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Nádas Gyulának (Chicago, IL),
és
Szabó Évának (Cleveland, OH)

ELŐSZÓ
Ez a gyűjtemény 2008-as Magyar Találkozón elhangzott előadásokból nyújt szemelvényeket, betekintéseket adva az ott megbeszélt
dolgokról.
A Krónikában nem változtattuk meg az előadók eredeti gondolatmenetét, sem azok egyéni nyelvezetét; így a szemelvények egyéni
véleményt fejtenek ki.
Találkozónk célja: alkalmat adni különböző vélemények kifejtésére, erőt merítve közös magyar múltunkból és törekvésünkből egy
jobb jövő érdekében.
Könyvünket ajánljuk a külföldön szétszórt magyarságnak. Kérjük olvasóinkat terjesszék Találkozóink hírét, hiszen mindnyájan törekszünk az örök magyar lélek szellemi egységének megőrzésére.
Mint minden évben, a novemberi viszontlátásig,
Dr. Nádas János,
a Magyar Társaság elnöke
Hibajavítási jelentés: A múlt évben megjelent XLVII. Krónikában, a 209.
oldalon, a „Szent István és a keresztény Magyarország kialakulása”című
cikk szerzője rosszul van megadva. Dr. Veress Ferenc a cikk szerzője. Sajnáljuk az elkövettet hibát és kérjük az Önök Krónikájában legyenek szívesek
kijavítani.

Magyar Társaság

Árpád Akadémia

Magyar Kongresszus Árpád Szövetség
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Dr. Nádas János

ÚJONNAN MEGVÁLASZTOTT TISZTIKARUNK
Kedves Tagtársaink és Barátaink!
A Magyar Társaság nevében üdvözlök mindenkit. Köszönjük
mind azoknak, akik a 2009 közgyűlésünkre szánt szavazó lapot vissza
küldték. Van, aki közgyűléseinket gyakran csak formális, a szabályok
által előírt és ezért szükséges eseményeknek tekinti, de ez most annál
több: új jelöltjeink elfogadásával, megerősödve nézünk a következő
három év elé. Újonnan megválasztott tisztikarunk és tervező bizottságunk névsora:
A Magyar Társaság Tisztségviselői
Elnök: Dr. Nádas János
Alelnök: Alapiné Etelka
Ügyvezető elnök: Dr. Nádas Jánosné Gabriella
Pénztáros: Mészáros Lászlóné Mária
Titkár és jegyző: Orosz Csabáné Erzsébet
Levelező titkár: Remenyik Sarolta
A Kongresszus elnöke: Dr. Pereszlényi-Pintér Márta
A Krónika szerkesztője és az Árpád Akadémia főtitkára:
Somogyi F. Lél
Választmányi tagok:
Elnök: Szabolcs Lászlóné Erzsébet
Erőssy Simon Ilona
Kis Ferenc
Ludányi Nádas Panni

Rátoni-Nagy Tamás
Rátoni-Nagy Tamásné Valéria
Dr. Somogyi Ferencné Sarolta

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a munkavállalókat és reményem, hogy a következő két év alatt is sikeresen együtt tudunk működni.
2009-ben ünnepeljük a már 49. Kongresszusunkat, amelyet november 27-29-ig tartunk új találkozó helyen, a Hilton Garden Innben. (1100 Carnegie Avenue Cleveland, OH 44115).
Mindenkit szeretettel várunk a novemberi Kongresszusra,
amelynek témája „Magyar Mozaik”. Kérjük, jelentkezzenek bizottságunknál mind előadásokkal, mind Árpád Akadémia pályázatokkal,
hogy a programot minél előbb lerögzíthessük.
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I.
A MAGYAR KONGRESSZUS
MEGNYITÁSA
A XLVIII. Magyar Kongresszus ünnepélyes megnyitása 2008.
november 28-én, pénteken délelőtt a Crowne Plaza Cleveland City
Centre Hotel termeiben (777. St. Clair Avenue) kezdődött.

Dr. Nádas János, M.D.:

A KONGRESSZUS MEGNYITÁSA
Kedves Magyar Testvéreim! Álljunk fel és énekeljük együtt a
Magyar Himnuszt.
Szeretettel köszöntök mindenkit a 48. Magyar Kongresszuson és
annak bálján.
Ezennel megnyitom a XLVIII. Magyar Kongresszust.
Dr. Nádas János
a Magyar Társaság elnöke

Ft. Gergely István és Csicsery György
(Somogyi Lél felvétele)
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A Magyar Társaság Titkársága dolgozik. Balról jobbra: Szabolcsné Erzsébet, Kis
Ferenc, Rátonyi-Nagy Vali, Orosz Erzsébet, Rátonyi-Nagy Tamás, Peller Ildikó.
(Somogyi Lél felvétele)

Ebéd a Clevelandi Magyar Múzeumban. A Magyar Kongresszus résztvevői finomabbnál finomabb magyaros ételekből válogathattak. Mint már többször a múltban,
Somogyiné Mariana tervezte, rendezte és készítette az ebédet.
(Somogyi Lél felvétele)
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II.
ÁTTEKINTÉS A MAGYAR
KONGRESSZUSRÓL
Summary of the Hungarian Congress
Presentations and Presenters

2008. november 28.-án pénteken reggel 9:30 órakor: A Kongresszust megnyitotta Dr. Nádas János, elnök.
Utána, Nádasné Gabriella (Canton, OH) tartotta a megnyitó előadást, melynek címe „Nemzedékről nemzedékre...” (ezen belül a
külföldi magyar nemzedékek erőfeszítése az Erdélyi Református
Kollégiumokért), fényképes vetítéssel.

ÜLÉSEK: ELŐADÓK és ELŐADÁSOK
Abelovszky Eliz
Columbus, OH-ból, vendégünk Abelovszky Eliz 2008 nov. 29.án pénteken 3:30 órakor tartott előadást, melynek címe:„Kézai Simon
védelmében”.
Az előadóról: Abelovszky Aliz történész, író, költő,
előadóművésző, majd a KPMT alelnöke (Keleti Parti Magyar Találkozó – Ősmagyar Történelem Kutató Osztálya).
11

Kézai Simonról: Kézai Simon a 13. századi Magyarország leghíresebb krónikása. Életének körülményei ismeretlenek. Az utókor
által Gesta Hungarorum címen emlegetett latin nyelvű krónikáját IV.
László királynak ajánlotta. (A művet Anonymus azonos című művétől megkülönböztetve Gesta Hunnorum et Hungarorum, azaz „A
hunok és a magyarok cselekedetei” címen is szokták nevezni.) Saját
vallomása szerint művét olasz, francia és német krónikákból állította
össze, azonban ezeknél sokkal szabadabban használta a már forgalomban levő magyar krónikákat.
Kézai Simon mesternek, IV. László hű udvari papjának a művében a magyar történelmet a hunok bejövetelével kezdi, s egészen
saját koráig 1280-al bezárólag folytatja. Külön fejezetben a jövevény
nemes családokat sorolja fel.

Bernád Ilona
Vendég előadónk Erdélyből –
Marosvásárhelyi Bernád Ilona két előadást tartott a Kongresszusi napok
alatt: 2008 nov. 28.én pénteken reggel
10:30 órakor: „A magyar népi gyógyászat kapcsolata a világ hagyományos
orvoslásaival, valamint a természetgyógyászattal” (fényképes vetítéssel)
és ugyanaznap délután 2:00 órakor: „A
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magyar népi gyógyászat alkalmazhatósága napjainkban (szellemiség,
lelkiség, racionalitás)”
Az előadóról: Bernád Ilona természetgyógyász és néprajzos, bába (szülész asszistensnő) is, kutatási témája a magyar bábaság, születés, szülés. Könyvei közül megjelent Magyarok Amerikája, Útirajz,
szociográfia (Gazda Józseffel), Egészségünkért I-II. Magyar népi
egészségtan és gyógyászat, Természetgyógyászat, és Lélekföld, Tibet,
Belső Mongólia.
A magyar népi egészségmegőrzés, gyógyászat kutatója elsősorban Egészségünkért című könyvsorozatában, de ismeretterjesztő cikkeiben, előadásaiban, erdélyi rádiósműsoraiban is a magyar népi
gyógyászat, a népi gyógymódok népszerűsítését vállalta fel.
Egyre több a civilizációs betegség, és az emberek ráébredtek,
hogy a gyógyszereknek számos mellékhatása van, így fokozatosan az
egészséges életmód felé fordulnak – magyarázza a népi gyógyászat
iránti érdeklődés növekedését.
Minden vallás és nép hagyományaiban megtaláljuk a testi, lelki,
szellemi megtisztulásra és feltöltődésre vonatkozó módszereket. Ez a
több évezredes hagyomány, gyakorlat lényegében egészségmegőrző
és gyógyító rendszer. A mai ember sem hagyhatja figyelmen kívül.
Testi-lelki „egészségünk”-nek fontos helye van mind az egészség
megőrzésében, mind a természetes orvoslásban.
Holistic healer and expert in folk medicine, natural and folkhealing therapist, Ilona Bernád, from Marosvásárhely, Transylvania,
joined us as a presenter in 2008 at the Hungarian Congress. Research
has proven that what we consume and our general surroundings bear
a direct relationship with our state of health.
In her presentation she examined various types of natural healing
that assist our bodies in fighting illness or preventing it.

Antalóczy Imre
Torontóból Antalóczy Imre 2008. nov. 29., szombaton 3:30-kor
tartotta előadását, amelynek címe „A Magyar Népdal fontossága”
felesége Antalóczy Évával & leánya Scarlettel együtt, képvetítéssel
és zenével.
The Hungarian Congress welcomed Mr. Imre Antalóczy from
Toronto, Ontario, Canada, on Saturday November 29. His presentation “The Importance of the Hungarian Folksong” was in Hungarian.

13

About the presenter: Mr. Antalóczy
was the conductor or the Liszt Ferenc
Kamara Kórus in Toronto (Ontario,
Canada) for 15 years. He teaches music
and has a gorgeous tenor voice. He has
had much success with this lecture during
previous engagements, and presented it
with PowerPoint and of course his own
voice.
The presentation was given
primarily in Hungarian (Magyarul). Mr.
Antalóczy was assisted by his wife Éva
and daughter, Scarlett Antalóczy who
together form the Antalóczy Trio.

Scarlett Antalóczy
The Hungarian Congress welcomed
participants at two bi-lingual presentations featuring our guest from Canada:
Scarlett Deva Antalóczy (Dr.TCM/DNM):
1:30 pm Friday: “Prevention of
Disease - From the Quaint to the Quantum: Natural, Herbal, Home Remedies –
to Medical Miracles,” and
10:00 am Saturday: “Conversations
with Hungarians Worldwide, from her
book FREEDOM '56 (PowerPoint lecture, looked at the aftermath of the Hungarian Revolution, and how '56-ers and friends are living today
around the world)
About the presenter: Scarlett Antalóczy is called a Renaissance
Woman integrating Music and Medicine. In Music she works as an
Artist - Singer - Pianist - Composer and Producer. She is known for
her dynamic, practical and informative workshops, symposiums and
concerts. In Medicine, she combines Traditional Chinese and Natural
Medicine in her own Wellness Centre. She is fully licensed and is a
member of the Board of Directors for the Examining Board of Natural Medicine Practitioners of North America and a member of the
Canadian Society of Chinese Medicine and Acupuncture, SAG and
ACTRA. Her versatile voice has been featured from the “The
Simpsons” in Los Angeles - to Bizet's Carmen on the Operatic Stage
in London, England. She has several CD's available, including: “The
14

Antalóczy Trio,” “Scarlett Woman” and “Ambiance for the Soul.”
She has just completed the New Expanded Edition of her book called
FREEDOM '56, which along with the CD’s was available for
purchase at the Congress. Her experience is diverse enabling deep
understanding, communication and healing.
Websites: http://www.lifesoundz.com/ and www.ohmmcentre.com

Gazda József
Vendég előadónk Kovászna, Erdélyből GAZDA JÓZSEF két
előadást tart a Kongresszusi napok alatt.
2008. nov. 28., pénteken
reggel 11:00 órakor: „A Székelyföld megtartásáért (helyzetfelmérés, az autonómia
szükségessége)” és ugyanaznap délután 2:00 órakor: „A
Nemzeti autonómiának szükségessége az utódállamokban”.
Az előadóról: Gazda József 1936-ben született, nyugalmazott középiskolai tanár, író, szociográfus. Erdélyben,
Kovásznán él, a kovásznai Körösi Csoma Sándor Közművelődési
Egyesület egyik alapítója és elnöke. 1956 óta ír, műkritikát, művészeti monográfiákat. Sokat utazott Európában, Kis-Ázsiában, KözépKeleten és Belső-Ázsiában. Utazásaiból könyvek születtek: Tegnapi
kövek, mai utak 1977, Kelet kapui 1985, Emlékek Ázsiája 2002 Fő15

leg a szórvány magyarság fennmaradásának kérdésével foglalkozik
Tizennegyedik könyve a csángók sorsáról, „Az Istennel még magyarul beszélgetünk” címen. 1994-ben Bethlen-díjjal, 2001-ben Wlassics
Gyula-díjjal tüntették ki.
Gazda
József
könyvei
közül
még
megemlítjük:
Gyárefás Jenő; Nagy Albert; Gazdáné Olosz Ella; Mik történtek, jaj
mik is történtek: a szétszabdalt magyarság XX. századi sorstörténete;
Megváltó karácsony: erdélyi magyar túlélők emlékeznek; Mindennek
mestere: A falusi tudás könyve; Vizek sodrásában: egy mezőségi falu
és népe krónikája; A tűz októbere – 1956 magyar sorsokban.

