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Árpád Szövetség

ELŐSZÓ
Örömmel indítjuk világkörüli útjára az immár a 2007-es Magyar
Találkozó „Krónikáját.” A Krónika nem csupán “krónika” hanem
egyúttal önálló szellemi termék Magyar Találkozónk előadóinak
írásaiból és szemelvények megjelent
írásokból, amelyek tükrözik külföldi
magyarságunk érdeklődését.
Büszkén írom ezeket a sorokat, mert
ki hitte volna 1961-ben mikor az első
Találkozó Krónikáját megírták, hogy még
2007-ben is hagyományainkhoz híven
megtartjuk a Magyar Találkozót és
szerkesztjük továbbra is Krónikánkat. Itt
szeretném köszönetemet kifejezni a
Magyar Társaság tisztikarának és
szervező bizottságának és Somogyi
Lélnek a Krónika szerkesztőjének.
A Magyar Társaság, működése során
számtalan kiváló jó magyart vesztett el soraiból. Átnézve a múlt
Krónikákat előadásaik megtalálhatók, örökre megörökítve. Annak
bizonyítéka, hogy a multat nem lehet kitörülni, hogy ma, nemzeti
érzésünk legnagyobb kifejezője és összekovácsolója, nem más mint
Wass Albert. Művei szólnak minden generációhoz, hol burkoltan, hol
kiabálva: „Ne hagyd magyar testvéreidet!” És verseivel, felolvasásaival
nyitottuk meg a 2007-es Magyar Találkozót.
Sokan úgy tartják, hogy lassan külföldi emigrációnk
lemorzsolódik, de Találkozóink sikeresek és bebizonyítják, hogy „a víz
szalad, de a kő marad”.
Aki el tud jönni az évenkénti Találkozókra, az személyes
élményként kapja a magyar szellemi közösség összehozó erejét.
Szeretettel hívom minden olvasónkat, hogy jöjjön el, legyen része
Találkozónknak, szólaljon fel és nyújtsa be kéziratait.
A novemberi viszontlátásig,
Dr. Nádas János,
a Magyar Társaság elnöke
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Fiatal résztvevők a Gyerek Program alatt.
(Somogyi Lél felvétele)

Dr. Ormay Józsefné és Daróczy József beszélget Iózsa Erikával, szavalóművész,
Kolozsvárról. (Somogyi Lél felvétele)
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I.
A MAGYAR KONGRESSZUS
MEGNYITÁSA
A XLVII. Magyar Kongresszus ünnepélyes megnyitása 2007.
november 23-én, pénteken délelőtt a Crowne Plaza Cleveland City
Centre Hotel termeiben (777. St. Clair Avenue) kezdődött.

Dr. Nádas János, M.D. (Canton, Ohio):

A KONGRESSZUS MEGNYITÁSA
Kedves Magyar Testvéreim! Álljunk fel és énekeljük együtt a
Magyar Himnuszt.
Szeretettel köszöntök mindenkit a 47-edik Magyar Kongresszuson
és annak bálján. Visszatekintve az elmúlt évre, most először, a Magyar
Társaság kezdete óta, hogy nincs itt az idősebb Nádas generáció, akik
alapító tagjai voltak a Társaságnak. Szomorú szívvel jelentem, hogy
szeptemberben Isten magához hívta Édesapámat, dr. Nádas Gyulát.
Nagy űrt hagyott maga mögött. Gyászoljuk, mint család és
gyászoljuk, mint egyesület. De ugyanakkor ünnepeljük hosszú életét és
köszönjük az Istennek, hogy ennyi ideig itt volt köztünk útmutatónak.
Lesz, aki hiányolni fogja jelenlétét, de higgyétek, lélekben itt van és
emlékét őrizzük és tiszteljük.
Tisztikarunk két generációt összefog és közös erővel, sok
munkával, együtt folytatjuk a munkát karöltve az én generációm
tisztikari tagjaival. Sikeresen együtt dolgoztunk, hogy a kongresszust, a
művészestet és a bált részetekre megrendezzük. Hálás köszönetemet
fejezem ki minden egyes tisztikari tagnak, őszintén mondhatom közös
erővel sikeresen összefogtunk és lám itt az eredmény.
Tisztikarunk egy igen érdekes programot tervezett. Az előadások
tárgykörei kiterjednek a művészetre, politikára, magyar sorskérdésekre,
egészségügyre, 56-os emlékekre és több magyar vonatkozású filmet
mutatunk be. Ebben az évben bevezettünk egy kerekasztal tárgyalást a
mai Magyarország helyzetéről. A vélemény cserére nagyon is
kíváncsiak vagyunk. Lesz egy pár angol nyelvű előadás, többek közt
megvilágítjuk jövőnk kérdését az által, hogy hogyan és miért érdemes a
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már nem magyarul beszélő testvéreinket is közösségünkben megtartani,
vagyis visszahozni. Rendeztünk egy gyerek programot holnap reggelre,
délutánra pedig egy erdélyi főző bemutatót. Szeretettel hívjuk a
szülőket, nagyszülőket, hogy hozzák el gyermekeiket vagy unokáikat.
Kongresszusunk összefogó témája Wass Albert lelkülete, amely
könyveiből sugárzik: ami a végtelen mély hazaszeretet, a magyarság
szolgálat, a magyar jövővel való foglalkozás és egy jobb magyar sors
felé való törekvés. Most állunk 100 éves évfordulója hajnalán és itt a
47-edik Magyar Kongresszuson kezdjük meg ünneplését ennek a nagy
erdélyi magyar írónak. Többször járt köztünk, hirdette, hogy egységben
az erő. Felszólított bennünket, hogy ne csak saját körünkben
magyarkodjunk, hanem hirdessük magyar mivoltunkat angol nyelvű
könyvek által és álljuk meg helyünket a befogadó országunkban.
Reméljük, lelkülete átsugározza Kongresszusunkat és nem eszme
cserében éljük ki magunkat, hanem hazánk szolgálatában.
Legyen célunk az összetartás, az egymással való együttműködés.
Erősítsük meg közösségünket, hogy egy komoly hovatartozási érzést
fejlesszünk ki, hogy az utánunk jövő nemzedékek is örömmel
csatlakozzanak hozzánk.
Ezennel megnyitom a XLVII. Magyar Kongresszust.
Dr. Nádas János
a Magyar Társaság elnöke

A Magyar Társaság tisztikari tagjai Szabolcs Örzse és Kis Ferenc regisztrálják a
Kongresszusra érkező résztvevőket. (Somogyi Lél felvétele)
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II.
A JELENLEGI HAZAI HELYZET
Viharos Viktor (Dayton, Ohio):

KINEK FÁJ?
Kinek fáj, hogy a
magyarok boldogtalanok?
Kinek fáj, hogy a
magyarok nem szabadok?
Kinek fáj, hogy
Magyarországot földarabolták?
Kinek fáj, hogy
kincseinket elrabolták?
Kinek fáj, hogy Magyarország
jelen vezetői hazaárulók?
Kinek fáj, hogy országunkban
szabad kezet kapnak honrablók?
Kinek fáj, hogy tankok helyett
bankok tiporják a magyart?
Kinek fáj, hogy hazánkban
idegen zászlókat lenget a szél?
Kinek fáj, hogy ma eladó
Magyarország? – SENKINEK!
Ki segít megmenteni hazánkat?
– SENKI!
Magunkra maradtunk bűnözők világában!
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Utolsó óhajom:
Teremtőnk se irgalmazzon
a mai világrendezőknek,
akik veszni hagyják Magyarországot!
Isten, védd meg a magyart!
*

TEMETŐBEN
Könnyeznek az őszirózsák,
Októberünkre emlékeznek...
Dicső szabadságharcunkra,
Amit a népek eltemettek.
Hőseink hiába haltak,
Árulóké lett Magyarország!
Önkitüntetett rablóké,
Akiket átkoz a Szabadság!
Kék csillagé a hatalom!
Sztálin helyett bankok diktálnak,
Demokrácia nevében
Minden jöttmentnek ajtót tárnak.
Cél lett vérünk higítása,
Piaccá tették az országot!
Eladó a magyar lélek,
Teremtőnk ilyent még nem látott.
Húsunkon élő hiénák
Csontig rágják a sovány magyart,
Dollárjuk nagy erejével
Rosszabbá tették a volt „davaj”-t...
Ma Nyugat prédái vagyunk,
Bűnözők világa zúdult ránk...
Félretolnak minden magyart,
Nyíltan eladó szegény hazánk.
Őszirózsák is átkozzák
Szabadságharcunk árulóit...
Ők tették semmivé élők
És hazánkért haltak álmait!
12

Gál Kinga

KISEBBSÉGKÉNT MEGMARADNI,
GYARAPODNI ÉS FEJLŐDNI
Gál Kinga, a Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség, Európai Parlamenti képviselője,
bizottsági alelnök, jogász, az MTA elnökének
főtanácsadója nemzetközi kapcsolatok és kisebbségi
kérdések területén.
Az egyetemi doktori diplomát az ELTE Állami
és Jogtudományi Tanszékén Budapesten, 1995
márciusában szerezte. Ph.D., doktori diplomájának
megszerzése folyamatban van a németországi
Christian Albrechts Egyetem Kiel nemzetközi jogi tanszékén. – Gimnáziumi érettségit a
budapesti „Madách Imre gimnázium” angol tagozatán kapta, 1989-ben. Gimnáziumi
évei alatt egy felsőfokú (román) és két középfokú (angol, német) nyelvvizsgabizonyítványt szerzett, 1986-ban, a Magyarországra telepedést követően.
Számos tudományos írása jelent meg 1991-től, főleg német és angol nyelven. (Pl.
Kisebbségvédelem a nemzetközi jogban, Magyar Kisebbség, II. évfolyam, 1996 1-2 szám,
Kolozsvár. Önrendelkezés és önkormányzatiság Kossuth felfogásában, 1861, Pro
Minoritate, Budapest, 1991.

*
Kedves képviselő asszony, eddigi munkássága alapján önről
többek közt azt is tudjuk, hogy az uniós fórumokon bátran kiáll a
nemzeti kisebbségek védelmében. Honnan ez a tettre kész rokonszenv a
kisebbségek iránt?
Magam is kisebbségi sorsba születtem, Kolozsvárott, és tizenhat
éves koromig Erdélyben éltem. Akkor települtünk át szüleimmel
Magyarországra. Amint lehetett, kilencven után visza-visszamentem
Erdélybe, és dolgoztam az akkori RMDSZ-nek. A saját sorsunkon
láttam, hogy melyek a rendezésre váró, azt sürgető kérdések, hogy a
kisebbség számára ne csak a megmaradás legyen a cél, hanem a
gyarapodás, a fejlődés és a jövőképpel rendelkezés is. Főként
gyermekeink számára kell olyan jövőképet kialakítanunk, amely
meggyőzi őket, érdemes megmaradniuk magyarnak. Ezért fontos az
oktatás kérdése, az egyetem ügye, a döntések jogának megszerzése, az
autonómia és a gazdasági megerősödés. Ezek mutatnak túl a pusztán
megmaradáson.
Az Európai Unió okmányaiban, így az elkészült, de teljesen jóvá
nem hagyott alkotmánytervezetben is kevés szó esik az etnikai vagy
nemzeti kisebbségek jogairól és védelméről. Miért?
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Ez nagyon összetett kérdés, de végigmondom. Az Európai Unió
egy gazdasági közösségként jött létre, és csak lassan mozdult el egy
jogi-politikai közösség irányába. Nagyon félt az olyan kérdések
felvállalásától, amelyekben nem számíthatott a tagállamok
konszenzusára. A kisebbségi kérdés pontosan ilyen volt, ezért ezt
nagyon boldogan hagyta tagállami hatáskörben. Most is ott van, így
mondhatja, hogy az Uniónak erre nincs kompetenciája. Miért van ez
így? Azért, mert amit mi Közép-Európában kisebbségi kérdésként
élünk meg, különösen azok, akik kisebbségi környezetből származunk,
teljesen más, mint amit ma Nyugat-Európában kisebbségi kérdésként
kezelnek. Ott a kisebbségi kérdés elsősorban az új kisebbségek, a
migráns közösségek integrálódása az adott országba, pl. a törökök
integrálódása Németországban, az araboké a franciák földjén vagy a
sokféle közösségeké Nagy-Britanniában. Ezeknek az országoknak a
képviselői nagyon idegenkednek az olyan problémafelvetéstől, amely
arról szólna, hogy egységesen kellene ezeket a kérdéseket rendezni.
Hatalmas vitákba futottunk az állampolgári jogok, bel- és
igazságügy
bizottságában,
amikor
általában
kisebbségekről
fogalmaztunk meg jelentést vagy határozattervezetet, és fontos volt
tisztázni, hogy akikről mi beszélünk, azok a hagyományos, az őshonos
nemzeti kisebbségek, amelyeknek a problematikája egészen más, mint
az előbbieké. A témával kapcsolatban el kell oszlatnunk egy illúziót. A
ma aktívan politizáló generációk meglehetősen keveset tudnak arról, és
nem is érdekli őket különösebben az, hogy mi történt pl. a határon túli
magyarokkal? Bűntudatuk pedig végképp nincs a történtek miatt, azért,
hogy kisebbségi helyzetbe kerültek. El kell tehát magyaráznunk újra
meg újra a gondjainkat, és azt, hogy mi teljesen más eset vagyunk. Az
az eset, amelyet ők már régen megoldottak, pl. a dél-tiroli németek
helyzetét Olaszországban, vagy a lényegében más jellegű
katalánkérdést Spanyolországban, illetve a svédek helyzetét
Finnországban.
... Az Európai Parlamentben ön rámutatott, a nemzeti és etnikai
kisebbségek esetében a diszkrimináció tiltása az Unió részéről csak a
minimálisan szükséges, de nem elégséges feltételek e közösségek
védelmének. Mit tartalmazhatnának még az uniós ajánlások és tiltások?
A diszkrimináció tiltása és büntetése az alap, de nem elegendő
ahhoz, hogy a közösségek fejlődni tudjanak. Nagyon fontos a
megfelelő oktatás, iskolahálózat, egyetem, a döntéshozatalban való
részvétel, az önkormányzatiság, a különböző autonómiaformák, a
gazdasági szféra megerősödése, ami magával hozza a civil szféra
megerősödését. Ez utóbbi nagyon fontos, mert mihelyt erősebb a civil
14

szféra, növekszik a függetlensége a hatalmi tényezőktől. S ez nemcsak
megtartó, hanem hajtóerő is a fejlődésben.
A Magyar Tudományos Akadémia Nemzeti és Etnikai
Kisebbségkutató Intézetének munkatársa, Vízi Balázs arra a
következtetésre jutott, nincs sok esély a magyar kisebbségi területi
autonómia megteremtésére a környező országokban, mivel nem
kedvező a politikai környezet. Szerbiában és Szlovákiában is tartanak
az önigazgatási törekvésektől, és ez Romániában is érezhető. Ön is így
látja?
Hogy mire van, vagy nincs esély, az a politikai környezet és
játszma függvénye, de a következtetést nem lehet egyszer s
mindenkorra levonni. A politikai erőviszonyok változnak. A fontos az,
hogy a közösség egyetértsen abban, amit akar, felvállalja a feladatot, és
legyenek emberek, akik a célt következetesen képviselik. És persze
szükség van a kedvező politikai környezetre is. Ilyen volt pl. a
csatlakozás előtti időszak, amellyel, mint láttuk, a kisebbségek nem
tudtak igazán élni.
De az ilyenek jönnek és mennek, a folyamat nem zárul le
véglegesen, csak fel kell tudni ismerni és ki kell használni a
lehetőségeket. Az Európai Unió vezérlő elvei segíthetnek abban, hogy
az autonómiakoncepció megfelelő környezetben tárgyalási alap legyen.
... Ön a Fidesz-Magyar Polgári Szövetség képviselője az Európai
Parlamentben. Milyen az együttműködése az MSZP és a többi magyar
párt képviselőivel, köztük a két szlovákiai magyar képviselővel?
A kisebbségi érdekérvényesítés együttműködés, összehangolt
munka nélkül olyan közegben, amely a kisebbségi kérdéseket
meglehetősen ellenségesen, vagy jobbik esetben közömbösen kezeli,
nem lehet eredményes. Nagyon fontos, hogy nekünk, néppártiaknak
legyenek partnereink a többi frakcióban, a szocialisták és a liberálisok
között is. A felvidéki magyar képviselőkkel különösen jók a
kapcsolataink, hiszen egy frakcióban politizálunk, és mindennaposak az
egyeztetéseink.
Sólyom László „A határon túli magyarság a XXI. században” című
konferenciasorozat harmadik találkozóján arról beszélt, hogy az
autonómiára és a regionalizmusra irányuló törekvésekre a szomszédos
országokban hisztérikusan reagálnak. Ön szerint miért teszik ezt?
Ezek tabuként kezelt fogalmak ott, és szerintem a
megmagyarázásukkal kell kezdeni elfogadtatásukat. A politizáló vezető
réteg ezekben az országokban azt látja, függetlenül attól, melyik pártból
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kerül ki, hogy ha bizonytalan politikai helyzetben kijátssza a nemzeti
kártyát, mindig tud erőt és előnyt nyerni. Az a szomorú, hogy vannak
emberek, akikre ez még mindig hat.
Slota, a Szlovák Nemzeti Párt (SNS) magyarellenességéről
elhíresült elnöke nemrég szélsőségesnek nevezte Sólyom László magyar
államfőt azért, mert pártolja a határon túli magyarok autonómiatörekvéseit. Slota kirohanása mögött valószínűleg az elszakadástól való
félelem lapul. Indokolt lehet ez a félelem?
Nincs semmi alapja. Ha megnézzük az európai pozitív példákat, a
többség és maga az állam mindig gyarapodott azáltal, ha kisebbsége
gyarapodni tudott identitásában, kultúrájában, gazdaságában. Ennek
ellenére ilyen álfélelmek vannak, mert el lehet terelni velük a figyelmet
a többségi nemzetben még nagyobb ellenérzést keltő kérdésekről. A
nemzetiségi kártya, sajnálatos módon, még mindig a politikai küzdelem
eszköze.
Az cikk szerzője Szabó Géza, a Szabadújság munkatársa.

Lukácsi Éva (Miami, FL):

WASS ALBERT ÉLETMŰVÉNEK ÉRTÉKELÉSE
Wass Albert igazán Krisztusi életutat járt: magasról indult, majd
mélyre ívelt a pályája, de végül, oly sikeres életművet hagyott hátra,
hogy neve a halhatatlanok magasságába emelkedett. Ezt a nem
mindennapi életutat tekinthetjük magyar keresztút és feltámadás
példájának. Az író mindössze 37 éves volt, amikor el kell elhagynia
szülőhazáját, bár ennek ellenére utolsó leheletéig hű erdélyi maradt.
Élete nagyobb részét emigrációban töltötte: 5 évet Németországban és
47 évet Amerikában. A siker mégsem itt koronázta meg életművét! Ma
Wass Albert az egyik legnépszerűbb – ha nem a legsikeresebb –
magyar író. Könyveit mindenütt olvassák a Kárpát-medencében és ahol
magyarok élnek.
Erdélyben a biblia után jelenleg Wass Albert a legolvasottabb író,
de a magyarországi irodalmi közvélemény kutatás szerint az derült ki,
hogy három műve a legolvasottabb 100 regény között van a „toplistán” – tehát nagyságrendben Jókai Mór népszerűségéhez hasonlít,
mint az oroszoknál Tolsztoj, vagy a franciáknál Victor Hugo.
I.
Wass Albert irodalmi pályája Erdélyben kezdődött és nem
szűkölködött babérokban: alig 20 éves, amikor első verse megjelenik
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1927-ben, és már 27 évesen ismert íróvá válik első best-seller regénye,
„A farkasverem” megjelenése után. Ezt újabb népszerű könyvek,
irodalmi sikerek és díjak követik, s így az Erdélyi Helikon, a
Szépmíves Céh, az Erdélyi Irodalmi Társaság, majd a budapesti
Kisfaludy Társaság elismerésben részesíti, a Magyar Tudományos
Akadémia Irodalmi Tagozatának is tagja. A kolozsvári egyetem, az
alma mater díszdoktorává avatja 1944-ben. Aztán 50 éven át
elhallgattatják – legalábbis Magyarországon és Erdélyben: otthon élő
honfitársaink azt sem tudhatták, hogy kicsoda Wass Albert.
Annak ellenére, hogy 1945-50 között Nyugat-Európában újabb
híres regényei jelennek meg, melyeket összesen öt nyelvre fordítottak!
(Első felesége Éva fordította németre a műveit.)
II.
Wass Albert úgy érkezett Amerikába – 1951-ben – mint
ismeretlen, és itt újra kellett építenie irodalmi karrierjét. Erre nem
kellett sokáig várnia! Az 1950-es évek végétől más kiadók révén, majd
1965-től a saját kiadásában sorba megjelentek könyvei. A 70-es évek
azok, amikor az író a legintenzívebben ontotta magából történelmi
témájú nagyregényeit.
Az amerikai magyarság abban a kiváltságban részesült, hogy
írásait a magyar újságokból hamar megismerhette, majd novelláit és
regényeit könyv alakban megrendelhette, mivel az író 1964-ben
megalapította az Amerikai Magyar Szépmíves Céhet, amelynek kb.
1000 előfizetője volt évekig. A könyvek sikeres kiadásának másik titka
az volt, hogy Wass Albert és skót származású második felesége,
Elizabeth sok magyar közösséget felkeresett író-olvasó találkozásra az
USA-ban és Kanadában. Összesen 25 ezer mérföldet utaztak két
évtized alatt! Az itt jelenlevők közül sokan személyesen találkoztak az
íróval. A Magyar Társaságnak hosszú évekig vezetőségi tagja volt. Az
Árpád Akadémia Fórumát rendszeresen felhasználta – nem csupán
könyvei népszerűsítésére, de Erdélyért való hősies küzdelmében.
Sajnos, az amerikai magyarság nem bizonyult jó patrónusnak!
Mikor sem angol, sem magyar nyelvű könyveinek nem tudott kellő
létszámú előfizetőket találni, az 1980-as évek végén úgy érezte, hogy
megbukott könyvkiadása, a Danubian Press és a folyóirat kiadása is,
mellyel a közép-európai, elsősorban erdélyi problémákra akarta
felhívni a figyelmet. Néhány angolul írt könyve soha nem jelent meg,
pedig sikerre számíthatnának olyan kisregények, melyek nem csak
magyar történelmet, de amerikai vonatkozású történelmet is
feldolgoznak, mint például a floridai indián mitoszokat és a
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gyarmatosítókkal való legendás időket bemutató könyvei. A magyar
kiadások az író halála után Amerikában végképp elakadtak. Ennek
ellenére vannak könyvek a régi kiadásból, amint az itt megrendezett
kiállítás is mutatja, s nagyobb egyetemi könyvtárakban is lehet találni.
Ha valaki interneten könyvet keres néphagyományainkról, legendákról,
népmesékről, Erdély történetéről könyveket Wass Albert neve alatt, ott
is talál néhány könyvet. Az Amazon.com internetes könyv hálózat az
írónak 15 művét forgalmazza.
III.
Wass Albert életművének kiadása a reneszánszát éli a Kárpátmedencében. Ezt a csodát kevesen értik: ötven évig lehetetlenné tették,
hogy üzenete eljusson az olvasókhoz. Most mégis Wass Albert kultusz
van, művei élnek és hatnak. Műveiben a szellemi értékek olyan
üzeneteket hordoznak, melyek soha el nem évülnek. Verseit szavalják,
gondolatait idézik, regényeit színpadra viszik és filmesítik.
Emlékparkokat, kulturális központokat és iskolákat neveznek el róla,
szobrokat emelnek: nagyjából 15 Wass Albert szobor van ma
Magyarországon. Erdélyben sajnos még nem lehet visszaállítani a
köztéri szobrokat, melyeket templomokban őriznek (Szászrégen,
Holtmaros, Vice).
Annak, hogy Románia még mindig háborús bűnösnek tekinti Wass
Albertet, politikai okai vannak. Tudjuk, hogy az író Amerikában
felvilágosító munkát folytatott Románia kisebbségellenes politikájáról,
amiért Ceauşescu az író kiadatását is kérte Amerikából, azzal, hogy
háborús bűnös és antiszemita. A kérdést az Egyesült Államok
külügyminisztériumának egyik szakbizottsága kivizsgálta, és 1978-ban
azzal zárták le az ügyet, hogy a román vádak alaptalanok. Ezután
Ceauşescuék merényletekkel próbálták elhallgattatni Wass Albertet –
sikertelenül.
Sajnos, az ellene való harc nem szűnt meg. Bár a román legfelsőbb
bíróság ugyan jóváhagyta Kincses Előd ügyvéd per újrafelvételi
kérelmét, de félő, hogy nem fognak az írónak igazságot szolgáltatni,
mivel Wass Alberten kívül 63 magyar vádlott ügyét is újra kellene
vizsgálni, akik a hírhedt Kolozsvári Népbíróság kirakatperének
áldozatai voltak – Wass Alberttel és édesapjával Endrével együtt.
Ennek ellenére, könyveit Erdélyben is forgalmazzák, még a műveiből
készült színházi előadásokat sem lehetett betiltani, bár a negatív
propaganda folyik.
Magyarországon az ex-kommunista fél-demokrácia és annak
szellemi diktatúrája ellenségnek tekinti és szélsőjobboldalinak minősíti
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az írót, így a tankönyvekből jórészt hiányzik. A sajtót uraló liberális
kozmopoliták sárdobálással igyekeznek az író hírnevét bemocskolni.
Ami ennél fontosabb: az olvasók százezrei végre megtalálták azt a
pozitív szellemiséget üzenetében, ami Isten, nemzet és család iránti
hűségre és szeretetre ébreszt.
Wass Albert végakarata szerint könyvei kiadásának hasznát erdélyi
jótékonyságra kell fordítani. Ennek nem tesz eleget néhány kiadó, mint
Szász Lóránt és partnere a Kráter kiadó. Apjuk iránti elkötelezettséggel
az író öt fia azért hozta létre a Czegei Wass Alapítványt, hogy Erdélyi
iskolákat, cserkészetet, egyházi alapítványokat támogassanak és
árvaházat tartsanak fenn. Az Alapítvány irattárában még bőven akad
kiadatlan kézirat magyar és angol nyelven. Tucatnyi színmű, dráma,
rádiójátékok, film-tervek. Rengeteg géppel írt kézirat, sőt kézzel írt
naplók és régi, fakuló levelek. Ezt az olvasók számára folyamatosan
feltárja a Wass család Lukácsi Éva segítségével. Az író hagyatéka
felbecsülhetetlen érték, mely emberségének, egy szebb és nemesebb
világról szóló látásainak a bizonysága.
Isten nagy ajándékot adott nekünk és magyar nemzetünknek Wass
Albert íróban, akinek 100. születésnapjára emlékezünk január 8-án.
Február 17-én pedig kegyelettel gondolunk arra, hogy a törékeny 90
éves ember immár 10 éve az öröklét végtelenségébe lépett. „Az Úr
adta, az Úr vette el. Legyen áldott az Úr neve.” És legyen áldott
bennünk Wass Albert emlékezete!
Wass Albert születése 100. évfordulója tiszteletére tartott emlékezés, Nt. dr. Lukácsi
Éva beszéde, amit Péterffy Gyöngyi olvasott fel a Kongresszus nyitásán.

Toroczkai László:

AZ ELLENÁLLÁS ÉRTELME
Közhely, hogy az emberi test és szellem is ellustul, eltunyul, ha
nem tartják karban, nem edzik nap, mint nap. Sport és mozgás nélkül, a
fellépő oxigénhiány következtében könnyen kedvetlenné, borúlátóvá
válhat az ember, aki pedig nem olvas, nem óhajtja tudását, műveltségét
időről-időre bővíteni, általában szűklátókörűvé és a nagy
manipulátorok könnyű prédájává válik.
A bolsevik agitátorok, szervezkedők, kunbélák, így tudják játszi
könnyedséggel maguk mögé állítani, s alantas céljaik elérése érdekében
eszközként felhasználni a proletáriátust.
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A nemzettest hasonlóképpen működik, mint az emberi test.
Amennyiben hosszú időn át nem történik semmi olyan egy nemzet
életében, amelyre az adott közösség tagjai büszkék lehetnek, amely
fölrázná őket, akkor lassan kihunyhat a nemzeti öntudat lángja, s a nép
elveszítheti természetes immunitását. A népesedéstan kutatói már
számtalanszor tapasztalhatták, hogy egy-egy háború után megnő a
gyermekvállalási kedv. Ezt az elmúlt évtizedben a térségünkben, pl.
Boszniában állapíthatták meg.
De ha megnézzük a honvédő háborúval a függetlenségét kivívó
Horvátország példáját, ugyancsak a nemzeti ébredésnek, sőt
feltámadásnak a jeleit láthattuk. Elég a depressziós Magyarország felől
átlépni a határt Horvátország irányába, és máris megcsap minket a
derűlátás, a szabadságszeretet, a rend és fejlődés légköre. Persze,
ezekhez a háborúkhoz az is kellett, hogy megnyerjék vagy legalább ne
veszítsék el azokat.
A mi csodálatos 1956-os forradalmunk és szabadságharcunk
erejéből közvetlenül az események utáni évtizedekben a magyarság
nem tudott meríteni, mert elbuktunk a harcban, leigáztak minket. S még
azt az ősi, tradicionális erényt sem érhettük el, hogy az elvesztett
harctól is nemesedik az ember és a nemzet, mert mi nem lovagias
ellenséggel álltunk szemben. Mi, minden idők legelvetemültebb,
legaljasabb ellenségével álltunk szemben, amely nem ismeri a
könyörületet, az ellenséges katona tiszteletét. Ezért is nagyon álságos
állandóan a szovjet „hősi halottak” tiszteletét megkövetelni tőlünk.
A felforgató eszmék – a bolsevizmus, kommunizmus,
szocializmus, szociáldemokrácia, liberalizmus és a többi – köntösébe
bújt világhódítók nem elégedtek meg azzal, hogy a nemesítő harc
helyett durva túlerővel, primitív agresszivitással legyőztek minket. Ők
az írmagunkat is ki akarják irtani. Éppen ezért nincs mérlegelési
lehetőségünk. Bár önmagáért a küzdelemért is érdemes ellenállni, hogy
nemesítsük nemzetünket, itt és most azonban nem pusztán erről van
szó. Megmaradásunk a tét.
Elsősorban minden fronton, de különösképpen a fiatalok esetében
erősítenünk kell a nemzeti öntudatot a sajtóval, rendezvényekkel,
művészettel, zenével, irodalommal, sporttal, s erősítenünk és őriznünk
kell a család intézményét, a gyermekvállalási kedv folyamatos
növekedésével egy időben – hogy legyen még helye a mi
gyermekeinknek is itt, a Kárpát-medencében.
1956 után a magyarságból tudatosan évtizedről évtizedre ölték ki a
népünknél egyébként régi hagyományokra visszatekintő ellenállás ősi
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ösztönét. Jellemző, kiragadott példa a Kádár-rezsim idejéből, az 198081-es lengyelországi, a Szolidaritás-szakszervezet által vezetett
általános tüntetés és sztrájksorozat, amely a hadiállapot bevezetésébe
torkollott. A lengyeleknek elegük lett a kommunizmusból, s kiváltképp
abból, hogy a lengyel kommunista rezsim óriási hiteleket vett fel,
eladósította az országot és azután, hogy az államcsődöt elkerülje,
megszorító intézkedések bevezetésére kényszerült. Ugye, ismerős?
A lengyel ellenállás óriási erejét mutatja, hogy kb. egy esztendő
alatt 10 millióan (lényegében minden harmadik, negyedik lengyel)
csatlakoztak a Szolidaritáshoz, s bár kivezényelték a katonaságot és a
szovjet tankok is ott voltak, az emberek fittyet hányva a veszélyre,
milliószámra vonultak az utakra, utcákra, leálltak a gyárak, a
tömegközlekedés, megbénult az ország.
Eközben nálunk az 1920, 1945 és 1956 után megtizedelt és
megkínzott magyarság némán, mozdulatlanul, dermedten figyelte az
eseményeket. – Kádár János elégedetten nyugtázta, hogy a magyarok
nem kívánnak csatlakozni a lengyelekhez. A véreskezű, bolsevik
diktátor 1980 novemberében az MSZMP vezérkarának az értekezletén,
zárt körben részleteket olvasott fel a spiclik
által készített
hangulatjelentésekből, amelyek a magyar nép tespedtségéről és
mozdulatlanságáról tanúskodtak. Kádár megkönnyebbülten törülte le az
izzadságot homlokáról, mert a jelentésekben a következők álltak:
„Legszélesebb közvéleményünkben olyan kérdéseket tettek fel, mint
hogy: mi az, hogy Lengyelországban sztrájkolnak, talán mi dolgozzunk
helyettük? Munka, dolog nélkül, miből élnek majd?”
1980 végén, hogy a magyar népet végképp leszoktassák az
ellenállásról és eltántorítsák a lengyel példa követésétől, a központi
Titkári Tájékoztató című bizalmas kiadványban a következőkről
tájékoztatták a pártfunkcionáriusokat és az élet minden területét (azóta
is) behálózó spiclijeiket: „Világosan kell látni, hogy a sztrájk a
szocialista társadalomban mindenképpen káros, a dolgozó nép
hatalmát, államát gyengíti...” Az MSZMP egyik főembere, Berecz
János így emlékezett vissza: „Azt kellett bemutatni a magyar
közvéleménynek, hogy idevezet az, ha egy szocializmust építő
országban felbomlik a rend”.
1981-re azután a kommunista propagandagépezet egész pályás
letámadásba kezdett. Megmagyarázták a népnek, hogy az itthon is
tapasztalt áremelésekre azért volt szükség, mert a Magyarországon
megtermelt javakat „a munka helyett sztrájkoló lengyelek kapják”, akik
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inkább seftelnek, a lengyel piacoknak csúfolt tereken árulják a
bóvlijaikat, s alapvetően dologkerülők, akik csak tüntetgetni tudnak.
Miközben a magyar kommunista sajtó állandóan arról cikkezett,
hogy „Magyarország 1980 végén és 1981 elején is soron kívül szállított
Lengyelországba élelmiszert és különböző fogyasztási cikkeket”, azt
diszkréten elhallgatták, hogy pl. a mintegy 280 millió szál cigarettáért
cserébe 2500 Polski Fiat, az 1200 tonna félsertésért pedig 16 ezer tonna
szén érkezett Lengyelországból Budapestre. Így hülyítették a népet, s
ez olyan sikeres volt, hogy máig tartó hatásait most is érezzük.
Csak azt kell megnézni, hogy mi ellen küzd kézzel-lábbal a
hatalom. Egy dologtól félnek a kommunisták és mai utódaik úgy, mint
az ördög a szenteltvízől: ez pedig nem más, mint a nemzeti ellenállás.
Az otthon ülő és magában morgó alattvaló nem rémiszti meg őket.
Elsősorban a hatalmas és kitartóan ellenálló tömeg az, amitől félnek.
(Sokat változott a világ az 1980-as évek óta, de az ellenállásnak még ma is van
értelme. – szerkesztő)

Okos Márton

FOTÓKIÁLLÍTÁS VERESPATAKRÓL
„Részvényeket vásároltam; remélem elvesztem”
(Bogyay Elemér)

A fővárosi Városházán, a Főpolgármesteri Hivatal Dísztermében
került sor a „Verespatak múltja, jelene, jövője képekben” című fotó
vándorkiállítás megnyitójára.
A Hornok Ernő, Kocsis Tibor és Szász András képei alkotta
kiállítás sorban a 45. volt, melyet Horváth Csaba alpolgármester nyitott
meg. Kiemelte, hogy a készülő ciántechnológián alapuló kitermelés
nemcsak történelmi örökség eltüntetésével, 2150 lakó kitelepítésével
járna, de az EU irányelveivel is ellentétes. A 180 méteres gát
átszakadása beláthatatlan következményekkel járna, ezért ilyen
technológiát a régióban nem szabad megengedni. Haraszty László, a
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium szakállamtitkára a
verespataki esetet a tőke kíméletlen próbálkozásának nevezte, hogy az
arany megszerzésével extraprofitra tegyen szert. Utalva a tiszai
ciánszennyeződés elrettentő példájára elmondta, hogy a hegyekben
zajló folyamat visszatükröződik a síkságon.
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Bogyay Elemér, az MVSZ Kanadai OT elnöke elmondta, hogy ő
három éve értesült az MVSZ elnökétől a verespataki tervről, és azóta
mindent elkövet az erdélyi Szigethegység megmentéséért. Ő szervezte
meg, hogy az itt látható kiállítás angol változatát megtekinthették
Kanada több városában így: Ottawában, Cambridge-ben, Torontóban,
ahol a Zöld Párt képviselői is megnézték. Nem kis felháborodást váltott
ki az a tény, hogy egy kanadai cég, messze Kanadától, olyan
technológiával akar aranyat kibányászni, amely Kanadában ötven éve
be van tiltva. November 23-25-én, az Amerikai Egyesült Államokban,
a clevelandi 47. Magyar Kongresszus egyik fő eseménye volt e
kiállítás, melyet Vass Huba ny. amerikai tábornok, Wass Albert fia is
megtekintett.
Bogyay Elemér azt is elmondta, hogy évekkel ezelőtt a kanadairomán cégben részvényeket is vásárolt, hogy a cég tevékenységéről
hivatalosan is tájékoztatást kapjon, és közelről tudja nyomon követni a
folyamatot. De nagy elégtétel lenne számára, ha a részvényei
elértéktelenednének és elbukná a befektetést. Talán itt kezdődik a
nemzetért és környezetért felelős magyar hazafi, melytől a mai
magyarországi „baloldali milliárdos” kormány fényévnyi távolságra
van.
A kiállítás angol változatának következő állomása jövő hétfőtől az
Európai Parlament lesz Brüsszelben, Becsey Zsolt EU-képviselő
védnökségével és támogatásával.

Fotókiállítás Verespatakról.
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Dr. Várdy Béla (Duquesne University):

EGY NÉMETORSZÁGI MAGYAR GIMNÁZIUM
ÉLETÚTJA 1946-TÓL
2006-BAN TÖRTÉNT KIMÚLÁSÁIG
A második világháború európai részének a végét jelentő 1945 év
tavaszán mintegy tíz-tizenöt millió hazátlan menekült tömörült össze az
akkoriban összeomlóban levő hitleri birodalom megmaradt német és
osztrák tartományaiban, és ott is elsősorban a nyugati hatalmak által
megszállt területeken. Ennek a hatalmas tömegnek legnagyobb része
német volt, aki az összeomlott birodalom keleti feléről menekült el a
hódító vörös áradat elöl. Kisebbik része azonban két tucat egyéb
nemzetiséget képviselt.
Ennek a hatalmas emberáradatnak mintegy 8-10 százalékát a közel
egy milliónyi magyarság tette ki, amelynek száma 1945 szeptember
végére, a gyors hazatelepítés következtében, 122,000-re apadt. A
következő két év folyamán ez a szám még tovább fogyott, egészen a
Kisgazdapárt-vezette koalíciós kormány 1947-es letöréséig, amikor egy
újabb, az előbbihez mérten sokkal kisebb menekülési hullám indult
meg.
A háború után kint maradt százhúszezer magyar mind politikai
menekült volt, de a politikai spektrum színei szerint elég kevert
összetételű. Legjelentősebb részét a két világháború közti társadalom
konzervatív felső és felső-közép rétegei képviselték. Ott volt soraikban
a magyar arisztokrácia, nemesség, valamint a jómódú középosztály
jelentős része, beleértve a hivatásos katona- és csendőrtiszteket, magasés középrendű kormánytisztviselőket, a vármegyei közigazgatás
legjavát, valamint sok egyéb oly tanult osztályhoz tartozó egyént, aki
társadalmi, vagyoni, vagy politikai helyzeténél fogva nem akarta
vállalni a szovjet katonai megszállással és az elkerülhetetlen
kommunista uralommal járó következményeket.
Ugyanakkor közöttük volt a lebukott nemzetiszocialista
ideológiához és a Szálasi-féle nyilasuralomhoz kapcsolódó
szélsőjobboldali egyének egy része is. (Ez általában nem vonatkozik a
lumpenproletárokból lett „kisnyilasok” legtöbbjére, akik nagyrészt
otthon maradtak, gyorsan inget váltottak (zöldről vörösre), majd
bevonultak a kommunista pártba, melynek égisz alatt tovább folytattak
embertelen munkájukat, csak most már a szovjet ellenes magyarság
ellen.) A másik oldalon viszont ott volt a németországi haláltáborokból
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kiszabadult és részben Palesztina felé tekintgető magyar zsidóság egy
része is. Mindezeken felül szintén közöttük szorongott az erősen
nemzeti érzésű kispolgárság egy része is – beleértve a falusi tanítókat,
boltosokat, mesterembereket, és az egyszerű paraszti sorból kikerült
csendőröket. Erős nemzeti elkötelezettségük miatt az utóbbiak szintén
féltek kitenni magukat egy szovjet-kommunista hódítással járó
társadalmi tisztogatásnak, illetve a Szovjetunióba való deportálás
lehetőségének.
A föntiek alapján nyilvánvaló, hogy a később dipi-nek [displaced
persons] nevezett és nagy részben tengerentúlra vándorolt politikai
menekültek igen színes képet mutattak. A korabeli hazai propaganda
állításaival szemben azonban egyáltalán nem alkottak egy egységes
„reakciós Horthy-fasiszta” tömböt. A „negyvenötösök”-nek számító
Horthyisták és a Szálasisták között például oly nagyok voltak az
ellentétek, hogy azok még évtizedek multán is fellángoltak. Ugyanígy
meg voltak az ellentétek a negyvenötösök ezen két csoportja, valamint
a kommunista hatalomátvétel után kikerült „negyvenhetesek”
progresszívabb felfogású politikai emigrációja között.
Ez az ún. „dipikor” legtöbb magyar politikai menekült részére
háromtól hat évig tartott, amely idő alatt nagyrészük különböző
menekülttáborok lakója volt. Ez a kint levő politikai emigráció
kénytelen volt szembenézni a hazától való végleges elszakadás
gondolatával, valamint az ilyen körülmények között történő
magyarnak-megmaradás problémájával.
Tehát haza-nem-térési
döntésükkel szinte egy időben indították be mind a sok pólusú politikai
szervezkedésüket, mind pedig a menekült magyar ifjúságnak
megszervezését, iskolai oktatását, és azon belül vallási és ideológiai
nevelését. Mindez elsősorban az egyes menekült táborokban
megalapított elemi iskolákban és gimnáziumok kereteiben indult meg.
Ezen gimnáziumok pionírja a Passau melletti Waldwerke nevű
menekült táborban, 1945 októberében, a Csejtey tanár-házaspár által
alapított iskola volt, mely 1946 tavasza és 1951 nyara között mint a
Passaui Magyar Gimnázium működött. Vele párhuzamosan működött
az 1947-ben alapított Niederaudorfi Magyar Leánygimnázium, amely
az 1951 tavaszi félév után beleolvadt az akkor Lindenbergbe áttelepült
Passaui Magyar Gimnáziummal. Az így összeolvadt gimnázium 1951
és 1954 között Lindenbergben, és 1954 és 1957/58 között
Bauschlottban tevékenykedett. Végül is 1958-ban a München melletti
Burg Kastlba költözött, és ott is maradt egészen 2006-ben történt
föloszlatásáig. Ez az utolsó átköltözés részletekben történt, ugyanis az
1956-os forradalom következtében a diákok száma annyira megnőtt,
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hogy lehetetlen volt őket mind együtt tartani, illetve egyszerre
áttelepíteni.
Ha az iskola épületek minősége és felszerelése nem is, de a
passaui-niederaudorfi-lindenbergi-bauschlotati magyar gimnázium
szelleme teljesen megfelelt a két világháború közti magyar társadalom
értékeinek, mely az akkor még a nagy becsben tartott „Isten, Haza és
Család” jegyében folyt. De a hazátlanság új helyzetéből kifolyólag,
még a fenti három fogalomkörből is elsősorban a Haza erősen
eszményesített jelentőségén volt a hangsúly. Ebben a fölfogásban a
Magyar Haza fogalma szinte az Isten fogalma mellé eszményesült,
talán még jobban, mint egykor Horthy-Magyarországon.
Ez a Szekfű Gyula által „neobarokk”-nak nevezett szellemiség a
külföldi magyarság soraiban csak 1957-ben torpant meg, szinte
kizárólag az 56-os Magyar Forradalom hatására kikerült, de már egy
évtizedes ideológiai átnevelést magában hordozó fiatalok megjelenése
következtében. Amint ezt egy akkor kikerült 56-os diák, Agárdi István,
megfogalmazta, „már 1956 telén kibontakozott egy bizonyos ellentét az
úgynevezett ‘újak’ és ‘régiek’ között. Ez főleg a nevelés és kialakult
világnézet miatt történt”. Ennek az ideológiai harcnak a következtében
még az iskola vezetését kezükben tartó papok is „egymásnak estek”. (p.
365)

Ugyanekkor történt az is, hogy a Burg Kastliak igyekeztek
elszakítani minden kapcsolatot a gimnázium passaui-niederaudofrilindenbergi-bauschlotti gyökereivel, amely felfogást állítólag az akkori
igazgató, Galambos Ireneus (1920-2006) bencés pap képviselte. Agárdi
István szerint, Galambos „nyíltan hirdette, hogy az iskolának nincs
múltja, csak jelene és jövője”. Ennek ellenére történt néhány „kisebb
próbálkozás... Passaut és a többieket összekötni Kastl-val..., de az...
nem igen sikerült”.(p. 365) Ezzel a jelenséggel magyarázható meg az a
történeti valóságot elferdíteni igyekvő tény, hogy az egykori Burg
Kastl-i diákok 2008-ban meghirdethették a németországi magyar
gimnázium 50.-dik évfordulóját, mintha az csupán 1958-ban, és nem
pedig 1946-ban alakult volna. Éppen ennek a tévhitnek az eloszlatása
érdekében készült a jelen munka, mely nyilvánvalóvá teszi, hogy ennek
az egyetlen idegen országban hat évtizeden át működött magyar
gimnáziumnak valóban a Passau melletti waldwerekei menekülttáborig
nyúlnak vissza gyökerei.
Ennek a munkának a megindítója, mozgató szellem, fő
szerkesztője, és mindenese dr. Koncz Lajos, nyugdíjas bostoni orvos,
akit már 1970-es években megbotránkoztatott ez az álláspont. Az iskola
akkori igazgatója ugyanis – aki nem volt más, mint a szovjet Gulagról
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hazatért Harangozó Ferenc (1908-1991) katolikus lelkész –
kijelentette, hogy „a Kastl előtti időknek náluk semmi nyoma sincs”.
Amikor pedig Koncz Lajos megkérdezte, hogy mi történt a korábbi
osztálykönyvekkel, Harangozó azt válaszolta, hogy „azokat biztosan
mind kidobták”. (p. 363). Ezt az álláspontot lehet nevezni sok
mindennek, csak a múlt eredményei elismerésének és megbecsülésének
nem.
Koncz Lajos közeli munkatársa felesége Judit volt, aki főleg a
számítógépes levelezésben, az írott anyag begyűjtésében, a tömeg kép
kiválogatásában és elrendezésében, a névmutató összeállításában,
valamint a kötet számítógépes módszerrel nyomda alá való
rendezésében játszott meghatározó szerepet. Ugyancsak nagy szerepe
volt a Niederaudorfi Magyar Leánygimnázium anyagának a kötetbe
történő beintegrálásában.
Koncz Lajoson kívül e könyv megszületésében – elsősorban
Waldwerkével kapcsolatban – főleg az 1948-ban Waldwerke/Passauban érettségizett és jelenleg az amerikai Cleveland-ben lakó Szappanos
Istvánnak van a legtöbb érdeme. Ő az egyetlen, aki a waldwerkei
éveiről rendszeres naplót vezetett, aki kivándorlása után több egykori
iskolatársával rendszeres levelezést folytatott, és aki rengeteg anyagot
szedett össze ennek az első németországi magyar gimnázium
megszületésének és működésének a történetéhez. De igen sok anyag,
fénykép gyűlt össze mások hozzájárulásával is, mint ahogy azokat a
bekezdő oldalakon felsorolva látjuk: Liscsinszky István, Maczky
Lászlóné, Toppler Jenő, Zámbó Lajos, Thiringer Tamás, Graff
Vilmosné, Domonkos Lászlóné, Búzáné Ormay Ildikó, Pongrácz Ilona,
Mátéffy István, Zágon Lajos, Feketéné Korény Lívia és Barna Kornél
hagyatékai, valamint Kricsfalusi-Hrabár Zoltán.
A Niederaudorfi Magyar Leánygimnázium története megírásában
kimagasló szerepe volt Sztárayné Hegedűs Nórának és munkatársaiként
szereplő egykori diáktársai hadának, köztük nővérének, Zoltánné
Hegedűs Piroskának. Nóra már az 1980-as évek folyamán elkezdte
gyűjteni az anyagot alma materük történetének megírásához, főleg az
akkor megjelent Húsz éves a magyar gimnázium Kastlban 1958-1978
című munka hatására. Ez a kiadvány ugyanis épp úgy megtagadja Burg
Kastl waldwerkei-passaui és niederaudorfi gyökereit, mint tették a fönt
említett későbbi igazgatók, Galambos Iréneusz és Harangozó Ferenc.
Ugyanakkor ez a kis munka hemzseg a különféle kisebb-nagyobb
hibáktól. Az íróik még oly hibát is elkövettek, hogy a niederaudorfi
iskola első igazgatója nevét Ravasz Dezsőről Róka Dezsőre
változtatták, és ugyanakkor az igazgatóváltást az előbbi halálának
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tudták be. S tették ezt annak ellenére, hogy Ravasz Dezső azért hagyta
ott az iskolát mert repatriált Magyarországra, ahol az egyik miskolci
gimnáziumnak lett a tanára.
Kár, hogy a Hegedűs testvérek és Koncz Judit neve nem jelent
meg társszerkesztőként a kötet címlapján. A befektetet munkájuk
alapján igazán megérdemelték volna nevük kiemelését, mely
megkönnyítette volna a recenzorok kiértékelő munkáját is.
Leszámítva a szokásos és olykor szokatlan bevezetőket, ez a
hatalmas 650 oldalas munka hat részre van felosztva. Az első rész a
passaui/waldwerkei gimnáziummal (1-132), a második rész a
niederaudorfi iskolával (133-269), a harmadik rész a kettőből
összeolvadt lindenbergi gimnáziummal (171-335), a negyedik rész az
onnan továbbvándorolt bauschlotti gimnáziummal (337-425), az ötödik
rész az egyes más táborokban – így Pidingben, Pockingban,
Osterodeben, és Rosenheimben – működő előkészítő iskolákkal (427440), a hatodik rész pedig az általános „visszapillantásokkal”
foglalkozik. Azonban, a dokumentumok, visszaemlékezések, véletlenül
fennmaradt írások, diákversek és ódák, tanár- és diáknévsorok,
fragmentált életrajzi adtok, személyi levelek, naplórészletek, és egyéb
írások esetlegessége és sokfélesége következtében mindegyik rész egyegy külön krétai labirintust képvisel, melyből az olvasó csak hosszas
keresés után találja meg a kiutat. Azonban amint kiért, azonnal
visszavágyik, és már igyekszik is bebújni a következő labirintusba.
A könyvzáró epilógus többféle anyagot tartalmaz. Így például
további rövid visszaemlékezés részletet, az itt-ott megtartott egyes
diáktalálkozók leírását, a felsorolt iskolákban tanuló mintegy 650 diák
nagy gonddal és sok utánajárással összegyűjtött névsorát, és egy igen
hasznos, részletes és megbízható névmutatót. Különös érdeme, hogy
diáknévsorban – mely minden bizonnyal nem tartalmazza az összes ott
tanult diáknak a nevét – az is meg van jelölve egy-egy betűvel, hogy
az illető melyik iskolában vagy iskolákban tanult (P=Passau,
N=Niederaudorf, L=Lindenberg, B=Bauschlott, O=Osterode).
A Passaui/Waldwerkei-Lindenbergi-Bauschlotti és Burg Kastl-i
gimnázium egyenes leszármazását, illetve ugyanazon voltát mi sem
bizonyítja jobban, mint a tanárok személye. A passaui/waldwerkei
pionír gimnázium tanárnévsorát nézve, és azt összehasonlítva a Burg
Kastl-i kezdő tanárnévsorral (p. 19, 442-472), azonnal szembetűnik,
hogy a nagyszámú amerikai és ausztráliai kivándorlás ellenére is
(Csejtey Béla, Csejtey Erzsébet, Körmöczy Zoltán, Magyary Tibor,
Regös János) a tanári kar oszlopos tagjainak jelentős része végigjárta
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mind a négy fent jelzett állomást, Passautól Burg Kastlig. Ezek között
volt Ambrus Szaniszló, aki az alapító Csejtey Bélát követte az
igazgatói székben; Feketéné Korény Lívia írónő, aki a lányok
bizalmasa és támasza volt; Inántsy-Pap Elemér történész, aki a
gimnázium tanárai közt az egyetlen habilitált egyetemi magántanár
volt; Pajor Elemér, a szeretett és nem szeretett szigorú matematika
tanár; az angolt és németet tanító Raab Ferenc, aki szerelmi
kiruccanásairól lett híres az iskolában; valamint a nagy hazaszeretetéről
ismert, magyart, latint és világirodalmat tanító Vámos János, egykori
országgyűlési képviselő. Ezek a tanárok mind meghatározó egyéniségei
voltak az eredeti Waldwerkei/Passaui Magyar Gimnáziumnak. Ezt a
meghatározó egyéniségüket végigvitték Passautól, Lindenbergen és
Bauschlotton át, egészen Burg Kastlig. Különben ugyanez vonatkozik a
diákok által rájuk ruházott gúnynevükre, amit szintén magukkal vittek.
Ennek legjobb példája a matematika és fizika jeles tanára, Pajor
Elemér, aki Waldwerkében kapta a „Mókus” nevet, és ezt a nevét
egészen 1978-ban történt haláláig megtartotta.(Ezt egyesek vitatják, de
mikor 1962-ban, feleségemmel együtt meglátogattuk Burg Kastlt,
akkor még nagyon is használatban volt a „Mókus” becenév..)
Kétségtelen azonban, hogy a később Burg Kastl-ban kiteljesült
németországi magyar gimnázium megszületésében legnagyobb szerepe
Csejtey Bélának volt, aki 1950-ben történt amerikai kivándorlása
ellenére még nagyon sokáig rajta hagyta keze nyomát ezen a gyorsan
helyet változtató gimnáziumon. Négy évtizeddel később, betegségtől
megrokkanva így írt az 1947-ben Waldwerkei/Passaui Magyar
Gimnáziumban érettségizett diákjainak: „Negyvenegy év hosszú idő
volt, de én még most is magam előtt látlak Benneteket, drukkolva,
félve, és a vizsga után boldog örömmel s tervekkel eltelve. Már akkor
éreztem, hogy fáradozásom a Waldwerke-i iskola megszervezésével
nem volt hiábavaló”. (p. 607)
Ez a hatalmas munka nyilvánvalóan nem egy szaktörténésznek a
keze munkája. Hogy az legyen, ahhoz sokkal több rostálást, átírást, és
szintetizálást kellett volna művelnie a szerkesztőnek. Azonban így is,
ezzel a vad összevisszaságával és sokszínűségével, Koncz Lajos: …az
írás megmarad című munkája egy igen értékes és érdemes mű. Így a
maga kuszáltságában talán még hűebb képet ad arról a második
világháborút követő szétzilált társadalomról, amelyben ezek a
hazájukból elmenekült vagy kiűzött hazátlan magyarok új életet és egy
új lehetőségeket igyekeztek teremteni önmaguknak és gyermekeiknek.
S gyermekeik jövője szempontjából kétségtelen, hogy a legfontosabb
tényező egy magyar nyelvű iskola, egy magyar nyelvű és magyar
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szellemet árasztó gimnázium megteremtése volt. Ennek az igénynek az
eredmény volt a Passau melletti Waldwerkei Magyar Gimnázium, mely
egy egyesülés és két további állomás után végül is a München
közelében levő Burg Kastl-ban lelte meg végleges honát – legalább is a
2006-ban történt megszűnéséig.
Dr. Koncz Lajos, Sztárayné Nóra és ezek munkatársai óriási és
értékben felbecsülhetetlen munkát végeztek ennek a kötetnek az
összeszedésével és megszerkesztésével. Munkájukkal megmentették
ennek a magyarmentő intézménynek a történelmét, és főleg történelmi
gyökereit, a teljes enyészettől. És tették ezt szinte az utolsó pillanatban.
Az ott tanultak és ott végzettek ugyanis – már akik még mindig életben
vannak – mind az életük utolsó éveit tapossák.
Ezeknek az utolsó mohikánoknak az emlékezete és az általuk
megmentett írásos emlékek nélkül pedig a Passaui-NiederaudorfiLindenbergi-Bauschlotti
Magyar
Gimnáziumnak
a
múltja,
megmaradásáért való küzdelme, tanárainak önfeláldozó munkája, és az
ott tanultak-végzettek eredményei néhány éven belül mind az
enyészetté lettek volna.
Talán még csak annyit, hogy valamikor réges-régen én is ennek a
Waldwerkei-Passaui Magyar Gimnáziumnak voltam tanulója, habár
koromnál fogva a nyolc éves gimnáziumnak csak az alsó fokain.
Azonban magyar írástudásom jelentős részét még így is elsődlegesen
ennek a felszerelés- és tankönyvhiánnyal küzdő egyszerű tábori
gimnáziumnak és mindenéből kifosztott tanári karának köszönhetem.
*
…az írás megmarad. A németországi magyar gimnáziumok
története, 1945-1956, szerk. Koncz Lajos. BookSurge Publishing,
Boston, 2008. 650 lap, kb. 250 fénykép.
***
Köszönetet szeretnék mondani Szappanos Istvánnak (Cleveland),
aki sok információval járult hozzá ennek a cikknek az átírásához.
A politikai és társadalmi háttér összegezésében található
interpretációért természetesen csak én vagyok felelős.
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Balogh Petres Judith (Zalaszabar, Magyarország):

MÁRCIUS 15 ÜNNEPLÉSE A
NAGYVILÁGBAN
Ahhoz, hogy megértsük történelmünk nevezetes napjainak
ünneplését az emigrációban, vissza kell pillantanunk a háború utáni
évekre, nevezetesen a Németországba menekült magyarok életére.
Földrajzilag Németország, illetve annak keretében Bajorország volt a
menekülő tömegek első célpontja, és nem véletlen, hogy olyan sokan
közülünk éppen Münchenben állapodtak meg.
Az élet akkor ott leírhatatlanul nehéz volt. Az épületek nagy része
romokban hevert, ennivaló alig akadt. Reménytelenség, félelem,
bizonytalanság, éhség és hideg kínozta az embereket. Senkinek sem
volt célja, jövőképe. A szánalmas kivertség, és a németek egyre
ellenségesebb magatartása a menekültekkel szemben szinte már
elviselhetetlen volt. A nagy nyomorúsághoz tartozott, hogy senkinek
sem volt munkája, és lehetősége sem, hogy a lassan vánszorgó napokat
valamilyen értelmes elfoglaltsággal töltse ki. Az élet így végtelen
hosszú, unalmas szabadidővé vált. Ez a határtalan tétlenség a legtöbb
embernek lélekőrlő kín volt, de hála a Magyarok Istenének, voltak
olyanok is, akik arra használták fel ezt, amire „normális” körülmények
között nem maradt volna idejük.
Aránylag nagyon hamar nyilvánvaló lett, hogy a nyugatra
menekülés nemcsak átmeneti állapot, mint ahogyan azt sokan hitték,
amikor a harcok elől biztonságosabb menedéket igyekeztek találni
nyugaton. Néhány évvel a háború befejezése után szembe kellett nézni
azzal a ténnyel, hogy akik eljöttek Magyarországról, azoknak nincs már
visszaút. A nyugatról hazaérkezetteket a borzalmak borzalma várta
otthon, és aki megúszta a meghurcoltatást és a börtönt, az hamar rájött:
az ország, amibe visszatért, már nem az, amit elhagyott. Kétségbeesett
üzenetek szivárogtak vissza Németországba: haza ne gyertek! A
reménytelenség és a jövő gondjai ekkor érték el a tetőfokot. Haza nem
lehetett menni; a németek meg nem is titkolták, hogy jelenlétünk terhes
és mindenhova elkívánnak minket, csak az ő földjükről takarodjunk; a
nyugati országok pedig Hitler szövetségeseit látták bennünk és hallani
sem akartak befogadásunkról.
Ekkor az idegenbe szakadt magyar szellemi elit a végtelen
semmittevést az emigráció magyarságának összefogására, és a
menekültek hazátlanságának problémáira igyekezett irányítani.

31

1948-ban Nyírő József elnökletével megalakult Münchenben az
Emigrációs Újságíró Egyesület. Akkor még az amerikai megszállók a
magyaroknak nem adtak engedélyt lapszerkesztésre, azonban a
lengyelek megkapták ezt a kiváltságot. Az ősi magyar-lengyel barátság
most megsegítette dr. Lippóczy Lajost, aki a lengyeleknél keresett
megoldást, s a mit aztán a lengyelek felértékelhetetlen úri gesztussal
meg is oldottak: az emigrációs magyar sajtó első számait a saját,
hetenként megjelenő újságjuk mellékleteként adták ki. Egy évvel
később a megszállók megenyhültek, és a magyaroknak is megadták az
engedélyt, így már önálló lapként jelenhetett meg a magyar
sajtótermék, HUNGÁRIA címmel. Az egy éves jubileumi találkozóra a
szélrózsa minden irányából jöttek az írók, költők, politikusok, hogy
sorsunkról, jövőnkről tárgyaljanak. Ott volt Wass Albert, Florián Tibor,
Ölvedi János, Somody István, Kannás Alajos, Szebedinszky Jenő,
Marschalko Lajos, Erényi Géza, Hennyey Gusztáv és sokan mások,
akiknek neve fontos volt az emigráció életében. Voltaképpen ezen a
gyűlésen határozták el az írók, hogy ha Isten segítségével kijutnak az
USA-ba, létrehozzák a Szépmíves Czéh-et és a Danubia Press-t ,
amelyek majd a magyar irodalmat és kultúrát szolgálják.
Elhatározásukhoz híven Wass Albert és Somody István megfeszítő
munkájának köszönhetően néhány év múlva az ígéretből valóság lett.
Ezen a konferencián került először szóba az emigráció visszatérő
problémája is. Amikor az emigráns ugyanis elfogadja befogadó
hazájának állampolgárságát, sok esetben eszmei és fizikai
hovatartozásának kérdéseiben súlyos konfliktus előtt áll. Esküt tesz
arra, hogy hűséges lesz a befogadó országhoz, továbbá, hogy nemzeti
eredete nem akadályozza abban, hogy abszolút szolidaritással és
loyalitással adózzék új hazájának. Ugyanakkor a külföldön élő magyar
nyelvközösségnek szent feladata volt megőrizni nyelvi, kulturális, és
társadalmi együvétartozásának hagyományait, keresztény hite ápolását.
Nagyon keskeny ez a kiszabott út, és óvatosan kell rajta járni, hogy az
emigráns sem a befogadó ország érdekeit, sem a magyarságát meg ne
sértse. Ugyanakkor egyre világosabb lett az is, hogy amikor otthon
lakatot tettek az emberek szájára, és meghamisították a történelmet,
akkor az emigrációra maradt a felelősség, hogy az igazságot megőrizze
és továbbadja.
El lehet mondani, hogy a magyar emigráció kultúrája Münchenből
indult el. Amikor 1949-50-ben különböző országok megnyitották
kapuikat a magyar menekültek előtt, az írók és költők ezt a
szellemiséget vitték magukkal a tengeren túlra. A tömeges kivándorlás
után a magyar kulturális és társadalmi súlypont egyre inkább távolodott
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az öreg kontinenstől. Az USA-ban példának Clevelandet említeném
meg elsőnek, mert hiszen ebben a városban mintegy 100,000 magyar
élt, mielőtt az újabb kivándorló hullám elérte, és ezért évekig tréfásan
úgy emlegették, mint a második legnagyobb magyar várost. Itt a két
világháború között kivándorolt magyarok már felépítették a magyar
negyedet (Buckeye) és a háború után kivándoroltak itt tudtak
legkönnyebben beilleszkedni az új hazába, mert a feltételek már
megvoltak. Itt a magyar nyelvű iskoláktól a könyvtárakig, magyar
plébániáktól a szakemberekig, sportegylettől a önképzőkörig, a
nyugdíjasok klubjától a dalárdáig élénk magyar élet folyt és tucat
számra működtek, és működnek ma is a magyar egyesületek.
Idekapcsolódtak a háború után érkezettek is, és a meglevő kulturális
életet tovább fejlesztették, új dimenziókat adtak hozzá. Külön meg kell
említeni a cserkészcsapatokat, amelyek (akárcsak más magyarlakta
helyeken) kimagasló eredményeket értek el. Például a clevelandi
cserkészek előadásai manapság az évad színházi élményének
számítanak, amikor a népi tájak jellegzetes ruháiban (amiket maguk
varrnak és hímeznek a cserkészlányok) egész programot betöltve,
eredeti táncokat és dalokat adnak elő a város legelőkelőbb színházában
fényes amerikai közönségnek.
A Magyar (Heritage) Múzeum egyedülálló nemcsak a gazdag és
művészi ízléssel berendezett kiállító termeiben, de a változatos program
ajánlataiban is, amelyeknek keretében művészek, politikusok, írók és
egyházi méltóságok tartanak előadásokat.
Aztán természetesen Clevelandben működik a „Magyar Társaság”
és az „Árpád Akadémia” is. Ez a két szerv közösen, és immár több,
mint fél évszázadon át megrendezi minden novemberben az egész
világon híressé vált négynapos találkozót (Kongresszust), amelyen az
emigráció szellemi elitje vesz részt. A négy nap gazdag választékban
kínál előadásokat, vitalehetőséget, tudományos konferenciákat,
irodalmi estet, kiállításokat, beszámolókat és bemutatókat.
Természetesen az emigránsok Clevelandon kívül párhuzamban
minden országban a magyarlakta városokban megteremtették az
egyesületeiket, magyar klubházakat, könyvtárakat, előadásokat.
Lehetetlen lenne mindent felsorolni, de ismeretes a nyugati világban,
hogy pezsgő magyar élet folyik például Torontóban, New Yorkban,
Caracasban, Sydneyben, Passaicban, Chicagóban, vagy San
Franciscóban. Aki bővebb információt igényel a nyugati emigrációs
élettel kapcsolatban, órákig böngészhet az Interneten – többek között:
„Hungarian Heritage Museum, Cleveland”, „New York Hungarian
House”, „American Hungarian Friends of Scouting” – illetve
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http:/www.csbk.org „Hungarian American Coalition, DC” (itt érdemes
a „Useful Addresses, Hungarian American Websites” ablakra
kattintatni, ahol további egyesületek listája található) „United Magyar
House, DC”, „Toronto Hungarian House” címek alatt, és így tovább).
Ebben az eredetileg 1948-ban, Münchenben megfogalmazott
szellemben ünneplik a magyarok március 15-öt szerte a nagyvilágban,
Sydneytől Sao Paolo-ig, Stockholmtól New Zeelandig, Párizstól New
Yorkig. A világ távoli tájain ugyanazt mondják a felcseperedő
ifjúságnak, mint itthon, ugyanazokat a költeményeket szavalják,
ugyanazokat a dalokat éneklik, mint Budapesten, vagy Szegeden, – a
nagy különbség abban rejlik, hogy az idegenben élő magyarok a
befogadó országok előkelőségeit is meghívják a nemzeti ünneplésekre,
amikre ők szívesen el is mennek. A másik különbség, hogy emigráns
magyar nem tudja fájdalom és könny nélkül elmondani vagy elénekelni
a Szózatot. Bölcsője lehetett Zalában vagy az Alföldön, de koporsója,
mely ápol és eltakar, idegen földbe kerül, és ez örökké fájdalmas
marad.
Minden évben, minden kontinensen, idegen földön, az emigráns
szónokok elmondják, hogy március 15 elsősorban a szabadság
szeretetének ünnepe, amely azonban nem 1848-ban, vagy 1956-ban
született. Ha akkor a semmiből jött volna létre, nem lett volna
eredményes. Azonban a szabadság szeretete évszázados örökségünk, és
ennek köszönhetjük, hogy ezer éven át hiába akart minket hódoltság alá
kényszeríteni tatár, török, Habsburg, vagy orosz. Nem tudott bennünket
semmiféle hatalom kisemmizni, mert a szabadságszeretet újra és újra
feltámadt, mint ahogyan a lappangó erdőtűz ismét lángba tudja borítani
az erdőséget. Nem csüggedhetünk. Nem mondhatjuk azt, hogy semmi
értelme, hogy semmit sem tehetünk. Hinnünk és dolgoznunk kell a
célunk érdekében, és soha sem engedhetjük meg magunknak, hogy
nyugati, kényelmes életünkből, biztos jövőnk reményében
beleegyezzünk, vagy akár jóváhagyjuk azt, ami magyar
honfitársainkkal történik az óhazában. Ha megtesszük, nem vagyunk
már méltók a márciusi ifjak eszméihez....
Így telt el külföldön az utolsó 60/70 év. Pozitív eredményeként azt
lehet kijelenteni, hogy ez alatt az idő alatt nemcsak egymásnak
mondtuk el, amit úgyis tudunk, hanem az ünneplések és
megemlékezések keretében sok ezer külföldi ismerte meg hazánkat és
történelmünk fontos részleteit, pedig addig azt sem tudták, hogy mi a
különbség Bukarest és Budapest között. Ha egy nagykövet diplomáciai
feladatai közé tartozik, hogy kedvező hírnevet szerezzen hazájának,
akkor a magyar emigránsok Magyarország fizetés nélküli nagykövetei
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lettek a világ minden országában. Nemcsak mindennapi
viselkedésükben és eredményeiben érdemlik ki az elismerést új
hazájukban, hanem Magyarország ismeretének terjesztésében is
komoly sikereket érnek el.
Ezért a külföldön megtartott bensőséges, különös gonddal és
hazaszeretettel megtervezett nemzeti ünnepeknek hármas jelentősége
van. Első a magyar szülőhazánkhoz fűző szálak megerősítése, második
a szellemi hagyatékaink átadása a kint született gyermekeknek,
harmadik: hazánk értékeinek és küzdelmeinek megismertetése a
befogadó országok polgáraival.
Amikor a magyarok március 15-én Brüsszel-ben, Tallin-ban, San
Diego-ban, Melbourne-ben, vagy Caracas-ban összejönnek, akkor
lélekben otthon járnak, aggódó szemüket le nem veszik a haza sorsáról,
és egymást éltetik abban a reményben, hogy egyszer végre a Kárpátmedencében is szétárad a békés boldogság, és annak a tudata, hogy
nem volt hiába történelmünk kegyetlen éveiben a sok magyar vérontás
a harcmezőkön.

