesen más 
világban élünk: ma már van rádió is, telefon is, repülő is, atomfegyver, 
űrhajó is, Internet is, nem is osztrák zsarnokság alatt, hanem a 
legszabadabb országban élünk, közel 160 évvel később igenis van köze 
1848-nak a mi életünkhöz. És jó hírem van: ma is él még 1848 üzenete. 

Mi köze a clevelandi magyar hentesnek, cukrásznak, temetkezési 
rendezőnek, pénzügyi tanácsadónak 1848 magyarjaihoz? Felületesen, 
semmi köze. De mélyebbre menve, részei egy magyar közösségnek, 
amely nem mindig egyforma, de magyarnak vallja magát. 

Mi köze a clevelandi magyar egyházközségeknek 1848 
magyarjaihoz? Felületesen, semmi közük. De mélyebbre menve, 
alkotói magyar közösségeknek, akik nem mindig egyformák, de 
magyarnak vallják magukat. 

No és  a 6 clevelandi magyar rádióadás? Manapság olyan könnyen 
elkönyveljük a mai fiatalokat, hogy nem tesznek semmit, de nézzük a 
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helyi magyar rádióadásokat: több 35 éven aluli bemondó szolgál 
rendületlenül minden hétvégén. Él még 1848 üzenete! 

Mi hajlamosak vagyunk mondogatni, milyen kár hogy nem tudnak 
unokáink magyarul. Beolvadtak. De gondoljunk csak vissza 1848 
világára. Széchenyi István csak felnőtt korában tanult meg magyarul, 
mégis mennyit tett nemzetéért felnőtt korában. 

Azután hajlamosak vagyunk mondogatni, mennyit acsarkodik a 
magyar, mennyi a sok vita! Cleveland magyarjai között is vannak viták, 
de miért ne lennének? Gondoljunk csak vissza a Széchenyi / Kossuth 
vitára. Jóindulatú értelmes embereknek is különbözhet a véleményük. 

A mellettünk lévő Cserkészház például hogy épült fel közel 20 
évvel ezelőtt? Szó volt arról, hogy bele kellene kezdeni a nagy 
munkába, és jóindulatú értelmes embereknek különbözött a 
véleményük. Az illetékesek vitatkoztak, érthető érvekkel mindkét 
oldalon, amíg valaki egy nagyon jelentős összeget adományozott saját 
vagyonából, hogy elinduljon a tatarozás. Ez az ember szememben  
modern Széchenyi, mert Széchenyi is egy évi jövedelmét adta a 
Magyar Tudományos Akadémia létesítésére. Igenis, kedves magyar 
Testvéreim, jó hírem van: ma is él még 1848 üzenete. 

Azután a Magyar Park-i kísérlet? Bár nem sikerült, tiszteletre 
méltó, hogy néhányan saját vagyonukból adtak és személyes 
felelősséget vállaltak, nem is beszélve a CMAC áldozatkészségéről, 
hogy beinduljon a Magyar Park, legyen végre egy közös magyar 
földünk, épületünk, ennyire távol hazánktól. Annak ellenére hogy nem 
sikerült megvalósítani, ezek az emberek, és a CMAC vezetősége, ezek 
a modern kor Széchenyiei. Él még 1848 üzenete. 

 Hajlamosak vagyunk mondogatni, hogy manapság már senki sem 
vállal felelősséget a magyarságért. De nézzük csak a Múzeum  
önkénteseit, mennyi sok jót tettek népünk hírnevével, milyen fontos 
szolgálatot végeznek? Nézzük csak évről évre a Magyar Társaság 
novemberi kongresszusait. Nézzük az MHBK-t, akik most már 60 éven 
keresztül a magyar katonai hagyomány őrzői és ápolói, magyar katonai 
özvegyek támogatója. Nézzük a Cleveland Hungarian Development 
Panel-t, mennyi támogatást nyújtott az egyetemes magyarságnak az 
évek során? Nézzük a Magyar Iskola tanítóit, a cserkészet kamaszkorú 
és felnőtt vezetőit, a regös csoportot? Nézzük a Hiramban levő 
Hungarian Cultural Center-t, székely kapujával és rendszeres 
hírlevelével együtt. Aztán nézzük a Bocskay István Kultúrkört.  Nézzük 
környékünk 8 magyar egyházközségét, mindegyiknek komoly múltját 
és hétről-hétre áldozatos munkáját. Nézzük a Néma Bált, ami évente 
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lényeges összeget küld a Kárpát-medencébe; a bálra adnak a szegény 
nyugdíjasok, egészen a gyárigazgatóig, sok kicsi sokra megy alapon. Jó 
hírem van: ma is él még 1848 üzenete. 

Most pedig kissé más irányba kanyarodva, nézzük csak röviden a 
történelmi eseményeket. Görgey Artúrt hazaárulással vádolták, azt 
mondták rá, hogy hatalomra vágyott és diktátor akart lenni. Gondoljuk 
csak végig pályafutását. Fiatal császári tisztként szolgál, majd leköszön 
és elmegy vegyészetet tanulni, a prágai egyetemen lesz tanársegéd. Ez 
hatalomra vágyás? Jött a szabadságharc és jelentkezett szolgálni. 
Hamar előléptették ügyes hadvezetése miatt, majd tábornok lett. Mikor 
később elveszett minden, Kossuth külföldre menekült, ráruházván a 
hatalmat, vége lett a szabadságharcnak. 25,000 honvéddel 368,000 fős 
osztrák és orosz túlerő miatt letette a fegyvert, ez  hazaárulás volt? Ha 
hatalomra vágyott, akkor miért nem menekült ő is külföldre, járhatta 
volna a világot, nagy közönségek előtt beszédeket mondva, mint ahogy 
később MacArthur tette, de Görgey erre nem tett szert, vállalta döntései 
következményeit, akkor is, ha hazaárulással vádolják, és ezt a sorsot, 
ezt a nehéz terhet viselte egészen 98 éves korában bekövetkezett 
haláláig, 1916-ban. 

Ma nem hallunk ugyanilyen vádakat, amikor becsületes emberek 
legjobb tudásuk szerint nehéz helyzetben döntenek, mint akkoriban 
Görgey? Nézzük például a Magyar Iskolát vagy a Cserkészetet: 
mennyivel több magyart segíthethetnének, ha befogadnának olyant, aki 
nem tud magyarul. Ez nem hazaárulás, mert kizárnak egy egész csoport 
embert? Nem, kedves Magyar Testvéreim, mert jóindulatú értelmes 
embereknek is különbözhet a véleményük. Nem, ezt inkább úgy nézem, 
hogy becsületes emberek nehéz helyzetben levő döntései. 

És a Magyar Baráti Közösség, az Itt-Ott találkozó szervezői? Őket 
pedig az a kritika érte különösen a 70-es és 80-as években, hogy 
tartották a személyes kapcsolatot értelmiségiekkel a Kádár kormány 
jóváhagyásával. Volt, aki lekommunistázta őket. Szerintem értelmes és 
jóindulatú embereknek is lehet más és más a véleményük, mint annak 
idején Széchenyi és Kossuth. Továbbá, a Magyar Baráti Közösség 
becsületes emberekből áll, akik nehéz helyzetben döntöttek, mint annak 
idején Görgey. De nem értette mindenki őket. 

A szabadság azt jelenti, hogy azt csináljuk, amit jónak látunk, de 
viszont hagyjuk, a másik is azt tegye, amit ő jónak lát, akkor is, ha nem 
értünk vele egyet. Most ez nagy dolog, hogy itt vagyunk ma délután 
különbségeink ellenére, mert lehetnénk máshol is, ülhetnénk otthon a 
TV előtt, vagy megsértődve szervezhetnénk külön megemlékezést, de 
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az, hogy itt együttműködünk, nagy dolog. Márai Sándor egyik versében 
a következőket írta: 

És kérdik, egyre többen kérdik, 
Hebegve, mert végképp nem értik –  
Ők, akik örökségbe kapták -: 
Ilyen nagy dolog a Szabadság? 

Ezt a kérdést vetette fel Márai, és ez a mai világban is érvényes, 
ugyanúgy mint közel 160 évvel ezelőtt. Ilyen nagy dolog a szabadság? 

Mehetünk Budapestre erre a kérdésre válaszolni. Éppen most a 
héten, csütörtökön zajlottak le a március 15-i megemlékezések, és 
néhány tojásdobás, berregtető motorkerékpár, és az esti órákban 
randalírozó huligánok ellenére több százezres tömeg békességesen 
megemlékezett. Jó hírem van: Budapesten ma is él még 1848 üzenete. 