Dr. Havadtőy Sándor
A Magyar Kongresszus vendége
Millford, CT-ból, Dr. Havadtőy Sándor
2008. nov. 29-én, szombat reggel 10:00
órakor „Magyar megmaradás Amerikában” címmel tartott előadást.
Az előadóról: Dr. Havadtőy Sándor
professzor, a Fairfieldi Magyar Református
Egyház lelkipásztora, szülőföldje, Háromszék, Kovásznán született. A Yale Egyetem
professzora, negyedszázadon át (19671992) a Szabad Európa Rádió protestáns félóráinak evangéliumhirdetője. Református papi családból származott, nagyapja, Havadtőy Gerő
a sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium első vallástanára volt, édesapja, Havadtőy Sándor Kovásznán vállalt lelkipásztori szolgálatot. Havadtőy Sándor a kolozsvári református teológián
kezdte tanulmányait, majd kalandos körülmények között Bázelben a
világhírű Barth Károly teológusprofesszor irányításával doktorált. A
vasfüggönnyel elválasztott Európa keleti részébe már nem térhetett
haza, 1948-ban a román parlamentet feloszlatták, és a királyi útleveleket érvénytelennek tekintették. Előbb Kanadában, majd az Egyesült
Államokban lelkészként szolgált, 1956-ban a disszidált magyarok
tömegeit segítette. Kapcsolata szülőföldjével a kommunista időszakban is töretlen volt, amerikai szerepvállalásai során folyamatosan
olyan információk birtokába jutott, amelyeket az itthoniak nem egy
esetben éppen tőle ismerhettek meg. 2001-ben kiadták könyvét „Vigasztaljátok népemet”, alcím: Válogatás a Szabad Európa Rádióban
1967-1992 között elmondott prédikációkból.
About the presenter: Dr. Sándor Havadtőy is a Vice-President of
the American Hungarian Federation and Editor of the Székely Nép,
the Transylvanian Committee's Quarterly.
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Kis Dénes
Budapestről,
magyarországi vendég előadónk Kiss
Dénes két előadást tartott:
2008. nov. 28-án, pénteken 2:30 órakor: „Ős nyelv-e a
magyar?” és
2008. nov. 29-én, szombaton 2:00 órakor: „Ékes magyar
nyelv”.
„A magyar nyelv a világ
legtöbb nyelvétől lényeges tulajdonságaiban eltér... A nyelvészek szerint háromezer nyelvet tartanak nyilván a világon… Anynyiról tudnak... Azt hiszem, senki sem képes a nyelveket megszámolni. A háromezer nyelvet vallják a legtöbben. Gyakorlatilag ezt azt
jelenti, hogyha nagyon egyszerűen akarom magam kifejezni, azt
mondom, hogy a magyar nyelv a lényeges vonatkozásaiban 2999
nyelvtől eltér. Melyek ezek a vonatkozások?...” (Interjú Kiss Dénessel, „A
magyar nyelvről”)

Az előadóról: Kiss Dénes babérkoszorús költő, író, nyelvkutató,
nyelvészprofesszor, szerkesztő. 1954-ben érettségizett Nagykanizsán.
1956-57-ben főiskolai hallgató Pécsett. 1956. okt. 24-én megjelent
verse miatt 1957-ben kizárták az ország összes főiskolájáról és egyeteméről, internálták. 1957 végétől Budapesten gyári munkás, könyvtáros, 1960-tól az Esti Hírlap, 1963-tól üzemi lapok munkatársa.
1974-től a Népszava irodalmi mellékletének szerkesztője, 1991 a
Magyar Fórum főszerkesztő-helyettese és a Magyarok c. folyóirat
főszerkesztője, 1991-93 az Új Magyarország olvasószerkesztője,
1993-tól a Heti Újság, majd a Heti Nemzeti Újság főszerkesztője.
1998-tól Lyukasóra folyóirat szerkesztőbizottsági tagja.
Versek mellett ír novellákat, kritikákat, nyelvészeti tanulmányokat. Esszéköteteiben nyelvi kutakodásairól ír. A szójátékok, nyelvi
lelemények verseinek egy részére is jellemzők. Fordít orosz, német,
észt de főként finn költők műveiből. Eddig 56 kötete jelent meg.
1985-től a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság főtitkára. 1996-től a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a Magyar Írók
Egyesületének főtitkára, 2000-től a Trianon Társaság elnöke.
Díjak: József Attila-díj (1975), SZOT-díj (1983), Magyar Lajosdíj (1988, Kölcsey-díj (1994), a Magyar Köztársaság Babérkoszorúja-díj (1999).
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Dr. Ludányi András
Dr. Andrew Ludanyi presented and
discussed his documentary film entitled
URBAN TURF & ETHNIC SOUL, about
saving the Toledo Hungarian American
neighborhood, during the Hungarian Congress, Friday morning Nov. 28 at 10:00.
About the presenter: Dr. Andrew Ludanyi is Professor of Political Science at
Ohio Northern University in Ada, Ohio,
and his primary responsibility in the subfields of Comparative Politics and International Relations. His research has focused on interethnic and inter-nationality
relations in East Central Europe, with particular attention to developments in the Transylvanian region of Romania and the Vojvodina
region of northern Yugoslavia / Serbia. More recently he has also
studied and written policy papers on the Russian-Chechen conflict of
the past two decades. He has published numerous articles and reviews and edited three books in his research area, including studies
on nationalities policies in Titoist and post-Titoist Yugoslavia as well
as in Ceausescu’s Romania, such as Transylvania: The Roots of Ethnic Conflict (1983), Hungary and Hungarian Minorities” (1996), The
Fate of Magyars in Vojvodina (2002), and Historiography in Transylvania (2004).
Ada, Ohio-ból, vendégünk Dr. Ludányi András bemutatta 2008.
nov. 28-án, pénteken reggel 10:00 órakor dokumentum filmjét,
URBAN TURF & ETHNIC SOUL.
A film bemutatásán kívül, Dr. Ludányi András egyetemi professzor, részt vett a szombat délutáni Kerekasztal Tárgyaláson, a
következő témán: „Megmaradásunk kulcsai: vallásunk és kultúránk
megőrzése”, a Magyar Kongresszus keretében, több résztvevővel
együtt.
Az előadóról: Dr. Ludányi András Szikszón született, BorsodAbauj-Zemplén vármegyében. Családjával a Második Világháború
után menekültek lettek és osztrák menekült táborokban éltek, majd az
USA-ba vándoroltak, Virginia államba. New York államban végezte
az elemi és a középfokú iskoláit. Az egyetemet Illinois államban, az
Elmhurst College-ben végezte, itt kapott B.A. diplomát. Az M.A. és
Ph.D. diplomáit Louisiana-i állami egyetemen szerezte meg. Már 40
éve az Ohio Northern University egyetemen tanít, mint a politológiai
professzora. Több amerikai-magyar szervezetben fejt ki aktív tevé18

kenységet, de legbüszkébb a Magyar Baráti Közösség létrehozásáért
(másokkal együtt), valamint az Itt-Ott folyóirat és évkönyv szerkesztéséért (szinten másokkal együtt). Kutatásait a magyar kisebbségek
sorsára összpontosította.

Dr. Pásztori-Kupán István

Kolozsvárról, erdélyi vendégünk, Dr. Pásztori-Kupán István
2008, nov. 28-án, pénteken reggel 10:00 órakor „A Magyar Szent
Korona üzenete” címmel tartott előadást.
A Szent Korona sokak számára ma már csak különlegesen szép
és történelmileg becses ékszer. Készítői azonban arra törekedtek,
hogy a magyar jogban személynek tételeződő, királyavató eszköz ne
puszta dísz legyen az uralkodó fején, hanem üzenetet is közvetítsen.
A Szent Korona tekintélyéhez tartozik, hogy az ország főtulajdonosaként nem csupán a magyar jog alapja, hanem a nemzeti egység és
összetartozás közvetlen kifejezője is. Zománcképeinek elrendezése,
formája, szerkesztése egyaránt azt igazolják, hogy ez az egységes
alkotás hivatott megszabni a nemzet és a király feladatát. Története
egyértelműen arról tanúskodik, hogy nemcsak fizikai mivoltában,
hanem eszmeisége és küldetése szerint is lecserélhetetlen.
Az előadóról: Dr. Pásztori-Kupán István 1999 óta a Kolozsvári
Protestáns Teológiai Intézet tanára. Teológiai magiszteri és doktori
címét a skóciai Edinburghben szerezte. A Küroszi Theodorétosz görög egyházatyáról írt angol nyelvű monográfiája Theodoret of Cyrus
címen 2006-ban jelent meg a Routledge kiadó gondozásában. A korai
keresztyén évszázadok teológiai vitáin túl foglalkozik a Magyar
Szent Korona és a magyar őstörténet kérdéseivel, illetve a szkíták
bibliai szereplésével is. Utóbbi témakörökben a Turán folyóirat hasábjain, valamint a következő honlapokon közölt írásokat:
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http://www.kincseslada.hu/magyarsag/content.php?article.103
http://www.kitalaltkozepkor.hu/pasztorikupanistvan_barbarokeaszkitak.html

Pásztori-Kupán István jelenleg a Princeton Theological
Seminary-ben végez három hónapos kutatómunkát. Udvari Zita tanítónővel kötött házasságukat Isten 1998-ban Zsófia, 2004-ben AndrásNimród születésével áldotta meg.

Dr. Szalontai Balázs
Budapestről, Washington DC-ből, es
Mongóliából, Kongresszusi vendégünk,
Dr. Szalontai Balázs 2008. nov. 30-án,
vasárnap reggel 10:00 órakor „Az ÉszakKoreai despotizmus gyökerei” címmel
tartott előadást” az Árpád Akadémia keretében.
About the presenter: Dr. Balázs
Szalontai’s affiliation was that of Fulbright Scholar and Woodrow Wilson Center Public Policy Scholar in Washington,
DC, from September 2008 - May 2009. His Wilson Center Project
was entitled “The Korean War in Stalin's Global Strategy, 19481953.”
Dr. Szalontai teaches in the department of political
science at Mongolian International University, established in 2002 in Ulan Bator, Mongolia. He earned his
Ph.D. in 2003 from Central European University in Budapest, Hungary with a dissertation titled “Khrushchev
versus Kim IL Sung, Soviet-DPRK Relations and the
Roots of North Korean Despotism, 1953-1964,” based
largely on research in Hungarian archives. He is also the
author of Kim Il Sung in the Khrushchev Era: SovietDPRK Relations and the Role of North Korean Despotism, 1953-1964, as well as CWIHP Working Paper No.
53, “North Korea's Efforts to Acquire Nuclear Technology and Nuclear Weapons: Evidence from Russian and Hungarian Archives”
(co-author). He is also the author of “’You Have No Political Line of
Your Own’: Kim IL Sung and the Soviets, 1953-64,” Cold War International History. His interests cover the modern history of Korea,
Vietnam, Mongolia, China and Albania. While at the Wilson Center
in Washington DC, Dr. Szalontai is conducting research on Stalin's
views and strategy during the Korean War.
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Szentkirályi Endre
Szentkirályi Endre, Clevelandi cserkesz
vezető két előadást tartott a Kongresszusi
napok alatt:
Pénteken, 2008. nov. 28-án, délután 1:30
órakor: „Clevelandben is élnek magyarok? Regösök könyve: száj hagyomány és a clevelandi emigránsok élete” és
Szombaton, 2008. nov. 29-én, reggel
9:30 órakor: „Egy clevelandi Magyar Ház
elképzelése: radikális gondolatok” (Múlt /
Mostani lehetőségek és megoldások... Elkéstünk-e már,
vagy megvalósítható?)
Az előadóról: Szentkirályi Endre Cleveland-ben
született 1969-ben, a Buckeye negyedben, kiskorában
átköltözött családja a város nyugati oldalára. Szülei beadták hétfő esténként a magyar iskolába, péntek esténként cserkészetre,
később a cserkészcsapatot 5 évig vezette, 10 évet táncolt a Regös
Csoportban. Egyetemi tanulmányait angol és amerikai irodalomból
és németből a Cleveland State és a University of Akron egyetemeken
végezte. 2004/2005-ben egy évet tanított Piliscsabán a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Honlapszerkesztője és segédszerkesztője
egy 2006-ban kiadott visszaemlékezés gyűjteménynek, 56 Történet,
és 56 Stories (www.freedomfighter56.com). Jelenleg Cleveland
egyik külvárosában tanít nyolcadik osztályosoknak németet. Feleségével, Pigniczky Esztivel négy gyermekük van: Keve, Bendegúz,
Vajk, és Enese. A clevelandi Regős Csoportnak kigondolt és megszervezett egy néprajzkutatást amelyből Clevelandben még élnek
magyarok? Visszaemlékezések gyűjteménye, című kötetet szerkesztett.