Kovács Imre:

LÁTOGATÁS SZÜLŐFÖLDEMRE,
ERDÉLYORSZÁGBA
Amikor már nagyban tervezzük a hazalátogatást, sőt az időpont is
ismert, nagyon nehéz kivárni az indulás pillanatát. Így volt ez az idén
is. Már hat éve nem jártunk otthon. Drága székely feleségemmel a
marosvásárhelyi 50. érettségi találkozójára indultunk.
Ahogy megérkeztünk a Malév repülőjáratával Marosvásárhelyre,
ott helyben, a kis repülőtéren kocsit tudtunk bérelni. Angolul
próbáltunk beszélni az irodában ülő fiatalemberrel, de nagy örömünkre
megszólalt magyarul. Amint kiderült, a vállalatuk főirodája
Gyergyóban van, marosvásárhelyi kihelyezettséggel. Sajnos, akkor
éppen nem volt automata kocsijuk. A kuplungosat viszont a feleségem
már elfelejtette vezetni, így nekem kellett előszedni a régi ismereteimet,
és kormányozni az autót. Ennek az volt a hátulütője, hogy többé nem
ihattam.
A találkozóra nagyon készültek a szervezők, szépen is sikerült. A
2. számú Leánylíceumban érettségiztek, amely valamikor a II. Rákóczi
Ferenc Római Katolikus Főgimnázium volt. Mivel én salamási
születésű vagyok, nem Marosvásárhelyt jártam iskolába. Azért
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ahányszor Marosvásárhelyen mentünk át, mindig megnéztem
magamnak a szép régi épületet, de most még jobban szemrevételeztem
kívülről- belülről. 1903-1905 között építették Köfösi Albert Kálmán
mérnök tervei alapján szecessziós stílusban. Kétemeletes, magasztos
épület, hosszú folyosókkal és tágas tantermekkel. Néztem a szép
homlokzatot, elmondták, ahogy most a dolgok enyhülnek Erdélyben,
nem sokára várják a Szűz Mária-szobor kibontatását a homlokzaton,
amit annak idején befalaztak. Megcsodáltam a nagykaput a lépcsők
tetején, amin a feleségem lábacskái annak idején sokat trappoltak.
Felhívta figyelmemet a kivájt márványlépcsőkre, amit 104 év alatt a
sok járás kikoptatott. Azután, felmentünk az osztályokba.
Én, és a többi férj, nem mentünk be az „osztályfőnöki” órára, kint
beszélgettünk a folyosón. Egy idő múlva megszomjaztam. Elindultam
és találtam egy sörözőt a „boulevard” tetején. Itt ért az a nagy öröm,
hogy észlelhettem, valami enyhülés, valami jó van folyamatban. Nem
volt probléma magyarul kérni árut, és ha megkérdeztem valakit, tud-e
magyarul, megszólaltak, és beszéltek is velem nyíltan. Aki meg nem
tudott, az legalább idefigyelt és mondta, hogy „nustiu”. 2001-ben még
nem így volt, akkor a magyarok húzgálták a karomat, vagy a kabátom
újját, hogy ne beszéljek magyarul, és főleg ne hangosan, mert baj lesz
belőle.
A feleségemnek megvan az 50 évvel ezelőtt készült tablója, amin
az a 124 hamvas fiatal lány reményteljesen nézett a jövőbe. Most látva
őket, nagy változást okozott rajtuk az idő. Maguk sem ismerték fel
egymást több esetben. De szépek, csinosak, divatosak voltak, kb. 65-en
jelentkeztek a volt 3 osztályból. Sok képet készítettünk, filmfelvevő
gépet is használtunk, aztán vendéglőbe mentünk. Itt még emelkedettebb
lett a hangulat. első osztályú volt minden. Jól éreztük magunkat.
Hazamentünk később rokonunkhoz, Anikóhoz. A kocsi lefulladt a
parkolóban. Itt ért egy rettenetes kellemetlenség, amit igazán nem
vártam volna. Próbáltam igazgatni a kocsit, feleségem kiszedte a
holmikat, és mivel nem győzött rám várni, elindult a bejárat felé.
Amikor egyedül maradtam és kiszálltam a kocsiból, mintha a földből
bújtak volna elő, három izmos, 20-23 éves csibész rám támadott.
Láttam, hogy rossz szándékkal vannak, megvetettem a kocsihoz a
hátamat, és már jött is az ütés. Kivédtem, és jól odaütöttem az
egyiknek, lépni akartam, akkor elgáncsoltak, én meg arcra zuhantam.
Ez pillanatok alatt történt, s amikor az unokahúgunk kijött megnézni,
hogy jól bezártam-e a kocsi ajtaját, én már tápászkodtam fel a földről
vérző orral (az orrom eltörött) és lehorzsolt arccal.
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A gazemberek elszaladtak. A pénzemet és a nyakláncaimat
akarták, de nem sikerült nekik. Felmentünk az emeletre. Feleségem
még egyszer lejött, hogy körülnézzen a kocsi körül, ott voltak a mentők
és a rendőrség. Feljöttek vele az emeletre, jegyzőkönyvet vettek fel, és
megvizsgáltak, bekötöztek, el akartak vinni a kórházba, de nem
egyeztem bele, és nem akartunk senkit feljelenteni sem, mert attól
tartottunk, hogy azt megbosszulhatják a rokonunkon később.
Ellátogattunk a református temetőbe, apósom és anyósom sírjához,
és a dombról leereszkedve felkerestük a Bolyaiak és a Sütő András
sírját, ahol leróttuk kegyeletünket.
Kirándulásunk szép volt, és látva az utakon az egyes
helységneveket magyarul is felírva – és más engedményeket is –, az
enyhülés, vagy a magyarok erősödésének jeleit észleltük. Tehát nem
hiába folyt és folyik annyi drága magyar vér, lassan csak érünk el
eredményt; reméljük, a következő látogatáskor még több kedvező
változást észlelünk majd.

Balló Áron:

MÉG MINDIG FÉLÜNK MAGYARUL?
Apám mondogatta régebben, hogy meglátnám, mennyi magyar
lenne egyszeriben, ha visszatérne a „magyar világ”. Nem egy esetleges
– bár valószínűtlen – impériumváltás révén Magyarországról
ideköltözőkre gondolt, hanem azokra, akik többnyire románoknak
adják ki magukat, de családban, magyar barátok előtt, amikor más nem
hallja, magyarul nyilvánulnak meg. Hánynak, de hánynak jutna hirtelen
eszébe, feledett, titkolt rokonsága, kötődése! Hogy ő tulajdonképpen
magyar, mindig is az volt. Mennyi magyar szót hallanánk bátrabban az
utcákon, nyilvános helyeken is!
Most nem azok a helyzetek említendők, amikor nyolc-tíz magyar
társalgási nyelv egyből románba csap át, ha egyetlen román is
csatlakozik hozzájuk, mert ez többnyire nyelvtudás és udvariasság
gyakorlati kérdése – még ha szomorú is. Még csak a magyar cégek
egymás közötti román nyelvű levélváltása, a román nyelven végzett
könyvelés, hivatalos iratok kiállítása, magyar orvos másik magyar
orvoshoz intézett román nyelvű küldő-cédulája sem tárgya
mondanivalónknak. Ezek ugyan visszás, de felülről, sokszor
jogszabályilag ránk kényszerített követelmények. A gond akkor
jelentkezik, amikor mi magunk adjuk fel a szabad nyelvhasználati
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lehetőségeinket, vélt érdekből vagy félszből. A magyar vállalatvezető
olykor azért tiltja meg magyar alkalmazottja számára, hogy magyar
ügyfelekhez magyarul szóljon, nehogy elriasszon román fület esetleg
sértő beszédével egy türelmetlen kuncsaftot. Az utcán, munkahelyen,
trolibuszon azért fogják egyesek halkabbra a szavukat magyarul,
nehogy ellenérzést váltsanak ki többségi társaiktól. Üzletben láttam egy
anyukát, aki hat-hétéves kislányára minduntalan románul szólt, ám az
pedig nemhogy csak magyarul válaszolt – látszott, ez volt számára a
megszokott –, de meg is kérdezte: „Anyuka, miért beszélsz románul?”
Vannak helyek, ahol a hivatalos nyelv használata kötelező,
ajánlott, megint más helyen viszont csak mi magunk érzünk olykor
kényszert, hogy szégyenkezzünk magyar beszédünk miatt. Gheorghe
Funar volt polgármester már több, mint másfél éve nem mérgezi a
közhangulatot, mégsem ismerek olyan magyar üzletembert – márpedig
Kolozsváron létezik jó néhány, hál’ Istennek –, aki saját hatáskörén
belül, mondjuk jól menő boltjában kétnyelvű feliratokat helyezett volna
el. Olyant viszont nem egyszer tapasztaltam, hogy ünnepi
rendezvényeiken, ahol a meghívottak zöme ráadásul ért magyarul,
minden beszéd, megemlékezés csakis románul hangzik el. Azt is joggal
elvárhatjuk, hogy a szórakoztató háttérzene legyen legalább néha
magyar is. Főleg a téli ünnepek idején szokás, hogy sok helyen, utcai
hangszórókból is csak úgy ontották a román kolindákat. Ezeket csupán
a központi üzletházban és némely magyar tulajdonost maga mögött
tudó üzletben „merték” fűszerezni, mondjuk, angol karácsonyi
dalokkal, de egy-egy magyar „Mennyből az angyal”-t sehol sem adatott
meghallani.
Egy neves kolozsvári valutaváltó hálózatnak sikerült engem azzal
kizárnia végleg az ügyfelei közül, hogy hölgy alkalmazottja rám szólt,
ne beszélgessek a feleségemmel magyarul, miközben sorban álltunk,
mert zavarja a pénzszámlálásban! Ismerősömnek meg, az egyik
belvárosi virágüzletben ajánlották, hogy menjen Szegedre virágot
venni, miután sikertelenül próbálták a visszajáró pénznél becsapni, s ezt
közben magyarul beszélte meg a feleségével!
Nem jellemző az RMDSZ-re sem, hogy a magyar nyelv használata
miatti hátrányos megkülönböztetéssel túlságosan foglalkozna. Egyes
helyeken civil szervezetekhez, mint a Pro Európa Liga, újabban pedig
az Országos Diszkriminációs Tanácshoz lehet fordulni ilyen jellegű
panasszal. De túl minden jogorvoslaton, panaszon, és felháborodáson, a
legfontosabb itt is az, ami rajtunk, mindennapi embereken múlik. Mert
ugyan hányan éltünk létező jogainkkal? Hányan jártak utána, hogy a
helytelenül, sokszor törvénytelenül adott, elírt család- és
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keresztnevünket helyes, magyar formában használják, esetleg arra
visszaváltoztassák? Hányszor igényeltük, hogy az igazságszolgáltatásban magyarul beszélhessünk, ha már ezt állítólag törvény
biztosítja? Hány helyi és megyei tanácsosunk él azzal a lehetőséggel,
hogy az illető önkormányzatban az ülésen anyanyelvén szólaljon fel? –
Csupán egy kis bátorság kell hozzá!

Csapó Endre:

ÚJ KORSZAK A KISEBBSÉGI KÉRDÉSBEN
A nemzeti érzést, a nemzeti azonosságtudatot, a nemzetek egymást
megbecsülő, harmonikus együttélési készségét teljesen megzavarta,
megrontotta a nemzetállam-szemlélet, és legfőképpen a vegyes
nemzetiségű területek háborús zsákmánykénti birtoklása. Mikó Imre
írja 1941-ben kiadott Huszonkét év című könyvének „Megindul a harc
a parlamentben” című fejezetében: „A magyarság hat törvényhozója elé
erejüket meghaladó feladatok tornyosultak, amikor Románia
alkotmányozó parlamentje megnyílt. Már a választások alatt rásütötték
a magyarságra az irredentizmus bélyegét.
Bratianu a békekonferencián kijelentette volt, hogy az erdélyi
magyarságot békés úton eltünteti majd, s ebben segítőtársat talált
kultusz- és közoktatásügyi miniszterében, a dúsgazdag Anghelescu
orvosban, aki a nagyromán kultúrpolitika alapjait megvetette. Az
Anghelescu-féle kulturoffenziva a magyar iskolák bezárásán, magyar
tanulók
román
iskolákba
kényszerítésén,
állami
iskolák
kényszermunkával való felépítésén át az egységes román nemzetállam
felé tört. Törvényhozóink nem várhattak segítséget sem a kisszámú
erdélyi (román) ellenzéktől, akik sovinizmusban túltettek az ókirályság
több elfogulatlanabbul gondolkodó politikusán, sem a német
képviselőktől, akik a meggyesi határozattal kisebbségi előjogaikat
megőrizni... Az alkotmány nem ismerte el a kisebbségeknek
Gyulafehérváron és Párizsban szerzett jogait, s ezek helyett bizonyos
általános polgári jogokat nyilatkoztatott ki, amelyek a kisebbségeket is
érintik... Az agrárreform magyarellenes végrehajtása a magyar
intézmények létalapját pusztította el. Most az intézmények tartalma
ellen indult meg a hajsza, s a céltábla elsősorban a magyar iskola volt...
1928. október 10-én tartotta meg a Magyar Párt
Székelyudvarhelyen harmadik másodéves nagygyűlését... Pál Gábor
javaslatára a nagygyűlés kimondta, hogy a magyarság összes panaszát a
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Nemzetek Szövetsége elé viszi. Az egyhangúan elfogadott határozat
így szól:
„A magyar kisebbség 10 év óta a törvénytelenségnek,
jogtalanságnak és egyenlőtlen elbánásnak elsorolhatatlan szenvedéseit
viseli. A gyulafehérvári határozatban és az 1919. évi párizsi
egyezményben ígért kisebbségi jogokra való hivatkozás, valamint az
államhatalom gyakorlásában az egyenlőség és igazságosság
alkalmazásának állandó követelése hiábavalónak bizonyult, mert a
váltakozó kormányok e jogos követelések teljesítését nemcsak
következetesen megtagadták, hanem sérelmes törvények, rendeletek,
valamint törvénytelen intézkedések által is a magyar kisebbség
kulturális és gazdasági létfeltételeit alapjukban támadják meg”. ...
Bethlen György és Titulescu vitája a képviselőház 1935. december
3-i ülésén. (Ebből egy részlet): ... Bethlen György: – Rendkívül
hosszadalmas lenne összes alapos és jogos panaszainknak részletes
felsorolása, azért csak példaképpen és röviden teszek ezúttal említést a
legfontosabbakról. Így: a családnevek önkényes vizsgálata alapján a
szülők és a tanulók akarata ellenére korlátozva van az iskolaválasztás
szabadsága. Az egyházaink által fenntartott iskolák hasznos működése
elé állandóan újabb és újabb akadályokat állítanak. A számukra
biztosított iskolai autonómia megvalósítására eddig még a kezdő
lépések sem tétettek meg, ehelyett azonban általában, de főleg a
székelyek által lakott vidékeken is tapasztaljuk, hogy még az állami
iskolákban eddig fennállott magyar nyelven való oktatás csekély
terjedelme is fokozatosan csökken, vagy már teljesen meg is szünt.
Szomorúan látjuk a vallás megváltoztatására való kényszerítés
elszigeteltnek nem nevezhető eseteit. Titulescu külügyminiszter
félbeszakítja Bethlen Györgyöt, és ezt mondja: – A kormány nevében
tiltakozom ez ellen. Ha valami panaszuk van, menjenek Genfbe, de ott
sohasem adtak Önöknek igazat!
A továbbiak folyamán hasonló közbeszólásokkal illették Bethlen
György felszólalását:
Condrus kormánypárti: – Tanuljanak meg románul, mert ha ezt
nem teszik, úgy a maga magyarjainak, éppen úgy, mint Krauter
németjeinek, el kell hagyniuk az állásaikat.
Risescu képviselő: – Menjenek Budapestre, ha nem tetszik!
Titulescu válaszbeszédében többek között így szólt: – A román
királyi kormány nevében kijelentem teljes őszinteséggel, hogy hívei
vagyunk a kisebbségek egyenlőségének, de ez az egyenlőség

40

feltételezve van a román államélet számára nélkülözhetetlen conditio
sine qua non-tól: az Önök őszinte kijelentésétől, hogy románok, és
annak elfelejtésétől, hogy magyar állampolgárok voltak. Az Önök
etnikuma vitán kívül marad. A kisebbségeknek nem volt és nem lesz
buzgóbb védelmezőjük egyenlőségi jogaikban, mint én, egy feltétellel,
hogy szívem azt súgja, az a kisebbségi, aki itt beszélt, ha a hangja nem
is tisztán román, de románul érez. Ha azonban arról van szó, hogy a
kisebbségek útján jussunk el a revízióhoz, akkor megismétlem: Nem,
nem, soha!”
Mikó Imre könyvének alcíme: „Az erdélyi magyarság politikai
története 1918. december 1-től 1940. augusztus 30-ig”. A mai történetíró 4x22 év kisebbségi tapasztalatairól számolhat be. Titulescunak
igaza volt, mehetnek panaszra a magyarok akármilyen nemzetközi
szervezethez, meg sem hallgatják őket. Éppolyan hiábavaló volt 88 év
alatt a megalkuvó politika. Ennek legtisztábban látható példája a Markó
Béla által folytatott RMDSZ-politika, a bukaresti parlamentbeni
részvétellel, aminek nyilvánvaló feltétele volt az autonómia minden
változatának elkenése. A román nacionalizmus nemzetállamelkötelezettsége olyan mérvű, aminek hevében magyarok részvétele a
maximálisan elérhető másodrendű minisztériumok élén csak teljes
azonosulás árán tartható fenn. Ha ez a részvétel a román
államvezetésben valamely magyar párt politikai súlyával jön létre,
annak a pártnak fontos magyar érdekeket védelmező lehetősége nulla.
A kisebbségi párt ab ovo csak ellenzéki lehet, hiszen sérelmeit a
többségiek pártjaitól szenvedi. Méghozzá bármelyiktől, hiszen a Mikó
Imre által említett időszakban a liberálisok uralták a politikai mezőnyt,
de magyargyűlölő sovinizmusuk megegyezett a soron következő
nacionalista, majd kommunista kormányzatokéval.
A románoknak sokkal többet jelent a nemzetállam fogalma, mint
nekünk, magyaroknak. Az a felfogás, hogy a nemzet fogalmát
azonosítják a törvényes állam területével és közhatalmával, kizárja
számukra a nem románok valamilyen más azonosulásuk elismerését,
mint a románná válást.
A balkáni népek túl sokáig éltek török uralom alatt, így későn értek
meg annak az államhatalmi (ma is uralkodó) filozófiának a
befogadására, ami szerint a nép tekintendő a politikai hatalom
forrásaként. Ez a tétel emelte a nép nyelvi kategóriáit államalkotó
tényezővé, vagyis az adott területen az állam jogalapjává lett. A nemzet
fogalma új tartalmat és jelentőséget kapott, egybefonódott az állam
fogalmával, a gyakorlatban minden nemzeti tudatra ébredő népcsoport
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(rendszerint nyelvi kulturális azonosság alapján) önálló állami életre
törekedett.
Semmi baj nem lenne ezzel, ha az államhatárok igazodhattak volna
az etnikai határokhoz. Igaz, így Európában sokszáz államnak kellett
volna létrejönnie. Ekkor kezdődött meg a kiszorítósdi, az erősebbek
addig terjesztették államhatáraikat, amíg bele nem ütköztek egy másik
terjeszkedő ellenállásba.
Azzal a ténnyel, hogy sokkal kevesebb lett az államok száma, mint
a nemzetiségek száma, velejárt az erősebbek által létrehozott államokon
belüli természetes és erőszakos asszimiláció. Franciaországban a gallok
ragadták meg a lehetőséget, számos népet olvasztottak be, tüntettek el
nyelvükkel, kultúrájukkal együtt, éppen nem békésen. Hát miért ne
értenének egyet a távoli rokonnak tekintett román nép hasonló
törekvéseivel?
Az emberi történelemnek e fejleménye feszegette a Magyar
Királyság történelmi határait, és érlelte gennyes kelevénnyé Trianont.
Az utódállamokban nem alakulhat ki nemzetállamuk teljessé tételének
lelki és alkati parancsával ellentétes államszerkezet nézete. Ez
kényszerítette a korábban befogadó multinacionális államfelfogású
magyarok védekezését azonos interpretációra, vagyis nacionalista
alapra, ami ugyan soha nem volt olyan hőfokú, mint ellenségeié.
Az immár ötödik 22 év kezdetén a történelem kereke fordulni
látszik az európai államhatárok megszüntetésével. A szovjet rendszer
minden hitelvével ellentétben a nemzetállamok nacionalista világát
erősítette és tartósította.
*
Az orosz gondolkodásból kiiktathatatlan a hódítás szelleme, az
oroszosítás törekvése. Valahol távol kitalálták számára a szocialista
köztársaságok unióját, de a szétnyújtott orosz tájakon sem
szocializmus, sem köztársaság, sem unió nem jött létre. Kizárólag a
fegyveres erővel támogatott politikai arrogancia tartotta egyben – amíg
nyugatról abrakolták valamilyen célszerűség érdekében.
Klienseiben él tovább ez a szovjet magatartás, a magyar tájakra
tapadva: szlovákok, románok, szerbek nemzetállami törekvéseiben.
Azután, hogy a már szétvágott trianoni csomót újrabogozta a másodjára
is győztesek nemzetközi nagyhatalmi egyetértése, mi magyarok nagyon
jól tudtuk, hogy csak egy konstelláció-váltás hozhat részünkre
változást. Európa egyesítése ígérkezik változásként, bár nagyon
vontatottan halad, még várat magára egy lendület, aminek megtételére
Magyarország egyelőre alkalmatlannak látszik.
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Az elmaradt rendszerváltásról van szó, ami nélkül nem képzelhető
el lényeges változás az elszakított nemzetrészek sorsában sem. Most
egy kis reménysugárral Erdély ismét megelőzni látszik a törzset. Lehet,
hogy a református lelkész másodszor is történelmet alakít. Románia
uniós tagságával járó képviselőválasztási szavazás adta meg a
lehetőséget részére. 18 évvel ezelőtt az ő hősi kiállásának nimbuszából
jött létre a romániai magyarok egységes politikai szervezete, a
Romániai Magyar Demokrata Szövetség, amit a belé épült korábbi
Ceausescu-rendszer politikai garnitúrája eltérített az alapítási
szándéktól azzal, hogy a román államhatalom szerveinek a
szolgálatában megszegte a szervezet azon határozatait, amelyek az
autonómia kiküzdésére kötelezték a vezetőséget.
Tőkés László és derék támogatói előbb a Szövetségen belül
igyekeztek kikényszeríteni a határozatokat, majd abból kiszoríttatva
egyéni küzdelemben volt zászlóvivője az autonómia követelésének.
Bízva támogató táborának jelentős növekedésében, elhatározta, hogy
indul a választáson az európai parlamenti képviselőségért. Felajánlotta
az RMDSZ-nek, hogy annak jelöltjeként indul, amennyiben felvállalják
az autonómia ügyét. Nem sikerült megegyezni, Tőkés László pártoktól
független jelöltként indult az RMDSZ intézményi túlereje és kampánygépezete, sajtótámogatása, pártapparátusának, pénzének kampánybavetésével szemben állva. Tőkés László indulása nyomán most az
RMDSZ újra felvette az autonómia ügyét propagandaszólamai közé, de
ebben a kérdésben már hiteltelen.
Tőkés László bízott abban, hogy érett a helyzet a változásra,
elindult szinte egyedül a kampánykörútjára. Ezt mondta két héttel a
szavazás előtt egy újságnak:
„Én nem számíthatok pártapparátusra, a párt közkatonáira,
tisztségviselőire,
alkalmazottaira.
Kampányomat
össze
kell
hasonlítanom a többi párt holdudvarával. A pártok ezres nagyságrendű
tagsággal rendelkeznek. Meg tudják szólítani pártszervezeteiket, a
pártkatonákat. Mivel nekem ilyen hátterem nem volt, az elején
aggodalommal indultam el a kampánykörutakra. Arra gondoltam, kijön
el majd? Ilyen előzmények után meglepődtem azon, hogy bármilyen
helyszínen, – templomban, művelődési házban, polgármesteri
hivatalban, tanácsteremben, utcán, köztereken – várakozáson felül,
nagy számban jelentek meg az emberek. A pártokkal szemben egyetlen
előnyöm van: a hívő emberek összegyülekezése. Papi emberként,
református püspökként a református emberek figyelmére számíthatok.
Érdekes, hogy színtiszta katolikus településeken is nagy számban
vannak érdeklődő hívő emberek.
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Meghatódással tapasztalom, hogy nekem nem kellett ahhoz pártot
felépítenem, hogy legalább annyian, ha nem többen jöjjenek el. Az én
közönségem lelki elkötelezettségből, lelkiismeretéből indíttatva jön el
rendezvényeinkre: nem tudom őket sem tagsággal, sem egyébbel
kényszeríteni. Nagyon jó érzés volt végigjárni az eddigi helyszíneket.
Mindenütt nagy érdeklődést tapasztaltam”.
Érdemes idézni Tőkés László kampányfőnökének, Szilágyi
Zsoltnak a beszámolójából: „Számunkra nagyon biztató, hogy Tőkés
Lászlót az elmúlt időszakban mindenhol telt ház fogadta. Az emberek
örülnek annak, hogy a püspök úrra lehet szavazni. Sokak számára
világos, hogy Tőkés László olyan értékrendet jelenít meg, amely régóta
hiányzik az erdélyi magyar politikában, és bíznak benne, hogy vissza
tudja adni az erdélyi magyar politika hitelét. A kampány azonban nem
halad zökkenőmentesen, hiszen kezdettől fogva fel voltunk készülve a
támadásokra, ezek pedig be is indultak. A kampány elején
bejelentettük: számítunk arra, hogy nemcsak Tőkés Lászlót, hanem
Orbán Viktort is megpróbálják lejáratni. Az a mód, ahogyan Frunda
György (Maros megyei szenátor a bukaresti parlamentben, a RMDSZ
EU-képviselőjelöltje) a marosvásárhelyi Népújságban Orbán Viktort
támadja, azt mutatja, az RMDSZ azok ellen folytatja kommunikációs
háborúját, azokat akarja ellehetetleníteni, akik kárpát-medencei nemzeti
összérdekben gondolkoznak, és tovább akarják vinni a határokon
átívelő nemzetegyesítés eszméjét. A kampány kezdetekor kiderült,
hogy az RMDSZ tárgyalási szándéka a nyáron nem volt őszinte: már
akkor készítették a negatív kampányt és a Tőkés László lejáratását
célzó háttéranyagokat, amikor még az RMDSZ vezetőségének sajtóbeli
nyilatkozatai szerint a megegyezésre törekedtek”.
A választási eredmények mindenkit megleptek. Igaz az is, hogy a
magyar sikerekhez kellett a román szavazók alacsony részvétele (29.46
százalék), de a magyaroknak az átlagot magasan felülmúló részvétele
külön figyelmet érdemel.
Bizonyára lényeges tényező volt a magyarok érdeklődésében
annak reménye, hogy helyzetükön segíthet az európai nyilvánosság, de
ez magában aligha az egyetlen magyarázat. Kellett hozzá az a nagy
csalódás, ami érte a romániai, főleg erdélyi magyarokat az RMDSZ
eredménytelensége, kétszínűsége miatt. A megosztottság a Szövetség
bűne, de biztosra vehetjük, ha a Szövetség egymagában indul, az
érdeklődés hasonlóan alacsony lett volna a románokéhoz – egy magyar
képviselő sem került volna az Európai Parlamentbe. Volt értelme tehát
az ellenzéki jelölésnek, mert ettől lett értelme a nagyobb részvételnek.
Az is figyelemre méltó, hogy az így elért eredményből a magyar
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szavazatok 39 százalékával jutott mandátumhoz egymagában Tőkés
László, a fentebb vázolt fogyatékokkal és ellenáramlatokkal szemben.
Tőkés László politikai helyzetét most már nemcsak hirdetett
igazsága, de demokratikus választás eredménye törvényesíti,
személyisége hitelével lett, akivel számolni kell minden fórumon. A
három magyar képviselő közül őrá esett a legtöbb szavazat. Őmellette
az RMDSZ többé nem folytathatja a korábbi megalkuvó politikát, ám
ha mégis megkísérli, napjai megszámláltatnak. Erre a sikerre nagyon
nagy szükség volt egész Románia magyarságának, mert megdőlt vele
az a lemondó vélemény, hogy nem érdemes kiállni, megnyilatkozni,
akárcsak szavazni is, mert semmit sem lehet elérni, hiába van egységes
politikai szervezet, bent vannak a kormányban, a bukaresti
parlamentben, mégsem tudnak eredményt elérni. Ennek a politikai
kalandorságnak ezzel vége lett. Új erők indulnak meg a régen esedékes
rendszerváltás végrehajtására is, de a 89 éve tartó megaláztatás
ellenében is.
Tőkés László győzelme visszahárul kortes-útjainak kísérőjére,
Orbán Viktorra is. Így lesz a nemzet győzelme, hiszen részvételének
üzenete egyértelmű: a szomszédos országok magyarságának dolgabaja-sorsa nem az ottani áladminisztráció belügye. Az államhatár nem
lehet többé fogolytáborkerítés, amelyen belül nyelvi, faji, származási
kiváltságok hódoltatnak százezreket azon az alapon, hogy egykori
felmenőik országukkal együtt vesztesekként hadizsákmány lettek. Ez
ellen lázadni európai tett, ha tetszik, demokratikus kötelesség.
Ennek a balkáni szellemiségnek el kell tűnnie a Kárpátmedencéből a bolsevista utódpártokkal együtt. Ez is része az időszerű
rendszerváltásnak.

Soós Géza (Budapest):

AZ ORSZÁG GAZDASÁGA
A SZAKADÉK SZÉLÉN
Gyurcsányéknak semmi sem drága
Itthon egyre bonyolultabb a belpolitikai helyzet. A koalíció,
amelyet napjainkig csak a koncon való marakodás tartott egyben,
felbomlott. Az „urak” válogatott sértéseket vágnak egymás fejéhez,
amelyek közül a legenyhébbért is az „antik világban” meg kellene
nevezni a segédeiket és a fegyvernemet, feltételezve a másikról, hogy
úriember. Itt ez fel sem merül, hiszen ezekre, mint az úri, és mint az
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ember kifejezés oly annyira túlzás, hogy mosolyt fakaszt az egyszerű
halandó ajkán. Tudom, hogy ezek kemény szavak.
Csak, hogy az ország romokban hever. Igaz, nem úgy, mint 1945
után, hiszen akkor ami összedőlt, mert lebombázták, vagy találat érte,
azt idővel ismét fel lehetett építeni, rendbe hozni. Az a rombolás,
amelyet ez a társaság a magyarság lelkében okozott, annak
rendbetételéhez évtizedek is kevésnek tűnnek. Gazdaságilag az
országot a csőd szélére vitték. Morálisan és erkölcsileg sikerült
lenullázniuk. Keresztény és humán értékrendeket változtattak meg. Azt
az értékrendet, amely egy nemzet számára a biztos alapot jelentette.
Ma ingoványra épül minden. Egy ország, ahol a hazugságot, a
becstelenséget, a másik kifosztását az állam a politika rangjára emelte,
és ez a törekvés mindent behálóz. Nincs menekülés előle. Maga az
intézményi rendszer süllyedt olyan mélyre, amelyből alig van visszaút.
A szociálliberálisok saját arculatukra alakították át az országot, annál
ocsmányabbat csak nagyon élénk fantáziával lehet elképzelni. Mind
ezek után egy népszavazáson a nemzet többsége vonta meg a bizalmat
ettől a „társaságtól”, és az emberek azért imádkoznak, hogy ezek
végleg eltakarodjanak a politika színteréről. Kártevőink, most
kisebbségi kormányzásra adták a fejüket, hogy tovább keserítsék az
alattvalók életét. Kitartani az utolsó szál magyarig. Pusztuljon még az
is, ami eddig megmaradt. Karthágó víziója lebeg felettünk. Az tény,
hogy ezeknek már morálisan, de lassan alkotmányosan is semmi
keresnivalójuk nincs az ország szekere körül. Csak a pénz, amely ezer
csatornán folydogál a zsebükbe, még összetartja őket. A minimálbér
több, mint tízszerese, melyet tiszteletdíj gyanánt szednek fel. Már maga
a meghatározás is bicskanyitogató. „Tiszteletdíj” . Ki a jó fene, (már
bocsánat a kifejezésért) tiszteli őket. Csak a hasonszőrűek, az
enyveskezűek, a cselédsajtó. Fiderikuszoknak és Bolgároknak,
Aczéloknak és Oroszoknak, a kádári diktatúrákból itt felejtett
zsurnaliszta kövületeknek, akiknek azért havonta a bankszámlájuk hat,
hétjegyű számmal gyarapszik.
A tiszteletdíjak mellett, felügyelő bizottsági tagság, elnökség, és
az ördög tudja még, hogy hányféle pénzforrás. Arról nem beszélve,
hogy többségük jó időben volt jó helyen, amelyet mára már sikerült
forintokra, dollárra, euróra és óriási vagyonra „átváltani”. Megfelelően
őrzött villákban folyik a számolás és a számítgatás, amely „jobban
jövedelmező”, mint valamelyik egészségügyi intézményben a vérvétel
után az eredményre várni. A különböző trükkök, amelyeket a hozzá
nem értő emberek pályázatoknak neveznek, és a csókos haveroknak
eurós pénzeket fialnak, akik azt nem győzik besöpörni. Már az sem
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számít, hogy az illető valamelyik fegyintézetből irányítja
vállalatbirodalmát. Lehet tanulmányokat írni, vagy összeollózni, az
átutalt pénznél szigorúan kikötve a visszaosztás idejét és mértékét.
Ezek „államvallássá” tették a korrupciót, és farizeus képpel
„imádságot” rebegnek érte. Távol áll tőlem, hogy egy nemzethalállal
vizionáljak, de a történelméből jól tudjuk, amikor népek és államok
tűntek el, a tragédiát mindig megelőzte ezen nemzetek erkölcsi
lezüllése, és a hitványság térnyerése.
Szerencsére, van másik út is. Az országházban ott ül az az erő,
amely egyszer már bizonyított. Az az erő, amely hazánkat a térség
leggyorsabban fejlődő országai közé emelte, és a legmesszebbre ment
el a reformok terén. Magyarország szinte mindenben az eminens
országok közé tartozott. Ami még ennél is jelentősebb, valami olyant
nyújtott, amely mára már teljesen eltűnt, ez pedig a hit volt. Hit nélkül
ugyanis lehet élni, csak nem érdemes. Sajnos, közöttük is akadt semmi
ember, de a többség, a meghatározók, progresszív személyekből álltak,
állnak ma is. A jelenlegi kormányzó pártoknál ez pont fordítva van.
Van másik út is, csak ennek a „röfögő társaságnak”, akik mögül mára
már kihátráltak a támogatók, le kellene mondani a hatalom bitorlásáról,
és azon előnyökről, amelyeket felsoroltam (és ami kimaradt), és előre
hozott választást kellene kiírni.
Csak egyszer, csak egy rövid időre emberként és demokrataként
kellene viselkedniük, az ország megmentésének érdekében. Igaz, ez
azzal járna, hogy a vezér kórokozó az SZDSZ, kiszavazná magát a
húsosfazéktól, amelyet ők némi iróniával Parlamentnek neveznek. A
hasonszőrű MSZP pedig olyan súlyos vereséget szenvedne, hogy a
nemzeti erők akár a kétharmados többséget is megszerezhetnék. Ez
pedig felhatalmazná őket az alkotmány módosítására (is).
A következő lépés a bűnözök elszámoltatása lehetne, az elmúlt
hat esztendőről, ami azért is nehezen oldható meg, mivel a hazai
fegyintézetek túlzsufoltak, majd egyharmaddal többen töltik jól
megérdemelt szabadságvesztésüket, mint ahány négyzetméter az
európai szabvány .
Azért megnyugtatom, mind az MSZP-t, mind az SZDSZ-t, hogy a
jelenlegi ellenzék ennél komolyabb problémát is meg tudott már oldani.
Ami pedig a statisztikát illeti, a majdani elítéltek között, minden tíz
cigányra jutna egy politikus, akik külsőre ugyan különböznek a
romáktól, de lélekben szinte egyformák. Hasonlóan a kommunistákhoz,
akikről úgy tanultuk, hogy különös anyagból vannak gyúrva, ugyanez
elmondható a szociálliberálisokról is.
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Dr. Várdy Béla (Pittsburgh, PA):

„MIÉRT JÖTTEM AMERIKÁBA?”
A korábban elmondottakból nyilvánvaló, hogy a századforduló
paraszti tömegkivándorlásának elsődlegesen gazdasági és társadalmi
okai voltak: a nyomortól, munkanélküliségtől és a lealázó emberi
életmódtól való menekülés, valamint az emberibb életmód utáni vágy.
Ezek a gazdasági és társadalmi tényezők azonban különböző módon
nyilvánultak meg, amely megnyilvánulásoknak leghűbb és egyben
legmegrázóbb tanúi maguknak a kivándoroltaknak leírt vagy tollba
mondott vallomásai.
Az ilyen személyi megnyilvánulások legnagyobb tárháza a
clevelandi Szabadság című napilap, amely egy 1909-ben meghirdetett
pályázat alapján 1019 levelet kapott az Egyesült Államok és Kanada
különböző vidékén élő kivándorolt magyaroktól. E több, mint ezer
levél közül, ötven kivételével, mind megjelent a lap 1909. január 8-tól
március 31-ig terjedő számaiban. A Szabadság korabeli számai ma már
alig hozzáférhetők. Szerencsére, segítségünkre jött a századforduló
kivándoroltjainak egy Amerikában született gyermeke, Tezla Albert
professzor (sz. 1915), aki írástudatlan parasztszülők fiából jeles
amerikai tudóssá küzdötte föl magát. „Valahol túl meseországban”
(1987) című hatalmas dokumentumgyűjteményében örök emléket
állított annak a sokszázezer, különböző vágyaktól űzött egyszerű
magyarnak, akiket a nyomor és az emberi érzéketlenség űzött ki
szeretett hazájukból. Tezla professzor fönti munkájában mindössze
csak huszonnégyet ad közzé a fönti levelek közül. Azonban ez is elég
ahhoz, hogy beláthassunk kijövetelüknek emberileg megrázó okaiba. A
levélírók sok egyéni tényezőt hoznak föl kivándorlásuk okaiként, de a
fő okokban és azok összejátszásában mind megegyeznek.
Ezek között szerepelt: (1) az általános szegénység és
kilátástalanság Magyarországon, (2) a szegény rétegeknek a tehetősebb
osztályok és a mindenható állam által történt gátlástalan
kizsákmányolása, (3) az embertelen bánásmód és állandó
megaláztatottság érzése, (4) valamint az uralkodó rétegek dorbézolása,
pénzdobálása és érzéktelensége az emberi nyomor iránt. Ezzel
szemben, a kivándorlók Amerikában megtalálták, nem az egyesek által
hirdetett Eldorádót, hanem (1) a normális élethez szükséges kereseti
lehetőséget és az azzal járó emberi életmódot, (2) a mindig vágyott
emberi és egyéni szabadságot (3) és az addig nem ismert emberi
bánásmódot.
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E levelekből ugyancsak előjön az a nagy valóság – amit a korabeli
magyar uralkodó osztály nagy része nem akart elfogadni – , hogy a
kivándorlók óriási többsége nem meggazdagodási vágytól, csupán az
egyszerű megélhetési lehetőségtől űzve hagyta ott szeretett hazáját;
valamint az, hogy ha a helyzet megváltozna, legtöbbjük gondolkodás
nélkül visszatérne Magyarországra. Sőt, a levélírók között többen
voltak olyanok, akik kétszer-háromszor is hazatértek és megpróbáltak
maguknak tisztességes életet teremteni szülőhazájukban. A fönt
említett körülmények azonban ismételten visszaűzték őket Amerikába.
Végleges letelepedésükkel azonban nem adták föl ragaszkodásukat
Magyarországhoz. Ellenkezőleg, minél bizonyosabbá vált végleges
elszakadásuk, annál inkább ragaszkodtak ahhoz a Hazához, amely
képtelen volt nekik megadni még az élethez szükséges létminimumot
sem.
A Pittsburgh melletti Bishop városkából író Iváncza Dániel
például így festi le nyomorát és emberi megaláztatását, amely végül is
kivándorlásra késztette:
„Erőteljes ember voltam, de teljesen vagyontalan... Minden évben
kénytelen voltam a Kisbéri M. Kir. Ménesbirtokhoz szerződtetni
magamat, csekély 8 forint ($ 1.60) havi fizetéssel és koszttal. 160-190
ember keverékét, lányt, férfit, időset, fiatalt beszállásoltak egy már
akkori időben a ‘disznóólnak’ meg nem felelő vasketreces istállóba...,
ahol azután igazán ‘disznó’ módra öreg, fiatal egymás mellett
szoronkodott, ahol a féreg úgy meglepett mindenkit, hogy nem lehetett
nyugodni, mert nem volt idő a tisztogatásra... Vasár- és ünnepnapokon
majdnem mindig dolgozni kellet. A munka erős volt: reggel
hajnalhasadástól sötét estig. Az étkezés igen rossz volt, ... holmi
disznónak való moslék..., s ha valaki jobbat követelni mert, az
elhallgatatta Ferenczi intéző ... erős pofonjai vagy nádpálcái...
(Először) elmentem a fővárosba, Budapestre, ahol... már nem ‘te
disznó’, hanem ‘maga buta paraszt’ voltam... De sajnos, a
(millenniumi) kiállítás megszűntével beállott a nyomorúság... Az állami
pusztára visszamenni egyáltalában nem volt hajlandóságom (inkább a
halálba!). Tehát az Amerikába való utazást választottam... Nem a
pénzvágy hozott, sem a bíróság nem kergetett...”
Amíg Iváncza Dániel a nyomor és az emberi megaláztatás
kettősségét hangsúlyozza, a Chicagóból író Szabó János inkább az
egyéni szabadság szükségességét, az emberi módon való kezelés vágyát
emeli ki: „Engem nem a nyomorúság vitt rá, mert két kezem
munkájával szépen meg tudtam élni családommal együtt. De gondolni
és érezni tudó ember lévén, mindig olyasvalami érzés fogott el, hogy...
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még(sem) az az ember vagyok, akinek lennem jogom van. Így
furakodott lelkembe lassanként a kivándorlás vágya. Ki is
vándoroltam... És habár eleinte (Amerikában is) nélkülöztem..., érzem,
hogy (csak) most vagyok az az ember, akinek otthon csak sejtettem,
hogy jogom volna lenni, ti. független, szabad ember. És minderre
Amerika tanított meg...”
Ugyanezt fejezi ki a New Yorkban letelepedett Teichner Lajos is:
„Nem kérdezték itt tőlünk, milyen családból származunk, hanem
barátsággal előzékenyen fogadtak és adtak alkalmat a megélhetésre...
(Amerikában) nem kell alázatosan könyörögni minden csekélységért,
mint otthon, hanem önérzetesen, mint ember emberrel lehet, sőt kell,
beszélni”.
A pennsylvaniai Wilson városkából író Gerláth András ugyancsak
aláhúzza ezt a véleményt, amikor ezt írja: „Ámbár 18 évi ittlétem alatt a
szerencséből vajmi kevés részem jutott... (de) Amerikában mégis csak
jobb szegény embernek lenni, mint otthon. Itten a tisztességes,
szorgalmas munkást nemcsak megfizetik, hanem meg is becsülik. S ha
már valaki polgárjogot nyer, úgy éppen annyi joga van, mint ezen
ország legelső emberének, az elnöknek, és mindenki által tiszteletben
részesül”.
A kelet-pennsylvaniai New Philadelphiában élő Tóth Ferenc ismét
a tisztességes emberi élethez való lehetőségeket, a nyomorból való
fölemelkedés vágyát hangsúlyozza a tömeges kivándorlás okaként: „Mi
viszi az emert arra, hogy... elindul hazát cserélni?! Nézzünk be
hazánknak egy kis falujába... Most jött haza Amerikából Szarvas Lajos,
aki ezelőtt hét évvel ment ki... Bizony, még ezelőtt hét évvel milyen
szegények voltak Szarvasék, és most kell csak megnézni... Még a
szolgabírónak sincsen olyan ruhája... Csak a feleségétől, Örzsétől
hallottam..., hogy milyen világ van Amerikában... Ottan nincs is
paraszt, mindenki úgy jár, mint nálunk a főispán... Tehát nem csoda, ha
az embereknek valami különös gondolatuk támad, mikor az ilyen urak
megjönnek Amerikából... Alig várja, hogy... mennél hamarabb útra
kelhessen...; neje sem marasztalja... Ha férje csakugyan ‘ úr’ lesz,
akkor ő meg ‘ténsasszony’, és kalapban fog járni, mint a többi
amerikai asszony”.
A Pittsburghből író Sáfár Károly, aki Magyarországon még a
szerencsés időben is mindössze havi 20-25 forintot ($ 4-5 dollárt)
keresett – egy korabeli emigráns pittsburghi munkás keresetének az
egyhatodát vagy egynyolcadát – szintén az anyagi lehetőségeket
hangsúlyozza kivándorlása okaként: „Rájöttem, hogy otthon vagy éhen
kell pusztulni, vagy Amerikába kell kivándorolni...”
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Sáfár tizenhárom évvel levele megírása előtt vágott neki a
nagyvilágnak, és azt követően kétszer is megfordult hazájában.
Amerikai élmények és életstílus után azonban már „nem lelé helyét a
honában”. Magyarországon nem talált sem tisztességes megélhetési
lehetőséget, sem pedig elfogadható emberi bánásmódot. Így tehát
visszatért Pittsburghbe és végérvényesen Amerikában maradt. Levelét
ezzel a sokatmondó mondattal fejezi be: „Adnának csak a népnek annyi
jogot, hogy tisztességesen megélhetne, bizonyára nem jönne ki más,
csak aki a törvény elől menekül... (Én) kényszerülve voltam, hogy
kijöjjek Amerikába, ahol nem kell kezét-lábát csókolni, és térdre hullva
kalapot emelni a rongyszedő nagyságos urak előtt”.
Több levélíró azt is megemlíti, hogy a munkáselnyomó,
embertaposó magyar uralkodó rétegek a szegények helyzetének
megjavítása helyett egyéni dáridókra költötték vagyonukat. Tehát amíg
a szegény ember az igát húzza, „az alatt a nagy úr léháskodik, s
kopasztja a zsebeidet, hogy mindenkor jusson szépasszonyra, dáridóra,
pezsgőre és zenére. S míg zsebeidet kopasztja, földig hajolj, kezet
csókolj és köszönd meg, hogy kikopasztott. Ez otthon, szegény munkás,
a te sorsod!” – írja Pittsburgh melletti Bayonne (Bayne) falucskából
Ecker Imréné.
Ezt aláhúzza a New York állambeli Fair Groundra kivándorolt
Keresztessy György is, aki „ az otthon bankettező és bankettező urak”ról ír, akik szerinte „arra kényszerítik a magyar népet, hogy szeretett,
vérrel áztatott hazáját elhagyja, és egy ismeretlen világrészbe
vándoroljon, ahol idegen szokásokat és nyelvet van kényszerítve
megtanulni”.
Ezek az egyszerű levelek őszintébben vallanak, mint a hivatalos
statisztikák, és jobban megmagyarázzák a századforduló
tömegkivándorlásának valódi okait, mint a megyei hatóságok hivatalos
jelentései. Az utóbbiak általában csak a meggazdagodás és a fényűzés
utáni vágyakat és a külföldi csábításokat emlegetik. Ezek az állítások
csupán féligazságok, olyan emberek tollából, akik érzéktelenek
maradtak a tömegek vészes nyomora és lealázó emberi
kiszolgáltatottsága iránt.
Magyarság, 2007. április 19.
Dr. Várdy Béla, Pittsburghben élő amerikai magyar történészprofesszor eddig
számos könyvet, tanulmányt jelentetett meg a nyugati magyarság történetéről. A
Kanadai/Amerikai Magyarság részére készített összeállításban betekintést kapunk az
emigráció múltjába, sok érdekességet megtudhatunk a magyarok újvilági hódításairól.
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Wass Albert kiállítás a Magyar Kongresszuson.
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III.
MAGYARSÁGUNK SORSKÉRDÉSEI
WASS ALBERT:

NAGYPÉNTEKI SIRATÓ
Elmegyünk, elmegyünk, messzi útra megyünk.
Messzi út porából köpönyeget veszünk...
Nem egyszáz, nem kétszáz: sokszázéves nóta.
Így dalolják Magyarhonban, talán Mohács óta.
Véreim! Véreim! Országutak népe!
Sokszázéves Nagypénteknek
sohasem lesz vége?
Egyik napon Tamás vagyunk,
másik napon Júdás vagyunk,
kakasszónál Péter vagyunk.
Átokverte, szerencsétlen
nagypéntekes nemzet vagyunk.
Golgotáról Golgotára
hurcoljuk a keresztfákat.
Mindig kettőt, soh’se hármat.
Egyet felállítunk jobbról,
egyet felállítunk balról,
s amiként a világ halad:
egyszer jobbról, egyszer balról
fölhúzzuk rá a latrokat.
Kurucokat, labancokat,
közülünk a legjobbakat,
mindig csak a legjobbakat.
Majd, ahogy az idő telik,
mint ki dolgát jól végezte:
Nagypéntektől Nagypéntekig
térdelünk a kereszt alatt
húsvéti csodára lesve.
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Egyszer a jobbszélső alatt,
másszor a balszélső alatt,
éppen csak hogy a középső,
az igazi, üres marad.
Nincsen is keresztfánk közbül,
nem térdel ott senki, senki.
A mi magyar Nagypéntekünk
évszázadok sora óta
ezért nem tud húsvét lenni.
Így lettünk országút népe,
idegen föld csavargója,
pásztortalan jószág-féle.
Tamással hitetlenkedő,
kakasszóra péterkedő,
júdáscsókkal kereskedő.
Soha-soha békességgel
Krisztus-Úrban szövetkező.
Te kerülsz föl? Bujdosom én.
Én vagyok fönt? Bujdosol Te.
Egynek közülünk az útja
midig kivisz idegenbe.
Bizony, jól mondja a nóta,
hogy elmegyünk, el-elmegyünk,
messzi nagy utakra megyünk.
Messzi nagy utak porából
bizony, köpönyeget veszünk.
S ebben a nagy köpönyegben,
sok-sok súlyos köpönyegben
bizony pajtás, mondom Néked:
rendre, rendre mind elveszünk.
(Bajorerdő, 1947.)

Wass Albert
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Dr. Habsburg Ottó:

EGY EURÓPAI TRAGÉDIA
ÉVFORDULÓJÁRA
1920. június 4-én Trianonban aláírtak egy szerződést, amely
Magyarország feldarabolásához megadta a törvényesség látszatát.
A győzelmes hatalmak felelős vezetői ünnepélyesen kijelentették,
hogy ezen művük lehetővé teszi a népek önrendelkezési jogának
megvalósítását s hogy hatalompolitikai, illetve hadászati szempontok
nem játszanak szerepet.
Ezzel ellentétben az emberek milliói kerültek idegen államok
uralma alá anélkül, hogy bárki megkérdezte volna őket. A hatalmi
törekvések a legmesszebbmenően érvényesültek, mert egész
nemzeteket, pl. a szlovákokat és horvátokat erőszakkal akadályozták
meg abban, hogy önálló államot alkossanak. A határokat is úgy vonták
meg, hogy az illető államok hatalmi törekvéseit teljes mértékben
kielégítsék.
Ez volt a tragédia kezdete. A trianoni szerződés égbekiáltó
igazságtalansága elkeseredést, vetélkedést és ellenségeskedést szült.
Feldaraboltak egy földrajzilag egységes területet, amelynek népei
békében éltek. Az eljárás következménye politikai feszültség és
gazdasági szétesés lett. Nem véletlenül történt, hogy az 1929. évi
nagymérvű gazdasági válság az egykori Osztrák-Magyar Monarchia
területén kezdődött.
A trianoni mű következményeit súlyosbította még az a körülmény
is, hogy a Duna-medence Európa védőbástyája volt. A Kárpátok
gerince egyik oldalon a tőle nyugatra eső síkságot, délen pedig a román
alföldön keresztül a Balkánra vezető utat zárja el. Amíg a Kárpátok
gerince európai hatalom kezében marad és az meg is tudja védeni,
egyetlen keletről jövő támadó fél sem tud átjutni rajta. Ha viszont
sikerül áttörnie ezen a védelmi övezeten, Európának a Pyrenneusig
nincs más természetes védelmi határa.
Ennek a geopolitikai elvnek a feladása, illetve tekintetbe nem
vétele az európai szerencsétlenségnek a forrása. A légüres tér mindig
vonzza a vihart. Egymással vetélkedő kis népek és a civakodást követő
zűrzavar szükségképpen kedvezett a támadó erőszaknak. A Dunamedence feldarabolása főként azokat az erőket semmisítette meg,
amelyek meggátolhatták volna az 1933-as eseményeket. A keleti
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háború és annak végzetes következményei így az egész emberiségre
kihatással voltak. Negyvennégy esztendővel Trianon után ott tartunk,
hogy Kelet erői Európa szívéig hatoltak előre. Európa annak ellenére,
hogy hatalmas emberi és anyagi erőforrással rendelkezik, nehéz
stratégiai helyzetbe került, ami arra kényszeríti, hogy Amerikára
támaszkodjék, ha meg akarja őrizni függetlenségét.
Sajnos, nagyon is megérdemelt, de lehetetlen állapot, hogy öreg
földrészünk – bár népesség tekintetében felülmúlja a Szovjetuniót és az
Egyesült Államokat is, – még most sem képes nagyhatalmi szerepet
betölteni.
Nincs értelme a múlt politikai hibáiról beszélni. Ezzel csak a régi
sebeket szakítanánk fel. A múlt felett ítéljen a történelem. Amikor
azonban a múltból eredő felelősséget elemezzük, azzal a szándékkal
tesszük, hogy bebizonyítsuk: egy politikai tévedésnek a következménye
nem lehet megmásíthatatlan dráma, hanem egyszerűen annak a
tévedésnek a belátása, amit jóvá lehet tenni. A Duna-medence szívelelke a Magyar Nemzet. Több, mint ezer esztendőn át tanúságot tett
arról, hogy van államalkotó tehetsége. Megmutatta, miként lehet
államot felépíteni azon a területen, amelynek egységét megőrízhette. A
magyar nemzet a legnehezebb időkben rettenthetetlen bátorságának
számtalan tanújelét adta. Ez az Ázsiából származó nép a nyugati
kereszténységnek védőbástyája lett Európában.
Természetes, hogy az 1918 előtti állapotok sok kívánnivalót
hagytak maguk után, főként ami a szabadelvűséget és a népek
önrendelkezési jogát illeti. Ezeket az üdvös reformokat azonban
magasabbrendű állami egység keretében is meg lehetett volna oldani.
Az volt a legnagyobb tévedés, hogy ezt senki sem ismerte fel.
Az 1956-os események, a magyar nemzet hősies szabadásgharca
ismét bebizonyította a világ előtt, hogy a Duna-medencében a régi
szellem nem halt ki! Bár a hullámok összecsaptak a magyar nép feje
felett, a védőgát ma is áll! A világ nem fukarkodott a magyarokat
elismerő szavakkal elhalmozni, de jobb lett volna és ma is jobb lenne –
mind az érdekelt népek, mind pedig Európa szempontjából, – ha
hízelgő szavak helyett a nagyhatalmak nyilvánosan elismernék, hogy a
Duna-medence egységének helyreállítása lényeges feltétele a világ
biztonságának.
Ez az értelme a trianoni évfordulónak. Az elmúlt évtizedek
áldozata és szenvedése csak akkor nem volt hiábavaló, ha a ki nem
elégített vágyakozást a felépítésre irányuló kemény elhatározás követi.
(A Magyar Hírek 1962. júniusi számából)

56

Dr. Ormay Józsefné (Toronto, Ont. Kanada):

A KÜLFÖLDRE SZAKADT
MAGYAR NÉPCSOPORT FENNMARADÁSA
Ahogy öregszünk és ahogy évről évre észrevesszük, hogy soraink
ritkulnak, mindinkább égetőbbé válik a kérdés: fennmaradhat-e magyar
népcsoportunk külföldön? Biológiailag utódainkban természetesen
fennmaradunk. De megmarad-e magyar nyelvünk, megmaradnak-e
magyar egyesületeink, és főleg megmarad-e magyar nemzeti
öntudatunk?
Nem gondolom, hogy most a számomra rendelkezésre álló pár
perces időben rámutathatok ennek a súlyos problémának a
megoldására. Csupán az a célom, hogy megosszam itt kedves
hallgatóimmal tapasztalataimat. Talán sikerül átadni személyes
érzésemet és hitemet abban, hogy magyarságunk fennmaradhat itt, az
idegenben is, csak akarnunk kell.
Erdélyben nőttem fel, vagyis a mai Romániában, ami bizonyos
fokig szintén „külföldre szakadt magyar népcsoport”-hoz való tartozás
volt. A „nem, nem, sohá”-t, vagyis azt a meggyőződést, hogy a trianoni
határokba nem nyugodhatunk bele, szinte az anyatejjel szívtam
magamba. Ez a gondolat közös célt adott és összefogta a magyarságot,
mint egy nagy családot, osztálykülönbség nélkül. Mert elnyomásban
lenni és közösen küzdeni a fennmaradásért, erőt adó dolog, ha így
fogjuk fel és így érezzük. „Nem sokaság, hanem lélek... tesz csuda
dolgokat” – mondja Berzsenyi.
A kérdés tulajdonképpen az, mit tartunk fontosnak, mi az
életcélunk? Azt tartjuk-e legfontosabbnak, hogy szomszédaink és
barátaink ámuldozzanak, mikor házunkat, kocsinkat és ruhánkat látják,
vagy pedig azt, hogy olyan cél lelkesít bennünket, ami túl van
önmagunkon és szűk családunk érdekén és az egész magyarságot
szolgálja. A kérdés az, képesek vagyunk-e ebben az anyagias
környezetben, ami lélekölőbb az elnyomásnál is, lelkünket megtartani.
Képesek vagyunk-e hívek maradni magyar őseinkhez, magyar
hagyományainkhoz, magyar nyelvünkhöz és szószólói maradni
elnyomott és árva népünknek itt az idegenben is. Kötelességünk nem
szűnt meg a haza iránt, csak azért, mert arra kényszerültünk, hogy
elhagyjuk hazánk területét. Sőt, mi itt külföldön könnyebben
megtalálhatjuk a nagyvilág fórumát, ahol a hazánkat és népünket ért
igazságtalanságokat hangoztathatjuk. Ha így fogjuk fel itteni életünket,
nemcsak hasznos fiai lehetünk hazánknak itt külföldön is, de akkor,
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amikor ilyenformán adunk, kapunk is. Életcélt és lelkierőt kapunk,
életünk nem lesz csupán öncélú és üres.
Mi a gyakorlati útja annak, hogy fiatalságunknak
magyarságtudatunkat átadhassuk? Először is a szülőknek jól meg kell
tanítani gyermekeiket magyarul. Együtt olvasni gyönyörű
irodalmunkból, például nemcsak a nyelvet fejleszti, de fokozza a család
összetartozásának élményét is. Aztán meg kell ragadnunk a magyar
iskola lehetőségét, hogy a fiatalság szókincse bővüljön. Az iskolának
azonban nemcsak nyelvtudást, hanem magyar öntudatot is kell adnia.
Ha helyesen tanítjuk történelmünket, amiben mindig újra
megismétlődik a zsarnok ellen a hősies kiállás, lehetetlen, hogy
ifjúságunk ne érezze, büszkeség ilyen néphez tartozni, mint a mienk.
Ezenkívül igyekezzünk gyermekeinknek magyar élményt adni.
Előadások passzív hallgatásánál sokkal többet ér, ha ők vesznek részt
valami magyar szervezetben, mint amilyen például a cserkészet: ha ők
szerveznek valamit, ha ők maguk szerepelnek. Mi, az idősebb
nemzedékhez tartozók pedig értékeljük fiatalságunk ilyen módú
tevékenységét, tüntessük ki őket elismerésünk jeléül minden formában.
Nem helyes az, hogy a sajtó főleg csak a bálkirálynők neveit és képeit
hozza, inkább azokat a fiataljainkat kellene ünnepelni, akik hívek
maradtak magyarságukhoz és ezt tevékenységükkel bizonyítják.
Ne nyugodjunk bele abba, hogy már második nemzedékünk
elveszítse gyönyörű magyar nyelvünket. Kétségtelen, hogy pusztán a
nyelvtudás még nem magyarság, de vajon nem a magyarságtudat
szomorú hiánya okozza-e nyelvünk elvesztését? Nekünk nincs
megkülönböztető vallásunk, ami összetartson bennünket, nekünk,
ahogy Reményik mondta, a nyelv a végső menedékünk, ha fenn
akarunk maradni itt külföldön. Nagyon szomorú lenne, ha egy ilyen
emigráció, mint a mienk, amely olyan nagy számban a műveltebb
osztályból került ki, képtelen lenne átadni nyelvét, és nemzeti öntudatát
ivadékainak.

Székely kapu
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N.F. Dreisziger:

HUNGARIAN SURVIVAL – IN THE DIASPORA
The survival of the Magyar nation is closely related to the question
of the continued existence of Hungarian communities beyond the
borders of the Hungarian state. In another article the author has
already dealt with the issue of persistence of Hungarian minorities in
the states bordering on Hungary. This article focuses on 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.
Survival in the Diaspora
In any discussion of “Hungarian survival” a few words should be
said about the persistence of Hungarian communities beyond the
original homeland of the Magyars in the Carpathian Basin. The matter
of the survival of the ethnic islands of Hungarians in the countries they
had migrated to in the past dozen decades is rarely an issue of great
concern to Hungarians in Hungary, but it is one in the Magyar diaspora
itself. Some members of these isolated Magyar communities feel
confident about the future – after all, in some parts of the world
Hungarian culture has been present more-or-less continuously ever
since the last decades of the nineteenth century. Unfortunately for
Hungarians every-where, this attitude reflects a great deal of misplaced
confidence. The reality is that, although Hungarian culture in the
diaspora is not facing the type of persecution that it faced in the states
bordering on Hungary, the islands of Magyar culture are confronting a
future which is even more uncertain than that of the Hungarian
minorities “beyond the borders” of Hungary in the Carpathian Basin.
The surveying of the state of Hungarian diaspora is a onerous task
which is made even more difficult by the lack of accessible literature
on the subject. (1) For scholars working in North America the “terra
incognita” of this field are the Hungarian communities of Australia and
Latin America. Fortunately, there is some literature that is readily
available and offers some glimpses of the situation. One of these, a fine
monograph by historian Egon F. Kunz, reports on the fate and prospects
of the Hungarian communities of Australia as they existed in the early
1980s. (2)
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While Kunz paints a picture that proclaims the vitality of the
community activities and lives of Hungarian immigrants to Australia in
the decades after the Second World War, he is quite pessimistic about
their prospects as an identifiable, organized ethnic group. The preWorld War II and immediate post-war arrivals, according to Kunz,
“who have contributed much to Australian intellectual and artistic
life,... [are] gradually disappearing from the scene.” The later newcomers, the Displaced Persons and the Fifty-sixers, “are still around,”
but Kunz predicts that without the arrival of a new wave of Magyar
immigrants, “the continuation of organized ethnic life on its present
scale cannot... survive, much after 1990...;” only “a loose network
based on shared values,... and a sense of belonging will prevail.” (3)
The Hungarian immigrant experience has had a similarly vibrant
past in that other great overseas country, Brazil. There, Hungarian
economic migrants of the early decades of the 20th century established
colonies in such places as Matto Grosso, Árpádfalva, Londrina,
Jacutinga, Ceboleiro, Arapongas, Rolandia, Apucarana, Marialva and
Maringa. Later newcomers settled in the cities, in Rio de Janeiro and
especially in Sao Paulo. In these metropolitan centres, but mainly in the
latter, a dynamic Hungarian ethnic life existed in the 1950s, 1960s,
1970s, and even the early 1980s. What happened thereafter we have to
gather from fragmentary evidence. From a study published in 1990 we
learn that, for example, Sao Paulo’s Hungarian “Free University” was
still functioning, mainly as a forum for guest-lectures, but only barely.
(4) Other sources suggest that a similar fate awaits most of Brazil’s
other Hungarian institutions. In fact, a keen observer of BrazilianHungarian life has summed up the current situation in this way: “...the
colony’s social and cultural activities... have declined greatly in recent
years. This is the result of the ever dwindling number of the immigrant
generation, due to out-migration, ageing and death, and the ever
increasing assimilation of the members of the subsequent generations.”
(5)
The largest and most important Hungarian community overseas is
undoubtedly that of the United States of America. The history of this
ethnic group is better known and better documented than any of the
Hungarian expatriate immigrant communities discussed above. Last
year alone, two massive monographs appeared on the subject.
One of them was Julianna Puskás’s Ties that Bind, Ties that
Divide: One Hundred Years of Hungarian Experience in the United
States, (40) and the other Béla Várdy’s Magyarok az Újvilágban: Az
észak-amerikai magyarság rendhagyó története [Hungarians in the
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New World: the irregular history of the Hungarians of North America].
(7)
Both of these books are massive and extensively documented
surveys of the history of the Hungarian community of the United States
– the title of Várdy’s book notwithstanding. Yet they are quite different
works. Puskás, the Hungarian scholar, published a book in English,
intended mainly for North American scholarly audience; while Várdy,
the Hungarian-American scholar, wrote a book in Hungarian, mainly
for the general reading public of Hungary. (8)
Neither of these monographs delves deep into the subject of the
prospects of the Hungarian ethnic group in the USA. Puskás emphasizes instead the great changes that America’s Hungarian communities
had undergone in the past and are undergoing even in our days. She
points out that we can hardly talk of an ethnic identity among the
Hungarian immigrants to the USA before World War I. Because the
“emigration” of these people was a “temporary emergency solution to a
problem at home,” they did not think of themselves as members of an
American ethnic community – more likely, they considered themselves
sojourners. Only the post-war period saw the transformation of
America’s transient Hungarian communities into ethnic ones. At first,
this Hungarian-American immigrant culture flourished, but then came
times of accelerated assimilation and inter-generational conflicts, all
against the backdrop of the Great Depression and World War II. The
coming of new waves of Hungarian immigrants (with very different
social and ideological backgrounds) after the war, according to Puskás,
did little to retard the start of the “vanishing of the Hungarian identity
in the United States.” (9)
It is not only “Hungarian identity” that has been vanishing in the
USA. Hungarians, in particular first generation immigrant Hungarians,
are also disappearing from the statistics. The American census has the
tradition of listing the 20 most substantial ethnic groups for each of the
country’s states.
While in the 1970 and 1980 censuses Hungarians occupied
respectable places in many of these lists, by the time of the 1990
census, in most of them they had moved closer to the bottom, or had
disappeared altogether. Only in Florida did they hold their place,
suggesting that for a lot of Magyar-American retirees that state is the
favourite choice of residence. This disappearance from the census data,
of course, is caused not only by the decreasing size of the HungarianAmerican community, but by the growth of other American ethnic
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groups. Nevertheless, it is clear that in the 21st century, Hungarians will
probably constitute a small, almost inconsequential ethnic group within
that great melting pot that is the United States. (10)
The situation is not much different in Canada; however, in that
country the “vanishing of the Hungarian identity” (to use the words of
Julianna Puskás), did not start during the Great Depression or the
Second World War. More precisely, the decline in community activity
and solidarity that became evident then, was more than compensated
for by the resurgence in the group’s vitality after the war. The explanation for this difference in the evolution of the Magyar communities of
the US and Canada lies in the different histories of the two groups. The
demographic foundations of the former had been laid before the first
World War with the arrival of Hundreds of Magyar newcomers. In
Canada the demographic base of that country’s Magyar ethnic group
was only started before 1914, and was completed only in the interwar
and post-World War II period. While the “golden age” of the Hungarian-American community was the 1920s, (11) that of the HungarianCanadian ethnic group it was the decades following the arrival of the
Displaced Persons and of the Fifty-sixers, i.e. the 1960s, the ‘70s and
the ‘80s. (12)
By the 1980s, however, the signs of the “vanishing Hungarian
identity” were evident in Canada too, especially in those parts of the
country where the post-war newcomers did not replenish the Hungarian
colonies that had been established during the first decades of the 20th
century. In Saskatchewan, which only a century ago was known by
many Magyars and Canada’s “Little Hungary” and where even during
the interwar years many Hungarian farming colonies thrived, only faint
echoes of Magyar community life remain: a few abandoned churches
and a few of the early colonists’ children still speaking Magyar – in
local nursing homes. Census statistics confirm this situation. Although
recording a large number of people (ca. 15,000) with multiple ancestry
that includes Hungarian, the 1991 census revealed that those with
“Hungarian only” origin numbered only 7,920 in the province. The
same census also disclosed that fewer than 350 people in the province
used Hungarian as the “only” language in the home. Evidently, by 1991
Saskatchewan’s Hungarian community had been made up predominantly of third of fourth generation Hungarian-Canadians. Despite the
valiant efforts their first and second-generation predecessors had
expended in the cause of culture maintenance, the community’s cultural
identity had eroded. (13)
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Elsewhere in Canada, the 1991 census painted a picture that ranges
between that which characterized the still fairly unassimilated Hungarian community of Ontario and the largely assimilated one of Saskatchewan. But decline in the size of the first-generation Hungarian
population, and especially in the numbers of those who use Hungarian
as the only language of the home, is significant. All this is not
surprising, since the last time Hungarians entered Canada in large
numbers had been almost half a century ago. The Hungarian-Canadian
group as an immigrant community, with its attachment to most facets
of the ancestral culture, is in decline in many areas of Canada. Two of
its greatest achievement had been the establishment in the late 1970s of
the Chair of Hungarian Studies at the University of Toronto and the
creation of the Toronto Hungarian Cultural Center – a massive building
with a large auditorium, as well as a dining hall, classrooms, exercise
rooms, etc. It speaks volumes that, at the time of the writing of these
lines, the future of both of these institutions are in grave doubt.
The likely future of Canada’s Hungarian community has been
summed up in the following paragraph:
For more than a century now, the members of various waves of
Hungarian newcomers have been establishing in Canada their...
clubs, churches, press organs, and other community institutions... Time and again, new waves of immigrants took over
the maintenance of these, or established new ones. As a result,
Hungarian-Canadian culture and community life flourished or,
at least, survived. For four decades now, no new wave of
Magyars has come to Canada. The implications of this circumstance are clear. Unless another one will arrive within the
foreseeable future, the prospects for the Hungarian-Canadian
community’s continued existence – with its distinct cultural
characteristics and institutions – will be bleak. (14)