Vagy menjünk Irákba, választ keresve. Ilyen nagy dolog a 
Szabadság? Ha eltekintünk az amerikai civil vezetőségtől és attól az 
alsó katonai rétegtől, aki tulajdonképpen csak azért harcol, mert 
pajtásai számítanak rá. Ha ezektől eltekintünk, van egy nagyon széles 
sáv az amerikai hadseregben, az értelmes baka, az edzett őrmester, és 
sok közép-rétegű tiszt, aki tényleg éjjel-nappal azon munkálkodott és 
munkálkodik, régen a déli rabszolgákért, később a második 
világháborúban, majd a kóreai és vietnámi népekért, ma pedig az 
irákiakért, hogy másoknak jobb életük legyen. Akármit gondol az 
ember a háború vezetéséről, az nem vesz el attól az erőfeszítésből, amit 
a naiv, bár jóindulatú amerikai katona megtesz a szabadságért, köztük 2 
clevelandi magyar fiú is. Manapság olyan könnyen elkönyveljük a mai 
fiatalokat, hogy lusták, nem áldoznak semmiért. Hát ez a két 
fiatalember teljesen tisztában volt döntésük veszélyével, és mégis 
akarattal ott szolgáltak. Igen, kedves Magyar Testvéreim, igennel kell 
válaszolni Márai kérdésére: ilyen nagy dolog a Szabadság! Sőt, él még 
ma is 1848 üzenete! 

 1848-ban ugyanis nemcsak honfitársaink, hanem idegenek is 
vállaltak felelősséget a magyar szabadságért. Bem apó lengyel volt, 
Damjanich János pedig szerb. Sőt, a 13 aradi vértanú közül csak 6 volt 
magyar. Több mint a fele osztrák, horvát, örmény, szerb volt. És 
kedves Magyar Testvéreim, ma is itt Clevelandben vannak köztünk 
ugyanilyen személyek, horvát, lengyel, román, szerb, és amerikai 
házastársak, akiknek gyermekei beszélnek magyarul!  

A jelenlegi clevelandi cserkészek és a Magyar Iskola diákjai között 
nem kevesebb, mint 25 olyan szülőt vagy házastársat számoltam, akik 
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nem tudnak magyarul és mégis támogatják a magyar ügyeket idejükkel, 
pénzükkel, elszántságukkal. Ugyanúgy mint 1848-ban Bem és 
Damjanich. 

 Erre emlékezzünk ma, amikor itt összegyűltünk ezen a napos 
márciusi délutánon. Befejezésül az a gondolat maradjon bennünk, hogy 
Cleveland magyarságában, minden egyes szervezetben és közösségben, 
azokban is, akiket véletlenül kihagytam, igenis él még 1848 üzenete. 

 Ilyen nagy dolog a Szabadság, és közel 160 évvel később erre 
nagyonis büszkék lehetünk. 

Szentkirályi Endre 1969-ben született Clevelandben a Buckeye negyedben. A 
Cleveland State-i egyetemen végzett irodalom és német szakokon, majd később az Akron-i 
egyetemen szerzett angol és amerikai irodalomból ‘Masters’ végzettséget.  

Öt éven keresztül vezette a 14-es számú Görgey Arthur cserkészcsapatot. Jelenleg 
német tanár és birkózóedző a Nordonia Hills iskolarendszerben, a Külföldi Magyar 
Cserkészszövetség Nyári Iskolájának igazgatója, de tanított Magyarországon is egy 
tanévet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészeti karán Piliscsabán. 

 

 
Tárgyalások a Magyar Kongresszuson előadások között. 

(Somogyi F. Lél felvétele) 
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Dr. Somogyi Ferenc: 

NYELVÜNK ROMLÁSA 
- vázlatosan – 

Idézettel kell kezdenem: „Irodalmunk történetével foglalkozni, 
mint Kazinczy és Kölcsey korában, ma újra a kulturális lojalitás 
(közművelődési hűség) kérdése. Az idegenbe szakadt magyarok ezzel 
tanúsítják, hogy hívek maradtak a (nemzeti) szellemhez. A közös 
kultúra (művelődés), a közösen átélt emberi értékek tarthatják csak 
össze a sokfelé szétszórt magyart.  

Magyarnak lenni ma nem állami hovatartozást jelent, hanem az 
érzésnek és gondolatnak egy specifikus (különleges) módját, ami az 
ezer év értékeiből szűrődött le: kultúrát (művelődést).  Minden 
történetírás, minden szellemtudományi munka legfőbb célja ma 
kulturális lojalitásra (közművelődési hűségre) nevelni. (1). 

Amikor a legelső magyar Találkozón „A magyarság kulturális 
(közművelődési) szerepe az emigrációban: érdemes-e magyarnak 
maradni?” című előadásomat megtartottam, (2) ugyanennek a célnak 
szolgálatában jártam el, de más feladat megoldására törekedtem. Közel 
30 év után nyelvünk romlásáról kell írnom, amelyet főleg a magyar 
közművelődés leghivatottabb őrénél, a hazai magyarságnál 
tapasztalhatunk. 

Nyelvünk megtisztítását Kosztolányi Dezső (1885-1936) 
vezetésével (3) a magyar irodalom  költői és írói hajtották végre. 
Munkájukat nagyjából a XX. század derekáig el is végezték. Persze sok 
minden maradt a régi latin nyelv évszázados hatásaiból, de még több a 
német műveltséghez való tartozás eredményeiből. 

Az utóbbiak közül különösen elterjedt az „egy” legtöbbször 
felesleges és szükségtelen alkalmazása, (4) nem különben az „úgymint” 
összehasonlítás használata. E helyett a „mind-mind” szavakat kell 
használnunk. 

Nyelvünk romlását bizonyítja még számos kisebb hiba elkövetése 
is. Gyakori pl. a mondat „ugyanis” szóval történő kezdése, holott ez a 
szó mindig az új mondat második vagy az értelemnek megfelelő 
következő szava után kerül sorra. Sokkal súlyosabb hiba fordul elő a 
„kell” segédige alkalmazása közben, amely rendszerint a szövegnek 
magyar észjárás szerint való átalakítását teszi szükségessé. A szöveg 
megfelelő módon történő átalakításától ugyanis kényelmi szempontból 
rendszerint tartózkodnak. Magyarul nem azt mondjuk, hogy „ez és ez 
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kell, hogy megtörténjék”, hanem, hogy „ennek és ennek meg kell 
történnie”. Ez a magyar nyelv romlásának leggyakoribb esete! Az 
előbbi hiba elkövetését az erdélyi tájszólás felesleges alkalmazása is 
elősegíti. Az erdélyi tájszólás szerint ugyanis valóban azt mondjuk, 
hogy „kell legyen”, „el kell menjek” (helyesen: „kell lennie”, el kell 
mennem”. Igen gyakori az igealak felcserélése is. A „megtörténjék” szó 
helyett szívesen alkalmazzák helytelenül a  „megtörténjen” kifejezést. 
Ugyanide kell sorolnunk az „ami” mutatónévmás sűrű használatát a 
helyesen alkalmazott „amely” vonatkozó névmás helyett. 

Nyelvünk romlására jó példa egyes szavaink értelmének 
kiforgatása is. 

Mailáth István találóan  utal az ural és az uralkodik szavak 
felcserélésére. Egyik szerző idézetében helyesen kifogásolja azt a 
kifejezést, hogy „Csehországnak uralni kell a Dunát Regensburgtól 
Budáig”. Helyesen ezt úgy mondanánk, hogy „Csehországnak 
uralkodnia kell a Dunán Regensburgtól Budáig”. (5) 

Nyelvünk romlásának legkézzelfoghatóbb jele az idegen szavak 
felesleges és igen gyakran teljesen szükségtelen használata, amelynek 
következtében nyelvünk „kétségbeejtően elgazosodott”. (6) 

Nagy N . János, az Árpád Akadémia tudományos főosztályának 
rendes tagja szerint az idegen szavak túlzott használata 1948 után 
kezdődött. Páratlanul szép, tökéletesen kifejező nyelvünk megrontása 
azóta tudatos volt. (7) Érdemes azonban megjegyezni, hogy – szerinte – 
az elcsatolt országrészeken a magyarság teljesen megőrizte a század 
elejére kialakult tiszta magyar nyelvet. De a más országokba 
szétszóródott magyarság, amely a két világháború közt élő 
magyarságnak legalább harmada, nyelvhasználat szempontjából 
kifogástalan maradt. (8) Másik megállapítása szerint az 1948 óta 
kiadott hazai történelmi és más szakkönyvek mentesek az említett   
elferdülésektől. (9) 

Az idegen szavak használatának kettős oka van. A külföldön élők 
azért keverik nyelvünket idegen szavakkal, mert nem ismerik a 
magyarban is azonos fogalmakat kifejező szavakat. Így született meg 
az Amerika földjén tréfásan idézett mondás: „Beszélgetés közben 
ringott a belem”. Semmi más ez, mint a magyar szavak összetévesztése 
az angol szavakkal: „Beszélgetés közben „ring’”-ott (csengett) a „bell-
em (telefonom). Ugyanezzel magyarázható az is, amikor „fourth of 
July” helyett „fortdzsuláj”-t, „county” helyett „kanti”-t, Westside 
helyett „vesztszájd”-ot, „to march” helyett ”marcsolni”-t, „to fix” 
helyett „fikszolni”-t stb. mondtak vagy írtak. (10) 
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Az idegen szavak használatának második oka és magyarázata a 
feltűnési viszketegség. A beszélő folytonosan azzal dicsekszik, hogy ő 
az idézett nyelven is tud. Legtöbbször az idegen szó elmagyarosított 
alakban fordul elő. Mindenképpen félműveltséget árul el. Vagy inkább 
azt bizonyítja, hogy az ilyen kevert nyelv beszélője vagy írója nem tud 
magyarul, nem ismeri azt a fogalmat, amelyet magyar hallgatóságának 
vagy olvasóközönségének magyar nyelven kellene megjelölnie. 