Dr. Tápay Miklós
Cincinnati, OH-ból, vendégünk Dr. Tápay Miklós előadást tartott
szombaton 2008. nov. 29-én, délután 3:00 órakor, „Románia külön
útja a Varsói szerződésben” és „A Román kommunista vezetők és
titkos szolgálatuk szerepe az ’56-os forradalomban”, majd az Árpád
Akadémia keretében, 2008. nov. 30-án, vasárnap reggel 11:00 órakor, melynek címe „56 Erdélyben”.
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Dr. Tápay Miklós önéletrajza: 1928-ban született Szombathelyen. 1946-ban érettségizett a ciszterciták budai Szt. Imre Gimnáziumában. Miután a történelem, napi politika és külpolitika mindennél
jobban érdekelte, diplomáciai pályára
készült. Származása és politikai meggyőződése ezt 1946-ban lehetetlenné
tette. Legjobb barátjának tanácsára
hallgatva az orvosi pályát választotta és
a Budapesti Orvostudományi Egyetemen kezdte tanulmányait. Egy évvel
végzése előtt, 1951. június 29-én, családjával együtt a Nyírségbe, Dombrádra telepítették ki, mert apja hivatásos
katonatiszt volt. A Dombrádtól 6 km-re
levő Barackosi Állami Gazdaságban,
mint kényszermunkás-mintaistállókat
épített éhbérért. – Miután Magyarországon akkor nagy orvoshiány volt, Haynal professzor és egyik évfolyamtársa, Sey Marianne közbenjárására a kitelepítésből 1951. november 20-án mentesítették, így 1952-ben végezni tudott. Utána a
Ceglédi Kórház gyermekosztályán dolgozott. – 1956-ban a kórház
Forradalmi Bizottságának elnökévé választották és emiatt 1956 decemberében menekülni kényszerült.
1957 februárjában érkezett az Egyesült Államokba. Gyermekgyógyászati szakképzését Cincinnatiban, allergia szakképzését pedig
a Kansas City-i Egyetemen szerezte meg. – 1962 és 1998 között allergia- és gyermekgyógyász szakorvosként magánrendelőjében dolgozott Cincinnatiban. Az első nagy gyermek- allergológiai szakkönyv (F. Speer and R. J. Dockhorn: Allergy and Immunology in
Childhood. 1973) egyik fejezetének szerzője.
1998-ban, mint orvos, nyugdíjba ment és eredeti érdeklődésének
megfelelően történelmi, külpolitikai és magyar témájú cikkekkel
kezdte közírói tevékenységét. Cikkeit az Amerikai Magyar Újság, a
müncheni és hazai szerkesztésű Nemzetőr, a Demokrata, a Magyar
Nemzet, a nagykőrösi Kék Nefelejcs, a beregszászi Kárpátalja és a
marosvásárhelyi Népújság fogadták el közlésre. 1997 óta minden
évben előadott a Clevelandi Magyar Kongresszuson is.

Dr. Várdy Huszár Ágnes
Pittsburgh, PA-ből, vendégünk Dr. Várdy Huszár Ágnes előadást
tartott 2008. nov. 29-én, délután 3:00 órakor, előadásának a címe:
„Hazafias költészet az 1945 utáni emigrációban”.
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Az előadóról: Dr. Várdy Huszár Ágnes, egyetemi professzor,
egyetemi tanár, irodalomtörténész és regényíró, 1971 és 2001 között
a pittsburghi Robert Morris University tanára, és 2001 óta pedig a
szintén pittsburghi Duquesne University összehasonlító-irodalom
professzora. Legújabb tudományos munkái között szerepel férjével
közösen írt vagy szerkesztett The Austro-Hungarian Mind (1989),
Ethnic Cleansing in 20th Century Europe (2003), Újvilági küzdelmek
(2005), Stalin’s Gulag: The Hungarian
Experience (2007), és Magyarok a
Gulag rabszolgatáboraiban (2007). A
kilencvenes évek folyamán a tudományos érdeklődése megtartása mellett
Várdy Huszár Ágnes a regényírásra is
áttért, melynek keretében főleg a huszadik század második felének társadalomtörténeti jelenségei foglalkoztatják.
Mindkét nyelven megjelent Mimi
(1997, 1999, 2007) című regénye a
második világháború korát, és My Italian Summer (2007) című regénye pedig
az 1980-as éveket fogja át.
Dr. Várdy Huszár Ágnes tagja a Nemzetközi Magyar Filológiai
Társaságnak, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának,
az Amerikai Magyar Történelmi Társulatnak, valamint az Amerikai
Magyar Tanáregyesületnek. Ugyanakkor meghívott tagja az Árpád
Akadémiának (1980), a Nemzetközi PEN Klub amerikai részlegének
(1985), valamint a Magyar Írószövetségnek (1997).
Tudományos és magyar társadalmi munkássága elismeréseként
1992-ben a magyarországi Berzsenyi-díjjal, 1998-ban az Árpád Akadémia aranyérmével, 2004-ben a MTA köztestületi tagságával, 2005ben a Rákóczi Szövetség “Pro Libertate” dísz-diplomájával, 2006ban a Magyar Forradalmi Bizottság aranyérmével, és 2007-ben pedig
a Nagy Lajos Király Egyetem díszdoktorátusával tüntették ki.
Ágnes Huszár Várdy, Ph.D., is a novelist, writer, and professor
of Comparative Literature, currently at Duquesne University in Pittsburgh, PA. Her presentation will be given in Hungarian (magyarul)
and will be about patriotic Hungarian poetry among the post-1945
emigré writers. Her numerous publications include: Mimi (a novel);
My Italian Summer (a novel); Karl Beck élete és költői pályája; A
study in Austrian romanticism: Hungarian influences in Lenau's poetry. With Dr. Steven Béla Várdy: Society in Change: Studies in
Honor of Béla K. Király (East European Monographs); The AustroHungarian Mind: At Home and Abroad; Triumph in Adversity: Stud23

ies in Hungarian Civilization in Honor of Professor Ferenc Somogyi
on the Occasion of his Eightieth Birthday; Peasant Wit in Magyar
Folktales; Újvilági küzdelmek: az amerikai magyarok élete és az
óhaza.

Dr. Várdy Béla
Pittsburgh, PA-ből, vendégünk Dr.
Várdy Béla 2008. nov. 29-én, pénteken 4:00 órakor tart előadást „Szent
Miklós püspök csodája: 200 bányász
életének megmentése 1907-ben”.
Az előadóról: Dr. Várdy Béla,
egyetemi professzor egyetemi tanár, a
pittsburghi Duquesne Egyetem történészprofesszora. Várdy professzor
közel két tucat könyvnek a szerzője,
társszerzője és szerkesztője, és ugyanakkor hatszáz tanulmányt, könyvfejezetet, esszét, recenziót, és újságcikket írt. Legújabb könyvei között van
az Ethnic Cleansing in 20th Century Europe (2003), Stalin’s Gulag:
The Hungarian Experience (2007), valamint a magyar nyelvı Magyarok az Újvilágban (2000), Újvilági küzdelmek (2005), és Magyarok a Gulag rabszolgatáboraiban (2007). Ezek közül többet Dr.
Várdy Huszár Ágnessel közösen írt.
Várdy professzor meghívott tagja az Árpád Akadémiának, a
Nemzetközi P.E.N.-nek, a Nemzetközi Hungarológiai Társaságnak, a
Magyar Írószövetségnek, a Magyar Történészek Nemzetközi Társaságának, a Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társaságának, és
köztestületi tagja a Magyar Tudományos Akadémiának.
Egy tucat neves kutatóösztöndíjon kívül Várdy professzor kitüntetései között van a Duquesne Egyetem elnöki nagydíja (1984), a
magyar Berzsenyi-díj (1992), az Árpád Akadémia aranyérme (1997),
a volt diákjai által tiszteletére szerkesztett emlékkönyv [Festschrift]
(2000), a Magyar Köztársaság elnöke által adományozott “Tiszti
Kereszt” (2001), a Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tagsága (2004), a Rákóczi Alapítvány „Pro Libertate” díszoklevele
(2005), a Magyar Forradalmi Bizottság aranyérme (2006), és a Nagy
Lajos Király Egyetem díszdoktorátusa.
Várdy professzor angol nyelvi munkái „Steven Béla Várdy” név
alatt jelennek meg.
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KÜLÖN PROGRAMOK
George Paul Csicsery
GEORGE PAUL CSICSERY has
directed 26 films -- dramatic shorts,
performance films and documentaries,
and is the author or co-author of four
feature-length screenplays.
Csicsery's articles, reviews and interviews have appeared in many popular as
well as academic publications. He has a
BA in Comparative Religions from UC
Berkeley and an MFA in Film Production from San Francisco State University.
Csicsery has taught film editing at
Film Arts Foundation in San Francisco
and general cinema courses to undergraduates at San Francisco State
University and at UC Davis.
More information about George Paul Csicsery’s films can be
found at: www.zalafilms.com
George Paul Csicsery, writer & independent filmmaker, held a
Film Workshop on Friday, Nov. 28, 2008, 2 - 4 pm. Congress participants were able to view and critique his in-production film, Songs
Along A Stony Road, about musicians discovered in Transylvanian
villages. Participants could discuss films career paths and “pure”
filmmaking versus television productions.

On Friday, Nov. 28, 2008 at 8:30 pm, Mr. Csicery hosted the
Premiere of his new film, Troop 214, about the irrepressible nature
and revival of the Hungarian scout movement, compared to the once
popular Communist youth Pioneers.
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MAGYAR BÁL

A többi táncos névsorát a bálon hirdettük ki.
2008. nov. 29-én, este 7:00 órakor, Díszvacsora és hagyományos
Magyar Bál, a 2008-as elsőbálos leányok és nyitótáncosainak bemutatása. 2008-as bálelnökök: Nádas János és Gegenheimer Anneliese.
A tánczenét a „Hegedeös zenekar” szolgáltatta. A clevelandi cserkészek Regös csoportja 11:00 órakor, Slattery Kriszta és Tábor Mátyás
vezetése alatt.

Ismerkedő fogadás / Reception
Ismerkedő fogadás: Minden kongresszusi
résztvevőt szeretettel meghívta a Magyar Társaság Tisztikara, hogy tekintse meg a gyönyörű
kiállításokat a Clevelandi Magyar Történelmi
Társaság Múzeumában, a Galleria épületben, 2.
em., közvetlenül a kongresszusi hotel mellett.
Harapnivaló szendviccsel, innivalóval megkínáltuk minden kedves vendégünket. Helyszín:
Clevelandi Magyar Történelmi Múzeum, East
9th Street, közvetlenül a Kongresszusi szálloda
mellett; A Magyar Társaság háziasszonya Somogyiné Mariana (Cleveland, OH) volt.
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Cleveland Hungarian
Heritage Society Museum
(216) 523-3900

Reception, hosted by the Officers &
Board Members of the Hungarian Association, at the Cleveland Hungarian Heritage
Museum, Location: Cleveland Hungarian
Heritage Museum, East 9th St., directly
across the street from the Congress hotel, in
the Galleria at Erieview Bldg., 2nd floor. All
Congress participants were invited to view
the magnificent exhibitions on display at the
Museum. Hungarian Association Hostess:
Mrs. Mariana Somogyi (Cleveland, OH).

Falk Viktor & Szt. László

2008. nov. 29-én, szombaton délután
2:00-3:30-ig a Magyar Kongresszus keretében történt meg a SZENT LÁSZLÓ
TÁRSASÁG ÉS REND ÜLÉSE v. Falk
Viktor (Cleveland, OH), törzsszéktartó
(USA), helyettes főkapitány elnökletével.
Az ünnepi műsor előadója és szónoka Márkus Gyula Burlington,
Ontario, Kanadábólt, majd a „Szent László Zsoltára” c. művet az
Antalóczy Trió (Kanadából) zenével adta elő, a szöveget elmondta,
elszavalta maga a költő, Márkus Gyula.
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Főzés – Juhászné Edit
Saturday, 2-4 pm “The Art of Renaissance Cooking” with Master Chef Edith
Juhász.
Everyone was invited to come, learn,
get a taste, and enjoy new recipes with
Edith Juhász, chef and culinary expert.
The Hungarian Association repeated its
popular and successful Friday afternoon
event, “Secrets of Great Hungarian
Cooks”! Our theme in 2008 was “Hungarian Renaissance Cooking.” We watched
and heard professional chef Mrs. Edit
Juhász prepare and serve Hungarian specialties and delicacies revised for the modern
kitchen but based on the style of cooking
brought to Hungary during the heyday of the
Hungarian Renaissance, the late 15th century,
at the Court of King Mátyás by his Italian
Queen, Beatrix of Aragon.
Mini-samples – absolutely delicious –
were provided for the audience. In addition, all
attendees received a free bilingual minicookbook containing all the recipes and instructions.
Renaissance cooking truly was an art! Today, it continues to appeal to the sophisticated palate, working its magic with a delightful
blend of spices and herbs on the finest meats, grains, fruits & vegetables. Mrs. Juhász demonstrated “The Art of Renaissance Cooking” as
practiced in Hungary.
A Magyar Társaság Kongresszusa alkalmakor megismételtük a
már hagyományos s igen népszerű „Kis Magyar Konyha Tanfolyamunkat” – ahol mindenkit szeretettel vártunk! A 2008-as évi főtémánk és kerete „A Magyar Reneszánsz Konyha” volt – előadta Juhászné Edit, clevelandi lakos és közismert „sef”.
A kongresszusi vendégeinknek bemutattunk bizonyos magyar
finomságoknak modern, egészséges elkészítési és tálalási titkait, melyek a magyar Reneszánsz időből származnak.
A főzési bemutató minden résztvevőjét megajándékoztunk nem
csak kóstolóval, hanem kis kétnyelvű recept gyűjteménnyel is.
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IRÓK & IRODALMI KEREKASZTAL
Dr. Várdy Huszár Ágnes (Pittsburgh, PA), főrendező

IRÓK & IRODALMI KEREKASZTAL, Dr. Várdy Huszár Ágnes (Pittsburgh, PA),, főrendező, 2008. nov. 29-én, szombaton délután 3:30-5:00---WRITER’S WORKSHOP, Saturday, Nov. 29, 3:305:00 pm. Organizer Dr. Ágnes Huszár Várdy (Pittsburgh, PA).
„Hogyan írunk memoir-t, elbeszélést vagy regényt? Hogyan és
mit is kell csinálnunk, hogyan kezdjünk bele. . .??? Nagyon jó lenne, ha mi magyarok leírnánk életünket és tapasztalatainkat, hiszen ha
nem, akkor elveszik a sok élmény, amiben bőven részesültünk. Mindenkinek van sok érdekes története, pláne annak a generációnak, akik
átélték a háborút, a menekülést, kivándorlást, stb.”
WRITER’S WORKSHOP: Are you a budding novelist or other
writer? Those who felt they might be came and shared their ideas and
learned from others with similar aspirations.
Moderated by Dr. Ágnes Huszár Várdy, novelist and academic
author.