No one desires the coming of still more trauma to East Central
Europe that would drive thousands of Hungarians from their ancestral
communities in the Carpathian Basin. Without the coming of a new
wave of Magyar immigrants, however, the Hungarian identity in
Canada will continue to wither away, just as it had started to do so in
the United States soon after the mass immigration of Magyars to that
country was terminated by the so-called Quota Laws of the 1920s. The
process of complete identity loss may take a long time, and may never
reach its ultimate conclusion. (15) But the dynamic community life
that characterized some centres of Canada from time to time in the 20th
century, will no doubt vanish, as it has vanished in most great cities
(and smaller settlements) of the United States, Brazil, Australia and
elsewhere.
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Survival in Hungary: Conclusions
In most discussions of the survival of the Hungarian nation
prominent place is given to the conquests and foreign occupations
Hungary endured throughout the centuries. Indeed, such events have
often had disastrous consequences for the country and its inhabitants.
It should not be forgotten, however, that calamities of similar
magnitude had been inflicted on the Magyar nation by Hungarians
themselves –in internecine struggles, civil wars and through their
tradition of becoming politically divided when facing external danger.
The introduction to this volume – and, especially, several of the papers
printed therein – cited many examples of Hungarians fighting
Hungarians, or elements of the Magyar nation siding with one of
Hungary’s assailants in order to fight their countrymen who had
decided to support another. No doubt, volumes could be written about
internal strifes and civil wars in Hungary, which resulted in loss of life,
material destruction, and, ultimately, in the weakening of the Magyar
nation.
Discord and internal conflict were not the only self-destructive
behaviours that at times characterized Hungarians throughout the
centuries. Less perceivable but also damaging in the long run have been
their attempts at the limiting of natural population growth. In times of
great economic hardship, recurrent warfare, or oppressive foreign rule,
such practices might seem justifiable to today’s observers.
Unfortunately, the limiting of the size of families was sometimes
practiced – and is still sanctioned by some even today – in times of
relative peace and prosperity. Indeed, slow demographic growth
constitutes one of the greatest threats to the long-term survival of the
Magyar nation. (16)
As has been suggested in this volume’s introduction, Hungary
should be able to counteract this threat to its existence through
judicious immigration policies, just as the loss of lives as a result of
wars, epidemics and natural disasters was often compensated for in the
past by the influx of newcomers into the country. Hungary could even
encourage, even more than it had done in recent years, the immigration
of Hungarians from those regions of neighboring states where the
prospects of the long-term survival of Hungarian culture have become
next to non-existent. True, such immigration policies might do damage
to these countries, as they might reduce their chances of remaining
multi-ethnic nations and becoming the kind of members of the international community in which diversity is tolerated and the
contributions of all ethnic groups are valued. However, since the
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prospects of most of Hungary’s neighbors becoming such progressive
nations within the foreseeable future are – unfortunately – slim,
Hungary’s lawmakers might well put aside any reservations about the
negative implications of their immigration policies for these countries.
Although demographic stagnation can be counteracted to some
extent by judicious immigration policies, it may be more difficult to
ward off the long-term threat of the ultimate assimilation of Hungarians
in a prosperous European Union. (17) Staying outside the EU seems
hardly an option, as it would deprive Hungary’s citizens of the prospects of a better life. Nevertheless, in such a union there will be labour
and other mobility resulting in the mixing of populations on an
unprecedented scale, and there will be increased pressure on the
country’s young to master one or more of Europe’s major languages.
When everyone who wants to have ready access to Europe’s
knowledge-based labour market will learn English and German, what
will be the incentive to mastering Magyar? There can be little doubt
that in Hungary’s villages Hungarian will be spoken at the end of the
21st century, but will the country’s large urban centres be able to resist
the pressures of economic and cultural internationalization?
To put the conundrum in a different way: Hungary can enter the
circle of advanced, progressive nations only if her youth acquire knowledge of the Europe’s leading languages. However, if everyone who
aspires to be economically and socially mobile will know English for
example, the need to learn more than rudimentary Hungarian will
disappear. We need not be overly pessimistic however. A small
segment of Hungary’s population had faced this challenge (i.e. the need
to learn German, French, etc.) in the past. The Hungarian aristocracy of
the 18th and 19th centuries was confronted by such pressures. Most of
its members responded to it by becoming multi-lingual, by mastering
two, three or even more of Europe’s leading languages, without
necessarily abandoning Magyar. We would like to believe that this is
the future that awaits Hungary’s economic and cultural elite and not the
loss of the ancestral tongue and cultural assimilation in an all-European
culture.
In contemplating the future, Hungarians must remember the resilience that their culture has demonstrated in the past. Time and again,
the nation suffered great losses, yet the Magyar identity survived.
Indeed, there is evidence to suggest that the “Magyar bloodline” did not
persist through the ages. There may be few if any direct descendants of
Árpád’s people living in Hungary today. The population of the seven
Hungarian tribes that entered the Carpathian Basin at the end of the 9th
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century (already multi-ethnic in composition) has been decimated by
the invasions and other calamities of the past eleven centuries. Their
“blood” has intermixed time and again with that of non-Magyar newcomers to Hungary. Recent examinations of the genetic characteristics
of Hungary’s population attest to this. The result of scientific tests
show that Hungarians, as far as their genetic makeup is concerned, are
indistinguishable from their neighbours. (18) Accordingly, if “Magyar
blood” is a prerequisite for belonging to the Magyar nation, it can only
be putative blood that fulfils this requirement. Pure “Magyar blood” or
pure “Magyar ancestry” for the most part exists only in the imagination
of romantic nationalists – and in families from whose family trees nonHungarians had been expunged by the over-zealous nationalists of later
generations.
Fortunately, most Hungarians – and, especially, most of Hungary’s
leading intellectuals – subscribe to “civic” rather than “ethnic”
nationalism. (19) For them, belonging to the Hungarian nation is not a
function of lineage but a manifestation of more or less successful
efforts at the acquisition of a particular culture. To para-phrase that
great Hungarian, Zoltán Kodály, the Hungarian culture is not a
birthright for Hungarians, but the result of strenuous efforts at culture
acquisition. (20)
Although the blood-line of Árpád’s Magyars has disappeared – or,
more precisely, has become submerged through centuries of demographic intermingling – Hungarian culture has persisted. It persisted
precisely because of the conscious or unconscious efforts of millions of
people throughout the centuries to acquire the Magyar tongue and
Hungarian customs and traditions. Unquestionably, Hungarian speech
and culture have changed in the process, but not enough to erode their
uniqueness.
How this culture – and the people who possessed it, as well as the
state they had established – fared and survived in this volume. What the
prospects for the survival of the Hungarian culture and identity are – in
Hungary, in the Hungarian homelands that had been detached from
Hungary, and in the countries where Hungarians had settled in large
numbers over the past dozen-or-so decades – was discussed in this
volume’s introduction and postscript.
The historiographical debate on the subject of Hungarian survival
will no doubt continue in the decades to come, as will the discussion of
the future prospects of Hungarian culture and identity. Opinions will no
doubt vary and they will be expressed predominantly by the people
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most concerned, the Hungarians. The author of these lines hopes that
this discussion will persist for a long time not only in Hungary but
wherever Hungarians live in large numbers today, for the continuation
of the debate will be the best indication of the survival of Hungarian
culture and identity in these places.
Hungarian Studies Review, Vol. XXVIII. Nos. 1-2 (2001)

NOTES
(1) An outline of the historiography of the Hungarian ethnic islands spread throughout
the New World (and not just the United States as the title suggests), can be found in may
study “Towards a History of the Hungarian Ethnic Group of the United States,” an online
paper posted on the website: http://www.hungarianamerica.com/harc/ (2001).
(2) Egon F. Kunz, The Hungarians in Australia (Melbourne, ME Press, 1985; see also the
same author’s Displaced Persons: Calwell’s New Australians (Sydney: Pergamon Press,
1988).
(3) Kunz, The Hungarians, pp. 135f. Most of the pre- and immediate post-World War II
arrivals to Australia were Jewish refugees of the Holocaust.
(4) Lajos Kutasi Kovács, „A Sao Paulo-i Könyves Kálmán Szabadegyetem negyven éve”
[Forty Years of the Könyves Kálmán Free University of Sao Paulo], Nyelvünk és
Kultúránk [Our Tongue and Culture] (Budapest), 79 (Sept. 1990): 31-33. Kovács
wondered if it would survive for another decade. See also Gyula Borbándi, A magyar
emigráció életrajza, 1945-1985 [The Biography of the Hungarian Emigration, 19451985] (Munich: published by the author, 1985), 75-76 and 331-32. For the very
interesting story of Hungarian film-makers in Brazil, see Ágnes Judit Szilágyi, “The One
Who Could Photograph the Soul: Rudolph Icsey and Hungarian Film-makers in Brazil,”
Hungarian Studies Review, 12, 1-2 (1944): 77-90.
(5) From a letter by Tibor Cseh to the author, quoted at length in N. F. Dreisziger,
“Hungarians in Brazil,” serialized in the journal Kaleidoscope (Toronto) starting in Jan.
2000 (vol. 3). Interestingly enough, a recent work on the Hungarians of Argentina does
not offer such a pessimistic conclusion. There, according to the study’s author, Judit
Kesserű, the children and grand-children of the original immigrants continue to maintain
the community’s school, scout organization, club, newspaper, choir, dance group, etc.
Judit Kesserű Némethy, Az argentínai magyar emigráció, 1948-1968 [The Hungarian
emigre community of argentina, 1948-1968], doctoral thesis, József Attila University,
Szeged, 1999, pp. iv-v. I am indebted to Dr. Némethy for lending me a copy of this
dissertation.
(6) Translated by Zora Ludwig (New York and London: Holmes & Meier, Ellis Island
series, 2000) 444 pages.
(7) In the West, Béla Várdy publishes under the name Steven Bela Vardy. His book was
published in Budapest, by the International Association of Hungarian Language and
Culture (A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzeközi Társasága).
(8) There are other differences as well. Puskás’s book is more detailed and sophisticated
in its discussions of the early Hungarian emigration to and settlement in the US, while
Várdy’s book is more knowledgeable and comprehensive when it comes to the discussion
of ethnic politics of the Hungarian emigre community in that vast country.
(9) Puskás, Ties that Bind, 302-04. Várdy’s observations on the prospects of the
Hungarian diaspora, and in particular the prospects of the Hungarian community of the
United States, are made not so much in his book but in an article that appeared in
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Hungarian in Hungary. He is quite pessimistic. In his estimate the preservation of the
Hungarian identity and culture succeeds for three generations at best – in the case of the
fiftysixers and the more recent arrivals, not even that long. Béla Várdy, „A magyar
öntudat és a magyar megmaradás kérdése’’ [The question of the Hungarian identity and
Hungarian survival], Nyelvünk és Kultúránk, 110 (April-June, 2000): 74-76.
(10) N. F. Dreisziger, “Rose-gardens on Ice-floes: A Century of the Hungarian Diaspora
in Canada,” Hungarian Journal of English and American Studies, 6 (fall, 2000): 258 (n.
33).
(11) On this subject Zoltán Fejős, A chikagói magyarok két nemzedéke, 1890-1940: Az
etnikai örökség megőrzése és változása [Two generations of the Hungarians of Chicago,
1890-1940: The preservation and transformation of the ethnic heritage] (Budapest:
Közép-Európa Intézet, 1993).
(12) See N. F. Dreisziger, “Toward a Golden Age,” chapter seven of Dreisziger et al.,
Struggle and Hope: The Hungarian-Canadian Experience (Toronto: McClelland and
Stewart, 1982), as well as pp. 220-28 (of chapter 8).
(13) These data are cited in Dreisziger, “Rose-Gardens,” 253 (see also pp. 257f, n. 32).
The relevant results of the 2001 census will not be available until late 2002. They are
likely to reveal an even more discouraging situation.
(14) Ibid., p. 254.
(15) There will always be third and even fourth-generation Hungarian-Canadians or
Hungarian-Americans who will undertake the effort to re-acquire their Hungarian identity
and culture. For a book that describes the quest of one such individual see Richard
Teleky, Hungarian Rhapsodies: Essays on Ethnicity, Identity, and Culture (Seattle:
University of Washington Press: Vancouver: University of British Columbia Press,
1997).
(16) Várdy, „A magyar öntudat és a magyar megmaradás kérdése”, pp. 75f. Professor
Várdy argues that large nations can afford a low birth rate but small ones cannot.
(17) Not to mention great catastrophes such as pandemics, nuclear wars, massive
environmental degradation, climate change, etc.
(18) The result of such tests have been reported by Judit Béres, „Népünk genetikai
rokonsága” [The genetical relationship of our people], Élet és Tudo-mány [Life and
Science] no. 38 (2001).
(19) Civic nationalism embraces the entire citizenry of a state regardless of ethnic origin.
Ethnic nationalism is exclusivist and is rooted in beliefs in real or mythical “blood-lines”
and collective historical experiences of “blood-letting” in defense of a particular ethnic
group and its “sacred” homeland. For a discussion of civic vs. ethnic nationalisms, and
the role of the mythology of “blood” in the latter, see Michael Ignatieff, Blood &
Belonging: Journeys into the New Nationalism (Toronto and London: Viking Press, BBC
Books, etc. 1993).
(20) One of Kodály’s statements to this effect reads as: “Culture cannot be inherited. The
culture of the ancestors evaporates fast if every generation does not acquire it for itself....
Only that is ours for which we have laboured, possibly [even] suffered....” (my
translation, NFD). Zoltán Kodály, A zene mindenkié [Music belongs to everyone]
(Budapest: Zeneműkiadó Vállalat, 1954), 97. I am indebted to Éva Kossuth for finding
the source of this Kodály statement for me. On this subject see also Zoltán Kodály, Folk
Music of Hungary (New York: Da Capo Press, 1987; originally published under the title
Magyar népzene (Budapest: Corvina, 1960). For more of Kodály’s writings see The
Selected Writings of Zoltán Kodály, ed. Ferenc Bónis (London: Boosey & Hawkes,
1974).
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Judit & Pál Szentkirályi

CHANGING ATTITUDES:
MELTING POT VS. MOSAIC –
RAISING CHILDREN IN A DUAL CULTURE
1. Background
“Melting Pot” – pre-WWII
Many immigrants came to the USA mainly due to economic
reasons. The “melting pot” was the accepted cultural norm. Most
immigrants did not pass on their native language past the 2nd/3rd
generations. However;
They did lay the foundation for the following generations by
establishing strong ethnic communities through churches, language
schools, cultural and other organizations.
“Mosaic” – post-WWII
Most immigrants came to the USA due to political reasons. The
“mosaic” became the accepted cultural norm. Immigrants are passing
on their native language past the 2nd / 3rd generations.
Hopefully, the following will give some insight, information and
useful tips on raising children in a bilingual environment.
Personal
I was born and raised in Cleveland as part of the “mosaic”
generation. My parents came to the USA in 1951 and my husband,
Paul’s parents came to the USA in 1956.
We spoke exclusively Hungarian at home before learning English
and our strong family and overall ties to the Hungarian community
helped us to remain bilingual (church, Hungarian School, Hungarian
Scouting, friends).
Research performed (direct and indirect)
Web articles and personal experiences were used when compiling
information. Unfortunately and surprisingly, my local library did not
have many resources.
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Bilingualism is neither rare nor unusual. More than half the world's
population (est. 2/3) is bilingual (Harding and Riley, 1990) and
research has shown that the benefits of being bilingual are great, not
only in terms of job opportunities and increased cultural awareness, but
in terms of social and cognitive development. Children who learn to
speak more than one language learn to "play with language." They
learn that the same thing can have different names and this early lesson
in abstraction gives bilingual people the mental flexibility and openness
that produces cognitive and social benefits. The ability to switch
linguistic codes and eventually think in more than one language
increases conceptual development. However, some researchers are very
concerned that because the pressure to assimilate to the dominant
culture is so great, young children are not learning the language of their
own families. We will try to touch on these aspects of raising children
in a dual and bilingual culture.
Personal experiences
Our own childhoods and raising our two daughters gives us
firsthand experience as well as our participation in numerous scout
camps and teaching in Hungarian School. Paul’s work experience at a
multi-national company also gives him insight into bilingualism in the
work-force.
2. Definitions and Terms
Culture – 1. the quality in a person or society that arises from an
interest in and acquaintances with what is generally regarded as
excellence in arts, letters, manners, scholarly pursuits, etc. 2. that
which is excellent in the arts, manners, etc. 3. Social. the sum total of
ways of living built up by a group of human beings and transmitted
from one generation to another.
Language – 1. a body of words and systems for their use common to a
people of the same community or nation, the same geographical area,
or the same cultural tradition 2. any set or system of such symbols as
used in more or less uniform fashion by a number of people, who are
thus able to communicate intelligibly with one another.
Bilingualism – 1. able to speak two languages with nearly equal
facility. 2. spoken or written in two languages (The Random House
College Dictionary)
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Uriel Weinreich, one of the "fathers" of bilingual studies and a
bilingual himself offered the most famous definition in his renowned
book Languages in Contact: "The practice of alternately using two
languages will be called BILINGUALISM, and the person involved,
BILINGUAL". (1926–68, Polish-American linguist, b. Vilnius, Poland
(now in Lithuania), Ph.D. Columbia Univ., 1951)
Leonard Bloomfield (1935: 55-56) added the notion of a certain
"degree of perfection" in bilingualism, and William Mackey (1957: 51)
incorporates Weinreich’s alternate use of two languages into
Bloomfield's reservations with regard to the degree of proficiency.
Other terms often used
"Early/child bilingualism" vs. "late bilingualism" (can be
“natural” or “artificial”)
A child who has been in contact with two languages from birth,
and also to the child who acquired a second language in early
childhood, but after the first language had already been established.
Late bilingualism may be the result either of acquisition in a
natural environment or artificial; the result of second language learning,
as with the person who has studied for years, using graded languageteaching materials, attending courses, etc.
"Natural (primary) bilingualism" vs. "achieved (secondary)
bilingualism"
The first term refers to when the child acquires two languages from
the speakers around him/her in an unstructured way. The process
involves no teaching and no learning.
Achieved is therefore the
opposite.
“Receptive” vs. “Productive” bilingualism
Those who understand a language — either spoken or written —
but cannot produce it themselves are receptive bilinguals, and those
who can do both are productive bilinguals.
Fluency
Most parents are satisfied if their child understands and speaks a
foreign language. But, how well? Fluency isn't something that's
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engraved in stone. There are degrees of fluency from rudimentary
knowledge to native speaker. There is active vs. passive knowledge,
and there are levels of partial literacy through to full literacy. Verbal
and literary skills have been divided into five groups:
Verbal Skills
1.
2.
3.
4.
5.

Passive - understands spoken language but isn't able to reply.
Basic - can speak and play with other children.
Intermediate - can speak with adults in the minority language.
Advanced - child speaks well enough to go to school.
Native - child's ability to speak language is indistinguishable
from monolingual children of same age.
Literary Skills
1.
2.
3.

Passive - understands written language but is not able to write.
Basic - can read fairly well but has only basic writing skills.
Intermediate - can read and write well but not as well as peers
of the same age.
4. Advanced - can read and write well enough to go to school.
5. Native – child’s ability to write is indistinguishable from
monolingual children of same age.
Between these definitions lie worlds. Learning is a life-long
process in our constantly changing world. Therefore, bilingualism, too,
is a process, not a result. So why do we want our children to become
bilingual? Some of these reasons and benefits are covered next.
3. Reasons and Benefits
Reasons
"I want another language for my sons so they will be one step
ahead in school."
"We want to share the culture and heritage of our native country
with our kids."
"We'd like her to be able to play and talk to her cousins and
Grandma when they visit."
"Spanish is necessary if you're going to live in California, and to
make the study load less difficult while going through school, children
may as well be learning now."
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"The best job opportunities are always for those who can both
speak and write in both languages."
"We hope for her to be able to read and write in two of the three
languages, but we'll see what happens."
Language is the most effective way of bridging the “analytical”
and “emotional” aspects of culture and multi-generations. Your
reasons may be similar or different, but whatever your motivation may
be we should learn the many benefits that bilingualism offers.
Benefits
Communication - Bilingualism enables the child to communicate with
all members of the close and extended family as well as with friends.
This helps developing a good family cohesion and building
relationships. Bilingualism allows greater flexibility to choose a place
to live and work.
Cultural - As language is part of culture, Bilingualism develops a
broader cultural understanding and multicultural sensitivity, greater
tolerance and social harmony.
Cognitive - Research shows that learning and use of more than one
language enhances problem solving and analytical skills, allows better
formation of concepts, increases visual-social abilities, furthers logical
reasoning and supports cognitive flexibility.
Personal - Bilingualism also helps to stimulate creativity, raise selfesteem, increase flexibility and adaptability, enhance interpersonal and
social skills and develop greater social sensitivity.
Curriculum - The understanding and development of concepts in more
than one language allows the transfer of academic skills across the
languages. Bilingualism facilitates collaborative and cooperative
learning within a language-diverse environment. Languages can be
chosen as subjects at schools or universities.
4. Myths vs. Facts
Myth – Learning two languages in childhood is difficult, can result
in delays in language development, and you will confuse a child by
raising it with two or more languages.
Fact – Children who have regular and rich exposure to both languages
on a daily or weekly basis from parents and other caregivers exhibit the
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same milestones in language development and at roughly the same ages
as monolingual children. The same kinds of differences in the
milestones of language acquisition are characteristic of bilingual and
monolingual children. This myth is based on old beliefs prevalent in
monolingual countries. Many decades of research have shown that
children can cope with 2 or more languages – such as in Canada,
Belgium, Switzerland and Finland. There is no scientific evidence to
date that hearing two or more languages leads to delays or disorders in
language acquisition. Many, many children throughout the world grow
up with two or more languages from infancy without showing any
signs of language delays or disorders. These children provide visible
proof that there is no causal relationship between a bilingual
environment and language learning problems.
Myth – The mixing of languages by children is a sign of confusion
and real bilinguals never mix their languages.
Fact – Most linguists agree that this is not true. Yes, some mixing will
occur, but it is both harmless and temporary. When learning more than
one language, a child is bound to mix the two initially. This is perfectly
normal. The child is still busy trying to make sense of the language
patterns. The language mixing will probably occur in a series of stages.
For example: At first the child may draw words from both languages
and use them as one language, as they lack sufficient vocabulary; then
later they may use the structure of one with the words of the other.
Adult bilinguals can also sometimes throw the odd word or expression
(type it down) (its freeze point) in from the other language. As the child
increases her vocabulary in each language, this phenomenon
automatically disappears. Of course, the less you mix the languages
yourself and the more consistent you are when speaking to your child,
the less your child will mix.
Myth – Bilingualism is an exception.
Fact – Monolingualism is the exception. Estimates suggest that 75% of
the world's population speaks more than one language. That means that
despite the fact that most western cultures are monolingual, the
majority of the world is multilingual. Many children learn one or more
regional or tribal language at the same time they learn the official
language of the country where they live.
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Myth – Bilinguals have to translate from their weaker to their
stronger language.
Fact – The overwhelming majority of bilinguals can think in either of
their two languages. They do not, as some monolinguals assume, think
in one language only and immediately translate into the other language
when necessary.
Myth – One language should be properly acquired before starting
another.
Fact – This is another misconception brought about by the same
erroneous studies performed in the first half of the last century on
American immigrants. These studies were negatively biased against
immigrants and therefore invalidated later on. Quite the opposite is
true: The easiest way for a child to learn two languages is from birth.
Therefore, the earlier one starts the better. Since a newborn baby is
potentially (biologically) capable of learning any sound in any language
(a faculty that disappears with age), they will assimilate AS NORMAL
any language spoken to them from birth. This innate capacity
diminishes with age and that is why an older child will have a harder
time learning another language. So don't leave it until they go to school,
thinking this will help them.
Myth – A language is nothing more than a language.
Fact – As language is the means of communication it is heavily
involved with culture. Language learning means understanding the
culture the language belongs to as well. Language is tied to emotions
and if you address your children in different languages, some of your
children may feel excluded.
Myth – A bilingual child will end up feeling divided by and caught
between two cultures.
Fact – This is not the case as adult bilinguals will tell you. As long as
they are exposed to both cultures in a balanced and natural way – such
as when their parents are at ease with their different cultures – both will
become part of their identity, which will be all the richer for it. This
does not mean that they will bind the two cultures into one, but that
they will adopt whichever is necessary according to the cultural
expectations of the person or situation.
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Myth – You should stop if your pediatrician tells you it's not a good
idea
Fact – Well, this depends. If there are legitimate developmental
concerns, always consult a specialist. Most pediatricians only received
training in language development for monolinguals, and in most
countries, this aspect of a physician's training is minimal. Chances are,
your pediatrician is no expert on linguistics research, bilingualism, or
multilingual child development and is operating only from opinions,
just as someone outside the medical field.
*
Remember that whatever advice others give you, you are ultimately
responsible. Reason and hard facts generally stand the test of time
better than mere opinions about your child’s well-being.
*
Other Interesting facts
Korean children
Researchers Campbell and Lindholm (1987) report that by the age
of five, Korean immigrant children achieve higher proficiency in their
native tongue than adult graduates of an intensive Korean-as-a-secondlanguage program run by the U.S. military.
Developing heritage language resources would be far more
efficient, not to mention more economical, than trying to create them
from scratch.
ABC’s, vocabulary, census, degradation
Researchers have found that knowing the names of the letters in
the alphabet is the best indicator of good literacy skills. The more
words children know, the better they will learn to speak and the better
their chances of doing well in school.
According to the 2004 US Census; 17.9% of the US population
above the age 5 speak another language other than English at home;
and 117,975 people in the US speak Hungarian.
According to Professor Clara Thurner, there is a 1% degradation
of language skills per month if particular language is not used at all.
*
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5. Strategies and Steps for successful implementation
Strategies
It is important to discuss the following strategies with all family
members (including grand-parents, brothers, sisters etc.) and find a
joint decision. It is very important to stick to one strategy as early as
possible in the child's life:
One Person - one language
This means that the parents or caregiver consistently speak only
one language each to the child. Since each parent speaks in his/her
language with the child, the child is able to develop a "single-language"
relationship to each parent. (my brother and sister-in-law) It is among
the most widely used language systems to raise bilingual and
multilingual children. Despite its popularity, the method often requires
some "language supplement".
Examples are playgroups, visiting
family or the country, native speaking nanny or au-pair, etc.
Regardless, it is always good for the child to hear the language from
more than one person. As a reference, researchers suggest that a child
needs to hear a language at least 30% of the waking time to learn to
speak with ease.
Minority language at home (and in public) - ML@H
This is also known as the Foreign Home pattern. With this method
everyone speaks the minority language at home, and the majority (or
community) language is used with everyone else. The minority
language does not have to be the native language of both parents. As a
family language system it is probably the most fail safe method to raise
truly native speaking children, because the child will hear and interact
in the language with both parents consistently from birth until they
leave home.
If you decide to speak the minority language at home, but not in
public, your child might feel that this language is not being good
enough to be spoken in public. This may affect the child's identification
with the minority language. Trust your multicultural community’s
ability to deal with many languages.
ML@H requires very strong nerves by the parents, since the child
may not catch up with his monolingual peers in the majority language
until around 5 years of age or when she starts school/preschool.
(Hanna’s example at preschool) It is understandable that parents worry
about their child having a disadvantage when starting school, but as
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soon as the child is surrounded by children speaking the community
language, he will quickly catch up. If he has the basics in place, that
catch up period is rarely more than 6 months. Some parents opt to
temporarily change to one of them speaking the community language a
year or so before school, just to prepare the child for the change. Once
the child is in school, they switch back to ML@H. (Although once the
shift has been made, it is VERY difficult to go back.)
Both parents – both languages
This strategy is confusing and lacks consistency as parents choose
the language according to their needs. Since the majority language
naturally dominates and because this strategy is inconsistent from the
child’s perspective, it does not lead to good results.
Minority language is only spoken occasionally
The minority language is only spoken at special occasions, at
certain times and/or special places.
STEPS – When and how to start
Don’t Wait!! The ideal time to start multilingualism is even
before your baby is born.
Recently, with the help of modern technology, researchers have
been able to see what's going on inside the head of infants. As it turns
out, a baby knows important things about language even before birth,
and he gains fundamental verbal skills long before he utters his first
word. So, why is it a bad idea to postpone it? There is a certain period
between 0-3 years of age when nature has primed the brain with a peak
number of synapses busily setting up the optimal neural pathways for
mediating language. This amazing ability gradually decreases until six
or seven years. After that, children become mere mortals like adults,
having to actually study pronunciation, vocabulary halting grammar
when learning new languages. Even if you don't start from birth, the
earlier is truly easier for both you and your child. Besides, the younger
the child, the less likely they will care about blatant errors. They'll just
happily chatter away until your ears are ready to fall off. What better
learning conditions can you ask for?
When your child is settled in your family language and you want to
prepare him/her for the English-speaking environment in general or its
start with school, you need to introduce English later than the family
language (Hanna & Julia in preschool) Introducing or reintroducing the
family language later than English is possible, but quite difficult.
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Stick to your chosen strategy (ML@H) for your family language
and let others teach your child English and expose your child to English
in the following settings:





on playgrounds
in playgroups
meeting with English speaking friends
in childcare

Set your goal; declare your intentions and agree on multilingualism
Decide what bilingualism suits your child and your family
situation. Would you like to have your children just understand the
family language or enable them to speak, read and/or write it as well?
Before your baby is born, everyone will have an opinion about the
names you're considering for your little one. Once the name is given,
most people drop the subject. The same is true of multilingualism.
Everyone will no doubt have an opinion before you start, but once you
begin, they will just accept it. The best tactic is simply to inform them
of your decision. We've found it's better to never open the door for
negotiations. Most opposition you encounter can be politely ignored
with a nod or a smile. You might simply say, "That's interesting" or
"That's a good point." If it's someone whose opinion you really care
about, gently educate them. Well-informed explanations will go a long
way. Dispelling common myths on multilingualism and showing them
the advantages instead, should help you persuade them.
Most families that have the opportunity to raise a bilingual or
multilingual child can come to an amicable agreement whether to
pursue it or not. But, sometimes we are asked, "What do I do if my
partner isn't supportive of me speaking my native language to our
child?" This is very sad but also understandable. There can be a fear of
being left out, not knowing "the secret language", or concerns if it's
good for the child. There is a wealth of information you can access
when arguing your case. Some keep going despite lack of support.
Wanting to speak to your child in your native language is something
your child will benefit from. And in the meantime, your significant
other may well come around. Most couples find a way that's
acceptable to all parties, as well as beneficial for the child.
Stick to your Commitment
If you speak in a language other than English, stick to it! Be
persistent, perseverant and patient.
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Encourage them to use it in all of their communication with you.
Discourage their use of another language with you by asking them to
repeat or by gently offering them the appropriate words in the language
you want them to use. It is no crueler than asking your child to say
“please” before giving her a cookie.
During the teenage years, it may seem a little more difficult to
enforce the chosen strategy with respect to bilingualism, but this is no
different than the other questioning and rebelling that typically happens
during this time. If a strong base was established before your child
reaches this stage in life, then your child will come to see the value of
multilingualism and multiculturalism as they mature.
Decide on a Language System
(That we’ve covered above)
Give Lots of Encouragement and Use Frequent Repetition
Use Different Means
Having books, music, movies, computer software and toys in your
minority language is both fun and useful. Use them. Create language
games according to your child's development.
Make your own collection of rhymes and riddles that you can use
over and over again. Investigate if cable or satellite TV channels are
available in the language of choice, for example Duna TV from
Hungary.
Cover Many Different Topics
Talk about everything. Find out how things work and encourage
your child to ask questions (and take the time to answer them, too).
Knowledge, skills and concepts learnt in one language can easily
be transferred into another language. But if no concepts are learned in
the minority language, the vocabulary and literacy of the child will be
very limited. Match up the child's vocabulary in the other language in
your language. Speak with your child about what is happening outside
of the home in the family language.
Speak Your Language Properly
Parents and other adults are role models for their children's
language behavior. Talk about your life, about what you see, feel, want,
like and share your thoughts. Speak your language well. Use the
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appropriate names and make whole, short sentences. Develop your own
language skills by reading, talking and writing in your language.
And please, don't mix your languages!
Have a Broad Range of Conversation Partners
Show the child that other people speak your language, too. We
took our daughter to Hungary when she was 4 ½ years old and she was
amazed that “everyone speaks Hungarian here!” and that “I can
understand everyone!”
The child needs to hear the language from many different speakers
(old, young, male and female voices, various accents and dialects,
different media like phone, radio, tape). Enlist the help of family
members of your language, like grandparents.
Mix with other people who speak your language in different
situations and environment. The child learns how adults communicate
while listening to communication between same language speakers.
Get your support from others like you. Most things are more fun
and rewarding if you share them with like-minded people. Not only do
you have a peer group to discuss the art of raising multilingual children
and benefit from the experiences of others, but you will also build a
network of other speakers of your minority language.
Equally important, it gives your child the opportunity to hear,
speak, and interact with other children in the minority language. This is
an enormous motivator for them (this time, group pressure actually
works in your favor!)
Playgroups are among the best and easiest ways to do it. They may
even remain friends with a few of the kids for a long time. Play friends
are probably the best way to ensure continuous language exposure over
the years – especially when Mom and Dad lose the coolness factor.
This is where Hungarian Scouting and Hungarian School play
another vital role. Also, lifelong friendships are formed through the
many camps and events.
Take your language to school
Let teachers, other parents, and children in your child's school
know what language your family speaks and be willing to share your
knowledge with the students.
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6. Personal Experiences
Childhood
Growing up we spoke strictly Hungarian at home and with our
family, but as older children, and teens, we spoke English with our
Hungarian peers. We attended Hungarian church and Sunday school (1
hr), Hungarian School (2 hrs), Hungarian Scouts (2 hrs), Hungarian
Scout Folk Ensemble (2 hrs).
In estimation, we spent about 28 hrs./week total in a Hungarian
environment (incl. the time we spent at home speaking Hungarian with
our families). That is roughly 25% of our total time awake per week.
We also participated in many Scouting/Folk Ensemble weekend
activities.
“Defining moments” as teens & adults


At many International folk and harvest festivals most people
regret not learning their heritage language and fault their
parents and/or grandparents for not passing it on to them



Feeling a strong pride in speaking Hungarian fluently and
being part of an over 1,000 year culture and history



Growing up, we often had to choose between extracurricular
activities – sports/scouting/etc.



We noticed language degradation in Hungarian after 1 year of
dating and knew that we both wanted to “pass it on,” so we
better use the language more



Being able to converse as “natives” in Hungary and
Transylvania (Romania) and really “connecting” with the
culture and heritage when scouting restarted in Hungary,
Transylvania, etc. showed us that it is really worth all the work



Paul has often used his Hungarian language skills and cultural
experiences to bridge communication “gaps” in the work
environment (Knorr-Bremse)

Daily life with own children
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From day one we spoke exclusively Hungarian at home and in
everyday activities like shopping, etc.



We translated English books as we read them to our
daughters; translated flashcards and books with only
illustrations (Rain, Snowman)



We formed playgroups with bilingual peers instead of
participating in local English language pre-school playgroups



Hanna’s experience in Hungary when she was 4 ½ yrs. old
was invaluable. She saw that there is a whole country
speaking Hungarian and not just in isolated groups and
pockets here in America. She felt totally at home and
comfortable understanding everyone on the bus, in the
restaurants, and especially playing with children on the
playground.

*
Our heartfelt thanks go to our parents, family, church, scouting
leaders, Hungarian School teachers, and anyone else who contributed
to our bilingual, bicultural upbringing!
*
Being a teacher of 4 graders in the local Cleveland Hungarian
Language School, I asked my class the following question:
th

Do you like being bilingual? Why or why not? 9 - 11 year old
Hungarian language school students’ opinions:


I like it because I can go to many countries and talk without
using a dictionary.



I want to be Bilingual (BL) so I can learn about the History
and tell you about it in that language.



If I ever move to Hungary, I’ll know its history and I’ll be able
to talk with everyone.



I have a wider variety of people I can communicate with.



I can travel the worlds and explore.



It’s cool because my friends and I can talk in private and
people don’t understand us.



I don’t want to BL – I want to be normal.



Sometimes I don’t want to be, because I want to see what it’s
like to speak English all the time, with all my relatives and
everyone.



I could read books that have not been translated and discover a
new world of imagination.



I can learn about my culture and history and can communicate
with a lot of people.
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Being BL helps me learn other languages as well in the future.



You can explain, teach and show off your culture to others.

In conclusion, the advantages and the perceived disadvantages of
bilingualism will be covered.
7. Advantages and Disadvantages
There are so many benefits to knowing more than one language
that your multilingual child will no doubt be grateful to you forever.
With many old myths it is sometimes difficult to make head or tail of it.
So let's explore the real pros and cons.

The Advantages
Growing up with multiple languages is the easiest, fastest, and
most effortless way to learn a foreign language. For your baby, it will
be as natural as learning one language is to all babies.
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•

It is easier to learn another language from birth than it is
during any other time in life -- baby simply has two first
languages. (See chart)

•

Your child will have a head start in school. In most
countries, a foreign language is mandatory.

•

If your child wants to study more languages later in life,
she will have an advantage. The differences in sounds, word
order, stress, rhythm, intonation and grammatical structures
will be easier to learn. For related languages, such as Spanish

and French, the similar vocabulary will make learning
especially fast.
•

Multilingualism has been proven to help your child
develop superior reading and writing skills.

•

Multilingual children also tend to have over all better
analytical, social, and academic skills than their
monolingual peers.

•

Knowing more than one language helps your child feel at
ease in different environments. It creates a natural flexibility
and adaptability, and it increases her self-esteem and selfconfidence.

•

Your child will develop an appreciation for other cultures
and an innate acceptance of cultural differences.

•

Career prospects are multiplied many times over for
people who know more than one language. Helen RileyCollins, president of Aunt Ann's In-House Staffing in San
Francisco, said more than half her clients request nannies who
speak another language. "Families who are involved in
international business are thinking ahead," she said of her
clients, many of whom work in high tech, investment banking
or finance. "They want to give their children a head start in
business in 20 years."

•

You probably will feel emotionally closer to your baby
when speaking your native language to her, if your native
language is different from the community language.

The Perceived Disadvantages
Raising a multilingual child is something that is full of
misconceptions. Everyone has an opinion and may be more than happy
to share it with you. But, extensive medical studies on language
development in the last 10-20 years have proven most of these myths
wrong.
To make an informed decision, you need to know the facts. The
truth is that there are basically only four potential disadvantages, and
even these are not true in every case:
Additional effort for the parents. This is probably the biggest issue.
Raising a multilingual child is a commitment and much like piano
lessons – you can't expect your little one to be a virtuoso overnight.
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This is a long-term investment in your child. It will require extra effort
on your part to provide enough language exposure, extra
encouragement, keeping your language rules consistent, and in some
cases even change the previous language pattern in the family. It can
feel a bit awkward at first if you introduce a new language into the
family when baby is born, but rest assured, after a few weeks it simply
becomes a part of your daily routine. Incidentally, it's easier to raise a
multilingual second child if your first child was raised that way. Your
first will end up doing a lot of the work for you by simply being a
natural chatterbox.
Parents of multilingual children agree
overwhelmingly that the benefits for their children are well worth the
effort.
Having to teach reading and writing. Yes, teaching a multilingual
child to read and write adds to the academic load, however it is
necessary if the aim is full literacy in all of your chosen languages. For
some parents, it's enough if the child can speak in a particular language.
Others want to go the extra mile and add reading and writing abilities.
Of course, it's easier if the alphabet is the same, but even related
alphabets such as the Roman, Russian, and Greek systems are similar
enough that your child will pick them up fairly easily. Pictographs
systems like Chinese, however, require a much more concentrated
effort.
Speaking Later. While there's no scientific evidence that proves
multilinguals begin speaking later, many parents estimate that there is a
three to six month delay compared to monolingual children the same
age. If you think about it, it makes sense that a child learning two or
more language systems might take more time, since they are actually
learning twice as many words. Even so, six months is a small price to
pay for the ability to speak two or three languages!
Mixing languages. Mixing words is very common in children learning
more than one language at a time. But this is a temporary phenomenon
(my daughter Julia and her friend, Caitlin). At the age of four or five it
has mostly disappeared. Don't forget that children who are learning
only one language often use the wrong word until they learn the right
one and adults often say "umm" when the right word doesn't come
quickly. When multilingual kids can't think of a word in Vietnamese,
for example, they might borrow it from French. This automatically
disappears when the vocabulary in each language increases. The best
remedy is to be consistent when talking to your child. Your patience
will be rewarded, guaranteed.
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There's no doubt that multilingual, multicultural children have more
advantages. Your extra effort will give them a valuable skill they'll use
in numerous ways for the rest of their lives.
8. Conclusions
Bilingualism is “normal” and the “mosaic” approach is acceptable”


Language optimizes the understanding of culture and the bridging
between generations



Motivation, commitment & consistency is key



Foundation during early years critical



High degree and range of “exposure” to language, culture as well as
social and family support is important



Benefits far outweigh the effort



Invest in your children and don’t “break the chain” if possible

People everywhere have strong ideas about children growing up
with a second or third language. These ideas influence how people
interact with their children and how they look at other people's
children. These ideas also influence how professionals such as teachers,
doctors, and speech therapists advise parents of children growing up
bilingually.
Sadly, many ideas that people have about children growing up with
a second or third language in childhood are not of any benefit to these
children and may in fact have adverse effects. Fortunately, we have
only had positive reactions from our pediatrician and teachers.
Hopefully, I was able to dispel some myths about children growing up
bilingually and offer suggestions that can help children to become
fluent users of two or more languages as so many of us were and our
children are. Only when the child grows into an adult, who is fully
functional in the family language, might he or she be able to teach it to
his/her own children. Your informed decision is critical for finding the
right balance!
9.

SOURCES USED

Online and Books
http://www.multilingualchildren.org/index.html (Extensive information on all aspects of
bilingualism including communication with parents raising children bilingually)
http://www.geocities.com/bilingualfamilies/bilingualism.html
Romaine, S., (1995). Bilingualism (2nd ed). London: Blackwell.
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http://ourworld.compuserve.com/homepages/JWCRAWFORD/HL.htm
http://www.cal.org/resources/digest/earlychild.html
http://www.nethelp.no/cindy/myth.html
http://www.asha.org/public/
http://www.cfc-efc.ca/docs/cccf/00000128.htm (Child and Family Canada – a useful site
for all types of information pertaining to families.)
http://www.ethnologue.org/home.asp (Lists the almost 7,000 known languages of the
world, maps(how many speak what lang. in certain countries, info…)
http://www.linguistlist.org/ask-ling/biling2.html (FAQ’s answered by a linguist from
Easter Michigan Univ. or Wayne State Univ. Also has a place to contact a linguist.)
http://www.brad.ac.uk/staff/pkkornakov/bilHermeneus2000.htm
http://www.eduposters.com/about.htm

Additional Books
The Language Instinct
by Steven Pinker
Highly entertaining and provocatively written. Author is an MIT
professor specializing in the language development of children. Book
discusses the subject of multilingualism when unraveling how babies
learn to talk and how people make sense of speech. Book is well
argued, humorous, and truly captivating.
What's Going on in There?
by Lise Eliot
A great read for any parent, multilingual or not. With impressive
depth and clarity, Eliot, a neuroscientist and mother of three, offers a
comprehensive overview of current scientific knowledge about infant
and early childhood brain development. Explains the inner workings of
the brain and includes valuable insights into language development.
Book also covers the evolution of the senses, motor skills, social and
emotional growth, memory, and intelligence.
A Parents' and Teachers' Guide to Bilingualism
by Colin Baker
An introduction for parents raising or considering raising
multilingual children. Organized in a Q/A format with simple language.
Some readers find it somewhat repetitive, while others enjoy the
straight forward and common sense style.
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Growing Up With Two Languages
by Cunningham-Ande
Informatively written. Covers mixed language families and
intercultural marriage; including language development, advantages
and disadvantages of two languages, parenting in a bilingual home,
problems and motivation. Full of case studies and parent opinions.
How Language Comes to Children
by Benedicte De Boysson-Bardies, Malcolm Debevoise
A very delightful and accessible book written on language
development. From fetal development to the toddler years, it examines
a wide range of puzzling questions: recognizing elements of speech;
organizing and analyzing them; understanding and reproducing sounds
and how the ability to communicate through language emerges in
children?
The Bilingual Family: A Handbook for Parents
by Edith Harding-Esch, Philip Riley
Easy to read, easy to understand, and a good survey of the main
issues, while raising some of the deeper issues of language acquisition.
Many enjoy this book with lots of real-life examples, while other
readers object to a slightly dry writing style.
Foundations of Bilingual Education and Bilingualism
by Colin Baker
A resource volume primarily for teachers with bilingual children in
their classrooms, or teachers of foreign language to young children.
Parents interested in the schooling their children receive may also find
it useful.
Raising Multilingual Children
by Tracey Tokuhama-Espinosa
Book covers the various factors in raising multilingual children,
descriptions of real-life families, and the underlying physiology. It’s a
well-written autobiography of a highly educated family who has
become multilingual as a part of their diplomatic lifestyle. Despite
being a popular book, many readers question the author explanation of
critical period. Others find the presumed connection between right/left
handedness and language dubious.
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Bilingualism in Development
by Ellen Bialystok
For the more academically oriented reader. Book describes
research on the intellectual development of bilingual children, showing
how it is different from that of monolingual children. Focus is on
preschool children, examining how they learn language and acquire
literacy skills.
One Child, Two Languages
by Patton O. Tabors
Early childhood educators of linguistically diverse preschoolers
will find this a practical resource. What does a young child, whose
home language is not English, go through when he/she first goes to a
English-speaking preschool? A child at this young age does not have
enough social skills to compensate for his initial lack of competence in
a different language.
Resources on Bilingualism and Bilingual Acquisition
Baetens Beardsmore, H. (1986). Bilingualism: Basic principles. Clevedon: Multilingual
Matters.
De Houwer, A. (1995). Bilingual language acquisition. In P. Fletcher & B. MacWhinney
(Eds.), Handbook of child language. London: Blackwell.
De Houwer, A. (Ed.). (1998). Bilingual acquisition [special issue]. International Journal
of Bilingualism, 2(3).
Hakuta, K. (1986). Mirror of language. The debate on bilingualism. New York: Basic
Books.

Resources for Bilingual Families
Arnberg, L. (1987). Raising children bilingually: The pre-school years. Clevedon:
Multilingual Matters.
Bilingual Family Newsletter (BFN), Clevedon: Multilingual Matters.
Harding, E., & Riley, P. (1987). The bilingual family. A handbook for parents.
Cambridge: Cambridge University Press.
Saunders, G. (1982). Bilingual children: Guidance for the family. Clevedon: Multilingual
Matters.
Saunders, G. (1988). Bilingual children: From birth to teens. Clevedon: Multilingual
Matters.
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Somogyi Lél (Parma Heights, OH):

AZ 1956-OS SZABADSÁGHARC
JELENTŐSÉGE MA
Somogyi Lél előadása 2007. október 21-én az Egyesült Magyar
Egyletek által rendezet Október 23. megemlékezésen.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Magyar Testvéreim!
Két éves voltam 1956-ban.
Nem éltem át az 1956-os eseményeket Magyarországon.
Nem voltam ott.
Nem vettem részt benne.
Nem voltam ott a második világháború után tapasztalni a
kommunista terror-t.
Nem éltem a félelemmel nap mint nap.
Nem szenvedtem. Nem éheztem.
Nem voltam úgy elkeseredve, hogy minden reménytelennek tűnt
volna előttem.
Nem kopogtak az ávósok az éjjel középen ajtómnál.
Nem sírtam az elhurcoltakért, akik eltűntek és meghaltak a fagyos
orosz sivatagokon.
*
Nagyon sokat gondolkoztam, hogy miről beszeljek, mit mondjak
ma.
Nagyon sokat olvastam.
Nagyon sokat tépelődtem azon, hogy mit lehetne mondani.
*
A múlt évben mindenki az 1956-os eseményekről beszélt.
Mindenki tisztelgett 1956-os szabadságharcosok és áldozatuk előtt.
Az 1956-os eseményeket már megfontolták minden lehető
szemszögből.
Már ötvenszer (50) megemlékeztünk a Szabadságharcról.
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*
Ki mentem az Internetre, a világhálóra, keresni és tanulni.
Ezer és ezer oldalt találtam a Szabadságharcról.
Millió és millió hivatkozást találtam a Szabadságharcra és 1956-ra.
*
Olvastam. Újat tanultam.
Néztem a képeket és bámulkodtam az emberi tragédiákon,
amelyek előttem feltárultak.
Ezer és ezer új szemszögből láttam a Szabadságharcot.
És felfedeztem valami nagyon fontosat, amit eddig nem fogtam fel
ésszel.
A képek felkeltették az emlékezetemet.
*
Had mutassam be a Szabadságharcot képekben. Figyeljünk
csendben. Csak 5 percet veszek igénybe. Lássuk fekete fehérben, hogy
mi volt 51 ével ezelőtt. Engedjük meg, hogy a képek felkeltsék
bennünk az emlékezetet.
*
1956-rol vetített képek bemutatása
*
Néztem a képeket és álmélkodtam az emberi tragédiákon, amelyek
előttem feltárultak.
Minden kép ezer és ezer új szemszögből nézhető. Ahányszor
látjuk, mindig más.
Mit fedeztem fel? Felfedeztem valami nagyon fontosat, amit eddig
nem fogtam fel ésszel.
Rájöttem, hogy jobban emlékeztem a Szabadságharcra, mint
legtöbb eseményre az életemben.
Ez hogy lehet!? Nem voltam ott!
Mi ennek az oka és magyarázata?
Rájöttem, hogy a könyvek, a képek, a mozgófilmek, a
hangfelvételek, és a megemlékezéseknek minden más megjelenése –
festményben, szobrászatban, versben, és személyi vallomásokon
keresztül – olyan teljes és élő módon képviselik az igazat, hogy
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valóban azt lehet megállapítani, hogy ott voltam és részt vettem a
Szabadságharcon Magyarországon.
Ezt a megállapítást ne vegye senki, aki valójában ott volt, sértőnek.
A realitás, amit ti tapasztaltatok, más, mint a realitás, amit én
magamévá tettem. Ez tény. De az is tény, amit én állítok.
Persze, ezekről a fogalmakról sokat lehetne beszélni, de én állítom,
így igaz.
*
Az emberi agy elképesztően különleges és flexibilis teremtmény.
Lelkileg, és testileg, képesek vagyunk átlépni a realitás határait, és
nem csak egyet érezni, de egyet tapasztalni, más embertársainkkal.
A közel múlt évtizedek, amelyekbe már beleesik az 1956-os
Szabadságharc, rendkívüli technológiai eszközöket hoztak létre,
amelyek megengedik nekünk, hogy átéljük a történt eseményeket
jobban és teljesebben, mint azok, akik ott voltak.
A realitás az, hogy egy ember csak egy helyen lehet, amikor
valami történik vele. Nem tudja mi történik máshol ugyanabban a
pillanatban.
De mi, köszönhetően a modern technológiai világnak, lehetünk
több helyen ugyanabban a pillanatban. A TV, a rádió, és főleg ma a
számítógépeken elérhető világhálózat, az Internet, lehetővé teszi ezt a
tehetséget. A messzi múltban a jó Isten volt csak erre képes. Ma,
megengedte nekünk is, hogy mi is ezt a tehetséget elérjük.
Több tehetség több elvárással jár.
*
Mit állapíthatunk meg ezekből
következmények?

az észrevételekből? Mik a

Most már 25 évvel ezelőtt az Édesapám, Dr. Somogyi Ferenc, az
Amerikai-Kanadai Magyar Életben megjelent írásaiban megállapította
a maga kitűnő módján az 1956-os Magyar Szabadságharc történelmi
jelentőségét, és rávilágított a mi örökös feladatainkra.
Először is, meg kell állapítanunk, hogy 1956 forradalom és
szabadságharc volt.
„Kapisztrán Szent János halálának 500. évfordulóján, október 23án este Budapesten kitört a forradalom, amely órákon belül
szabadságharc lett, mert elsősorban az ország függetlenségét akarta
kivívni.”
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„Mint minden más évforduló, ez is három feladat elé állít
bennünket: emlékezésre, értékelésre és következtetésre kötelez.”
„Emlékezésünk mindig hármas irányú lehet: 1. Felidézhetjük az
otthoni eseményeket, 2. Beszélhetünk a Magyarországon kívül élő
magyarság magatartásáról és tetteiről, 3. Rámutathatunk az egész világ
elismerésére és őszinte csodálatára” Így három pontba látta Édesapám.
Én ezekhez hozzá teszek egy negyediket: átélhetjük és magunkévá
tehetjük az otthoni és világszerte lezajlott eseményeket. Láthatjuk,
hallhatjuk, és ezáltal átérezhetjük, hogy mi történt.
Az értékelés szempontjából nagyon szók munka áll előttünk.
Többet tudunk ma az eseményekről mint a múlt években. Előléptek
sokan új adatokkal, személyi emlékezetekkel. Előtárultak régen elrejtett
adatok, iratok, képek és egyéb más anyagok. Új filmek készültek,
amelyek drámai módon bemutatják az igazi eseményeket.
Ráadásul, változik az is, hogy miként értékeli az emberiség a
múltnak történéseit. Változik a civilizáció körülöttünk és még az is,
hogy mi is a szabadság értelme. Így ma más lehet a Magyar
Szabadságharc értékelése, mint néhány évtizeddel ezelőtt.
Végül, és ezek miatt, hogy mit következtetünk, az is változhat és
fejlődhet.
*
Meg kell állapítanunk, minden más ellenében, hogy a világ
színpadján soha nem volt, és válóban újra nem is lehet, egy olyan
történelmi esemény mint a Magyar Szabadságharc.
Ezt újra és újra el kell mondani és át kell adni emberről emberre,
továbbadni nemzedékről nemzedékre:
Az 1956-os szabadságharcosok megmutatták a világnak, hogy a
szabadság szent és felbecsülhetetlen értékű kincs.
A Szabadságharc szelleme él bennünk és elterjedt világszerte!
Emlékezzünk és emlékeztessünk, s legyünk mi is szabadságharcosok, ma is!
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Hegedűs László Jenő:

EMLÉKSZEM ÖTVENHATRA,
hisz felejteni nem is szabad!
Emlékszem, mintha ma történt volna. Emlékszem, amikor először
szabadnak éreztem magamat. Emlékszem, amikor örömünknél csak a
lelkesedésünk volt nagyobb. Emlékszem, amikor meghallottuk a hírt,
hogy Budapesten tüntetés van. Emlékszem, amikor kivonultunk a
börtön elé, hogy kiszabadíthassuk a politikai foglyokat. Hogy is
felejthetném el, amikor az ávós teherautókról ránk lőttek, és a
vasútállomás kibővítésére készült zsaluzott árkokon keresztül
menekültünk el? Egy vaskerítésen át, vagy aki kisebb termetű volt, a
rácson keresztül, bőrünket lehorzsolva, kabátunkról, ingünkről gombok
nélkül menekültünk onnan. Emlékszem, hiszen felejteni nem tudom,
még évtizedek múltán sem.
Másnap újra összegyűltünk. A tömeg hatalmasra dagadt és az ávós
iroda felé haladt, persze a hátsó bejáraton keresztül, és követeltük a
káderlapok kiadását és a Pestről érkezett üzenethozók szabadon
bocsátását. Elcsúnyult a helyzet itt is, mer fegyverük csak nekik volt,
nekünk pedig csak a hatalmas tömeg jelentette az erőt. Megint csak a
rácsos ablaknál állva kívülről benézve, az ávós géppisztolya a
mellembe nyomva és gúnyosan mondta: „Hátra, mert lövök! Különben
is kértünk már megerősítést is”... és csak mondta, mondta tovább,
idegesen, hadarva a szavakat, de még mindig fenyegető hangon.
Azonban mégis, már a félelem is látszott rajta. Összeszedtem minden
erőmet, és nyugodt hangon magyaráztam én is, hogy nem hívhatott ő
senkit, hisz én már elvágtam a telefonzsinórt.
Mit mondhattam volna mást, hisz hátra menni lehetetlen lett volna.
Mögöttem a tömeg – főleg diákok, egyesek vagongyári munkások,
sokan pedig csak egyszerű győri polgárok – csak nyomott, követelt.
Azért mégis sikerült bejutnunk. Kiküldtük a bennlevőket, és kezdtük
kihordani az iratokat, amiket hamarosan csak az égő lángok ölelgettek,
és mi örömmel néztük, amint hamvaikat a szellő fel-felkapta és lelkünk
újra érezte, hogy megint szabadok, illetve most már még szabadabbak
vagyunk. Azonban az ávós elvtársak sorsa rosszabbra fordult. Nem
lehetett mindet megvédeni a tömeg dühétől. Nemcsak a szavak, hanem
az öklök csapása és a lábak rúgása is jutott nekik. Úgy tűnt fel, mintha
senki sem sajnálta volna őket, pedig kár volt akkor őket ott megverni.
Emlékszem, amint védték magukat, amint a tömeg rúgta, tiporta őket.
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Emlékszem, mert évtizedeken keresztül rémálmaim voltak.
Álmaimra is még mindig emlékszem.
Álmomban hazamentem, de mielőtt szüleimet, testvéreimet
megölelhettem volna, jöttek már az ávós pribékek. Mert azok voltak.
Ismertem őket. Véres szemmel, vicsorgó fogakkal, gúnyos pofával
jöttek felém, amint én menekülni próbáltam földbe gyökerezett lábbal,
szárnyaim, mert álmomban azok is voltak, letörve. Az árok széles, a víz
mély, a mocsárban kígyók és ráadásul a határnál levő reflektorok vakító
fényüket lőtték szemembe. Édesanyámat láttam még akkor is, amint
Édesapám erős karjaival visszatartott, mert ő az életét áldozva is jött
volna kisegíteni engem a mocsár vagy a kígyóveremből. Megdöbbenve
tapasztaltam, hogy hang nélkül üvöltöttem anyám felé, hogy ne jöjjön.
Hányszor ébredtem fel csuromvizesen rémálmomból, hang nélkül
sikongatva, könny nélkül zokogva, mert amint feleségem gyengéden
rázta vállamat, úgy tűnt, mintha a hóhér keze vezetett volna engem a
bitófához. Hirtelen feldördült a puskalövés. Ó, az a megkönnyebbülés,
amint álmomból felriadtam! Agyamban még mindig kavarogtak a
rémálmok részletei. El kellett mondanom. Áldott feleségem
meghallgatta félálomban, amint karjainkban tartva egymást elaludtunk.
Emlékszem még ma is, amint mint kisdiák a Forradalmi Tanács
diákképviselője, először gyalog, később hivatalos felhatalmazással a
kezemben megállíthattam a járműveket, hogy a városházától a
rádióállomáshoz, a távirati irodához gyakrabban és hamarabb juthassak.
Emlékszem, amint az autóbusz állomás előtt álló obeliszk tetején
levő vörös csillagot ledöntötték. Elmondom ezt talán kicsit később.
Emlékszem még most is, hogy november elején Győr városa sötétben
volt egész éjszakán át, és csak a kelő nap adott másnap reggel
világosságot. Kézzel tekert nyomtatógépen csináltuk a röpcédulákat,
hogy a mongol kinézésű ruszki katonáknak felvilágosítást adhassunk.
Persze, ők csak keresték tovább Berlint vagy a Szuezi-csatornát. Hogy
olvasni tudtak-e oroszul, az nem biztos, de az biztos, hogy sem a város,
sem az utcák neveit nem tudták elolvasni. Sajnos, mi kényszerítve
tanultuk az ő ábc-jüket. Az most már természetes, hogy letartóztattak,
faggattak, ki, mi vagyok, mit csinálok, mit akarok. Gúnyosan halálra is
ítéltek, ülőgumóim még mindig fájnak, amint a ruszki csizma
megrúgott, és bukfencezve értem a városház lépcsőinek az aljára. Csak
röhögésnek minősíthetem az őrökből jövő hangokat.
Tanáraim tanácsát elfogadva, hamarosan hazaértem szülőfalumba
egy istenhátamögötti kis faluba, Markotabödögére. Szünet van az
iskolában, mondtam én boldognak, boldogtalannak.
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Nagyapám jött Győrből sietve haza, lovai habosra kiizzadva,
kérdőre fogva engem: „Mit csináltál, te kölyök? A pofalemezed a
hírtáblákon van? Anyám csak nézett: „Én nem küldelek el hazulról, de
azt sem merem mondani neked fiam, hogy maradjál”. Megöleltem,
megcsókoltam. A kishúgomat az iskolából hazahívattam, hogy tőle is
elbúcsúzzak. Kisleány volt, és amikor 34 év után hazamentem, kérdőre
vontam, bevallotta, hogy ő erre nem is emlékszik, de évtizedeken
keresztül várta, hogy mikor keveredek én is majd haza.
34 évig kellett várnom, hogy hazamehessek. Egy Magyarországból
átdobott kém akart engem itt beszervezni. Feljelentettem az FBI-nak és
hitrelen utána meghalt. Hogy mehettem volna ezek után haza? A
Berlini Falat akkor már ledöntötték. A kommunista párt megszűnt.
Útlevéllel a kezünkben elindultunk feleségemmel haza. Vissza
Hazámba. Ide tartozik a „Levelem haza”, nem kell tovább sírnia a
hegedűnek. – Hazámra nem volt nehéz ráismerni. Sokan hiányoztak
már falunkból. Harminc mámoros napot töltöttünk otthon.
Kiruccantunk „világot járni” (Aggtelek, Eger, Bábolna, Visegrád,
Szilvásvárad, Ópusztaszer, meg hát Budapest, Zirc, Fertőd stb.). Egy
alkalommal Győrben jártunk taxival. A sofőr csak annyit tudott rólam,
hogy 56-ban Amerikába mentem Markotáról. Meséli:”Itt álltam én is
56-ban, amikor a tömeg le akarta dönteni a vörös csillagot az obeliszk
tetejéről, de nem sikerült. Két szőke gyerek lasszót csinált, feldobták,
és a másik végét egy traktor után kötötték s úgy lehúzattatták.
Örömkiáltás a tömegből... mai napig is előttem van a kisebbik diák.
Feleségem szorítja kezem és angolul halkan mondta: „Ne mondd neki!
Ne még, hogy az te voltál!” Utána bevallotta, hogy ezt ő eddig még
nem hittel el, hogy az én voltam, amikor erről beszéltem. – Elrohant a
30 nap, de azóta már többször is hazamentünk. Apám, Anyám már csak
a temetőben várnak minket.
„Áldjon vagy verjen sors keze”, mi már itt készülünk az örök
életre, Amerikában. Gyermekeim, unokáim itt születtek. Hazamenni,
meghalni otthon? Hazamegyek, hogy lássam kishúgomat, aki már maga
is nagymama, és meglátogatni szüleim sírját. Imádkozni itt is tudok. Itt
volt, van, és mindig is lesz Isten. Hozzá mindig közel vagyok. Ha itt
temetnek el, közel maradhatok a családomhoz is.
NE REHABILITÁLJÁTOK ÖTVENHATOT!
Hol van Petőfi, „hol sírjaink domborulnak?” Hol van a 48-as tisztelet ötvenhatnak?
Hol vannak a hőseink, akik meghaltak? Hol vannak¸Sírjukat eladták talán?
Csontjaikból alapot alakítottak a kommunisták? Zsalunak csak hazugságot adtak.
A hazugságon keresztül a csontok kipotyogtak. Hát hogy is gondolhattak erre?
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A géppuska, pisztoly a halottakat készítette. Meg is szaporították őket a Kádár-rendszer
alatt akasztással. Névtelenül eltűntek a föld alatt a tömegsírban.
Esetleg még mésszel is pofonöntötték őket. Akácfát ültetve sírhalmukra.
„Hol sírjaink domborulnak”, lehengerelve, elboronálva legtöbb sír.
Onnan ne is jöjjön soha semmi hír. Most kiszedik őket, a névtelen hősöket.
Hívják őket még most is csőcseléknek? Virágerdő tetején ravatalozták őket.
Százával voltak egyesületek, pártok, akik vitték vagy küldték a virágot.
De a kommunistáktól senki semmit sem látott. Mi az? Bocsánatot se kértek?
Az elásott halott csontjait csak újra eltemettétek? A mártírok sírjai feldöntve, széttaposva.
A mártírok sírnak. Van, aki hallgatja? Kofárkodnak megint, újra!
Mit akartok ti becstelen csavargók? Nem tettetek bennünket tönkre, amikor 56 volt?
Nem irtottatok bennünket tömegével? Nevünket ki sem írtátok keresztünkre.
Csőcseléknek tartottatok bennünket évtizedeken át. Mi történt most? Kell a forradalmár?
Mi már nem megyünk haza. Bennünket elűztetek. Most a halottakkal is kikezdetek?
Miért van szükségtek rájuk? Megbukott a filozófiátok?
Verjen benneteket még most is az átok. Lelketeken legyenek továbbra is a vádak.
Ezt még holtan is mondják a forradalmárok. Előkaparászhatjátok ugyan a csontvázat,
Nevet melléjük úgy sem találtok. Ti csináltátok. Az ágyvetésetek szerint legyen álmotok.
A holtak sem a tömegsírban, sem a ti ravatalotokon nem álmodhatnak.
De megzavarhatja a tieteket. Okozhat rémálmokat.
Jaj. Meg is érdemlitek ti. Ti sehonnai bitang gazemberek!
Jusson eszetekbe, ti esztelenek, amint csak egy halottat is ébresztetek.
Jusson eszetekbe Petőfi verse:
„Sehonnai bitang ember, ki most, ha kell, halni nem mer”!

Búcsú
Markotabödöge, egy ezres lélekszámú kis falu Győr-Sopron
megyében, közel az osztrák határhoz, tehát a határsávhoz tartozott, ami
a személyi igazolvány használatát kötelezővé tette. Nagybátyám a
Hanságban volt gátőr, és a nyári szünetben a kubikosoknak én voltak a
vízhordójuk amint ők a Rápcán és a Hansági-csatornán dolgoztak. Csak
azt akarom ezzel mondani, hogy ismertem a mocsaras határt, de mégis
Béla bátyám jelentkezett, hogy a határig elvezessen. – Biciklivel
indultunk, Édesapám a szerszámosládájával kicsit később követett
bennünket, nehogy feltűnjön valakinek, hogy hova is megyünk. Meghát
Édesanyám már előre azon izgult, hogy Édesapámat majd megbüntetik
valami csempészeti váddal. Ez időben már százával jártak a falun
keresztül az akkor már menekülők, kivándorlók a forradalom után.
Édesanyám tyúkjai szinte sztahanovista módjára tojták a tojásokat, amit
Édesanyám rántottának sütött a falun keresztül menő
menekülteknek, főleg ha apró gyerekekkel voltak. Én is kísértem,
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illetve biciklivel vittünk egy házaspárt majdnem a határig, mert nem
bírtak gyalogolni tovább. Hatalmas mennyiségű pénzt nyomtak a
kezünkbe, mielőtt a határt átlépték volna, mondván, hogy ott a magyar
pénznek már úgy sem lesz értéke. Egy levél átadására is megkértek,
hogy azt a szüleiknek valahogy juttassuk el, ami majd jelezte volna,
hogy szerencsésen elhagyták Magyarországot. Már Amerikában voltam
több, mint egy éve, amikor Édesanyám fényképet küldött egy bicikliről,
hogy a levél átadása után ezt nekem szánták a menekültek szülei. Elég
az hozzá, hogy minden bonyodalom nélkül bicikliztünk a határ felé,
ameddig lehetett, illetve ameddig út volt.
Nehéz volt a búcsúzás Édesapámtól, mert útközben néma csendben
nyomtuk csak a pedált és egész úton csak azon tépelődtem, hogy vajon
hogyan, mikor és hova keveredek...
„Elmegyek, elmegyek, hosszú útra megyek. Hosszú út porából köpönyeget veszek.
Búval és bánattal kizsinóroztatom, sűrű könnyeimmel kigomboztattatom..
Fújd el jó szél, fújd el hosszú útnak porát, hosszú útnak porát, az én szívem búját”.
Hol, hogyan és miből élek meg? Tudom-e tanulmányaimat folytatni? Nyitva van-e
még a határ, mint az elmúlt hetekben? Beengednek-e még Ausztriába? Az egész életem
pillanatok alatt lejátszódott előttem. A sok csintalanság, amit gyerekkoromban csináltam.
A háború, a gyerekkori emlékeim. A német és orosz katonák falunkban. A Keszegérben
való pecázás. Iskoláséveim otthon, középiskolában, Győrben. Az első cigarettám, borom,
söröm. Az első ránc, ölelés, csók. Az építészeti nyári gyakorlatok. Az árvíz áldozatainak
új házépítés. Édesapám fegyelmet osztogató keze, Édesanyám dorgáló szavai, és az utána
bővebben kiosztott szeretet. Hiányzik majd mindez! Ki mondja, vagy kitől hallom majd:
„Fiam! Ez az én fiam! Édes fiam, már megint mit csináltál?” Testvéreim látom-e még
valaha őket? Kishúgom már most hiányzott . – Terveim is voltak ekkor már, hogy majd a
határon túl újra felkeltjük a forradalmi eszméket. Nem hagyjuk magunkat. Egyszer már
két hétig győztünk.
„Felül a gálya, Alul a víznek árja, Mégis a víz az úr”.
Petőfi verse forgott az agyamban, és mielőtt el tudtam volna gondolataim tömegét
rendezni, hogy vajon majd mit is csinálok, mit is csinálunk, a nagybátyám veregette a
vállamat, és Isten áldását, jó utat, sok szerencsét kívánva felriasztott gondolataimból,
amint búcsúzkodott. Ránéztem, és könnyek csurogtak szemeiből, és szégyellve ezt,
hirtelen megölelt és ekkor már zokogva mondta: „Menj, menj, menekülj! Legalább te
légy szabad, de ne felejtsd, hogy ki vagy! A fél falu büszke volt rád, el ne felejtsd, hogy
magyar vagy és annak is maradj. Menj öcskös és becsüld meg magadat”! Nem volt
bátorságom, nem volt erőm nem sírni.
„Búval és bánattal kizsinóroztatom, sűrű könnyeimmel kigomboztattatom”.
Menni kellett. Muszáj volt. Elindultam, visszaléptem, újra megöleltük egymást és
újra elindultam.
Régen volt ez, 1956 november végén. Régen, amikor csak egy serdülő kamasz
voltam. Serdülő kamasz, egy volt kisdiák, aki előtt pár hónappal ezelőtt még nyitva álltak
az egyetemek kapui. Egyetemistává válni? Álmodtam én ezt csak? Minden véget ért. Hol
és hogyan tanulhatok majd én külföldön, hisz egy nyelvet sem értek? még ha érteném is,
miből? Valamiből élni is kell. Élni is kell! Lábaim vittek lassan tovább. Vittek előre.
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Szívem sebesebben dobogott, lelkem már vágyott vissza, de agyamban csak rohantak a
szavak, menj! Menj, ne fordulj vissza! Menj! S én lehajtott fejjel, sírva, zokogva mentem,
csak mentem. Még csak hátra nézni sem mertem. Csak mentem. Ez a pár száz méter volt
az életem leghosszabb útja. De csak mentem...
„Elindultam szép hazámbul, Híres kis Magyarországbul.
Visszanéztem fél utambul, Szememből a könny kicsordult”.
A többi versszakot próbáltam kiverni a fejemből. „Bú ebédem, bú vacsorám”, csak
legyen mit enni, és mentem tovább. „Boldogtalan minden órám”. – tolakodott a dal. Csak
élhessek, csak nézhessek csillagos eget. „Jaj Istenem, adjál szállást”, és Istenben bízva
csak mentem tovább. Akkor még gondolni se mertem arra, hogy „Mert meguntam a
bujdosást, Idegen földön a lakást”. Hisz még nem is voltam idegenben, csak
odakészültem. Mentem. Arról szó sem lehetett, ahogy az ének bfejeződik: „Éjjel-nappal a
sok sírást”. Nappal volt. Esteledett. Messziről már látható vollt egy kivilágított
templomtorony. Én pedig csak mentem. Az a gondolat, hogy vissza talán sose térek,
szeretteimet tán sosem láthatom, ez a gondolat, bánat, elkeseredés mindig nehezebb lett.
„Visszamegyek szép hazámba, A kisalföldi rónaságba.
Elfelejtem minden búmat, Itt hagyom a bánatomat”.
Szabad akartam lenni, és élni akartam. Mentem.
A Hansági-csatorna mellett közeledtem az osztrák határhoz, és egy összerombolt
gyaloghídon kerültem Ausztriába, kezemben a fabőrönddel. Az éjszakát egy iskolában
töltöttük, és páran már falubeliek is voltak ott. A lassan szemerkélő eső által átázott
testünknek jól esett a meleg szoba és a meleg kakaó.
„Ne menj messze, fiam”!

Másnap Salzburgba utaztunk, és itt kezdődtek a problémák. Camp
Roederbe, egy elhagyott amerikai bázisba kerültünk. Naponta csak
egyszer kaptunk enni. (Elsikkasztották a kosztra való pénzt.) Amit az
előttünk jövők még kaptak, zsebpénzt, azt mi már nem kaptunk.
Kevert népség volt a táborban. Pár tucat pesti széplány, kurva, a
pesti kuplerájból szinte mennyországot teremtett egy náluk nagyobb
számmal levő fegyvertelen magyar katonának, akik fegyverrel jöttek át,
azokat letartóztatták és elkülönítették a többiektől. Rajtuk kívül diákok,
munkás- parasztemberek, családok összezsúfolva, mint a heringek
minden egyes kaszárnyában. Egyszerű vaságy azért mindegyikünknek
volt. Alvásról csak a kimerülés után lehetet szó, mert a gyereksírás,
panaszkodás a szerelmeskedés zaja ébren tartott bennünket. Állandóan
éhesek is voltunk, mert csak egy darab zsírszalonnát kaptunk először
kenyérrel, később azt is csak kenyér nélkül. Nagy pénzt csinálhatott
ebből a gondnok úr, akit ugyan hamarosan le is tartóztattak.
Erről jut eszembe, hogy majd szörnyet haltam az első reggel, amint
kinéztem az ablakon, és megdöbbenve láttam a teherautókat, ajtajukon
nagy ötágú csillaggal. Tisztára úgy néztek ki, mint az orosz teherautók.
(Persze ők lemásolták az amerikaiakat.) Amikor rájöttem, hogy a
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csillag fehér, nem vörös, és valaki amúgy is vállamat verve
megnyugtatott: „Nyugi öcsi, ezek amerikaiak, nem ruszkik!”
Édesanyám intő, figyelmeztető hangja még frissen csengett a
fülemben? „Ne menj messze, fiam, hogy könnyen hazasegíthessen
majd az Isten, ha megváltozik itthon a helyzet!”
November végén, december elején Ausztriában már nem lehetett
betelepedési engedélyt kapni. Svájc lett volna a következő logikus hely.
De se rokonom, se ismerősöm, se pártfogóm ott nem volt. A nyelvüket
sem tudtam, és érettségim akkor még nem volt és ráadásul 18 éven aluli
voltam még. Tehát oda sem lehetett bevándorolni. Ausztráliába
ugyancsak csalogattak. De anyám szavai: „Ne menj messze fiam!” –
arról lebeszéltek. Mi maradt hátra? Hallgattam többször is, amint
egyesek dalolgatták:
„Amerikában arany az élet, Amerikában sosincs sötét, Amerikában................”