Ilyen, mai nyelvünkben gyakran használt idegen szó pl. az 
információ, aprehendál, sokkolódik, tarifa, mecenatúra, embléma, 
brosúra, maximalizmus, trauma, aszinkronitás, rekultiváció, confolens, 
filozófikus, identitás, supernova, tesztel, prizma, szervilizmus, 
konszenzus, agrárszféra, imázs, realitás, exponenciális, paraméter, 
konvertibilis, szintetizáló, koherens, szegmens, spontaneitás, 
infrastruktura, rehabilitáció, koncepció, munició, praktikum, 
reprivatizáció, kompromisszum stb. (11) 

A megoldás helyesen egyik esetben sem lehet más, mint azoknak a 
szavaknak idézése, amelyekre megfelelő magyar szó mára 
rendelkezésre áll. Nem tudjuk megérteni, miért kell a válság szó helyett 
krizist mondani vagy írni. A telefon helyett nyugodtan mondhatunk 
távbeszélőt, a televízió helyett távolbalátót, a bicikli helyett kerékpárt, 
az autó helyett pedig kocsit. Persze vannak szavak, mint a rádió, 
amelyek más szóval ki nem  fejezhetők. 

Van aztán nyelvünk romlásának még egy oka és magyarázata. A 
kifogásolt írások le akarnak ereszkedni a népi színvonalra. Ebben az 
esetben csak arról van szó, hogy a tanult ember lenézi a tanulatlant s az 
állítólagos könnyebb szóértés nevében ún. népi kifejezéseket használ. 

Jó példa erre Mészáros Tamás „Mi maradt a pakból?” című cikke, 
amely Móricz Zsigmond „Légy jó mindhalálig” című darabjának 
előadásáról tudósít. E szerint „Ma mindenáron sikeresnek kell lenni, 
alsó határ nincs többé, dúl a butyuság vására. Gügyögő showműsorok, 
ostoba tucatfilmek és agresszív bulvárlapok burjánzása idején a színház 
sem maradhat tétlen: ami tetszik a nézőnek, az tetszik a kasszának, és 
ami tetszik a kasszának, azt megideologizáljuk azzal, hogy a 
tömegkultúrát pedig nem szabad lenézni. 

Hát bizony nem. Ami egyébként azt jelenti, hogy a tömeget 
(mintha legalábbis tudnánk, mit értünk ezen...) nem szabad lenézni. 
Mert a tömeg nem megy ki az utcára tüntetni a vacakért. Nem igaz, 
hogy a tömeg provokálja az ízléstelenséget, az olcsóságot, az 
értéktelenséget, legfeljebb használja. S könnyű elhitetni vele, hogy erre 
van szüksége, hogy ez a sikk; fogyassza hát emelt fővel a sikert.  
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A Rock Színház sem tett most mást, mint leszállította Móricz 
Zsigmondot egy feltételezhetően fogyaszthatóbb szintre... áldozatosan 
közel hozzák a regényt a mai ifjúsághoz”. (12) 

Nyelvünk romlásának sajátos jele a szokatlan kifejezés használata 
is. Ilyen pl. az a megállapítás, hogy a kanadai magyar már „tudatosan 
vállalja kettős kötődését”, Mikes Kelemen „oldalazó szava járású 
székely”, „nincs kellő műszerezettség”, „értékrendűség”, „kiutat mutató 
utalások”, „lenagygiccsezés”, „frakcióvezetés”, „platformcsíra”, 
„higgadtan fogalmaz”, „felnőttként rákérdez”, „szándéknyilatkozat”, 
„véleményfejlődés”, „az igazi termékek felé mozduljon el az 
agrárszféra”, „az egyik legfőbb világkiállítási adu az infrastrukturális 
fejlesztés” stb. (13) 

Otthon tehát feladják azt az irányelvet, hogy mindaz, ami irodalmi, 
bizonyos emelkedettséget, választékosságot jelent. Az irodalom 
terméke: az írásmű örök emberi gondolat vagy érzés eredeti, teljesen 
egyedülálló módon, ihletett művészi erővel s a nyelv anyagának 
mesteri kezelésével írásba foglalt szellemi alkotás, amely mindenkinek 
szól, minden ember számára érdekes, tanulságos, gyönyörködtető és 
örök – vagy legalább tartósan maradandó – értékű . (14) 

JEGYZETEK: 
1. Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet (Budapest, Magvető, 1972, 27. 

oldal.) (A zárójelben levő szavak tőlem származnak.) 
2. Béldy Béla: Az első Magyar Találkozó „Krónikája” (Árpád Könyvkiadó, 

1962), 117-130. oldal. 
3. Szerb Antal i.m. 462. oldal. 
4. Mailáth István 1992. február 14-én Nádas Jánoshoz intézett levelében a 2. 

oldalon, „az egy névelőnek számító, sikító germanizmusá”-t ugyancsak 
elítéli. 

5. Mailáth István idézett levelének 2. oldalán. 
6. Mailáth István idézett levelének ugyancsak 2. oldalán. 
7. Nagy János „Mi ez” című körlevele: 1. keltezés nélkül, 2 oldal; 1991. 

április, 2 oldal; 3. 1991. május, 3 oldal; 4. 1991. június, 3 oldal. Az 1. 
körlevél 1. oldalán. 

8. Nagy János idézett körlevelének 1. oldalán. 
9. Nagy János idézett körlevelének ugyancsak 1. oldalán. 
10. Kárpi Ferenc: Böhm Károly élete és korrajza (Cleveland, 1991), 27. oldal. 
11. Nagy János idézett körlevelei sok más példát is idéznek.  
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vitéz Bócsay Zoltán (Cleveland, Ohio): 

HAJTSUK MEG FEJÜNKET ELŐTTÜK 

Ez az előadás elhangzott május 27-én, az MHBK Hősök napi megemlékezésén, 
a “Sunset Memorial Park” temetőben. 

 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Honfitársaim! 
A Magyar Értelmező Szótár szerint „hős” szavunknak két fontos 

értelmezése van: Hős a halálra is elszánt vitéz katona és hős a 
bátorságával vagy helytállásával példamutató ember. 

Mai ünnepünkön ezt a két különböző értelmezést szeretnénk 
megvilágítani. 

Az elmúlt évszázadok során a nemzet mindig kegyelettel adózott 
hősei emlékének, a rájuk való ünnepélyes emlékezés azonban csak az 
első világháború után vált intézményessé. Az akkori államvezetés 
fontosnak tartotta, hogy a harctereken elesett százezernyi katona 
emléke ne menjen feledésbe, hanem példaként álljon minden honpolgár 
előtt. Május utolsó vasárnapját nyilvánították az emlékezés napjává. A 
budapesti Hősök terén és a legkisebb falusi honvédemlékmű előtt 
egyaránt emlékezett az ország azokra, akik a legnagyobb áldozatot 
hozták a nemzetért. 

Sajnos, a második világháború után 45 évig a hősök emlékének 
tisztelete a szovjet megszállás alatt levő hazában feledésbe merült. 
Csupán a megszállás megszűnte óta ünnepli az ország ismét a hősök 
vasárnapját. Az emigráció azonban megszakítás nélkül továbbra is 
kegyelettel adózott az elesett magyar hősök emlékének.  

Ezt a hagyományt őrizzük ma is, jobbára idősebb magyarok, 
akikben még nem halványult el annak az országnak az emléke, amelyet 
még most is a mienknek tekintünk. 

Hosszú történelmünk első hatszáz évének áldozatvállalása 
meghozta nemzetünknek a megérdemelt gyümölcsöt. Csupán nemzeti 
nagylétünk megszűnte óta, az utolsó ötszáz év sokszor keserű és 
reményvesztett emléke csal szemünkbe könnyeket. Hoztak-e 
gyümölcsöt Tomori Pál és húszezer vitézének hamvai, vagy Jurisics 
Miklós, Szondi György, Dobó István, Zrínyi Miklós és százötven év 
végvári katonáinak hosszú sora, a mártírhalált halt protestáns 
gályarabok, a mindenre elszánt kuruc seregek, Nádasdy és Hadik 
Berlint sarcoló portyázó lovasai, Petőfi Sándor szétszórt csontjai, a 
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limanovai huszárok rohama, a majdnem elfelejtett doni hősök, 
Budapest mindhalálig kitartó védői és az elesett pesti srác?! Feltétlenül 
hoztak, hiszen a nemzet létét védték az utolsó ötszáz év nem egy élet-
halál harcában.  

De vajon érzik-e ezek a Hadak útjára költözöttek ugyanazt az 
“érdemes volt  a hazáért meghalni” tudatot, mint hódító Mátyás 
katonái, Hunyadi János és Nándorfehérvár védői, Nagy Lajos Nápolyt 
büntető páncélos lovagjai, IV. Béla és Szent István hadai, kalandozó 
őseink és Árpád honfoglaló serege, akiknek áldozata meghozta első 
hatszáz évünk dicsőségét és megteremtette európai hatalmi 
státuszunkat. 