Wass Albert Filmvetítés
AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XLIII.
ÉVI RENDES KÖZGYÜLÉSE KERETÉBEN NOVEMBER 30-án, VASÁRNAP / SUNDAY 11:30-12:00 p.m.,
Filmvetítés: Fenyőktől a pálmafákig:
Emlékkép Wass Albert íróról (részletek) és egyúttal egy záró emlék a 2008as Wass Albert évre.
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MŰVÉSZI KIÁLLÍTÁSOK, KÖNYVKIÁLLÍTÁS:
DOLDER HASSLER Exhibit Hall, 6th Floor,

ARTISTIC EXHIBITS, BOOK EXHIBITS
A kiállítás nyitva volt egész nap péntek és szombaton. / Exhibits were on display
all day Friday & Saturday.

Ünnepélyes megnyitás: Pénteken délután 4:30 – Formal
Opening, Friday 4:30, Ludányi Nádas Panni (Ada, OH), főrendező
Az ünnepélyes megnyitás résztvevői:
 Hódi Ágota (Szeged és Fremont, CA), divattervező és divat
szaktanácsadó, bemutatja népi ruhák stilizált változatát
 Péterffy Gyöngyi (Bethlehem, PA), bemutatja Vezérlő Csillag
című verses kötetét Wass Albertról.

A kiállítás résztvevői:
§ Makk Imre (Honolulu, HI): A Magyar Társaság művészi osztályának elnöke: festménykiállítás / Paintings by Imre Makk
§ Antalóczy Scarlett (Canada): FREEDOM '56 könyvének kiállítása
/ Book Display, FREEDOM '56 by Scarlett Antalóczy
§ Bogárdy Imre (Cleveland, OH): Akvarell kiállítás / Aquarelle
Paintings, Watercolor Paintings by Emery Bogárdy
§ Búza György (Cleveland, OH): Fényképkiállítás / Photography by
George Búza
§ Fazakas Mónika (Cleveland, OH): Ékszerkiállítás: féldrága kövekből (ásványok) készült ékszerek (hobby szinten készíti) /
Jewelry Exhibit, Semi-Precious Stones (Minerals) (Hobbyist) by
Mónika Fazakas
§ Hódi Ágota (Szeged és Fremont, CA), divattervező és divat szaktanácsadó: Kiállítás címe: „Múltunkat ismerve a jövőnkért, avagy
magyar népművészet modern tervezésben” / Exhibit Title:
“Knowing Our Past, Looking Towards Our Future, or Hungarian
Folk Art in Modern Design” by Ágota Hódi, Fashion Designer &
Consultant
§ Péterffy Gyöngyi (Bethlehem, PA): Vezérlő Csillag könyvének
kiállítása / Book Display, Vezérlő Csillag by Gyöngyi Péterffy
§ Ludányi Nádas Panni (Ada, OH): Könyvkiállítás / Hungarian Book
Display & Sales, arranged by Julie Nádas Ludányi (With tables
for special sale books)
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IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST
November 28-án, pénteken / Friday – Grand Ballroom, 6. em. / 6th floor)
Este 7:00 órakor – 7:00 pm
IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST
Hagyományaink szállnak
nemzedékről nemzedékre.
jelszavunk nyomán hívjuk az idei
Művész- és Irodalmi Estre,
a Magyar Találkozó keretében.
Műsorvezető: Bugnyár Zoltán
(Budapest-Buffalo)

Tálas Ernő (Budapest), a Svédországból
szülőhazájába visszatért operaénekes ismét
kitüntet fellépésével, változatos műsorával.
A Kis Magyar Kórus (Cleveland, Ohio), a
Nyugatoldali Magyar Evangélikus Egyház
kórusa, karnagy, Nt. Tamásy Zoltán, szereplésének célja az Isten szeretetének megtapasztalása, ezt énekben megköszönve,
magyar kultúra ápolása, továbbadása
Mécs Éva (Pittsburgh, Pennsylvania), írónő
és előadóművésznő, az irodalom különös
világát tárja elénk
Szentiványi György (Toronto), zeneművész
és zeneszerző feleségével, Gabriellával,
együtt énekel, majd az „Uram, adj békét a
földre” saját szerzeményét adja elő.
Szűcs Béla (Toronto), énekművész Szentiványi György „Turulmadár” szerzeményét
énekli a zeneszerző kíséretével.
Antalóczy Trió: Scarlett, szülei Antalóczy
Imre és Éva (Kanada), ének- és zeneművész
család előadása bizonyítja mai jelszavunkat.
Korner Veronika Júlía (ClevelandBudapest), Szedenits Jenő 56-os verseiből
szaval, soha nem felejtjük 56-ot. Veronika a
Calasanctius Training Program ösztöndíjasa
a John Carroll Egyetemen
Műsorrendező: Peller Ildikó (Westlake, Ohio)
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At 8:30 pm, immediately following musical and
literary performances, George Paul Csicsery (Oakland, CA), writer & independent filmmaker, presented
the premier of the English subtitled version of his film
Troop 214 (in Magyar, with English subtitles). The
film documents the irrepressible nature and revival of
the Hungarian Scout movement & their return to
Hungary, compared to the mandatory communist Pioneer youth organization. Mr. Csicsery chose the Hungarian Congress as the site for
his US premiere of Troop 214, English version, originally co-produced with Duna-TV
in Budapest, Hungary. It was followed by a
question-answer discussion.
A Magyarországon és Egyesült Államokban forgatott 214-es Csapat végig követi
a magyar cserkészek háború előtti működését, száműzetését a háború
után, és hazatérését. A film rendezője, Csicsery György, 11-éves
korában lépett be egy Buffalo-i magyar internátusban működő cserkészcsapatba. Harminc évvel később kezébe került több mint egyórányi színes filmanyag amit annak idején egyik Piarista tanárja forgatott a fiúotthon cserkészeinek életéről. Ebből a személyes emlékből
indulva szemléli ez a film a különböző ifjúsági mozgalmak elmúlt
ötven esztendejét. Életének utolsó interjújában, Bodnár Gábor, a külföldön élő Magyar Cserkészet alapítója, elmondja, hogy a II. világháború és az 1956-os forradalom után kivándorolt magyarok között
hogyan élt tovább a cserkészmozgalom. Fillmoreba is ellátogatunk,
ahol Lendvai-Lintner Imre, Szentkirályi Endre, és más fiatal cserkészvezetők számolnak be a külföldi magyar cserkészet éveiről. Elmondják, miért is van magyar cserkészet még ma is külföldön.

Rácz Zsuzsa
Complimentary Hungarian-English
translations of documents.
Rácz Zsuzsa graciously offered complimentary translation of Hungarian - English documents Friday afternoon, November
29, 2008 for guests of the Hungarian Congress.
Ms. Rácz is a professional translator
living in the Cleveland, OH area.
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Kerekasztal Tárgyalás
A Kerekasztal Tárgyalást 2008. nov. 29-én, szombaton 10:30-tól
12:00 óráig tartottuk meg.
A MAGYAR KONGRESSZUS EZ ÉVI TÉMÁJA: „Megmaradásunk kulcsai: vallásunk és kultúránk megőrzése”
Résztvevők, Nádas Gabriella vezetése alatt:





Dr. Havadtőy Sándor (Milford, CT) megvilágítja a
Református templomok hozzáállását
Dr. Ludányi András (Ada, OH) betekintést ad a jövőbe a
múltból merítve
Mészáros Andrea (Cleveland, OH) a jelen tapasztalatait
mint a Clevelandi Magyar Történelmi Társulat elnöke
Peller Miklós (Cleveland, OH) megvilágítja a Clevelandi
RK templomok helyzetét.

Dr. Havadtőy Sándor

Dr. Ludányi András

Peller Miklós
Szentkirályi Endre

Mészáros Andrea

Nádas Gabriella

A kerekasztali tárgyalásban résztvevőkből, balról jobbra: Dr. Ludányi András, Nádas
Gabriella, Mészáros Andrea és Peller Miklós. (Somogyi Lél felvétele)
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AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XLIII. ÉVI
RENDES KÖZGYÜLÉSE NOVEMBER 30-án, VASÁRNAP
Elnökölt: Somogyi F. Lél – főtitkár
(Cleveland, OH)
Reggel 9:30-kor Szentmise: Ft.
Gergely István; Megnyitó beszéd: Dr.
Nádas János
Előadások:
10:00-tól 10:30-ig, Dr. Szalontai
Balázs (Budapest-Washington, DC,
Fulbright Scholar, Woodrow Wilson
Institute): „Az Észak-Koréai despotizmus gyökerei”
11:00-tól 11:30-ig, Dr. Tápay Miklós (Cincinnati, OH): „56 Erdélyben”
11:30-töl 12:00-ig: Filmvetítés:
Fenyőktől a pálmafákig (Szalay Róbert
filmje): Emlékkép Wass Albert íróról
(részletek) és egyúttal egy záró emlék a
2008-as Wass Albert évre.
ZÁRÓNYILATKOZAT, A Kongreszszus ünnepélyes bezárása, Himnusz

Ökumenikus Istentisztelet és Szentmise, amit együtt mutattak be
Ft. Gergely István és Dr. Pásztori-Kupán István.
(Somogyi Lél felvétele)
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III.
DÍSZVACSORA ÉS A MAGYAR BÁL
A XLVIII. Magyar Kongresszus és az azt követő Magyar Bál a
Crowne Plaza Cleveland City Centre Hotel (777 St. Clair Avenue)
nagy báltermében 2008. november 29-én, szombaton került megrendezésre.
A tiszteletbeli díszfővédnökök (Honorary Principal Patrons):
Honorable Congressman Dennis Kucinich
Ohio állam képviselője
Congressman from the State of Ohio
Chairman of the Congressional Hungarian Caucus
Honorable August B. Pust
a nemzetiségi ügyek képviselője
US Commissioner (Ret.), Director Emeritus
Multicultural & International Relations, State of Ohio)
*
Bevezetőül az Amerikai és Magyar Himnuszt Buzáné Ormai Ildikó (Bay Village, OH), énekművész, zeneszerző, és Győriné Mező
Margit, (Cleveland, OH) zenetanár, zongoraművész, a közönség
részvételével énekelte el.
Imát mondott Ft. Gergely István, plébános Erdélyből, Kongreszszusi vendégünk.
Dr. Nádas János, mint a Magyar Kongresszus elnöke és rendezője, üdvözölte a megjelenteket, és jó étvágyat kívánt.
Az ízletes díszvacsora elfogyasztása után a 2008. évi Árpád
érem-pályázat kihirdetésére és átadására került sor.
***
Somogyi F. Lél, mint az Árpád Akadémia főtitkára, felkérte dr.
Nádas Jánost, a Magyar Társaság elnökét, hogy a Magyar Kongreszszus Bírálóbizottsága által odaítélt arany Árpád érmek nyerteseit hirdesse ki.
A 2008. évi Árpád arany érem
George Paul Csicsery
Szentiványi György
Szentkirályi Endre
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Ezután az Árpád Szövetség díszjelvényeinek átadása azok részére, akik évtizedeken át önzetlenül dolgoztak emigrációs magyarságunk megmaradásáért.
Árpád Szövetség díszjelvénye
Zala László
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
2008-as bálelnökök:
Nádas János és Gegenheimer Anneliese
Az 2008-as elsőbálozok:
Blair Michelle
Kacsó Erika
Relle McDonald Ilona
Szappanos Kristen

Gegenheimer Gabriella Éva
Kovács Krisztina
Stiasny Kriszti
Szélpál Zsófia

*
A tánczenét a „Hegedeös zenekar” szolgáltatta.
***

TÁRSASEBÉD
A szombati előadásokat, november 29-én délután,
ízletes társasebéd követte.
A társasebéd ünnepi szónok:
Ft. Gergely István
Magyar Köztársasági Érdemrenddel, valamint a
Csíkszeredai Pro Urbe díjjal kétszer is kitüntetett,
Ft. Gergely István, a megbecsült és szeretett volt
csíksomlyói esperesplébános, előadásának címe:
„Csiksomlyói búcsú jelentősége”. Gergely István –
„Tiszti" – székely/magyar szimbólummá vált, mert
határozottan ki mer állni a hit és a nemzetért. Az
árvák részére a Csibész- és Lázár-alapítványokat
alapította, a Kárpátokon túli csángó magyaroknak
nyújt anyanyelvi lelki gondozást, és megszervezte az
ifjúsági Somlyó-hegyi hittan találkozót.
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Az Árpád Akadémia főtitkára Somogyi Lél (jobbról) és a Magyar Társaság elnöké dr. Nádas János (balról) az ez évi kitüntetett nyertesekkel:
(balról jobbra) Csicsery György, Szentiványi György, Zala László, és Szentkirályi Endre.
(Bugnyár Zoltán felvétele)

2008-as bálelnökök: Nádas János és Gegenheimer Anneliese
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Fenti képen:
Somogyi Lélné Mariana
és Erőssy Simon Ilona a
Magyar Múzeumban
rendezték a kitűnő
pénteki ebédet.
Középső képen:
Geönczeöl Gyula és
Gazda József.
Balról:
Somogyi Ferenc

(Somogyi Lél
felvételei)
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Böjtös László tiszteletbeli magyar főkonzul beszélget
Tisztikari taggal Remenyik Saroltával.
(Somogyi Lél felvétele)

Tisztikari tag Erőssy Simon Ilona a könyvkiállításon.
(Somogyi Lél felvétele)

Nádasné Gabriella Somogyiné Marianával a Magyar Múzeumban.
(Somogyi Lél felvétele)

40

Ökumenikus Találkozó:
Balról jobbra: Dr. Pásztori-Kupán István, Fr. Siklódi Sándor, és Fr. Gergely István
(Somogyi Lél felvétele)

Balról jobbra: Andaházy Géza, Korner Veronika, és Szedenits Jenő
(Somogyi Lél felvétele)
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A bálon resztvevő fiatalság néhány asztala.
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Papp Aykler Zsuzsa a Rákóczi Alapítvány kitüntetését átadja a Ft. Gergely Istvánnak.