Minden szépet, minden jót ígérgetett csak a nóta. Mit tehettem
volna mást? Sorba álltam az Amerikába készülőkkel, aminek az előnye
is megvolt, hogy délben ebédet is kaptunk. Csajkaszámra osztogatták
mindazoknak, akik hajlandók voltak ezért sorba állni. Persze, hogy
sorba álltunk. Hát majdnem két hétig tartott ez, mire rájöttem, hogy az
erőszakosak, meg a tolakodók, meg a kiskurvák mindig elém kerültek.
Az egyik napon egy tisztviselő egy jelentkezőt, egy önként vállalkozót
keresett az ajtónyitás-csukáshoz.
Rajtam kívül más nem is jelentkezett. Most értem, hogy miért
mondta, „gyere belülre, és majd onnan nyisd az ajtót, amikor mi
szólunk. Nem lesz itt most már tolakodás”.
170 cm magas, 55-60 kiló voltam. Gyerek. Persze bent meleg is
volt és délben a levesbe egy kis hús is került, ami szintén jól esett. Nem
is hiányzott ám ezután a zsírszalonna sem. Ezt több, mint egy hétig
csináltam miután a tisztviselő kérdezte tőlem, hogy én még mindig itt
vagyok-e. Természetesen, volt a válaszom, hisz megkértek valamire, és
én vállalkoztam erre. „De hát miért nem jöttetek a papírokat kitölteni?”,
faggatott tovább. Nem akarta megérteni, hogy én kötelességemnek
tartottam az ajtónyitogatást. Erre rám szólt, hogy hívjam apámat,
anyámat és testvéreimet, hogy majd ő elintézi a dolgainkat.
Magyaráztam ugyan, hogy se apám, se anyám, se testvérem nincs
velem, s ő erre kézen fogott engem, végigvezetett nem tudom, hány
irodán keresztül, megállva több, mint egy tucat asztalnál, ahol vagy ő,
vagy én, vagy mind a ketten valamit aláírtunk. Kezébe vette az orvosi
műszereket is, és csak felém mutatva mondta, hogy milyen jó, hogy én
jó egészségben vagyok. Se tüdő, se szívbajom nincs. „Nem is vagy vak
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se, meg süket se” – mondta. Kezembe nyomott egy cédulá,t, egy
hatalmas pecséttel rajta, és rámutatott az ajtó előtt álló autóbuszra, hogy
hozzam majd a csomagjaimat, és az addig majd vár rám. Gondoltam
magamban, milyen csomagot? még nagykabátom sem volt. Velem volt
azonban állandóan egy aktatáska, amiben két tankönyvem volt, a
matematikai, meg építésztörténet, meg hát a logarlőcsöm.
Megmondtam neki, hogy amim van, az velem van, tehát ha szabad,
akkor felszállok az autóbuszra. Az erős, de meleg, gyengéd kézfogására
még mindig emlékszem. „Isten áldjon fiam! Szerencsés utat! Isten
veled!” Még hallom most is, amint csak úgy magának mondta: Büszkék
lehetnének szülei ennek a kamasznak, de szegény Magyarország is
majd sajnálhatja, hogy elűzték ezt a gyereket.
Az első repülőút
Egy szinte álmából fölriadt ifjú folytatta tovább útját Münchenbe,
ahol is egy amerikai bázisba, táborba érkeztünk, ahol először láttam
négereket. Összeetettek velünk mindent. Sőt, még cigarettával is
megkínáltak mindenkit. „Hej, de jó világ lehet Amerikában, ha még
külföldön is ilyen jól élnek.” Zsebünket is megrakták csokoládéval,
meg cigivel. Ezután útra keltünk.
A repülőn csak aludni szerettem volna, de az én agyamban csak a
dal kóválygott:
„Három koma kiment a liba legelőre: Meglátott egy repülőt fenn a levegőben.
Hej koma micsoda, eke taliga, hogy az Isten csodájába került az oda”.

Azon gondolkoztam én is, hogy az Isten csodájába kerültem ide,
föl a magasba? Anglia és Írország felett repülve, alattunk és felettünk
egyaránt fényárban úszott minden.
„Ragyogtak rám a csillagok, Mert tudták, hogy árva vagyok”.

Alattunk pedig a városok vetekedtek egymással, hogy melyik
ékesebb. Eszembe jutott a Micsurin kertész elvtársról szóló vicc is.
Vajon hány poloskát kellett a nyomorultnak keresztezni a
szentjánosbogárral, hogy Moszkva is ilyen fényárban ússzon? Az óceán
felett megetettek velünk mindent, mondván, hogy a nemzetközi határon
megyünk át, és nem szabad Keletről Nyugatra kosztot vinni. Naivok
voltunk, és el is hittük, pedig itt már nem is voltunk éhesek.
Vagy eszünkbe volt még a régi vicc, hogy csak keleti nyelvet
szabad tanulnunk, de a cigány kitett rajtunk, mert ő kelet-németet
választott magának.
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Az éjszakát már Amerikában töltöttük, de hosszúnak tűnt az
éjszaka. Este indultunk, éjjel utaztunk, és még mindig éjjel volt, amikor
megérkeztünk. Persze akkor még nem tudtuk az ötórás időeltolódást.
Keresztül-kasul Amerikán
25 év után fedeztem fel, hogy tulajdonképpen hol is volt ez az
amerikai éjszakázás. Ekkor már mint a rádióállomás igazgatóhelyettese
voltam, és a Niagara Falls-i katonai repülőtér szervezésében a város
vezető embereit egy-egy bemutató hadgyakorlatra elvitték. Labrador,
egy Ontario fölötti kis kanadai megye területén a bázis parancsnoka
magyarázta az ott levőknek, hogy egyes épületek mikor, mire voltak
használva. Még újnak látszik a festés azokon az épületeken, mert az
elhagyott világháború utáni laktanyákat 1956-ban átfestették az
ötvenhatos magyar forradalmároknak. Persze, hogy azonnal
megkérdeztem, hogy hányan jöttünk ide? Mindnyájan, volt a válasza.
Itt éjszakázott minden ötvenhatos menekült, és másnap egy félnapos
vagy egy egész napos utam ezek szerint engem Camp Kilmerbe
vezetett, ahol választanom kellett, hogy egy házaspár fogad-e engem
örökbe, vagy bekerülhetek egy kollégiumba. Én a második lehetőségre
szántam rá magamat.
Másnap újra útra keltünk. Autóbusz vitt bennünket egy
vasútállomásra. Néger volt a sofőr, és valaki gorombán megjegyezte,
hogy milyen fekete. Kormos. Még cigánynak sem való. Az autóbusz
hirtelen félrehúzott az útról. Megállt, és a sofőr hátrafordulva, tisztán,
magyarul megköszönte a neki irányított bókokat, és folytatta tovább
azzal, hogy ő is magyar. Büszke a magyarságára. „Talán én vagyok az
egyedüli szerecsen székely” – mondta most már mosolyogva. „De én
szerencsés székelynek tartom magamat. Idesapám, Idesanyám erdélyi
menekültek, és csecsemőkoromban örökbe fogadtak engemet. Ez az
ország titeket is befogadott. Egyeseket közületek örökbe is fogadott.
Nem tudhatjátok, hogy közületek, ki és mikor mehet majd haza
Magyarországba. Ne felejtsétek ti ezt sose el!” Erre elkezdett ujjaival
csettegtetni, és mi könnyes szemekkel hallgattuk, amint gyönyörű
basszus hangon énekelte:
„Ki tudja merre, merre visz a végzet, Bolyongós úton, sötét éjjelen...”

Utána folytatta a magyar Himnusszal, amiben már sírás közben,
elfojtott könnyekkel mi is segítettünk. Egymás után kezdte a szebbnél
szebb népdalokat, amit legtöbben még nem is hallottunk eddig.
Bevallotta azt is, hogy cserkész segédtiszt is volt, és ott tanulta a
számunkra ismeretlen gyönyörű népdalokat. Elhatároztam, hogy majd
valahogy én is beállok cserkésznek, mert megdöbbentően szépek voltak
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a népdalok. – A mai napig nem tudom, mert két vasútállomásra
szállították Camp Kilmerből a magyarokat, tehát vagy Philadelphiából,
vagy New Yorkből indultam tovább. Kezemben az aktatáskámmal, a
másik kezemben szorongatva a vasúti jegyemet, aminek a hátuljára volt
írva, hogy ha a vonat ötször megáll, szálljak le, mert akkor már
Buffaloban leszek. Ez két nappal karácsony előtt volt. A vasútállomás
feldíszítve, és kórusok kórus után énekeltek. A zsebemet majd kiégette
az az egy dollár, amit a lágerben költőpénznek kaptunk. Fogalmam sem
volt, hogy mennyit ér, és mennyi vásárló ereje van. Banánt, az első
banánt már ettem Labradorban a katona konyhában, de narancsot még
nem. A vasútállomás kisüzletében szinte kiabált felém egy kis zsák
narancs. Rászántam magamat, hogy valahogyan csak megértetem
magamat a boltossal, hogy én egy narancsot akarok venni. Egy
narancsot. Egyet. Pénzem van. Gazdag vagyok, és egy narancs nem
kerülhet többe, mint egy dollárba. A probléma ott volt, hogy ő nem
beszélt magyarul. Hát hogy beszélhetett volna? Én meg nem értettem
egy árva szót sem angolul, de azért hosszú huzavona után a kezembe
kekrült az a kis zsák narancs és a boltosnál kötött ki az én dollárom.
Miután az a kasszába került, és ő kezdte nekem az aprópénzt visszaadni
én meg csak nézegettem a csecsebecse aprópénzeket, amint ő számolta
a kezembe. Persze az egy cent nagyobb volt, mint a tíz cent , az öt cent
is nagyobb volt, mint a tíz cent. A 25 centről fogalmam se volt, hogy
vajon az micsoda, és mint egy kis gyerek, csak nézegettem őket.
Silabizáltam, illetve próbáltam kisilabizálni, hogy vajon mennyit is
adott nekem ez az ember vissza. Sehova nem jutottam vele, de
időközben sikerült egy narancsot kiszabadítani a kis zsákjából. Vissza
akartam adni a többit a boltosnak, mert én csak egy narancsot akartam.
Sőt, mikor meghámozatlanul beleharaptam, rágósnak, keserűnek
találtam. Hogy tudják ezt mások megenni? Ekkor már figyelt rám a
kereskedő is. Azt még nem is sejtette, hogy én csak egyet akartam
venni, de kivette a kezemből a meghámozatlan narancsot, és
meghámozva visszaadta, és várta, milyen hatással lesz majd ez rám.
Jobb ízű lett. Sokkal jobb, de én mégis vissza akartam adni a többit,
mert sajnáltam a sok ráköltött pénzt. Kézzel-lábbal magyaráztam, és
addig mutogattam, amíg bele nem nyúlt a kasszába, és visszaadott egy
dollárt. Csodálkoztam, hogy miért nem fogadja el tőlem az aprópénzt,
amit az előbb adott. Mi lett a végső megoldás? Visszakaptam az első
dollárt. Nekem adta az aprópénzt, és visszaadta a kinyitott kis zsák
narancsot. Amikor meglátta, hogy én azt szétosztom a körülöttem
állóknak, ő is hozzájárult még pár zsák naranccsal, hogy mindenkinek
jusson. Feltűnt az ott éneklőknek is, és odajöttek, és nekünk énekeltek
karácsonyi énekeket. Csodálkoztak, hogy sírtunk, amikor a „Csendes
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éj”-t énekelték. Persze, hogy sírtunk. Azt értettük, de a „Jingle Bells”-t
meg „Frosty the Snowman”-t sose hallottuk. Magamban én pedig a
„Mennyből az angyal”-t dúdolgattam, amit a mai napig is minden
szentestén éneklünk, mielőtt a Jézuska jön. Hogyne sírtam volna, de
most boldogan? Vártam a vonat indulását. Csak 5 állomás lesz, hisz ide
akkor gyalog is elérnék hamar. Megint tévedés.
Első karácsony idegenben
Végre felszálltunk a vonatra, és izgatottan vártuk: első...,
második..., harmadik..., negyedik..., ötödik állomás. Leszállás.
December 23. Este 10 óra. Hideg van. Kabátom nincs. Fázom. WC-re
kellett menni. Hol van? Hogyan? Kit kérdezzek meg, és azt is hogyan?
Hátha valaki éppen akkor jön értem és én meg nem vagyok itt. Egy
meleg érzés a sötét nadrágom elején..., de senki sem veszi észre
úgysem. Ha jött a kalauz, vagy a rendőr, vagy az üdvhadsereg katonája,
mindegy volt. Egyenruhában voltak, és én csak rettegtem tőlük.
Megjátszottam a süketnémát. Úgysem értettem, hogy mit akartak.
Hajnalban hangosan kiabálta valaki: „Van itt valaki, magyar, aki
rám vár?
Ha nem lett volna olyan óriási magas a vasútállomás
mennyezete, akkor belevertem volna a fejemet olyan magasra ugrottam
örömömben. – Én! Én! Itt! Igen! – mondtam boldogan, fel sem figyelve
arra a meleg érzésre, amint nadrágom újra nedvessé vált. –
Dicsértessék, dicsértessék Plébános úr! Se kezet fogni, se megölelni
nem mertem, se megkérdezni azt, sem, hogy hol a vécé. Kővári Atya –
mert én nem vagyok plébános, mondta – elvitt Derbybe a magyar
piaristák diákotthonába. Idehozott engem a „nem vagyok plébános”,
Kővári Atya, a Derby-i Piarista Diákotthon vezetője. Lefekvés után
elég későn ébredtem fel. Körülnézve egy hatalmas szobában emeletes
ágyak tömege nézett csak rám, mintha csak azt kérdezték volna:
– Hát te mit keresel itt? –
Szentestére készültek a papok, és én is velük énekelgettem a szép
karácsonyi énekeket. Én csak magyarul, de ők angolul, latinul és
lengyelül is ünnepelték a kis Jézus születését. Meglepődtem, hogy még
ajándékot is kaptam. Kalucsnit ugyan, de az éveken keresztül
használatban volt. Soha életemben nem felejtem el ezt az első
karácsonyt. Az első karácsonyt az idegenben. Öt évtized múltán már
egyikük sem él, de nekem az emlékek örökké tartanak. Hogy is
felejthetném el a „Mennyből az angyal”-t, a „Pásztorok keljünk fel,
Szülte a szűz szent fiát, örvendezzünk” címűeket. Ettől a pillanattól
kezdve én otthon éreztem magamat. Ez nem jelenti azt, hogy
jégvirágokat nem csókolgattam később, hogy nem voltak rémálmaim,
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de az itteni szentestei szeretet mindig erőt adott arra, hogy
honvágyamat legyőzhessem. („Álmatlan éj és nappalok... A
zsarnokságból több többé ne legyen!”) Mintha a kis Jézuskával együtt
lett volna a születésnapom. Persze én áprilisban születtem 1939-ben,
Markotabödögén. Ezek közül a sok okos diplomás ember közül egy
sem tudta, hogy hol van Markotabödöge. „Isten hozott ide hozzánk,
fiam” – mondogatták egymás után. Megfogadtam magamban, hogy
megbecsültetem magamat velük, és nem hozok rájuk szégyent. Isten
engem úgy segéljen!
A sok pap, a legényemberek, mint szerető édesapák próbálták
gondomat viselni és biztattak, hogy én is énekeljek velük bátran. „A kis
Jézus mindenkinek született”. Valóban.
A Derby-i Piarista Kollégiumot tulajdonképpen 1956
szeptemberében nyitották ki a második világháború után Amerikába és
Kanadába menekült volt piarista diákok és persze más szülők
gyermekei számára, hogy valamilyen magyar nevelés is jusson ezeknek
a gyerekeknek.
Hosszú lenne az ide vándorolt piarista atyák világjáró
barangolásait leírni, de tán csak annyit, hogy azt a döntést hozták, hogy
egy anyaházat Buffaloban alapítanak, mivel hogy Buffalo közpoti hely,
ahol Chigagóból, Clevelandből, Torontóból és New York környéki
magyarok együttműködésével központot csinálhatnak. Pár évvel
később tervbe vették a Kollégium megépítését a híres Graycliff (Frank
Lloyd Wright) területén, amit szinte ajándékba kaptak egy gazdag
amerikai bankártól. Munkaerő a papok voltak. Ástak, betonoztak,
kőműveskedtek a mise mondásaik mellett. Aztán elég hamar a Buffalo
környéki magyarok is segítettek az építkezésben. Garfield New Jerseyből pedig elhozta asztalosait és ácsait Bodnár Gábor, aki Gerencsér
István és Kővári Lajos Atyákkal még Németországban megalapította az
Emigrációs Magyar Cserkészszövetséget. Két hét alatt minden ajtó,
minden ablak a helyén volt, és az összes fal fenyődeszkával beborítva.
1956 szeptemberében megnyílt a Kollégium 25 személlyel. Telt ház
volt, mert csak ennyire tervezték. Minden gyermek amerikai iskolába
járt, és tanítás után közösen csinálták a házi feladatokat, utána a magyar
nyelv, történelem és földrajz órák – magyarul. Beszélni csak magyarul
volt szabad egész napon át.
Persze, hogy tátott szájjal bámultak engem a szenteste reggelén az
emeletes ágyak. Emeletessé (bunk beds) váltak az ágyak, mert a 25
szeptemberben érkezett mellé, 1956 novemberében még 25
menekültnek a gyermekeit is idefogadták. Dupla ágy, dupla diák, dupla
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lehetőség ugyanazon a kicsi helyen. Az ötvenedik ágy lett az enyém.
Vagy talán az volt az első? Mindenki hazament a karácsonyi szünetre,
dehát mit kerestem én itt? Hogy tudhatták volna, hogy nekem ez az
otthonom? Én nem mehetek máshova, mert se rokonom, se ismerősöm
hazámon kívül nincs. Úgy látszik, hogy az öt évi ott tartózkodásom
alatt kibékültünk egymással, illetve megszoktuk egymást.
Egy bájos hölgy hívogatta a nevemet. „Hegedűs, Hegedűs! Fönt
vagy?” Hamar magamra kaptam az egyetlen ruhámat, és kiléptem a
szobából, ahol hirtelen egy nagy farkaskutya rám morgott, és egy
aranyos kis puli pedig nyalogatta a kezemet, s boldogan
körültáncolgatott. A kutyától mindig féltem, még most is, de a hölgy
erélyesen rászólt a nagy kutyára, hogy hallgasson, és adjon nekem egy
pacsit. A kicsit pedig megdorgálta, hogy hagyja már abba a hízelgéseit.
Megdöbbentem, hogy mind a két kutya engedelmeskedett. – „Én
vagyok a Lenke néni, ez meg a Szilver és a Cigány. Isten hozott, édes
fiam. Megpróbálom majd Édesanyádat helyettesíteni”. – Az ölelkezést
rövidre kellett fogni, mert a Szilver újra morgott. „Gyere fiam,
csináltam neked uzsonnát a másik házban, mert itt nemcsak a papokra –
akikből van már több, mint egy tucat –, hanem a diákokra is én főzök.
Na, gyere fiam, hisz hallom, hogy korog a gyomrod”. – Kávéval,
rántottával, lekváros kenyérrel traktált, ami hihetetlenül jól esett.
Megmutatta a kápolnát is, és biztatott, hogy adjak hálát a jó Istennek,
mert ide, jó helyre kerültem. Többet én már nem leszek egyedül, mert a
papok is majd barátaim lehetnek – gondoltam magamban. Megígérte
azonnal, hogy rajtam mindig segí1, ha szükségem lesz rá. Barátságunk
majdnem 30 évig tartott. Havonta többször be-beugrottunk hozzá
gyermekeinkkel, a hetvenes, nyolcvanas években – haláláig . Az Úr
Isten magához hívta végre, amikor már 95 éves volt. Áldott jó lélek,
akinek 30 éven keresztül virágot vittem, később Marikával, meg a
gyerekekkel együtt Anyák Napján. Édesanyám nem volt féltékeny örült
neki, hogy egy „édes” mostohaanyára találtam. „Én vagyok az anyád,
fiam – mondogatta –, de ha a Lenke néni az őrző angyalod, már most
is, mindketten az anyád lehetünk”. – Meg kell említenem, hogy Lenke
néni hajadon volt, egész életén keresztül. A mai napig is szeretem.
Időközben találkoztam sok más plébános úrral, mire megmagyarázta
valamelyikük, hogy ők szerzetesek: Piarista papok. Ők inkább
tanítással, nem plébánoskodással keresik a kenyerüket. Ennek ellenére,
hogy a velük töltött 5 év Derbyben, és egy további 20 év tanárkodásom
alatt, sőt akik még élnek a mai napig is, minden nap, mint pót-plébános
járnak a tanítás, vagy a nyugdíj mellett 2-3 szentmisét mondani a
plébániákon. Itt kell még megjegyeznem, hogy egyikük sem, sohasem,
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nyilvánosan nem vezetett, vagy tanított senkit sem rosszra. Privát
életük más kérdés. Egyesek bort ittak, és vizet prédikáltak. De
melyikünk nem csinálta ezt, vagy ehhez hasonlót? Melyikünk tudná
megkövezni őket, vagy melyikünk lakhatott volna egy egész életen át,
függönytelen üvegházban?
Érdekes volt az első szenteste. Papot otthon csak néha-néha látott
az ember, itt pedig szentmise a kápolnában, tíz, tizenkét pappal. Utána
a nappali szobában összegyűlve énekeltek karácsonyi énekeket latinul,
magyarul, meg lengyelül, mert volt három lengyel piarista is. Biztattak
engem is, hogy segítsek nekik, de aki engem ismer, az most mosolyog
ezen, hiszen énekelni nem nagyon tudok. A karácsonyi vakáció
élménytelenül telt el. Egyedül voltam egész nap, és lapozgattam a
magyar könyveket, és barkácsoltam Kővári Atyával, mert kiderült,
hogy mindketten építőipari technikumba jártunk otthon.
Kollégiumi évek
A vakáció végével megkezdődött a tanítás az iskolákban, és
nekünk az esti angol órák. A „nekünk” alatt 25 más forradalmi diákot
értek. Minden Isten áldott nap, 25 szót tízszer leírtam, hússzor
elolvastam hangosan, és számtalanszor szótárral a kezemben aludtam el
jó pár éven keresztül. A matematikán és a fizikán kívül a tantárgyak
borzasztó nehezek voltak, s a papok már előre elhatározták, hogy
érettségiről szó sem lehet júniusban, hanem ismételni kell majd a
negyedik osztályt. Ez több időt engedett az angol tanulásra, meg arra is,
hogy kis földrajzi, vagy történelmi lecke előadására is készülhessek a
régi diákoknak. Rájöttek, hogy matematikában is tudok segíteni, mert
ahhoz nem kellett nyelvtudás. A matematikai alapom megfelelt az
elsőéves egyetemi követelménynek. – A hétköznapok változatlanul
peregtek: ébresztő, közös reggeli ima a kápolnában, reggeli, iskola, házi
feladatok, vacsora, magyar nyelvű tanulások, esti ima a kápolnában, és
„jó éjszakát!” A szombat és vasárnap más volt. Szombaton
reggelenként cserkészkedtünk. A mostani buffaloi, 214-es
cserkészcsapat, az az angol változata a 2BKG cserkészcsapatnak (a
budapesti 2. számú Kegyesrendi Gimnázium Cserkész Csapat-ának). A
piaristáknak Sík Sándor kezdeményezése által volt az első
cserkészcsapatuk Magyarországon, ami később kiképzőcsapattá ált.
Mint már említettem, Gerencsér István és Kővári Lajos piarista atyák,
és Bodnár Gábor, Jámbor Lajos és Pál torontóból, s a clevelandi
Beodray Ferenc alapították meg Németországban a Magyar Emigrációs
Cserkészszövetséget. Ezek szerint nem kell meglepődni azon, hogy az
amerikai iskolában való jó tanulás, a magyar nyelv gyakorlása és a
földrajz, történelem tanulása, meg a cserkészeti tevékenységek egy
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szintre tartoztak. Kis cserkész, cserkész, örsvezető tanfolyamok, tiszti
képzés ( én az enyémet 1957-ben kaptam), éppen olyan fontos volt,
mint a házi feladat elkészítése. Fafaragás, csomókötözés, sátorverés,
zászlókészítés, a cserkész törvények betartása, gyakorlása, amerikai
cserkésztáboron való részvétel fontos volt. Cserkészvezetőnk Kővári
Atya, Ubul Bá’ volt. Szigorúsága szinte legendás volt. Követelményei
szinte elérhetetlenek voltak. A menetelési gyakorlatok fárasztók, de a
díszmenet felvonulásokon a tábor építések, sátrak gyöptéglával való
körbevevése meghozták a jutalmat a nehéz munkáért, az amerikai
cserkésztestvéreinktől egy kis irigységgel összefogva. Díszmeneti
masírozásunk őszinte tapsot kapott minden Szent Patrick napon, vagy a
Loyalty Day-i felvonuláson. 50 srác cserkész egyenruhában precízen
menetelve, mint kihúzva magát egyenesre, mint a nyúló nyárfa,
szemrebbenés nélkül menetelt a díszemelvény előtt. Majdnem
mondom: Ó, a régi, szép idők!
Nem mondhatnám élménytelennek a Derby-i kollégiumban töltött
5 évet. Mielőtt még érettségiztem volna 1958-ban, akkor már Kővári
Atya helyettese voltam. Felügyelni, nevelni, tanítani az ott levő
diákokat, akik között Gömbös unokája, Maléter Pál fia, Szentgyörgyi
unokája, és más fontosabb, magas rangú személyek: Kölcsey, Harkányi
rokonai is ott voltak keverve a magamfajta egyszerű menekültekkel.
Ami közös volt bennünk, hogy hontalanok voltunk mindannyian.
Különbség pedig annyi, hogy mindenki más hazamehetett szüleihez,
vagy rokonaihoz karácsonykor, húsvétkor, és természetesen nyáron, csak én nem.
Az érettségi után kétéves építőipari technikumba jártam Derbyből
autóbusszal. Nekem 40 dollárt fizettek a papok havonta a munkámért,
és 60 dollár volt az autóbuszra való költségem, meg még a tandíj efölé.
Segítettem itt-ott, takarítottam is egyes papoknak, de főleg a
szabadságom alatt, mint kőműves és ácsinas dolgoztam Buffaloban, és
egy nyáron New Jersey-ben is Bodnár Gábor asztalosmester
csapatában. A következő nyáron a papoknak egy kis házat építettem 1
dolláros órabérért. Fürészt, kalapácsot, collstokot, meg derékszöget ők
vettek, amelyek még mindig megvannak. Szűkösen ugyan, de
megéltem. Olvastam, tanultam, dolgoztam, álmodoztam, sőt
rémálmaim is voltak. Sok keserű napot töltöttem el, főleg a vakációs
napokat. Álmaimban sokszor hazajártam, de mégis volt fejem felett
tető, éhes sosem voltam, és a papok a maguk módján megszerettek,
megbecsültek, és barátaim lettek szinte kivétel nélkül. Hivatalosak is
voltak 10 évvel utána mind az esküvőnkre, és el is jöttek. Ennyi pap
még soha nem esküdtetett meg senkit sem. Talán ezért lenne ilyen
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szilárd, még a mai napig is, 40 év után is, a házasságunk. Honvágyamat
nem engedhettem, hogy lábra álljon, tagadni kellett, amikor jött. Sírni
csak akkor mertem, amikor egyedül voltam. Írtam is haza számtalan
levelet, már amennyire volt pénzem bélyeget venni.
Megismerkedtem, illetve megbarátkoztam a Kutnyák családdal, a
két kedves kisfiúkkal, Vali nénivel, az anyukájukkal és persze Tibi
Bával, akikkel a mai napig is a legközelebbi barátságban vagyunk. Vali
néni volt, és ma is az általam fogadott harmadik – Édesanyám.
Egy alkalommal fordult csak elő az 5 év alatt, hogy valamelyik
öreg amerikás magyarnak eszébe jutott, hogy a Jenőt is meg kellene
egyszer hívni. Na jó, miért is hívnak Jenőnek? Hegedűs László Jenőből
lett Jenő László Hegedűs. Különben is hat Laci is volt a kollégiumban,
és sose tudtuk, melyikünket hívta Kővári Atya. Jaj, de mérges tudott
lenni, ha egyikünk sem mozdult meg. „A Laci fiam, akit maguk
Jenőnek hívnak, jól van? – írta Anyám többször is. „Áldja meg a jó
Isten a plébános urakat, mindnyájukat. Járok ám most én is a
templomba, és az itteni ‘béke’ pappal együtt imádkozunk, nemcsak az
én kisfiamért, hanem a plébános urakért is. Megírnák, hogy mivel
tartozom, mert valahogy azt szeretném elintézni?!”
Édes jó Anyám ha tudta volna, hogy az itteni költségeket az
otthoni pénzzel egy asztalosmester keresetéből sosem lehetne
kifizetni... Nevettek is ezen sokszor a plébános urak, ők is mondták ám,
hogy „Fiam, nagyon szerethet Anyád! – Nem nehéz visszaemlékezni a
diákotthonra, de mérhetetlenül távolinak látszik most már. Jövőre lesz
50 éve, hogy ideérkeztem.
Mesék Magyarországról
Megjegyzem, hogy az 50 évi itt tartózkodásom alatt, számtalan
ismerősöm, barátom van. Feleségem Marika (Jósa Marika 3 éves
korában került el Magyarországról a háború után) most is tökéletesen
beszél még magyarul. Az itteni amerikai szabadság ünnepén, július 4én még mindig összejön a ma már majdnem 50 éves baráti kör,
gyerekeinkkel és unokáinkkal az 50-50 személy. Bizony megtölti az
úszómedencét a barátunknál, akit az Isten mind a két kezével jól
megáldott, és szívesen vállalkozik évente a házigazda szerepére.
Nemcsak mi, a most már öregek, hanem a gyermekeink is barátai a mi
barátainknak. Sőt, az unokák is rokonnak tartják más barát unokáit. Ez
a szeretet hihetetlen erőt adott nekünk, amikor az első időkben a zsíros
kenyér is előkelő volt. Ez a kibővített család a vérrokonság luxusa
nélkül. Ezt csak megérdemelni lehetett. Úgy néz ki, hogy már megint
hálálkodnom kell, de csak ez legyen a legnagyobb problémám. Sajnos,
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tanácsot kérni már nehéz, mert az öregek, akik bölcsek volak, már
kihaltak. A magam korabeliek már nyugdíjasok, vagy arra készülnek.
Mint ahogy otthon mondták? Ez is megette már a kenyere javát, én is!
De most jön a cukor, a csokoládé, a sütemény, meg az édes, aranyos kis
okos unokák, akik éppen úgy szeretnek bennünket fogunk nélkül,
kopasz fejjel, fogsorral, vagy göndör hajjal. Ők még ártatlanok. Még
naívabbak is, mint mi voltunk 1956-ban. Sorsuk jó irányba halad, hisz
mi megfizettük már az alapzatokat. Szép országnak meséljük
Magyarországot nekik, a csodaszarvastól a turulmadárig és a
békegalambig. A pacsirták dalát daloljuk nekik, és magyarságukra
figyelmeztetjük őket. Nekik már nem is panaszkodunk, nem kell nekik
tudni, hogy ez a gonosz élet milyen pimaszul, gorombán bánt velünk,
de azért még most is, mégis élünk!
Hegedűs László Jenő a győri építőipari technikum 17 éves diákja volt, amikor egyedül
elmenekült 1956. november 27-én Markotabödögéről. Ausztrián és Németországon
keresztül került az Egyesült Államokba, Buffalo városába. A piarista atyák által vezetett
derby-i kollégiumban kezdte újra életét, cserkész és cserkésztiszt lett. A katonai szolgálat
letöltése és az egyetemi tanulmányai befejezése után matematikai tanár, később
igazgatóhelyettes is volt a Buffalói Kalazanciusi Piarista iskolában, a tehetséges diákok
gimnáziumában. Húsz évvel később pedig egy rádióállomás részvényese és menedzsere
lett. Több kötet verseskönyvet írt. Gyűjti az egyedülálló fából faragott bivalyszobrokat.
Hí1res virágos kertjében is mindig akad munka. Negyvenéves házasság után feleségével
együtt szeretettel foglalkozik öt unokájával.

***

Kolozsvári Református Kollégium
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Ormay Gabriella (Toronto):

ÜNNEPEL A HÍRES ALMA MATER
A Kolozsvári Református Kollégium
450 éves jubileuma
Ritka szép jubileumra készülnek a „kincses városban”: 450 éves a
Kolozsvári Református Kollégium. Az évforduló alkalmából október
12-14 között ünnepi megemlékezést tart az Erdélyi Református
Egyházkerület. 1557-ben a gyulafehérvári országgyűlés hagyta jóvá,
hogy a dominikánus zárda legyen a reformátusok első tanintézete.
Izabella királynő a dézsma negyedét ajánlotta fel az intézmény
céljára. Báthory Gábor a Farkas utcai romba dőlt templomot és
klastromot a reformátusoknak ajándékozta. 1622-ben I. Rákóczi
György fejezte be a templom és iskola építését, majd annak leégése
után Lórántffy Zsuzsanna segítségével építették újjá.
Micsoda történelmi nevek, valóban egész Erdély történetének
emlékét őrzik az ódon kollégium falai! A történelem viszontagságai
azonban továbbra sem kímélték a kollégiumot és annak lakóit.
A diákok részt vettek az 1848-49-es szabadságharcban, majd az
első és második világháborúban. A hősi halottak emléktáblái
szaporodtak, a szovjetek által deportált tanárok nevei is idekerültek. A
kollégium udvara különböző hadseregeknek szolgált szállásul, de
Kolozsvár népe segített a trágya eltakarításában, a tanítás hamarosan
újra kezdődött.
A legnagyobb csapás akkor érte az iskolát, amikor 1948-ban
államosították, minden ingó és ingatlan vagyonát elkobozták. 1990-ben
újra engedélyt kapott a református egyház a gimnázium megnyitására,
de az épületet nem kapta vissza. Ennek ellenére újra elkezdték a
tanítást, ahogy és ahol lehetett, templomokban, gyülekezeti termekben,
és román elemi iskolákba szúrva be egy-két osztályt. A jelentkező
vidéki gyerekeknek elhelyezésre volt szükségük.
Csiha Kálmán püspök kanadai és amerikai útjával szerzett 60 ezer
dollárt, ezzel elkezdték a diakonissza épületet, amelynek az építésére
engedélyt kaptak, és amit internátusnak is használnak.
Csiha püspök megszervezte az úgynevezett Jelképes Keresztszülői
Akciót, így kanadai és amerikai adakozók vállalják a tanulók
internátusi költségeit. Végül, Isten segítségével eljött a nagy nap,
amikor 2003-ban visszaköltözhettek a híres kollégiumukba.
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Az épület ugyan nagyon leromlott állapotban volt ekkor, de a
nyugati magyarság ismét segített, a hollandokkal és németekkel
karöltve. Még sok javításra lenne szükség, de azért a híres kollégium
újra betöltheti hivatását, a magyar kultúra és a református szellem
terjesztését. Reméljük, falai között még nevelkednek olyan diákok,
mint többek között Szabó Dezső, Áprily Lajos és Wass Albert, akiknek
diákkori fényképei ma is díszítik az ódon falakat.

Viharos Viktor (U.S.A.):

TANKOK HELYETT
BANKOK URALKODNAK
1945 után Magyarországon a megszálló orosz katonaság állandó
jelenlétére azért volt szükség, hogy a Moszkvából küldött és irányított
kommunista vezetők (terroristák) élete biztonságban legyen.
Mindennek ellenére, 1956-ban, a nagy kommunista diktatúrában,
mégis veszélybe került rongy életük.
Tíz éves népnyúzó uralkodásuk után a magyar nép nem bírta
tovább elviselni elszigeteltségét, az életszínvonala állandó süllyedését
és földre taszítottságából felkelt, fegyver nélkül, puszta kézzel és
lyukas magyar zászlókkal, szembeszállt a nép elnyomóit védő orosz
hadsereg túlerejével.
A magyarok bátorsága kivívta a világ csodálatát, de örök szégyen
marad, hogy a szabadvilág magukra hagyta a magyar felkelőket.
A rövid szabadság öröme, két hétig tartó véres harcok után az
orosz tankok győzelmével végződött.
Magyarországot újra megszállta a „dicső” vörös hadsereg és a
következő harmincnégy évig tartó uralkodásukban a megtorlás, a
bosszúállás, nem ismert határt.
Diákok százait akasztották, tárgyalások nélkül ezreket lőttek
agyon, és valamennyit névtelen sírokba kaparták el!
Enyhébb büntetés volt, akiket ezrével Szibériába deportáltak,
ahonnan soha nem tértek vissza!
Nyugaton tétlenül nézték a magyar nép véráldozatát, tehetetlen
vergődését a bosszúállók tobzódásában és „szenzációs” szabadságharcunk hamar feledésbe merült.
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Sajnos, ezen kétszázezer nyugatra menekült magyar sem tudott
változtatni!
Nem! Mert minden csoda – csak három napig tart!
Mint sok mást, a mi sorsunkat is valakik, valahol, így tervezték?
Erre az idő válaszol majd!
A Szovjetunió gazdasági összeomlásának következménye volt,
hogy 1991-ben az orosz fegyveresek elhagyták Magyarországot, de
visszamaradtak az álruhákba bújt volt kommunista vezetők (hóhérok),
akik azóta is a „demokrácia” nevében terrorizálják a magyar népet.
Most már nem keletről kapják az utasításokat, hanem nyugatról!
Tankok helyett Bankok uralkodnak a koldussá tett éhező magyar
nép fölött és a népnyúzókat ma, nem Moszkva védi, hanem
Washington! Béke porainkra!

Dr. Somogyi Ferenc:

MINDSZENTYRŐL,
SZEMÉLYTELENÜL
Esztergom érseke – ma már több mint 1000 – éve áll őrt a Dunakönyök sziklafalán, a kereszténység bástyáján. Áll „Istenért, Egyházért,
Hazáért”, mert – Mindszenty bíboros szavai szerint – „ezt a
kötelességet rója rá a nagyvilágon legárvább népe történelmi
szolgálata”.
Áll az eszmeáramlatok és korfordulók tajtékzó hullámverései felett
– rendületlenül.
Befelé az alkotmány élő biztosítéka. Királyt koronáz.
Trónkövetelők harcaiban dönt. Üldözötteket oltalmaz. Elesetteket
pártfogol. Szabadságjogokért küzd. Az ország első zászlósura.
Kifelé a haza védelmezője. Nemcsak sereget állít, háborús
költségeket fedez, hanem személy szerint is fegyvert fog. Vitézül
harcol. Mátyás 1241-ben Mohinál, Szalkai László 1526-ban Mohácsnál
hal hősi halált. Fáter György 1551-ben orgyilkosság áldozata lesz, mert
két pogány közt egy hazát akar.
Szerepe a kis ország határain túlra is kiterjed. Róbert 1227 után a
Kárpátoktól keletre élő kunok térítésén fáradozik. Vitéz János 1479-ben
közép-európai akadémiát szervez. Kanizsai János a német-római szent
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birodalom kancellárja. Bakócz Tamás több ország területére vonatkozó
különleges pápai megbízatást kap, hogy a török ellen keresztes
hadjáratot szervezhessen.

IX. Bonifác pápa Kanizsai Jánost Magyarország prímásává, tehát a
magyar püspöki kar fejévé teszi. Bakócz Tamás óta ez a méltóság
örökletessé válik. Pázmány Péter a hitújítás küzdelmeiben tölt be
sorsdöntő hivatást az ország határain belül és kívül is. A jezsuiták
segítségével ő rakja le az egész magyar közoktatás alapjait, amelyekre
Mária Terézia a jezsuiták vagyonának igénybevételével könnyen
építheti fel az állami nevelés és oktatás rendszerének falait.
Mindszenty József 78. esztergomi érsekének szellemi és anyagi
javakban bővelkedő örökébe lépett. Hivatását, nehéz küldetését
öntudatosan vállalta. Már legelső hercegprímási megnyilatkozásában
kijelentette, hogy „a balszerencse elmúltával”, mihelyt „a nemzet
józansága hidat ver az örvény felett”, „ott lesz közjogi életünk
helyreállításában és továbbvitelében”. Később rádöbbent, hogy 78
elődje közül „senki sem állt annyira eszközök híjával”, mint ő. Minden
anyagi javából kiforgatták. A hit és a szellem harcát indította meg tehát
az állig felfegyverzett istentagadó nagyhatalom támogatását élvező
csatlóskormány ellen az ősi keresztény hit, a vallásszabadság és az
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egyházi iskolák védelmében. Százezreket, milliókat mozgatott meg.
Bízott az eszme, az igazság győzelmében. A világ püspökeinek
támogatását kérte, de csak XII. Pius pápától kapott – Hond lengyel
hercegprímással együtt – olyan különleges felhatalmazást, amelynek
alapján a pápa szuverén jogainak egy részét gyakorolhatta.
Hamis vádakkal, igazságtalanul börtönbe juttatták. Életfogytiglani
szabadságvesztésre ítélték. Magára maradt. 1956-ban azonban a
Kapisztrán Szent János halálának ötszázadik évfordulóján váratlanul
kitört szabadságharc kiszabadította. De rabságát csak önkéntes
száműzetés váltotta fel a hatalmas Amerika budapesti követségének
épületében, ahol majdnem 15 éven á rendületlenül hitt a világon
legárvább népe igazának győzelmében. Amikor végre Amerikában is
csalódott, engedelmeskedett a pápa rendelkezésének. Mint az Egyház
bíborosa, Rómába költözött. Nem szökött. Nem is menekült. Szabadon
lépte át az ország határát, hogy szeretett hazája és népe jobb jövőjét,
valamint Egyháza érdekeit szolgálja.
Nem szabad elfelejtenünk, hogy minden bíboros a Vatikáni Állam
polgára, a római pápa legfőbb és közvetlen tanácsadó testületének
tagja. Egyházfejedelem, akit a nemzetközi jog alapján is különös
tiszteleti jogok és jelentős kiváltságok illetnek. A pápai trón
megüresedésekor
a
conclavéban
résztvesz
az
új
pápa
megválasztásában. Kinevezését a pápától kapja, aki bíborvörös
kalappal iktatja be méltóságába. Eközben a pápa szertartásszerűen azzal
a figyelmeztetéssel fordul hozzá, hogy hite megvallásában mindhalálig,
vére ontásáig mindig rettenthetetlennek kell maradnia. Kevesen tudják,
hogy XII. Pius pápa Mindszenty bíborosi beiktatásán a szertartás
szavaihoz még azt is hozzáfűzte: „Lehet, fiam, hogy te leszel az első,
aki ezt a vörös színt (ti. a bíborosi kalap színét) valóban meglátod vörös
vérré válni”.
Mindszenty József bíboros, esztergomi érsek, Magyarország
hercegprímása 26 éven keresztül – kezdettől fogva halálraszánt
hősiességgel, szinte a vértanúság szent vágyával – dacolt Kelet
kíméletlen terrorjával és Nyugat képmutató megalkuvásával.
Magyarországról való távozásával nem hagyta el őrhelyét. Rómában is
Esztergom érseke és Magyarország hercegprímása. Csak a Dunakönyök sziklafalát cserélte fel – őrhelyének alapjául – azzal a sziklával,
amelyre Krisztus Urunk Szent Péter (és utódja) személyében Egyházát
felépítette.
Bizonyos, hogy életének hátralevő éveiben újabb küldetést kell
betöltenie. Ma még senki sem tudja, mi lesz hivatása. Azt azonban
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tudjuk, hogy az első magyar főpap, aki a bíborosi méltóságot elnyerte,
Báncza-nembeli István prépost, éppen a tatárjárást követő időben látott
el Rómában, az Egyház kormányzatában jelentős munkakört. Az a
körülmény, hogy Mindszenty bíboros személyes szabadságát az
Egyház közbenjárására két ellentétes világnézetet képviselő két
nagyhatalom hozzájárulásával és Magyarország anyagelvűséget valló
jelenlegi kormányának ellentmondása nélkül nyerte vissza, máris olyan
eszmei győzelem, amilyent földi hatalom soha kivívni nem tud,
megsemmisíteni pedig elégtelen.
Mindszenty bíboros személyén keresztül a tragikus magyar sors, a
sajtóban ismét a világ érdeklődésének homlokterébe került. A bíboros
hősiességét, „konokságát”, vértanúi elszántságát, még ellenségei is
elismerik és őszintén csodálják.
Szeretnénk hinni, hogy a szabad világ a kereszténység bajnokának
és az emberi szabadság hősének, a magyarságnak megtestesítőjét ismeri
fel benne; szent következetességét és tántoríthatatlan hűségét megérti;
„a nagyvilágon legárvább népének történelmi szolgálata” tehát nem
volt és nem lesz hiábavaló!
(Világhíradó, 1971)

Balló Áron:

EGYRE NŐ AZ ANYANYELVÜKET TANULNI
AKARÓK SZÁMA MOLDVÁBAN
A legmostohább sorsú magyar közösség részéről halványan
pislákoló reménysugár érkezett az elmúlt néhány év során: a moldvai
magyarok száma enyhe gyarapodást, a magyarul tanuló csángó
gyermekeké pedig egyenesen rohamos növekedést mutat. Illetve
pontosabban: mutatna, ha akadna még vagy harminc tanító,
magyartanár, aki felvállalná, hogy anyanyelvükön írni, olvasni tanítaná
az erre rászoruló több ezer csángó gyermeknek legalább egy töredékét.
Ismeretes, hogy miután a XVII.-XVIII. századtól kezdődően a
moldvai csángók elvesztették magyar papjaikat, de megtartották
kötődésüket a magyar nyelvű katolikus világhoz, a körükben élő
rengeteg Szent István- és más hasonló legendán kívül a kitartó
pünkösdi csíksomlyói búcsús felvonulásuk révén is. Több éve tart az a
küzdelem, amelynek során több ezer moldvai katolikus hívő a
különböző civil szervezetek, de az RMDSZ és a magyar kormány
támogatásával is, kérte a magyar nyelvű egyházi szertartási nyelv
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használatának az engedélyezését Bákó megye néhány településén.
Ígéreteken kívül ez a törekvés egyelőre mást nem ért el.
Ennél eredményesebbnek nevezhető az anyanyelvoktatás helyzete
Csángóföldön. Negyvenöt évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a moldvai
csángó magyarok ismét magyarul kezdhessenek el tanulni. Először csak
magánházaknál Pusztinán és Klézsén, mára már tizenhárom faluban,
közöttük tizenkettőben hivatalosan az állami iskola elemi és általános
iskolai osztályaiban is. De nagy utat kellett megtenni idáig.
1956 és 1989 között magyar nyelvű oktatásról gyakorlatilag nem
lehetett szó. Az 1990-es években csak elszigetelten próbálkoztak
tanítók, tanárok, civil szervezetek egy-egy faluban gyermekeket
magyar betűvetésre tanítani. De ezek a kísérletek az anyagi feltételek
hiánya, no meg az iskolai és közigazgatási hatóságok és a helyi
katolikus papság ellenkezése, olykor megtorló intézkedései,
bosszúállása, megfélemlítése miatt, kudarcba fulladtak.
A Moldvai Csángó Magyarok Szövetsége és a romániai Magyar
Pedagógusok Szövetsége szervezésében 2002-ben két faluban, Budán
és Pusztinán először lehetett az állami elemi iskolában a tananyagba
magyar órákat is iktatni, miközben évről-évre nőtt az iskolán kívüli
nyelvoktatásba bevont falvak és gyermekek száma. 2002-ben még csak
37, 2004-ben már 462 újabb szülő kérvényezte hivatalosan gyermeke
számára az anyanyelvi oktatást. Mára már Bákó megye tizenhárom
falujában tanítanak magyarul iskolán kívül, és közülük tizenkettőben
iskolában is. Az állami tanintézményekben 725 diák járt magyar órákra
– egyébként az oktatás nyelve a többi tantárgy esetében továbbra is
kizárólag a román!
Amennyire örvendetes a magyar nyelvű oktatás látszólagos
felívelése, miután a jég megtört 2000-ben, annyira aggasztó a helyzet
néhány további eleme. A magyar nyelvű oktatásba a fenti számadatok
alapján bevont 1187 diák még így is elenyésző töredékét – csupán
tizenkét százalékát – jelenti a csak Bákó megyében élő mintegy 9500,
magyarul beszélő iskolaköteles gyermeknek.
Csángóföld falvaiban nemhogy magyar, de semmilyen tannyelvű
középiskola nem működik! Következésképpen a csángó gyermekeknek
mintegy 6-8 százaléka végez középiskolát, többnyire román nyelven a
moldvai városokban, és mindössze 1-2 százalékuk jut el az egyetemi
vagy főiskolai oklevélig. Így talán nem csoda, sőt egyesek szerint a
többszörösen mostoha helyzethez képest egyenesen csodálatra méltó,
hogy az eltelt tizenöt-tizenhat év alatt a csángó magyarok köréből
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mintegy száz értelmiségi került ki, akik Erdélyben
Magyarországon végezték felsőfokú tanulmányaikat.

vagy

A moldvai magyar nyelvű oktatás kérdésének a rendezéséhez a
szakértők véleménye szerint sem célravezető a csángó gyermekek
szülőföldjüktől távol történő oktatása. Emiatt lenne rendkívülien nagy
előrelépés, ha felépülhetne a Rekecsinbe tervezett magyar nyelvű
középiskola, amelyet Hegyeli Attila csángóföldi magyartanár és Böjte
Csaba dévai szerzetes igyekszik megvalósítani.
Hegyeli Attila erdélyi magyar, aki miután Kolozsváron magyar
néprajz szakot végzett az egyetemen, elindult Moldvába, hogy néprajzi
kutatásokat végezzen. Kiderült, hogy az ottani gyermekek nagy
élvezetüket lelik a magyar játékos foglalkozásokban, ezt pedig
hamarosan magyar nyelvoktatási kísérlet követte. A játékos, találékony
tanítási módszernek hamar az lett a következménye, hogy hatalmas
népszerűségre tett szert a kis csángók körében.
„Csak jöttek, csak jöttek a gyermekek” – emlékszik vissza Hegyeli
Attila. „Egyesek beszéltek, mások csak értettek magyarul. De rövid idő
után úgy írtak tollbamondást magyarul, mint a karikacsapás! Úgy
éreztük a feleségemmel, hogy itt tenni kell valamit”! Ezért Hegyeli
Attila felesége, Hegyeli Melinda a Csángó Magyar Szövetséggel
karöltve, beindította a Keresztszülő-programot. Ennek keretében
megvalósítható, hogy bárki, aki magára vállalja egy magyarul tanuló
csángó gyermek évi taníttatási költségét, jelképesen a keresztszülőjévé
válik. A csángók körében elterjedt szokás az ismerős, jó barát
felnőtteket keresztapának, keresztanyának szólítani. A támogatás
összege nem túl nagy, hiszen a helyi oktatásban részesülők esetében évi
mintegy 4.5 millió régi lej (száz kanadai dollár), a nem Moldvában
továbbtanuló diákok esetében pedig évi körülbelül 18 millió lej (500
CAD), amely összköltség egy gyermek egész évi tandíját magába
foglalja.
A Rekecsin falu határában felépítendő líceumot Böjte Csaba
testvér is szívügyének tekinti. Tavaly májusban már megtörtént az
alapkő elhelyezése. A Regina Pacis (Béke Királynője) nevet viselő, a
csángók körében megkülönböztetett tiszteletnek örvendő Szűz (vagy:
Babba) Máriának szentelt leendő középiskola 565 gyermeknek
jelentene végre nem csak anyanyelvi, hanem anyanyelvű oktatást,
óvodás kortól középiskolával bezárólag! A tervek szerint bentlakással,
tanári lakásokkal és a komplexumhoz kapcsolódó egyéb kiegészítőkkel,
így magyar vendéglővel és panzióval is rendelkezne. Az iskolában a
román nyelven és irodalmon, valamint a kötelező Románia földrajzán
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és történelmén kívül, minden tantárgyat magyarul tanítanának! Az
építkezés akár idén tavasszal elkezdődhetik, ha sikerül rá elegendő
pénzt gyűjteni.
Csaba testvér szerint magánszemélyek, városok, és magyar
szervezetek is adakozhatnának, cserében róluk neveznének el egy-egy
osztálytermet, az összefogás örök mementójaként (lehetne pl. Torontó
szoba, Cleveland terem, Chicagó terem stb.).
Addig is, ameddig a magyar betűvetést megtanult mai kisdiákok
már a felépülendő középiskolába járhatnak, továbbra is gond az
alpszintű oktatás kiépítése. Csak Bákó megyében még több, mint
harminc faluban lehetne magyarul tanuló csoportokat szervezni.
Összesen mintegy ötven falu létezik, ahol a gyermekek szintjén is él
még a nyelv, utcán, családban, és ahol az ötvenes évek óta magyar
oktató nem járt. Az eddig elért eredmények biztatók ugyanis, de
korántsem elégségesek. Félelmetesen tűnik el a magyar nyelv a
Csángóföldön, hiszen a családon kívül nincs semmi olyan közeg, amely
annak ápolására ösztökélne. A mintegy ötven falun kívül pedig
legalább három-négy városban is létesülhetnének magyar osztályok. Az
eddig benyújtott kérvények alapján a beiskolázási szám jövő tanévtől
ismét lényegesen nőhet – csak tanár kell hozzá! Átlagon felüli fizetés és
szolgálati lakás várja őket a program keretében.
Tény, hogy ma a csángóföldi alapfokú magyar nyelvoktatás
legnagyobb akadálya a tanárhiány. Igaz ugyan, hogy még előfordul,
mint tavaly októberben Magyarfaluban, hogy az egyik tanfelügyelő
meg akarta akadályozni a szabályszerűen folyó magyar oktatást, vagy a
most már találkozókat tartó tanárok kisebb rendellenességekről,
naplóba történő beírástól való eltiltástól, egyéb szabotázsokról
számolnak be, de azért a program mégiscsak működik,
tanügyminisztériumi hivatali és magyarországi pénzügyi támogatással.
A kérvények a szülők részéről gyűlnek, tehát az igény is létezik.
Gorzfalván, Szitáson, Ferdinándújfaluban, Bahánán vagy Szőlőhegyen
magyar pedagógust a csángók ötven éve nem láttak, miközben a
gyermekek – isteni csodaként! – még egymással magyarul beszélnek az
utcán. Még...
Igaz, nem könnyű valakit meggyőzni, hogy olyan helyen vállaljon
munkát, ahol a lakások 95%-ában nincs fürdőszoba, de valahol el kell
kezdeni az anyanyelvi oktatást. El kell vetni a magot, hogy az
meghozhassa gyümölcsét! Ezért a csángó magyar oktatás úttörői,
felhívással fordulnak a külföldi magyar oktatókhoz, vagy főiskolát
végzett fiatalokhoz, hogy jöjjenek a Csángóföldre egy, vagy több évre,
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és tudásukkal, emberi értékeikkel és szeretetükkel táplálják a magyar
szót óhajtó csángó gyermekeket.
Iskolán kívüli foglalkozásokról lenne szó 1-8. osztályosok részére.
Még ha szerény is, de nem megvetendő dolog, hogy a faluban
szolgálati lakást, rezsiköltséget biztosít a Moldvai Csángó Magyarok
Szövetsége, illetve munkakönyves állás formájában az állami fizetésnél
nagyobb bérezést.
Magyartanárok jelentkezését várják, akár tanév közben is! Hátha
nem hiába! Néhány tanítással eltöltött év a csángók között, egy életre
szóló tapasztalattal felér! Érdeklődni a hegyeli@xnet.ro címen, vagy a
0722-627-656-os telefonszámon lehet.

A CLEVELANDI MAGYAR ISKOLA
50 ÉVES JUBILEUMA
A Clevelandi Magyar Iskola 2008-ban ünnepli fennállásának 50.
évfordulóját. Ennek a jubileumnak megünneplésére a Magyar Iskola
volt és jelen tanulói, tanítói, támogatói, és barátai családjaikkal együtt
nagy számban eljöttek.
Nt. Tamásy Éva, a nyugatoldali evangélikus egyház lelkésze
fennkölt imát mondott:
„Drága jó Istenünk! Hálát adni jöttünk ma Tehozzád, megköszönni
Magyar Iskolánkat, ahol 50 éve tart az a szolgálat, hogy megtanítsuk
gyermekeinket magyarul írni, olvasni és imádkozni. Köszönjük, hogy
erőt, kitartást, nemzeti szeretetet és hivatást adtál azoknak a tanítóknak,
akik fél évszázaddal ezelőtt elkezdték iskolánkat.
Köszönjük példaadó hűségüket, ahogyan adták szívüket, tudásukat,
életük legszebb óráit azért, hogy gyermekeink gazdagodjanak drága
magyar nyelvünkben. Adj nekik szép éveket, hitben, és testvéri
szeretetben. Akiket elszólítottál közülük, részesítsd az örök életben és a
nagy találkozás reménységét add a szívünkbe!
Emlékezünk az egykori tanulókra és imáinkban hordozzuk őket!
Hálaadás van a szívünkben azokért a lelki kincsekért és tudásért,
amit gyermekeink kaptak. Teremtett világod sok titkának ajtaját
kitártad előttük. Végigvezetted a történelmen keresztül őket és
meggyújtottad szívükben hazánk szeretetének lángját. Te vezetted el az
emberi szellem nagyjaihoz és Te vezetted a legnagyobb, legbölcsebb és
legszentebb ember, a testté lett Isten, Krisztussal való találkozásra őket.
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Kérünk, ne hagyd el gyermekeinket, hadd találják meg életük igazi
útját, hadd tapasztalják meg a Te szeretetedet! Hadd tanulják meg a
legnagyobb leckét tőled, hogy az élet szolgálat, a gazdagodás saját
maguk ajándékozása és a legnagyobb bölcsesség az önfeláldozás.
Ajándékozd meg őket vidámsággal, igazi magyar szeretettel.
Te áldd, Te védd, soha ne szakadjanak el Tőled! Légy velük,
kedves szüleikkel, bárhol járnak. Angyalaid őrizzék útjaikat!
Tehozzád imádkozunk az iskola igazgatójáért, és a tanítókért. Ők a
Te akaratodból tanítanak, hogy gyermekeink élete meggazdagodjék.
Add a Te lelkedet a tanítóknak, hogy szeressék és a lélek szerinti
szülők felelősségével taníthassanak. Adj nekik bölcsességet, türelmet,
hogy szeressék szolgálatukat, legyen áldás fáradozásaikon!
Nehéz kérdéseikben jöjj segítségükre, mutasd meg a Te szerinted
való megoldást! Ez a Magyar Iskola legyen egy parányi hely,
világítótorony, amelyet a Te országod fénye világít meg! Tedd a mi kis
Magyar Iskolánkat, ezt a kis magyar családot erőssé a Te szeretetedben,
egymás iránti szeretetben, a becsületességben és hűségben! Távoztasd
el tőlünk a békétlenséget, vagy a széthúzást, adj mindannyiunknak
békességet.
Áldd meg jó Atyánk a mai ünneplésünket, tedd ezt a
közösségünkben is boldogítóvá, hogy általa erősödjék egymáshoz való
szeretetünk és legyen elszakíthatatlan Veled összekötő hitünk”.
*
Ezután a Magyar Iskola igazgatója, Szentkirályi Ödön, meleg
szavakkal nyitotta meg a megemlékező ünnepséget és megható
szavakkal felkérte a Clevelandi Magyar Iskola alapítóját, dr. Papp
Gábort, akinek megható szavakkal köszönte meg, hogy hűséges
magyar szívével a számkivetett családok gyermekeinek ezt az
intézményt létesítette.
Dr. Papp Gábor megemlékezett Prof. dr. Somogyi Ferencről, aki
kezdettől fogva neki önzetlen, nagy segítője volt, s aki hosszú ideig
tanított a Magyar Iskolában, egyetemi tanári képzettségével.
Megköszönte az Iskola volt és jelen tanítóinak azt a hatalmas
munkát, amit gyermekeinkért áldozatosan végeznek.
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Parajdi Incze Lajos:

A LÉLEK NEM ALSZIK KI!
(Megkésett válasz Zilahy Lajosnak)
Székely vagyok, szabadnak születtem,
Küküllő volt az én folyóm;
A Hargita kék ege fölöttem, Nem volt szebb táj a földgolyón.

Kisdiák koromban került Zilahy Lajos „A lélek kialszik” című
könyve a kezembe. Az írásmű tárgya – egy amerikás magyar fokozatos
elidegenülése – csillagászati távolságra volt akkori eszmevilágomtól.
Időközben egy világháború zajlott le. Nyolcévi hontalanság hurcolt
tucatnyi országon keresztül. Megkíséreltem szétzúzott életemet
összeilleszteni Tirolban, Rómában, Nápolyban, de csak a negyedik
erőfeszítésem sikerült az Amerikai Egyesült Államokban. Itt végül
szembe kellett néznem a már régen elfelejtett kérdéssel: vajon valóban
kialszik-e a lélek? Tud-e a magyar mássá lenni, mint aminek született?
A felelet nem egyszerű.
Az udvarhelyszéki „fatornyos faluban”, Parajdon a Kilyéni Intzenemzetség késői sarjaként születtem az első világháború árnyékában. A
helyi felekezeti iskolák után a székelyudvarhelyi és marosvásárhelyi
katolikus középiskolákban tanultam, és Tordán román bizottság előtt
érettségiztem. Többnyire román nyelvű tanulmányaim után a
felszabadulással visszatért kolozsvári tudományegyetem jog- és
államtudományi karán 1941-ben avattak doktorrá. A második
világháború gyökerestől feltépett és annyira szétzilálta életemet, hogy
diplomámat nem vehettem kézhez. Erdély második elvesztése után a
román hatóságok megtagadták kiadását öcsémnek és húgomnak.
Doktori diplomámat csupán 39 évvel később, 1980-ban kaptam meg
bukaresti nagykövetünk személyes fellépése révén.
Ugyanabban az évben nyugalomba vonultam, és így doktori
oklevelem otthonomban faldísz lett.
Írói tevékenységem három szakaszban bontakozott ki.
1. 14 éves koromban már költő voltam. Első verseimet a kolozsvári
„Jóbarát” című ifjúsági folyóiratban dr. Rózsa József közölte. Sík
Sándor egy verses kötetét azzal az ajánlattal küldte nekem, hogy
verseim bizonysága szerint „poeta non fit, sed nascitur” (a költő nem
lesz, hanem születik). Költeményeim túlnyomó többsége kétkötetes
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kéziratgyűjteményben budatétényi lakásom
januárjában, fosztogatók áldozata lett.

feldúlásakor,

1945

2. Már egyetemi éveimben Erdély-szerte ismert újságíró voltam.
„Az Ellenzék” című marosvásárhelyi hetilapot, amelynek Nagy Samu
volt a kiadója, három évig szerkesztettem. Egyidejűleg több nagy
erdélyi napilapban külső munkatársként dolgoztam („Magyar Lapok”
Nagyvárad, „Jóestét” – Kolozsvár), Brassóban román katonakoromban
a nagy nevű „Brassói Lapok” című napilapban Kacsó Sándor
főszerkesztővel dolgoztam. Erdély felszabadulása után a kolozsvári
„Ellenzék” (Bartha Miklós alapítása) belső munkatársa (Vita Sándor
volt a kiadó és a hírneves Zathureczky Gyula a főszerkesztő), később a
lap budapesti irodavezetője és országgyűlési tudósítója lettem.
3. A Tamási Áron bátyám elnökletével megrendezett „Vásárhelyi
Találkozó” eredeti tagjaként felelősségtudattal fordultam az erdélyi
magyar fennmaradás nyomasztó kérdéseihez. Mint buzgó falukutató,
diákkoromban nyaranta kerékpáron jártam a Székelyföldet, s majd a
Mezőség magyar szórványgondozó munkája kötötte le növekvő
figyelmemet.
Első komoly írásaim ebből az időből erednek.
Összeállítottam egy „Székely Szótár”-t, amelynek anyaga zömmel
a Sóvidék és Udvarhelyszék szókincs- és szólásmódgyűjteményét
foglalta magában. Dr. Bányai János geológus tanár „Székelyföld” című
néptudományi folyóiratában ezt a munkámat sorozatosan közölte.
Mivel ez a becses népi kincs minden valószínűség szerint a jelenlegi
magyarellenes kulturpusztítás és általános könyvégetés áldozata lett,
most mellékesen a Székely Szótár újraszerkesztésével is foglalkozom.
Több évig lelkesedéssel dolgoztam „Sóvidéki székely
népdalcsokor” című gyűjteményemen. Magam is dalos székely
családból származom, s így a népdalgyűjtögetés sok mélységes örömet
adott nekem jutalmul. Közlésre akkor nem volt lehetőségem. Annak
pótlásaképpen mostanság hangszalagra rögzítem a gyönyörű ódon
székely népdalokat. Amikor ez a gyűjteményem teljes lesz, székely
szótárammal együtt azt az amerikai magyar tanszéknek szándékozom
ajándékozni.
Össze szerettem volna gyűjteni az ún. betlehemes játékokat az
egész Székelyföldről, mielőtt kivesztek a népi emlékezetből. Már
három „Betlehemjárás” teljesen hiteles szövege birtokomban volt a
Sóvidék és Gyergyó falvaiból, de a szövegek lakásom kirablása
alkalmával elpusztultak.