A mohácsi tragédiát előidéző nemzedék bűnös pártoskodása, 
önzése és nemtörődömsége bebizonyította, hogy a hazáért nem csak 
meghalni, de okosan élni is tudni kell. Szentségtörés volna a mohácsi 
síkon elesett ötszáz főúr, 28 zászlós úr, hét főpap, a fővezér és a király 
életet áldozó vezeklése felet pálcát törni. De bennünk, késői unokákban 
felmerülhet a kérdés: Nem lett volna-e okosabb, ha a Mátyás királytól 
rájuk hagyott örökséget, nemzeti nagylétünket megőrzik és tovább 
kamatoztatják? Hiszen hős az is, aki helytállásával mutat példát! 

Fajtánk, a nagyvilág megítélése szerint is, egyik legtehetségesebb, 
legrátermettebb tagja a népek nagy családjának. Ez rendszerint akkor 
mutatkozik meg, amikor a sors a történelem baljára sodor bennünket. 

Szerencsére, vagy talán Isten különös kegyelméből, bőven akadtak 
közöttünk olyanok, akik tehetségükkel, életük munkásságával és 
helytállásával megóvták és biztosították nemzeti létünket; különösen 
tragédiákkal teli utolsó ötszáz évünk alatt. A nekik kijáró tiszteletadás 
és a róluk való megemlékezés részének kell lennie, hogy legyen hősök 
napi ünnepünk.  

Ennek a rövid megemlékezésnek a keretébe természetesen nem fér 
bele minden arra méltó és érdemes magyar hősi helytállás részletes 
felsorolása. Csupán a hit, a tudomány, az irodalom, a zene és az 
államvezetés legnagyobbjainak rövid méltatása lehetséges. Azok közül 
is csak azoké, akik – szubjektív megítélés szerint – a legnagyobb 
hatással voltak a magyar lélekre, vagy a nagyvilágban öregbítették 
hírnevünket és szereztek elismerést a magyar névnek. 

A hit melletti bátor kiállás magyar nemzeti érzéssel párosulva 
legtöbbször mártíromsággal jár. A nemrégiben boldoggá avatott Apor 
Vilmos győri megyéspüspök 1945 húsvétján, az erőszak elől 
menedéket kereső nők védelmében, szovjet tiszt fegyverétől találva 
szenvedett mártírhalált. Márton Áron gyulafehérvári megyéspüspök, az 
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erdélyi magyarság akkori legismertebb vezetője, hitéért és 
magyarságáért hosszú börtönbüntetésben és megalázó meghurcolásban 
részesült a második világháború utáni Romániában.  

Mindszenty József bíboros hercegprímás ma már legendás 
személy, nem csak a magyarok között, de szerte a világon is, a hitéért 
és  hazájáért bátran kiálló főpap példaképévé vált. Tudományos téren 
első helyen a tizenkét magyar, vagy magyar származású Nobel-
díjasunkat kell említeni. Legtöbbjük soha nem feledkezett meg magyar 
mivoltáról. Rendelkezésre álló adatok szerint számarányunknak 
megfelelően a hetedik helyet foglaljuk el a Nobel-díjasok listáján, 
megelőzve az Egyesült Államokat, Németországot és Franciaországot. 
Tudósaink közül kettőt külön is meg kell említeni: Neumann Jánost, a 
20. század talán legnagyobb matematikusát, a modern fizika egyik 
legnagyobb alakját, a modern számítógép atyját, és Teller Edét, a 
nemrégen elhunyt atomfizikust, a hidrogénbomba megteremtőjét, az 
Egyesült Államok Reaktorbiztonsági Bizottságának első elnökét és a 
„csillagháború” program beindítóját. A világhírű tudós saját bevallása 
szerint utazásai során édes magyar anyanyelvét mindig magával vitte. 
Mindketten büszkén hirdették magyarságukat.  

Irodalmunkban talán senki sem volt alaposabb ismerője a magyar 
léleknek, mint Arany János, a költőfejedelem. A magyar nyelv és 
költészet ápolása, fejlesztése szempontjából ő az első és egyben 
legmagyarabb költőnk. Költészete a magyar lelkiség őszinte és 
természetes megnyilatkozása.  

Petőfi Sándor a 48-as szabadságharc elindításának egyik 
főszereplője. Üstökösként robogott fel a magyar irodalom egére és 
állócsillag, fénylő nap gyanánt maradt ott örökre. Minden magyar 
számára egyszerűen ő a költő, magyarok közül hírneve világszerte a 
legnagyobb. Személye köré mondák fűződtek, amelyek sokakat még 
ma is foglalkoztatnak.  

Jókai Mór a magyar irodalom nagy mesemondója. A 48-as 
szabadságharc leverése után regényei vigasztalást és önbizalmat 
öntöttek a csüggedőkbe, az olvasást szinte szellemi szükségletté, 
divatossá téve. Művei tizenöt nyelven, mintegy 350 kiadásban jelentek 
meg külföldön. Az ország határain kívül az ő regényein át ismerték 
meg az addig ismeretlen országot.  

Nem szabad megfeledkeznünk a magyar zene három óriásáról. 
Liszt Ferenc, Bartók Béla és Kodály Zoltán műveit szerte a világon 
számos hangversenyen rendszeresen előadják. Liszt Ferenc a 
kromatikus skála bevezetője, s mint ilyen, az új zenei irány úttörőjének 
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számít. Korának elismerten legnagyobb zongoraművésze. Élvonalbeli 
zeneszerző és számos, később világhíressé vált fiatal művész nagylelkű 
mecénása. Magyarul nem beszélt, de magát magyarnak tartotta és 
hazája sorsa szívügye volt. Bartók Béla a 20. század egyik legnagyobb 
zeneszerzője, ahogy elnevezték, a „művészek művésze” volt. Fiatal 
korában kortársával, Kodály Zoltánnal együtt, elévülhetetlen érdemeket 
szerzett a magyar népzene felkutatása és összegyűjtése terén. Kodály 
Zoltán, „a legmagyarabb magyar zeneszerző”, aki életét ősi dallamaink 
és zenekultúránk megőrzésére és megszerettetésére fordította. A 
magyar népzenét a színpadra vitte és az egész világgal megismertette. 
Az általa kidolgozott énektanítási módszert világszerte használják. 

Történelmünk viszontagságos utolsó ötszáz évében sajnos, nem 
sok vezetőnk nevezhető igazi államférfinak. A legnagyobbak közül II. 
Rákóczi Ferenc, Széchenyi István és Deák Ferenc érdemeihez nem fér 
semmi kétség. Rákóczi, az elbukott szabadságharc vezére, a felajánlott 
kegyelmet nem fogadta el. Óriási birtokait otthagyva, a száműzetést 
választotta. Emlékét, mint az önzetlen hazaszeretet tündöklő 
mintaképét, a magyar nemzet örökre szívébe zárta. Széchenyi István, „a 
legnagyobb magyar”, a reformkorszak megfontolt, alapos, fáradhatatlan 
munkása és egyben vezéregyénisége indította el az országot a haladás 
útján. A békés fejlődés híve volt, attól félve, hogyha a magyarság ujjat 
húz a Habsburg-házzal, a birodalom együttes erejével nem tud 
megbirkózni. Deák Ferenc, a „haza bölcse” érdeme az 1867-es 
kiegyezés létrehozása. Bölcs és türelmes politikája biztosította azt az 
ötven évet, amely lehetővé tette, hogy hazánk a nyugati országokhoz 
felzárkózhasson. 

Nem lenne azonban teljes ez az ünnepség, ha nem emlékeznénk 
meg a 45-ös és az 56-os emigrációról, az önzetlen, sokszor hősies 
helytállók hosszú soráról. Négy földrészen szétszórva, nehéz 
körülmények között, sokszor hideg közönnyel szembenézve vállalták, 
néha még ötven-hatvan évesen is, az újrakezdést. Legtöbbjükben a 
magyar hazához való hűség és ragaszkodás soha nem szűnt meg. 
Felismerték, hogy új szerepet osztott ki számukra a sors: egy megszállt 
ország nagyköveteinek a szerepét, voltak akár tábornokok, akár kétkézi 
munkások. Egzisztenciát teremtettek, családot neveltek, 
hagyományokat őriztek és az elhagyott haza szeretetét gyermekeikbe, 
unokáikba átültették. A Gondviselés kegyelméből még sokan itt vannak 
közöttünk. Hajtsuk meg fejünket előttük. 

A magyarok Istene áldja meg mindannyiunkat és a hősök szelleme 
maradjon velünk!   
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Kosztolanyi Károly (Villers les Nancy): 

AZ 1956-OS MAGYAR SZABADSÁGHARC 
50. ÉVFORDULÓJÁNAK 

MEGÜNNEPLÉSE 
Lotaringia és Luxembourg magyarsága körében 

Lotaringia magyarsága 2006. október 29-én, vasárnap emlékezett 
meg a Magyar Szabadságharc 50. évfordulójáról a luxembourgi 
magyarokkal karöltve. 

Reggel 9:30-kor a Metz-i hősi emlékmű előtt gyülekeztünk, hogy 
koszorút helyezzünk a szabadságharc áldozatainak emlékére Metz 
polgármester-helyettesének és a Nancy-i tiszteletbeli konzulnak 
jelenlétében.  

A koszorúzáskor Nagy Valéria, a Lotaringiai Magyar-Francia Kör 
elnöke és Kosztolányi Károly tiszteletbeli elnök méltatták a 
szabadságharc hőseit. 