A bálon resztvevő fiatalság néhány asztala.
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Középen Zala László, az Árpád Szövetség ez évi kitüntetettje, balról az
Árpád Akadémia főtitkárával Somogyi F. Lélel és jobbról
a Magyar Társaság elnökével dr. Nádas Jánossal.

(Nádas János felvétele)
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A Kis Magyar Kórus (Cleveland, Ohio),
a Nyugatoldali Magyar Evangélikus Egyház kórusa,
karnagy, Nt. Tamásy Zoltán.
(Nádas János felvétele)

(Nádas János felvétele)
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Bal alsó kép: Kovács Krisztina, Szélpál Zsofia, Nádas Zsolt
Bal fenti kép: Szélpál Zsofia , Kovács Krisztina, Nádas Zsolt
Jobb alsó kép: Blair Michelle, Stiasny Kriszti, Kondray Marci
Jobb felső kép: Stiasny Kriszti, Katcsó Erika, Tábor Mihály
(Nádas János felvételei)
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Bal alsó kép: Relle McDonald Ilona és Bunjevác József,
Bal fenti kép: Blair Michelle, kíséri buffaloi magyar diák
Jobb alsó kép: Ramsey Megan és Kondray Viktor
Jobb felső kép: (elöl) Gegenheimer Gabriella Éva és Szélpál Tomi,
(hátul) Némethy Éva és Szentkirályi Mihály
(Nádas János felvételei)
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Dr. Várdy Béla
(Somogyi Lél felvétele)

Dr. Tápay Miklós
(Somogyi Lél felvétele)
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Buzáné Ormai Ildikó
(Somogyi Lél felvétele)

Bernad Ilona
(Nadas János felvétele)

Csicsery György
(Nadas János felvétele)

Szentkirályi Endre
(Nadas János felvétele)

Kis Dénes
(Somogyi Lél felvétele)

Gazda József
(Nadas János felvétele)
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Buffalóban tanuló diákok, Calasanctius Training Program résztvevői.
(Nadas János felvétele)

Tálas Ernő előad pénteken a
Művészesten.
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Hódy Ágota, divattervező és
divat szaktanácsadó.

IV.
BEKÜLDÖTT ELŐADÁSOK
Sajnos, nem tudunk közölni minden beküldött előadást.
A honlapunkon lehet találni több csikket, amit nem közöltünk nyomtatásban.

Dr. Nádas Jánosné Gabriella:

„NÉZZÜNK ELŐRE, ÉPÍTSÜK JÖVŐNKET!”
Az amerikai hálaadás napján, immár 48. alkalommal kezdődött
meg Clevelandben a hagyományos Magyar Kongresszus. Az üléseket
dr. Nádas János elnök ezekkel a szavakkal nyitotta meg: „Ebben az
évben szeretnénk több szemszögből megtárgyalni közösségünk alkotóerőit. Mi az, ami egy közösséget alkot? Az elnyomás? A nehéz sors?
A haladás egy megadott cél felé? Megosztott emlékek? Ismeretségek?
Házak, tájak, épületek? Ismert ízek, megszokott dallamok? Nyelvünk,
hitünk, múltunk vagy jövőnk? Talán a felsorolt tényezők mindegyike,
de a mostani kongresszuson kiemeljük azt, ami összeköt bennünket:
hitünk és magyar mivoltunk, amit a magyar kultúránk tükröz. „Nézzünk előre, építsük jövőnket, ne hagyjuk elveszni azokat a drága kincseket, amelyek összetartanak bennünket!”
Ez a néhány szó megadta az egész találkozó célját!
A társas ebéd ünnepi szónoka Ft. Gergely István atya volt, aki
beszámolt a „Csíksomlyói Búcsú” jelentőségéről, és felhívta a figyelmünket arra, hogy vizsgáljuk meg saját értékrendszerünket:
Mi az, ami fontos az életünkben, mire összpontosítsuk erőnket?
Dr. Havadtőy Sándor felvetette gondolatait az amerikai magyar
megmaradásról. Ugyanerről a témáról szólt egy kerekasztalmegbeszélés amelyen dr. Havadtőy megvilágította az emigrációban
működő református egyház helyzetét. Dr. Ludányi András a múltból
merítve adott betekintést a jövőbe. Peller Miklós elmondta, hogy a
clevelandi római katolikus templomok ügyében mit sikerült a híveknek elintézni. Majd Mészáros Andrea számolt be jelen tapasztalatairól, mint a Clevelandi Magyar Történelmi Társulat elnöke. Ezután
Szentkirályi Endre ismertette egy clevelandi magyar ház megaalapításáról szóló elképzeléseit.
Két napon át több érdekes előadást hallhattak a résztvevők különböző témakörökből. Erdélyből Gazda József a székelyföldi autonómia szükségességéről beszélt. Magyarországról Kiss Dénes az ékes
magyar nyelvre hívta fel figyelmünket. Dr. Várdy Béla professzor
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előadta Szent Miklós püspök csodáját, 200 bányász életének megmentését. Dr. Tápay Miklós érdekesen világította meg Románia
kommunizmus alatti szerepét, majd Pásztori Kupán István, a kolozsvári ref. teológia tanára ismertette a magyar Szent Korona üzenetét.
Dr. Várdy Ágnes irodalomtörténész és író megosztotta tapasztalatait arról, hogyan írjunk memoárt, elbeszélést vagy regényt. Elhangzottak előadások a magyar népi gyógyászat alkalmazhatóságáról
(Bernád Ilona) és a betegségek elkerüléséről (Antalóczy Scarlett).
Hosszú lenne ismertetni a sok különböző előadás lényegét, de
felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a Magyar Társaság honlapon
www.hungarianassociation.com megtalálhatók.
Csicsery György, kaliforniai filmrendezőnek két filmjét mutatták
be: az egyik a csángóföldi népdalgyűjtéssel foglalkozott, míg a másik
a Troop 214, a magyar cserkészet fennmaradásáról és Magyarországra való visszatéréséről szólt. Szintén bemutattuk dr. Ludányi András
filmét a toledói magyar emigráció megmaradásának küzdelméről.
A szokásos irodalmi estet a clevelandi Kis Magyar Kórus nyitotta meg, majd Mécs Éva előadóművész és Korner Veronika
Calascantius diák szavalt, majd Tálas Ernő svédországi operaénekes
mutatta be tenor hangját.
Kanadából az Antalóczy Trio zenélt, Szücs Béla elénekelte Szentiványi György szerzeményét, a „Turulmadár”-t. A zeneszerző pápai
kitüntetésben részesült, „Uram, adj békét a földre” című szerzeményét adta elő. Ezért az Árpád Akadémia aranyérmét nyerte el. Rajta
kívül – a Magyar Bál keretén belül aranyéremmel tüntették ki
Csicsery Pál filmrendezőt és Szentkirályi Endrét könyvének megírásáért. Az Árpád Szövetség érmével Zala Lászlót ismerték el a magyarságot szolgáló munkájáért.
A hétvégének fénypontja volt a már hagyományos Magyar Bál,
amelynek ifjúsági bálelnökei ifj. Nádas János és Gugenheimer
Anneliese voltak. Sok szép, csinos első- és másodbálozó lány nyitotta
meg a táncot kísérőjével együtt. Ezután a clevelandi regös cserkészek
mutattak be délvidéki táncokat.
Cleveland város közönsége az idén is megtöltötte a Crowne Plaza hotel ünnepi termeit. Másnap, vasárnap még sokan jöttek Ft. Gergely István szentmiséjére. Úgyszintén szép számmal maradtak az
Árpád Akadémia előadásaira is, amelynek vezető főtitkára Somogyi
F. Lél, aki egyben az évente megjelenő Krónika szerkesztője.
Szeretettel hívjuk kedves Magyar Testvéreinket és Barátainkat,
jövőre is vegyenek részt a Magyar Találkozón, merítsünk erőt a közös
gondok megoldásával és egymás tapasztalatainak megosztásával.
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Dr. Nádas Jánosné Gabriella:

ERDÉLYI REFORMÁTUS KOLLÉGIUMOK
TÁMOGATÁSA
1990-ben a változó politikai helyzet megadta az alkalmat az újra
induló Erdélyi Református Kollégiumok támogatására és az Észak
Amerikai Magyar közösség felismerve, hogy a fiataljainkban van a
jövő adakozott a Calvin Synod Iskola gyűjtés által.
Megindult a jelképes keresztszülői akció amely hozzájárultak a
diákok bentlakási költségeikhez Kolozsváron. Az elkobzott épületek
még nem lettek vissza szolgáltatva rögtön így megkezdődött az építkezés. Először a Diakonissza épület diák bentlakás szárnya készült el
Kolozsváron, aztán hozzájárult a gyűjtés a Marosvásárhelyi Diakonissza épület építkezéséhez.
Segélyt nyújtott a Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium tető javításhoz, és 2000-ben, mikor a régi Kolozsvári Református Kollégium régi épület visszaszolgáltatták, annak javításához is hozzájárult a
gyűjtés. 2008-ra sikeresen újraépítettük a torna termet a Székelyudvarhelyi Baczkamadarasi Református Kollégium udvarán.
2006-ra a segély, amit küldtünk, elérte az 1 millió dollárt. A nemes cél, és az Észak Amerikai Magyarság nagylelkűsége tette lehetővé, hogy megóvjuk az Erdélyi Magyar közösségeket.
Külön köszönet azoknak a családoknak, akinek több generációja
támogatja a gyűjtést. Külön köszönet azoknak az egyesületeknek
amelyek évről évre küldték és küldik a támogatást.
– Nádas Gabriella, a Calvin Synod Iskola gyűjtés Koordinátora
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Bernád Ilona

A MAGYAR NÉPI GYÓGYÁSZAT
ALKALMAZHATÓSÁGA NAPJAINKBAN
(SZELLEMISÉG, LELKISÉG, RACIONALITÁS)
„A hagyomány az emberiség szellemének, a lét értelmének, a tudásnak, az éberségnek az őre. Az emberi és az isteni világ közötti
kapcsolatot tartja fenn.”1 A tudás az isteni kinyilatkoztatásból ered,
mondja Hamvas Béla, a tradicionalizmus2 metafizikus filozófiájának
legjelesebb magyar képviselője. Egészség szavunk tükrözi a magyar
ember gondolkodásmódját az életről, a világról. Egészség – teljesség,
vagyis szellem, lélek, test. Mindhárom funkció, s ha bármelyiket elhanyagoljuk, jön a betegség. A rendtartó magyar faluban, a rendtartó
székely faluban az élet az isteni és természeti renden alapult és alapul.
Az az ember és az a nép egészséges, amely a saját rendszerében, saját
hagyományában élhet.
Hagyományunk egyik része népi gyógyászatunk, szertartásos és
kitapasztalt racionális gyógymódok rendszere. A régi ember úgy gyógyított, ahogyan a világot látta, amilyen a világképe volt. A gyógyítás
legrégebbi rétege az animista, szellemhitű gyógyítás, néprajzi megnevezéssel sámánisztikus széltan, vagyis pneumatan (pneuma: szellem,
lehelet, szél, elfújás, ráfújás, ráimádkozás3, kiszívás, füstölés, jelképek, színanalógia, stb.).4 Ebben és a középkori nedvtanban párhuzamokat, közös elemeket találunk a világ hagyományos orvoslásaival
(mongol, tibeti, kínai, indiai, görög, kelta, indián) 5, s ezek visszanyúlnak Belső-Ázsiába. A 2006-os belső-ázsiai, tibeti expedíciónk
ennek tisztázásában is segített.6

1

Hamvas Béla Scientia Sacra 1988. 86.
Filozófiai irányzat. Legjelentősebb képviselője Guénon, legjellegzetesebb fogalmai:
“tradition methaphysique” (metafizikai hagyomány), “l’homme universel” (egyetemes
ember), “état primordial” (elsődleges állapot), “l’homme primordial” (ősi ember),
“science sacrée” (szent tudomány), “science profane” (profán tudomány). Vö. Dúl
Antal, Hamvas Béla életműkiadásának szerkesztője, 8-9. kötet, 1997. 11. Budapest.
3
Üngür démon, vagyis betegségdémon ellen. Varázszöveg In. Vékony Gábor A székely írás emlékei, kapcsolatai, története, Nap Kiadó, 2004. 158-181.
4
Lásd bővebben Bernád Ilona Szélterápia, Az ősi hitvilág emlékei a magyar népi orvoslásban a természetgyógyászat és lélekgyógyászat szemszögéből tanulmány In.
Egészségünkért, Sepsiszentgyörgy, 2002. 163-210., javított kiadás.
5
Dr. Oláh Andor, Dr. Benedek István, Dr. Simoncsis Péter, Dr. Eke Károly, Schrott,
Ernst (lásd a bibliográfiában)
2