124

Legnagyobb művem az „opus magnum” abból a korból „Parajd,
egy székely falurajz” című etnográfiai és társadalomtudományi
tanulmányom volt. Gál Gaszton „Korunk” című folyóirata néhány
fejezetet közölt belőle, de sajnos, könyvalakban nem jelent meg.
Otthoni levélváltásból értesülök, hogy a mai erdélyi írók időnként most
is idézgetnek belőle.
Kultúrpolitikai írásaimat az Erdélyi Fiatalok közösségének „Hitel”
című folyóirata (Venczel József, Albrecht Dezső, Vita Sándor stb.),
irodalmi kritikáimat Reményik Sándor „Pásztortűz” című folyóirata
(Vásárhelyi Z. Emil szerkesztő) rendszeresen közölte. Rövid
elbeszéléseim, novelláim imitt-amott elszórtan, de többnyire a
Szentpétery-féle „Képes Székely Naptár” és a Kovács László
szerkesztette „Erdélyi Helikon” című vezető irodalmi folyóiratban
jelentek meg.
„Lármafák” című székely népi drámám kézirata az Erdélyi
Szépmíves Céh irattárában maradt.
Otthoni földműves rokonaim értesítettek, hogy a mai székely
tollforgatók felfedezték néhány fennmaradt írásomat, többször
idézgettek belőlük. Amikor az Erdélyi Írószövetség elhatározta egy
átfogó írói leltár készítését, öcsém révén megérdeklődték, hogy élek-e
még, és megkérték életrajzi adataim elküldésére.
Mellékesen megjegyzem, Csatáry Dániel „Forgószélben” című
könyve nevemet felsorolja az erdélyi népi írók között. Varga Rózsa –
Patyi István „A magyar népi írók bibliográfiája 1920-1960 között”
című könyve (Akadémiai Kiadó, Budapest) 18 oldalon hivatkozik
Parajdi Incze Lajosra.
De 1945-ben mindez egyszerre összeomlott.
A közismert erdélyi magyar író egy csapásra teljesen ismeretlen és
hontalan bujdosó lett. A háború kilenc országon hurcolt keresztül és a
rákövetkező „béke” folytatta személyes üldözésemet. Innsbruck, Róma
és Nápoly ötéves kísérletei után 1949 novemberében az Egyesült
Államokba vándoroltam. Itt Indiana, Illinois, New York és New Jersey
államokban kísérleteztem a széttört darabok összeillesztésével, mielőtt
1950-ben Maine államban végleg letelepedtem.
Tanári állást vállaltam, társadalomtudományt tanítottam, majd
röntgenszakiskolát szerveztem és annak igazgató-tanítója voltam 30
évig. Megnősültem, családot alapítottunk, házat vásároltunk, egy kis
Atlanti-óceáni szigetet szereztünk nyári otthonul. De mindenek fölött
ismét írni és fényképezni kezdtem. Az 1950-es években cikksorozataim
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részben a helyi francia „Le Messager”, másrészt angolul a „Lewiston
Journal” hétvégi irodalmi mellékletében (magazine) jelentek meg.
Idővel az egykori erdélyi magyar író-költőből amerikai angol író és
művészi fényképész lett. Tudtommal én vagyok az első, és valószínűleg
mindmáig egyetlen magyar író, aki teljesen angol íróvá vált. Részleges
nyugdíjba vonulásom, 1980 óta teljes erővel alkotó tevékenységemnek
élek. Íráson kívül rajzolok, festegetek és színes vetítőképes előadásokat
tartok.
Különös szeretettel írók Magyarországról, magyarokról szerte a
világon, magyar értékekről, magyar sikerekről. Idegen tárgyról szólva
is minden alkalommal hivatkozom magyar közmondásokra, bölcs népi
megfigyelésekre. Cikkeimből tiszteletpéldányt küldetek barátaimnak,
magyar intézményeknek, alkalomadtán amerikai és külföldi vezető
személyeknek is.
Az 1956-os magyar szabadságküzdelem idején talán én írtam a
legterjedelmesebb lánggal-lobogó cikket Magyarország mélységes
tragédiájáról az egész amerikai angol nyelvű sajtóban. Abban a
rettenetes korszakban állítottam össze „Képes magyar imakönyv” című
munkámat, elsősorban magánhasználatra, két nyelven, családomra való
tekintettel, amelyben a fohászok nagyobb részét magam írtam.
Az utóbbi 30 év kimagasló írásműve talán „Egy világbújdosó
önéletrajza” című angolul írt könyvkéziratom, amelyből eddig tizenegy
fejezet nyomtatásban is megjelent. A magyar gyász alkotja a hátteret
személyes élményeim történelmi vetületében. Nem vétkezem a
szerénység erénye ellen, ha csendesen kijelentem baráti körben, hogy
igen nagyszámú barátomon és ismerősömön kívül teljes idegenek is
írnak elismerő levelet cikkeimről, fényképeimről. De szívem
legégetőbb vágya, hogy valamiképpen hírül adhassam Erdélynek:
mindvégig hű fia voltam és az maradok.
Felületesen a változás énbennem Erdélytől és Budapesttől az
Egyesült Államokig – káprázatos.
Őseim egykoron lovasrohammal száguldottak a történelem
színterére Csaba királyfival vagy nélküle. Én manapság kis vitorlás
hajómmal hasítom az Atlanti-óceán vizét. Egyik ősöm az anyai ágon,
Parajdi Illyés Erdély alvajdája volt a 14. században. Én írógépemmel és
fényképész-készülékkel igyekszem a magyar és Incze nevet
becsületben tartani.
Maine államban, ahol lakom, kívülem csak a nagy Úristen ért
magyarul. Talán nem beszél, de tényszerűen tudom, hogy Ő ért
magyarul: sokszor meghallgatta forró fohászomat. Így hát magyar
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nyelvgyakorlásom kissé megrozsdásodott. Egykoron Molter Károly jó
barátom, marosvásárhelyi kollégiumi tanár, író és kritikus azt mondta
rólam: „Nem írtak így magyarul Szabó Dezső óta”. De manapság
nehezemre esik épkézláb magyar mondatot összefércelni. A napokban
azon tűnődtem: vajon mi is a keresztneve kedvenc kuruckori
költőmnek, akinek családi neve Balassa?
Itt köztetek járva-kelve, kimondhatatlanul élvezem, amikor a
magyar beszéd természetes zenéjét hallom. Úgy érzem, mint valaha
régen gyermekkoromban, zord székely tél idején, amikor egy ünnepi
látogató fügét, narancsot vagy egyéb áhitott déligyümölcsöt
ajándékozott családunknak.
Lelki átalakulásom nagyobb zökkenőin többször eszembe jutott a
kérdés: „Mit ér az ember, ha magyar?” (Veres Péter) Hogyan értékel ki
bennünket, magyarokat egy idegen kultúrcsoport, amelynek halvány
fogalma sincs nemzetünk becses értékkincseiről? Amíg a magyar fajta
és nemzeti fennmaradás függő kérdése gyötör, igyekszem egy
személyben dolgozni a magyar értékek átmentésén.
Gépkocsim kormánykereke mögött gyakran magyarul dalolgatok
amerikai francia feleségemnek. Íróasztalomon magyar dísztárgyak
vannak. Irodám falain magyar térképek és fényképek függenek.
Március 15-én és István király napján, eredeti, hiteles, otthonról
mentett magyar lobogó díszíti társalgószobánkat. Szép családi
könyvtárunk legbecsesebb része számomra a „magyar polc”. Néhány
otthoni értéktárgyam között egy régi családi borstörő mozsár vagy egy
székely hímzéses asztalfutó oly szerető gondban részesül, mintha a
Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménytárában volna. Hajókánk
legnagyobb vitorlája, az ún. „genoa” vagy „jenny”, saját tervezetű
piros-fehér-zöld, amit szertartásosan vonunk fel árbócunkra, hogy a
nyílt tengeren bemutassuk. Még farkaskutyáinkat is magyar neveken
törzskönyveztettük az „AKC” (Amerikai Kennel Club) országos
nyilvántartásában: az első „Hargitai Honvéd Huszár” volt, a második
„Huncut Betyár”, és a jelenlegi neve „Ilka”.
És mégis, a kérdés időnként fojtogatja torkomat: Mi történik a
lánglelkű magyar honfival bennem?
Tökéletes elszigeteltségem klasszikus példát szolgál e lélektani
kérdés boncolgatására: mi történik a magyarral, idegen földön, aki
csupán évekkel ezelőtt elraktározott élményekre, eszmékre és honi
emlékezetre támaszkodhatik, mi volna megőrzésében?
Édesapám jómódú földműves gazda volt, de mint más
„hétszilvafás nemes”, a falusi életforma keretében élt. Úgy szerette a
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székely anyaföldet, mint tisztelt ősét. Valahányszor veteményes
kertemben foglalatoskodom, mindig
szeretettel gondolok édes
szüleimre, akik verejtékükkel termékenyítették a szeretett földet.
A nagy magyar nemzet élve került ki a középkori szörnyű tusából,
amelyben annyi más nép nyomtalanul eltűnt; kiheverte Mohi Puszta,
Mohács vészét, a Habsburg zsoldos hadak sorozatos pusztításait
(Castaldo, Montecuccoli, Caraffa,, Basta és Bach); Johann Gottfried
von Herder baljóslata dacára a nemzet mindmáig él; tatár, török,
német és pánszláv magyarírtó országpusztító dúlásai ellenére
fennmaradt – mindmáig ! De mi lesz velünk a holnap hajnalán?
Keservesen gondolok a magyar múlt végzetes tévedéseire. Ugyan
miért is fordult Hollós Mátyás nagy királyunk Prága és „Bécsnek
büszke vára” ellen? Hiszen már „Galambócnál várt a török” a fekete
seregre, Európa legerősebb hadára, mert a leghatalmasabb sereg nem
ment el a találkozóra, a török jött el Mohácsra és a Csele-patakhoz.
*
Nincs egy napom, amikor a gyötrő gondolat ne kínozna, hogy én
szabadon élek, jogom van választani eshetőségeim között, ugyanakkor
a magyarok millióit az anyaországban és főleg a nemzeti kisebbségben,
megfosztották alapvető emberi jogaitól. Testvéreink milliói
rendőrállamokban sínylődnek. Még azt sem tudják elhatározni, hogy
szeretnének élni, mit szeretnének dolgozni, mivel szórakozhatnak
szabad idejükben. A világnézeti „rendszer” és a „terv” mindezt
meghatározza helyettük. Az öt utódállam közül négyben idegen
zsandárok kujakolják a magyart csak azért, mert magyar, vérben és
nyelvben magyar. A kisebbségi magyarság kettős ketrecben senyved;
hajlíthatatlan idegen rendszerben és szenvedélyes, türelmetlen
nacionalizmus igájában.
S ha az „oldott kéve” fogyatkozik a drága anyaföld elcsatolt
területein, megbocsátható-e, ha szabadon élő külföldi magyarjaink
közönyösek a magyar törzs sarjadó életképessége iránt? Tudom,
nagyon sokan együttéreznek velem, amikor a magyar nyelv, népzene,
művészi alkotó vágy és tehetség, a magyar kedély „sírva vigadó”
egyedülvalóságára hivatkozom. Nincs még egy hasonló kincs a világ
kerekén. De senki sincs a magyaron kívül, aki megőrizhetné ezt az
egyedülálló kincset az emberiség számára, hogy ne legyen a magyar az
atomkorszak holt nyelve, mint a szanszkrit, kelta és latin.
De aligha van még egy nép, amely számosabb nemzetek hódító
terveinek annyira útjában állna, mint a magyar. Hideg verejtékkel
homlokomon, sokszor felriadok borzalmas álmaimból az üldözött,
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elnyomott, megalázott, többször kimúlásra ítélt bágyadó magyarság
sorsa miatt. Attól rettegek, hogy – mint balsorsú költőtársunk, Kerényi
Frigyes egy századdal ennek előtte – egy esős délutánon
honfibánatomban csendesen elvesztem az eszemet...
Még sajgó szeretettel is, az egyén oly keveset tehet a nemzetért!
Még jól felhangolt összefogásunk is néha gyümölcstelen marad. De a
reményt táplálnunk kell! A múlt lépten-nyomon kísér, a származás
kényszerít, az örökség erőt ad. Az „ügyet” nem adhatjuk fel. Minél
távolabb esünk a magyar talajtól térben és időben, annál
fájdalmasabban érezzük a pótolhatatlan veszteséget. De annál
makacsabbul kell ragaszkodnunk mindenhez, ami magyar.
Mer a magyar lélek nem alszik ki! Úgy hordozzuk magunkban,
mint lángoló örökmécsest. Világgá jártunkban is mindenüvé
magunkban visszük.
Tökéletes elszigeteltségemben most már válaszolhatok a kérdésre:
Vajon meddig marad magyar a magyar? Meddig él az aggódó honfibú,
az áldozatkész honszeretet és készséggel segítő honfitársi hűség a
külföldre szakadt magyarban? AZ UTOLSÓ LEHELETIG!

Nánay Endre:

A SZABADSÁGHARC METAMORFÓZISA
Egyetlen és misztikus kérdés keresi a választ: kik és honnan
irányítják a világot? Washingtonból? Moszkvából? Vagy honnan? És
kik? Különös, hogy ezt keresik évtizedek óta jobbról, néha még balról
is, és erre az egyetlen kérdésre nem jön sehonnan egyenes válasz.
Sokan emlékszünk még az 1954-es kongresszusi kihallgatásokra.
Legalább híradásból. Egy ilyen kihallgatáson a háború utáni amerikai
kommunista párt nemzeti bizottságának tagja, dr. Bella Dodd is vallott.
Vallomásában többek között azt mondta: „Egy misztikus központi
felsőbb vezetőségre akkor figyeltem fel, amikor a háboú utáni időkben
nehéz volt Moszkvával telefonon érintkezni. Ekkor azt az utasítást
kaptuk a pártvezetőségtől, hogy problémáinkkal forduljunk a New
York-i Waldorf Astoria Towerben lakó, illetve székelő három bizonyos
személyhez. Az itt kapott utasításokat Moszkva később minden esetben
jóváhagyta. A három említett személy közül egyik sem volt orosz, sem
bolsevik, sem kommunista, hanem mind a három dúsgazdag tipikus
amerikai kapitalista volt. Azóta is töprengek azon, vajon hát ki intézi a
világ ügyeit? „Úgy gondolom ezek után, hoy a kommunista
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összeesküvés csak egy része egy nagyobbnak” – mondta Dodd a
Herald Examiner 1974. december 7-i számában megjelent Dorothy
Walden által írott cikk szerint.
Amikor mi, magyarok igyekszünk helyet keresni kis ügyünknek
ezen a nagy világtérképen, kénytelenek vagyunk meglátni azt is
például, hogy az 56-os magyar forradalom október 23-án vette
kezdetét, az izraeli haderő francia és angol segítséggel 1956. október
29-én szállotta meg a Sinai-félszigetet és október 31-én bombázták a
Szuezi-csatornát. Nem sok politikai okoskodás kell ahhoz, hogy
megállapítsuk, a közép-keleti hadműveletek sikere érdekében fel kell
áldozni Magyarországot. Helyesebben és szabatosabban, az orosznak a
magyar forradalom vérbefojtásával való hadászati és politikai
elfoglaltsága kiváló alkalom volt a közép-keleti hadműveletre. Sokan
keresik, kutatják, vajon Khrushchev és Eisenhower milyen mértékben
értett egyet ebben az ügyben, vagy azt, vajon melyik az a harmadik
„hely”, amely mindezt így elrendezte.
Most a magyar után és helyett következik a lengyel. Közel-Kelet
még nagyobb vajúdásban van, mint 1956-ban volt. Vajon 25 év után
milyen formában ismétlődik meg a lengyelek terhére ugyanez a
probléma? Újabban egyre többen kérdezik: még mindig ugyanaz a
világhatalmak, vagy a világ feletti hatalmak rendezettsége, helyesebben
rendezetlensége? Még mindig nincs meg a kellő válasz. Azaz, valamit
már visz a víz.
A világfelettiség, mint pénz- és hitelhatalmi szervezkedés, már
1694-ben a Bank of England alapításával kezdetét vette. Amerikát
mindez Wilson elnöksége alatt érte utol. Ekkor ugyanis a tényleges
elnöki hatalmat a világbankárság megbízottja gyakorolta Amerikában,
Wilson elnök saját beismerése szerint is. A colonel névvel becézett
Edward Mandel House itt is bevezettette – angol mintára – a
pénzkibocsátó, kölcsönadó, kamatszedő titokzatos Federal Reserve
System-et. Állítólag ennek a szisztémának nem kívánt kinövései azok a
titokzatos erők, amelyekről – alappal vagy alap nélkül – azt állítják,
hogy a világ felett vannak valahol láthatatlanul. Vagy legalábbis voltak,
a múltban, amikor iniciálták mind a két háború Párizs környéki békéit,
benne Yaltát, Potsdamot és Teheránt is. A legfrissebb és legelrettentőbb
bizonyítékok a fentiekre a Párizs környéki békék irattárából a minap
előkerült hiteles okmányok, amelyek azt bizonyítják, hogy a békét
diktáló nyugati hatalmak Romániával az első világháború során
nemcsak abban egyeztek meg, hogy Románia mikor lép be a háborúba,
hanem arra vonatkozóan is szerződtek, hogy a mi Erdélyünk ellenében
mikor ugrik ki a háborúból.
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Mindez azonban ma már valóban a múlté. A szegények és
gazdagok cancuni értekezletén a világ kétharmadát kitevő szegények
panaszaiból kiérzett, hogy ennek a tradicionális politikai bankárságnak
kölcsönnyújtási és kamatszedési rendje ma már nem kívánatos, nem
akarnak pénz-politikai foglyai lenni semmilyen világhitelrendszernek
vagy ahogyan érzékeltették, nem kell a világ kétharmadának a
bankgyarmatosítás. Bár senki nem nevezte nevén a gyereket, a gazdag
országoknak el kellett gondolkozniuk a kamat-jótékonykodás
évszázados politikai erényein.
Ezek után talán nem oktalan az a magyar soviniszta vajúdás, vajon,
ha 56-ban ezek az illetékesek nem a „szabad olaj és szabad Szuez”
vámszedését választják, hanem a magyar forradalom megsegítését, nem
állnánk-e egy sokkal egységesebb és biztonságosabb világkép előtt?
Talán még közép-keleti problémája sem lenne a Nyugatnak. A
bankárvilág is tisztább levegőt szívhatna.
Itt az ideje, hogy a világ látható és láthatatlan urai ráébredjenek
arra a mérhetetlen sok igazságtalanságra, amelyet a világ ellen, benne a
magyarok és a magyar ügy ellen elkövettek. Isten malmai lassan
őrölnek, de reméljük, a magyar búza rövidesen őrlésre kerül.

Bagoly Zsolt:

A VEZETŐNEK NEM A KÖZÖSSÉG
TARTALÉKAINAK FELÉLÉSE A FELADATA
Melyik az a civil szervezet, melyik az a vezető, aki tényleg meri
vállalni közösségének, népének a sorsát és szolgálatát? Minden
családapának és közösségi, szervezeti vezetőnek tudnia kell, hogy ő
nem azért került oda abba a székbe, abba a pozícióba, hogy a nyájnak,
az ő közösségének a zsírját, gyapját, húsát felélje, hanem hogy őket
szolgálja.
Amikor eljutunk ide, akkor lesz a magyar sors jobb, akkor
kerülünk olyan helyzetbe, amikor a futball-labdát be tudjuk rúgni a
kapuba, nem föléje, vagy melléje.
Nem azért forog népünk veszélyben, mert egyedül van a Kárpátmedencében a szláv és román tengerben, mert idegen a latin és a
germán világnak – ezeknek nem kellene veszélyeztetniük bennünket.
Nem a nemzeti nagy remények, a hatalom a fő erő, hanem a lelki
légkör. Ez az a nagy dolog, amely hiányzik ma életünkből és ez
veszélyeztet bennünket, nem az, hogy idegen népek vesznek körül.
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Ha mi lélekben megváltozunk, újjászületünk, úgy tudunk majd
viszonyulni ezekhez az emberekhez, ezekhez a népekhez,
közösségekhez, hogy egyszerűen meglepődnek, megdöbbennek, hogy
hát ezek ilyen jó emberek? Képesek még minket is szolgálni, mindazok
ellenére, hogy századok, vagy évtizedek óta őket bántottuk? Csak úgy
tudjuk megváltoztatni ezt a hangulatot, ha mi ezeket a népeket is
szolgáljuk, szeretjük. Azonban erre csak akkor leszünk képesek, ha mi
megtérünk, újjászületünk. Felemeljük a lelkünket és megszentelve
visszakapjuk.
A terméketlenné vált fát, szőlőt kivágjuk, mert nincs mit kezdeni
vele. Gondoljunk csak arra, hogy egészen Mátyás királyunkig milyen
diadalmenetben és léptekben zajlott a mi közösségünk élete. Akkor
következett be a törés, amikor Corvin Mátyást meggyilkolták. Vagy
amikor Rákóczi elindult egy másik keresztény ország ellen. Ekkor törik
meg valami a magyarság életében, azóta már ötszáz esztendeje
nyögünk és kínlódunk. Elég volt! Újra észhez kell térnünk, magunkhoz
kell térnünk, különben a szőlőtövet, a fát kivágják. Van még bennünk
erő, a mag-ban van erő, hogy kifejlődjön és megteremje a gyümölcsöt.
Amikor egy nép zsellérré válik és küldetésének méltóságát
elveszíti, elveszik önazonossági tudata is, de ha megtalálja feladatát,
megtalálja önmagát is. Mi lassan-lassan zsellérsorsba jutottunk, és
valahol, valakinek a szolgálatában állunk. Ne munkások legyünk,
hanem azok, akik használják az eszünket, a tehetségünket és
lehetőségeket teremtünk!
Ha kell, hozzunk létre vállalkozásokat, valakinek a szolgálatában.
Ne legyünk zsellérek! Aki erre a sorsra jut, erre a szintre ereszkedik,
küldetésének méltóságát elveszíti. Önazonossági tudatát elveszíti.
Nálunk is kezd hódítani a kozmopolitizmus szellemisége, amely
szerint minden mindegy és egyformák vagyunk. Valóban, emberek
vagyunk mindannyian, de különbözők, s az Úristen akarta, hogy ez a
virágos rét olyan színes legyen. Az Úristen akarta, hogy magyar legyen
ezen a földön, ahogy azt is, hogy a többi nemzet is. Ezért őrizze meg a
margaréta a margarétaságát, a rózsa a rózsaságát, az ember és a magyar
ember pedig az önazonosságát. Ez is feladat és küldetés. Aki erre nem
képes, azt manipulálják. Ézsaiás prófétánál olvassuk a felelős
vezetőkről, hogy ki figyel fel rá és ki gondol a jövővel.
Hányan, de hányan megállapították, megállapítottuk, hogy
vezetőink megelégszenek a múlt csonkjainak a lerágásával! Abból
nemcsak ők, még a gyermekeik, unokáik is eléldegélnek. Ki-ki a maga
hasznát keresi, a népcsökevény maradványainak a felélésével, mondja a
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próféta. Amíg ezekből éldegélnek, addig működtetik a két beteg tüdőt.
Az egyik a meddő, önkényes vallásosság, a másik a politikai keretek.
Az igazi vallásosság az, ami eseményeket teremt. A politikáról tanácsos
nem szólni, mert azt mondják majd, hogy politizálás, holott minden
embernek kötelessége a közéletbe beleszólni és felelőssége azt
formálni, legyen az pap, vagy nem pap. Amikor ezt teszi, az nem
feltétlenül politika.
*
A rab vezető nem akar szabad embert látni.
Ki a vezető? Az, aki uralkodik a távlatok fölött és messze néz. A
zsellér és a mai percember nem tud távlatokban gondolkodni. A vezető
hivatása: összefüggésben látni, irányt, tartalmat közvetíteni, a
sorsfordulóknál elől állni. Ez nagyon nehéz dolog.
A hatalmasok a gyöngébbeket szolgákká teszik, sokan szolgák
közülünk, mert valakinek, aki több pénzzel, hatalommal rendelkezik,
eladták magukat, az ő szolgálatába álltak. Az emberek nagyon sokszor
a démonok szolgái lesznek. Ilyenkor azt mondják, értsük meg őket,
mert különben nem kapják meg azt a milliárdot. Tudják, hogy nem jó,
amit tesznek, de úgy érzik, meg kell tenniük. Sok ember eladja testétlelkét, mint a mészárszéken a disznóhúst. Akik pedig azt megveszik,
azok a nép legjavát kiszolgáltatják a démonoknak és az e világnak,
olvassuk a zsoltárok könyvében.
A vezetőnek mindig helyzete van. Heródesnek is helyzete volt
Jézus születésekor, ahogy Pilátusnak is Jézus halálakor. Helyzete volt a
fáraónak és minden királynak, minden iskolaigazgatónak,
családapának, óvónőnek, polgármesternek, mindenkinek, aki bármilyen
kis közösségért felel, helyzete van, amelyet legtöbbször ismer is. Ezt
vagy kihasználja, vagy elutasítja, mert így kényelmesebb neki. Az az
Isten szándékát akadályozó hatalmi, közéleti emberek szimbóluma ki
más, mint a fáraó?
A vezető intelligens, hívő ember, aki bocsánatot kér, olvassuk a
Kivonulás könyvében. Márton püspökről mondják, hogy egyik órán
véletlenül megbántotta az egyik teológust. A következő órán, mire
észrevette, hogy mit tett, azzal kezdte: „Bocsánatot kérek, fiam”. Az
Istenhez közel álló, intelligens ember bocsánatot tud kérni. Nem rabja
tisztségének, hatalmának.
Gondoljunk a mára. A rab vezető maga körül sem akar szabad
embert látni, a viselt tisztség és tekintély megköti. Az idők jeleit érti, de
fogoly. Azonosult a felvett címmel, rabja a fáraóról kialakult képnek.
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Hivatali félelme megbilincseli, nem változtat semmit. Ami van, ahogy
van, úgy a legjobb, gondolja. Állapotának, helyzetének, pozíciójának
foglya. Szolgálja a rendszert, ami őt fenntartja, nem meggyőződést,
vagy a jót képviseli. Aki így viselkedik, az hulla rendszert szolgál.
Vannak más magatartásformák is: Kornéliusz százados,
Nikodémusz, vagy Mózes – ők egyéniségek. Kornélius hivatali ember,
katonatiszt, de nem bűvöli el a császár koronája, a százados szintén
katona, de tovább lát a császár jogaránál.
Nem vakítja el a főpapok szövege, vagy a többség harsonája. Hisz,
és hitét katonája előtt is megvallja: Jézus az Isten fia, akkor is, ha a
helytartó és a főpapok ezt másként látják – mondja. Mózes megújult
személyiség, nincs benne kisebbrendűségi érzés. Amikor a fáraóval
tárgyal, egyenrangú félként tárgyal és szembenéz, még akkor is, ha
beszédhibás – vállalta küldetését.
Népét és közösségét képviselte, éreztetve azt, hogy egy nép áll
mögötte, de azt is, hogy ezért a közösségért ő minden áldozatot
meghoz, életáldozatot is, ha kell. Visszautasítja a kis lépések
politikáját, amiről annyiszor hallottunk már mi, akik korábban született
testvérek vagyunk, és még ma is ezt tanácsolják.
*

Gyerekek kártya játékot játszanak Lieszkovszky Idával a gyerek program alatt.
(Somogyi Mariana felvétele)
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Mécs László:

HISZEK A VÉRSZERZŐDÉSBEN
Hiszek a vérszerződésben,
mit kötött a Hét-vezér
sok-későbbi más vezérrel;
mit kötött a százezer
közvitéz sok millióval:
sok keresztes, jó vitézzel,
barna Corvin-légióval,
kurucokkal, honvédekkel,
világháborús bakákkal,
amíg összefolyt a vér:
előbb csak egy fakupában,
majd a nagy Hungáriában,
majd egész Európában,
folyton összefolyt a vér
─ Hiszek a vérszerződésben!
Hiszek a csók-szerződésben,
mit kötöttek az anyák
hosszú ezredéven át:
lét-alatti, láthatatlan
csók-kutakból szakadatlan
csobogtak a vérerecskék,
egymás útját keresztezték,
keveredtek, összefolytak,
közös álmokat sodortak
nagy, szent kereszteződésben.
─ Hiszek a vérszerződésben!
Hiszek a föld-szerződésben,
mit ekével írt a nép
az ezer ízekkel szép
Székelyföldre, Nagyalföldre,
Nyitravölgybe, Hernádvölgybe,
s lett belőle:
ezer-ízű egy-kenyér;
egy-kenyérből ezer ízű.
közös lüktetésű vér!
─ Hiszek a vérszerződésben!
135

Hiszek a sír-szerződésben:
Nagy Rákóczi Kassán fekszik,
Nagy Petőfi Segesváron;
Nagy Széchenyi Cenken fekszik,
Zrínyi Miklós Szigetváron.
Minden dombos, lapos tájon
poszton áll egy halott Pásztor,
az élőknél élőbb százszor,
s vigyáz, hogy bár könnyel, fájón,
minden erő, minden álom,
minden vércsepp össze-álljon,
s minden malmunk újra járjon.
─ Hiszek a vérszerződésben!
De a szurony-szerződésben,
meg a börze-szerződésben,
meg a papír-szerződésben
nem hiszek!

Dr. Nádas János köszönti a megjelenteket.
(Somogyi Lél felvétele)
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IV.
KIÁLLÍTÁSOK
A XLVII. Magyar Kongresszus kiállításai képző- és iparművészeti,
bélyeg- és könyvészeti osztályokra tagozódtak. A kiállítások 2007.
november 23-én reggel nyíltak meg és a Magyar Bál végéig voltak
díjtalanul látogathatók.

Megnyitó
Az emigrációs könyvkiadás termékei Ludányi Nádas Julianna
közreműködésével voltak bemutatva.
***

A MAGYAR KONGRESSZUS EZ ÉVI TÉMÁJA:
„WASS ALBERT NYOMÁBAN
ERDÉLYÉRT ÉS MAGYAR HAZÁNKÉRT”
***
Makk Imre: A Magyar Társaság művészi osztályának elnöke:
festménykiállítás / Paintings by Imre Makk (Honolulu, HI)
Árpád aranyérem művek, festménymásolat kiállítás / Árpád medal
recipients works of art: Prof. Petheo Béla (St. Cloud MI), Boesze János
(Chicago, IL).
Bogárdy Imre: Akvarellkiállítás / Aquarelle Paintings, Watercolor
Paintings by Imre Bogárdy (Cleveland, OH).
Bugnyár Zoltán: Fényképkiállítás / Photography by Zoltán
Bugnyár (Budapest & Cleveland, OH).
Buza György: Fényképkiállítás / Photography by George Buza
(Cleveland, OH).
Dömötörffy Éva, ékszerművész: Kiállítás / Jewelry Design by Éva
Dömötörffy (Cleveland, OH).
Madzsar Éva, ékszerművész: Kiállítás / Jewelry Design by Éva
Madzsar (Cleveland, OH).
Hornok Ernő: „Verespatak” c. Vándorkiállítás / Traveling Photo
Exhibit on Verespatak, Transylvania by Ernő Hornok (Gyomaendrőd,
Mo.)
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Wass Albert könyvkiállítás, összeállította Nádasné Gabriella / The
works of Albert Wass, book display arranged by Gabriella Nádas
(Canton, OH).
Wass Albert Könyvvásár / Books by Albert Wass for sale from
original publisher.
Ludányi Nádas Panni: Könyvkiállítás / Hungarian Book Display &
Sales, arranged by Julie Nádas Ludányi.

Ludányi Nádas Panni a Könyvkiállításon. (Nádas János felvétele)

Dömötörffy Éva, ékszerművész a művészkiállításon. (Somogyi Lél felvétele)
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V.
IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST
A XLVII. Magyar Kongresszus Irodalmi és Művészestje 2007.
november 23-án, pénteken este 7 órakor, a Crowne Plaza Cleveland
City Centre Hotel 6. emeleti dísztermében vette kezdetét.
Az est közönségét Bugnyár Zoltán, mint műsorvezető, meleg
szavakkal köszöntötte a közönséget. Majd az egyes szereplőket különkülön bemutatta.
*

Peller Ildikó (Westlake, Ohio):

„MEGRENDÍTŐ, LÉLEKEMELŐ:
WASS ALBERT EST”
─ ERDÉLY, SZÉP HAZÁNK ─
2007 november 23-án, pénteken este
7:00 órakor elnémult a terem. Bugnyár
Zoltán műsorvezető üdvözlő szavai
bevezették az Irodalmi és Művészi Est
témáját megnyitó első előadást.
Pellerné Ildikó első szavaiban
megemlítette, hogy a 2008-as év Wass
Albert emlékév, a nagy magyar író és
költő születésének 100-ik, majd halálának
a 10-ik évfordulója.
Majd egy gyönyörű, 174 színes
képből álló vetített képsorozat idézte fel
Wass Albert nagyságát, tehetségét,
Wass Albert
magyar
szívét
és
szülőföldjéhez,
Erdélyhez mindhalálig hű lelkét. A „Mesék az erdőből” című
könyvének kiválasztott idézetei maghatározták a könyvben szereplő
„látó ember” fogalmát.
A képvetítéssel ékezett előadás keretében a már sok éve ismert
Mécs Éva szavaló és előadó művésznő a költő „Üzenet haza” című
versét szavalta el, majd a közismert énekművésznő, Lendvay Gabriella
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elénekelte a „Székely fohász” című ima-éneket, Peller Miklós zongora
aláfestésével. A megható és művészi előadást könnyes szemek és egy
elismerő taps zárta be.
Ezután Iózsa Erika szavalóművész Wass Albert verseiből adott elő,
amelyek felidézték a hontalanná vált nagy költő hazaszeretetét és
szülőföldje utáni vágyát. Erikát követve Lendvay Gabriella egy erdélyi
dalcsokorral ajándékozta meg műsorunkat.
A Sors úgy hozta, hogy köztünk lehetett a nagy költő fia, Wass de
Czege Huba, aki édesapjával kapcsolatos gyermekkori élményeit idézte
fel.
Péterffy Gyöngyi költő és előadóművész Wass Albert tiszteletére
írt saját költeményét szavalta el „Élsz és élsz tovább” címmel, majd
Szedenits Jenő szavalóművész, költő és író adta elő „Székely fájdalom”
című saját költeményét.
Abelovszky Eliz költő és író következett „Erdély elűzött prófétája:
Wass Albertnek” című versével.
Kanadából érkezett hozzánk Király Ilona költő „Szérü tűz”
költeményével.
Ugyancsak Kanadából érkezett az Antalóczy Trió ének és
zeneszámokkal. Amriskó Éva Szerencsről érkezett „Erdélyi
virágcsokor”-jával.
Mécs Éva költő, író és előadóművész „Kedvenc verseimből” adott
elő nagy sikerrel.
Ezután Lendvay Gabriella elénekelte az „Estharang” című
operettáriát Peller Miklós zongorakíséretével, majd Sass Szilvia
operaénekes lemeze alapján egy Ave Mariá-t énekelt el. Az Irodalmi és
Művészest Lendvay Gabriella előéneklése mellett a Székely
Himnusszal zárult.
A hallgatóság nagy elismerő tapssal jutalmazta meg a kiváló
előadókat és tehetséges szereplőket.

Az Irodalmi és Művészest közönségének egy része. (Nádas János felvétele)
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Bugnyár Zoltán, Peller Ildikó, Iózsa Erika, és Lendvay Gabriella a Magyar
Kongresszus Irodalmi és Művészestje alatt. (Nádas János felvételei)
Következő oldalon balról jobbra: Peller Ildikó, Peller Miklós, Szedenits Jenő,
Péterffy Gyöngyi, Nádas János, Király Ilona, Iózsa Erika, Mécs Éva, Wass de
Czege Huba, Lendvay Gabriella, Amriskó Éva, Abelovszky Aliz, Antalóczy Éva,
Antalóczy Imre, Bugnyár Zoltán, Antalóczy Scarlett. (Somogyi Lél felvétele)
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Péterffy Gyöngyi és Szedenits Jenő megemlékeznek Wass Albertról. Alul, az
Antalóczy Trió ad elő, Antalóczy Scarlett vezetésével.
A következő oldalon az Árpád Szövetség és Árpád Akadémia kitüntetettei: Juhász
János, Péter János, Balogh Jim, Megyimóri Marika, Lauer Andrea, Kőrössy János,
Kőrössy Ildikó, Király Ilona, Szedenits Jenő. A háttérben láthatok Dr. Nádas János
és Somogyi Lél. (Nádas János felvételei)
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VI.
DÍSZVACSORA ÉS A MAGYAR BÁL
A XLVII. Magyar Kongresszus és az azt követő Magyar Bál a
Crowne Plaza Cleveland City Centre Hotel (777 St. Clair Avenue)
nagy báltermében 2007. november 24-én, szombaton került
megrendezésre.
A tiszteletbeli díszfővédnökök:
Honorable Senator GEORGE V. VOINOVICH
Senator from the State of Ohio

The Honorable FRANK G. JACKSON
Mayor of Cleveland

Honorable AUGUST B. PUST
United States Commission for the
Preservation of America’s Heritage Abroad

*
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 Fr. Kiss Barnabás, a Szent Kereszt Magyar Római
Katolikus templom plébánosa, a Magyar Püspöki Konferencia
Delegátusa (Detroit, MI).
Dr. Nádas János, mint a Magyar Kongresszus elnöke és rendezője,
üdvözölte a megjelenteket, és jó étvágyat kívánt.
*
Az ízletes díszvacsora elfogyasztása után a 2007. évi Árpád-érempályázat kihirdetésére és átadására került sor.
***
Somogyi F. Lél, mint az Árpád Akadémia főtitkára, felkérte dr.
Nádas Jánost, a Magyar Társaság elnökét, hogy a Magyar Kongresszus
Bírálóbizottsága által odaítélt arany Árpád-érmek nyerteseit hirdesse ki.
A 2007. évi Árpád arany érem
Boesze János
Lauer Andrea

Prof. Petheo Béla
Szedenits Jenő
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Ezüstérem — Király Ilona
*
Ezután az Árpád Szövetség díszjelvényeinek átadása azok részére,
akik évtizedeken át önzetlenül dolgoztak emigrációs magyarságunk
megmaradásáért.
Árpád Szövetség díszjelvénye
Balogh Jim
Juhász János
Péter János
Kőrössy Ildikó
Kőrössy János
Megyimóri Marika
Brig. Gen. Huba Wass de Czege
accepting for Czegei Wass Foundation
Elismerő díszoklevél
Abelovszky Eliz
Ambrosy Anna
Baloghné Petres Judith
Dr. Várdy Huszár Ágnes
Dr. Várdy Béla
A kitüntetések után dr. Nádas János, a Magyar Társaság elnöke,
megköszönte a megjelenteknek a díszvacsorán való részvételt, majd kis
szünet után megnyitotta a Magyar Bált.
Magyar Bál
2007-es bálelnökök:
Nádas Tas és Lieszkovszky Ida
Elsőbálozók
2007-es nyitótáncosaink bemutatása:
Gegenheimer Gabriella
Horváth Andrea

Kovács Szilvia
Madzsar Julianna
Némethy Éva

Ramsey Megan
Relle Ilona
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Bálelnökök: Nádas Tas és Lieszkovszky Ida
(Somogyi Lél felvétele)

A Clevelandi Cserkész Regös Csoport székely táncot mutat be.
(Somogyi Lél felvétele)
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Elsőbálozóink: (Balról jobbra nézve) Kondray Marci kiséri Relle Ilonát, Kondray
Viktor kíséri Ramsey Megant, Kovács Szilviát bevezeti Gulden Tamás, Horváth
Andreát bevezeti Tárnoki Dávid, mögöttük Madzsar Julit bevezeti Némethy István.
(Nádas János felvételei)
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Némethy Éva, első bálozót bevezeti Tárnoki Ádám.
(Nádas János felvételei)

A szombat déli büfé.
(Somogyi Lél felvétele)
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*
A tánczenét a “The Hungarians” szolgáltatja.
A clevelandi cserkészek Regös csoportja
„Székely Népi Táncot” mutat be este 11:00 órakor,
Slattery Kriszta és Tábor Mátyás vezetése alatt.
*

TÁRSASEBÉD
A szombati előadásokat, november 24-én délben,
ízletes társasebéd követte.
A társasebéd előadója:

Brigadier General (Retd) Huba Wass de Czege:

„”“PAPI THROUGH MY EYES:
RECOLLECTIONS BY A SON OF
WASS ALBERT”
***

ISMERKEDŐ ÉS BÚCSÚEST
A XLVII. Magyar Kongresszuson megjelentek közül többen
érkeztek szállásukra már a megnyitás előtt. 2007. november 25-én,
vasárnap nem tudott mindenki visszarepülni otthonába. Fogadásukról a
rendezőség gondoskodott.
***
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Brigadier General (Retd) Huba Wass de Czege during his presentation on his father.
(Photo by János Nádas)

Dr. János Nádas with Edith Lauer and Huba Wass.
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Brigadier General Huba Wass de Czege, US Army Retired

PAPI THROUGH MY EYES:
RECOLLECTIONS BY A SON OF WASS ALBERT
The following is an excerpt from a nearly 60 page English language
article by Huba Wass de Czege prompted by his participation in the XLVII
Hungarian Congress in Cleveland, OH in November, 2007. The full text of this
article is published and available on the website of the Hungarian Congress at
www.hungarianassociation.com.

Papi, my father Wass Albert, the author, would have been 100 on
January 8th, 2008. This commemorates our loss these ten years since he
has been gone, but it also celebrates the long and productive 90 years
he served as an example and mentor to us and every one he touched in
person or through his work.
What follows was originally offered as an epilogue to the Szabad
Tér Kiadó version’s of Wass Albert’s “Voltam,” a special collection
published in Budapest in 2006 of autobiographical writings Wass
Albert began even before the Second World War, and while still in
Erdély. But, rightly, the editors thought it best to have Wass Albert be
the sole voice in that book. Here is an amended version of that earlier
project in English. A shorter Hungarian version will appear in the more
complete edition of “Voltam” being prepared by Mentor Kiadó from
Erdély.
This English version is prompted by my participation in the XLVII
Hungarian American Congress in Cleveland, Ohio on 23 and 24
November 2007, which was to a great extent dedicated to
commemorating my father’s work in America in behalf of the
Hungarians left behind the Iron Curtain. This work is to satisfy an
immediate, and sincere interest in Papi’s life, and how we viewed his
life and work within the Hungarian American community.
*
The full article contains the following sections:
Papi Through My Eyes: Recollections by a Son of Wass Albert
An Introductory Foreword
The Beginning: Up to June 1943
All Is Lost: Up to Summer 1948
The War
Bavaria
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Finding His Voice and His New Place: Up to Summer 1956
Hamburg
Emigration
Ohio
Astor
On to Gainesville
Organizing the Crusade in America: Up to Summer 1970
Getting Established in Gainesville
A Natural Rhythm of Life
“Out Reach”
Into the Big World
Becoming A Family of Adults
The Golden Decades: Up to March 1987
Focus on the Mission
The Justice Department Investigation
Papi’s Early Concerns About His Legacy
The Troubled Sunset: Losing Bebe, a New Marriage, Old Age, and a
Silver Lining
Losing Bebe
Period of Transition and Possibilities (1988-91)
Family Frictions, Upsets, Disappointments, and Low Points (92-95)
The Turning Point (95-97)
The Last Days
The Legacy Continues
Biographical Sketch: BG(R) Huba WASS de CZEGE

*
An Introductory Foreword
This short biography provides a greater appreciation of the
obstacles he had to overcome to achieve his life’s work. Papi’s life is
organized into six distinct periods, some very long, and others very
short. During each period his circumstances changed dramatically and
these influence his priorities, the issues he chose to address, his moods,
and the energy he could devote to his work.
Consequently I have written six biographical sketches: “The
Beginning: Up to June 1943,” “All Is Lost: Up to Summer 1948,”
“Finding His Voice and His New Place: Up to Summer 1956,”
“Organizing the Crusade in America: Up to Summer 1970,” “The
Golden Decades: Up to March 1987,” and “The Troubled Sunset:
Losing Bebe, a New Marriage, Old Age, and a Silver Lining.” Finally I
close with a short sketch of Papi’s “Last Days” followed by “The
Legacy Continues: An Epilogue.”
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The first period is about his early life up until he goes to the
Russian Front in 1943. The events and scenes of the interwar years
shape the issues he writes about, and he has the means and the
opportunity to make his writing the number one priority of his life. He
produces insightful works of great and lasting value during this time.
The second period begins when he becomes a soldier in Russia, at
age 35. From the time of his arrival at the front, the fighting becomes a
retrograde: out of the Ukraine; backward through Transylvania; and
backward through Hungary ending in Bavaria. His world has become
unhinged. In Bavaria he lives a simple, but physically demanding,
country life. But he has time to reflect on what happened and to think
about the meaning of the mission he has accepted by having left
Hungary. By about 1947 he is working on Give Me Back My
Mountains and it is published in 1948.
Then begins the third period, one of getting established in exile,
raising his family, and writing what he can and publishing it as he can.
This period extends from 1947 until his employment with the
University of Florida in 1956. This 17-year period is full of
frustrations. He decides by 1947 that he must go to America and tell his
story there. He turns down opportunities to go to Chile, Argentina, and
Brazil while still in Bavaria. He moves his large family, for whom he
must provide a living, to Hamburg, the home of his wife’s family. Two
things convince him to leave for America. Even though Give Me Back
My Mountains is a big success, widely read and translated into several
languages, Europe is wounded and deeply preoccupied with healing
itself. He perceives that while he can build sympathy, he can’t motivate
useful action. Remembering the lesson of Trianon, he realizes that the
arbiter of the future is America. The short period in Hamburg prior to
emigrating in September 1951 only confirms his belief. Establishing
himself in America is not easy, and he must work hard at various
occupations and move frequently to provide for his family. He passes
through divorce and remarriage and the difficult and time-consuming
challenges and rewards of parenthood and being the head of a mixed
family. Word of his “war criminal” status arrives by 1952 within the
Jewish community in America, he is unjustifiably labeled an antiSemite and he sees normal opportunities to publish closed to him. Then
by the fall of 1956 he finds a secure position as a professor at the
University of Florida.
This begins a fourth period, lasting until 1970, during which his
main aim is to reach out to the Hungarians in exile in America to help
“tell the story” in the event America has to make a decision in regard to
154

Hungary’s future. His life becomes less stressful. It becomes
established in a regular rhythm that accommodates long periods for
reflection and writing. His children leave home one by one, and from
the end of the 60’s through 1970 he clarifies his objectives, decides
how to proceed, and becomes more satisfied with his progress. He
begins and builds the American Hungarian Literary Guild and the
Danubian Press. The last eleven-years of this period is marked with a
vigorous “out reach” program to the Hungarian exile communities in
the United States and Canada. This involved long annual summer
travels by auto throughout North America.
Wass Albert’s retirement from the University of Florida and his
return to the Ocala National Forest in 1970 at the age of 62 begins the
fifth phase of his life. At an age when most humans contemplate their
retirement, and begin their withdrawal from active professional life, he
begins a very productive seventeen years. He could devote more time
to the missions of the organizations he had started, and to his “out
reach” program among the Hungarians, and with influential Americans.
Besides this, several excellent pieces of literature were created. Most
noteworthy among these was a two volume fictionalized 1000-year
saga of our family in Transylvania from the Middle Ages to the present,
entitled the Sword and the Scythe, or Kard és Kasza in Hungarian. He
also became an influential member of many Hungarian and
Transylvanian exile groups, earned many honors and spoke often to
influential Americans about minority rights in Romania, and other
important issues. But this period is also marked by stressful episodes,
such as the 1978 to 1980 investigation of his “war criminal” status by
the Office of Special Investigations of the US Justice Department,
occasioned by the Romanian Government’s release of the transcript of
the post WWII “People’s Court” that convicted him and many other
“class enemies” in absentia.
It would be fair to say that the sixth and last phase begins in March
of 1987 when Papi, at age 79, loses “Bebe” (Elizabeth McClain Wass
de Czege), his wife, love and true partner of 35 years and ends in
February 1998 with his tragic death at the age of 90. This is the most
difficult period, because it is when we first confront the reality of
Papi’s aging and the vulnerabilities his aging reveals. This was a period
of very high and very low emotions for him and for all of us. For
instance, it was the time of the end of the cold war, a rediscovery of
Papi’s works and renewed interest in their publication. After four
lonely years Papi finds a new wife and two generations of the family
unite to establish the Czegei Wass Foundation to continue his mission.
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But, also during this time, not only was Papi beginning to age visibly,
but the entire family gathered on four sad occasions, early efforts to
publish in Hungary ended in failure. Also he becomes increasingly
concerned about who will care for and publish the body of works he
would leave behind. And finally, his new marriage causes stressful
moves away from and back to Astor Park, and creates other difficulties
for him and for the family. Accumulating sadness, the stresses of his
daily private life, and a failing body, cause him to take his own life at
the age of 90.
But the story of this remarkable author, his vision, and his work
did not end on 17 February 1998. It continues to unfold. He arranged to
continue his work through a nonprofit organization formed with his
sons. He assigns his copyright to it, so earnings from his writings could
be used for the benefit of the Hungarians he left behind in
Transylvania. And progress is being made toward his “rehabilitation”
with the Romanian authorities.

Brigadier General Huba Wass de Czege, US Army Retired

ABOUT “PAPI THROUGH MY EYES”
Gabriella and John,
I arrived home safely, and without mishap. As I said, I would like
to come again just to spend time, talk with people, and maybe even
improve my Hungarian. Next time I will plan better. Thank you for
everything.
First, I want to thank all for honoring my father. Knowing how
people now feel about his work would have been very gratifying to
him.
Second, I want to thank the effort you have taken to try to
understand the family viewpoint in the continuing story of trying to do
Papi's work. I have attached Papi Through My Eyes: Recollections by a
Son of Wass Albert. You may find it useful to circulate this among the
interested Hungarians in America to inform them better of our
relationship to our father and to counter the false stories circulating. I
think many of the people who were present at the Congress would read
it.
Third, thank you for introducing me to the many wonderful people
there, especially Edith Lauer, whose inspiring "56" stories I am now
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reading. I don't think I emphasized enough how the events of 1956
affected to strengthen my decision to pursue a military career.
I hope you have received adequate thanks for the great effort you
both have expended to organize this weekend.
Warm Regards, Huba Wass
*

„CSILLAGÖSVÉNYEN HAZATÉREK ÚJRA”
Wass Albert élete
A Mezőség szívében született, a Kolozs megyei Válaszúton 1908.
január 8-án, arisztokrata családban, a kálvinista vallás jegyében, gróf
Wass Endre és Bánffy Ilona gyermekeként. A család a nemesi címet, a
Czegei tavat és a körülötte levő dombokat még Szent László királytól
nyerte. Ezeknek a domboknak egyikén állt a vasas-szentgotthárdi
udvarház, amelyben a kis Albert született, s ott terült el az a mezőségi
föld is, amelyet művelni, szeretni tanult, míg a történelem vihara ki
nem tépte onnan. A család régi kastélyát a kommunizmus éveiben
lerombolták, helyén egy konzervgyár éktelenkedik. Második otthona, a
czegei kastély is e rombolási düh áldozata lett.
Tanulmányait a nagy múltú Farkas utcai Református
Kollégiumban kezdte, Kolozsváron. Itt érettségizett 1926-ban. Ezután
gazdasági tanulmányokat folytatott a magyaróvári és a debreceni
gazdasági akadémián, majd Németországban és a párizsi Sorbonne-on.
Tanulmányai végeztével visszatért a család birtokára és gazdálkodni
kezdett. A gazdálkodástól minduntalan a szavak világa ragadta el.
Versek írásával kezdte. Versesköteteivel felhívta magára az erdélyi
helikonisták figyelmét. Meghívták a gróf Kemény János marosvécsi
birtokára irodalmi és művészeti találkozóra. Ekkor forrott ki benne a
transzilvanizmus életeszménye. – 1934-ben megjelent „Farkasverem”
c. regénye, amely nevét országszerte ismertté tette. Az irodalmi körök
óriási elismeréssel fogadták e művét, s a kor legnagyobb hazai irodalmi
kitüntetését, a Baumgarten-díjat ítélték oda. 1944-ben a Magyar
Tudományos Akadémia tagja, majd a kolozsvári egyetem
díszdoktorává avatták.
A II. világháborúban, 1943-an a magyar csapatok oldalán a keleti
frontról az I. és II. osztályú német Vaskereszttel érkezett haza.
Szülőföldjét a román és orosz katonák támadásaitól védve, hátrafelé
lépdelve hagyta el. Akkor még nem tudta, hogy utoljára járt ezeken a
tájakon. 1945 Húsvétján elhagyta Magyarországot, maga és szerettei
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életét mentve. – A bajor erdőben fakitermelésnél dolgozott, ahol
feleségével és négy gyermekével egy padlásszobában húzódott meg a
„földönfutó grót”. Itt született meg legnevezetesebb műve, a „Funtineli
boszorkány” és a világ lelkiismeretébe belekiáltó „Adjátok vissza a
hegyeimet!” Neve ez utóbbi műve és katonai tevékenysége miatt a
román hatóságok feketelistájára került. – Szülőföldjén 1945-ben halálos
ítéletet hirdettek ki fölötte, s azt érvényben tartották halála szomorú
pillanatáig. – Háborús bűnösnek titulálták, bár bevallása szerint ártatlan
volt. – Vagyonát elítélőire hagyta, csupán lelkét mentette óceánon túlra.
1951-ben hajón elhagyta Európát. Először egy ohiói farmon dolgozott,
majd felfigyeltek rá s egy katonai akadémia felkérte algebrát tanítani.
Ezután a University of Florida meghívta német és francia nyelvet,
valamint európai irodalmat és történelmet tanítani. – „Amerikai Magyar
Szépmíves Céh” néven saját kiadóvállalatot alapított. Tizenkilenc
magyar és negyvenhárom angol nyelvű ismeretterjesztő témájú könyvet
és folyóirat sorozatot adtak ki, s ezeket díjtalanul megküldte az
amerikai középiskolák és egyetemi könyvtárak számára. Célja az volt,
hogy felkeltse az amerikai olvasóközönség és politikai körök figyelmét
Erdély problémája iránt. – E közben Magyarországon és Erdélyben
évtizedekig nem volt szabad nevét sem kiejteni. Halálra ítélték
szellemét is. Öt évvel ezelőtt, 1998 februárjában, vadászpuskája oltotta
ki életét. Sokan mondják, hogy öngyilkos lett. Egyedül volt, övéi
nélkül, élete vége felé sokat betegeskedett. De mivel egyedül volt,
merény áldozata is lehetett. A román szervek gyűlölete az óceánon túl
többször is megkereste. Wass Albertet a Kolozsvári Református
Kollégiumban arra tanították – amint 90. születésnapján idézte: „nem
hősi halált kell halni, hanem hősi életet kell élni”. Ő ezt utolsó
leheletéig megtette. – Hamvait titokban vitték haza. Egy részét a
marosvécsi Kemény vár parkjában helyezték örök nyugalomra, másik
részét szélnek eresztették az Istenszékén, a Kelemen-havasok magas
csúcsán, ahogy rendelkezett, 1955-ben írta egyik barátjának: ... „Ha
befejeztem ezt az életet, szelek szárnyán, csillagösvényen hazatérek
újra...”
Befejezésül álljanak itt búcsúzó szavai: „A könyvek megmaradnak,
s továbbra is harcolnak Erdély nagyjaiért – ahogy lehet. Szívem
mélyéből köszönöm annak a maroknyi hűséges magyarnak az
önfeláldozó kitartását, akik mindvégig mellettem maradtak és lehetővé
tették, hogy legalább ennyit megtegyek. Áldja meg őket az Úr minden
fájdalmas csalódás közepette a tiszta lelkiismeret isteni ajándékával. Ők
megtették, ami tőlük tellett. Ha minden magyar követte volna
példájukat, a magyarok dolga másképpen állna ma.”
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„Hadd búcsúzzam tőlük a Szentírása szavaival: „Ismertessétek az
igazságot, s az igazság szabadokká tészen!” „Az Úr irgalma legyen
mivelünk és bocsássa meg sok-sok vétkünket, amiket magunk kárára
ostoba gőggel elkövettünk”.

Péterffy Gyöngyi:

VEZÉRLŐ CSILLAG
– Dr. Czegei Wass Albert –

Öröktől fogva a
kezdet – kezdetével
megalkottad magad
részeként a fénynek,
magyarnak, igaznak,
nyelved Istenünkre,
viszed ami halad
a tökéletességbe!
Megtestesült bennem
Fénysugarad – a szó,
büszkén lengedezve
a szentelt lobogó!
Felemel fényébe,
törli a vakságom,
tudásod hatalma
örökvalóságod!
Megvalósult Szellem!
Világszellem része,
őrzöd nemzetedet!
Kincset adsz kezébe!
Vezérlő Csillag vagy
a Kárpátok egén,
mert csak az távozhat,
kinek fénye nem él!
Az a nemzet árva,
kinek nincs csillaga,
a magyart megóvja
– Csillagoknak raja!
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Csapó Endre:

AZ ISMERETLEN EMIGRÁCIÓ
Jeszenszky Géza volt külügyminiszter, történészprofesszor írása a
„Rubicon” c. történelmi folyóiratban jelent meg és bevezeti a XX.
századi magyar emigrációkról szóló írásokat.
A bevezető címe és alcíme: „Emigráció és politikai szerep. A
magyar emigrációk jelentősége”.
Az idézett részek dűlt betűvel:
„A hazai köztudat igen keveset tud az 1945 utáni nyugati magyar
emigrációkról. A nyilvános fórumokat ezzel kapcsolatban is a
félrevezető hamisítások és rágalmak uralták, szinte a kommunizmus
utolsó pillanatáig. Borbándi Gyula erről egy rendkívül alapos,
forrásokkal és pontos adatokkal alátámasztott, józan és elfogulatlan
értékelést készített 1985-ben, itthon ez a rendszerváltás hajnalán jelent
meg, de viszonylag kevesen ismerik, még kevesebben tanultak belőle”.
Valóban, keveset tudnak otthon az emigrációkról, és éppen a
legnépesebb emigrációról, az 1945-ben nyugatra, majd nagyrészt
tengerentúlra került mintegy egymillió magyarról tudhatnak a
legkevesebbet. Ez a tömeg nem szívügye a mai sajtónak,
könyvkiadóknak. A szemlézett írás szerzője is röviden intézi el őket:
„Sokan ma is egybemossák az 1945-ös és az 1947-es magyar
menekülteket. Borbándi ugyan helyesen rámutat, hogy az 1944 végétől
elmenekült mintegy egymillió magyar többsége nem volt nyilas, vagy
akár jobboldali, de politizáló részük nem ismerte el az 1945-ös
választások nyomán alakult kormány legitimitását és a királyság
eltörlését, és a demokrácia megőrzéséért küzdő itthoni politikusokat,
sőt jószerivel az egész népet kommunista kollaboránsnak tekintette”.
Borbándi Gyula nagyon szorgalmas ismertetője az emigrációnak,
nélküle még gyérebb lenne a rólunk elérhető kép Magyarországon, de
minden korrektsége és mértékletessége mellett Borbándi
részrehajlósága az „1947-es emigránsok” iránt azért is káros, mert az
emigrációról szóló egyéb összefoglaló munkák hiányában szinte csak
az ő írásaihoz nyúlhat az emigráció otthoni kutatója.
Tőle tudja J. G. úgy, hogy: „Nagyon kívánatos lenne ugyanakkor
tudatosítani, hogy az 1947/48-as kommunista hatalomátvétel
következtében egy politikai súlyban és szellemi erőben egyaránt
kimagasló magyar emigráció jött létre Nyugat-Európában és
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Amerikában”. Majd odébb: „Ez a ’47-es’ emigráció nemcsak kiváló
egyénekből állott, de volt esélye a sikerre, a ‘győztesként’ történő
hazatérésre is”.
Tény, hogy a ’47-es (nemcsak a ’45-öshöz mérten, de önmagában
is csekély számú) réteget felkarolta Amerika, de az 1956. november 4-i
fordulat után hamarosan szélnek is eresztette őket, jeléül annak, hogy
letett minden olyan politikáról, amelynek érvényesülésekor alkalmazná
őket egy magyarországi hatalomépítés céljaira. A kocka elvettetett, a
kétpólusú világhatalom főszereplőinek a külvilág részére
antagonisztikus megjelenítése során, más szóval a hidegháborúban, a
végső megoldást előkészítő tartósabb állapot idején nem kellettek már a
„rabnemzetek” Amerikában létrehozott nemzeti bizottmányai.
„Ez a ’47-es’ emigráció nemcsak kiváló egyénekből állott, de volt
esélye a sikerre, a ‘győztesként’ történő hazatérésre is. Pontosabban, a
hidegháború kezdetén úgy látszott, hogy erre reális esély van”.
Borbándi eléggé fölnagyította a ’47-eseket’, de ilyen megállapítást
nem tett. Tény, hogy Amerika foglalkozott a „rabnemzetek” (captive
nations) emigrációinak a felkarolásával, de visszatekintve, nyilvánvaló,
hogy ez is csak a szovjetellenesség látszatát szolgálta. Amikor
komolyra fordult a dolog (1956), nem illettek bele az amerikai
tervekbe.
A klasszikus értelemben vett, tehát olyan politikai emigráció,
amely a hatalomból elkergetettek gyülekezete volt, kis hányadát tette ki
a három emigrációs hullámnak. A nyilasok még hosszú éveken át
frakcióztak egymás közt a virtuális hatalom pozícióiért, az eszmei
örökség tulajdonjogáért, a nemzeti jelző és jó hazafiúság kisajátításáért.
A ’47-esek’ a bolsevista hatalom mellékhelyiségeiből jöttek ki a
nyugati országok oltalmában keresni a visszatérés lehetőségeit. Jobb
bánásmód, finomabb átmenet esetén otthon maradtak volna Rákosi
királysága alatt. Egyik a német hatalom árnyékában, másik a szovjet
hatalom kebelén jutott politikai szerepre.
A nemzeti emigráció névre azok szolgáltak rá igazán, akik feledve
vagy eleve elvetve a pártpolitikát, a nemzet sorsáért aggódva építették
ki az emigráció intézményeit.
Az 1956-os forradalomról szólva említi a szerző, hogy: „Egy rövid
pillanatra fölmerült a közeli hazatérés lehetősége, nem a hatalom
reményében, de szolgálatra készen. Nagy Ferenc ezt világosan
megmondta Tildy Zoltán volt köztársasági elnöknek. Ha győzhetett
volna a forradalom, sok értékes honfitársunk haza is tért volna, ehelyett
újabb kétszázezer, zömmel fiatal menekült el a második szovjet
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beavatkozás után. Ellentétben 1947-tel, most a prominens vezetőknek
esélye sem volt emigrálni, egyedül a világszerte tisztelt
szociáldemokrata, Kéthly Anna államminiszter képviselhette a ‘szabad
világ’-ban a legális magyar kormányt, és Király Béla tábornok, a
Nemzetőrség parancsnoka szimbolizálta a harcoló nemzetet. Az
elmenekültek jelentős része inkább gazdasági okokból távozott, a
sztálinizmust nemcsak az elnyomással, de a nyomorral is azonosítva, a
politikába belekóstoltak azonban létrehozták saját emigráns
szervezetüket, a Magyar Forradalmi Tanácsot.
... A kiöregedő nemzedék helyére lépő ’56-osok’ a ‘nagypolitika’
befolyásolásának kísérletéről lemondva, az energiákat egyrészt saját
jövőjükre, a nyugati magyarság hosszú távú fennmaradását biztosító
intézményekre (egyesületek, templomok, cserkészet, hétvégi magyar
iskolák) fordították, másrészt a szellemi életre, hogy legyen Nyugaton
egy virtuális, szellemi Magyarország, ahol a kultúra, a gondolkodás
mentes az otthoni béklyóktól, ahol szabadon lehet beszélni, vitázni a
magyar múlt, jelen és jövő nagy és kisebb kérdéseiről”.
Ha ezt az előbbi mondatot a három emigráció (’45-ös, ’47-es, ’56os) egyikére akarjuk alkalmazni, mint leginkább jellemzőt, akkor az a
’45-ös emigráció lesz. Másutt talán nem annyira, de Ausztráliában
majdnem, hogy kizárólagosan. Itt minden intézményt, ami tartósan,
legalább egy évtizedre fennállott és maradandót hagyott maga után,
azok vagy azokhoz csatlakozók hozták létre, akiket a háború sodort
nyugatra.
A forradalom idején az említett Nagy Ferencet, korábbi
miniszterelnököt eltanácsolták a szabadságharcosok a határon. Király
Béla tábornok sok mindent szimbolizálhat, de a harcoló nemzetet nem.
Az ’56-osokkal jöttek szabadságharcosok is, akik nem az elején, hanem
már csak a tél folyamán hagyták el az országot, mentve életüket.
„Kiemelkedő volt a magyar emigráció szerepe abban, hogy a nyugati
kormányok és közvélemény egyre több hiteles hírt, figyelmeztetést kapott az
utódállamokban élő magyar közösségek nehéz, általában romló
helyzetéről. A minden emigrációra jellemző civakodás, megosztottság
ugyan bőségesen tapasztalható volt a magyaroknál is, de a hazai rendszer
elítélése és a kisebbségvédelem egyesíteni tudta az erőket”.

Ez a két mondat jellemző az egész magyar emigrációra. Ha
követjük a felosztást, a ’45-ös, ’47-es és ’56-os, és hozzávehetjük a
’80-as évektől szórványosan , de folyamatosan külföldre, tengerentúlra
érkezőket, mondhatjuk, hogy minden egyes rétegnek voltak érdemes és
kevésbé érdemes tagjai, ha nem is egyenlő arányban.
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Végül is a Kárpát-medence magyarságának képletét jelenítjük meg
itt, azzal a különbséggel, hogy aki nem vesz részt valamilyen magyar
megmozdulásban, az sehol sem látható, az összességben nincs jelen. Ez
már önmagában is javítja a minőségi szintet. A kezdeti különbségek
idővel elmosódtak, a közösségért szívósan dolgozókat általában
megbecsülik.
Mindhárom emigrációs réteg politikai menekült volt, az ország
felett átvonult politikai viharok tömeges áldozata. Emigrációs mivolta
ebből ered, és nem a hatalom elvesztése és törekvés annak
visszaszerzésére körülményeiből.
A háború végeztével felvont vasfüggöny nyugati oldalán több
millió kelet-európai maradt, akiket már nem lehetett visszazavarni
szeretett hazájukba. Ennek a kifosztott, lerongyolódott, munkátlan és
jövőtlen embertömegnek vádló jelenléte késztette a győzteseket arra a
lépésre, hogy bűneik hordalékát, politikájuk döbbenetes termékét,
minél előbb szétvigyék Európából. Ne zavarja a marxista-kapitalista
világrend kiépítését.
Kellett is a munkáskéz. És – akarták, nem akarták – ezek a
szétáramlott milliók jelenlétükkel, szorgalmukkal és szándékos és
elhivatott felvilágosító tevékenységükkel leplezték azt a Szovjetuniót,
amelyet az angolszász politika keltett életre, és erősített
világveszedelemmé. A háború – amiről az amerikai közvéleménynek
azt mondták, hogy felszabadítás –, Európára a szadista söpredék
diktatúráját hozta. A nagy világcsalás álarcát a közép-európai
emigránsok távolították el.
Nagy dolog ez, hiszen Tocqueville is úgy vélekedett, hogy: „Ha
egyszer egy nézet elterjedt és gyökeret vert az amerikai földrészen,
akkor azt semmiféle földi hatalom nem képes kiirtani”. Nagy dolog ez
és ritka, talán egyedi eset volt, amikor félvilágnyi közvélemény alakul
ki a kommunizmus ellen, és kényszeríti a politikát a tisztesség útjára.
Amikor 1956-ban szétfutott a hír, hogy a magyar parlament előtt
23 ezer embert legyilkoltak (akkor itt ennyiről szólt a hír) megdermedt
a világ. Majd jött Budapest legázolása november 4-én. Emlékezzünk,
sem előtte, sem utána nem volt olyan egységesen megnyilatkozó
világközvélemény. Igen, a magyar ’56 világközvéleményt teremtett! És
maradandót, ami átállította a világvonat szemaforját.
Ne ragadjunk le félezer ’47-es emigráns legendagyártó
politikuskodásán, nem ők fújták a passzátszeleket, nem ők rakták le az
aknákat a szovjetvilág alá. Sorjában megtértek Kádár barakkjába,
hirdetve a liberalizáció csodás hatását.
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Sokat kell még tanulni a világ folyásáról annak, aki az
emigrációról történészkedik, elsősorban azt kell megtanulnia, hogy nem
lehet valóságos képet kapni elfogult, pártos írásokból. Másrészről, sok
mindenről be kellene még számolni annak érdekében, hogy a jövő
nemzedékek megértsék, mi történt valójában a XX. században.
Az emigráció valóban elvégezte történelmi feladatát. Csontjai már
hamvadnak, a maradéknak már nem sok ideje van. De még van igénye
arra, hogy a nemzet részeként tiszteljék, és hogy bekerüljön ilyenként a
nemzet egészének tudatába.
És nincs vége a folyamatnak. Az exodusnak, a szétáramlásnak utat
nyitott a vasfüggönyös nemzeti kalodák kora után végre bekövetkezett
uniós nemzetköziség, minden előnyével és hátrányával. Évezrede nem
volt ekkora változás az európai nemzetek életében. Tudomásul kell
vennünk, hogy a múlt századi politikai üldözések okozta szétáramlások
után az új helyzet más természetű szétáramlásai következnek.
A új korszakban halványodik az állampolgárság jelentősége, és
felértékelődik a nemzet közösségtartó ereje. Jó lenne, ha
Magyarországon komolyabban készülnének az élet új rendjének
kezelésére. Nem elég szép szavakkal 15 milliót említeni, meg – ne
engedjük el egymás kezét – de tenni is kell végre, hogy a magyar
nemzet határok nélküli valóság legyen.

Peller Ildikó bemutatja a Wass Albert „Erdők Könyve” meséjét.
(Nádas János felvétele)
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Dr. Toth Gergely beszélget Makk Imrével,
a Magyar Társaság Művészi osztályának elnökével.