Délelőtt 11-kor a Gasperichben Dobai Sándor belgiumi főlelkész 
mutatott be szentmisét a szabadságharc áldozataiért. 

A szentmise után a luxembourgi és a lotaringiai magyarok közös 
ebéden vettek részt a gasperichi egyházközség dísztermében. 

Délután 14 órakor került sor a megemlékező ünnepségre: 
Balogh Sándorné, a Luxembourgi Munkácsi Egyesület elnöke, 

üdvözölte a megjelenteket, majd a Himnusz eléneklésével nyitottuk 
meg az ünnepséget. 

Szöcs Ferenc, a Magyar Köztársaság luxembourgi nagykövete 
méltatta az 1956-os szabadságharcot, utána a Szent Márk Trio: W. A. 
Mozart „Largo et fuge a troi voix” című művét adta elő. 

Kosztolányi Károly ünnepi beszédében a szabadságharc emlékeiről 
beszélt. 

Riszter Árpád történész, a Stuttgardi Magyar Kultúregylet elnöke 
történelmi összefoglalást adott a szabadságharc eseményeiről. 

Az ünnepséget a Szózat és a Székely Himnusz eléneklésével 
fejeztük be. 
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Ludányi Julie (Ada, OH): 

ODAMEGYÜNK 
ÉS VALAMIFÉLEKÉPPEN SEGÍTÜNK… 

2003-ban hallottam egy előadást Ohioban, a Reménység Tónál, Nt. 
Kató Bélá-tól az erdélyi helyzetről, a gyülekezetek életéről, s az erdélyi 
fiatalok életképességéről.  Béla azt a kihívást adta, hogy az, aki teheti, 
segítsen az ott élő jóval szegényebb magyaroknak.  Bíztatott, hogy 
segítsünk, ahogyan tudunk.  Az egyik lehetőség: pénzt küldeni, a másik 
pedig: hogy odamegyünk és valamiféleképpen segítünk.   

Amikor beszéltem Kató Bélával s kérdeztem tőle, hogy miként 
lehet segíteni, azt javasolta, amikor megtudta hogy tanár vagyok, hogy 
egy angol egyhetes tábor van Algyógyon megtartva nyaranta.  Egy 11 
személyből álló ír vagy angol csapat jön általában, aki nem beszél 
magyarul, s mindig kell 3-4 olyan személy, aki mindkét nyelvet beszéli 
folyékonyan.   Fel is vettem a kapcsolatot Veres Csabával, aki az IKE-
nek (Ifjúsági Keresztény Egyesület) a titkára.  Meghívott akkor Csaba, 
hogy jöjjek három táborra.  Abban az első évben (2oo4) a három tábor, 
amelyen  résztvettem: az  MKT (Munkatárs Képző Tábor), egy angol 
tábor, és az évi nemzetközi tábor, amelyen kb. 18o-an voltak.   

Visszamentem 2005-ben is, amiről már tavaly beszámoltam, s 
ismét most a nyáron (2006) ott voltam.  Most azt az utat szeretném 
vázolni.  (Az el[adásom alatt képeket vetítettem.)  Ez az út most egy 
kicsit más volt, mint az elmúlt két évben.  Tudniillik, az én kis 
presbyteriánus amerikai gyülekezetemnek 7 másik tagjával együtt 
utaztunk Erdélybe 12 napra. Januártól kezdve havonta egyszer 
összeültünk egy 2-2 és fél órás gyűlésre.  Sok mindent megbeszéltünk 
ezeken a gyűléseken. Magyarul is tanult a kis csoport, alap 
köszöntéseket, egy pár fontosabb kifejezést, és egy-két zsoltárt is.  
Megterveztük előre, hogy mi is lesz a napi program, amíg ott vagyunk.    

Budapestre érkeztünk, ahol már várt az erdélyi lelkész, Nagy 
Tibor, egy mikróbusszal, hogy elvigyen az Ö kis falujába.  Először 
Kolozsvárra mentünk 24 órára, mert ha már annyira közel voltunk, kár 
lett volna nem megnézni Erdély fővárosát.  A nagy séták alatt sok 
történelmet hallhatott a kis csoport Kolozsvárról és Erdélyről.  Onnan 
Érszentkirályra mentünk.  Már két éve lelkész ott Nagy Tibor és ott él 
feleségével, Annával.  A célja utunknak több részből állt.  Elsősorban 
építeni mentünk egy kazánházat, amit hozzáépítettünk a paplakhoz.  A 
kazánházból átvezettük a csöveket a meleg vízzel való fűtéshez a föld 
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alatt a templomhoz, hogy ezt a 700 éves templomot fűthessék télen 
(most először a 700 év alatt).  Szintén a paplaknál is bevezettük a 
központi fűtést mert idáig minden szobának megvolt külön-külön a 
cserépkályhája, amit nem is voltak képesek mind használni, ha nagyon 
kemény volt a tél, a tüzelőanyag ára miatt.  A kazán még mindig fával 
fűtött, de sokkal kevesebbel mint idáig. 

Mindenesetre már előre ott dolgozott egy kőműves és az alap 
betont már előkészítette mielőtt megérkeztünk.  Mi segítettünk 
felépíteni a kazánházat a hét folyamán.  A második szándékunk a 
kazánházzal az volt, hogy egyik felibe beteszünk egy mosodát, amit a 
falu lakósai használhatnak.  Szinte senkinek sincs mosógépe ott.  Az 
idősebbeknek ez egy hihetetlen nagy segítség.  Amíg ott voltunk, 
megvettük a mosógépet is. 

A harmadik feladatunk, vagyis missziónk az egy délutáni nyári 
bibliaiskola volt  gyerekek és fiatalok számára.  A hét folyamán délután 
négykor gyülekeztek a fiatalok, kint volt egy kis sport vetélkedés.  
Aztán a templomban énekeltünk zsoltárokat, magyarul is és angolul is.  
Minden nap volt egy elmélkedés, és után a nagyobbak között 
beszélgetés.   

Utána volt színezés, kézügyesség és egy sport vetélkedő.  A 
gyerekek jól érezték magukat, és közben tanultak az Isten Igéjéből.  Ne 
felejtkezzünk el arról, hogy heten (a nyolcból) a csoportból nem 
beszéltek magyarul, ennek ellenére a Jóisten segítségével simán mentek 
a programok, mindig volt aki fordított.  Egy kolozsvári fiatal embert is 
meghívott csoportunk, hogy jöjjön, segítsen nekünk a munkával, és 
segítsen szintén tolmácsolni. 

Péntek este tábortüzet rendeztünk a paplak kertjében.  Majdnem 
százan jöttek el a gyülekezetből, gyerekek és felnőttek egyaránt.  
Egyházi énekeket és zsoltárokat énekeltünk.  Háláját fejezte ki a 
gyülekezet munkánkért azzal, hogy adtak nekünk egy gyönyörű hímzett 
fehér írásos abroszt, amire még rá hímezték, hogy Érszentkirály.  Ezt az 
abroszt tesszük ki a Ur asztalára Úrvacsoraosztáskor havonta Ada, 
Ohióban azóta.  

Még ezen a három tervezett célkitűzésen kívül, akadt egy-két 
hirtelen adódott feladat.  Tudtunkra jött, hogy az egyik gyülekezeti 
családnak anyagi nehézsége volt.  Az összegyűjtött pénzből, amit a 
csoport hozott magával Erdélybe, abból adtunk nekik.  Szintén láttuk a 
hét folyamán, hogy milyen gond a tüzelőfát összevágni, ahogyan télre 
előkészítették.  Lelkészünk elment Tiborral és vett neki egy nagyon 
komoly motoros fűrészt.  Ezzel aztán nemcsak a templomnak való fáját 
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tudták összeaprítani, hanem a faluban is tudtad másokon segíteni, nekik 
is összeaprítani a tüzelőfájukat. 

Hazafelé töltöttünk két napot Budapesten, hogy ez az amerikai kis 
gyülekezetem csoportja kapjon egy kis betekintést Magyarország 
gyönyörű fővárosába, és kóstolhasson egy-két magyaros falatot ott. 

A nyolcas kiscsoport egy összekovácsolt csoport volt mire 
hazatértünk.  Azt el nem lehet mondani, hogy milyen érzése van az 
embernek, amikor ily módon felvállalja, hogy megy segíteni.  Csak az 
értheti ezt, aki már szintén ilyesmit tett.  A Bibliában olvashatjuk, hogy 
akinek sok adatik, attól sokat vár az Úr.   

Rengeteg ilyen lehetőség van, ahol segíthet egy egyén vagy 
kiscsoport.  Mérhetetlen sok jót lehet tenni így.  Mindenkit szeretném 
biztatni, hogy gondolkodjon el, hogy miképp tud segíteni.  