Lásd bővebben Bernád Ilona, Lélekföld Tibet, Belső-Mongólia. Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület, Kovászna, 2008.
6
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A legrégebbi gyógyítás tehát a szellemi gyógyítás, varázslás,
bájilás, ahogyan a csángók mondják, és ez a hiten, reménységen, pozitív gondolkodáson alapul, elménk erősségén, hiszen a gondolkodással teremtünk. Másfelől ott az isteni akarat, az isteni csoda. Isten
minden pillanatban szórja ránk gyógyító erejét, ránk áramoltatja szeretetét, csak mi nem figyelünk felfelé, nem vagyunk nyitottak. Hamvas Béla és a keleti mesterek azt mondják, hogy éberség, vagyis tudatosság. A hagyományban élő magyar ember életében – megfigyeltem
édesanyámon, nagymamámon -, nem is volt olyan munka, olyan életterület, amit ne úgy kezdett volna, hogy Énistenem segíts meg!
Ugyanígy a szeretet. Moldvában Argyeványban Ádám Mária néni
kérdésemre, hogy mit tett azért, hogy a gyermekeit a rosszak ne bántsák, azt válaszolta, „szerettem őköt úgy, ahogy kellett”. Már a születésnél, az új élet vállalásánál is megnyilvánul a hit, mert a magyar
nyelvterületen a várandós anya áldott, boldog állapotban van, hordozós, bölcsőre hízik, és „hogyha az Isten báránykát ad, legelőt is ad
hozzá”. Hittel élt élet, tudatos élet, tudatos gyógyítás. Hit a gyógyításban. Hit a gyógyulásban. Az erősen hagyományőrző népeknél,
valamint a Kárpát-medencében és Moldvában még mindig őrzik. Itt a
gyógyítás, a szellemiség, az erkölcs, a művészet nem vált el egymástól. Orvos szavunk – akárcsak a táltos - nyelvünk ősi rétegébe tartozik
(lásd csángó: urusol). Az 1211-ből való Tihanyi összeírásban együtt
szerepel.7 A táltos pap volt, szellemi iránymutató, tanácsadó, energiákkal dolgozó csontkovács, füves.
Az egészséges, teljes élet, az erőt adó hit, a közösség és a család
tartotta a közelmúltig gyarapodónak a nemzetet. Ma beteg a nemzet,
fogy, reménytelen, elveszítette hitét – önmagában, a jövőben -, lehangolt, rosszkedvű, gyökértelennek hiszi magát, kiszolgáltatott. Mert
eltérítettek, mert eltértünk hagyományunktól, hagyományos gondolkodásmódunktól, életmódunktól. Emellett ott a trianoni veszteség, a
néplélek sérülése, és ebben benne minden magyar ember lelki sérülése. Én úgy gondolom, hogy úgy lehet gyógyítani ezeket a sebeket,
hogy a mai körülmények között, a modern világban is amennyire
lehet visszatérjünk ősi bölcsességünkhöz, és önzetlenül tegyünk egymásért és nemzetünkért.
Amikor elmegyek gyűjteni, a falun élő emberektől mindig megkérdezem: mit gondolnak, miért vagyunk betegek. Honnan jönnek a
betegségek?
“Minden nagy betegséget először egy lelki megrázkódtatás előz
meg. Én ezt magamon kielemeztem. Nekem sok ilyen apró lelki meg7

Pais Dezső A magyar ősvallás nyelvi emlékeiből 1975. 88.
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rázkódtatásom volt. Mindig - főként mikor az embert a sajátjaitól,
családjától, saját közösségétől éri valami váratlan támadás, meg nem
értés, nehezen tudja megemészteni. És akkor jön a baj…” (Sátoraljaújhely, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)
“Egy hagyatéki ügyet kellett elintéznem az állammal. Annyira kikészített idegileg, pedig nem vagyok egy ideges természet, hogy három hónap után kiderült, cukorbetegségem lett a több hónapi idegesség eredményeként.” (Budapest)
“Én általában akkor lettem beteg, ha a szüleim erősen el voltak
foglalva, és nem volt elég idejük, hogy szeretgessenek. S akkor gyorsan vagy meghűltem, fölment a lázam, vagy a gyomrom fájt, mindig
valami nagyon rossz dolog történt, s akkor dugtak ágyba, egy kicsit
szerettek. Hogyha már nagyon rosszul voltunk, akkor édesanyám almaecetes vizes lepedőbe csavart minket, és megetetett foghagymás
pirított kenyérrel. S ez valahogy azért is gyógyított, mert akkor már
emlékeztél, hogy dédelgetnek.” (Szentegyháza, Udvarhelyszék)
A dél-szláv háború érintette Csúzán mesélik: „Megszoktuk, hogy
háború előtt jó élet volt, utána nehéz nekünk 45-55 éves embereknek,
akik munka nélkül maradtunk mind... Tétlenség, nincstelenség, idegösszeroppanások, viták, elválások, szétmenések, alkoholizmus, sok
minden.” (Horvátország)
Csángóföldön Külsőrekecsinben megkérdeztem a balladaéneklő
Demse Kati nénit, honnan jönnek a betegségek? Megvonta a vállát, s
válasza egy szó volt: “a bajból”. Tovább kérdeztem: a baj miből jön?
Ismét egy vállrándítással és egy szóval folytatta: “a bűneinkből! …
Úgy gyógyítunk, hogy imádkozunk, deszküntálunk (vagyis ráimádkoznak, ráolvasnak)”.
E példák szerint a magyar nép szellemi és lelki eredetű (pszichoszomatikus) okokkal is magyarázza a betegségek eredetét az italozás,
dohányzás, túl zsíros táplálkozás, megfázás, megerőltetés, kimerültség mellett. Ezt az ősi szemléletet, ősi igazságot, a lélek hatását a
testre az Amerikában született pszicho-neuro-immunológia és a
pszicho-neuro-endokrinológia tudományok bizonyítják. 8 Ideg-, hormonális- és védekezőrendszerünk molekuláris hidakkal összeköttetésben áll egymással. A magyar népi orvoslásnak az a különleges
értéke, hogy az embert testi-lelki-szellemi mivoltában, vagyis egészen, holisztikusan gyógyítja. S a lelki egyensúly meglétét a testi
egyensúlyhoz is szükségesnek véli.

8

Dr. Lázár Imre Pszichoimmunológia
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A szellemi gyógyászatnak, az imával való gyógyításnak két formája van: az egyéni és a közös ima. Mindeniknél alapvetően fontos: a
beteg hite. Az egyéni ima lehet: a beteg önmagáért, vagy a hívő vagy
a gyógyító ember a betegért (ennek a legfontosabb tradicionális módszere a ráolvasás, ráimádkozás, deszküntálás). A gyógyító ráolvasó
imádságokban a Fény szimbolikáját is megtaláljuk. 9 Van eset, amikor
gyógyító és beteg együtt imádkozik kezelés előtt. Közös ima, amikor
a család, közösség, gyülekezet teszi a betegért. A gyógyítás mikéntje
a népi vallásosság, hiedelmek függvénye, más-más a különböző felekezeteknél. Még megmaradtak az ősi elemek: napjainkban is a Babba
Máriához, Boldogasszonyunkhoz imádkoznak Kostelken, Csíkországban. “Ha elmentél valami útra, vagy ha beteg voltál, vagy ha
szült az asszony, nálunk azt mondták: Babba Mária segítsen meg!
Szűz Máriát mondták Babba Máriának.”10 A beteg és gyógyító specialista ugyanabban a hagyományban, tudásban nőtt fel, ebben él, ebben hisz, s ezt a gyógyító cselekvést veszi igénybe.
Én beleszülettem ebbe a gyógyító hagyományba. Anyai nagymamám gyógyító asszony volt, tőle, édesanyámtól, édesapámtól tanultam a népi gyógyászatot. Okleveles szülész-nőgyógyász asszisztensnő, vagyis bába vagyok, Marosvásárhelyen élek. Tizennégy évet
az egészségügyben dolgozva értettem meg, hogy test, a rész, a tünetek gyógyítása nem elég. Szükség van a lelki és szellemi gyógyításra,
így a természetgyógyásznak, néprajzosnak képeztem magam, és elindultam gyűjteni tudományosan a megmaradt gyógyító, egészségmegőrző; születéssel, bábasággal összefüggő tudást. Gyakorló természetgyógyász vagyok, s a gyógyulás hatékonyságát szemlélve, szerintem
a legfontosabb, leghatékonyabb a szellemi gyógyítás. A szellemi
gyógyítás energetikai és információs gyógyászat (is), ennek leghívebb őrzői népünk legtisztábbjai, a moldvai magyarok. (A régen
szarvmódszernek mondott köpölyözésre, gyertyázásra, valamint a
biomágneses élettest megtisztítására gondolok, pl. fejfájáskor.) Továbbá őrzők a gyímesi magyarok, az elzártságban élők, a
zoboraljaiak, mezőségiek, barcaságiak, horvát-szlavóniaiak, aldunai
(bukovinai) székelyek. És népünk másik legvallásosabb csoportja, a
kárpátaljai magyarok.
Tisztelője és csodálója vagyok a magyar népi gyógyászatnak,
mert tudom, hogy mekkora hatalma van az imádságnak, gondolatnak.
Az imádsággal, gondolattal bevitt információnak. Elevenítsük fel
Lásd bővebben Tánczos Vilmos Nyiss kaput, Angyal! Moldvai csángó népi imádságok Archetipikus szimbolizáció és élettér Püski Kiadó, 2001.77-94.
10
Lásd még Daczó Árpád (Páter Lukács O.F.M.), Csíksomlyó titka, Csíkszereda,
Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 2000.
9
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magunkban a szemmelverésnek, igézetnek készített szenes vizet, vagyis az imádsággal, jelképpel (kereszt) megszentelt, megtisztított,
feltöltött, rendezett szerkezetű vizet, amely információit, rezgéseit
testünk vízmolekulái azonnal átveszik, ezáltal rendeződnek. A szertartások, a hiten is alapszanak, általa megszentelik a beteget, rábocsátják Isten gyógyító erejét, a beteget összekötik a szenttel, egésszé
teszik. Meghallgatják, megvigasztalják, reményt adnak neki, mentálisan átsegítik a betegségből egészséges állapotába. Átvezetik, kísérik,
csökkentik betegségtudatát, betegségét szimbolikusan elküldik ráolvasással, szómágiával, szóbeli ráhatással. Oláh Andor orvostermészetgyógyász, a népi gyógyászat kutatója-gyűjtője Újhold, új
király! című könyvében azt írja: “A népi orvoslásnak, mint hiedelemrendszernek a lélektani bázisa – a jungi fogalomrendszer szerint – a
kollektív tudattalan archetípusrendszere, gyakorlati megvalósulásában pedig társaslélektani törvényszerűségek irányítják.”11 A gyógyító
szertartásokban olyan szimbólumok, ősképek – az ősképek Istentől
való tudás -, olyan erők lépnek működésbe, amelyeket mi emberek
nem is értünk. A gyógyító szertartások összefüggenek a számokkal,
számmisztikával, hiszen a betegség az életritmusból való kiesés, ezért
mondják el a ráolvasást háromszor, hétszer, kilencszer, és gyógyítanak három, hét, kilenc napig. Mongóliában kutatva bizonyosodtam
meg, hogy a pusztai népek különösen szeretik a páratlan számokat.
Az olvas szavunknak régen számlál jelentése volt. Pl. megolvasom a
pénzemet. A ráolvasás, ráimádkozás közbeni visszafele olvasás célja
az, hogy a betegséget fordítsák meg, és a megromlott egészségű embert a korábbi tökéletes, ideális állapotába juttassák vissza.
A gyógyító ceremóniák még összefüggenek a szómágiával vagyis szóbeli ráhatással, hiszen a szó a legerősebb inger. A kimondott
szónak ereje, a szavaknak mágikus hatása van. Az ige cselekvést,
történést kifejező szó. Isten szava, a Biblia szövege, igehirdetés, bűvös hatalmú szó. Varázsige. Az ótörök eredetű ige szó átszármazott a
mongolba is szó, beszéd jelentéssel. A magyar szó legősibb értelme:
varázsszó. Ebből származik igiz, igéz, igézet. 12 Tehát szóval, szemmel meg lehet igézni, beteggé lehet varázsolni valakit, tartotta, tartja
napjainkban is a néphit. S a beteggé varázsoltat kuruzslással (szintén
varázslást jelent), igével, szóval, ráimádkozással, ráolvasással semlegesítik az analógia törvénye szerint.
Ebben a gyógyításban fontos a szent tér és szent idő. Faluközösségben a hitet és a hiedelmeket nem lehet szétválasztani.

11
12

Oláh Andor Újhold, Újkirály! 1986. 39.
Tótfalusi István Magyar szótörténeti szótár, é.n. 225.
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És akik végzik az orvosló szertartásokat tiszta emberek. “Nagymamám nagyon vallásos asszony volt, nagyon tisztelték, mert mindenkinek segített. Mindenhez értett. Mindenféle gyógyfüvet növesztett
a kertben. A mezőről is összeszedett mindenfélét. Kent, masszírozott.
A parazsat beledobta a vízbe, imádkozott, keresztet rajzolt rá, s azzal
mosta le a kishúgomat. Ha a húgom lázas volt, vagy megütötte valahol, imádkozott fölötte, s ő bízott abban, hogy azért gyógyult meg,
mert ő ezzel hatott. Nagyon vallásos volt. Mindig egészséges volt.
Hetvenkét éves koráig nem volt doktornál. Öt gyereket nevelt fel.”
(Lenti, Szlovénia)
A gyógyítók segíteni akarók, eszközök, az isteni gyógyerő csatornái. A külsőrekecsini orbáncra olvasó csángó asszony azt mondta,
hogy gyógyítás előtt mindig felajánlja:
Tőlem lejen e szent imádság,
Boldogságos Szent Antaltól, Szűz Máriától szent orvosság.
Elmondom ezt háromszor. A gyortyát (gyertyát) meggyújtom, s
ott, ahol meg van pirosodva a lába, ott kerítem (kerekíti, elkülöníti)
pimpóval (húsvétkor megszentelt barkával) s a gyortyával. Kilencszer
elmondom az imádságot a pimpóval s a gyortyával:
„Dicsőség az égbe, dicsőség az égbe,
s a magas mennyékbe.
Szentlélek Úristennek harmadikjáért.
Páduai Szent Antalnak érdeméből
sokféle betegek meggyovulnak,
Tűzből, vízből sakan szabadulnak.
Ezt próbálja városi Páduának
pártfogója hezza folyamodóknak. Áment’
Édesanyámtól tanultam, anyám az anyjától.”13
Másféle módszer, hogy a gyógyító a kezét a beteg tájékra helyezi, és imádkozik. Szentelt vízzel is gyógyítanak.
A tudók a beteget is ugyanannyi napig imádkozatják. Hogy ő
maga is hívja segítségül az isteni gyógyító-erőt. Dr. Oláh Andortól
olvassuk, hogy az imádkozás módosult tudatállapotot okoz, amikor
mindkét agyféltekénk aktív és összekapcsolódik, ilyenkor az ember
tudata kitágul, befogadja az isteni gyógyerőt, összekapcsolódik vele.
Ima, meditatív állapot alatt hatvannégy féle fiziológiai funkciónk
megjavul. A lelki- és a testi folyamatok jó irányba változnak. Ebben
Kérdésemre, hogy elmúlt-e a bőrbetegség, miután ráolvasott, adatközlőm azt válaszolta, hogy legtöbbször egyszeri ráolvasás után. Volt eset, hogy nem, ekkor kétszerháromszor ment hozzá a beteg.
13