Böjtös László
„Magyar állampolgársági kérdések”
címmel ad elő. (Somogyi Lél felvétele)

Andrea Lauer Rice during her
presentation “Reaching out to the
Second Generation” in which she
discussed if Hungarian Americans
will assimilate or develop a viable
networking community.
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Balról fent: Lendvai Lintner Imre, KMCSSZ ügyvezető elnöke ismerteti a „100 éves
a cserkészet” című előadását. Jobbról Dr. Keresztény Zoltán, film rendező, ügyvéd,
bemutatja a Megsebzett Ünnep filmet. Balról jobbra alul: Dömötörffy Zsolt,
program elnök és Dr. Tápay Miklós, Iráki háború előadása alkalmával.
(Nádas János felvételei)
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VII.
AZ ÁRPÁD AKADÉMIA
XLII. ÉVI KÖZGYŰLÉSE, ELŐADÁSOK
Az Árpád Akadémia XLII. évi rendes közgyűlésére 2007.
november 25-én, vasárnap délelőtt került sor.
*

Az Igazgató Tanács ülései
Az Árpád Akadémia Igazgató Tanácsa – az Árpád Akadémia
fenntartó testületének, a Magyar Társaságnak választmányával együtt
2007. májusában ülésezett hosszabb tárgyalásokkal. Szeptember hónap
elején a Magyar Kongresszus rendezésével kapcsolatos megbeszélések
folytak.
***

AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XLII. ÉVI
RENDES KÖZGYŰLÉSÉN
elhangzott előadások
2007 november 25-án, vasárnap, a következő
hangzottak el Somogyi F. Lél főtitkár elnökletével:

előadások

Ökumenikus Istentisztelet: dr. nt. Tamás Gábor (Lorain, OH)
Dr. Nádas János megnyitója
Dr. Tápay Miklós (Cincinnati, OH) „Az iszlám kettészakadása és
az iraki háború”.
Dr. Tóth Gergely (UC Berkeley, CA): „Magyar közösségeink
Argentínában és Brazíliában - képes útibeszámoló: 2. rész: Sao Paolo”.
Dr. Török István (Nashville,TN): „Visszhangok az emigrációból”
(Felolvassa Somogyi F. Lél).
Freedom Dance, an animated documentary film (released 2007),
Steven Fischer & Craig Herron. Four months in the lives of artist
Edward Hilbert & wife Judy during 1956 Hungarian revolution. Story
of the Hilbert’s eventful escape intercutting original character driven
animation with recorded interviews & photos. (Winner of 2007 Peer
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Awards, Documentary, Washington DC.; Official selection at Utopia
Film Festival, Greenbelt, MD)
A Kongresszus ünnepélyes bezárása a Himnusszal végződött.
***

Tápay Miklós:

AZ ISZLÁM KETTÉSZAKADÁSA
ÉS AZ IRAKI HÁBORÚ
Az iszlámon belüli, több, mint ezer évvel ezelőtt bekövetkezett
szakadás az új vallást két nagy szektára, a szunniták és a siiták táborára
osztotta. Bár az egész muzulmán világban a siiták csak 10-15 %-ot
képviselnek, a Közel-Kelet olajforrásainak területén ők vannak
többségben és így politikai súlyuk messze nagyobb ennél az aránynál.
A két szekta közötti, kiengesztelhetetlennek látszó ellentét és
gyűlölködés tehát ősi és mint hamu alatt izzó parázs, időnként
fellángol. Ez történt Irakban is, ahol a siita többség a kisebbségben lévő
szunniták uralma alatt sínylődött 2003-ig, Szaddam Husszein
hatalmának megdöntéséig.
Az iraki háborúban azonban nemcsak a két szekta gyilkos
vetélkedéséről van szó. A siiták táborán belül is van megosztottság és
az egész háború eddig egyik legnagyobb csatája Najaf mellett, ez év
januárjában, épp egy ilyen siita-siita összecsapás volt. Újabban pedig a
4 délkeleti tartományban folyó harcoknak is csak egy része irányult a
Baszrában állomásozó, aránylag kis angol helyőrség ellen. A harcok
nagyobb része a két siita milicia, a Badr brigád és a Mahdi hadsereg
között zajlott le, melyek az iraki parlament két politikai csoportjával
állnak kapcsolatban. – Az utóbbi hónapokban Irakban tulajdonképp 3
egyidejű belháború zajlott le: az egyik a siiták és a szunniták
vallásháborúja, a másik a két szekta közös harca az amerikaiakkal,
akiket mind a kettő nemkívánatos megszállóknak tart. A harmadik
pedig al-Kaida terroristáinak harca az amerikaiakkal, az ujjászervezett
iraki hadsereggel, valamint a siita civil lakossággal. Így máris
nyilvánvaló, hogy itt egy többfrontos, kaotikus polgárháborúval állunk
szemben, melyben Amerika fő ellensége az ’al-Kaida Irakban’
csoportnak a Közel-Kelet és a muzulmán világ más részeiből érkező
fanatikus, fundamentalista terroristái. Aggasztó, hogy Irak szomszédai
közül Irán és Szíria bizonyítottan fegyverekkel támogatja az Irakon
belüli különböző csoportokat, bár ezt tagadják. Szaudi Arábia és a többi
szunnita állam – bár nem támogatják a siita al-Maliki kormányt – eddig
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távol tartotta magát a beavatkozástól, de kérdés, hogy Amerika
kivonulása után is ugyanezt teszik-e majd.
Amerika ebben a kényszerhelyzetben hol az egyik, hol a másik
oldalán, hol egyidőben, hol egymásután próbál a vallásos szekták és a
különböző felkelő csoportok közötti polgárháborúnak végét vetni, a
sikernek eddig csak az utolsó hónapokban látható kezdeti jeleivel. De
még mielőtt annak az esélyét latolgatnánk, hogy ilyen vallásos és
politikai darázsfészek-helyzetben egyáltalán lehetséges-e egy nemcsak
katonai, de politikai megoldás is, tegyük vizsgálat tárgyává a két fő,
szembenálló szekta keletkezésének egész történetét.
Az iszlámon belüli szakadás Kr.u. 632-ben kezdődött, mindjárt
Mohamed próféta halála (a muzulmánok szerint mennybe menetele)
után, mivel nem volt általa kijelölt utód az új vallás élére. Híveinek egy
része hitt a Kalifa (egy muzulmán állam vallási és világi feje, ‘Isten
király-helyettese’) szerepében és hogy ezt a tisztséget valaki a próféta
rokonságából töltse be és örökölje, kezdve unokatestvérével és egyúttal
vejével, Ali ibn Abi Talibbal (a továbbiakban Ali). A többség azonban
inkább a próféta barátját, Abu Bakrt akarta ezen a legfelsőbb poszton
látni. Így ő lett az első Kalifa. Végül aztán Ali is Kalifa lett, mégpedig a
negyedik, akit 661-ben egy eretnek megölt Kufa közelében, a mai Irak
területén. Az utódlást ezután ismét vitatták és ez vezetett az iszlám
formális kettészakadásához, ami azóta is, tehát 1346 éve (!)
változatlanul fennáll. A többség Mu’awiyahot, Szíria kormányzóját és
fiát Yazidot támogatta, mint a következő Kalifát. Ezek a Szunnah-nak,
a ‘próféta útjának’ követői, mint szunniták lettek ismertek. – A
kisebbség, Ali hivei, viszont Ali fiát, Husszeint szerették volna
Kalifának. A két tábor 680 október 10.-én, a mai Karbala közelében
ütközött össze. Itt a siiták csatát vesztettek, Husszeint megölték,
lefejezték és ezzel a siiták mártírja lett. Az ő szemükben Husszein egy
igazságos és jóságos vezető volt, aki kiállt a hatalom elnyomóival
szemben. Halálára való évenkénti megemlékezés az Asura, mely a
siiták leglátványosabb szertartása. A hívek ekkor az utcákra vonulnak,
mellüket verik és a gyásztól sírnak. A legmélyebben hívők még ostorral
vagy karddal is véresre verik magukat, amit a szunniták kiábrándítónak
és pogány megnyilvánulásnak tartanak.
Miután a Kalifa nemcsak vallási, de világi-politikai feje is volt az
iszlám birodalomnak, állami támogatással a szunniták lettek az erősebb
szekta. Ma az iszlám világnak kb. 85-90 %-a szunnita. – A siiták
viszont ma többségben vannak Irakban, Iránban, Azerbajdzsánban és
Bahrainban, de jelentős a siita kisebbség Szaúd-Arábiában,
Libanonban, Jemenben, Pakisztánban és Afganisztánban is. Így
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számbelileg ők vannak túlsúlyban a Közel-Kelet fő olajtermelő
vidékén, nemcsak Irakban és Iránban, de Szaúd-Arábia keleti részén is.
Irántól eltekintve azonban, a politikai hatalom mostanáig a szunniták
kezében volt, egyetlen ország, Szíria kivételével, ahol 1970 óta a
hatalom a siiták egy töredék-szektájának, az alawitáknak a kezében
van. Az iraki 2005-ös választások eredményeként ma már Irakban is a
siiták jutottak hatalomra.
A történelem során a szunnita uralkodók hatalmukat úgy tartották
fenn, hogy kizárták a siitákat a közigazgatás és a hadsereg vezetéséből.
Az iszlám történetének nagy részében az uralkodó szunnita többség a
siitákat alsóbbrendűeknek tekintette és így is kezelte: lehetőleg csak
kétkezi munkásként alkalmazta őket és kirekesztette az állami
jövedelem méltányos részéből. Mindezt vallásos érveléssel indokolták,
mondván, hogy a siiták nem igazi muzulmánok, hanem eretnekek. A
siiták ragaszkodását a próféta leszármazottjaihoz és az imámok
(hittudósok) arcképeinek használatát a szunniták bálványozás bűnének
tekintik. Szertartásaikat, különösen az Asura idején való ön-ostorozást
ízléstelennek, pogánynak minősítik. Több szunnita uralkodó el is
tiltotta ezeket a szertartásokat attól tartva, hogy a tömeges
gyülekezések politikai felkeléshez vezethetnek. Szaddám Husszein
uralma alatt is az Asura be volt tiltva és csak bukása után, 2003-tól
ünnepelhették a siiták újra.
A siiták szerint a szunniták uralma alatt élni hasonló az apartheid
(szegregáció) rendszeréhez. Így a siizmus mindig vonzotta azokat, akik
az
államhatalom
által
elnyomottnak
érezték
magukat.
Megkülönböztetett tisztelettel tekintettek an imámokra, a próféta
leszármazottjaira. A 12. imám, Mohamed al-Mahdi, ‘az irányított’, a 9.
században eltűnt az iraki Sámarrá kegyhely helyén. A siiták többsége
úgy hiszi, hogy Al-Mahdi titokzatosan elrejtőzött és egy későbbi, előre
nem tudott időben majd megjelenik, létrehozva az igazság uralmát.
A siiták elnyomatása azonban nem volt mindenütt egyforma. A
szunnita Kalifák Bagdadban például nemcsak eltűrték, de néha még
hozzá is járultak Najaf és Karbala, mint a siita oktatás és képzés
legfontosabb központjainak fejlődéséhez. Siita főpapok, az ajatollahok
szemináriumokat tarthattak fenn és híveiktől pénzt gyűjthettek, feltéve,
hogy az uralkodó szunnita elittel szembeni kihívástól tartózkodnak.
Megengedték, hogy az imámok kegyhelyei Karbalában Najafban
Sámarrában és Khadamijában zarándokok gyülekező helye legyen.
A szekták közötti kapcsolat a 16. században megromlott, mikor a
szunnita világi hatalom székhelye Isztambul lett. A török szunnita
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Ottomán Birodalom u.i. több háborút viselt a siita perzsa szafavidokkal
és az arabok, a törökök és perzsák közé szorulva kénytelenek voltak
valamelyik oldalára állni. Az arabok többsége a törökök szunnita
muzulmán vallását követte. –
A törökök végül is fennhatóságuk alá vonták az egész közép-keleti
arab területet és megszilárdították a szunniták hatalmát A két szekta
közötti ellentét akkor kiéleződött és azóta sem csillapodott le teljesen.
A szunnita arabok azóta megvetően perzsáknak, vagy szafavidoknak
bélyegzik a siitákat.. – Nem változtatott ezen a helyzeten a következő
közel-keleti nagyhatalom, az angol sem. Az I. Világháborút követő
megegyezés is változatlanul fenntartotta ezt a helyzetet: az újonnan
létrehozott Irak és Bahrain államok siita többségét szunnita uralkodók
alá helyezték.
A két szekta közötti szakadék ellenére is van ami közös köztük: egy
Istenben, Allahban hisznek, etnikumot illetőleg a Közel-Keleten mind a
két szekta arab, így azonos a nyelvük, étkezésük és öltözködésük. Ami
különböző, az nem feltűnő és vidékről vidékre változó. Vannak
bizonyos iratlan szabályok, melyek szerint szertartásaikat végzik,
gyermekeiket elnevezik és otthonaikat díszítik. Ennek ellenére a
különbség sokszor nem magától értetődő és így az egy szektához való
tartozás megítélése lehet téves is.
A különbségek: A nevek többségét mindkét szekta használja, de
vannak, melyekkel főleg az egyik, vagy a másik szektánál találkozunk.
Egy törzs, vagy családi név is lehet szunnita, vagy siita, de vannak nagy
törzsek, melyekben mindkét szekta megtalálható. – Imádkozásnál
mindkét szekta térdel és homlokukkal az imaszőnyeget érintik. Vannak
szunniták, akik homlokukkal nemcsak érintik, de dörzsölik is az
imaszőnyeget, ami ott bőrkeményedéshez vezet. A mélyen vallásos
siiták homlokukkal egy kis kőtáblát, a ‘turbát’ érintik, melyet szent
városukban, Najafban készítenek. Idővel persze ez a kis turba is
okozhat bőrkeményedést a homlokon. – Az iszlám megköveteli, hogy a
hívők naponta ötször imádkozzanak. A szunniták ezt 5 különböző
alkalommal teszik. A siitáknál megengedett, hogy csak háromszor
imádkozzanak, de ilyenkor kétszer meg kell duplázni az imádságukat
és így kijön a napi 5 imádkozás. – A szunnita mecsetek Allah és
Mohamed próféta nevében hívják a hívőket imádságra, míg a siiták
ezen kívül megemlítik Ali nevét is, a próféta vejét és unokatestvérét. –
A Ramadán böjti hónapjában a két szekta Irakban különböző időben
töri meg a böjtöt. – Az Asura kizárólag siita szertartás, mikor Ali
fiának, Husszeinnek a szunniták általi megölésére emlékeznek. – A
siitáknak kétféle egyházi hozzájárulást kell fizetni, a ’khums’-t, ami a
171

jövedelemnek 1/5-e és a ‘zakat’-ot, ami kisebb összeg. A szunnitáktól
csak a zakatot várják el. – A szunnita mecseteknek általában van dómja
és minaretje, míg a siita mecseteknek nem feltétlenül van dómja és
működésük egy imahelynek és egy közösségi gyülekező helynek a
kombinációja. – A siita papok Irakban általában díszesebben öltöznek
és fehér, fekete, vagy zöld turbánt viselnek, míg a szunniták általában
csak fehéret. – A siiták otthonaikban is szeretik az arcképeket, így Ali
portréja is gyakran függ a nappali szobájuk falán, míg a szunniták a
Koránból való idézeteket használják erre. – Vallásos ünnepeiken a
siiták színes zászlókat tesznek házaik tetejére, míg a szunniták Irakban
fehér zászlókkal jelzik, ha a Mekkába történő zarándoklatról, a hadzsról visszatérnek. – Miután Dél-Irak túlnyomó többsége siita, ha
Bagdadban, melynek szektás összetétele vegyes, valaki déli tájszólással
beszél, az feltétlenül siita. A Bagdadtól nyugatra fekvő Anbar
tartomány tájszólása ugyancsak könnyen felismerhető. – A jelenlegi
szektás polgárháború előtt a siiták gyakran ragasztottak autójukra Ali
arcképet, vagy akasztottak a visszapillantó tükörre különböző vallásos
jelképeket, vagy csak egy kis zöld posztó darabkát (alek). A szektás
hovatartozásnak ilyen nyilvános megvallása ma már halálos
következményekkel is járhat szunnita területen, bár az autók különböző
vidékekről való rendszámtáblái is sejtetik a tulajdonos szektás
hovatartozását. A bagdadi rendszámtáblák – a főváros vegyes
összetétele miatt – e tekintetben semmit nem mondanak, így ma a
legbiztonságosabbak.
Amerika abban a tévhitben indította el ezt a háborút, hogy egy
Irakban létrehozott nyugati demokrácia eredményével át tudja majd
formálni az egész Közel-Keletet. Bár az irakiak többsége valóban örült
is Szaddam Husszein és Baath pártja hatalma megdöntésének, az Abu
Ghraib börtönben történtek hatására azonban a felszabadítókból egy
csapásra megszálló ellenség lett az irakiak szemében. Úgy, hogy ma, a
szunniták és siiták többsége csak abban tud megegyezni, hogy
kölcsönösen ellenségnek tekintik az idegen megszállókat, akárcsak a
keresztes háborúk idején. Az iraki kormány és a szunnita felkelő
csoportok közötti titkos tárgyalásokon is a megegyezés legnagyobb
akadálya, hogy nincs kitűzött időpont a megszálló erők kivonására.
Azaz, egy fokozatos katonai kivonulás kezdetének bejelentése,
szemben a hivatalos amerikai állásponttal, nem súlyosbítana, hanem
javítana a helyzeten. Hisz ez a polgárháború már rég nem az Egyesült
Államok háborúja, hanem az irakiak inkább szektás-vallásos, mint
politikai belharca, melyet idegen csapatok jelenléte csak még
bonyolultabbá tesz.
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Ami a katonai helyzetet illeti, az utolsó két hónap legkedvezőbb
fejleménye, hogy az al-Kaida iraki csoportja befolyása lényegesen
meggyengült. Néhány szunnita többségű tartományban, főleg Anbár és
Diyala tartományokban ugyanis a helyi törzsfőnökök (sejkek) az
amerikai oldalra álltak át, megelégelve az idegen dzsihadisták
brutalitását és szélsőséges fanatizmusát. Ennek valószínűleg semmik
köze a katonai erők létszámának 30 ezres növeléséhez (surge) és nem
jelenti a siita kormány támogatását, vagy a siitákkal való
együttműködés kezdetét. És kérdés, hogy melyik oldalon állnak majd,
ha az amerikaiak megkezdik a kivonulást. A „surge”, fél év után tehát
javított valamit a biztonsági és gazdasági helyzeten, melynek
eredményeként Irak 2 millió menekültjéből kezdenek már visszatérni,
főleg Sziriából.
Csak katonai módszerekkel azonban ebben a polgárháborúban nem
lehet nemzeti kiengesztelődést és tartós stabilitást elérni. Ehhez
politikai megegyezésre van szükség a 3 fő iraki frakció: a kurdok, de
főleg a szunniták és a siiták között. Ezt elérendő, az amerikai
kongresszus 18 javaslatot tett, melyből az iraki kormány eddig csak
hármat teljesített maradéktalanul és négyet csak részben. Ez év február
25 és március 5 között, mind a 18 tartományra kiterjedő felmérés
szerint, az irakiak 72 %-a ellenzi idegen csapatok jelenlétét és csak 43
% szeretne demokratikus politikai rendszert a jövőben. Mindebből
nyilvánvaló, hogy az irakiak vagy képtelenek, vagy nem hajlandók
Amerika ajánlatát elfogadni egy demokratikus állami berendezkedésre.
Így ott tartós politikai megegyezést elérni lehetetlen.
A szunniták és siiták közötti ellentét, mely Ali 661-ben történt
meggyilkolása óta, tehát az elmúlt 1346 évben változatlanul erjedt, ma
is fennáll. Bushnak aligha volt erről tudomása, mikor Szaddam
Husszein hatalma megdöntésének következményeit mérlegelte, ha
ugyan ezt egyáltalán megtette. Ma neki is látnia kellene, hogy lehetnek
nemzetközi helyzetek, mikor még egy szuper-hatalom képességei is
korlátozottak. Ezt látta Truman elnök 1951-ben Észak-Korea esetében,
Nixon 1975-ben a Vietnami-háborúval kapcsolatban, majd Reagan is
1983-ban, a libanoni polgárháború idején.
Hasonló a helyzet a mai Irakban is. Az amerikai csapatok Irakban
– barátságtalan/ellenséges környezetben – olyan békéért harcolnak,
melyben az USA kormánya jobban érdekeltnek látszik, mint az iraki
politikusok.
Így 4½ év után valóban elérkezett az idő, hogy az amerikai katonai
erők kivonása megkezdődjön.
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Dr. Tóth Gergely (Berkeley, CA):

MAGYAR KÖZÖSSÉGEINK
ARGENTÍNÁBAN ÉS BRAZÍLIÁBAN
Az általam felkeresett magyar szervezetek
Úti beszámoló
Az emigrációnak (s mai folytatásának, a diaszpórának) alapvető
érdeke és élménye az egymásról tudás fontossága. Gondoljunk csak a
„Messzi tábortüzek”-re, mely egyrészt Kokron Margit magyar
népdalokat tartalmazó CD-jének a címe, másrészt a világban
szétszóródott magyarság csoportjaira is utaló hasonlat.
Ezen emigrációs közösségek közti lánc szerepét a következők
töltötték vagy töltik be: emigrációs újságok évkönyvei (pl. az 1993-ig
pontosan száz éven át hetente kiadott Katolikus Magyarok
Vasárnapjáé), egyházi adatgyűjtemények, mint pl. a református Bethlen
Naptár, vagy kiemelkedő rendezvények, mint a Magyar Kongresszus és
annak évkönyvei, tehát ez a kötet is, mely a világ minden pontján
fellelhető a magyarok polcain. Újabban pedig internetes honlapok és
hálózatok is, mint pl. a www.magyaronline.net.
Az egymásról való tudás gondolatának jegyében osztok meg az
olvasóval összefoglaló jelleggel (és a teljesség igénye nélkül)
argentínai es brazíliai adatokat, melyeket 2007 nyarán (ottani telén) tett
látogatásomkor gyűjtöttem.
1. A Buenos Aires-i magyar kolónia sok mindenben Cleveland-re
emlékeztetett. A közösség igen összetartó és emigrációs viszonylatban
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fejlett magyar intézményrendszere van. Az általam felkeresett magyar
szervezetek a következők:
– A Szent László iskola magyar alapítású magániskola, ma
argentin vezetés alatt áll és csak néhány magyar származású növendéke
van. Az uniformison viszont ott van Szent László címere és az iskola
kórusa ottjártamkor az egyik rendezvényen mind argentin, mind
magyar dalokat is énekelt. A Magyar Irodalmi és Kulturtársaság és a
Szent István Kör székhelye is itt van, s itt tartja szombat délelőtti óráit
az áldozatos munkával működő magyar iskola is.
– A Hungária Egyesület (Klub) a magyar társadalmi élet legfőbb
központja. A két helyi cserkészcsapat (a 18. sz. Bartók Béla cscs. és a
39. sz. Magyarok Nagyasszonya lcscs.) itt gyülekezik, s a II. Rákóczi
Ferenc Cserkészház is itt található a nagyobb méretű telek hátsó
felében. Itt működik a Regős néptáncegyüttes, a nagymúltú Zrínyi
Ifjúsági Kör, a Kölcsönkönyvtár, a Színtársulat, az Emese Kultúra és
Ifjúságfenntartó Egyesület és a vívócsoport is. Fontos intézmény a
minden nap nyitvatartó és bérletben kiadott étterem is. Ennek vezetője
argentin, ám a magyarok mellett nevelkedett, és kínálatának fontos
része a finom magyar ételek sora.
– A Mindszentynum a katolikus magyarság otthona (Asociación
de los Católicos Húngaros en la Argentina). Állandó magyar pap
sajnos nincsen, a missziós Finta Lajos atya jár fel magyar misét tartani
távoli vidékről Húsvétra, Szent Istvánra és Karácsonyra. Az épület
évente több magyar társadalmi eseménynek is otthont ad.
– A Református templomban (Iglesia Reformada Húngara) Nt.
Tóth Kristóf és Krisztina lelki vezetésével gyülekezik vasárnaponként
istentiszteletre a kisszámú hívőcsoport.
– A Krisztus Keresztje Evangélikus Egyházhoz (Congregación
Evangélica Luterana Húngara „La Cruz de Cristo”) Nt. Demes
András jár fel havonta egyszer vidékről az igét magyarul hirdetni, s
utána az öregotthonba is elmegy kétnyelvű istentiszteletet tartani. (Ő
Demes Péter unokája, aki annak idején az első magyar ev.
lelkipásztorok egyike volt.)
– A Szent István Öregotthon (Asociación Húngara de
Beneficencia „Hogar de Ancianos San Esteban”) Chilavert
elővárosban van, s kb. húsz lakójának úgy a fele magyar.
– A szépen karbantartott emlékhely, a Plaza Húngria (Magyarok
tere) Székelykapúval és Szent István mellszoborral várja a látogatókat.
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– A Magyar Hősök Fala a Chacaritai Német Temetőben található.
Szinte minden magyar honvédő csoportnak van itt emléktáblája, a II.
Világháborúban elesetteknek is, és természetesen az 1956-os
Forradalomnak.
– Az Ars Hungarica Kulturális Szervezet keretében működik a
jónevű Coral Hungaria kórus, melynek repertoárján magyar és
nemzetközi művek szerepelnek.
– Van Buenos Airesben csoportja az MHBK-nak és a Vitézi
Rendnek is.
– Az AMISZ az argentínai magyar szervezeteket összefogó
adminisztratív szervezet, míg az Argentin-Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara a gazdasági kapcsolatokat segíti elő.
– Nemcsak Argentína, hanem egész Dél-Amerika legfontosabb
magyarnyelvű sajtóterméke a színvonalas Argentínai Magyar Hírlap
Haynalné Kesserű Zsuzsánna szerkesztésében, melynek internetes
jelenléte is van (az Országos Széchenyi Könyvtáron keresztül).
Brazíliai melléklettel és spanyolnyelvű oldalakkal is rendelkezik, s
vannak előfizetői Magyarországon, Ausztriában, Németországban,
Franciaországban, Svájcban, Kanadában, az USÁ-ban, Ausztráliában,
Brazíliában, Venezuelában, Bolíviában és Uruguayban.
2. Brazíliában Sao Paolo legnagyobb magyar alapítású intézménye
a Szent Gellért Apátság és a Szent Imre Kollégium. Bencés atyák
alapították, ma a magyar hagyományokat tiszteletben tartó, de brazil
kezelésű, előkelő magániskolaként működik. Az ittlévő kápolnában
gyűlnek össze a magyarok szentmisére évente néhány alkalommal, és a
cserkészek is itt tartják gyűléseik egy részét.
– A Magyar Ház (Casa Hungara) a Sao Paolo-i magyar
szervezeteknek otthont adó intézmény (Segélyegylet, Könyves Kálmán
Szabadegyetem, 13.sz. Szondi György Cserkészcsapat, Bibliakör,
Zrínyi táncegyüttes, Pántlika tánccsoport, Ropogós tánccsoport,
Teniszegylet, Cserkészbarátok Köre, Brazil-Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara). Kölcsönkönyvtára és konyhája is van, s a telek hátsó
részében van a Zolcsák István által adományozott Erdélyi Terem, ahol
a nagyobb rendezvényeket tartják.
– A Balázs Péter Öregotthonban a tíz-tizenöt lakó kb. fele
magyar.
– A Szent István templomot régi magyar bevándorlók alapítottak
meg az 1930-as években. Már nincsen magyar jellege, a nevétől, az
üvegablakoktól, és néhány szobortól ill. festménytől eltekintve
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– A református templomnak brazil tiszteletese van, rendszeres
magyar nyelvű istentisztelet nincs, de még vannak magyar hívei és
gondozói, és évente néhány alkalommal tartanak itt is magyar
rendezvényeket.
– A Könyves Kálmán Szabadegyetem havonta egyszer tart
előadást változatos témákban, immár majd fél évszázada.
– A Brazíliai Magyar Segélyegylet Híradója kb. 500 példányban
jelenik meg, kétnyelvű nyomtatott és online változata is van.

Dr. Török István (Johnson City, TN):

A MARCHEGGI IBOLYÁK
– VISSZHANGOK AZ EMIGRÁCIÓBÓL –
Ezerkilencszáznegyvenöt nagypéntekje volt. A magyar rádió nem
riasztotta már a böjti csendbe burkolózó határvidéket, mert nem volt
magyar rádió. Az utolsó felkiáltójelet a magyar földön, a magyaróvári
antennát nagyszerdán törölték le az égről és fektették a többi halott
közé az útrakész utászok. Nem is volt nagyon szükség riasztásra, mert
halálos riadó volt égen, földön és az emberek szívében is mindenütt,
nemcsak a végeken. Nagypéntek után a Húsvét abban az évben nem a
feltámadást ígérte, hanem a beteljesedést.
Nyugat felé zakatoló ezrek és ezrek mentették a menthetőt,
kicsinyke kis életüket. A remény és a hit benne szürkült a mozdonyok
forró gőzében és mint a hülő pára, szétoszlott a ködös homályban. A
menekülők úgy hallgatták a kerekek kattogását, mint valamikor a
koporsószegek zaját egy kedves halott temetésén.
Két napon át kóválygott a mi vonatunk ide-oda a határsávban, még
mindig az ősi magyar földön és nagypéntek hajnalán hagytuk el
Pozsonyt. Az előtte való éjszakán futottunk be a városba és még ködlött
a hajnal, amikor továbbdöcögtünk. A régi koronázóváros megkopott
várának ablakszemei vaksin kandikáltak utánunk. Még mindig nem
hittük el, hogy földönfutók lettünk, magyar hazánk megszokott lankái
kapaszkodtak a lelógó felhőkbe a láthatár szélén.
Mi még úgy tanultuk, hogy északnak a Kis-Kárpátok zárják el a
végeket, délnek pedig az Alpokot, Dunántúlon az Irottkő vigyázza a
Kis-Alföld népének békéjét. Huszonöt évvel 1945 előtt ugyan
másképpen húzták meg Trianonban a határt, de mi sohasem ismertük el
igazságosnak, hanem örökös bilincsnek azt.
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Marchegg – olvastuk egy nagyobb állomásnak a feliratát.
Gyerekkorunk emlék-földrajzkönyve kinyílott agyunkban, szinte
szóról-szóra emlékeztünk a mondatra. Marchegg az osztrák
határállomás. A nagy háború előtti békés időkben Pozsonyból jövet ott
érezték először otthon magukat a császár katonái és a karcsura fűzött
bécsi dámák. A leszerelő magyar bakák pedig Marcheggben sóhajtottak
utoljára egy keserveset: „Még a sógor vendégei vagyunk... sebaj,
nemsokára otthon leszünk!”
Ezerkilencszáznegyvenöt nagypéntekjén ismét az osztrákok
vendégei lettünk. A barátságból csak üres hadi feketekávéra futotta.
Talán nekik sem volt több. Két napi koplalás után jólesett volna még az
a meleg lötty is, de a felnőttek mégis legtöbben visszautasították.
Nagypéntek lévén: böjtöltünk. Talán valami csendes fogadalom, vagy
régi nagypéntekek emléke volt, amikor ehettünk volna, ki tudja. Három
óráig otthon minden rendes keresztény kitartott a böjtben s a szenvedő
Jézust idézte.
Még tartott a kávéosztás, amikor felvijjogtak az acélkeselyük jöttét
jelző szirénák s a mozdonyunk is feljajdult. Tudtuk a parancsot: minden
vonatnak el kellett hagyni az állomást. Míg a váltókon csattogtunk,
szorongva lestük vagonunk rácsos ablakain át, vajon rajtunk vannak-e
már a végzet madarai, vagy idejében bejutunk a védő erdős dombok
közé? ... Sziszegve, sikítva ömlött a gőz a mozdonyból, amikor végre
megálltunk. Csend volt a vidéken. A vagonok népe szétszéledt az erdős
oldalakon. Nemsokára kezdődött az ismerős zaj, messziről zsongott a
lég és a kopasz fák ágain át láttuk a négymotorosokat: húztak
északkelet felé. Csend lett, aztán feldübörgött a messzeség. Messzebb
csavarogtunk a vonattól. Egy árkos parton a fákon már kifakadtak a
rügyek, a bokrok tövében mérgeszölden harsogta énekét a tavaszi fű és
egyszerre csak felfedeztük, hogy a bokrok aljából lilás fejecskék
kandikálnak felénk.
Ibolyák. Éppen olyanok, mint otthon a Hűvösvölgyben és a
Kamaraerdőben, és a Pálfájában, és Kadarkúton, és Síkfőn így március
végén. Az illatuk is éppen olyan. Az egész világon szerte halálos
gépkeselyűk szántották az eget, s minket, a marcheggi erdős liget
árkába kergető riadó nyomán még hullottak valahol a pusztulást vivő
bombák. Mindenfelé temettek az emberek, temettek nemzeteket,
országokat és a keresztény világ a Golgota felé tekintett, ahol a
Legszentebbet és Legártatlanabbat hurcolta halálra a gonoszság
démona és délután három órakor elérkezett a pillanat, amikor az
Áldozat ajkáról elreppent a „beteljesedett”.
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A marcheggi árokparton virító kis ibolyáktól 1945 nagypéntekén
tanultam valamit. Az ő ellenségük, a gyilkos tél elpusztította, a rozsdás
avar betakarta, a hó eltemette őket. Kicsiny virágszívük megdermedt,
amikor a fagy korbácsolására halálra váltak. Betakarta az ibolyákat is a
föld és a gyökérkék holtan simultak sziklás sírjaikban.
... Aztán a természetnek parancsolt az Erő: a halott gyökerek
újraéledtek. A nap melegére elolvadt a hó, rügyek pattantak, virágok
fakadtak és illatukkal betelt a tavaszi lég. Az Erő győzött a pusztulás
fölött.
A marcheggi, hűvösvölgyi és a pálfájai ibolyák nagypéntekkel
dacoló sziromajkáról meghallhatják 1965 tavaszán is azok, akiknek füle
van a hallásra... „Ne féljetek, kicsiny hitűek!”... (Én hiszem, hogy az
osztrák ibolyák indái a föld alatt átérnek az ősi magyar földre és ott
most összefonódnak az ottani ibolyáknak a magyar golgotára kúszó
gyökereivel...)
*

ÓDA AZ ŐSZHÖZ
Megjöttek az őszi esők. Ha nem olvastam volna a Bibliában, hogy
az Úr megígérte: nem lesz többé vízözön, bizony nekiállnék, hogy
összeépítsek, no nem egy bárkát, hanem csak egy olyan tiszaháti tutajt,
mint a kárpátaljai felszabadulás rövid éveiben Rahó felé láttam. Nem is
telne olyan nagyra sem, hiszen arrafelé még a fák is nagyobbra nőttek,
csak éppen olyan aprócskát, amelyre veszendő irhámat és azokat
felmentsem, akiket az ég és a szaladó évek rám bíztak. Azonban nem
érdemes filozófálni, mert sem vízözön nem lesz, sem pedig pénzem
arra, hogy itt a zöld hegyek között egy tutajravalót összekaparjak, így
inkább csak oda-odaállok az ablakhoz, és nézem a vigasztalanul szürke
eget, (nem is olyan nehéz feketének látni azt így október végén) és az
ólmosan lecsapódó esőcseppeket. Fel-felugrálnak ezek a vízlabdácskák,
mintha gyűlölnék azt a vörös avart, amely alatt a sírjukba csurrannak,
de ők is tudják, hogy nincs menekvés...
Ezek azok a napok, hetek, amikor az emer legszívesebben
begubózna és őszi álmot aludna. Igen, őszi álmot, mert az megszépítené
ezt az időszakot, amikor az ember az elmúlásra gondol és búcsúzik a
tavasztól és a nyártól, s a következő tavaszt pedig olyan reménytelenül
messzinek hiszi, hogy még a közeli télnek sem tud örülni. Pedig a tél
szép, és akit a tengerek nem szakítottak el egészen attól a másik énjétől,
amely nem az orosz hómezőkön, hanem a csíki hegyekben, vagy a
mecseki oldalakban maradt, az igazán és osztatlanul örül annak a
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pillanatnak, amikor az első fehér pihe lágyan, ringo-rengőn megpihen a
szempilláján.
De egyelőre még csak őszbe fordulunk és nem az oldalunkra, s
mivel nem vagyunk olyanok, mint a medve, vagy a mormota, hanem a
nyolc óra alvás után kinyílik a szemünk, (így az ötven környékén már
előbb is) mégiscsak fel kell használnunk az időt és az esőt arra, hogy
elrendezgessük magunkban a tegnapokat. Az ősz, ez a másik nagyböjt
– vagy talán egy fordított nagyböjt, mert Húsvét előtt az ember a
feltámadásra készülődik és a nagypénteket várja, hogy elmúlván az,
megjöjjön a Húsvét vasárnap, – őszidőn az ember a nyarat és a
szépségteli emlékeket rendezgeti, míg a ház tetején az égi dobosok az
elmúlás indulóját verik a tompán, monotonon koppanó
esőcseppdobverőkkel.
Újra összerakosgatjuk azokat a képeket, amelyeket a nyár
lelkünkbe fényképezett és amelyeket olyan jó magunkkal vinni a télbe.
Néhány ecsetvonást húzunk holnapjaink vásznára emlékezetünk
palettájáról, keretnek pedig felhasználjuk azokat a fákat, amelyeket a
búcsúzó nyári nap mégegyszer úgy megcsókolt, hogy még a lombjaik is
belepirultak. Ez az utolsó csók pirlik még most is rajtuk, amikor a
vigasztalanul hulló eső belesimítja a leveleket a megdermedt pázsitba.
*

A SZÍV AZ 56-OS FORRADALOM NAPJAIBAN
Részlet Dr. Török Istvánnak, a Katolikus Magyarok Vasárnapjában
(1961. október 22.) közölt megemlékező írásából.

Kétoldalas újságlap fekszik írógépem mellet. Ha az amerikai
újságlepedők közé tenném, elveszne a sok papír között, de így, itt a kis
gépasztalon betölt minden szabad helyet, csakúgy, mint a szívemben
ezen a fagyszülő októberi reggelen. „A SZÍV” – mondja a lap fejléce.
Mindenki, aki otthon serdült fel és hitünkhöz tartozik, olvasta, vagy
terjesztette ezt a jezsuita hetilapot, amelyet vasárnaponként a templom
bejáratánál édes jó anyám akkor sem hagyott volna ott, ha az utolsó
tízfilléresét kellett volna odaadnia érte. Gyermek és ifjúkorom, „A
SZÍV” újságja, a bátran hadakozó Zsíros és Bangha atyák kora,
csakúgy beleveszett az óceán ködébe, mint csaknem minden, ami
hagyomány, értékes, felejthetetlen a múltból s a mai gyerekek, az
újamerikás ifjak legtöbbje talán sohasem látott, talán nem emlékszik
arra, hogy látott volna „A SZÍV” újságot. Ez a kétoldalas újság, ami itt
fekszik a gépem és a szívem között, egy véres valósággá keseredett
álom emléke; 1956. nov. 3. a dátum rajta. A megölt, bebörtönzött
sajtószabadság 1956-ban újraéledt bizonyítéka ez a kicsi magyar
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nyomtatvány. Mintha semmisem történt volna az utolsó kiadvány óta,
amikor elhallgattatták a harcos hitvitázó újságot, az „A SZÍV” útrakelt
a negyvenedik évfolyamával (Valószínűleg elnézés következtében írtak
40. évfolyamot helyesen: 42. évfolyam. Szerk.) s a november 3-i az
első száma az esztendőnek.
Valahogy a Csipkerózsika meséje ébred bennem. Az alvó,
tetszhalott magyar katolikus betű feléledt 1956-ban és mint azelőtt
régen, a „felszabadítás” előtti esztendőkben tette, újra jelezte jöttét a
munkás heteket lezáró, pihenéses vasárnapok előtti szombatokon. A
magyar földindulás ötödik évfordulóján emlékeztetőül és bizonyságául
annak, hogy a magyar megmozdulás résztvevői a magyar keresztények,
építeni és nem rombolni akartak, s feledékeny agyak felfrissítésére szó
szerint írom ide le az első oldal fontosabb közleményeit:
„Maguk a korviszonyok jelölik meg a helyes utat, amelyen járnunk
kell” – XI. Pius pápának ezek a szavai a mottója „A SZÍV” első
számának –, s egyúttal bizonyítéka annak, hogy nem a klerikális
reakció és a feudális sötét hatalmak álltak a magyar nemzet
megmozdulása mögött, hanem a korszellemet megértő, haladni akaró
áldozatos lelkek.
... Az újság második oldalára fordítok, hogy folytassam az idézést
...de... a második oldal... a papír üres, csak a címzés és postabélyeg, a
rövid szabadság magyar bélyegzőjének lenyomata látszik rajta. Az üres
oldalra szánt szöveget a történelem lapjaira nyomtatta egy elhagyott,
elárult, árva drága nép vére... a nyomdafesték a heroikus elvérzés
tragikus heteinek története kéztördelő nyugati farizeusok sopánkodása
közepette...
... azonban az üresen maradt „A SZÍV” újság oldala vagy véres
történelme... a könyvlapok nem az utolsó oldal a mi történelmünkben.
Kerül még... egy betű, szó, mondat, oldal az „A SZÍV” negyvenedik
évfolyamának lapjaira és a véres történelemkönyvbe.
A magyarok – ha kényszerülünk, tudunk imádkozni és tudunk
várni... Ezúttal, hisszük, nem kell várnunk százötven esztendeig!...
Dr. Török István Budapesten született, 16 éves kora óta írt, majd mint Sajtó
Kamarai tag, irodalmi díjakat nyert a hazatérési időkben és a Magyar Rádió egyik
irodalmi osztályának tagja lett. Katonai behívóval ment az esküvőjére Nagykőrösre,
felesége Bányay Klára vele ment az emigrációba, ahol István fizikai, gyári munkával
tartotta el gyermekeit és tanult. 1951-ben rokoni segítséggel jöttek exilbe. A youngstown-i
egyetemnél kapott állást, graduált a Western Reserve Egyetemen és 1953-tól a Katolikus
Magyarok Vasárnapjának írt heti színes cikkeket. Az Emigráció Magyar Emigránsainak
Encyclopédiájában és az amerikai Who’s Who-ban szerepel. – Feleségét 64 évi házasság
után nemrégiben vesztette el. Három fia veterán – István még mindig dolgozik, ír –
dédunokákat ringat!
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HALOTTAINK
Elköltöztek az örök hazába
Sajnáljuk, ha hiányos a lista.
Kérjük, hogy értesítsenek a halott tagokról és támogatókról.

Egyed Erzsébet
Kiss Éva, Lauer Edit édesanyja
Kovács Béla
Megyimori János, Megyimori János édesapja
Tarné Lévai Pálma
Megainé Klára, Megai László csendőrőrnagynak az özvegye
Id. Veres József, Veres József édesapja
Mózsi Ferenc
Fr. Mustos István Sch.P., a Magyar Kongresszus arany-érmes tagja
Dr. Nádas Gyula, az Árpád Akadémia arany éremmel kitüntetett tagja
Fr. Jávor Egon bencés
Balogh Győző Károly, az Árpád Akadémia tagja, s arany érmének
tulajdonosa, Balogh Petres Judith férje
*

MUSTOS N. ISTVÁN,
piarista szerzetes,
életének 77., szerzetességének 51. és papságának 50. évében
a Székesfehérvári Papi Otthonban,
2008. április 2-án elhunyt.
A veszprémi piarista iskolában végzett. Szoros kötődése az
iskolához, tanáraihoz és osztálytársaihoz egész életére elkísérték.
1949-ben lépett be a Piarista Rendbe, 1957-ben tett örök
fogadalmat, egy évvel később szentelték pappá Rómában. Onnan –
Tomek Vince generális utasítására – az Egyesült Államokba jött, hogy
az itt alakuló provinciát erősítse. Szerzetesi pályája során
sokféleképpen szolgálta az Urat: a buffalói piarista gimnáziumban
kezdte a tanítást, majd a rend devoni iskolájának volt igazgatója 1969től 1987-ig.
Ezután a trentoni Szent István magyar egyházközséget vezette
1990-ig, utána pedig a New Jersey Passaic városában levő, ugyancsak
Szent István magyar egyházközség plébánosa lett. Emellett a külföldi
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magyarok püspökének, Miklósházy Attilának
delegátusa és a máltai lovagok káplánja volt.

észak-amerikai

Áldozatos munkájának köszönhető sok Amerikában működő
magyar egyházközség megmaradása, illetve életének meghosszabbítása. Tagja volt a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség
Nagytanácsának is.
A Clevelandban évenként megtartott Magyar Találkozókon
számtalan alkalommal tartott értékes előadásokat. A XXXVIII.
Kongresszus arany Árpád éremmel tüntette ki.
Minden lehetséges módon segítette a kommunista elnyomás alatt
működő magyarországi rendtartományt és annak iskoláit. Minden
magyar ügyet támogatott és szolgált. Munkája elismeréseként 1998-ban
a Pro Ecclesia Hungariae díjjal tüntették ki.
*

ELHUNYT EGON ATYA
magyar gimnáziumot alapított San Francisco mellett
Elhunyt 92 éves korában Jávor Egon bencés szerzetes, a Magyar
Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetettje a San Francisco melletti
Szent István Bencés Monostorban.
Jávor Egon bencés atya hat magyar
rendtársával együtt 1956-ban Portola
Valleyben alapította meg az első magyar
királyról elnevezett rendházat, majd egy
évvel később a gimnáziumot. Az iskola az
elmúlt ötven évben büszkén vállalta az
európai oktatási hagyományokat. Az
intézményben – ahol kiváló tanulmányi
eredményű tanulókat képeznek – minden
évben megfordulnak magyar bencés atyák
és diákok.
Az atya nagy jelentőséget tulajdonított a perjelség keretében működő
Magyar Katolikus Missziónak, amely a
helyi Magyar Református Egyházzal együtt fontos szerepet játszik a
San Franciscó-i öböl térségében élő magyarság azonosságtudatának
megőrzésében.
Jávor Ernő 1916-ban Budapesten született. Az Egon nevet 1935ben vette fel, amikor belépett a bencés rendbe. Kőszegen gimnáziumi
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tanár volt. A háború után az ifjúság körében folyatott munkájáért
üldözték. 1948-ban kényszerült elhagyni Magyarországot, attól fogva
élt a tengerentúlon.
A gimnázium az Egyesült Államok nyugati partjának
legjelentősebb magyar alapítású intézményei közé tartozik. Példa
értékű munkásságának elismeréseként az iskolai campus központi terét
róla nevezték el.
*

JÓZSEF VERES
age 100, of Rocky River, passed away Jan. 16. 2008
József Veres was the devoted husband of Ilona E. Veres, who
preceded him in death. He is survived by four children: Gusztáv,
László, Joseph P. (Anita), and Ilona (Kreeger), and loving grandfather
of Eric, Lili, and Julia.
He was a former career employee of the National Railroad, in his
native Hungary, and the Betlehem Steel Corporation in Lackawanna,
NY.
The family received friends at the Bodnár-Mahoney Funeral home,
3929 Lorain Avenue, Cleveland, Ohio from 5:00 – 8:00 p.m. on
January 21, 2008.
Internment was Tuesday, on January 22, 2008 at 12:00 p.m. at the
Sunset Memorial Park in the National Hungarian Garden, 6245
Columbia Rd, North Olmsted, OH.

Dancs Rózsa (Kanada):

MÓZSI FERENC
kanadai tisztelői is búcsúznak a költőtől
„nincs egyebem csak ez az elkésett nyárutó / az összes indáival és
fontolatlan kaccsaival / befon a maradásra készség” – olvassuk a
„Kitalált lét” című kötetbe foglalt „Elkésett nyárutó” c. versében.
Maradásra készen tervezte a jövőt Mózsi Ferenc, dacolva a halálos
kórral, még utolsó, Torontóban szervezett költői estjén is. Tudtuk,
láttuk, hogy fizikailag tönkrenyúzta a betegség, de ha megszólalt, akkor
sikerült elfeledtetnie hallgatóságával a közelgő véget, akkor „sebzett
gondjainkhoz / idegeinkhez vezető alag- / utunkon / rést üt(ött) a
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felmagasztosult napsugár”, és ő volt még
mindig, a szervező, anekdotázó, kedvesen
megértő barát – a Költő, aki a szó szoros
értelmében kamaszként átúszott a szabadságba,
ami első stációja volt a „bámulatos mennybemenetel”-nek, Belgiumon át az amerikai
otthon-teremtésnek.
Szellemi otthont teremtett Chicagóban, a
„Szivárvány” című lap köré gyűjtött magyar
tollforgatók közösségét. Ebben érezte jól magát
Mózsi, ebben a szivárványos alkotótáborban, itt érezte-értette meg
igazán, hogy „a költészet nem ismer kételyt”, és „a nyelv képes az
összes ígéretet beváltani”.
Hány beváltatlan ígéretet vitt magával Mózsi Ferenc „a földön túli
létbe”? Korán, túlságosan korán le kellett tennie a „lantot”, s noha
tudta, hogy a „halál eddig sem válogatott”, mégis „párásodik a lélek” –
mert üresség maradt utána.
Élete utolsó szakaszában itt hagyta Amerikát – hazament oda,
ahonnan egy szál fürdőnadrágban „tengerre kelt” annak idején, oda,
ahova vitte-csempészte a szabad szót, amikor még tiltott volt szabadon
szólni; oda, ahol megnyugvást remélt beteg napjaira, s talán egy kicsi
segítséget is, hogy a lapját továbbszerkeszthesse.
Megkapta, amit remélt? Otthon volt az otthon? Csak ő tudta volna
megmondani – de nem panaszkodott. Zalán Tibor cikkéből sok
mindent megtudunk az otthoni helyzetről. „Negyedévente megrendezte,
állandó és gyarapodó törzsközönség előtt, a várbeli Liteában folyóiratbemutató számait, évente megtartotta Csobánkán a tanulmányi napjait,
ahova százak zarándokoltak el, ki.
Fellépett szinte a teljes (mára) jobb- és baloldal, Faludytól a
napokban gyászolandó Nagy Gáspárig, Binder Károlytól Szabados
Árpádig, a Holmitól a Kortársig és Tiszatájig – jöttek a Vajdaságból, a
Felvidékről, Erdélyből, Kárpátaljáról, ott voltak Ausztria magyarjai
csakúgy, mint Kanadáé vagy Ausztráliáé...
Aztán eljött az igazság pillanata, avagy a nagy lenyúlások és
bekebelezések ideje, amikor Mózsit szinte mindenki magára hagyta...”
Most pedig elment ő, és magával vitte a „becsapott szimbólumok
lyukas” zsákjait.
Verseidet továbbadjuk, Mózsi Ferenc, nyugodjál békében!
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BALOGH GYŐZŐ KÁROLY
81 éves korában alkotó munkától gazdag, boldog élete, és
türelemmel viselt szenvedése után 2008. február 16-án elhagyott
minket, hogy részese legyen az örökkévalóságnak.
A veszteség mélyen lesújtotta azokat, akiket itt hagyott.
Emlékének morzsáiból keresnek enyhülést:
−
−
−
−
−
−
−
−
−

felesége, Balogh Petres Judith,
leánya Mária Heinrich, valamint Christina Cantrell,
Andrea Majorczyk, Bogdan T. Ewendt és házastársaik.
Unokái: Nicole, Samantha, Alexis és Maximilian
Joseph, sógornője Szappanos Zsuzsanna és házastársa,
keresztfia Hollós István és házastársa.
Szívünkhöz nőtt gondviselőnk Bogdán Teréz,
valamint számos rokon, barát és irodalmi munkáinak
tisztelői szerte a világon.

Szeretett halottunktól gyászmisével mondtunk búcsút a Szent
József Szeretet Otthon (karmelita zárda) kápolnájában, Darnai u. 4.,
Gyenesdiás (a gyenesdiási templom szomszédságában) március 15-én,
11.00 órakor. Amennyiben szeretne megemlékezni drága halottunkról, az özvegy
kéri, hogy virágok helyett együttérzése jeléül adományát a halmozottan sérült, fogyatékos
gyermekek módszertani központjának juttassa el Magyarországra. Ha ez nehézséget
okozna, Szappanos Zsuzsa (37921 Clark Ct. Willoughby, OH 44094) elvállalta az
adományok elfogadását és közös átutalását. Cím: „Teljes értékű életért” Alapítvány, Erste
Bank Rt, Kaposvár: Konto Nr. 11614009-01542300-14000000. Adószám: 19194330-1-14.
Információ: http://www.oaisk-kvar.sulinet.hu
*

Kerekasztal tárgyalás Lendvai-Lintner Imre vezetése alatt: „Kormány felelősség és a
magyar jövő”: Hornok Ernő (Gyomaendrőd, Mo.), Dukán Dániel, (Budapesti diák), Dr.
Keresztény Zoltán (Budapest), Dr. Ludányi András, Bogyay Elemér (Toronto), Ft. Gáncs
Péter ev. Püspök (Budapest), Ormay Gabriella (Toronto). (Somogyi Lél felvétele)
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Egyéni működés
Prof. v. Lengyel Alfonz, PhD., RPA (Sarasota, FL):

MUNKÁSSÁGOMRÓL RÖVIDEN
Somogyi F. Lél úrnak,
Sajnos, nem tudok ebben az évben sem menni Cleveland-be, mert
hideg éghajlat alatt rettenetesen kínlódnék az asztmával.
Most voltam Magyarországon, a Miskolc-i egyetemen tartottam
előadást. 1953-ban, mint politikai rab „építettem” az egyetemet. Maltert
kevertem, amit a világhírű zongoraművész, Cziffra György talicskázott
fel az emeletre. Két nap múlva hirtelen beállt a hideg, és rettenetes
asztma rohamokkal gyötrődtem.
Munkásságomról röviden a következőket jelenthetem:
(1) Az American Biographical Institute, nekem az Év embere
2006 címet adományozta.
(2) Budapesten, 2007. október 10-én, Az Egészséges Emberi
Környezetért Nemzetközi Alapítvány: a Magyar Tudomány és Kultúra
Szolgálatáért, nekem érdemérmet és elismerő oklevelet adományozott.
(3) Kulala Lumpurban részt vettem az ICAS-5 ázsianisták
kongresszusán, ahol az egyik szekció elnöke voltam. Én is előadtam.
Előadásomat a helyi angol nyelvű újság is lehozta. Az Association of
Asian Studies Bulletin-ében a konferenciáról szóló írásomat leközölte.
(4) A Leiden-i Egyetem (Hollandia) kérte, hogy az előadásomat
dolgozzam ki egy cikkben, amit a többi előadásból kiválogatottakkal
együtt egy könyvben adnak majd ki. Most kaptam kérést a Journal of
Asian Studies, London, U.K.-tól is, hogy adjak le nekik egy cikket
azzal kapcsolatosan, amit előadtam Kulala Lumpur-ban.
*
Október 21-én lettem 86 éves. Le kell lassulnom kicsit.
Lélekben Veletek leszek Clevelandben. Fővédnöki díjamat,
valamint a tagdíjakat csatoltan mellékelem.
Szeretettel ölel és munkádra Isten áldását kérem
v. Lengyel Alfonz
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VIII.
A MAGYAR KONGRESSZUS
KERETÉBEN RENDEZETT ÜLÉSEK
ÉS ELŐADÁSSOROZATOK
1.
Az Ősmagyar Történelmi Kutató osztály ülése
2.
A Szent László Társaság és Rend,
valamint a Vitézi Rend együttes ülése
vitéz Falk Viktor (Cleveland, Ohio) elnökletével.
Együttes ülés a Vitézi Renddel.
3.
A SZLOVÁKIAI MAGYAROK
NEMZETI BIZOTTMÁNYA
Dr. Tomaschek László elnökletével.
4.
ELŐADÁSOK
Nem közlünk minden elhangzott előadást!
***

Balról jobbra: Nt. Orosz Csaba, Ft. Gáncs Peter, Fr. Kiss Barnabás, Nt. Bernhardt Béla.
(Somogyi Lél felvétele)
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Abelovszky Eliz (Worthington, Ohio):

A MAGYAR SZENT KORONA
FELTÁRULT TITKAI
Ég tudja, miért, de régebben kutatom a Szent
Korona titkait, mint a történelemét. Az 1960-as
évek derekán láttam először az angol koronázó
kincseket, Londonban a Tower-ben... azok bizony a
mi,... évezredek óta gyakran kirabolt... hazánk
kincseinél nagyon sokkal többen vannak,... pedig
ma már mindnyájan tudjuk, hogy a világon
egyetlenegy népnek sem volt több kincse, mint a
magyaroknak. Néha elég fellelni és kinyitni egy
skyta-sírt, mint pl. néhány éve az oroszországi Tuva környékén és
szinte mázsaszámra kerülnek napvilágra gyönyörűen megmunkált
királyi kincsek,... amelyeknek – sajnos –, még a haszon nélküli híre is
csak kevés honfitársunkhoz jutott el.
Azt viszont már sokan tudjuk, hogy a mi, jelenkori és egyetlen
szakrális kincsünk nagyon sok korona értékét felülmúlja.
Nyilván ezt tudta Mátyás király is, akit 1458-ban megkoronáztak
ugyan, de nem a Szent Koronával, mert az akkor IV. Frigyes király
(később III. Frigyes néven német császár) és Fugger bankház
kincstárában volt. (Ma persze már azt sem tudjuk, hol van az a korona,
amivel Mátyást először megkoronázták?!)
Mikor Mátyás visszakérte Szent Koronánkat, először 40,000 arany
forintot kértek érte. A király azonnal beleegyezett! Ezután felemelték
80,000 arany forintra ami olyan hatalmas összeg volt, amennyiért
akkor, talán az egész országot meg lehetett volna venni. Mátyás ezt az
árat is elfogadta és vissza is kapta a Szent Koronát, a grázi egyezmény
alapján,... Sopron városával együtt!! 1464-ben hivatalosan is
megkoronázták, most már a valódi magyar Szent Koronával.
2007 nyarán hallottam azt a feltételezést, hogy Mátyás ezt a 80,000
aranyat sohasem fizette ki! Mikor megkérdeztem öreg barátomat:
„Akkor hogyan kaphatta vissza?” Kissé pajkosan azt felelte: „Azzal a
Korona-titokkal fizetett, hogy mi jár a Korona bitorlóknak!”
Mi, magyarok nem sokat tudtunk a saját Koronánkról, úgysem,
mint egy arany tárgyról, úgysem, mint szakrális kincsről! Legelőször
Révay Péter koronaőr írt róla az 1600-as évek elején, és tőle tudjuk,
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hogy Szűz Mária ikonja is rajta volt, ami időközben – rejtélyes úton –
eltűnt a Koronáról!
Érdekes másik epizód, ami kezdetben egészen már területen verte
fel a port. Vörös Győző régész a 90-es évek elején Egyiptomban, Théa
városában felfedezett egy királysírt, amelynek egyik oldalfalára
ugyanaz a kép van freskóként festve, mint az a kép, amely a Szent
Koronánkon kétszer is rajta van. Egyik a paláston, mint a földieken
uralkodó Krisztus és az Istentől származott földi hatalom és igazságos
ítélkezés jelképe. A másik kép a keresztpánt tetején, a kereszt alatt,
mint az egész világon uralkodó Krisztus.
Ezt a két képet Pantokrátor-nak, Teremtőnek is nevezik. A
királysírban levő freskó csak méreteiben nagyobb, egyébként a rajz
teljesen egyező! Vörös Győző könyvet is írt felfedezéséről, amiért a
kezdeti enyhe elismerő szavak után, rengeteg támadás érte a fiatal,
tehetséges kutatót! Még ilyen szitokszó is elhangzott, hogy „bitorló,
akinek nem volt joga ilyen nagyméretű felfedezéshez!”
Miért nem örült a magyar tudományos világ ennek a
felfedezésnek? Lassan kezd megelevedni az a kép, amit a Szent Korona
hazatérése utáni mozaikokból rakunk össze! A fülbesúgott krisztusi
igazságok háztetőről hirdetésének idejét értük meg! Mondjuk ki végre!
A Koronán, és a fáraó sírjában levő azonos Pantokrátor Krisztus-kép
akkora szenzáció lenne, hogy ártana a magyar történelmet
meghamisítók „tudományos hitelének”!
Az a feltevés, hogy az egyiket a másikról másolták le, romboló
kritikának készült! De gondolkodjunk csak egy kicsit: Akár a mi
Koronánkról másolták a királysír falára, akár fordítva, mindkét esetben
a mi Koronánk kb. 4000 éves! Ui. az a fáraó 4000 évvel ezelőtt halt
meg, a sírját viszont az elmúlt évtizedben tárták fel.
Régen hallottam azt is, hogy a Szent Koronát a szkítavilág minden
népe ismerte, még a történelem előtti idők óta!
Nem is kell tovább fejtegetnünk. Régen tudom, hogy sokkal több
minden lehetséges, mint amennyi valószínű. Egyre valószínűbbnek
látszik, hogy a mi egyetlen szakrális kincsünk – a magyar Szent Korona
– egyidős a Kheopsz piramis és Stonehenge naptárköveivel, az Idő
szent emlékműveivel!
*
2008 januárjában lesz harminc éve, hogy ismét magyar földön van
a Szent Korona. 1945-ben Pajtás Ernő koronaőr-ezredes kérésére
ugyanis az amerikai hadsereg védő őrizetet vállalt a Szent Korona
felett, addig, amíg ismét biztonságosan hazatérhet.
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Hazaszállítását sok vita előzte meg. Az amerikai magyarság attól
félt, hogy az oroszok elviszik és beolvasztják (mivel eladni nem tudták
volna!). Ez nem is volt teljesen alaptalan félelem.
Jólképzett szakemberek Amerikában is, tudományos vizsgálatok
tömegét végezték el a Szent Koronán. Többek között azért, mert a
szlovákok is maguknak követelték. Még ilyen állítás is elhangzott:
„István király szlovák volt, – a barbár Koppány volt a betolakodó
magyarok királya, akit gonoszsága miatt a szentéletű István
felnégyeltetett!”
Tehát a tulajdonjogot is bizonyítani kellett, amit a magyarok javára
be is bizonyítottak. A vizsgálatoknak több megdöbbentő eredménye
volt. Egyik az, hogy a Szent Korona valószínűleg idősebb, mint azt
sokan vélik! A másik a tárgyi értéke: a nemesfém értéke kb. $6-8000,
drágakő értéke $3-4000, tehát a tárgyi értéke összesen csak 10-12,000
dollár! Azonban a múzeológusok és ötvösművészek szerint múzeális
értéke $600,000,000 (hatszázmillió dollár!) (Harminc évvel ezelőtti
érték!) Persze, ez eszmei érték csupán, mert a Szent Korona nem eladó!
A Korona hazatérése után a magyar szakemberek is kértek
engedélyt a tanulmányozásra, Köpeczy Béla akkori kultuszminisztertől,
aki ezt az engedélyt meg is adta, két feltétel mellett:
1. Szóban és írásban be kell számolni a kapott eredményről a
Korona-bizottságnak. (Ez eddig érthető és elfogadható.)
2. Nem szabad nyilvánosságra hozni olyan eredményt, amely a
tudomány eddigi álláspontjától eltér! (E már megdöbbentő, ennek már
történelem hamisító, sőt áruló íze mellett ostoba jelentősége is van! Az
igazi tudományra ui. az a jellemző, hogy képes korrigálni önmagát.)
*
Csomor Lajos ötvösművész azt is elmondja egyik írásában, hogy ő
és csoportja számára még az is követelmény volt, hogy cáfolják meg
Ferenc Csaba mérnök egyetemi tanár és kutatócsoportja korábbi
véleményét, akik szerint a „magyar Szent Korona mérnöki szempontból
egységesen tervezett és kivitelezett ötvösmű!”
A kutatási eredmények egyre több meglepetést szereztek a
kutatóknak is, ezért további engedélyt kértek, akkor már a Nemzeti
Múzeum igazgatójától, aki a következő feltétellel meg is adta azt:
„Nem születhet olyan eredmény, amely igazolná, hogy a Szent Korona
egységes alkotás, mert az ilyen eredmény a „kettős honfoglalás”
elméletéhez hasonló szenzáció lenne, és ártana a magyar
történettudomány hitelének”.
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Ez a feltétel azt is mutatja, hogy az 1980-as években már ilyen
szépen lehetett megfogalmazni az árulást! A meghamisított magyar
történelmet emelték tudományos rangra, a tudományosan bebizonyított
igazi történelmünkkel szemben, aminek értelmét a tisztességes, magyar
és nem magyar tudósok tömege ma is érthetetlennek tartja! Lehet, hogy
a lényegi Bach-korszaknak még ma sincs vége?!
*
Foglaljuk össze röviden a Szent Korona történetét: 1945
áprilisában Pajtás Ernő ezredes, és a koronaőrök kis csoportja nyugatra
menekült vele a közelgő szovjet hadsereg elől. Pajtás ezredes a Korona
megőrzésére tett hűségesküjét még az amerikai tisztek szerint is
bravúrosan hajtotta végre!
A nagyon gondos elrejtés után, magyar származású amerikai tisztet
keresett és talált is, Kubala Pál őrnagy személyében, aki Eisenhower
tábornokkal vette fel a kapcsolatot és megnyerte beleegyezését a
védőőrizethez. Állítólag Gen. Eisenhower akkor felvette rangjai közé a
korona őre címet is!
A koronázási ékszerekkel együtt, Németországban maradt a
Korona 1953-ig, amerikai védőőrizet alatt. Ezután, jól megszervezett,
fegyelmezett és csodálatos védelem mellett szállították át Amerikába,
előbb New Yorkba, majd a Fort Knox-ba, ahol 1978 januárjáig őrizték.
Ekkor President Jimmy Carter visszaadta jogos tulajdonosának: a
magyar népnek. Akkor még – 33 év óta ideiglenesen – hatalmas szovjet
hadsereg állomásozott Magyarországon. Carter elnök – nagyon bölcsen
– olyan nemzetközi nyilvánosságot biztosított a visszaadásnak, ami
elég védelmet is jelentett az utána következő 30 évre is.
A Koronát elkísérte Cyrus Vance amerikai külügyminiszter is és a
Parlamentben lezajlott ünnepélyes keretek között átadta a magyar
népnek. A visszatérés napján, a nemzeti érzésű magyarság egy része –
aki tehette, – könnyes szemmel és órákig állt a Parlament előtt. Persze,
akadt olyan „országlakos” – akkor is, mint most is –, aki „szent
micisapkának” nevezte szakrális kincsünket, a Magyar Szent Koronát.
Sőt, 2007 nyarán, a nemzet alig hitt szemének, fülének, a televízió
által közvetített hír hallatán, amikor a mai miniszterelnök, Angela
Merkel német kancellárnak így mutatta meg a Szent Koronát: „Ezt
Orbán Viktor akkori miniszterelnök hozatta ide, bár nem idevaló, mert
mi köztársaság vagyunk. De ha már idehozták, hát maradjon itt!”
Közben többször is fitymálva legyintett az egyébként is gyakran
hadonászó miniszterelnök. Angela Merkel meg úgy nézett a tolmácsra,
mintha ő sem hinne a fülének.
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*
2005-ben, az önkéntes magyar koronaőrök egy csoportja
ellátogatott abba az ausztriai, Mattsee nevű kis faluba, – ahol egy ideig
a Korona és a koronázási ékszerek különböző helyeken elásva voltak –
és a falu népe a polgármesterrel együtt megvendégelte az ünneplő
csoportot. Az Amerikai Egyesült Államok is, a Heidelbergben
állomásozó amerikai katonákból elküldött hat katonatisztet az
emlékünnepre – egy őrnagy vezetésével.
Az egyik tiszttől a jelenlevő újságíró megkérdezte, hogy „Tudja-e,
hogy önök miért vannak itt?” A tiszt ezt felelte: „Ma van 60 éve, hogy
Amerika átvette megőrzésre a Magyar Szent Koronát, amely a világ
egyetlen szent koronája, és a világbéke letéteményese”.
Jó lenne tudni, hogy a mai, elsorvasztott magyar hadseregnek is
van olyan tisztje, aki ezt felelte volna?!
Ezeken a rendezvényeken soha nincs jelen a Koronát őrző
hivatalos, fegyveres testület. Ők az ún. köztársasági őrezred
alkalmazottai, nyolc órás munkaidővel, a rendőrökétől enyhén eltérő,
kevés díszű egyenruhában. Nem tudni, hogy ezek a köztársasági
koronaőrök milyen esküt tettek le a királyi korona hűséges
megőrzésére?!
Az elmúlt 30 évben a Korona története kezd olyanná válni, mint
maga a Világmindenség! Minél többet tudunk róla, vagy minél
messzebbre látunk, annál több a titok és annál tágabb, mérhetetlenebb
az Univerzum. Ezt történik a Magyar Szent Koronával kapcsolatban is.
A tudás gyarapodásával egyenes arányban gyarapszik a spirituális
üzenet, és a benne rejlő tudományos titok!
*
Berta Tibor professzor, aki alapos tudományos felkészültséggel
kutatja a Magyar Szent Korona titkait, rengeteg ősi, de ma is elfogadott
tudományos tétel felsorolásával, kitűnő könyvet írt kutatási
eredményeiről „Az Időkód” címmel. (Angolul is megjelent a címe:
„The Code of Time(s.) Szerinte, a dél-angliai Stonehenge, az egyiptomi
Kheopsz piramis és a Magyar Szent Korona szerkezetileg és tartalmilag
is összefüggő rendszerek.
Ezek az ősnaptárok, őridőktől fogva közvetítenek üzeneteket az
emberiség számára. Az üzenetek kulcsát – „Az Időkódot” – azonban a
Magyar Szent Korona őrzi szerkezetében elrejtve!
– A mai tudományos kutatók szerint a Kheopsz piramis, a
Stonehenge és a Magyar Szent Korona az „Idő szent emlékművei”.
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Sok évezred alatt szerte a világon, csodás templomok, piramisok
jöttek létre, de csak ez a három építmény épült meg azonos csillagászati
és mérnöki terv alapján – az időkód alkalmazásával. Ennek a kódnak
ismeretében a Kheopsz piramis naptárpiramissá, a Stonehenge kőköre
naptárkörré és a Magyar Szent Korona naptárkoronává lényegül át.
Azonban a Szent Korona eredeti jelentése csak a csillagászati
alapú szerkezeti rend felismerése után bontakozott ki. Titokzatossága
már több, mint ezer éve szakrális erőterekkel övezett kultuszt von a
Korona köré, amelyből először a naptári és csillagászati jelentése vált
nyilvánvalóvá!
Az már senkit sem lep meg, hogy a Kheopsz piramis és a
Stonehenge kőköre azonos szabvány szerint épült. Méret-alapjuk a
piramis méter (pm) aminek hossza 0,637 m, (63 cm).
Azonban az 1980-as években folyamatosan végzett vizsgálatok
közben felfedezett adatok igen nagy meglepetések voltak. A Magyar
Szent Koronának ugyanis nemcsak a méretrendszere azonos, hanem a
mérete a Kheopsz piramisnál és a Stonehenge kőkörénél megismert
piramis méterből pontosan Egy Egység!
A mi Koronánk története viharosabb, talán tragikusabb is, mint a
világ valamennyi koronájának története együttvéve. Bár a hozzá nem
értő idegenek és néhány hazai magyar tudós, akik „ég tudja, miért?”
igazi történelmünket tagadó vagy meghamisító meggyőződésüket
szinte vallásos buzgalommal művelik, azok szerint csak egyszerű arany
koronáról van szó, sőt mai vezetőink szerint „elavult királyi ékszer”!
Egyre növekvőbb tudományos és spirituális jelentősége miatt
azonban a jólképzett kutatócsoport véleménye szerint: „Egy régi kor
kozmológiájának emléke a Magyar Szent Korona”! Mindnyájan
reméljük, hogy ezek, „Az Idő szent emlékművei” naptárainak azonos
méretalapon történt tervezése törvényszerűen új megvilágításba helyezi
a róluk szóló temérdek eredetelméletet és mítoszt.
Tegyük a reményhez azt a hitet is, hogy megújítja, felszabadítja és
új lehetőségek útjára viszi ismét azt a nemzetet, amelyhez ezt a Koronát
Arkangyali Rendek ereje vitte és bárhova rejtette is, bármilyen hatalom,
ez az Erő mindig visszavitte oda, ahova szakrális képességeivel ez a
Korona rendeltetett.
Itt el kell mondani azt is, hogy a rendszerváltás óta Koronánk fotó
képe megjelent több állami jelvényen, díszként is, de majdnem olyan
árván, mint a Korona népe – a magyar! Eltűnt körüle az a dísz, amit mi,
idősebb magyarok fájón hiányolunk: a cserfalevél, tölgyfalevél alkotta
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koszorú, ami nagyon hozzátartozott, még hétköznapi változatban is a
Koronához. De teljesen eltűnt az a két Arkangyal is, akik a legenda
szerint egyenesen az Égből hozták le!
Mezopotámiai őseink is így tudták: „Történelmünk kezdetén a
királyság az Égből szállt alá”.
Lássunk két érdekes párhuzamot a Korona történetéből: Amikor
István király a Magyarok Szent Koronáját visszakövetelte II.
Szilveszter pápától, nemcsak ő tudta, hanem a művelt pápa is, hogy a
magyarok elidegeníthetetlen tulajdona a Korona. Fordítva is így van:
Magyarország a Szent Korona országa, népe pedig a Szent Korona
népe.
A Varsói Krónika és a Hartvik Legenda szerint a pápának
megjelent álmában Gábriel arkangyal és ezt mondta: „A holnapi napon
hozzád ismeretlen nemzet követei jönnek, akik tőled fejedelmüknek
királyi koronát követelnek... A koronát hát, amint kérik, eljuttatni
hozzájuk ne habozzál...” Szilveszter pápa az Arkangyali üzenetnek
engedelmeskedett és visszaadta a magyarok koronáját a magyaroknak!
Ezer évvel később, és a titok elévülése után nyilvánvaló lett, hogy
II. János Pál pápa is sürgette a Korona visszatérését saját Hazájába.
Az elnyomás századaiban gyengült a Korona szakrális védelme,
jogi és intézmény rendszere, ezért a Szent Korona országa részekre
szakadt, – feldarabolható lett. Ez az állapot azonban nem állan
dósítható.
Egyre meggyőzőbb az a vélemény, hogy a magyar nép kifosztása,
butítása és züllesztése ellenségeink régen felépített célja, mert a Szent
Korona Ereje csak a nemzet morális, spirituális és tudományos
felemelkedése folytán válhat ismét felszabadító, összetartó, egyesítő
Erővé, amikor a láncok úgy hullanak le Hazánk és népünk fizikai és
lelki testéről, ahogyan a napfény hatására lehullik a zuzmara.
Felhasznált irodalom:
Csomor Lajos: Magyarország
Szent Koronája
Bakay Kornél: Sacra Corona Hungariae
Berta Tibor: Az Időkód
Abelovszky Eliz: Szót kérek Amerikából
A XXXIX. Magyar Találkozó Krónikája:
A Koronába rejtett üzenet
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Dukán Daniel

HOGY TÖRTÉNHETETT EZ?
– MAGYARORSZÁG 2006 –
Dukán Dánielnek hívnak. 1982 szeptemberében születtem
Veszprémben. Magyar állampolgár vagyok, szeretem a hazámat. Soha
még csak a legkisebb összetűzésem sem volt a hatóságokkal, vallásos
nevelést kaptam. Nem járok ki meccsekre, nem vagyok alkoholista,
nem fogyasztok kábítószert, nem dohányzom, nem kávézom, még csak
testékszerem, vagy tetoválásom sincs.

Édesapám nyugdíjas, volt geológus és biológus, édesanyám
óvópedagógus. Van egy bátyám is, aki a Pannonhalmi Bencés
Gimnázium, majd a Budapesti Corvinus Egyetem sikeres elvégzése
után közgazdász végzettséggel, beszerzőként dolgozik. Nagyon
szeretjük egymást, kiegyensúlyozottan, békében élünk és mindig
számíthatunk egymásra.
A gyermekkoromat Veszprém megyében töltöttem. Számos
társadalmi, egyházi jellegű és környezetvédő munkában vettem részt.
Általános iskolában többször voltam kitűnő tanuló.
2000-ben Rómában, 2005-ben pedig Kölnben is részt vettem a
Katolikus Ifjúsági Világtalálkozón, ami nagy megtiszteltetés volt
számomra. Emellett rendszeresen szerepléseket, fellépéseket is
vállalok.
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Nagyon szeretek sportolni is. „Amatőrök” között országos szinten
fociztam, területin röplabdáztam, megyei szinten kézilabdáztam,
körzetin sakkoztam és asztaliteniszeztem, városin úsztam és
atletizáltam. Számos sport és tanulmányi kupa, valamint verseny
eredményes résztvevője is voltam. Csapatommal megnyertük az
Országos Magyar Cserkész Labdarúgótornát és a Don Bosco Katolikus
Kosárlabdakupát is. 2001-ben és 2003-ban átúsztam a Balatont, túrázni
pedig sűrűn járok.
Nagyon szeretem a természetet, önjelölt környezetvédő vagyok.
Többek között tagja vagyok a Magyar Cserkész Szövetségnek és
Magyar Természetbarát Szövetségnek. A közösségben való aktív
részvételemet követően a Külföldi Magyar Cserkészszövetség 2007
augusztusában avatott a szervezet tisztjévé. A szemetelést és az
állatkínzást is elítélem, nem hogy az emberek közti erőszakot.
Tanultam táncolni, latin-standard kategóriában bemutatónk is volt.
Szabadidőmben barátaim társaságában, a sport és a tánc mellett
szívesen hódolok kulturális tevékenységeknek, mint amilyen a
múzeum-, mozi- és a színházlátogatás. Szeretek utazni, világot járni is.
Efféle túrákon mind családommal, mind barátaimmal vagy iskoláimmal
rengetegszer részt is vettem.
Középiskolai tanulmányaimat jó eredménnyel a Pápai Református
Kollégium Gimnáziumában végeztem, majd a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem gépészmérnöki karára nyertem felvételt.
Korábban 2 évig tanultam latint, angolból és németből középfokú A,
illetve C típusú államilag elismert nyelvvizsgát is szereztem, jelenleg
spanyolul tanulok.
Távlati terveim között szerepel, hogy a diploma megszerzése után,
egyéb hobbijaim megtartása mellett, egy jobb Magyarországon,
környezetvédelemmel foglalkozzam.