 

Dr. Tápay Miklós (Cincinnati, Ohio): 

AZ IRAKI FIASKÓ  

Miért nem háború ez ma már? 
Négy évvel ezelőtt az iraki hadsereg összeomlása 3 hét alatt 

azoknak látszott igazat adni, akik gyors és könnyű amerikai győzelemre 
számítottak. A valóban gyors katonai győzelmet aztán gyorsan követte 
először a közbiztonság teljes összeomlása, majd a Husszeinhez és a 
Baath párthoz hű ellenállók váratlan gerilla háborúja. Ezután 
következett az addig hatalmon  levő kisebbség, a szunniták és az 
általuk addig elnyomott, de többséget képező siiták közti polgárháború. 
Ehhez csatlakozott később az Al-Kaida Irakban nevű terrorista csoport, 
s a siita többségtől leszakadt több siita töredék csoport és a muzulmán 
világ legkülönbözőbb részeiből érkező iszlám fanatikusok. 

Így az egyfrontos háborút hamarosan felváltotta egy vallásos-
politikai, többfrontos polgárháború, amelyben nem egyenruhát viselő 
hadseregek állnak egymással szemben, hanem hol itt robbantja magát 
egy öngyilkos merénylő, hol ott robban egy autós, vagy legújabban 
teherautós bomba, vagy egy útmenti akna. Orvlövészek holt itt nyitnak 
rakéta tüzet páncélautós menetoszlopra, hol ott. Itt ma már nemcsak 
egy ellenségről van szó, és nincs kétség nélkül eredményt ígérő és így 
megoldást jelentő katonai stratégia sem. Ilyen körülmények között 
katonai győzelemről vagy vereségről beszélni már nem lehet. Ma 
Irakban, tehát nem klasszikus értelemben vett hadviselésről, hanem 
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inkább a bekövetkezett politikai, közigazgatási és közbiztonsági káosz 
korlátozásáról van szó, amelyben az újjáépítési és helyreállítási munka, 
valamint az olajkutak zavartalan üzemeltetésének biztosítása 
emberfeletti erőfeszítést igényel. Ezt még tovább komplikálja, hogy a 
gerillák kiképzése, felszerelése és hadianyag utánpótlása már nyilván a 
szomszédos államok, Szíria és Irán, többé-kevésbé leleplezett 
beavatkozását jelenti. 

Egy évvel az iraki háború kezdete után, a 2004-es amerikai 
elnökválasztás idején, az amerikaiak jelentős része kezdte már látni a 
helyzet kilátástalanságát, és hogy itt, a vietnami háborúhoz hasonló 
kátyúba keveredett az ország. Éppen ezért volt olyan meglepő Bush 
elnök 3 milliós szavazattöbbséggel megszerzett 2.4%-os választási 
győzelme. Az iszlám kettészakadásának 1346 évre visszamenő 
történetét, vallási és politikai dinamikáját ismerve, nem meglepő, hogy 
az azóta eltelt 2½ év semmi javulást nem hozott az iraki helyzetben. 

Ez rövidítette meg Tony Blair és az amerikai külügyminiszter, 
Donald Rumsfeld politikai karrierjét, Bush elnökségét pedig 
belpolitikailag és külpolitikailag egyaránt valósággal megmételyezte. 

Hol is történtek a hibák? 
Nem kétséges, hogy itt kezdettől fogva súlyos hibák és 

mulasztások történtek. A nyugati kémszolgálat pl. nem tudott arról, 
hogy Saddam Husszein valamennyi tömegpusztító fegyverét már 
megsemmisítette, ami fő oka volt az egész beavatkozásnak. – Ez a 
kalandszerű, elhamarkodott beavatkozás kevésnek bizonyult 
katonasággal történt. Eric K. Shinseki tábornok, a hadsereg vezérkari 
főnöke, 2003 februári kongresszusi kihallgatása alkalmával, tehát 
közvetlenül a háború előtt, boszniai tapasztalata alapján több százezer 
katonát tartott szükségesnek Irak pacifikálására. (Akkor 150 ezer 
amerikai katona állt készen Irak határán.) 

Az 5 milliós Bosznia pacifikálása ui. 50 ezer katonát igényelt. 
Miután Irak lakossága 5-ször annyi, hát így jutott erre a 
következtetésre. Shinseki tábornok 2003 júniusában nyugdíjba vonult. 
A hadügyminisztériumnak azt az államtitkárát viszont, aki egyetértett 
Shinseki véleményével, menesztették állásából. Mi történt ezután? A 
kezdeti katonai győzelem után a közbiztonság Bagdadban teljesen 
összeomlott a megszálló erők elégtelen létszáma miatt. Az összes 
intézmény közül egyedül az olajminisztérium működését tudták 
biztosítani, miközben passzívan voltak kénytelenek nézni és eltűrni a 
lakosság fosztogatását és múzeumok kirablását. 

Az amerikaiaknak semmi konkrét terve nem volt, hogy győzelem 
után az országot hogyan is kormányozzák! Az egész megszálló 
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hadseregben alig volt néhány katona, vagy tiszt, aki tudott arabul. – A 
külügyminisztériumnak megvolt ugyan a maga terve egy amerikai 
típusú közigazgatás bevezetésére, a hadügyminisztérium azonban ezt 
elvetette. A külügyminisztérium arab szakértőit sem engedték Irakba, 
mert elgondolásaikkal nem értettek egyet. Az egész  ország 
meghökkenve tapasztalta, hogy a két minisztérium nyilatkozatai 
véleménykülönbségre utaltak. 

Az amerikai közigazgatás a nyugdíjazásból visszahívott, joviális 
Garner tábornokkal kezdődött, akinek Újjáépítési és Humanitárius 
Segítség irodája nem kapott praktikus, felhasználható utasításokat 
Washingtonból. Őt rövidesen követte Paul Bremer, az újonnan 
elnevezett Koalíció ideiglenes Hatósága élén. Husszein egyik bagdadi 
palotájában, a megerősített „zöld zóna” közepén, magas fallal 
elválasztva a város életétől. Elődjétől eltérően határozott véleménye 
volt a teendőket illetően, amelyekből – sajnos –, később több tévesnek 
bizonyult. Ilyen volt pl. az iraki hadsereg szélnek eresztése, amely 
egyszerre több tízezer – katonai kiképzésben részesült – bosszús 
munkanélkülit tett ki az utcára. Egy másik szerencsétlen intézkedése 
volt a közigazgatás megtisztítása a Baath párttagoktól. Ezáltal több 
minisztériumot megfosztott tapasztalt alkalmazottaitól. 

2004-ben a politikai önkormányzásra történő átállás első lépése 
egy ideiglenes kormány létrehozása volt. Ezt követte 2005-ben 3 
sikeres, szabad választás, az amerikai erőknek akkor 160 ezres védelme 
alatt. Januárban egy ideiglenes Nemzetgyűlést választottak, amely új 
alkotmánytervezetet dolgozott ki. Az októberi referendumban ezt 
hagyták helyben. Decemberben pedig már az új alkotmánynak 
megfelelő leg választottak új Nemzetgyűlést. Ami a szavazást illeti, 
valóban nagy számban, lelkesen, fegyelmezetten és szabadon 
szavaztak. A baj ott volt, hogy etnik és szektás hovatartozásuk szerint 
szavaztak, ami nehezen megoldható, kritikus helyzetet teremtett. A 
kisebbségbe került szunniták ui. úgy érzik, hogy a többséghez jutott  
siták által létrehozott kormányzásból ki vannak rekesztve. De a siita 
többség sem egységes, és a 2005 decemberi választások után öt 
hónapba került, amíg a miniszterelnök személyében végre meg tudtak 
egyezni, akinek hatásköre azonban meglehetősen korlátozott. 

Az ország középső szunnita részében és Bagdadban uralkodó 
jelenlegi káosz fő oka, hogy a kormány képtelen a szektás és politikai 
merényleteknek gátat vetni. Az Al-Kaida öngyilkos merénylőkkel, 
valamint autó és teherautó bombákkal gyakran robban siita kegyhelyek 
közelében  és ezáltal provokál siita támadást a szunniták ellen. Az 
eddig nem javuló közbiztonsági helyzetért a lakosság a kormányt és a 
megszállókat okolja, amely lehetetlenné teszi az olajkutak termelésének 
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folytonosságát, így a közgazdaság javulását, és oka a csaknem 2 millió 
iraki – főleg szakember – elmenekülésének, elsősorban Szíriába, 
Jordánba, Libanonba és Egyiptomba. 

A Baker-Hamilton jelentés és ami utána történt 
Az Irakot Tanulmányozó (Baker-Hamilton) Csoportnak a 

kongresszus számára készült decemberi jelentése szerint „a helyzet 
súlyos és egyre rosszabbodó”. Javasolta a csapatok kivonásának 
megkezdését, valamint egy diplomáciai megoldásnak keresését a 
környező államokkal. Ez a Fehér Házat is arra késztette, hogy elismerje 
a helyzet kritikus jellegét. Az elnök azonban a javaslattal szöges 
ellentétben a katonai erők növelése (surge) mellett döntött, mint ami 
talán megfordíthatja a helyzetet. A katonai irányítást új parancsnokra, 
Petraeus tábornokra bízták, akit mint a gerilla háború szakértőjét 
tartottak nyilván. Az ő terve az volt, hogy az amerikai erőket a 
bázisukról kivonva, Bagdag központjában helyezi majd el, és ezáltal 
nyújt biztonságot az iraki civil lakosságnak. Sajnos, azoknak lett igaza, 
akik a katonai erők növelése ellen érveltek, hogy több katonát odavinni: 
több célpontot és nagyobb veszteséget jelent majd. Ez pont így is 
történt: A katonai erősítés 3. hónapjában, áprilisban, százon felüli volt 
az amerikai veszteség. 