59

az áldásos, ideális állapotban tud Isten által génjeinkbe, DNS láncunkba írt öngyógyító programunk, mintánk működésbe lendülni. Az
a jó imádság, amikor befele is fordulunk, Istent hallgatjuk, magunkkal is beszélgetünk. Ekkor tudjuk feloldani magunkban az idegességeket, a sérelmeket, veszteségeket, fájdalmakat, csalódásokat, ami
bennünket nap mint nap ér. Imádság alatt jobban látjuk magunkat, s
így a lelki eredetű testi betegségeink gyógyulnak. Tehát minden ember öngyógyító képességgel, öngyógyító tudással születik. Bármikor
Istenhez folyamodhatunk gyógyulásért. Meg kell találnunk magunkban a hitet, az erőt, hogy érdemes élni, érdemes meggyógyulni. „Én
hittem abban, hogy meg fogok gyógyulni.” – mondta a súlyos betegségéből felgyógyult felsőcsernátoni Gajdó Sándor székely ember.
Másfelől: „A szenvedő betegen sohasem segít az, amit ő maga
kieszel, hanem csakis emberfölötti, kinyilatkoztatott igazság, amely
megszabadítja a szenvedő állapottól.”14 – mondja Jung, a modern
pszichológia atyja a Gondolatok a szenvedésről és gyógyításról című
könyvében. Továbbá, hogy “a gyógyítás problémája vallási probléma”, és hogy a sok pszichoszomatikus tünetet mutató ember inkább a
paphoz kellene menjen, és nem az orvoshoz. Szerinte a vallás a legcsiszoltabb pszichoterápiai rendszer.15
Túlsúlyos, magas vérnyomásos, dülmirigy megnagyobbodásos
szenvedélybeteg gyógyulása után így vall: “A gyógyulásom Jóisten
ajándéka. Én mindig imádkozom, minden áldott nap. Kezdem a napot
imádkozással, s imával fejezem be. Kérem az Urat, hogy adjon egészséget! Minden áldott nap. S megteszi. Benne van a lelkemben.” (Pomáz, Pilis)
„Nagyon sokat tudnék mesélni. Isteni csodák történtek velem!
Nagyon hiszek Istenben. Hit által fogunk gyógyulni. Régen olyan
munkám volt, hogy nagyon el voltam fáradva. A mellembe millió szúrás jött, nagyon gyenge voltam, s így imádkoztam: Uram! Úrjézus, én
kész vagyok, ha így látod jónak, vigyél el! Úgyis ott leszek tenálad. A
te kezedben vagyok. Ha el kell menjek, hozzád jövök. Örvendek, hogy
te hatalmas Isten vagy, megmentettél a földi dolgoktól, és elvittél az
örök hazába. Három nap után elmúlt. Én csak három napig vagyok
beteg. Az Úr utána meggyógyít. Milyen jó hinni az Úrjézusban! Az Úr
csodásan működik, de útja rejtve van. S ez nagy dolog.” (Uraj, Ózd
mellett, Borsod-Abaúj-Zemplén)
A hit, a gyógyulás vágya, akarása csodákra is képes. Zarándokutakon, búcsújáróhelyeken is történnek csodás gyógyulások. “Na14
15

C.G. Jung Gondolatok a szenvedésről és gyógyításról, 1997. 104.
C.G. Jung Gondolatok a szenvedésről és gyógyításról, 1997. 105.
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gyon súlyos beteg voltam 1989-ben. Rengeteg műtétem volt, ki volt
repedve az egész ágyékrészem, a hasam alja, volt prosztata műtétem,
volt más is… Az intenzív osztályra akartak küldeni. De azt mondtam a
főorvosnak, hogy főorvos úr, kérem, én Medugorjéba (BoszniaHercegovina) megyek, nem megyek Szombathelyre az intenzív osztályra! Mikor a jugoszláv határra értem, már utána semmi bajom sem
volt! Azóta 17 éve. Ottan úgy meggyógyultam, mai napig orvosnál
azóta nem voltam. Utána többször elzarándokoltam oda. Elmentem
megköszönni... Mikor másodszor voltam, 1992-ben, akkor bejelentettem gyógyulásomat. Ott végighallgattam, s akkor már a bejelentetett
csodák száma 4200 volt. Jelenleg már 10.000-nél haladnak. 16 Oda
csak olyan ember menjen el, aki egész életében hívő volt, Istenben
hitt, és nem táncolt vissza, vagy nem gondolkozott, hogy van vagy
nincs Isten! Olyan ember, aki gazember vagy rossz ember volt, oda ne
menjen!” (Szombathely, Vas megye)
Csoda Édesanya imájával is születik. “A léányom nagybeteg vót,
s mikor három napja vót műtét után, azt mondták, nyóc napra elválik
a dolga, letérgyeltem - én unitárius vagyok, de letérgyeltem -, imádkoztam, s mondtam a Jóistennek, adjon nekem erőt! Ha a Jóisten magához veszi, adjon erőt, hogy tudjam elviselni halálát, s ha nem, adja
vissza a léányomot! S abba az órába s percbe lett jobban! S akkor
kinyitottam a Bibliát, s abból a sok írásból azt mondja: ’Óh, asszony,
nagy a te hited! Legyen néked a te akaratod szerint. És meggyógyula
az ő leánya attól a pillanattól fogva.’ Máté evangélioma, a 15. rész,
28. verse, ahol Jézus tanított!” (Ürmös, Barcaság)
És Közösségi imával: “Az öcsém tífuszt kapott, pont az első áldozása előtt. Érezte, nem fog tudni elmenni. Azt mondja édesanyám,
nincs más választás, eredj gyorsan a paphoz - ez volt vasárnap mond meg a tisztelendő úrnak, imádkozzanak! Hát elmegyek, azt
mondja, tudod, ezt a misét már elvégeztük, de a fél tizenkettőst fogom
mondani, az úri misét. Imádkoztak érte, és ha hiszik, ha nem, ugyanabban az órában a gyógyulás megindult! Ez az imának az ereje, de
a szülők hite főként.” (Sátoraljaújhely, Borsod-Abaúj-Zemplén megye)

Lourdesban 1882-ben Orvosi Irodát létesítettek, amelyben „ma korszerű felszereléssel vizsgálják a betegek állapotát a forrás vizének használata előtt és után” (idéz internetes forrást Cs.I. az Új Elixír Magazin 2002. 12. számának 7. oldalán.) A csodás,
megmagyarázhatatlan gyógyulásokat ez az iroda törzskönyvezi, és orvosi felülvizsgálatra továbbítja. A Megállapító Iroda 1904-ig 600 szervi eredetű betegségről közölte,
hogy orvosilag nincs rájuk magyarázat. Belőlük csodának 50 esetet elfogadott a római
Szentszék Kánoni Bizottsága. 1946 és 1968 között 909 hirtelen gyógyulást jegyeztek,
ezekből orvosilag 22-őt ismertek el. (Cs.I. nyomán)
16
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Amikor valakiért imádkozunk, a szeretet gyógyító erejét keltjük
fel önmagunkban és áramoltatjuk a beteg felé. Dr. Byrd amerikai
szívorvos tette közzé orvosi lapban, hogy a közösségi ima segítségére
volt, és hogy olyan gyógyító erő, mely helyhez, időhöz nem kötött.
A magyar ember imája egyetemes is. Imádkozik az egész Világért! Még fájdalmában, vajúdás, új élet adás, szülés közben is: “Mikor szültem, imádkoztam: szabadítszon meg az Iszten, adjon erőt,
egészéget, hogy meglegyen a gyermék! Sz osztán úgy montuk:
szabadítsza meg az egész világot sz münköt isz!” (Moldva, Újfalu)
Jézus Krisztus elhozta nekünk a Szeretet, a Fény vallását. A
Szikra, a Fény bennünk is van. Legyünk Isten teremtőtársai, önmagunk, családunk, nemzetünk szebbé-jobbá tételében, testi-lelkiszellemi gazdagodásában. Mindszenthy bíboros felsóhajtott: Ha lenne
egymillió imádkozó magyar! Valóban, ha lenne imádkozó magyar
nemzet, akkor elkezdődhetne felemelkedésünk.
A lélek gyógyítása17: A magyar népi gyógyászat azért is érték,
mert a pszichoszomatikus, lelki okok betegségszemléletéből fakadó
gyógyítása lélekgyógyászat is. Néhány példa: Az imával való gyógyítás besorolható a lélekgyógyászat csoportjába is.
Szeretet: A szentegyházi adatközlőnél olvashatjuk, hogyha a szülőknek nincs idejük gyermekükre figyelni, szeretgetni, megbetegedhetnek. A gyógyításban is ugyanolyan fontos: “Amikor a nagyobbik
unokám, a leánka beteg volt, nagy volt a láza. Ecetes-vizes ruhát tettem a kezire, lábára, s a láza lement. Még reszelt krumplit is szoktam
az unokáim tenyerébe, talpára kötni, s dédelgetem őket. A menyem azt
mondta: -Anyu, maga a legjobb orvos!” (Abásfalva, Udvarhelyszék)
A szertartások ősi pszichoterápiás módszerek: ennek keretében
megtaláljuk pl. az érintéses mágiát, a betegség elküldését, az önszuggesztiót, a verbális szuggesztiót, jelképes újjászületést. Mindezek a
hold változásaihoz, újholdhoz, teleholdhoz, fogyóholdhoz kötődnek,
amelyeknek hatásuk van az élő szervezetekre. 18 Más pszichoterápiás,
szertartásos eljárások: hipnózis, körülkerekítés (amint fentebb láthattuk Külsőrekecsinben), s a természeti elemeknek, víznek, szélnek
való átadás, elvitetés, elküldés, kikiáltás, fordított cselekvés, visszafele olvasás, számolás (az állapot megfordítása céljából); jelképekkel
(körkereszt, kereszt) való egészségmegőrzés, gyógyítás (szimbólumterápia), stb.

Lásd bővebben Bernád Ilona Egészségünkért 1-2, Sepsiszentgyörgy, 2002, 2004.
Lásd bővebben Bernád Ilona Orvosmeteorológia (természeti- és holdhatások,
természettisztelet), valamint Az ember belső órái (életóra, napóra, hormonóra, kínai
szervóra) tanulmányok In. Egészségünkért második kötet, Sepsiszentgyörgy, 2004.
17
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A test gyógyítása19: A hitnek és az öngyógyításnak meghatározó
szerepe van a testi gyógyításban is: „Az ember a szó szoros értelmében saját magának orvosa. Egy olyan nagyszerű példa édesapám. A
lányaimnak épp mondtam. Csodáljuk édesapámat. Huszonkilenc évesen sárgaságba esett, injekciót kapott, megfertőzték az injekciós tűvel,
és azóta, egy olyan ötven éven át élt aszerint. Nagyon–nagyon sokat
betegeskedett. A májbetegségének az egyik következménye, volt, hogy
a savtermelése teljesen leállt, de hallotta, hogy akkor ez azt jelenti,
hogyha más ember lett volna, aki nem figyel önmagára, és számára
az élet nem érték, és a családja nem érték, akkor ő nagyon hamar
eltávozhatott volna közülünk. Édesapám nagyon magára figyelt. Tehát ő tudta, hogy neki mi a jó. Kitapasztalta. Nyilván hogy orvosok
tanácsára is, de sok szakirodalmat olvasott. A gyógynövénykönyvek
nagy ismerője egy olyan húsz éve. Az öregektől is sokmindent tudott.
Önmagán tapasztalt ki sokmindent, hogy mit ehet, mit nem ehet, és
önfegyelme volt, s ez a csodálatos, a lányaim számára is, hogy önfegyelmet tudott gyakorolni, amikor a többi férfi: ó, mit számít, hogy én
beteg vagyok, iszom, mint a többiek. Az nem számít, ha utána beteg, a
lényeg a csordaszellem. De édesapám tudta, hogy neki élnie kell, értünk, magáért. Habár valószínűleg ezt akkor így nem fejezte volna ki,
de az élete ezt bizonyította, hogy érték volt számára az élet, és odafigyelt. Ugye állandó hurutja volt. S akkor lósóskával, s diétával kúrálta. Kikacagták a munkatársai, hogy ő miket eszik, amikor ők ették a
húsokat, a szalonnákat, s ő meg vitte a pirított kenyeret és a sajtot, a
főtt rizset, s ilyesmit. De azok, akik kikacagták, már rég nincsenek. S
édesapám még dolgozik, s itt van köztünk...” (Korond-Vargyas)
„Sok ember kipróbál ezt-azt, s meggyógyul. Más ember is kipróbálja, annak meg nem jó. Ezt ki kell tapasztalni. Pedig van benne
valami. Hogyha valaki valamit elkezd, hogy na milyen jó, benne biztos van benne lelki valami, hit, ha hisz benne, akkor segít. Ha nem
hiszem el, akkor nem tud meggyógyítani.” (Mohács2)
A népi orvoslás azért is érték, mert természetből jövő természetes
anyagokat alkalmaz. A gyógy-szerek a kerek világból jönnek, a kertből, mezőről, erdőről, valamint emberi és állati eredetűek. A racionális gyógymódokat nemcsak imával és pszichoterápiás gyógymódokkal egészítik ki, de egymás között is, pl. a gyógynövényeket a vízkúrákkal, gyógyélelmiszerekkel. A természeti elemekkel (vízzel, tűzzel,
levegővel-széllel, földdel) való gyógyítás mind a szertartásos, mind a
racionális módszertanban megtalálható.