Rémálom
A 2006.09.15-től 2006.09.17-ig tartó hétvégét még több kedves
ismerősömmel - köztük bátyámmal és a barátnőjével – az Alacsony
Tátrában töltöttem túrázással. Ekkor került nyilvánosságra Gyurcsány
Ferenc miniszterelnök nagy port kavart beszéde, amely az egész
tüntetéssorozatot elindította. 18-án volt Budapesten az „MTV ostroma”,
amihez természetesen – ahogy más, hasonló esethez sem – nem volt
közöm.
Szeptember 19-én este kimentem a Kossuth térre, csatlakozva a
magyar parlament előtti békés tüntetéshez, ahol körülbelül 22 órától
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23:10-ig tartózkodtam. Majd 23:30-tól másnap hajnali 2:30-ig az
Astoriánál, egy főiskolai buliban, barátaim társaságában töltöttem az
estét.
20-án, hajnali 2:30 után elindultam gyalog hazafelé a Rigó utcai
albérletembe, amely néhány saroknyira van az Astoriától. A korábbi,
Blaha Lujza téri eseményekről csak közvetve értesültem. Útközben
láttam, hogy a Rákóczi utat a forgalomtól elzárták, azon már csak
lézengés volt. Szórványosan beszélgettek ugyan emberek, de ahhoz
hasonló, nagyszabású, agresszív cselekmények, amelyekről utólag a
TV-ből értesültem, ekkora már nem voltak láthatóak. A Szentkirályi
utcához érkezve észrevettem, hogy a Vas utca vonalában
rohamrendőrök kordonja zárja el a megszokott, hazafelé vezető utamat.
Ekkor szóba elegyedtem az út közepén álló, teljesen békés fiatalokkal,
hogy megérdeklődjem tőlük, mik történtek itt korábban. Körülbelül 1015 perc elteltével jött a rendőri felszólítás, hogy „Oszoljanak!”.
Beszélgetőtársaimmal kicsit értetlenül álltunk a dolog előtt, hiszen
tömegről ott már szó sem volt, bár néhány, kicsit agresszívebbnek tűnő
fiatal még állt azért az utcában. Ekkor elbúcsúztunk egymástól, majd
hallva és látva a rendőri brutalitást, hangot adva elégedetlenségemnek
is, rögvest elindultam hazafelé.
Miközben a rendőrök megindultak, ők az Astoria irányába, én a
Szentkirályi utca felé hagytam el a helyszínt, mivel erre volt az
albérletem. A Bródy Sándor utcához közeledve megpillantottam, hogy
az utca kijáratát ott jóval több rendőr zárja el, mint amennyi a Rákóczi
útnál az ekkorra már továbbhaladt rendőrkordon biztosítására maradt,
ezért visszafordultam. Ekkor már csak egy másik fiatal, illetve – mint
később kiderült – civil ruhás rendőrök voltak az utcában. Szóba is
elegyedtem a fiúval, a hazajutás kérdéséről értekeztünk, tudva azt, hogy
be vagyunk kerítve/zárva és a korábban hallottak alapján
ártatlanságunk ellenére sem bizakodhatunk kedves elbánásban.
Valahogy csak haza kellene jutni, úgyhogy gondoltuk megpróbáljuk
átkérni magunkat a biztosító rendőrökön. Békésen és bizalommal
haladtam feléjük, hogy megkérdezzem, merre mehetek haza, amikor
hirtelen valaki a hátam mögül - mint utóbb kiderült az egyik civil ruhás
rendőr – elkiáltotta magát, hogy „Elfogni, tüntető!” – vagy valami
hasonló – amire többen is rám rontottak és a földre tepertek. Nem
álltam ellent és hiába mondtam, hogy kérem ne bántsanak,
együttműködök, ártatlan vagyok és nem csináltam semmi rosszat,
miközben hason, hátratett kézzel feküdtem a járdán, a rendőrök
szidalmaztak, ütöttek, taposták és rúgták a fejemet… Ekkor körülbelül
hajnali 3 óra volt.
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A rémálom folytatása
Összevertek, majd a földön húztak, végül pedig betuszkoltak egy
rendőrautó hátsó ülésére. Ezután a VIII. kerületi rendőrkapitányságra
vittek. Megfélemlítve, embertelen körülmények között tartottak, így
töltöttem a napot. Orvost sérüléseim ellenére sem küldtek hozzám, a
mosdóba pedig csak vonakodva engedtek ki. A zárka kényelmetlen,
sötét, hideg és piszkos volt. A bántalmazáskor sérült könyökömet
kérésem ellenére is csak egy hónap múlva röntgenezték meg, a
felvételek pedig azóta sincsenek a birtokomban, pedig kikértük és
ennek immár egy éve.
Szeptember 20-án este aztán (tehát még aznap) átszállítottak a
Gyorskocsi utcai Büntetés-végrehajtási Intézetbe, 72 órás őrizetbe
vételre. Jogaim még itt sem nagyon voltak és valótlanságokat akartak
aláírattatni velem. (Miszerint olyasmiket foglaltak le tőlem, mint
füstgránát, krómozott vasrúd, betontömb, kövek és üvegszilánkok,
amelyeket nyilvánvalóan aznap söpörtek össze az utcán és a néhány
elfogott ember neve mellé akarták írni. Bár félelmeim ellenére sem
írtam alá, az I. fokú tárgyaláson a bíró mégis tényként kezelte, hogy
azok az enyémek.) Ügyvédemet kérésem ellenére sem értesítették,
levelet írni nem engedtek, habár a „Fogvatartottak jogai” című
kisfüzetben szerepel ennek lehetősége. Nemdohányzóságom ellenére
dohányosokkal is egy zárkába tettek, emellett többször figyelmen kívül
hagyták alapvető emberi jogaimat és meg is aláztak.
22-én volt az a „tárgyalás”, ahol majdnem mindenkit
„futószalagon” 30 napos előzetes letartóztatásba vettek. Ekkor átvittek
a Markóba = Nagy Ignác utcai BV. Itt is, ahogy végig, megalázó sors
várt rám, ártatlanul. A befogadásnál újra bántalmaztak, ott tartásom
idején pedig a cellák és a zárkatársak is többször cserélődtek.
2006.10.02-án volt gyorsítottban az I. fokú tárgyalás dr. Vasvári
Csaba bíróval és két, az elfogásunkat végző, a bántalmazásomban is
érintett, magasabb rangú, az elfogásomkor civil ruhát viselő
rendőrtanúval (Szabó Tamás és Balázs Norbert). Azt állították, hogy
különböző tárgyakat dobáltam a rendőrök felé, ami NEM IGAZ! Azt
állították, hogy a fejemen, arcomon lévő sérüléseket úgy szereztem,
hogy többször is, magamtól nekiestem egy parkoló autónak - amely
kijelentés véleményem szerint már önmagában is nevetséges és meg
kellett volna, hogy kérdőjelezze a hamisan tanúskodó rendőrök
szavahihetőségét, nem hogy a többi téves állításukkal együtt.
Egymásnak és az életszerűségnek is ellentmondó kijelentések
hangzottak el tőlük, amelyek amellett, hogy természetesen nem igazak,
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rám egyáltalán nem is jellemző cselekmények. Arról, hogy pontosan
mit is dobtam, mindkettő mást mondott, még annak módjában sem
értettek egyet. Állították viszont, hogy jobb kézzel tettem, holott
balkezes vagyok.
Állították, hogy egész este engem figyeltek, mégis, a
ruházatomnak még csak az árnyalatát sem voltak képesek leírni, arról
nem is beszélve, hogy egy szórakozóhelyen töltöttem az estét, ahonnan
csak hajnali fél 3 körül indultam el hazafelé, mivel fáradt voltam. A
jegyzőkönyvből több minden is eltűnt, amely kiegészítésére vonatkozó
ügyvédi kérésünket elutasították.
Az ügyész csoportos garázdaság miatt felfüggesztett
börtönbüntetést kért - meglátása szerint az eddig rács mögött töltött idő
is bőven elég volt az elrettentésre – a bíró 2 év 6 hónap letöltendő
börtönbüntetésre ítélt, emellett 3 évre eltiltott a közügyek
gyakorlásától, csoportosan és felfegyverkezve elkövetett hivatalos
személy elleni erőszak miatt.
Összesen ketten voltunk „civilek” az utcán, amikor letartóztattak.
A fiút, akit bűntársamnak neveznek, nem ismertem, soha korábban nem
láttam. Ott is mindössze csak néhány szót váltottunk arról, hogy
hogyan tudnánk végre onnan ki-/hazajutni.
2006. október 9-én átszállítottak a Budapest határában lévő
úgynevezett gyűjtőn át, Dunaújváros mellé, a Sándorháza-i börtönbe.
Itt, az ország állítólag 3. legembertelenebb börtönében, mint a
fellebbezésünk miatt nem jogerős fogoly, nagyobb zárkában,
köztörvényesekkel voltam összezárva. Kétségbeesve, félelemben és
szomorúságban teltek napjaim.
2006. október 26-án szabadultam, 36 szörnyű nap után. Egy hetes
otthoni regenerálódásra volt szükségem, majd visszatértem a fővárosba,
Budapestre. Befejeztem az egyetemi szemesztert – már amennyit a
hiányzás és a meghurcoltatás dacára még képes voltam elvégezni –
majd rendes magyar emberek segítségével, tanulmányi ösztöndíjjal
kerültem ki az Amerikai Egyesült Államokba 2007. januárjában, ahol
jó tanulmányi eredményeimnek köszönhetően, a Phi Theta Kappa
Honor Society tagjává váltam. Itt 2007. decemberében fogok
diplomázni.
Élni muszáj, próbálok visszarázódni a hétköznapokba és folytatva
tanulmányimat elfelejteni a történteket, de félek, hiszen az ítélet, így a
II.-fokú tárgyalás előtt, amelyet 2007. december 19-ére tűztek ki, még
mindig ott lebeg a fejem fölött.
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Egyszerűen nem akarom elhinni, hogy egy demokratikus
jogállamban, a 21. század európai uniós Magyarországán ilyesmi
megtörténhetett. Nem tudom, hogy valaha is ki tudjuk-e heverni ezt az
igazságtalan sérelmet és meghurcoltatást a családommal. Ez a
szörnyűség az egész életemre rányomta bélyegét. A jogállamba vetett
hitünket veszítettük el! Fogja ezt valaha is valaki orvosolni?!
Dukán Dániel a Magyar Kongresszuson Cleveland-ben mondta el ezeket az eseményeket.

Adam Tarnoki & David Tarnoki

TOBACCO ABUSE IN HUNGARY
This is a summary of the presentation, at the Hungarian Congress in Cleveland in
November 2007, of Adam Domonkos Tarnoki and David Laszlo Tarnoki, 6th year
medical students at Semmelweis University, Budapest, Hungary.

Adam Domonkos Tarnoki and David Laszlo Tarnoki

About us
Adam Domonkos Tarnoki and David Laszlo Tarnoki are sixth year
medical students at Semmelweis University in Budapest. Their fields of
academic interest include twin studies, family medicine, internal
medicine, cardiology, epidemiology and radiology.
They are active members of the Research Students Association,
and they have given numerous lectures in different topics not only in
Hungary but also in the United States.
Adam has been the president and David the vice-president of the
HMAA-Student Alumni Club since 2007 supporting and holding
students and young doctors together who have won the HMAA
fellowship program.
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Presentation:
It is well known that tobacco contains over 4000 toxic materials
and every 6.5 seconds someone dies from tobacco abuse, says the
World Health Organization. Research suggests that people who start
smoking in their teens (as more than 70 percent do) and continue for
two decades or more will die 20 to 25 years earlier than those who
never light up. It is not just lung cancer or heart disease that causes
serious health problems and death. Below, we list some of smoking’s
less publicized side effects – from head to toe, such as hearing loss,
osteoporosis and stomach ulcer.
Due to the fact that Hungary has a high prevalence of smoking (34
people out of 100 smoke) the country has the highest age-standardized
incidence rate of lung cancer (2002). Tobacco related deaths are also
the highest in Hungary across Europe (292 deaths per 100,000
population). 40.7% of males and 26.3% of females above 18 smoke
regularly or occasionally. As far as the prevalence of smoking at ages
over 60 in United Kingdom is concerned, it has been declined since
1950 and due to this fact lung cancer mortality at the same ages has
also been declining. The trend is similar in the United States. On the
contrary, prevalence and mortality have been increasing in Hungary
although there is a little decrease in the most recent years.
Statistically, 23% of the US population smoked in the last week
(Gallup Institute, 2000). In contrast to this, 34% of Hungarian people
lighted up. As far as the rates of Hungarian smokers by gender and ages
are concerned, especially the ones of the age groups of 18 and 24, these
have been increasing in the last 10 years. While 9% of the US smokers
smoke more than one pack, in Hungary it is 15%. Most of the
Hungarian smokers started smoking at ages 15-17. Approximately
30,000 deaths are due to tobacco abuse yearly in Hungary.
Interestingly, 45% of the US population answered that smoking had
caused some serious disease in their family circle. In Hungary, only
24% of people thought it did.
In a study by Kinga Szentesi and Maria Dakay, MD done among
100 medical students, they showed that approximately 30% of medical
students smoke (approximately 12% regularly, 10% occasionally).
They started smoking in secondary school (mostly at age 14-18) under
the influence of friends. Most of the students smoked medium strong
cigarettes and they stated that tobacco abuse became a habit. Mostly
they were aware of the harmful effects of tobacco abuse but they did
not intend to give up smoking (only 36%). They do not know about
passive smoking and its harmful effects.
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IX.
BEKÜLDÖTT ELŐADÁSOK
Abelovszky Eliz (Worthington, Ohio):

EZERÉVES HARCAINK A JELENKORBAN
Gyakran halljuk Amerikában is azt a kifejezést, hogy „A
történelem ismétli önmagát!” Kutattam, hogy így van-e? Arra a
meggyőződésre jutottam, hogy nem így van, hanem úgy: Az emberek
ismétlik meg azokat a hibákat, amelyeknek közel azonos a
következménye. Ez látszik ismétlődő történelemnek!
Ez az azonosság fellelhető ellenségeink módszerein is. Szerintem,
ellenségeink módszerei is hibák, amelyek az adott térség történelmében
is ismétlődnek! Itt azt is meg kell jegyeznünk, hogy az emberiség
destruktív tulajdonságaiban csak civilizációs különbségek vannak!
Azért tudom jobban, mint az átlag ember, mert az egyik bátyám
amerikai hadifogságban volt, a másik orosz hadifogságban! Szerintem,
ha a „szemet szemért, fogat fogért” ősi törvényét alkalmaznánk, mi,
magyarok jobban járnánk, mint az ellenségeink!
Azonban, nemcsak barátainkat kellene jobban megválasztanunk,
hanem az ellenségeinket is!
Az elmúlt években több hónapot töltöttünk Magyarországon, és
egyre megdöbbentőbb látni a posztkommunista uralmat, a
rendszerváltás ürügyén. Persze, ennek van némi jó oldala is. Gyönyörű
házak épültek a „munkásosztály tipikus lakóhelyén, a Rózsadombon”
és Budapest festői környékén, a Budai és a Pilisi hegyekben, amit a
jóhumorú pestiek „gengszter barokk” stílusnak neveztek el!
Persze, nem mindenki épített! Volt, akinek az „apukája” kapta a
csodálatos házat példás párthűségéért! Ezeket a házakat a Rákosirendszerben a legális tulajdonostól vették el, sokszor a tulajdonos
szabadságával együtt! Az évek óta bentlakó új tulajdonosok pedig a
rendszerváltás után – törvényesen és nagyon olcsón megvehettek. Tehát
most ők a „legális” tulajdonosok! Hála a beléjük nevelt kommunista
erkölcsnek, még lelkiismeretfurdalásuk sincsen! Talán büszkék is rá...
nem egy közülük „nagyon is!!”
Az így elkótyavetyélt állami vagyon egy nagy, elszegényedett
országot teremtett. Több, mint 4 millió magyar él a hazai szegénységi
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színvonal alatt! Ha Ausztriával hasonlítjuk össze a magyar viszonyokat,
akkor az ország fele nagyon szegény, és mindenféle tartalék nélkül,
máról holnapra él. Az idősebbek közül sokan lesznek öngyilkosok, a
fiatalabb diplomások és jó szakmunkások nyugatra szegődnek, ahol a
munkabér minimum négyszerese a hazai keresetnek! Egy rokonom fia
Anglia egyik gyárvárosában boldogtalan, de jólfizetett orvos:
hatszorosát keresi hazai fizetésének!
Most nem „Bécsben van a kocsmáros – ahogy Ady Endre írja –
(Ferenc József), aki nem is sejti”, hogy „elmegy a kútágas, maradt csak
a kútja”... Ezek a „kocsmárosok” ma Budapesten, vezető állami, vagy
nagygazdasági állásokban ülnek és azzal vigasztalnak: „sebaj, ... majd
jön helyettük olcsó arab, meg kínai, ha nem lesz elég magyarajkú
munkaerő!!”
Azonban a magyar nyelvet és történelmet jól ismerő japán
barátaink szerint máris túlzottan keveredett az ősmagyar nép, és ez a jó
magyar tulajdonságok rovására megy. A közmondásos magyar
szorgalom, leleményesség, megbízhatóság még ma is híres, főleg azok
között, akik elmennek! Ezért könnyen kapnak állást a nyugati
országokban.
Még ma is magasra értékelt „magyar szürke állomány”, a zseniális
tudós társadalom, – de annak felhigulásától fél a hazáját és népét féltő
réteg.
Vízy E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia mostani
elnöke, mérsékelt szomorúsággal beszélt a tv-ben a tandíjemelésről,
mert – szerinte –, már csak a tudományos képességeink azok, amelyek
befektetőt csalogatnak Hazánkba, ahol bőven találnak jól képzett
tudósokat, viszonylag olcsón! E riasztó tény dacára ezrek maradnak ki
az egyetemről, mert ők, vagy szüleik nem tudják fizetni a tandíjat!
Az alacsonyabb képességet igénylő munkahely gyérül. Igen magas
a munkanélküliség! A kisfalvakban megszüntetnek iskolákat, ezrével
nőtt az állásnélküli pedagógusok száma! Az elemi iskolások pedig néha
reggel 5 órakor sorakoznak, a másik faluba szállító autóbuszra várva.
A megszüntetett postahivatalok arra kényszerítik az embereket,
hogy utcasarkokon várják a naponta egyszer elszáguldó posta-autót,
hogy leveleiket feladhassák!
A megszüntetett, ún. szárnyvasútvonalak szinte mozgásképtelenné
tették a kisfalvak lakóit. A gyérellátású üzletek miatt, városokba
kényszerül vásárolni menni a mindenből kisemmizett állampolgár.
Az orvosi ellátás is egyre nehezebb, távolabbi és költségesebb! Ha
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gyatra kis gazdaságuk termékeit eladni kívánják, akkor a ritkán
közlekedő, drága autóbusz, esetleg kocsival rendelkező ismerős
segíthet!
Még sohasem láttam ennyi halni vágyó falusi embert!
Az egyre hangosabb panaszok már elérik a Parlamentet is, amire a
„zseniális miniszterelnök” egyszer azt felelte: „Mit sírnak!? Nyitva a
határ! El lehet menni!!!”
Az ekkora „nagy lopások bűnét” még Ady Endre sem sejtette. Az
egyik rangos vezető azonban majdnem lebukott egyszer – a bíróság
bűnösnek találta – , de nagy szerencséje volt, mert bűncselekménye
közben elévült (5 év kell az elévüléshez)!
Ma már nemcsak az egyszerű és éhező magyar kívánja a kormány
távozását és az eltűnt pénzek utáni nyomozást, hanem rangos
hivatalnokok is. Az Állami Számvevőszék elnöke egyszer azt is
megkérdezte: „Hova tűnt el a Ferihegy-i repülőtér eladási ára?”
Nagyon halk, félhivatalos válasz az volt: „Abból fizetik a nyugdíjakat”.
Talán 20 éve annak, amikor egy költő így írt a rutinná vált művi
vetélésről:
„A műtős keze sem remeg,
Ha vödörből önt ki nemzetet.”
Nos, ez a „vödörből kiöntött nemzet” a 8 millió művi abortusz, az
oka annak, hogy be kell zárni iskolákat, NINCS GYERMEK! Mivel 1945
óta tudják, hogy sokkal olcsóbb egy terhességet megszakítani, mint a
gyermeket felnevelni! Bár vannak, akik szerint még mindig sok magyar
van – elég lenne 6 millió!!! Jó lenne tudni, kinek lenne elég?
Azután már lengetik a következő rémet is: A növekvő létszámú
nyugdíjasokat – hamarosan – nem tudja eltartani a veszélyesen
csökkenő fiatal munkaerő létszám!
Egyetemi kutatók szerint, ha a mai születési arányszámot vesszük
alapul, 220 év múlva születik meg az utolsó magyar gyermek! Persze
azt senki sem tudja, hogy akkor még lesz-e Magyarország? Mivel egy
család nem az ORSZÁG és nem a NEMZET!
Nem tudom, vigasztal-e valakit, hogy ugyanennek a kutatócsoportnak véleménye szerint 400 év múlva születik meg az utolsó fehér
ember Európában! Ui. a fehér ember szaporodási arányszáma is
alacsony!
Az állatvilágban, ez a veszélyeztetett fajta kategóriája!!
*
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Nem sírni, vagy rikítani akarok, hanem ébreszteni akarok!
Mindnyájan felelősek vagyunk minden magyarért – különösen a
Kárpát-medencében élőkért, nehogy egyszer ők is: úgy eltűnjenek, mint
a Buckeye Road régi magyarjai!!!

„MEGKONDÍTOM A VÉSZHARANGOT” 2007. NOV. 25.
Nem enyém a szó, hanem Petőfi Sándoré, akit még ma is a világ
10 legjobb költőjének tartanak nyilván. Ezt csak azért mondom el, hogy
mindenki érezze: igazi lelki-szellemi nagyságra hivatkozom.
Mindnyájunknak így kellene tenni, mert veszélyben van a magyar
nemzet! Indián rezervátum méretűvé zsugorodott Hazánk; a
félelmetesen fogyó nemzeti lélekszám; az anyagilag és erkölcsileg is
kirabolt, elcsüggedt NÉP A SZABAD NÉPEK FELÉ KIÁLT,... akik között sok
olyan egyén van, akiknek génjeiben igen sok a magyarra jellemző
elem.
Tennünk kell azért, hogy az ún. szabad világ meghallja szavunkat,
nemcsak azért, mert a magyar nép ezt joggal elvárhatja tőlük, hanem
azért is, mert az ő szabad jövőjük is veszélyben forog!
Jogaink bizonyítására most csak két érvet említek meg, ezek közül:
az egyik új és modern tudomány eredménye, a másik évezredekre megy
vissza és sok kutató elmét gondolkodásra késztet a magyarság
megmentése mellett!
A modern és az új a következő: a közelmúltban felmérték az
európai ember gén-állományát, amit EU-19-nek neveztek el. Ezen az
alapon vizsgálták az európai nemzetek összetételét a faj és fajta
színvonalán is. Igen megdöbbentő eredmény született. A szitokszóként
használt „jött-ment ázsiainak” tartott magyar nép a legnagyobb %-ban
– 60% európai géneket hordoz! Ez a 60% az egyik legeurópaibb
nemzetnek számító arány!
Ezt azért is érdemes hangsúlyozni, mert tudjuk, pár évvel ezelőtt,
az Egyesült Európába való felvételünkkor, az egyik korábbi tagállam
ellenünk szavazott ezzel az indokkal „a magyar nem európai nép!”
Professzor Romano Prodi, az Európai Tanács akkori elnöke, erre azt
felelte: „Ha a magyar nem európai nép, akkor ki az?” Mint művelt
európai, nyilván tudott a legutóbbi kutatások eredményeiről az utóbbi
évtizedekben!
Grover Krantz, – amerikai –, a Washington State University
antropológus professzora szerint kb. 40-45 ezer éve él a magyar nép a
Kárpát-medencében! Itt vészeltük át a legutóbbi jégkorszakot a melegbarlangok és a melegforrások közelében; a mából nézve primitív
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mezőgazdaság és háziasított állattenyésztés révén. Ugyanabban az
időben, a mai Németorszzág, Franciaország, Anglia, Skandinávia, a
„permafrost” állapotában teljesen lakatlan volt. A lassú felmelegedés és
a népességszaporodás után, Magyarország felől történt kivándorlás
keletre is, nyugatra is. Maga Prof. G. Krantz is ezt írja rólunk: „A
magyar nép Európa őslakója!” A többi nép vagy tőlük származik, vagy
bevándorolt. A magyar nyelv Európa eredeti nyelve (native language)”.
Az EU-19 gén igazi és valóban magyar őstörténészeinknek és
Grover Krantz professzornak ad igazat! Tehát az EU-19 gén bennünk
van és az európai nép nagy százaléka tőlünk származik!
A modern tudomány tehát mellettünk van. Mi áll velünk szemben?
A primitív és a pre-fasiszta nacionalizmus és a pán-germán., pánszláv,
latin, stb. népek vélt magasabbrendűsége!!!
*
Most nézzük meg, mit ír vagy állít rólunk a tudományos világ
évezredekre visszamenőleg?
Sir Leonard Woolley „The Beginning of the Civilization” című
könyvében, több száz oldalon ír a keleti kultúrákról és abban a
legújabban kialakult tudományos nézeteket közli. Mielőtt ez a
tanulmány – 1963-ban – megjelent, közel 20 világszerte elismert
szakembernek elküldték azt, hogy véleményeikkel, vagy kifogásaikkal
egészítsék ki. Ezek az írások szintén benne vannak a könyvben.
Leonard Woolley kiváló kutató, aki a „Sir” rangot világhírű munkáiért,
Úr városa feltárásáért kapta. Könyve 665. oldalán így ír egyik
felfedezéséről:
„A szumér, mint agglutináló (ragozó) nyelv, egyedülálló volt a
Közel-keleten, ugyanahhoz a csoporthoz tartozott, mint a kínai és a
türkmén, valamint a későbbi, ezekkel rokon finn és magyar nyelvek”.
Ezt a megállapítást a mai – külföldi – nyelvtudomány hivatalosan
elfogadja a szumér-magyar kérdésben. Woolley azt is leírja, hogy a
szumér alapszavak többségükben egytagúak, egy, vagy két
mássalhangzóval, azonban a fejlődést nem lehet pontosan követni, mert
a feltárt nyelvemlékek már egy fejlettebb állapotot rögzítettek.
De tény az, hogy a szumér és a magyar nyelv közötti feltűnő
hasonlatosságot éppen a szumér ősgyökök vizsgálata alapján
állapították meg – külföldi és magyar nyelvészek! Ha messzebbre
megyünk vissza és összehasonlítjuk a régi szumér képírás gyökszavait
a régi magyar rovásírás jeleivel, akkor több, mint 60%-os megegyezést
kapunk!
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Itt ugrik be az az érthetetlen reakció, amit nemcsak mi, hanem a
nálunknál sokkal rangosabb külföldi kutatók sem értenek! Vajon miért
érték be a magyar nyelvészek a Komoroczy-féle tájékoztatással?!
Komoróczy Géza jól képzett asszirológus, de szumér kérésben
elfogult, magyar relációban majdnem ellenséges és elhallgatja a nekünk
kedveső fényeket. Pl. még csak meg sem említi Sir Leonard Woolley
nevét és eredményeiről mélyen hallgat, szóban és írásban is!
Sir Leonard Woolley többször járt Magyarországon, háború előtt
és után is. Az 1938-ban megtartott konferencián ezt mondta Professzor
Shohotu Faisi japán történésznek, – amit később egy levelében Faisi
leírt:
Woolley mondja: „Csodálkozom a magyar szakemberek
nemtörődömségén! Csodálkozom, hogy annyi archeológiai, nyelvi és
morfológiai bizonyíték birtokában ragaszkodnak a finn-ugor
származási vonalhoz és szándékuk sincsen a Mezopotámiához mutató
rokonság felkutatására”.
Nyelvünkre jellemző prefixum és postfixum = igekötő és rag!
Igekötő viszont nincs a finn-ugor nyelvekben. Az „e” kérdőszócska
viszont megvan a szumérban és máig is a hétköznapi magyar nyelvben:
lesz-e, volt-e, kell-e? Tehát a ragozó – agglutináló nyelv az „e”
kérdőszó és a SOK TUDOMÁNYOS BIZONYÍTÁS SEM ELÉG, HOGY AZZÁ
VÁLJUNK, AKIK MINDIG IS VOLTUNK!

Prof. Shohotu Faisi azt mondja: „Mi – néhányan – japán
őstörténeti kutatók, abban a hitben nőttünk fel, hogy a világ
legnemesebb nemzete és fajtája a „MA-YA-RA = magyar.
(Kérem meghatározásomra nem a hitleri nominalizmust
alkalmazni!) A Felkelő Nap birodalma ivadékainak hittük és hisszük
Önöket, magyarokat, akiket messze sodort tőlünk a történelmi karma”.
Végezetül leírom Dr. Shohotu Faisi szónoki kérdését:
„Miért van az, hogy a világ egyetlen nemzete a magyar, amelynek
származását, történelmét minden más népség elhomályosítani
igyekszik? Kik állanak emögött az elhomályosítási kísérlet mögött?
Nos, kedves őszülő kutatótársaim, a hátralevő 30 évben,
igyekezzünk erre a kérdésre feleletet találni!!!
Hitem szerint ebben a munkában támogatnak majd hatalmas
szellemőseink, a tisztességes őskutatók világszerte, – az EU-19 gén és
az Úristen, mert a világtudat, eredettudat, nemzettudat, – amivel a
magyar nép EON-ok óta rendelkezik –, misszióvá tette sorsunkat!
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Dr. Veress Ferenc:

SZENT ISTVÁN ÉS A KERESZTÉNY
MAGYARORSZÁG KIALAKULÁSA
A
magyar
történelmi
hagyományok
és
a
magyar
valóságtörténelem, amit ma meg lehet írni, több helyen ütközik. A
revizionista történeti szemlélet irányzata, amit a kor ideológiája
megkövetelt, részleteiben éppúgy, mint egészében, ellentmondó és
sokak számára identitás zavar alkalmas bűnbakja lehet.
A magyar történelem első kora a keleti, közel-keleti etnikai és
politikai események érája, a második a Conquest (895) és utána
következő 106 év, amit az Árpád-kor katonai és politikai
térhódításának győzelmi eseményei emelnek ki. A harmadik kor Szent
István keresztény monarchiájának a megszületésétől máig a keresztény
Magyarország, regnum Hungaria eseményeit foglalja magába.
A keresztény regnum vagy monarchia, amit nem a dux/vajk
(Vajk/bajk a kutatások tükrében nem mint személynév, hanem
méltóság – kisebb fejedelem rangjelzése) István, majd az István
nagyfejedelem 998-ban történt megválasztásának dátumától számítjuk,
hanem a koronázás 1001. január 1-én történt aktusától.
A szentágostoni ideológia rex iustus, pius et pacificus, az
igazságos, kegyes, és békeszerető keresztény királya az ellenálló és
levert Koppány dux, másodunokatestvérének népét szolgasorsba dönti
és utána majdnem haláláig harcban áll a hagyományos társadalmi
szellem örököseivel.
Elveti a magyar nyelvet és a római birodalom ekkor már dekadens
szellemét „megreformáló” és politikai erejét magához ragadó Új Róma,
a pápák civitas dei földi reflexiója hatalmi székének vallási nyelvét, a
latint veszi át. Üldözi a magyar nyelv szellemi termékeit, mivel azok a
régi, ancien régime ideológiáját tartják színen, és veszélyt jelentenek
koronája számára.
Közel ötszáz évig a magyar nyelv halódik és csak a föld alá kerülő
népi hagyományokban továbbélő nemzeti szellem a forrása. Tűzzelvassal keresi a rovásírással írt termékeit a régi törzsi magyarságnak. A
magyar birodalom segítői a nyugati lovagok és főleg a németek. A
germán behatás majdnem teljes és hűbéri rendszer vazallus rendjében –
a nyugati arisztokrácia (és ezekkel együtt a latin egyház) – óriási
birtokokhoz jut. István központi uralmát ezek biztosítják, uralma így
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szilárd, amelynek regionális haszonélvezői az advenák (bejött
idegenek) „magyarokká” válnak és nagyjából az új magyar
arisztokrácia, vezetőréteg kitevői.
Ennek az új politikai és társadalmi életformának a szentistváni
irányzattal ellentétes Vazul-házi királyaink visznek nemzetibb
tartalmat, de lényegében nem juthatnak érvényre a hagyományos
szellem módosító erői a nemzetközi és globalizáló nyugati
kereszténységgel szemben. Az Árpád-ház végét 1301-ben III. Béla
halála jelzi és megszűnik az új nemzeti ideológia forrásának és
mítoszának lenni. Az ország a vegyesházi királyok után a Habsburgok
kezébe kerül, akiknek „bölcs” uralma biztosítja majd, hogy a Mátyás
korai 5 milliós magyarságát, amelynek lakossága az akkori, Angliával
azonos, vagy azt felülmúlta, a mai magyarság 10-15 milliójára
csökkentse és a magyar nagybirodalom helyett végül is a sztálini
vazallus, satellite állam sorsára jussunk, amelynek bolsevik mételyétől
csak 1989-90-ben tudtunk megválni, nem minden megrázkódtatás
nélkül. Ezek a negatívumok. De emellett a pozitív képmás árnyalattal
bukkan elénk, és számunkra, a történész számára mindkét oldal fontos.
A SZENTISTVÁNI RENESZÁNSZ
A hagiografia vallásos kerete és a hivatalos történetírás
szentistvánjának képe, mint az ájtatos szent király, elfedi a kemény
reálpolitikus magas intellektjét és államszervező zsenialitását.
Mesterien kikerüli a kor hűbéri, feudális buktatóit, és a germán
hercegségek benső viszályait saját hasznára használja ki. Modernosítja
az államszervezet majdnem minden részletét. A „feudális” terminus a
19. század szüleménye. Nincs rendszer a hűbér formájában, azt csak a
magyar – és külföldi történetírás járatlansága állítja, hogy itt egy jól
kialakult egységes rendszerrel állunk szemben. A „feudális” rendnek
egyik alapja a lovag, a fegyveres, jól felszerelt lovas és ennek a lényege
a ló és a vagyon a felszerelésre. Mi alapjában véve lovas nép voltunk és
a lovag alakja és idealizált eszmevilága egy organikus velejárója volt
mindennapi életünknek. A szétesett Róma területén kialakult germán,
barbár államok a szaracén, viking és a magyar támadások során és
egymás közötti harcaikban elnéptelenedtek és elszegényedtek. A
központi hatalom meggyöngülésével a regionális arisztokrácia magára
maradt és szükségszerűen alakította ki haderejét. Pénz híján, a föld
jelentette azt a vagyont, amin lovasságot állítottak ki. A magyar állam
még a megerősödő Nyugat szemében, a Lech folyó menti veszteség
után is, az erő és hatalom jelképe maradt.
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A keresztény állam eszméje
Szent István keresztény állameszméje apjának politikai extenziója
volt, új, magasabb formában. Minden vallásos máz ellenére, több, mint
valószínű, hogy a politikai meggondolás játszott döntő szerepet István
minden tettében. E korban a kereszténység, mint eszmei és politikai
alap, éppúgy összefonódott, mint a mai politikában az ún. demokratikus
új világrend eszméje a napi politikában. Hogy egy nép, nemzet, állam,
szerepet játszhasson bárhol, a demokrata felszínt el kell fogadnia,
különben kiesik a politika játszóteréből és nemzetközi páriává lesz.
A magyar, a korai műveltség új formáit rohamos lendülettel
alakítja ki, kolostoraiban az új írásbeliség magasformájú művelődését
figyelhetjük meg. A kor jelesebb művelőivel tart kapcsolatot és Európa
anyagi és szellemi javait hozza be. Az akkori írásbeliség magyarországi
emlékei bizonyítják a magyar kancelláriumok újító fejlődését. A
Merovingi kor majdnem olvashatatlan latin írását a Karoling
kancelláriumok Alcuin vezetésével módosítják és bevezetik a Karoling
kisbetű használatát. Nálunk egy sajátságos latin írás fejlődik ki, amely
Szent István dekrétumának lapjain látható és a pannonhalmi apátság
alapító oklevelének kisbetűs írásán (csak a 13. századi átírásában van
meg a korai anyag, de az írás formáját pontosan másolják). A magyar
latin nyelvű írásunkat természetesen a nyugati iskolák termékeinek
mondják, de nyilván ezen keresztül áthat a szentistváni rendszer hatása.
Építőművészetünk hasonlóan dramatikus erővel bontakozik ki és a kor
szellemének megfelelően a templomok díszítő elemeiben és az épületek
formájában leli kifejezését.
NÉHÁNY SZÓT A SZENTISTVÁNI FEUDÁLIS RENDSZERRŐL
Sok félreértést okoz, a feudális kötelezettség és politikai hatása,
általában nemcsak hazánkban, hanem általában európai viszonylatban
is. A 9.-10. században különösen, ami minket érdekel, Szent István és
birodalmának a Géza-i politika még máig is tisztázatlan öröksége
elkötelezettsége a nyugati hatalmak felé. Egyesek úgy érvelnek, hogy a
feudális rendszeren kialakult vazallus, vagy hűbéri viszony nem
alakulhatott ki – legalábbis nem alakult úgy ki –, ahogy azt a germán
történetírás árnyékolja. Ebben azt az érvet hozzák, hogy István háborút
viselt a bajor és más stem duchy-k (német törzsi hercegségek –
Franconia, Swabia, Bavaria, és Saxonia) ellen. A kor hűbéres komplex
rendszere ezt nem zárja ki. Jánosi Mónika („Törvényalkotás a korai
Árpád-korban”, Szeged, 1996) azt a képtelen állítást hozza, hogy „Az
ezredfordulón a feudalizmus már mind a gazdasági-politikai
szervezetben, mind az ideológiában, többé-kevésbé kész sémákat,
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modelleket szolgáltatott...” Mi sem áll messzebb az igazságtól. Hogy
tisztán lássuk a helyzetet, nézzünk meg néhány korabeli példát. A
feudális rendszer a germán comitatus és a római feudum keveréke, de
ehhez hozzá kellene adni a Bizáncon keresztül bejövő közel-keleti
pártusi, szasszanida formát is.
Champagne grófja vazallusa volt Franciaország királyának,
Burgundia hercegének, a szent római császárnak, Reims és Sens
főérsekének, Langres, Chalon, Autun és Auxerre püspökének, mivel
mindezektől volt birtoka vagy hűbére. Egy későbben kialakult terminus
liege homage szerint egyik úrnak személy szerint tartozott, a másiknak
csak a birtoka után volt elkötelezettsége. Így, ha a gróf a királynak volt
a személyes elkötelezettje és egy másik úr ellen ment háborúba,
akiknek a gróf csak egyszerű hűbérese volt, akkor személy szerint a
király mellett harcolt, de ugyanakkor egy bizonyos számú csapatának a
király ellen kellett mennie. Zavaró, de így volt ez akkor.
István, amikor a Garam folyó mentén felövezték a kor hűbéri
szokása érelmében, vazallusa lett a sváb vagy bajor lovagoknak.
Ugyanakkor a nyertes Koppány elleni harc után az adott birtok jellegén
és érelmében a lovagok lettek vazallusai Istvánnak. De a fő hűbér így is
a germán hűbérúr volt.
Mi az értelme a szentistváni keresztény magyar állam kritikai
kiértékelésének?
Szent István magyar volt és az Árpád-ház tagja, történelmünk
nevével összefonódott, minden magyar tagja volt latin rítusú alapokra
átszervezett társadalmának. Fontos, hogy megértsük, mit jelent ez
számunkra. Történelmi tényt sem elfogadni, sem tagadni nem lehet.
Megtörtént. De vakon elfogadni kihatását szintén nem logikus. A
történelem alakít és tanít. A Géza-i nyitás kérdését már fentebb
érintettük. Sokan a mai történészek közül azt a modellt fogadják el,
hogy Gézának az útja volt az egyetlen a magyarság megmaradására,
különben a többi ún. nomádállam sorsára jutottunk volna. Először, a
nomádállam terminusa ellen kell szót emelni. Másodszor, a
kereszténység szükségszerű elfogadása a probléma. Géza nyugati
orientációja mellett a gyulák keleti államában a keleti rítusú bizánci
egyház már létezett. Volt-e harmadik út? Bulcsú kialakuló koncepciója
lehetne a legelfogadhatóbb. Ha csak a vallás szerepét vesszük, talán a
japánoknál kialakult vallásszabadság elve volt meg, ami a magyarság
türelmességét jellemzi. A japán rendszerben többszintű vallási forma él
egymás mellett és nem ritka, hogy egy embernek több valláshoz van
kötődése. Keresztény, sintó és buddhista hit szépen megfért egymás
mellett.
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Másik a Lech-mezei vereség. Minden történelmi ténynek van
tükörképe. A veszteség nemcsak a gyengeségét árulja el, hanem az erőt
is. I. Ottó nem támadja meg Magyarországot, az Augsburg-i csata után,
mivel egyrészt belső politikája nem volt olyan zavarmentes, mint azt
vallják. Másrészről, a stratégiai gondolkozás világosan megmutatta a
germán katonai vezetőségnek, hogy Bulcsú a magyar államoknak,
federativ magyar államoknak csak egy részét képviselte. Másik oldala,
hogy a magyar hadi gépezetnek múlt hadjáratai megmutatta erejét, és
az is tudott volt az I. Ottó udvarában, hogy a Hétmagyar nemzet erejét
Augsburg nem meríthette ki.
Miért nincs többé háború a Nyugat ellen Bulcsú halála után? Az ok
nem a magyarság kábulatba meredt tétlensége és a nyugati történetírás
által hangoztatott félelme, hanem a kialakult politikai helyzet.
A kalandozó hadjáratok terminusa máig is bénítja a
gondolkozásunkat. Soha nem volt ez egyedi magyar rablóhadjárat.
Minden nagyobb hadjárat előre kigondolt szövetségi jellegű hadvezetés
volt. Az I. Ottó által kialakult szent római birodalom megváltozott
külpolitikai klímája és érdekszövetsége, párosulva a megváltozó
magyar belpolitikai helyzettel, ez ellen érvelt. Egyszerű a modell.
Géza nyugati nyitása
Géza nyugati nyitása a kezdet és a koronázással megpecsételt új
államrendszer központosító hatalmi rendje a vége ennek a korszaknak.
997-ig a magyar nép duzzadó öntudata és önbizalma, a magyar
krónikák későbbi szabadabb időkben írt sorai mutatják, hogy mi hittünk
abban, hogy a választott nép vagyunk és isteni rendeltetés, hogy e
földön a hazánkat és népeket uraljuk.
A nagy Attila Róma tönkretevőjének győzhetetlen népe vagyunk.
Nemcsak a római birodalom romjain építünk hazát, de azoknál jobbak
vagyunk. Botond, a bizánci birodalom kapujába veri harci baltáját.
Harci erőink a kalifa ellen támadtak az európai iszlám területén,
Spanyolhonban. Ennek a harci szellemnek és expanziós öntudatnak vet
véget a kegyes uralkodó és lép a nyugati hűbéres világ germán
világába. A feudális és antifeudális (ez a terminus modern, de jellemző
a korra) Szent István-i kor, ahol a magyar vezetőrétegnek hűségét
biztosítva, azokat a királyi birtok részesévé teszi, ugyanakkor ellenük a
miles réteg kibővítésével, és megszervezésével biztosítja hatalmát.
Külföldi szerzetesek és a velük bejött, számunkra idegenek világa a
magyar hagyományos világ millenniumi világ végét váró pusztulása, és
a szokásrend alkonya érkezett el. A régi világ alkonyát az új keresztény
világ virradata követi és a magyar nép túléli, dinamikus erejével
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átvészeli a változást. Hogy milyen megrázkódtatást jelentett ez, azt
csak sejteni tudjuk.
Néhány szót a keresztény vallásról: A kereszténység keleti eredetű
vallás és kelet, ahonnan mi is jöttünk, ismeretes volt már több százada
népünknél. A keleti Jézus képlet, ha túlméretezett is és túlzott, az
emigrációs történetírásban jellemzően rajzolódik ki. Krisztus, mint
pártusi szent, vagy mint a nagy megváltó, Buda-Buddha másképe, az
emberiséget megváltó emberszerető és békés Isten. Ellentéte a haragos,
és büntető, ijesztő ótestamentumi istenképnek, amin a nyugati
kereszténység felépül.
Post-Karoling anarchia és az Európa-szervező magyar hadjáratok
A Habsburg-i történelem szellemében alkotott történetírásunk a
magasabb nyugati kultúráról szól és a hódító, Európa-szervező magyar
hadjáratokat a germán magaskultúrát „veszélyeztető” kalandozásoknak
mondja, de nem értékeli ki eléggé a nyugati birodalom idevonatkozó
adatait. Csak példának erről a magas-kultúráról, Nagy Károly későbbi
kapitulariumai 807-ből már szomorú képet hoznak – írja Barraclaugh –
(The Crucible of Europe), éhségről, rablócsapatok fosztogatásáról szól,
barangoló koldusok ezrei lepik el a „magas kultúra” fellegvárait,
spekuláció, zsarolások, engedetlenség a hatalom iránt, a katonai
szolgálat megtagadása, a szegények kihasználása. Orleansi Theodulf
versei a végső szétomlásról szólnak. Ebbe a szétomló, postkarolingi
világrendbe hoz rendet a magyar korai Árpád-állam serege és politikai
akarata.
Ennél a pontnál most szükségszerű, hogy eltérjünk a Szent István-i
állam eseményeitől, és röviden szóljunk az államot körülvevő területek
egymástól különböző történetéről. Történetük a modern európai
országok kialakulásához alapvető fontosságú. A kialakuló germán
államok a post-karolingi anarchia szülöttei akkor, amikor a magyar
állam már jól szervezett renddel és határokkal létezett. Beszélni 955-ig
még a lehetősége sem volt meg annak, hogy egy Németország
szülessen. De beszélni Franciaországról, vagy Itáliáról és
Bajorországról, valójában illúzió és mai megfogalmazások. Komplex
viszonyok, hercegségek, egymással ellentétben álló és majd kapcsolódó
politikai és etnikai képződmények, amelyekkel az egységes, federatíve,
és erős Magyarország áll szemben.
Hazánknak ez az egyetemessége és szervezettsége, amely
különleges helyet biztosít számára akkor is, ha a nyugati történetírás és
nyomán a magyar történetírás, a magyar negatívumokat egyedi honi
sajátosságként írja le.
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Tarics Péter:

A PORCELÁNBABA
Mécs Éva – szerelmi történet könyv alakban
„Várj rám, s én megjövök...” Konsztantyin Szimonov versének e
gondolata lehetne a mottója Mécs Éva „A porcelánbaba” című
regényének, amely a közelmúltban jelent meg Budapesten. Az
elsőkötetes szerző könyve nagy közönségsikert aratott nemcsak az
ünnepi könyvhéten, hanem a Panoráma Világklub estjén is.
A regény szerzője, Mécs Éva, a
nyolcvanas
évek
elején
színművészként dolgozott, először a
pécsi színházban, majd Budapesten.
1985-től
Pittsburghban
él.
Rendszeresen hazalátogat, ezúttal
értékes ajándékot, szellemi táplálékot
hozott olvasó-közönségének: saját
regényét – könyvalakban.
A regény rendhagyó szerelmi
történet, amely a sírig tartó szerelem
sorsát dolgozza fel. Harmincnyolc – a
hetvenes
évek
elején
írt
–
szerelmeslevélről,
amelyet
a
negyvenes évei végén járó hölgy
újraolvas. A leveleket egykori nagy
szerelme, a tizenkilenc éves magyar
honvéd írta hozzá, amikor ő tizenhat éves volt. Igazi, őszinte, önzetlen
és lángoló szerelem volt ez, a levelek és személyes találkozásaik
hangulata egyaránt ezt bizonyítja.
E határtalan szerelem beteljesülése – pontosabban kiteljesedése –
azonban lehetetlen. A lány ugyanis szégyelli családját: attól fél, hogy
ha imádott kiskatonája megismeri családját, és azt, hogy milyen
körülmények között él, akkor elijeszti szerelmét. Ezért egy
búcsúlevélben szakít vele.
A fiúnak sejtése sincs a lány döntésének okáról. A két megszakadt
szív külön utat jár ezután, a fiú családot alapít, a lány elvégzi a
főiskolát, majd kivándorol a tengerentúlra. Egymás sorsáról nem
tudnak semmit. Szerelmüknek azonban máig tartó, gigantikus ereje
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van, hiszen a hölgy most – 33 év múlva – megtalálja és újraolvassa a
leveleket.
A levelek visszahozzák a régi emlékeket, a kiskatonáról megtalált
fényképek pedig a jelenbe varázsolják ezt a felhőtlen szerelmet. A
főhősnő úgy dönt: megkeresi szeretett kiskatonáját, aki ma már az
ötvenes éveinek elején járó férfi. A találkozás rendkívül emberi,
őszinte, megható, tele izgalommal, és „happy end”-del végződik.
*
Ugyanott találkoznak, ahol egykoron randevúztak. Ugyanazok a
félénk, őszinte szavak; ugyanazok a finom mozdulatok; ugyanazok a
szerelmes tekintetek, mint 33 évvel ezelőtt. Jelen van az igazi szerelem,
az egymás iránti vágy, az egymásba olvadás vágya. A fiú végre
megtudja, hogy három évtizede miért „kellett” szakítaniuk.
E gyönyörű romantikus este után ismét elválnak útjaik, hiszen
mindkettőjüknek megvan a saját élete. De ez az érdekek nélküli,
szenvedélyes, érzéki szerelem tovább lángol. Ezzel az érzéssel megy
vissza a főhősnő a tengerentúlra. Célját elérte: megtalálta imádott
kiskatonáját, s ez megnyugtatja lelkét. Egyúttal szerelmét is
megajándékozta ezzel a romantikus randevúval.
„Mennyire szeretlek!” – búcsúzik hősnőnk a telefonvonal egyik
végén. „Írjál... és ne felejts el!... Neked adtam a hegyeket, a fákat, az
égboltot... és... önmagamat! – hangzik a válasz a telefonvonal másik
végén.
A történet Nyugat-Magyarországon játszódik, a valóság és a fikció
tökéletes ötvözete. Mécs Éva erről így vall: „Hogy megtörtént dologról
írok-e, vagy a csapongó fantázia szüleményeiről, az se legyen
sarkalatos kérdés az én esetemben. Tegyük fel, hogy megtörtént
eseményekről és emberekről, de megváltoztatott nevekkel mesélek el
egy egy nem szokványos sztorit. Változtat ez valamit a történeten?
Nem! Ha pedig azt állítom, hogy minden mozzanat, a szereplők, az
egész történet a csukott szemhéjak mögötti színpadon formálódott
valósággá, az se módosít egyetlen betűt sem. Találgatni persze jogunk
van. Sokaknak ez a bizonytalanság, a spekuláció – hogy kit kicsodával
lehet azonosítani –, teszi izgalmassá az olvasmányt”.
Mécs Éva regénye izgalmas olvasmány. Mélyen lélektani dráma,
amelynek kifogástalan dramaturgiája, szerkezeti felépítése és
mondanivalója párját ritkítja. Az időbeli ugrások többszöri ismétlődése
– egyszer a hetvenes években, másszor a jelenben járunk – élénkebbé,
mozgalmasabbá teszik a művet.
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Mécs Éva műve előrevetít egy élvezetes színházi kamara előadást.
Magyarul: színpadra kell vinni!
A mű társadalomkritika is egyben, hiszen mesél az ötveneshatvanas évek társadalmának vadkinövéseiről, és nem hiányzik belőle a
gyermek- és kamaszkori élmények felvillanása sem. A körülmények, a
különböző élethelyzetek teszik a hősnőt porcelánbabává.
S mint egy színházi előadás végén, a hősnő monológjával fejezem
be ezt a könyvismertetőt: „Azon kevesek és rendkívül szerencsések közé
tartozom, akiknek ez a tiszta, hallatlanul erős, hitet és embert nevelő
szerelem megadatott. Csalódásokra nem volt időm és lehetőségem,
hiszen egy korai, drámaian sarkított pillanatban kiléptem belőle. Ettől
egy vég nélküli, csodálatos lehetőség maradt mind a mai napig..., és
hiszek, hinni tudok benne, még most is! Mi ez, ha nem valódi
gazdagság? Csak az enyém. Utánozhatatlanul egyedi, illúziót, vágyakat
ébresztő félig valóság, félig álom. Sírás és nevetés, kín és gyönyörűség.
Itt vigyázhatom a tenyeremben és a saját képmásomra formálhatom, ha
akarom. Rugalmas, finom tudat, ami mindenre adaptálható és egész
testet betöltő és manipulálatlan és tökéletes”.
MAGYARSÁG – kitekintő

Viharos Viktor (Dayton, Ohio):

NYÍLT LEVÉL AZ ILLETÉKESEKHEZ
Mai világunk rákfenéje, hogy a fejlett országok a modernizálást túl
gyors tempóval erőszakolják a fejletlen országok műveletlen népeire. A
mai üzletvilág (pénzéhes globalizálók) egy év alatt akarnak száz évet
ugrani. Ezt összeütközés nélkül nem lehet megtenni!
Napjaink gyilkoló háborúi véres bizonyítékai a föntieknek.
Az Egyesült Nemzetek erejével állítsák meg a járványterjesztőket,
akik ocsmány televíziós műsorok terjesztésével akarják „civilizálni” a
fejletlen országok írástudatlan szegényeit.
Az illetékesek mikor értik meg, hogy a fejletlen országok
iparosításához, művelődésükhöz, lassított idő szükséges! Ezeréves
életmódokat, szokásokat, vallásokat nem dobhatnak szemétre azért,
hogy „globalizálva” legyenek – a bankok hasznára! Borjúból nem lehet
egyik napról a másikra fejős tehenet csinálni.
Szakértők szerint a világ „globalizálásához” legkevesebb öt
évszázadra van szükség.
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Sajnos, arra nincs garancia, hogy azt a jövő nemzetékei megérik.
Amíg nem késő, a civilizált világ „művelt” urai, vezetői,
politikusai (a béke érdekében!) fékezzék le ezt az erőszakos gyorsított
evolúciót! „globalizálást”...
Az ártatlanul halt milliók nevében követelem ezt. USA 2007
*

PICASSOKÉP
AZ AMERIKAI BANK-VILÁGRÓL
Az Amerikai Egyesült Államok Földgolyónk egyik legzajosabb
dzsungele. Szeméttel telt városaiban, erdeiben, pusztáin, él néhány
békés állat csorda, de nagy többségük veszélyes ragadozó vadállat.
Nagy zajjal, falkákban támadnak a csendesen legelésző állatokra és
mohó étvággyal csontig rágják a túlerővel leterített prédájukat.
Nyomukban nem marad egészséges életforma, csak fertőzött
levegő, amiben lehetetlen a tiszta élet újjászületése.
Isten és erkölcs nevében összefogott vadásztársaságok próbálják
megállítani a feneketlen gyomrú vadállatok szaporodását, új területekre
való terjeszkedését, de ha vállalkozásuk sikertelen marad, az
erkölcsökre épült civilizáció végleges pusztulása várható.

Szedenits Jenő (Cleveland, Ohio):

EMLÉKEZÉS 1848 SZABADSÁGHARCÁRA
Elhangzott Clevelandban 2008. március 16-án, az Egyesült Magyar Egyletek és a
Clevelandi Magyar Cserkészek közreműködésével rendezett ünnepségen.

Magyarország egyedülálló, korszakalkotó európai történetének
döntő fordulatokkal terhes századaiban: véres lázadások, felkelések és
tragikusan végződő háborúk árnyékolják be, szabadságunkért,
függetlenségünkért és nemzeti létünkért vívott hősies harcainkat,
amelyekről aranybetűs évfordulók emlékeztetnek minden magyart a
régi krónikákban és eposzokban megénekelt ősi magyar nemzet
roppant küzdelmeiről.
Ilyen évfordulóhoz érkeztünk ma is, amikor 1848 dicsőséges
szabadságharcának 160. évfordulóját ünnepeljük, amelynek 1848
március idusán, a szabadságvágytól fűtött csodás fellángolása, másfél
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évszázad eltelte után is megdobogtatja minden hazáját szerető magyar
szívét, amelynek sziporkázó fénye ma is beragyogja történelmünk
könyveinek fakó lapjait, hogy emlékeztessen, hazaszeretetben
erősítsen, példaként szolgáljon és minden élő és születendő magyar
nemzedék szabadságvágyának örök, kiapadhatatlan erőforrása legyen.
Amikor 1848 szabadságharcára emlékezünk, szükséges, hogy
röpke pillantást vessünk a múltba, hogy lássuk azokat az előzményeket,
amelyek az ország szabadságának elvesztését okozták. Amíg a XV.
században Magyarország gazdag, katonailag erős, alkotmányos
királyság volt, addig a XVI. században a tetőfokán álló török birodalom
haderőinek támadásakor társadalmilag megosztott, gyenge Magyarországos látunk.
Ez vezetett 1526-ban a mohácsi tragédiához, amely
Magyarországot alapjaiban rendítette meg. Az ország három részre
szakadt, nyugati és az északi részén a Habsburgok uralkodtak, amíg
Közép- és Dél-Magyarország a török uralom alá került. Kelet, azaz
Erdély többé-kevésbé független hercegség lett. A százötven évig tartó
török megszállás alatt a magyarírtás, a nép erőszakos elhurcolása,
falvainak elnéptelenedése és felégetése következményeként
Magyarország fehérre vérzett.
1868-ban Budának az egyesült európai erőkkel történt
felszabadítása után, a törököket Magyarország területéről végül is
sikerült kiszorítani. A sikerért a Habsburgok minden érdemet
maguknak tulajdonítottak, holott a terhek legnagyobb részét legtöbb
esetben a magyarság viselte. 1685-ben egyedül a 141 ezret számláló
felszabadító katonaságból, 96 ezer katonát Magyarország szolgáltatott.
A török uralom végetért ugyan, de azt egy másik kegyetlen,
gyarmatosító, a Habsurg-ház követett, amely Magyarországot legyőzött
ellenségként kezelte.
A Habsburgok a másfél évszázados oszmán iga alatt legyengült
büszke magyar nemzetet a földig alázva, alkotmányától megfosztották,
mezőgazdaságát magas adókivetéssel tönkretették és ipara fejlődését a
kettős vámrendszer bevezetésével megakadályozták. Magyarország
népét céltudatosan nyomorba döntötték!
Sokan elmenekültek. A bujdosók tábora egyre nőtt. Ezért vezették
Bocskai István, Bethlen Gábor, I. Rákóczi György erdélyi fejedelmek
és Thököly Imre a magyarság függetlenségi harcait a Habsburgok ellen.
Ez késztette II. Rákóczi Ferencet, hogy 1703-ban elindítsa a nyolc évig
tartó szabadságharcát.
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A százados ernyedésnek gróf Széchenyi István megjelenése hozott
enyhülést, aki gyakori külföldi tartózkodása alatt nyert tapasztalatok
alkalmazásával, a gazdasági és szellemi élet fokozatos fejlesztésében
látta nemzete felemelkedését.
Egyévi jövedelmének felajánlásával megvetette a Magyar
Tudományos Akadémia alapját. Pesten megalapította a Nemzeti
Kaszinót. Megépítette a Lánchidat. Hajózhatóvá tette az Al-Dunát,
előmozdította a Tisza szabályozását. Angol mintára szorgalmazta a
lóversenyek népszerűsítését. A főrendiházban ő szólalt fel először
magyarul, megtörve a több évszázados latin nyelv elsőbbségét. Hitt
szállóigévé vált mondásában: „Magyarország nem volt, hanem lesz”.
Politikai ellenfele, Kossuth Lajos, méltán nevezte őt a legnagyobb
magyarnak.
Munkáját azonban akadályozni kezdte a bécsi udvar és a
türelmetlenség. Új irányzat indult el, amelynek vezetője Kossuth Lajos
lett. A politikai reformok háttérbe szorították a gazdasági kérdéseket.
Kossuth radikális dinamizmusával megkezdődött az ősi alkotmány
visszaállítása a kor szellemének megfelelően. Közben Párizsban kitört a
forradalom, amit a rövid életű palermoi, nápolyi, velencei és római
felkelések követtek. 1848. március 13-án Bécs népe is megmozdult és a
véres tüntetések Metternichet menekülésre kényszerítették. Ezek után
az események szédületes gyorsasággal peregtek az idő kerekén.
Március 14-én Pozsonyban az országgyűlés felsőháza magáévá tette a
Kossuth által benyújtott 12 pontot, amelyben lerögzítették a magyar
nemzet kívánságait.
Március 15-én Kossuth küldöttségével Bécsbe érkezett, ahol a nép
virágesővel fogadta őket. A hotel előtt, ahol Kossuth és küldöttsége
megszállt, a zenekar szünet nélkül játszotta a nemrég még tiltott
Rákóczi indulót. Az öregedő V. Ferdinánd császár és király
barátságosan fogadta a küldöttséget és az előterjesztett javaslatokat
átvette. Ezalatt Pesten egy kis csoport, akiket az utókor márciusi
ifjaknak nevezett el, Petőfi Sándor költővel az élen, radikális
változásokat követeltek, hogy a nemzet minél hamarabb visszanyerje
elvesztett szabadságát. Gyülekező helyük a Pilvax kávéház, a
szabadság templomává vált. Először Jókai olvasta fel a 12 pontot,
azután Petőfi szavalta el a Nemzeti dalt. Az utolsó sorokat mindnyájan
kórusban ismételték: „A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, Hogy
rabok tovább nem leszünk”. Kevesen voltak, az igaz, de ezrek figyeltek
a szavukra. Pest-Budán ők voltak a kezdeményezői és vezetői az 1848.
március 15-i eseményeknek. Ők valósították meg a világ talán egyetlen
vértelen forradalmát. Munkájuk révén olyan eredmények születtek,
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amelyeknek elnyerése a francia forradalom idején tízezrek életébe
került.
A császár a törvényjavaslatokat április 11-én szentesítette.
Azonban a bécsi kamarilla azok betartására egy percig sem gondolt.
Sőt, titokban a nemzetiségeket Magyarország ellen izgatta. A
forradalom elfojtására Jellasics horvát bánt bízták meg. Az idős V.
Ferdinándot lemondásra kényszerítve, helyébe törvénytelenül a 18 éves
Ferenc Józsefet ültették a császári székbe, aki első feladatának
tekintette a magyar alkotmány eltörlését. A helyzet kiéleződött. A
magyar nemzet nem volt hajlandó lemondani az ősök vére által szerzett
örökségről, alkotmányos jogairól és régi hagyományairól.
Kossuth és Petőfi lángoló hazaszeretetükkel és buzdító
beszédeikkel lendületet adtak a forradalomnak. A két hazafi lelkéből a
szabadságjog szelleme oly mindent elsöprő vulkáni erővel robbant ki,
hogy a zsarnok bécsi kamarilla beleremegett.
A július 5-i országgyűlésen Kossuth drámai hangon kijelentette:
„A haza veszélyben van!” 200 ezer katonát és ehhez szükséges
pénzerőt kért, de beszédét folytatni nem tudta, mert mindnyájan
helyeikről felállva egyhangúlag kiáltották: „Megadjuk!” Kossuth
meghatódva, lázas hangon válaszolt: „Leborulok a nemzet nagysága
előtt s azt mondom, annyi energiát a kivitelben, mint amennyi
hazafiságot tapasztaltam a megajánlásban, Magyarországot a poklok
kapui sem dönthetik meg!” Ezeknek a szavaknak hallatára a határtalan
lelkesedés mindenkit áthatott.
Aztán Kossuth elindult katonákat toborozni. Hívó szavára, mintha
a földből nőttek volna ki a katonák. Gomba módra szaporodtak a
vörössapkás és barnaatillás honvédzászlóaljak és erősödött a nemzeti
haderő. Kossuth nótától lett hangos az egész ország: „Kossuth Lajos azt
izente, Elfogyott a regimentje, Ha mégegyszer azt izeni,
Mindnyájunknak el kell menni...” és valóban elment mindenki, aki csak
tehette, akinek szívében ott égett a szabadságvágy és a hazaszeretet. És
mentek, botorkáltak, ismeretlen utakon, bandukoltak előre. Közöttük
sok névtelen, jeltelen kis emberke, hátukon a karabély, a zsákmányolt
osztrák puska, kiegyenesített kasza, lándzsa, fokos, hosszúnyelű balta.
Kürt se szólt, zászló se lobogott, lelkesítő szónoklat se hangzott, de
azért csak mentek, mentek ütközetről ütközetre.
Összeszorított ököllel, összeszorított fogakkal, rongyosan, de
mentek! Mert valami hívta őket, amely erősebb a kürtnél, a zászlónál és
minden lelkesítő szónál. És győztek!
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Megverték Jellasics horvát bán, Róth és Filipovics osztrák
tábornokok jól felszerelt hadait, amit a hatvani, bicskei, szolnoki,
gödöllői győzelmek követtek. Már alig volt császári katona a magyar
földön, amikor a kétségbeesett császár az 1815-ös szent szövetségbe
kapaszkodva (orosz, porosz, osztrák), az orosz cár segítségét kérte.
Jött az orosz 200 ezer elit katonával és hátba támadta a
magyarokat. A hatalmas orosz és osztrák haderők ellen a zseniális
Görgey tábornok céltalannak látta a további vérontást és 1849.
augusztus 13-án, Világosnál az oroszok előtt letette a fegyvert.
Mint annyiszor történelmünk során, ismét ketté törött a magyar
kard. A dicső szabadságharc elbukott. Szelleme azonban tovább él!
Erről tett tanúbizonyságot 1956 szabadságharca, amikor 52 évvel
ezelőtt a hős magyar ifjúság fegyvert fogott a hazánkat megszállva tartó
szovjet zsarnok ellen.
1848 március szelleme ma, 1956 október szellemében él tovább a
magyar szívekben. Éljen a magyar szabadság! Éljen a haza!

Somogyiné Mariana készítette a
pénteki ebédet a Magyar Múzeumnál,
kis fia Ferenc segítségével.
Jobbról, Oroszné Uszkai Erzsébet az
erdélyi konyha finomságairól ad elő.
(Somogyi Lél felvétele)
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X.
KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK,
ÉLETRAJZOK
II. János Pál pápa:

SZERESSÉTEK AZ ÖREGEKET!
Nagyon szépen kérlek titeket, szeressétek az öregeket,
A reszkető kezű ősz apákat, a hajlott hátú jó anyákat,
A ráncos, eres kezeket, az elszűkült sápadt szemeket,
Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket!
Simogassátok meg a deres fejeket,
csókoljátok meg a ráncos kezeket,
Öleljétek meg az öregeket, adjatok nekik szeretetet,
Szenvedtek ők már eleget, vigasztalóik ti legyetek,
Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket!
Ne tegyétek őket szűk odúkba, ne rakjátok őket otthonokba,
Hallgassátok meg panaszukat, enyhítsétek meg bánatukat,
Legyen hozzájuk szép szavatok, legyen számukra mosolyotok,
Én nagyon kérlek titeket, szeressétek az öregeket!
Ők is sokat küzdöttek értetek, amíg fölnevelkedtetek,
Fáradtak ők is eleget, hogy ti módosabbak legyetek,
Ők is elfogadtak titeket, mikor Isten közéjük ültetett,
Azért kérlek titeket, szeressétek az öregeket!
Ha majd az örök szeretet elhívja őket közületek,
Ti foglaljátok el a helyüket, mert ti lesztek öregek,
S mindazt, mit nekik tettetek, azt adják nektek a gyerekek!
Azért előre intelek titeket, szeressétek az öregeket!
Lengyelből fordította X.Y. – Beküldte: Sikora Margit
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Bogárdy Imre:

MINDEN ÉVBEN EGY NAP...
Minden évben egy nap
Benne a naptárban
Figyelmeztet minket
Az „Anyák Napjára”.

Átvezettél engem
Minden nehézségen.
Tudom, ezért mostan
Hálát adok Néked.

Az én Édesanyám
Féltőn vigyázott rám
Addig is, míg e világot
Magam meg nem látám.

Betegágyam mellett
Ott virrasztottál.
Éjszakákon mellettem
Értem imádkoztál.

Magyarul beszéltél
Az első perctől hozzám,
Imádkozni magyarul
Te tanítottál.

Mennyi minden jót még
Tettél a kezeddel,
Nemes, szép érzelmet
Súgtál a lelkeddel.

A legszebb nap van ma,
Édesanyák Napja.
Ünnepel a világ
Apraja és nagyja.

Nem is tudom, hogyan
Köszönjem meg Néked,
Mit mondjak, hogy mondjak
S háláljak Tenéked.

Bármikor, ha kértem,
Mindig meghallgattál
Szerető szíveddel
Megvigasztaltál.

Minden évben egy nap
Benne a naptárban,
Figyelmeztet minket
Az Édesanyánkra.

Átöleltél, babusgattál,
Vigasztaltad lelkem.
Könnytől sírt orcámról
Lemostad a könnyem.

Nem is kell már naptár,
Már lelkemből tudom, hogy
Édesanyám Téged
Én szeretlek nagyon.

Lángi A. Mária:

ÉDESANYÁM MOSOLYA...
Ha azt a szót kiejtjük Édesanyám, szívünket, lelkünket melegség
önti el. Fogalom lesz az egész lénye, amely a szeretetet, önzetlenséget
és az önfeláldozást hordozza magában.
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Virágos lelkéből, már a bölcsőbe szőtte a takarót. Altató dalával
őrködött az álmaim felett. Mikor először néztem bele a világba, az ő
mosolya ragyogta be csöppnyi életemet. Első gügyögésemnél az ő neve
hangzott el, és ő vigyázta első tipegésemet e földön.
Értelmem nyiladozása drága arcát rögzítette a lelkembe. A
betegágyamnál virrasztott, lázrózsáimat könnyeivel hűtötte le.
Imádságaival elűzte a bujkáló halált és minden erejével az életemért
küzdött.
Örökségül adta a szép magyar nyelvet, amelyen elhangzik majd
utolsó szavam is. Megtanított imádkozni és az Istenben hinni.
Kisiskolás koromban, mindig a kapuig kísért és csókjával áldotta meg a
napomat. Diákkoromban, amikor elszakadtam otthonról, minden
gondolata én voltam és küldte utánam csomagjaiban a szívét is.
Mikor nagylány lettem, a tisztességre, a szerénységre nevelt és
megmutatta a tiszta erkölcs meredek útját. Örömében megsiratott,
amikor férjhez mentem, és tisztelte azt a fiút, akivel megosztotta
szeretetét.
Kiléptem az életbe a szülői házból, akkor is a kapuig kísért, és
szótlanul hullottak a könnyei. Távolról már csak a zsebkendőjét láttam,
ahogy szemét törölgette...
*
A háború megpróbáltatásában büszkén viselte a sorsát. Édesapám
szenvedése miatti mélységes fájdalmát csak kisírt szeme árulta el. A
gyászban, a magányban is sugározta a vigaszt, az erőt és mindenen
áttört a mosolya. Ha a messzeségből hazaérkeztem, órák hosszat várt a
kiskapuban. Ezt a képet a lelkemben az elszaladt évek naggyá és
felejthetetlen emlékké tették.
Még halálos beteg volt, de ha reggel kinyitotta a szemét, kedvesen
mosolygott rám, felülemelkedve az elmúláson is. Közeledett a vég,
amikor hazavittem kicsi falujába, ahova vágyott és ahol eltelt az élete...
Akkor beszéltem vele utoljára. Ágyban feküdt és már búcsúzott tőlem.
Álltam az ágy végénél és zokogva hallgattam halk, már messziről jövő
hangját. Tudtam, sohasem hallhatom többé! Mikor föléje hajoltam, a
fiatalkori mosolyát láttam, lázrózsás arcán. Utolsó erejével is áldásra
emelte kezét, ahogy elbocsátott.
Ezt követően már csak a végtisztességen találkoztam drága jó
Édesanyámmal. A csupa virág ravatalon, összeolvadt a teste-lelke a
virágokkal. Mikor leborultam hozzá, nem láttam mást, csak a
megfagyott, örök mosolyát...
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A gyöngyvirágot szerette a legjobban. Anyák Napján mindig
repülővel küldtem a messzeségből, kedvenc virágait.
*
Sok év elrohant azóta, de ha gyöngyvirágot látok, az ő mosolya
sugárzik felém az égi messzeségen át és áthatja az egész lelkemet.
Virágos lelkéből, amit nekem hagyott: az a szeretet, a becsület és
az Isten és a Haza szeretete. Áldani tudom, haló porában is.
Ilyenkor Anyák Napján, szeretném átölelni a magyar édesanyákat
a küzdelmükért, a szenvedésükért és hősies helytállásukért! A jövendő
anyákat és lányokat pedig az Isten gondviselésére bízni, hogy a szívük
teljék meg világossággal, magyar öntudattal és vágyakozással a tiszta,
családi erkölcs felé!
Ismerjék fel, és higgyenek abban, hogy bennük rejlik a jövő, hogy
megmentsék fogyó magyar nemzetünket!