Bár az iraki kormányon belül az ország olajjövedelmének 
elosztását illetőleg még februárban megegyezés jött létre a 3 fő iraki 
csoport (siiták, szunniták, kurdok) között, amelynek parlamenti 
helybenhagyása még mindig várat magára. A kormányon belüli 
álláspontokkal ismerős amerikaiak egy része azon a véleményen van, 
hogy a siitáknak eszük ágában sincs a hatalmat megosztani a 
szunnitákkal. Kérdés az is, hogy a nemzetgyűlésbe beválasztott 
szunniták mennyire állnak közel a felkelőkhöz, hogy politikai 
megegyezés esetén rá tudják-e venni azokat a harc beszüntetésére. 
Vagyis, a jelenlegi szabad választások eredményeként létrejött 
kormány – amelynek érdekében az amerikaiak az első két évben annyit 
fáradoztak –, eddig szemben álló felek között a  megbékélést elérni 
nem tudta, és kormányozni is képtelennek látszik.  

Az amerikai kormánynak tudomásul kellene venni, hogy vannak 
népek, amelyek harcoltak és harcolnának is a demokráciáért, vannak, 
amelyek erre még nem érettek, és vannak – mint Irak –, amelyek ennek 
szükségét még nem látják.  Ez év február 23 és március 5 között, mind 
a 18 tartományra kiterjedő és több, mint 2000 személyt érintő 
közvélemény-kutatás szerint, arra a kérdésre, hogy milyen politikai 
rendszer volna legjobb Iraknak, a megkérdezettek 34%-a erőskezű 
vezetőt szeretne egy életre szóló megbízatással, azaz diktátort. 22% 



278 

iszlám államot részesítene előnyben, ahol a politikusok vallási 
törvények szerint kormányoznak. Csak 44% tartotta a demokráciát 
legjobbnak.  
Mindebből a tanulság az, hogy a nyugati értelemben vett demokratikus 
elvek nem általánosan elfogadottak az egész világon és azokat nem 
tanácsos más népekre erőszakolni a földgolyó másik oldalán. 

Eddig csaknem kizárólag nyugdíjban levő magasrangú katonák 
kritizálták ezt a „háborút”, és ahogy azt Rumsfeld hadügyminiszter 
irányította. Figyelemre méltó, hogy most a fegyveres erők folyóirata 
(Armed Forces Journal) 2007. április 27-i számában, jelenleg Irakban 
aktív szolgálatban levő törzstiszt, Paul Yingling alezredes kritizálta az 
amerikai tábornoki kart, mert alábecsülték az ellenállók erejét, 
túlbecsülték az iraki kormányt, valamint az iraki erők harcászati 
képességét és nem megfelelően tájékoztatták a kongresszust az iraki 
közbiztonság helyzetéről. Aktív szolgálatban levő tiszt ilyen kritikája 
eddig rendkívül ritka volt! 

A novemberi választások és a jelenlegi kongresszusi viták 
világosan bizonyítják, hogy az amerikai nép már kezdi elveszíteni 
türelmét ezzel a végnélkülinek látszó „háborúval”. Ezt tudva, Bush 
elnök már januári kongresszusi üzenetében figyelmeztette az iraki 
kormányt, hogy „az amerikai támogatás nem végnélküli”. Ugyanezt 
hangsúlyozta most, április 19-én az új hadügyminiszter, Robert Gates 
is, amikor Bagdadba érkezett. 

Mi várható ezek után? 
Valószínű, hogy egyre több hivatásos katona érvel majd az iraki 

polgárháborúban való további amerikai jelenlét és részvétel ellen. – Az 
elnök és a kongresszus között kialakult patt-helyzetben ma a kérdés az, 
hogy Bush elnök mikor látja elérkezettnek az időt, hogy az iraki fiaskót 
elismerje, és bejelentse az iraki kormány anyagi támogatásának végét 
és a csapatok fokozatos kivonásának kezdetét? (Az ország hangulatát 
ismerve, ez már ma is későn lenne.) Addig is a vietnámi háborúellenes 
tüntetésekhez hasonlóan egyre hangosabb, és az egész országra 
kiterjedő tüntetésekre számíthatunk majd a nyáron és az ősszel. – Az 
iraki fiaskó előreláthatóan döntő módon befolyásolja majd a jövő évi 
elnöki választást is, mert függetlenül attól, hogy a republikánusok kit 
jelölnek, az iraki fiaskó könnyen magával ránthatja a Republikánus 
Pártot, biztosítva a demokraták győzelmét. – Ismerve Bush elnöknek, a 
megváltozott helyzet realitását figyelmen kívül hagyó makacsságát, 
egyáltalán nem valószínűtlen, hogy az amerikai erők kivonása már az 
új elnök idejére marad.   
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Martin János 

NAGYSZEBEN 
2007-ben Európa egyik fővárosa 

Az Egyesült Európa Tanácsa 1985-ben fogadta el Melina 
Mercouri, az akkori görög művelődési miniszterasszony javaslatára az 
évente váltakozó európai kulturfőváros ötletét. Ennek értelmében -  egy 
egész évig – egy vagy esetleg két várost kiáltanak ki Európa 
művelődési központjává. Ez is alkalom arra, hogy az európaiak jobban 
megismerjék egymás kultúráját, szokásait, történelmét. Ilyen 
alkalmakkor kiállításokat rendeznek, előadás-sorozatokat szerveznek, 
és amennyire csak lehet, feldíszítik a várost, kijavítják, tatarozzák az 
emlékműveket, épületeket, nevezetesebb helyeket. Vagyis, 
mindenképpen hasznára válik és tanulságos mind egész Európának, 
mind pedig a kiválasztott városnak és országnak. 

Még 2004-ben (amikor Románia még nem volt az Európai Unió 
tagja) határozták el, hogy 2007-ben Nagyszeben (és Luxemburg) lesz 
Európa kulturális fővárosa. Na, és most kis ismertetőt erről a „román” 
városról. 

* 
Nagyszeben  az ősi erdélyi városok közül is kiemelkedik érdekes és 

gazdag múltjával. A jelenlegi városnak és környékének helyén már a 
történelem előtti időkben is voltak emberi lakhelyek, legalábbis erről 
tanúskodnak az új-kőkorszak rétegeiben végzett ásatások eredményei. 
Azt biztosan tudjuk, hogy a rómaiaknak voltak itt települései, Cedonia, 
meg Cibinium néven. 

Erdélynek ezt a vidékét gyakran zaklatták ázsiai idegenek. 1241-
ben mongóliai tatárok rombolták le a még fiatal várost. 1420-tól 
kezdődően pedig a törökök szinte minden évben betörtek. Ezek 
pusztították a város és a környező falvak lakosait, akiknek a helyébe 
románok, kóborló hegyi pásztorok szivárogtak be a Kárpátokon túlról. 

Nagyszeben városának megalapítása, II. Géza királyunk 
betelepítési politikájának köszönhetően, még 1150-ben indult be. 1192-
ben Cibinium, 1223-ban Villa Hermannsdorf, 1401-től pedig 
Hermannstadt a település neve. A magyar Szeben és a román Sibiu 
(ejtsd: Szibiju) a régi római település nevét tükrözi. Hermannstadt, a 
város német neve pedig egy nürnbergi eredetű, Hermann nevű telepes 
nevét örökíti meg. 



280 

A németek, illetve a szászok betelepítése igen nagy jelentőséggel 
bírt e vidék fejlődésére. Aránylag gyéren lakott területeket kellett 
benépesíteni, mégpedig a Magyar Szent Korona fenntartása érdekében. 

Az ázsiai hordák ellen kellett védeni ezt a területet. A székelyek, 
ez a katona nép, amely szintén ezen a vidéken lakott, a keleti határok 
védelmét szolgálták. Ugyancsak határvédelmi szerepet szántak a 
betelepített szászoknak is. Feladatukként a Vöröstorony-szoros 
védelmét tűzték ki. A szászok 39 tornyot és 4 bástyát emeltek a város 
védelmére, amelyeket a szebeni 19 iparos-céh tagjai tartottak 
készenlétben. 

1224-ben II. Endre király önkormányzatot adott a szászoknak, 
Nagyszeben központtal. A szebeni királybíró egyben a szászok 
ispánjának a tisztét is ellátta. A szászok önkormányzata csak 1876-ban 
szűnt meg. 

Míg Szent István királyunk a nyugatról hozott papokkal 
megalapozta a nyugati, európai irányú keresztény magyar kultúrát, 
addig II. Géza és II. Endre, a szászok betelepítésével megalapozta az 
erdélyi földművességet, kézművességet és kereskedelmet. 

Nagyszeben, akárcsak minden más erdélyi nagyváros, épületeivel 
és azok elrendezésével tanúskodik évszázados német és magyar 
múltjáról. Aki akár csak egyszer is megfordult Szebenben, nem 
felejtheti el patinás épületeit, európai, főleg német stílusú tereit, utcáit, 
hídjait. Helyenként határozott  középkori légkör veszi körül a sétálót. A 
többnyire szűk, kanyargós utcák, boltíves, magas oromzatú házak 
nagyon is emlékeztetnek középkori német városokra. 