Dr. Parajdi Incze Lajos:

AZ OLTHATATLAN TŰZ
Egy maroknyi nép él a Kárpátok mesés koszorújában, vadul
széttépett ősi földjén, az édes anyaországon kívül öt mostoha
utódállamban, a megostromolt Európa kellős közepén, a Vasfüggöny
rabtartó oldalán, a történelmi örvény enyhe kábulatában, testvértelenül,
egyedül...
Nekünk, a szó alapértelmében „élet és halál” kérdése: mit érez,
gondol, tervez, álmodik, mond és cselekszik az a kis körülzárt nemzet,
ma és holnap, a következő évtizedben, az örök magyar fennmaradás
érdekében.
Az irgalmatlan messzeség
páholyából figyelve a gyorsan
kibontakozó eseményeket, mi tisztábban halljuk a csontvelőig metsző
létkérdéseket: mi jogon reméljük fennmaradásunkat? – mi különös
érdemünk van a túlélésre? – miben volnánk mi különbek, mint az
évezredeken keresztül kihalt, kiölt, a világ minden tájában szétzilált
népek hosszú sora Ázsia szikár sivatagjain, Amerika füves lankáin,
Afrika könyörtelen ege alatt, és az „öreg földrész” ezer zegzugában ? –
milyen csodára várhatunk, hogy megmentsen minket a szilánkra
hullástól, csendes beolvadástól, a nyomtalan elmúlástól, – az ibérek,
punok, kelták, a halálvonaglásukban is büszke baszkok, az egykor
rémületes tatárok szívfacsaró siralmas sorsától?
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Német történelem-bölcsészek (J. G. von Herder), pánszláv
ármánykodók (J. Kollár), új-latin álmodozók, újsütetű mesterségesen
összefércelt országok álprófétái, a történelemhamisítók sáskaseregei
már 1800-tól napjainkig untalanul sugallják fülünkbe: mily rettenetes
csapás az ”ők” Európájára, hogy mi egyáltalán létezünk és élni
akarunk! – milyen égigcsapó, örvendetes esemény volna, ha mi
magyarok minden különös hűhó nélkül békésen kimúlnánk az életből!
– és az ó-földrész három nagy nemzetcsaládja – germán, latin, szláv –
végül közös országhatárokat vonhatna az egykori magyar élettéren
keresztül!!!
Bambán bámulnak konokságunkra, amellyel következetesen
visszautasítjuk sugalmazásukat, és tíz körömmel ragaszkodunk
fennmaradásunkhoz.
*
A magyar fennmaradás gyökerei, élniakarásunk indító okai sok
évezredre nyúlnak vissza:
Nem jövevény ez a nép Európában! Marosfőtől a Lajta folyóig, s
még azon is túl mindkét irányban, nem a második honfoglalás
fergeteges lovasrohamával vágtattunk először erre a televényre. A
görög Herodotos (Kr.e.V. sz.) még nem találta ki a történetírást, amikor
ükapáink ősei már bámulatos művelődést építettek fel a későbbi
magyar királyság egész területén.
Valóban, a „Nap fiai” vagyunk! Saját és külföldi régészek
ásatásainak bőséges leletanyaga a kétség árnyékát is kizáróan
bizonyítja immár legalább hétezeréves jelenlétünket a Kárpátok
koszorújában. A székelyföldi Torja községtől a Velencei-tó melletti
Sukoró faluig, a nagy magyar birodalom területén széltében-hosszában
a felbecsülhetetlen leletek százezrei tesznek tanúvallomást a szumérszittya-magyar fajazonosság és település-folytonosság mellett! A Tisza
vidéki Tatárlakta őstelepesei hétezerév után csendesen kiléptek régen
elfelejtett sírhantjukból, és cáfolhatatlan érvekkel bizonyítják az
egyetemes tudományos világnak – ruházatukkal, fegyverzetükkel,
ékszereikkel, edényeikkel, kőbe faragott vallásos szobrocskáikkal,
agyagból gyúrt emléktárgyaikkal, a tordosi korongra vésett szép betűs
írásukkal, de főképpen sajátos embertani jellegeikkel – hogy ők a mi
bibliai időket megelőző elődeink, akik egy káprázatos művelődést
hagytak ránk örökségül!
Őseink elődei nem csak éldegéltek itt, de a művelődés és haladás
minden jelentős terén művészi és ipari alkotásaikkal megalapozták és
lényegesen gyarapították az egyetemes emberiség szellemi kincstárát.
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Ragyogóan dicső múlt tárult fel néhány évtized alatt régészeink
áldozatos kutató munkája nyomán, úttörő Torma Zsófiával kezdve,
ihletett Bobula Idán keresztül, ékesen érvelő Baráth Tibor, művészi
érzékű László Gyula, hatalmas gyűjtő munkát végző Zajti Ferenc, és
számtalan más korszerű tudósunkig, akik Juliánus barát és Kőrösi
Csoma Sándor nyomdokain járják Turán fárasztó, de diadalmas
ösvényeit.
Valóban kimagasló, magasztos tény, hogy a Maros és Szamos
táján, a Kőrös és Temes mentén, a Tisza és Duna között, a Balaton
vízétől a Fertő tóig legalább hét évezreden keresztül szépséges zenével
és lüktető ütemmel hangzottak a magyar nyelv legszebb szavai, mint:
apa, anya, öcs, nén, úr, Isten, nap, hold, csillag; csapat, csákó, cserény,
csipke, csokor, csombord, csótár, csúcs, csúf, csülök, csűr; tan, tál,
tenger, tinó, tíz, tó, tor, torony, tű, tündére, tűz; koszorú, szabad...
Az ősi szumér nyelvnek feltevés szerint nyolcezer szava lehetett,
ebből mintegy négyezernek az értelme meg van fejtve, amelyből
négyszáznál több a korszerű magyar nyelv leghasználatosabb szavai
közé tartozik.
Hétezeréves írásbeliségünk – kőbe vésve, cserépbe nyomkodva,
csontba karcolva, fémlemezre kovácsolva – messzire megelőzi minden
élő nyelv és a legtöbb holt nyelv ismert hagyatékait: angol, francia,
német összehasonlító nyelvtudósok és írásszakértők, amerikai régészek
megállapítása szerint szumérok teremtették meg az írást a Dunatérségben, és a székelyek lényegében megőrízték rovásírás alakjában a
18. század elejéig. Az írásbeliség a Duna-medencében ezerévvel
megelőzi az írás ismeretét Mezopotámiában („folyamközben”).
*
Függetlenül az évezredeken át beletárolt mérhetetlen művelődési
anyagtól, a magyar nyelv önmagában is felbecsülhetetlen értékű kincs,
az emberi értelem és művészi érzék csodás műalkotása. De nem
szükséges, hogy mi dicsérjük. Idegen nyelvszakértők már századokkal
ezelőtt megtették helyettünk. Ránk csak édes anyanyelvünk
szeretetteljes értékelése és kegyeletes ápolása maradt osztályrészül.
Sok kimagasló nyelvész, történész, író, bölcs, a legnagyobb
tisztelettel szól a magyar nyelvről, mint az egész emberiség ritka
ékszeréről.
Így R. Nisbet Bain, a British Museum nyelvszakértő tudósa, a
„szóképzés lángeszének csodája” gyanánt könyveli el a magyart.
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Ebersberg osztrák nyelvtudós mondja, hogy a „magyar nyelv
olyan, mintha nyelvtudósok nagygyűlése teremtette volna tömörség,
szabályosság, összhang és a kifejezés tisztasága céljaira”.
Giuseppe Mezzofanti (1774-1849) bíboros, író, nyelvész, aki 58
nyelven folyékonyan beszélt és összesen száz nyelvet ismert,
összehasonlíthatatlan nyelvtudása birtokában ellentmondás veszélye
nélkül jelenthette ki, hogy a „latin és görög után a magyar a világ
legzeneibb nyelve, a költészeti alkotásra legalkalmasabb nyelv”.
Jakob L. K. Grimm (1785-1863), a világ legkimagaslóbb
nyelvésze, az „emberiség egyetemes nyelvének” javasolta a magyart.
Végül, Sir John Bowring (1792-1872), író, nyelvész, államférfi, és
világutazó azt vallotta, hogy a „magyar nyelv a legősibb és
legragyogóbb műemléke a nemzeti szellemnek”. Továbbá: „E nyelv
szerkezete akkor keletkezett, amikor a legtöbb európai nyelv még nem
létezett!”. Végül nyíltan vallja, hogy a „magyar nyelv a teremtés
nyelve!”
*
A magyar történelmi folytonosság őseink elődei révén
évezredekkel messzebbre nyúlik vissza a Duna-térségben, mint akárki
másé! Mi itt éltünk, hatalmat képviseltünk, és művelődést teremtettünk
régen, mielőtt mai szomszédaink népkeveredés révén megszülettek
volna és népvándorlás útján ideszivároghattak volna. A Duna-térség a
mi hazánk, íratlan történelmi korok pirkadatától kezdve!
Horváth István pap-történészünk döbbenetes felfedezése (1827)
szilárd alapon nyugszik: ha az Úristen nem is magyar, kétségtelenül
kiválóan beszél magyarul, ezért adott jó magyar nevet az első
városoknak, királyoknak, vezető személyeknek, sőt némely folyóvíznek
is. A keresztény világ százmilliói áhítattal olvassák a Szentírást, de ma
még vajmi kevesen tudják, hogy az Ószövetség bevezető könyvének, a
Teremtés könyvének első tizenegy fejezete valóban őseink hiteles rövid
története, – a magyar történelmi pap-királyok, népvezérek,
templomépítők, hatalmas városállamok időrendes jegyzéke. Maga
Ábrahám, Terah fia, a „habiru” (vándorló) zsidó nép ősapja, magyar
nevű hatalmi központban, a káldi-keletiek Úr nevű erőd-városában
született.
Kevés ma élő nemzet dicsekedhetik az írásbeliséget megelőző múlt
történelmi folytonosságával. Hol van a fáraók dicsősége, a cézárok
teljhatalma, a kelták pezsgő életereje, a mongolok iszonyatos hordája,
Bizánc bámulatos fényűzése, a vikingek veretlen tengeri rablóhada, a
janicsárok rémuralma, az inkák hihetetlen aranykincse??? Még a hajdan
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hatalmas hunok és harcedzett avarok is csak hősi utódaikban, a
viharálló székelyekben élnek manapság!
De Nimród, Magor és Árpád népe él, helyet kér magának a nap
alatt, világhírnevet és megbecsülést biztosít a magyari névnek! –
Politikai érettsége és fejlett hivatástudata révén keleten a Szeret
folyótól, nyugaton a Lajtán túlig, északon a Kárpátok vadregényes
ívétől, délen az Al-Dunáig, a magyarság államalkotó, nemzetszervező,
műveltség-teremtő,
békefenntartó,
nemzetközi
egyensúlyozó,
történelmi tényező volt egy évezredig, a törzsi kalandozások elcsitulása
után az egyetlen életképes önálló hatalom a Német-Római Birodalom
és a bizánci császárság súlyos malomkövei, később pedig az
ármánykodó osztrák császárok és a pusztító török fegyverres tábora
között.
Társadalomtudósok és jogszakértők elismeréssel adóznak az
Amerikai Egyesült Államok (AEÁ) alkotmányának, ami a
törvényhozás úttörő vívmányai közé számít a kormányhatalom hármas
megosztásával: a törvényalkotás, közigazgatás és igazságszolgáltatás
egyensúlyozásával.
A magyarság társadalomszervező érettségére jellemző, hogy a
sokat dicsért „checks and balances”, a kormányhatalmi egyensúly
fogalma kristálytisztán jelentkezik a magyar törzsek 893-ban kötött
körtvélyesi szerződésében, több mint három évszázaddal megelőzve az
angol-szász Magna Carta (Nagy Okmány, 1215) törvénybe iktatását,
amely ma a nyugati polgárjogok alapokmányának számít.
A hatalmi egyensúly biztosítására jellemző a magyarság
párhuzamos kettős vezetősége: az ősmagyarok vallásos tisztelettel
övezték a fejedelmet, és fegyelmezetten követték a hadvezért a
hadviseletben. Ez a kettősség fennmaradt a keresztény király és az
ország nádora jogi intézményében.
*
A nyugati kereszténység túlbúzgó csatlósai kirabolták az ősmagyar
műveltség kincsesládáját és irtóháborút vezettek ősvallásunk erős istene
és táltosai ellen. Az általános irtásban őstörténetünk írott emlékei
nagyobbára elpusztultak gazdag irodalmunk egyéb kincseivel együtt,
amit csalafinta regösök és ihletett mesemondók nem tudtak énekbe és
mondába rejteni. De a magyar teremtő lángész egy vadonatúj
műveltséget épített és hamarosan utolérte a Nyugat kimagasló
teljesítményeit országszervezésben, egyházvezetésben, történelemírásban, költészetben, zenében, kéziiparokban, képző- és
előadóművészetekben.
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Népművészetünk pedig zavar nélkül átmentette a szittya és hunavar ácsok, fegyverkovácsok, ötvösmesterek, bőrcserzők, takácsok,
szabók, hímzők, kővágók, várépítő hadimérnökök, cserépedénygyártók bámulatos kézügyességét.
A felvilágosodás és emberi jogok tiszteletének harcporondján
messzire megelőztük a Nyugatot, sőt az egész akkor ismert világot. A
magyar szellem egyik legkiválóbb diadala a nemzet gyászos
széttépettsége korában történt.
A franciák keresztes háborúval irtották saját testvéreiket, az
albigenzeket (1208), valdenzeket (1487) és hugenottákat (1545). A
spanyolok egyházi pompával égették máglyán a vallási
vizsgálótörvényszék áldozatait (1481-1808). A német hercegek
örömmel kobozták el a katolikus egyházi birtokokat (1524). Az
angolok királyi parancsra fejezték le főpapjaikat és nemeseiket (1535) s
kiüldözték az országból a szeparatistákat és puritán „eretnekeket”.
Ugyanakkor Erdély aranykorában (1541-1711) a fejedelemség, a
haladó magyar nemzeti szellem képviseletében, kihirdette a teljes
vallásszabadságot, elsőnek a világon! A tordai országgyűlés 1557-ben
törvénybe iktatta a szabad vallásválasztást és annak gyakorlását, 1568ban pedig alkotmányba írta azt. Majd Bethlen Gábor fejedelem,
Magyarország koronázatlan királya, a nicholsburgi békekötéssel (1621)
nemzetközi viszonylatban is biztosította a vallásszabadságot az egész
magyar földön.
Ezzel szemben IV. Henrik francia király sok hűhóval körülzengett
Nantes-i kiadványa (edict) csak 1598-ban, 41 évvel a tordai
törvénycikk után jelent meg, akkor is csak korlátolt vallásgyakorlást
engedelmezett a hugenottáknak, de unokája, XIV. Lajos, a „napkirály”
1685-ben azt is visszavonta.
Nyugaton nem volt vallásszabadság a francia forradalom előtt
(1789) s több vallásilag elfogult országban még ma sincs. – Az első
világháború után felújított olimpiai játékok története lángolóan
bizonyítja, hogy a világ legnagyobb népszámú nemzeteivel versengve
is a legkitűnőbbek egyike vagyunk: parányi létszámunk ellenére is
gyakran túlhaladjuk a népóriások csúcseredményeit, mind
aranyérmeink számával, mind csapatbajnokságban. Megcsonkított
hazánk tízmillió népességében versenyképesebb egyéneket termelünk,
mint a sokmilliós angolszászok, újlatinok, kínaiak, arabok, hinduk és
afrikai színesek... Csupán az a három ország győz fölöttünk, amelyben
nemzeti tekintély végett valóságos hitvallást csináltak a sportjátékokból
A minőség fényes diadala ez a mennyiség fölött!
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A nemzeti élniakarás sziporkázó példáit lobogtattuk a világ szeme
előtt vérrel fröcskölt történelmünk során. Népek, nemzetek, államszövetségek hosszú sora pusztult el kisebb szerencsétlenségekben, mint
amit mi átéltünk. Mohi Puszta, Mohács, török hódoltság, Habsburg
„felszabadítás”, az 1849-es nemzetgyilkosság, az 1920-as
keresztrefeszítés, az 1945-ös kínpadra húzás, az 1956-os vércsapolás
után is emelt fővel állunk a haladó nemzetek között, „megfogyva bár,
de törve nem”... (Tompa Mihály).
Nem csak „minőségi nemzet”, de egyúttal megrögzött sikeres
„túlélő nép” is vagyunk!
Nem hiszünk baljóslatokban, a nemzethalál fekete hírnökeinek,
síránkozó gyászmagyaroknak, kétszínű álprófétáknak... Törhetetlen
hittel hiszünk önmagunkban, a folyamatosan megújuló magyarságtudat
olthatatlan tűzében...
Kérdezzétek magatoktól, kedves testvéreim, miért azonosították
önmagukat a magyar sorssal a közénk vándorló idegenek ivadékai: a
halálig hű Zrínyi, Kinizsi, Martinuzzi? Miért volt kétségtelenül magyar
Kossuth, Klapka és Kerényi? Miért harcolt velünk és ügyünkért „Bem
apó”?
Mert mindig dicsőség volt magyarnak lenni, az emberiség
örökkévaló céljaiért küzdeni az Árpádok és Hunyadiak kardjával, – a
szabadság szomjúságával vérezni Rákóczi zászlói alatt –, vértanúként
örök felkiáltójelet állítani a világ lelkiismeretében az aradi tizenhárom
vértanúval, – dacosan a halál szemébe kacagni Budapest romjain
Maléter Pállal!
Duzzadó kebellel éreznetek kell, micsoda magasztos és egyedüli
élmény magyarnak lenni! Magyarnak lenni, legalább az utóbbi ötszáz
év alatt, annyit jelentett, mint az emberiség legszebb eszményéért, a
szabadságért élni, küzdeni, harcolni és meghalni, gyakran
reménytelenül, sokszor magunkra hagyva, néha árulás ellenére is!
A magyar létben a honszeretet és honfibánat ikertestvérek, és
mindig karöltve ballagnak történelmünk útján. Öröm és szomorúság a
magyar érem két ellenkező oldala! Időnként az egyik van felül, máskor
a másik. De mégis, magyarnak lenni – dicsőség! Magyarnak lenni
annyi, mint szent jelkép gyanánt élni, magasra emelt fáklyaként égni,
önzetlenül áldozni a honszeretet oltárán!
*
A magyar világszemlélet és nemzeteszme nem Dzsingisz-khán és
Timurlenk iszonyú véres kardjára épült, hanem olyan magasztos és
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valóban keresztény elvre, amelyhez hasonlót a világtörténelem ritkán
ismert a „pax romana” óta az amerikai alkotmányjavító
törvénycikkekig. A magyar Szent Korona tana nem fegyveres hódítás
és rabszolgatartás elmélete, hanem a népek békés összefogásáé, az
igazságos együttélésé, a sorsazonosság felismeréséből sarjadó közös
erőfeszítésé.
A magyar kard önzetlenül védőpajzsot nyújtott Nagy Lajostól
igazságos Mátyás királyig, s később is, amikor tudott, a török pusztítás
elől északra menekülő szerbek, dalmátok és vláchok tíz- és
százezreinek. Csak egy kimagasló jellegzetes eseményt említek:
Csernojevics Arzén (1633-1706) görögkeleti szertartású szerb
egyházfő, a montenegrói Ipek pátriárkája, „ideiglenes menedékjogot”
kért – és kapott – arra, hogy híveivel együtt magyar földön, a bajaiban
is szívélyes nemzet vendégeként túlélje az időnként felvaduló török
öldökléseket. Ennek értelmében, 1691 elején 37.000 katonával, azok
családjával és hozzátartozóival, becslés szerint összesen 200,000 fővel,
ideiglenes szállásul betelepedett Bács-Bodrog és Kis-Kun vármegyébe,
a tősgyökeres magyar néptömb közepébe.
Párhuzamosan ezzel, a besenyők, kunok és bizánci görögök által
szüntelenül zaklatott balkáni vláchok juhnyájaikkal tömegesen
szivárogtak Erdélybe, a tatárdúlás által elnéptelenített, elsősorban hegyi
területekre.
Az ideiglenesen befogadott vendégek lassacskán végleges szállásra
rendezkedtek be. Rútul visszaélve a vendégjoggal, a hálátlan
betelepülők később (úgy 1920 táján) kiszorították a szíves vendéglátó
gazdát saját hazájából. Ma általános nemzetgyilkossággal, erőszakos
áttelepítéssel, a türelmetlen nemzetpolitika minden agyafurt eszközével
irtják a hajdani tulajdonos ivadékait, hogy ne maradjon egy jogkövetelő
se életben...
Egész Európa ma rettenetes kínokban vonaglik és izgatottan
kapkod a „megváltó eszme” után. Noha a dunamenti nemzetek még
mindig balgán várnak a megváltó eszmére, a magyar szellem már 1848
tanulsága nyomán kidolgozta a közös önmegváltás részletes alapelveit.
Most csak a téboly korszakának hanyatlását várja, amikor majd
józanság váltja fel az általános fajgyűlöletet, irigység, kapzsiság,
ellenségeskedés, politikai öngyilkosság és öntévesztő tömegőrület
csődbe ment eszmevilágát.
Arra a pillanatra várunk, amikor Közép-Európa fáradt, csalódott,
kiábrándult, kizsákmányolt, megcsalt, megalázott, sanyargatott,
szenvedő népei felismerik a megváltó gondolatot: hogy keresnünk kell
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önmagunkat, találjuk meg egymást, ismerjük fel sorsközösségünket és
kölcsönös egymásrautaltságunkat önmagunk megváltására!
Mert akik még mindig külföldről várják a megoldást tőszomszéduk
rovására, örökös sakkfigurák maradnak a rendező nagyhatalmak
játéktábláján: ott állnak majd, ahova teszik őket, azokat hibáztatják,
akikre uszítják, azt ordítozzák, amit szájukba adnak.
Ezzel szemben, mi rendületlenül hiszünk önmagunkban, nemzeti
hivatástudatunkban, a megváltó eszme végső győzelmében, a rabláncot
szétzúzó igazság megkésett napfelkeltében, a népszabadság olthatatlan
tűzében!
*
Kissé kerülő úton elérkeztünk végcélunkhoz: szemközt állunk a
magyar hivatásérzettel, amely sziporkázó lánggal ég a szívekben
mindenütt a világon, ahol magyarok élnek, magyar szívek dobognak,
magyar hazánkban, a nemzeti kisebbségekben, a magyar
világszórványban...
Ez az a láng, amely Dobó Istvánnal megvédelmezte Eger várát, és
Zrínyi Miklóssal kirohant Szigetvárból a végzetszerű hősi halálba. Ez
az a láng, amely a reménytelenségben is acéllá edzette Klapkát
Komáromban és szívünk legmélyébe perzselte az aradi Tizenhárom
vértanú nevét, örök emlékezetül. Ennek a lángnak pislákoló fénye
világítja meg a börtönben sínylődő magyarok hétköznapjait Erdélyben.
Ez a láng lobog lidércfényként egy hátizsákkal hazájából kitaszított
testvéreink lábnyoma fölött a Felvidéken. Ez a láng ég örökmécsesként
tiltakozásul az ártatlanul leöldököltek ezreinek jeltelen sírhalmán a
Délvidéken.
A fajszeretet és honszeretet kettős lángja ez, a magyarságtudat
olthatatlan öröktüze!
Ez a tűz lobog szemmel láthatóan szorongva sajgó szívekben.
Ennek a tűznek melege vonzott ide titeket a világ távoli sarkaiból.
Összegyűltünk itt, hogy egyenként és együttesen, személyes
kezdeményezésből és közösségi elhatározással, törhetetlen hittel és
áhitatos áldozatkészséggel, itt és mindenütt, ma és mindenkor
élesztgessük a magyar szellem lángoló tűzét!
Ápoljuk imádságos lélekkel és honfitársi szeretettel ezt a szent
tüzet mindörökké: ez a legnagyobb kincsünk, egyetlen maradandó
emlékművünk, amelyet utódainkra hagyhatunk. Hordozzuk szívünkben
ennek a tűznek egy eleven parazsát, egy feltörő lángnyelvét, de
legalább egy parányi sziporkázó szikráját, nemzethűséggel –
mindhalálig!
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Jutalomként közeleg a jövendő, az igazság mérlegével a kezében,
hangosan hirdetve a „harmadik magyar feltámadás” hajnalát, a Nagy
Alföldtől a Kárpátok koszorújáig, amikor majd végre múlt időbe
tehetjük a magyar nemzeti himnusz imádságos szavait: „balsors, akit
régen tépett”...
Az Úristen áldása maradjon mindig munkánkon, és utánunk a
magyar sors áldozatkész kereszthordozó nemzedékein!

Somodi József:

SZENT ISTVÁN
AZ ELSŐ EURÓPAI MAGYAR
Szent Istvánra emlékezve magunk elé idézhetnők ezer esztendő
távlatában monumentálissá nőtt alakját; az országépítő királyét, aki
vére szerint volt Árpád-ivadék, de lelkében egészen keresztény. Éppen
ma elgondolkozhatnánk azon is, hogy a forradalmi királyt milyen
messzetekintő reálpolitikai meggondolások vezették, amikor
lerombolta mindazt, ami régi volt, de csak azt, ami korhadt és
korszerűtlen, s aztán új szellemből, erkölcsből, európaiságból épített
népének templomot és védőbástyát. Mert István királyt joggal
tarthatjuk az első európai magyarnak. De mindez köztudomású tény,
történelmi szerepe világosan áll előttünk. Olvassuk inkább régi
irodalmunk Szent Istvánról szóló, legkevésbé ismert írásait.
A legrégibb ránk maradt szentistvánnapi prédikáció írójáról alig
tudunk valamit. Még nevét sem ismerjük. Irodalomtörténeteink a
„Karthauzi
Névtelen”
megjelöléssel
emlegetik,
minthogy
„némaszerzetbeli barát” volt. A kétségkívül literátori tehetséggel
megáldott szerzetes a mohácsi vészt követő évben, 1527-ben fejezte be
kéziratos könyvét. Terjedelme szerint ez a legnagyobb kódexünk, a
múlt század elején Nagyszombatban felfedezett ún. Érdy-kódex. Ebből
való ez a Szent Istvánról szóló prédikáció és hozzá tartozó zsolozsma:
„Irgalmasság és igazság megőrzik a királt és kegyelmességgel
megerősültetik őneki birodalma.
Ez igék vannak megírván bölcs egyik könyvének huszadik részében.
Mely igék méltán vétetnek dicsőséges Szent István királnak neve
dícséreteire, ki míg ez világon él, nagy irgalmasságban, igazságban és
kegyelmességben éle, ez szegény új keresztény nép között... Bizonyával
azért méltán kell ez dicsőséges Krisztus Jézusnak választott vitézét és
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konfesszorát jelesen ez szegény magyarországbeli népnek dicsérni,
tisztölni. Kinek Úristen keráli méltóságul és apostol gyanánt adá, hogy
mint tanulságával, és jó életének példájával, tanojtaná, igazgatná,
oltalmazná és örök idvességnek útjára vonná... Ha kedég ő halandó
életében olyan szorgalmatos volt ez szegény népnek idvességén és
oltalmazásán, hát mit vélhetünk tett és tészen az halhatatlanságban,
szünetlen könyörögvén Úristennek előtte ez ő szegény népéért.
Netalántán régen elvesztünk volna mi gonosz bineinkért, ha az édes
Asszonyunk Sziz Máriával, az szent királok ő kegyes esedezésöknek
miatta nem táplálnának. Kiről úgy éneköl Anyaszentegyház ez mai
szent zsolozsmában:
Idvezlégy, bódog Szent István királ!
Te népednek nemes reménsége!
Idvezlégy, mi megtérésönknek
Bizon doktora és Aposola!
Idvezlégy, minden szentségnek
És igazságnak fényes tiköre!”...
A következő régi egyházi ének a törökvilág szenvedő magyarjának
könyörgése a szent király égi közbenjárásáért. A szöveget, dallamával
együtt, Kisdi Benedek 1651-ben megjelent „Cantus Catholici” című
énekgyűjteménye őrizte meg, amely a magyar zenetörténetben az első
nyomtatott hangjegyes énekeskönyv:
Áldott Szent István, Istennek szolgája,
Krisztus hitének igaz plántálója,
Bálványozásnak eltávoztatója,
És elrontója!...
Földeden újra pogány tüzek égnek,
Fajtalanságnak, rút hitetlenségnek, –
Ó jaj, ne hagyj el napja reménységnek,
Válts meg az égnek!
Jobbodra kérünk, amely ma is épen,
Légy közbenjárónk szent királyi az égben.
Könyörülj újból e veszendő népen,
Jó atyaképen.
Egy ismeretlen magyar költő, feltehetően valamely poétai
talentummal megáldott magyar szerzetes, versbeszedte István király
históriáját. Verse, inkább nevezhetjük himnusznak, elég híven mondja
el a szent király élettörténetét s észrevehetően a latin nyelvű Szent

236

István legendák nyomán jellemzi egyéniségét, sorolja el érdemeit,
áldott tetteit. Ezt az alig ismert himnuszt Kájoni János „Cantionale
Catholicum” című 1676-ban kiadott énekgyűjteményében találtuk.
Részlet:
Olly szelíd, irgalmas volt az szegényekhez,
Gyámoltalanokhoz és szűkölködőkhöz:
Kegyes és kegyelmes vala mindenekhez,
Elhagyott árvákhoz és sok özvegyekhez.

Kovács Elemér (Kárpátinfo):

KÁRPÁTALJAI MAGYAR HOLOCAUST
Emlék az elhurcoltaknak, a „malenkij robot” áldozatainak
A Kárpátaljai magyarság huszadik századi történelmének
legellentmondásosabb, legmegrázóbb évei a szovjetrendszer
kiépítésének időszaka, a negyvenes, ötvenes évek. Az 1944
októberében Kárpátalja földjére felszabadítóként lépő szovjet hadsereg
gyorsan maga is megszállóvá, hódítóvá válik. Méghozzá igen
kegyetlenné!
Néhány héttel a vidék elfoglalása után a háborús károk
felszámolása ürügyén összeszedik, és lágerekbe zárják a 18 és 50 év
közötti magyar férfiakat, akik közül sokan odahalnak. De akik
szerencsésen túlélték a borzalmas körülményeket, a fogságban töltött
évek azok számára is kitörölhetetlenül mély nyomot hagytak.
Lelkükben fájó emlékként maradt meg mindez, s örökítődött át az
utódokra. Talán hetedíziglen.
A „malenkij robot”-nak – köszönhető az utóbbi másfél évtizednek
– gazdag irodalma van: a visszaemlékezések, lágerversek, tanulmányok
mellett sok interjú, beszélgetés jelent meg. A II. Rákóczi Ferenc
Kárpátaljai Magyar Főiskola Lehoczky Tivadar Kutatóintézete 2005
tavaszától kezdődően kérdőíves felmérést és mélyinterjúkat készített a
túlélők és a hozzátartozók körében. A kutatás eddigi eredményeiről
beszélgettünk Molnár D. Erzsébettel, a főiskola történelem és
társadalomtudományi tanszékének tanárával, az intézet munkatársával.
– Az eddig megjelent visszaemlékezésekből árnyalt kép bontakozik
ki az elhurcolás körülményéről, a lágerélet borzalmairól, a hazatérés
utáni beilleszkedés nehézségeiről. Mi újat tudhatunk meg a felmérés
alapján?
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A kárpátaljai magyar holocaustról mostanra, hogy képletesen
fogalmazzunk, rengeteg szétszórt mozaikkockával rendelkezünk. Az
intézet által folytatott kutatás éppen az összegzést, a máig nyitott
kérdések megválaszolását teszi lehetővé. Kezdjük a legalapvetőbb
kérdések egyikével: mennyire szembesültek az akkori és a későbbi
nemzedékek képviselői az elhurcolás tényével? Mert ha a későbbi
nemzedékek tisztában voltak atyáik gyötrelmes meghurcolásával,
abban az esetben ez kihatott az ő magatartásukra is. Arra a fontos
kérdésre például, hogy miként ítélték meg a szovjet valóságot, s
mennyire lelkesen csatlakoztak, ha csatlakoztak egyáltalán, az „érett
szocializmust építők öntudatos seregéhez”. Az eredmények
ismeretében már elmondhatjuk, hogy akármennyire is büntették a
szovjetrendszer elleni izgatást, agitálást, rágalmazást, a túlélők döntő
többsége igenis beszélt az itthoniaknak a „nagy szovjet valóságról”.
A megkérdezettek egyharmada a szűkebb családi körben számolt
be ottani megrázó élményeiről, emellett kétharmaduk a szélesebb
családi körben is ismertette, megosztotta tapasztalatait. Kizárt, hogy az
akkori közösségben úgy nőtt fel valaki, hogy ne tudott volna a gulágok
borzalmas világáról, annál is inkább, mivel 11-12 és fél ezerre tehető az
elhurcoltak száma, így Kárpátalján szinte nem volt olyan magyar
család, amely ne lett volna érintve ez ügyben.
– Arra is rákérdeztek, hogy több, mint hatvan év elteltével van-e
még harag a túlélőkben. Fontos ez?
Fontos bizony. Nem kerülhettük meg a kérdést, már csak azért
sem, hiszen a válaszokból következtetni lehet arra, hogy a kárpátaljai
magyar közösség miként dolgozza fel a huszadik század iszonyú
veszteséggel járó traumáit, mennyiben tekinti azokat lezártnak, s így
mennyiben látja biztosítottnak ezen a földön a utódok jövőjét.
Lám, csupa olyan dologról van szó, amely messze túlmutat az
akkor tragikus események szereplőinek egyéni sorsán, s elvezet
egészen a mába. S merem állítani, valamely módon a jövőnket is
meghatározzák. Nos, a válaszadók többsége nagyon bölcsnek
bizonyult. A válaszukból ugyanis kiderült, a lágerben töltött idő alatt
csakhamar rájöttek arra, hogy a szovjet totalitárius rendszernek messze
nem ők az egyetlen áldozatai. Hogy a sátáni gépezet megöl és elfojt
mindent, ami a polgári társadalom, a hagyományos paraszti létforma és
értékrend alapját képezte: a tisztesség, a becsületesség, az egyenes
magatartás, a lelkiismeretesen végzett munka, a múltból ránk
hagyományozódott értékek megbecsülése, mások tisztelete – mindez a
szovjet valóságban legfeljebb lózungok formájában van jelen. „Nincs
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bennem harag”, válaszolta a túlélők többsége. Majd bölcsen
hozzátették, ugyan kire is haragudhatnék, hiszen valamennyien tisztán
látták, hogy a tábort őrző géppisztolyos katona, a fegyvereseket
felügyelő tiszt, de maga a mindenhatónak tűnő lágerparancsnok csak
egy szem a láncban. Illyés óta tudjuk: mert ahol zsarnokság van, ott
zsarnokság van...
– Úgy tudom, a túlélők hozzátartozóinak körében is készült
felmérés.
Az adatbázisba kerülő anyag nagyobb részét ez teszi ki. Mostanáig
nyolcvan túlélőt és ezeregyszáz hozzátartozót kérdeztünk ki. A
hozzátartozókkal készült felmérés alapján sokkal árnyaltabb képet
alakíthatunk ki arról, mennyire törték meg a lágerévek az elhurcoltat,
hazatérve miként sikerült az illető beilleszkedése, esetleg arra is
megpróbálunk választ kapni, hogy évtizedek elmúltával mennyire
sikeresen tudta ezeket az embereket megvezetni a szovjet propaganda.
Vagy a túlélők néma, puszta jelenlétükkel egyszer és mindenkorra
megmaradtak a rendszer bírálóinak. Olyan áldozatoknak, akiket
Ukrajna függetlenné válása óta eltelt másfél évtized alatt sem sikerült
rehabilitálni.
Ez már a mai politika nagy-nagy mulasztása.

Csatho Beáta

KLÍMAKATASZTRÓFA:
GYORSAN EMELKEDŐ VILÁGTENGEREK
A világtengerek szintje kétszer olyan gyorsan emelkedhetik, mint
azt eddig feltételezték – állítja a Buffalói Egyetemen dolgozó Csathó
Beáta és kutatócsoportja. A tudósok egy szakfolyóiratban publikálták
tanulmányukat – írja a Világgazdaság.
Csathóék szerint a grönlandi jégtakaró olvadását vizsgálva nem az
a kérdés, emelkedik-e a vízszint, hanem az, milyen gyorsan növekszik a
világtengerek szintje. Az ENSZ klímabizottsága, az IPCC tavalyi
jelentésében 59 cm-es növekedéssel számolt az évszázad végéig. A
Journal of Glaciologyban közzétett tanulmány szerint viszont az
emelkedés akár 118 cm is lehet, és ez csak az átlag, lokálisan több
méteres eltérések is bekövetkezhetnek.
Csathó Beáta úgy nyilatkozott, hogy jelenleg is intenzív
kutatásokat folytatnak, ezeknek célja az ember által kiváltott hatások
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vizsgálata az éghajlatváltozásban. A sarkvidéki jégtakaró csökkenése
jelentősen felgyorsult az elmúlt évtizedben. Fontos dél-grönlandi,
nyugat-antarktiszi és antarktiszi félszigeti gleccserek sebessége
nagymértékben nőtt. A déli-sarkvidéki tengereket borító, gleccser
eredetű jégtakaró sok helyen rohamosan csökken, és olyan területekről
tűnik el, amelyeket az elmúlt néhány tízezer év folyamán mindig jég
fedett. Nem feledkezhetünk meg az északi-sarkvidéket borító időszakos
jég gyors zsugorodásáról sem.
A klímaváltozás egyik legfontosabb következménye a
világtengerek szintjének emelkedése. A geológus felhívta a figyelmet
arra, hogy az IPCC jelentésében a várható tengerszint-emelkedés nem
tartalmazza a jégtakaró dinamikus változásának a hatását. Az
alkalmazott modell ugyanis csak a lassú folyamatokat veszi
figyelembe, bár ma már tudjuk, hogy komoly változások történhetnek,
történnek néhány évtized alatt.
A Grönlandon folytatott kutatás legfontosabb eredménye, hogy
távérzékelési és fotogrammetriai eljárásokat alkalmazva pontosabb
képet lehet alkotni a jégtakaró változásáról a kis jégkorszak óta.
Mindez nemzetközi összefogással történik. Júliusban Szentpéterváron tartanak értekezletet az antarktiszi és a grönlandi jégtakaró
modellezéséről.
*
Csathó Beáta 1992-ben Fulbright ösztöndíjas kutatóként ment az USAba, Flagstaffban (Arizona), az USGS egyik központjában tanulmányozta a
távérzékelési módszerek geológiai alkalmazását, s ebből a témából írta a
doktori és PhD-dolgozatot is a Miskolci Egyetemen.
1994-től 2006-ig az Ohio Állami Egyetem Richard Byrd Sarkvidéki
Kutatóközpontjának (Byrd Polar Research Center) kutatója volt, 2006-tól a
Buffalói Egyetem geológiai tanszékén tanít, elsősorban távérzékelést és
térinformatikát.
Fő kutatási területe a sarkvidéki jégtakaró tömegmérlegének megfigyelése,
a gleccserek dinamikus változásának mérése és modellezése, a jégtakaró által
fedett terület geológiájának térképezése és a sarkvidéki és vulkáni
geomorfológiai térképezés.
Tagja a NASA lézeresműhold-programját irányító kutató-csoportnak, a
Scientific Council of Antarctic Research (SCAR) földtudományi munkacsoportjának.
Eddig öt grönlandi, két antarktiszi és egy alaszkai ecpedícióban vett részt.
Kutatását a NASA és a Nemzeti Kutatási Alapítvány támogatja.
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Kiss Zoltán:

TALÁLKOZÁS
1940-től 1972-ig minden szilvesztert átmuzsikáltam, kivéve 1944.
december 31-et. Ezen a szomorú napon, mint karpaszományos honvéd,
harmincadmagammal egy marhavagon (8 ló, 40 ember) aljára szórt
szalmán fekve hagytam el szeretett hazámat Szentgotthárdnál; a
„vendégszerető” Németországba vittek minket a bizonytalanság felé. A
karpaszományos szakasz egy emberként könnyezett, egyikünk sem
tudta, viszontlátjuk-e még szülőföldünket. No, de félre e búval!
1952 szilveszterén is zenéltem hattagú együttesemmel, amelyben
Marton Tibor nevű vidám, borissza cimborám volt a harmonikás.
Valamelyik Pest környéki gyár év végi rendezvényén húztuk a
talpalávalót, és ilyenkor szokás szerint reggelre az egész banda
„boldog” lett, vagyis alaposan berúgott. Hazafelé menet minden útba
eső „virtóba” betértünk egy kis utókezelésre, mondván, kutyaharapást
szőrével kell gyógyítani. A VIII. kerületi Futó utca és a Horváth Mihály
tér sarkán (hajdan Mária Terézia tér volt) állt a Mátra borozó nevű
csehó, amit később Munkás étteremnek hívtak, persze ettől a közönség
semmit nem változott, naplopók, trógerek, csavargók gyülekezőhelye
volt. Reggel nyolc óra körül lehetett, amikor síppal, dobbal,
nagybőgővel, cintányérral beállítottunk a söntésbe, s folytattuk a már
megkezdett kúrát. Tibor barátom édesapja régen elhagyta feleségét és
egyetlen Tibi fiát, akit édesanyja egyedül nevelt fel keserves
nyomorúság közepette. Rákospalotán laktak, s így Tibi csak ritkán
találkozott apjával, aki a VIII. kerületben tengette sivár életét, egy
üzletlakásban húzta meg magát. Egyik kricsmiből a másikba
vánszorgott, a kocsmák udvarából kicipelte a szemetes kübliket a járda
szélére, felsöprögette a söntést, az üres boroshordókat legördítette a
pincébe, egyszóval mindenféle munkát önként elvégzett, aminek
fejében konyhai ételmaradékokat kapott, így tehát élelemre nem volt
gondja. Az állványokról leszedte a poharakat, s ha talált bennük egy kis
italmaradékot, megitta, majd visszahordta a csaposnak. Egy állandó
mámorban szédelgett, élő ember még nem is látta józanul.
Tibi mesélte, hogy apja még 1921-ben, a trianoni békediktátum
feletti bánatában leitta magát, és azóta sem józanodott ki, mindig csak
rátöltött. Az öreget a kerület összes csapszékében ismerték,
majdhogynem hozzátartozott a leltárhoz. Mivel igen békés, szelíd pária
volt, kegyelemből megtűrték. Külalakra nézve meggyötört, cingár
figura volt, aki vasággyal együtt sem nyomhatott 60 kilónál többet. A
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söntésben, ahol iszogattunk, néhány üres sörösláda állt elszállításra
várva.
Ebben a miliőben lelt Tibi ama újév reggelén apjára. Odabotorkált
a sarokba, és a ládák mögül szürke rongycsomót húzott elő, az apja
volt. Gallérjánál fogva magasba emelte, és röhögve kiáltotta a kocsma
közönségéhez: „ide nézzetek srácok, ez itt a faterom, ez az én derék
édesapám!” Leengedte a parlóra és zokogva egymás nyakába borultak.
P.S.: Azóta már együtt iszogatnak a túlvilági „talponállóban”, várva a
mennybemenetelre...
***
Általános hiedelem, hogy az angolok a leghidegvérűbbek a
világon. Ami azonban a maningeni önkéntes tűzoltókat illeti, ők sem
mennek a szomszédba csigavérűségért. A város központjában
kigyulladt egy ötemeletes épület. A derék tüzesek perceken belül
kivonultak, neki is kezdtek az oltásnak, de kiderült, hogy
tűzoltólétrájuk csak a negyedik emeletig ér. Erre az ángélikusokat
megszégyenítően, leültek a szerkocsik mellé „zsugázni”, és a
legnagyobb nyugalommal megvárták, míg a ház leég a negyedikig, s
ekkor szakszerűen el is oltották a tüzet...
***
Zürichben élő honfitársam a minap büszkén újságolta, hogy régi
Ford Capri kocsiját kicserélte vadonatúj Jaguárra. Természetesen,
gratuláltam neki, sok szerencsét kívánva új járgányához; tudtam, hogy
otthon öt évet kellett várnia egy Trabantra, de mielőtt átvehette volna,
idegenbe szakadt. Ám, hogy én is dicsekedhessem valami újdonsággal,
vettem a Wolworth áruházban egy pedálos szemetesládát. A régi
födelét kézzel kellett emelgetnem, sajnos, ma már nehezemre esik a
hajolgatás, így külön örömet okoz, amikor rálépek a pedálra, és a tető
engedelmesen kinyílik. Az én életviszonyaim közt az új pikszis fölér
egy Mercedesszel...
***
Az egyik bajor tévéállomás úti beszámolót mutatott be szeretett
hazám fővárosáról. A kísérőszöveg a lehető legkorrektebb volt, a
narrátor dicsérte Budapest páratlan szép fekvését, az emberek
figyelmességét, az árubőséget, nem maradt ki a hatalmas Vásárcsarnok
sem, ahol minden földi jó kapható, ami szem-szájnak ingere. Volt
azonban egy megjegyzés, ami kissé meglepett: a kommentátor célzást
tett az ún. szexturizmusra. Úgy vélte, miután Pest közel van, jóval
olcsóbb, mint a messzi Ázsia, s a lányok legalább olyan csinosak, mint
a ferdeszeműek. Nem tapsikoltam az örömtől, amikor fővárosunkat
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Közép-Kelet-Európa Bangkokjának titulálta. Jellemző azonban a
magyarok nem ritkán „gyilkos” humorára, hogy a szex után koslató
nyugati turistákat „ágyrajárók”-nak gúnyolják.
***
Furcsának találom, hogy UFO-kat mindig csak Amerikában látnak
az emberek. Tolna megyében pl. még senkinek sem sikerült akár egyet
is megfigyelni, holott ott is hallottak már erről a földöntúli csészealjról.
Egy tévériporter Somogyban járva mikrofonvégre kapta Tarajos János
bácsit, a fityeházi téesz nyugdíjas kondását, és megkérdezte tőle, tudjae mi az az UFO? Mire az öreg megpödörte bajuszát, és somolyogva
válaszolt: „Há’ mán honne tunnám? Egy kis derót, meg egy néhány
seróf (drót, meg sróf), osztán úgy röpdös ide-oda az égen, mint a
rosseb”.
Még hosszabb évtizedek múltával is kísértenek kommunista
jelszavak, mint pl. „pédaképünk a Szovjetunió”. Napjainkra ez nem
sokat változott, csupán annyiban, hogy mára az USA lett az
eszményképünk (már akinek). A szólam végeredményben ugyanaz,
mint a régi, csak „lakkozva”. Jómagam Amerikában nem sokra vittem
volna (itt nem szaladtam messzire, mert ott annyira becsülik az embert,
amennyi pénze van. Ha tudom reggel, hogy miből vacsorázok estére,
számomra a pénz nulla. Egyébként Európának amerikai gyarmattá
válása a legjobb úton halad.

Vladár Pál (Caracas, Venezuela):

ORSZÁG VAGY NEMZET?
Nem lehet nemzetpolitikai analízist írni anélkül, hogy figyelembe
ne vennénk a mítoszokat. Dümmerth Dezső írta, hogy a politikai
valóságnak földöntúli alátámasztásra volt szüksége és feltehetjük a
kérdést, vajon ez csak a régi időkre volt érvényes, vagy talán újabban is
születnek új mítoszok, talán más elnevezések alatt?
Vessünk egy pillantást Izraelre. Az első pár évtizedben, amikor a
legnagyobb szükség volt az összetartó erőkre, a nemzeti-vallási
meszianizmus mellett Masada volt egy ilyen mitikus összetartó kapocs,
a nemzeti öntudat egyik sarkköve. Csak jóval később derült ki, hogy
Masada a valóságban csak egy szikárius csoport menedékhelye volt,
mint olvashatjuk Nachman Ben Yehuda és David Rapoport írásaiban.
Mindez ebben az esetben teljesen mellékes. Masada ma már ennél
sokkal fontosabb, mert egy transcendentalis, a tények felett álló
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szimbólummá
emelkedett,
amely
beleépítve
a
nemzeti
összetartozástudatba, tovább él és hat...
Vagy nézzük a románságot. Napestig bizonyíthatjuk a dákoromán
túlélés alaptalanságát, bizonyíthatatlanságát. Hiábavaló erőfeszítés. A
dákoromán kontinuitás mítosz dogmája nem az érvek földi talaján
bukdácsol, hanem a mítoszok között lebeg, mint Nagyrománia
szellemi, mondhatnánk transcendentális bázisa és alapokmánya. Ez
nem azt jelenti, hogy fel kell hagyni a tudományos munkával, csak azt,
hogy ne várjunk ettől túl sokat...
Mindkét példa azt mutatja, hogy az anyagi nemzet mögött van egy
szellemi nemzet is, amely az összetartozástudat legfontosabb
komponense és a kettő lehet párhuzamos, de egyik sem tükörképe a
másiknak. Ország és nemzet.
Menjünk tovább. A horvátok büszkén (és joggal) hangoztatják,
hogy az ő királyságuk régebbi a magyarnál, és hogy később ők (is?) a
nyugat védőbástyája voltak. Vagy a szlovákok, akik lázasan próbálnak
egy történelmet szülni, a morva Szvatoplukkal és a magyar Csák
Mátéval az élén.
Az újonnan született államok tehát mind lázas mítosz-szülésben
vannak, amely nemzeti politikájuknak megadja a szükséges szellemi
alapot. Ez azonban nem csak az új államokra vonatkozik. A fizikai
Franciaország mögött ott van a szellemi ország, amelyet a franciák
fontosabbnak tartanak, és ez elképzelhetetlen Roland kürt-szava, vagy
az Orleansi Szűz nélkül. Ezt érezte át De Gaulle, aki a szellemi mitikus
országra hivatkozva rántotta ki Franciaországot a meghasonlásból és a
másodrendűségből. Igaza volt. Ha egy országban elsorvad az
összetartozás tudata, a nép megmarad, de a nemzet már nem nemzet,
hanem csak lakosság lesz.
Ennek a karizmatikus összetartozás érzésnek egyik legfontosabb
támasza a mítosz, és itt tulajdonképpen nem is az ősi mondákra
gondolok. A nemzet/nép képes a legkülönbözőbb tényeket is
körülvenni egy aureolával, mely a költő szavaival élve, a ’valóság égi
mása’. Szent István maradt, mint nagy történelmi alak, de a Szent
Korona (még ha nem is az ő koronája volt) a szellemi nemzet pillére.
Királyaink között egyetlenegy kapta meg ezt az emberfeletti aureolát,
Szent László, és a hercegnők között a rózsa-csoda Szent Erzsébetet, de
mellettük kapásból egész sor kisebb-nagyobb személy jut az eszembe.
Dugonics Títusz (bár nem is volt magyar), Toldi Miklós (ahogy Arany
János leírta), még talán Rózsa Sándor is, (aki pedig a valóságban
egyszerű útonálló volt) a nemzet mondavilágában kezet fognak az egri
csillagokkal, a Nagy Fejedelemmel és Zrínyi kirohanásával.
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Ezt a szellemi, összetartozáson alapuló nemzetképet próbálta a
négy évtizeden át amorf-materialistává alakítani egy csatlós vezetőség.
Kiradírozták, kilúgozták történelmünket, és mindazt, amire régen, talán
egy kicsit túlzottan, büszkék voltunk, most ha egyáltalán akkor csak
szégyenkezve említjük. Így vesztette el a nemzet fogalma a szellemi
értékeket és helyébe lépett az országra szűkített anyagi fogalom, a nép,
vagy lakosság, vagy újabban még szűkebben a szavazó lakos, míg a
nemzeti szimbólumokat büntetlenül próbálhatja egy-egy csoportocska
politikai célokra kisajátítani.
Sajnos, még a felszabadulás óta is folytatódik ez a folyamat. A
politikai és materiális szabadságban egy kormány sem próbálta a
szellemi nemzetet újjászülni. Egy új Emese kellene, vagy talán egy
második De Gaulle? Igaz, a politikus országban gondolkodik, de az
igazi államférfi nemzetben.
A magát nemzetinek hirdető jobboldal ebben egyformán bűnös.
Egy szellemi összetartozásérzet mindig pozitív, soha nem kirekesztő,
sohasem anti valami. Ha a vérszerződés anti-kazár, vagy anti-besenyő
lett volna, pár év múltával feledésbe merül, a mai úgynevezett
jobboldal viszont csak úgy hemzseg az antik-tól.
Mit jelent mindez számunkra, nyugati szórvány-magyarságnak?
Sokat. A szellemi nemzet nem röghöz kötött. Egyformán volt érvényes
Etelközben, mint a Kárpát-medencében, és egyformán érvényes
Szegeden, Csíksomlyón, vagy Caracasban. A rög egy horgony ugyan,
de a szellem nem ismer határokat.
Mi az összetartozást pozitív értéknek fogjuk fel, nem pedig
negatívan, valami vagy valaki ellen. Ezért, amíg hisszük, hogy a
szellemi, mindent átfogó és senkit sem kizáró nemzeti eszméért
munkálkodunk, addig nem a multat siratjuk, hanem a jövőbe nézünk.
A lakosságba talán nem tartozunk bele, de a nemzetbe igen, és
semmiféle kormány, vagy egyesületi vezetőség nem tud minket leírni,
eltörölni. A megszállók és csatlósaik megpróbálták már.
Hiába. A mi nemzetképünk, összetartozás tudatunk, beletartozik a
nemzet szivárványába.
*
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Péterffy Gyöngyi (Betlehem, PA):

KARÁCSONYVÁRÁS
Mikor a lelkünk meghitt,
s olyan tiszta,
mint a hó fehérje,
vagy a jázmin szirma,
mikor a terheink
végtelenül nagyok,
várod a Karácsonyt,
várod – várod nagyon!
Mikor a fájdalom keserve
a béred,
napjaid tengődnek –
hív angyali ének,
szent sugallattal megtelik
a lelked,
várod a Karácsonyt,
várod a kegyelmet!
Mikor már minden,
minden ajtó zárva,
hiába keresed kulcsodat
nem járja –
hiába kérdezel –
elmarad a válasz,
a réseken lassan
fény sugara árad!
Mikor már beszakad alattad
a jég is,
te sem tudod hogyan,
megtörtént ez mégis,
s ha feltámad szívedben
a szeretet lángja,
megérkezett hozzád
a Karácsony fája!
Megtalálod, hol van
az a titkos járat,
ahol megbocsátasz
a felebarátnak,
ahol megszületik benned is
a béke –
Karácsony jött hozzád,
a lelked mélyébe!
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Gajdos Viktória:

HITELES SZÜLŐK ÉS NEVELŐK
Felnőtteknek a bajbajutott kamaszokról
Láttam már elkeseredett szülőt, aki nem tudott mit kezdeni
bűntudatával, hogy gyermeke kábítószerfüggő. Késve kezdett el
harcolni gyermekéért, akkor, amikor már csak mások gyermekét
menthette meg, mert a magáét eltemette. Meghajlok előtte és
köszönöm, hogy mélységes veszteségében nem gubózott be, hanem
elgyászolva saját gyermekét, a világnak minden lehető eszközzel azt
üzeni: vigyázzatok jobban gyermekeitekre, szeressétek őket, amíg
veletek vannak. Sajnos, véges az együtt töltött idő!
Nem haszontalan tudni, hogy valóban a kamaszkor az az időszak
az ember életében, amikor felbolydul még a legszelídebbnek vélt
tizenéves is. Zavarja az, amit régen észre sem vett, utálatosnak érzi a
szüleit, nevetségesnek a tanárait, a „nekem ne papoljatok” életfelfogás
kezd dominálni viselkedésében. Lázad, dühöng, kifordul önmagából,
egyszerűen nem lehet vele bírni. Ilyenkor jön a követendő minták, az
eszményképkeresés válságos időszaka.
Még a legelvetemültebb kamaszok is keresik a pozitív
eszményképeket, követendő mintákat. Ha a kamasz csalódást tapasztal,
pl. hosszú ideig meg nem valósult elvárásai miatt, kiábrándulás
következhet be. Ha életének ebben az időszakában hiányzik az a
megtartó kapcsolat, amiből biztatást, bizalmat nyerhet, szükségletei
betöltetlenül maradnak. Ha életének ebben az időszakában senki sem
öleli meg, senki sem étkezik vele együtt, senki sem látja szépnek és
értékesnek, senki sem mondja neki, hogy mennyire fontos vagy nekem,
a kiábrándulás szakadéka az elzárkózáshoz vezethet, amely a cinizmust,
vagy a lehangoltsági tüneteket hozza magával.
Nincsen szomorúbb látvány, mint egy búskomor kamasz. És
higgyünk neki, mert nem színlel. A lelke mélyén valóban szenved,
vágyik a szeretetre. Irány kell neki. Válaszokra van szüksége az élet
zűrzavarában. Ha ezeket nem kapja meg, akkor ott keresgél majd, ahol
nem utasítják el.
Ha a papa és a mama túl elfoglalt, hogy ilyenkor odaforduljon a
gyermekéhez, mert a pénzgyűjtés fontosabb, a gyermek addig keres,
amíg legalább valamit, vagy valakit nem talál, aki enyhíti belső
fájdalmát. Előkerülnek az értékszegő kortárscsoportok, előkerül a
bódulatot okozó szer, és a kereső ifjú ember, akár értékeit is képes
feladni, csak elfogadottá váljon.
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Nincs veszélyesebb, mint a gyökértelen kamasz. Lophat, csalhat,
hazudhat. Feladhatja az értékeit. Feladhatja az önmagáért vívott harcot.
A szerfogyasztás mindig a könnyebb és kevésbé fájdalmas megoldást
jelentene. Pedig a magyar ifjak tudnak küzdeni, fájdalmat tűrni,
értékeket képviselni. Nézzük csak meg a történelmünk leghősibb
pillanatait, és ott találjuk az ifjakat a küzdelem élvonalában.
De a mi feladatunk, szülőké, nevelőké, más. A nevelés feladata
sosem volt egyszerű. Beszélhetünk bármit, a példa nevel, egyszerűen
bevésődik. Adhatunk pénzt és értékes ajándékokat, de csendes, megértő
és biztonságot adó jelenlétünk a gyermekeink életében felbecsülhetetlen
jelentőségű. Hát legyünk gyermekeink mellett életüknek ebben a nehéz
időszakában, hiszen szükségük van ránk. Ne sajnáljuk az időt, hogy
együtt étkezzünk sportoljunk, takarítsunk vagy barkácsoljunk, süssünk,
vagy főzzünk, szórakozzunk, imádkozzunk, ha kell sírjunk, ha kell
örüljünk. Kevés azt kérdezni: „Hányast kaptál ma az iskolában?”, azt is
meg kell kérdezni, hogy „Mi bánt, fiam?” Tudatnunk kell
gyermekeinkkel, akár most azonnal, nagyon szeretjük őket, féltjük őket,
nem fájdalommentes, de tartalmas, értékes jövőt szánunk nekik.
A gyermeknevelés alapvető céljainak egyike, hogy megtanítsuk
gyermekeinket az „adni” és „kapni” helyes egyensúlyára. Nem
erősíthetjük bennük azt a hamis elképzelést, miszerint az élet nem
egyéb, mint önmagunk szolgálata és kényeztetése. Bizony, a felnőttkor
kemény kihívásaira csak úgy leszünk képesek felkészíteni
gyermekeinket, ha őszintén elmondjuk nekik, hogy tudni kell
szembenézni a fájdalommal, a veszteséggel, a szenvedéssel, mert ezek
az élet velejárói. A „tedd magad boldoggá, kerüld a szenvedést”
életfilozófia haszontalan útravaló tarsolyukba, mert puhány,
akaratgyenge és a küzdésre alkalmatlan egyéneket nevel. Fontos a
boldogság, de nem az egészségvesztés árán.
Mikor a felnőtteknek írok, nem tudok nem írni arról a fájdalomról,
amitől mindannyian rettegünk, menekülünk. Nem csupán a gyermekek,
a kamaszok, mi magunk is. Talán időszerű feltenni a kérdést: mi a
szenvedés, a fájdalom célja az életünkben? Ha nagyon őszinték
vagyunk magunkhoz, akkor be kell ismernünk, hogy örömkereső és
fájdalomkerülő világban élünk. Nemcsak a fizikai fájdalomtól
rettegünk, hanem a lelki bajoktól és megrázkódtatásoktól. Önvédelmi
mechanizmusaink olyan művészi módon védik belső énünket a
fájdalomtól, hogy időnként már megkérgesedik a lelkünk,
automatikussá válnak a reakcióink. Pedig, ha a magány csendjében
egyszer is be mernénk vallani magunknak, mennyire nyomorultul fáj
nekünk, felnőtteknek is a gyermekkorban átélt tökéletlen szülői
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szeretet, a tökéletlen házastársi szeretet, az éretlen gyermeki szeretet
stb., akkor ébrednénk rá igazán, az őszinte, mély fájdalomtól
megrendülve, hogy csak az Isten szeretete és jelenléte az állandó és
tökéletes szeretet. Benne nem csalódhatunk sosem. Azonban végtelenül
hálásnak kell lennünk a szüleinknek is, hiszen erejükhöz mérten ők is
szerettek bennünket. Belátni ezt és fejet hajtani előttük a sok jóért, amit
adni tudtak, és megbocsátani azért, amire nem futotta... Idáig eljutni –
mérföldkő. Ha megtennénk, ha megtehetnénk, ha megengednénk
magunknak ezt az őszinteséget, erőt, tisztánlátást nyernénk, mert
megvilágosodna, hogy nem vagyunk tökéletesek, esendő, bűnös
emberek vagyunk, akik még gyermekeinken is képesek vagyunk mély
sebeket ejteni. A belátás megtisztít, megnyugtat, elcsendesít. Nem kell
álarc, hogy apa a hős, a hibátlan. Nem, apa és anya ember. De erejéhez
mérten, teljes szívéből megpróbál téged, rábízott gyermekét szeretni,
gondoskodni rólad, igyekszik átadni neked, az élet fontos és igaz
dolgait: a hitet, a becsületet, a munkát, az önfegyelmet, a jóságot, a
felebaráti szeretetet és mindent, amire szükséged lesz, hogy boldogulj.
Így hát, elmondani fiainknak és lányainknak az igazat
önmagunkról, a nemzetünkről, a világról – tisztességes dolog. Feltárni
előttük saját fájdalmaink ama részét, amelyeknek súlyát még az ő ifjú
lelkük is elbírja, és nem roppan meg alatta, hanem bölcsebb lesz,
belátóbb – bátor szülői cselekedet, amely viszonosságot eredményez.
Meghallgatni az ő kínjukat és nehéz pillanatban mellettük állni –
elengedhetetlen tett. Éreztetni velük az élet nagyszerűségét, csodálatos
mivoltát, egyszeri és páratlan esélyét, amelyet a kábítószerfüggősség
szempillantás alatt megsemmisíti – ez a hivatásunk, míg szülők és
nevelők vagyunk.

Fr. Kiss Barnabás,a Szent Kereszt Magyar Római Katolikus templom plébánosa, a
Magyar Püspöki Konferencia Delegátusa (Detroit, MI). (Somogyi Lél felvétele)

249

A MAGYAR KONGRESSZUS ÜLÉSEI
A MAGYAR KONGRESSZUS EZ ÉVI TÉMÁJA:
„WASS ALBERT NYOMÁBAN – ERDÉLYÉRT ÉS MAGYAR HAZÁNKÉRT”
NOVEMBER 23-ÁN, PÉNTEKEN / FRIDAY:
Felváltva elnököltek Dömötörffy Zsolt (Cleveland), Lendvay Lintner Imre, (Vienna,
VA), Ormay Gabriella (Toronto), Nt. Orosz Csaba (Cleveland)
9:30 A kongresszus megnyitása: Dr. Nádas János, elnök, Wass Albert megemlékezés:
Péterffy Gyöngyi (Bethlehem, PA): „Vezérlő csillag” (saját költemény); Üzenet Nt. Dr.
Lukácsi Kádár Évától (Miami, FL), a Wass család munkatársától, Wass Albert hangjával:
„Adjátok Vissza Hegyeimet”; Szedenits Jenő (Cleveland, OH): Wass Albert munkássága
és irodalmi teljesítményei
10:00 Film - Szabadság-szerelem (Children of Glory), Goda Krisztina Filmje (2007),
bemutatja a magyar verhetetlen vízilabda csapatot és az 56-os eseményeket, ahogy
egybefonódnak és párhuzamosan fejlődnek, aztán már csak a magyar vízilabdások
néznek szembe a szovje-tekkel. With English subtitles, recounts the story of the 1956
epic battle between the Hungarian & Soviet water polo team against the backdrop of the
events of the 1956 Hungarian revolution
10:30 Böjtös László (Cleveland, OH): „Magyar állampolgársági kérdések”
11:00 Dr. Tárnoki Ádám & Dávid ikertestvérek (magyarországi & buffaloi diákok): „Az
orvosi helyzet és elhelyezkedési lehetőségek a mai Magyarországon”
1:15 FILM - Megsebzett ünnep / Wounded Celebration, Rendezője Pesty László és a
Pesty Fekete Doboz; bemondó: Dr. Keresztény Zoltán (Budapest és Buffalo, NY), a film
egyik rendezője; a 2006. október 23. budapesti eseményeket mutatja be, az áldozatokat
szólaltatja meg. With English subtitles, documentary film about the peaceful
remembrance to celebrate the 50th anniversary of the 1956 Revolution in Budapest,
thwarted by the police in a series of intimidating and terrorizing measures of
unprecedented dimensions.
2:00 Andrea Lauer Rice (Atlanta, GA): “Reaching out to the Second Generation” (We
are at a major crossroads. What does the future hold for Hungarian Americans,
assimilation or a viable networking community?)
2:30 Dr. Scarlett Antalóczy (Canada): “Music and Medicine”. (Integrating music,
medicine, and the arts)
2:30 Mécs Éva (Pittsburgh, PA): Könyvbemutató: A porcelánbaba (2007)
3:00 Tárnoki Ádám & Dávid (students from Hungary currently in Buffalo, NY):
“Heredity of Susceptibility to Weather Changes Among Twin Brothers and Sisters”
3:00 Dr. Tóth Gergely (UC Berkeley, CA): „Magyar közösségeink Argentínában és
Brazíliában – képes úti beszámoló: 1. rész: Buenos Aires” (vetített képekkel)
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3:00 A kongresszusi program keretében tartja november 23-án, pénteken du. 3 órai
kezdettel szokásos biennális közgyűlését az 1941-ben alakult Amerikai Magyar
Evangélikus Konferencia (AMEK). Az AMEK az északamerikai kontinensen
szórványban élő magyar evangélikus hívek és gyülekezetek képviseleti szerve. Kiadja a
kéthavonként megjelenő, „Erős Vár” lapot. A közgyűlés örömmel és szeretettel fogadja
Ft. Gáncs Péter ev. püspököt és feleségét Budapestről, s az általuk nyújtandó tájékoztatót.
A közgyűlésre az AMEK tagokkal együtt minden érdeklődőt is szívesen hívunk.
Bernhardt Béla, ev. főesperes, elnök (Cleveland, OH)
3:30 Dr.Tápay Miklós (Cincinnati, OH) “Against What Did the Hungarians Revolt in
1956?”
NOVEMBER 24-ÉN, SZOMBATON / SATURDAY:
Felváltva elnököltek Dömötörffy Zsolt (Cleveland), Lendvay Lintner Imre, (Vienna,
VA), Ormay Gabriella (Toronto), és Nt. Orosz Csaba (Cleveland); a Szent László
Társaság és Rend gyűlésén vitéz Falk Viktor elnökölte.
9:30-11:30 Wass Albert: „Erdők Könyve” – The Book of the Forest, written by Albert
Wass – Children’s Program (ages 4-10) – in English & Hungarian; includes Stories,
Games and Crafts. Organized by the Hungarian Association Board members: Dr. Ildikó
Kondray, Ildikó Peller and Kuni Nádas
9:00 Lendvai -Lintner Imre: „100 éves a cserkészet - körkép a magyar cserkészetről a
Kárpát-medencén belül és kívül”
10:00 FILM: A Külföldi Magyar Cserkész Szövetség 2005, Jubileumi Tábora
10:00 P. Kiss Barnabás, a Szent Kereszt Magyar Római katólikus templom plébánosa, a
Magyar Püspöki Konferencia Delegátusa (Detroit, MI): „Kanadai / Amerikai Magyar
Római katólikus templomok és a Magyar Kápolna helyzete: ismertetés”
10:20 Ft. Gáncs Péter ev. püspök, a Magyarországi Evangélikus Egyház Déli
Egyházkerületének főpásztora; püspök tagja az Evangélikus Világszövetség Központi
Bizottságának tagja (Budapest): „A Történelmi egyházak mai helyzete Magyarországon”
11:15 Dr. Ludányi András (Ada, OH): „Kormány felelősség és a magyar jövő”
12:00 Társasebéd – Grand Ballroom: ÜNNEPI SZÓNOK / KEYNOTE SPEAKER:
Brigadier General (Retd) Huba Wass de Czege; “Papi Through My Eyes: Recollections
by a Son of Wass Albert”
1:30 Kerekasztal tárgyalás Dr. Ludányi András (Ada, OH) vezetése alatt: „Kormány
felelősség és a magyar jövő”: Bogyai Elemér (Toronto), Dukán Dani (Budapesti diák),
Ft. Gáncs Péter ev. Püspök (Budapest), Hornok Ernő (Gyomaendrőd, Mo.), Dr.
Keresztény Zoltán (Budapest), Ormay Gabriella (Toronto)
1:30 A Magyar Kongresszus keretében: A Szent László Társaság és Rend ülése, vitéz
Falk Viktor (Cleveland, OH) elnökletével. Ünnepi szónok: Márkus Gyula (Burlington,
Ontario, Kanada): „Szent László legendák ómagyar gyökerei”
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2:30 „Erdélyi Konyha” / “Transylvanian Cooking”. Oroszné Uszkai Erzsébet
(Cleveland, OH) SECRETS OF GREAT HUNGARIAN COOKS – A magyar konyha
titkai: Megismételtük a már hagyományos és igen népszerű „Kis Magyar Konyha
Tanfolyamunkat” – ahol mindenkit szeretettel vártunk! Ebben az évben főtémánk az
erdélyi konyha megismerése volt. Felkértük Oroszné Uszkai Erzsébetet, volt
szilágysomlyói lakost, hogy bizonyos erdélyi finomságoknak elkészítési és tálalási titkait
mutassa be nekünk.
3:00 Hornyok Ernő, gyomaendrődi újságíró: „Verespatak [Erdélyben] múltja, jelene,
jövője: küzdelme az erdélyi település megmentéséért a külszíni aranybányászati program
megvalósítása ellen” (kiállítással)
3:30 A Magyar Kongresszus Keretében: A SZLOVÁKIAI MAGYAROK NEMZETI
BIZOTTMÁNYA. Megtartották a 2007-es taggyűlésüket, ahol Lauer Edith, titkár,
beszámolt a szlovákiai magyarok jelenlegi helyzetéről, és a Fico kormány
cselekedeteiről. Megbeszéltük az ezévi működésük eredményeit, mint a 2008-as évre
szóló terveiket.
3:30 Dr. Scarlett Antalóczy (Canada): “Freedom ’56: Music and Literary Presentation”
(including personal accounts of the Hungarian Revolution and its aftermath)
4:00 Dukán Dániel (magyarországi és buffaloi diák): Ártatlan áldozata a 2006 októberi
rendőr-törvénytelenségeknek, és mégis két év és hat hónap letöltendő börtönbüntetést
szabott ki a bíró. Egy hónapig ült a börtönben, az ügye még most sem rendeződött. /
Dániel Dukán, student, was unlawfully detained by Hungarian police during the October
2006 1956. Revolution memorial in BP. He recounted his ordeal and accepted questions
from audience.
NOVEMBER 25-ÉN, VASÁRNAP / SUNDAY
AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XLI. ÉVI RENDES KÖZGYÜLÉSE
Elnököl: Somogyi F. Lél – főtitkár (Cleveland, OH)
9:00 Ökumenikus Istentisztelet: Dr. Nt. Tamás Gábor (Lorain, OH). Megnyitó beszéd:
dr. Nádas János
10:00 Dr.Tápay Miklós (Cincinnati, OH) „Az iszlám kettészakadása és az iraki háború”
10:30 Dr. Tóth Gergely (UC Berkeley, CA): „Magyar közösségeink Argentínában és
Brazíliában - képes útibeszámoló: 2. rész: Sao Paolo”
11:00 Dr. Török István (Nashville,TN): „Visszhangok az emigrációból” (Felolvassa
Somogyi F. Lél)
11:00 Freedom Dance, (released 2007) animated documentary, Steven Fischer & Craig
Herron (4 months in the lives of artist Edward Hilbert & wife Judy during 1956
Hungarian revolution. Story of the Hilbert’s eventful escape intercutting original
character driven animation w/recorded interviews & photos. (Winner of 2007 Peer
Awards, Documentary, Washington DC.; Official selection at Utopia Film Festival,
Greenbelt, MD)
ZÁRÓNYILATKOZAT. A Kongresszus ünnepélyes bezárása. Himnusz
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