A XIV. században megkezdett és 1520-ban befejezett gótikus 
stílusú templom, múzeumba illő falfestményekkel ékes. Az újabb, XVI. 
században épített templomok a gazdag szász nemesek emlékeit örökítik 
meg. Jelentős a neves holland festők képeit őrző részleg, a többezer 
kötetes könyvtár és a hatalmas néprajzi gyűjtemény. 

Szebenben sokféle tanintézet létesült, kezdve a bábaképző iskolától 
egészen a legkülönbözőbb mesterségekre oktató alapítványokig. Ez a 
város számottevő ipari vállalatokkal rendelkezik. Híresek Szeben 
élelmiszeripari, hús- és tejfeldolgozó gyárai, de nem marad el a textil és 
faiparban sem. 

Lakosságára nézve – ez az idők folyamán kicserélődött... 
Az alábbiakban idézünk egy írásból, amely 2004 őszén jelent meg 

az Erdélyi Naplóban: 
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A napokban a román tv 1 Szebenről szóló német nyelvű adását 
néztem, nagyon idegesítő és megrázó látványban volt részem. „Volt ott 
valamikor egy erdélyi szász település. VOLT, mivel mára az egykori 
őslakosokból még hírmondó sem  maradt”. 

A felvétel híven tükrözi az utcák, házak jómódúságát, gazdagságát, 
de a sivárságot, ürességet  is. Még nem is olyan régen, itt is pezsgett az 
élet, ugyanúgy, mint Erdélyben mindenhol. Szász gazdák, 
mesteremberek végezték dolgukat, élték példásan megszervezett 
életüket... 

Idegen bevándorló beszél az általa alig ismert múltról.  Háttérben 
a leomlott falu templom, az utcára, térre riadt ablakszemekkel 
meredező házak... 

Igenám, de 2007-ben Nagyszebenre felfigyel egész Európa és ezért 
az új gazdák igyekeznek menteni, ami menthető. Jelenleg Nagyszeben 
polgármestere Klaus Werner Johannis, annak ellenére, hogy a 170.000 
főnyi lakosságból csupán alig 2 ezer német él még a városban. Ez a 
német polgármester példátlan erőfeszítéseket tett és tesz azért, hogy a 
város megfeleljen Európa kulturfővárosának a szerepére... (Fordítás és 
kiemelés tőlem.)  

A jelenlegi hivatalos román ismertetőkben nem tesznek említést 
sem arról, hogy II. Géza magyar király telepítette be a szászokat ezekre 
a helyekre. Ezzel ellentétben: belopják magukat Nagyszeben városának 
történelmébe. Ha adatokat kell idézni, akkor kénytelen-kelletlen 
megemlítik, hogy a románok csak a XVIII. századtól kezdődően 
telepedtek le Szeben környékén?! 

A románok büszkék arra, hogy egy romániai városban jelölték ki 
Európa kulturális fővárosát. Arról nem akarnak tudomást sem venni, 
hogy ez a város NEM ROMÁN VÁROS!!! 

Kérdem én: vajon van-e az igazi Romániában egy olyan román 
város, amely megfelelne ennek a célnak?! 

* * *  

“October 23, 1956 is a day that will live forever in the annals 
of free men and nations. It was a day of courage, conscience 
and triumph. No other day since history began has shown 
more clearly the eternal unquenchability of man’s desire to be 
free, whatever the odds against success, whatever the sacrifice 
required.” – John F. Kennedy, October 1957, on the first 
anniversary of the Hungarian Revolution. 



282 

HUNGARIAN AMERICAN COALITION HONORS 
FORMER AMBASSADOR 

GEORGE HERBERT WALKER III 

About the Hungarian American Coalition's annual gala benefit in 
Washington, D.C. on May 9, 2007, including excerpts of former ambassador 
Herbert Walker's speech and his strongly worded opinion on Trianon. 

 
On May 4, the Hungarian American Coalition (Coalition) hosted 

its Annual Gala Benefit at the Decatur House in Washington, DC to 
honor the accomplishments of Ambassador George Herbert Walker III, 
who served as United States Ambassador to the Republic of Hungary 
from 2003 to 2006. 

Mrs. Andrea Lauer Rice, Vice President of the Coalition, 
welcomed the distinguished audience, including the Ambassador’s 
wife, Mrs. Carol Walker, their family members and friends, as well as 
Ambassador Andras Simonyi and Mrs. Nada Simonyi, H.E. Mr. Janos 
Horvath, Member of the Hungarian Parliament and Mrs. Linda 
Horvath, Dr. Lee Edwards, Chairman, Victims of Communism 
Foundation and Mrs. Lee Edwards, Mr. Philip T. Reeker, former 
Deputy Chief of Mission, US Embassy, Budapest, and Mrs. Solveig 
Reeker, Mr. Karl Altau, Director of the Joint Baltic American National 
Committee, and many Coalition Board members who came from all 
across the United States. 

Ms. Rice stressed the Coalition’s commitment since its founding 
16 years ago to programs such as the White House Internship, the 
Congressional Internship as well as the Coalition’s Scholarship 
programs. The proceeds of the Gala Benefit will enable the Coalition to 
offer to an ever growing number of young Hungarians what is often a 
life-defining experience to observe first-hand American government 
institutions and to study at American universities. 

The event was co-chaired by three outstanding business leaders 
from St. Louis, Missouri: Mr. Michael Neidorff, CEO of Centene 
Corp., Mr. Julius Joe Adorjan, Honorary Consul General for Hungary 
in St. Louis, and Mr. Zsolt Rumy, CEO of Zoltek Corporation. In his 
remarks, Mr. Neidorff described the outstanding contributions his good 
friend, Ambassador Walker has made in both business and non-profit 
spheres in Missouri.  

Coalition President Maximilian Teleki delivered the keynote 
speech recognizing Ambassador Walker. He described Ambassador 
Walker as someone who “has been unusually even-handed in building 
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official and personal ties, and in giving advice when it was sought, to 
both the government coalition and members of the opposition in 
Hungary. Throughout his service, he has demonstrated the best of 
American character: fairness and openness; a genuine interest and 
willingness to help others; and a sincere desire to find solutions to 
difficult problems.  

Ambassador Walker also recognized that in this historically and 
culturally complex area of the world, enforcing internationally 
recognized national minority rights takes on keen importance. These 
rights, after all, are in the best traditions of American foreign policy, 
and the very touchstone of any society that calls itself fair, democratic 
and free. Ambassador Walker’s genuine sensitivity and thoughtfulness 
regarding the historic Hungarian communities in East and Central 
Europe well served our interests in promoting democracy in the 
region.” 

The Coalition’s special award was presented by Maximilian Teleki 
and Mrs. Edith Lauer, Chair Emerita, with the following inscription: 
“In appreciation of George Herbert Walker III, Ambassador to 
Hungary, 2003-2006, for representing the best traditions of the United 
States in supporting the forces of freedom, democracy and solidarity for 
the benefit of the American and Hungarian nations, and whose record 
of service and integrity has earned the enduring gratitude of Hungarian-
Americans.” 

In his acceptance speech, Ambassador Walker acknowledged Mr. 
Teleki’s leadership and the Coalition's work, in strengthening ties 
between the US and Hungary, which he said were of vital importance. 
Ambassador Walker also mentioned the 5 million Hungarians living 
beyond the borders of Hungary as a result of “that obnoxious treaty of 
Trianon which unfairly burdened the Hungarian people and still does 
to this day.” And he added that today, Hungary is member of a strong 
and united Europe, and a trusted member of the transatlantic alliance 
ensuring a prosperous future for generations to come. 

Hungary’s President, Laszlo Solyom, and former US President, 
George Herbert Walker Bush, saluted Ambassador Walker in letters 
sent to the Gala Dinner participants. 

Members of the Chairman’s Committee included: the Honorable 
Nancy G. Brinker, Ms. Julia Ernst, Mrs. Ina Ginsburg, H. E. 
Ambassador György von Habsburg, Ms. Susan Hutchison, Mr. John N. 
Lauer and Mrs. Edith K. Lauer, Mr. and Mrs. Imre Lendvai-Lintner, the 
Honorable Aniko Gaal Schott, Mr. C. Barton Rice Jr. and Mrs. Andrea 
Lauer Rice, H.E. the Ambassador of Hungary and Mrs. Náda Simonyi, 
Mrs. Helen M. Szablya, Mr. Maximilian Teleki and Mrs. Wendy 
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Jagerson Teleki, Mr. and Mrs. Stephen J. Varga. Major sponsors of the 
evening included: Diebold Inc., the Charles Simonyi Foundation for the 
Arts and Sciences, the William Penn Association, the Hungarian 
Reformed Federation of America, the Pannonius Foundation and 
numerous other donors. 

Andrea Lauer Rice closed the evening by thanking all guests for 
supporting the Coalition’s Scholarship Fund, for continuing to 
recognize the Coalition’s programs of education and information, and 
for taking part in a special evening that honored a great American. 

From: http://www.hhrf.org/hac/press/walker_050407.html 
 

* * * 
 

 
Táncolnak a fiatal párok a bemutatás után. 

(Dr. Nádas Jánosné Gabriella felvétele) 
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