Lásd bővebben Bernád Ilona Egészségünkért 1-2 kézikönyveket, Sepsiszentgyörgy,
2002, 2004.
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63

Néhány, a test gyógyítására szolgáló racionális módszerekből:
gyógynövény-, fűszer-, aroma (illó olajok)-, táplálkozás-, hőterápia,
váltott hőhatással, vízzel, napfénnyel, hideggel, agyaggal, földdel,
ásványi sóval, kristályokkal, kövekkel, fémekkel, természetes antibiotikumokkal való gyógyítás, levegőkúra, masszázs (kenés), csontkovácsolás, méhszúrás, köpölyözés, piócázás, vértisztítás, érvágás, vérleeresztés, sajátvizeletterápia, immunrendszer-erősítés, méregtelenítés,
izzasztás, energoterápia.
A leggyakoribb – más népeknél is - a gyógynövénygyógyászat
(fitoterápia). A gyógyító növényekben többféle bioaktív gyógyszer
van, ezek természetesen szívódnak fel és természetesen hasznosulnak,
többféle betegségre jók. Gondoljunk a cickafarokra, amely jó az
emésztőszervi, női, légúti, ízületi, bőr- és anyagcserebetegségeknek.
Vagy gondoljunk az ezerjófűre…
„Fában, fűben orvosság van.” (Vörösmart, Horvátország) „Régebb nem gyógyszerrel éltek a népek, hanem ilyen, ami a határon,
kinn a mezőn termett, azokkal a gyógynövényekkel, egy tüdőgyulladás, egy vesebaj vagy tüdő- vagy fehérnép betegség. Én azért tartom
jobbnak ezt a gyógyítást, a gyógynövényeket, mint a gyógyszert, az én
meglátásom szerint és az én fejem szerint, lehet hogy esetleg bután
fejezem ki magamat, de nekem az, hogy amennyi gyógyszer, az mind
méreg, de ami a természetben terem, én ezt mondom, hogy ez, ez inkább egészségesebb. Egy tea. A teától mind megvan, hogy mi mire jó.
(Kibéd, Kis-Küküllő mente)
A gyógynövényekből kenőcsöt, írt is lehet főzni. Pl. a körömvirágkenőcs igen hatékony aranyér, visszér, sebek, ízületi fájdalmak
enyhítésére. Vagy szénafürdőt készíteni, amely természetes antibiotikumot, gyulladáscsökkentőket tartalmaz, immunstimuláló hatása van.
Gyógyító élelmiszerek: méz, torma, almaecet, fokhagyma, vöröshagyma, alma, cékla, káposzta, paprika, sárgarépa, zeller, retek,
áfonya, csipkebogyó, fekete ribizli, stb. A régi asszonyok tudták,
hogy mikor mit kell használni külsőleg, belsőleg. A
gyógyélelmiszereket összekeverhetjük a gyógynövényekkel: hatásos
köhögés elleni szer pl. a mézes kakukkfű.
Elfogultak nem lehetünk. Természetesen vannak helytelen, idejemúlt eljárások is népi gyógyászatunkban, mint pl. az üvegpor szembe fújása, stb., de nekünk a működőképeseket, helyeseket kell tudatosítanunk, alkalmaznunk, megőriznünk, átadnunk gyermekeinknek.
Előadásokon, rádióban elmondott, újságokban, könyveimben közzétett gyógymódjainkról, bevált házireceptjeinkről visszajelzések vannak. Sokan beszámoltak róluk, három betegnél magas koleszterinszint, vizeletfertőzés esetén laboratóriumilag is kimutatták a gyógyu64

lást, epegörcs, lábszárfekély, fájdalmas menstruáció, ízületi fájdalmak, stb. elmúltak. Ezeket leközöltem a Háromszék (Sepsiszentgyörgy), Nyugati Jelen (Arad) napilapokban 2006-2007-ben.
A leírtakat mai formában többé-kevésbé alkalmazza az orvostudomány, természetgyógyászat, lélekgyógyászat, elmegyógyászat.
Nagyon fontos tudatosítanunk, hogy népünk óriási tudás birtokában
van. Az idősek még a régi tudás, a régi értékek szerint élnek. A középkorúakat csak visszaemlékeztetni kell erre, mert édesanyjuktól,
nagymamájuktól hallottak róla. Édesanyáink, nagymamáink, gyógyítóink, füveseink, javasaink, csontrakóink, kenőink, bábáink, s mi magunk olyan tudással rendelkezünk, amelyet bármikor, bármilyen élethelyzetben, kisebb-nagyobb betegségeinkben, bajainkban segítségül
hívhatunk. Ezt a tudást fontosnak tartom az idősektől összegyűjteni,
feldolgozni, elmondani, hogy fiataljaink is megismerjék. Hogy ismerjék gyökereiket. Egészségkultúránk, gyógyító örökségünk, hagyományunk ismerete, áthagyományozása egészségmegtartó funkciója mellett a nemzettudat megtartásának is fontos része. És van egy napfényes, zöld, nagyjából tiszta vizű, levegőjű, földű, gyógyító növényekkel, fűszernövényekkel, gyógyélelmiszerekkel, ásványokkal, gázfürdőkkel rendelkező Kárpát-medencénk. Őrizzük meg unokáinknak!
Habár ma a Kárpát-medencét mesterséges határok szabdalják, a magyarság gyógyászata egységes rendszer ezen belül is.

Gazda József:

A SZÉKELYFÖLD MEGTARTÁSÁÉRT
A Székelyföld1 – mondhatni – az egykori Magyarország egyik
legszebb része. Csodálatos, a Keleti Kárpátok külső és belső hegyvonulatai közé ékelődő lapos fennsíkok láncolata – Háromszéki medence, Alcsíki- és Felcsíki medencék, Gyergyói medence –, melyek között sokszor olyan szűkre szorul a völgy, hogy csak a sodródva hánykolódó Maros és Olt vize, s mellettük egy a hegy alá beszoruló, vagy
a hegy oldalára felkúszó, néhol bevájt, berobbantott út fér el. A két
folyó, a két „testvér”, akiket a monda szerint anyjuk megátkozott,
hogy sose lássák egymást, ezért hát egyik észak felé, a másik dél felé
törve csörgedez, majd sodródik, hánykolódik a nagy hegyek között, s
fodrozódik, bodrozódik a közben ki-kiszélesedő lapos fennsíkokon.
Vannak lankásabb tájai is Székelyországnak, Székelyudvarhely és
Marosvásárhely környékén, de ott is dimbes-dombos a panoráma,

1

Terra Siculorum latin- vagy Tinutul Sacuiesc román megnevezés
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apró tetők százai kapaszkodnak fel és fel, fennebb és fennebb. Ez a
sokszor Keleti Svájcnak mondott vagy nevezhető gyönyörű, teljes
egészében sajátos arcú vidék alkotja ezt a mintegy 12.800 km²-nyi
területet2, melyen 850.000-nyi ember él, akik közül 700.000 magyar,
azaz - ahogy önmagát nevezi meg ez a magyarság-rész –: székelymagyar3. Ahogy saját mondái, mélyre gyökerező tudata tartja: Csaba
királyfi népe, hun maradék.4 Oly erős hagyománya van a hunszármazék tudatnak a székelységben, hogy még az egyik legnagyobb
szülöttünk, Kőrösi Csoma Sándor is így határozza meg magát: „Én a
székely nemzetség szülötte vagyok. Ez a magyar nemzetnek azon
részéhez tartozik, amely a kereszténység negyedik századában 5 a régi
Dáciában telepedett le, s jelenleg Erdély nagyfejedelemséget lakja.”
A székelység eredete mai ideig tisztázatlan, elméletek, hipotézisek tömkelege van, de az egy igaz igazság rejtett, meg nem fejtett... A
hivatalos magyar történetírás a honfoglalás előtt csatlakozott három
kabar törzs leszármazottainak tartja, véli, melyet akkori fejedelmeink
– mint legutóbb csatlakozottakat, így a logika – a legveszélyesebb
helyekre, a határok védelmére jelöltek ki. Nyelvi, megnevezésbeli és
név-hasonlóságok is igazolják, hogy nem csak a keleti, hanem nyugati, délnyugati határainkat is6 székelyek védték. Vannak más elméletek
is, így pl. a szkíta eredet7, bolgár-török eredet8, és sorolhatnánk, de e
tanulmánynak nem ez a célja. Maga a megnevezés: a székely név is
2

A függetlenségét nemrég elnyert Koszovónál egy kicsit nagyobb terület. Sajátos
jellegénél, történeténél, egyedi arculatánál fogva lehetne akár a sokarcú Európa egyik
országa is. Csak az összehasonlítás kedvéért írjuk ide pár viszonylag kis – és nem is a
legkisebb – állam adatait: Luxemburg 2. 586 km², 476 .200 lakossal, Libanon
10.452 km² , 3 826 018 lakossal, Szlovénia 20 273 km² 2 009 000 lakossal, Izráel 20
770 km². Igaz, hogy az utóbbi több mint 6 millió lakossal.
3
A részarány betelepítések, elvándorlás, elűzés következtében itt is állandóan romlik.
Nézzük közel száz év népszámlálási adatainak tükrében (az adatok csak Hargita és
Kovászna (Háromszék) megyékre vonatkoznak, lévén hogy a mai Maros megyének
csak az alsó fele a Székelyföld része, s megosztott adatok nem készültek): Magyar Román 1900 358 210 91,23% 8,00% 1910 389 018 90,70% 8,14% 1920 379 688
85,02% 13,36% 1930 402 757 82,82% 13,75% 1941 445 142 89,60% 8,72% 1956
446 473 85,49% 12,79% 1966 459 250 85,19% 14,16% 1977 525 327 82,56% 15,94%
1992 581 591 80,92% 17,80% 2002 548 671 80,23% 17,79%
4

Ezt vallják legrégibb krónikáink, az Anonymus Gesta Hungaroruma (kb. 1195-1200)
és Kézai Simon Gesta Hungaroruma (1283 körül)
5
Attila uralma: kb. 406-453. Kőrösi Csoma Sándor a hun bejövetellel azonosítja a
székelység megjelenését Erdély földjén, mai hazájában.
6
Csupa „őr” helynevek: Őrvidék, Őrség, Felsőőr, Alsóőr, Őrisziget, és rokon nyelvjárás
7
Lásd Gazda László, A székelyek eredete, in. Kőrösi Csoma Sándor és Kelet népei,
Kovászna, 2005.
8
Lásd Kristó Gyula: A székelyek eredete. Szeged, 1996.
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vitatott. Törzs-megnevezés? Foglalkozásnév? Egyik eddig a szakirodalomban nem emlegetett szófejtés: a mongol „szakiul” szó őr, őrző-t
(határőr) jelent”9.
Földünk, a Székelyföld helyzetében, történetiségében nézve a
Kárpát-haza egyik legzordabb vidéke, ahol mindig keservesen kínos
munkát kellett végezni a termőföld elhódításáért a természettől,
megműveléséért, magáért az életért. Az állandó katonáskodás – a férfi
embereknek 18-60 éves korukig kellett katonai szolgálatot teljesíteni,
s a különböző korok különböző törvényei abban egybeestek, hogy
minden család köteles volt állandó jelleggel fegyverviselő embert
biztosítani a határok védelmére –, no meg az említett mostoha földviszonyok, a létfenntartás érdekében végzett nehéz munka szíjassá,
munkabíróvá, a nehéz körülményekhez is alkalmazkodni tudóvá
edzette a székely embereket. S büszkék is voltak, nemcsak a származásukra, de a privilégiumaikra is. Úgymond „rendi nemzet” voltak,
akik az állandó katonáskodás, „a haza folyamatos védelme” ellenében
hajdani királyainktól nemesi jogokat kaptak, tehát nem voltak jobbágyok, innen a megnevezés is: „szabad székelyek”. Történelmi jogaikhoz hűen ragaszkodtak, s a történelem folyamán ha azokat fejedelmeink (pl. a Báthoryak) vagy királyaink (pl. Mária Terézia) meg akarták
nyirbálni, heves lázongásokkal, országgyűlés összehívásával, azon
elfogadott „konstitúcióval” tiltakoztak.10
Annyira fontos volt számukra rendiségük, nemesi jogaik védelme
és megtartása, gyakorlása, hogy – mert állandó túlnépesedéssel küszködtek a mostoha földön – inkább Kelet felé, a mai Moldvába és
Havasalföldre, az egykori román fejedelemségekbe menekültek, ott
keresték az új életteret, semmint hogy benépesítették volna Erdélyt,
vállalták volna ott a jobbágysorsot. A grófi Erdélynek nem szabad
emberekre, hanem jobbágyokra volt szüksége. Így hát a pusztulás,
veszés szinte törvényszerűen valósult meg soraikban, s hiába hogy a
magyarság egyik legszaporább szárnyát alkották, igazából szaporodni
– a nagy kiáramlás miatt – alig tudtak, s elvándorlásukkal más népeket gyarapítottak11.

Lásd Széna Béla: Őshazakeresés másképpen. In: Kőrösi Csoma Sándor és a magunk
keresése. Kovászna, 2008.
10
Lásd az Agyagfalvi országgyűlést (1506)
11
A moldvai csángó-magyarság egy jelentős hányadát alkotják a székelyes csángók,
akik közel száz települést alkottak Moldvában a Tatros, az Ojtoz és – részen – a Szeret
mentén is, s bár ők is hatalmas értéket jelentenek a magyarság szempontjából, hiszen
régi nyelvállapotot, régi hagyományainkat őrzik, de a veszés folyamata soraikban
messze meghaladja a kárpát-medencei szintet. Tartalékaik idegen hazát, idegen népet
gazdagítanak.
9
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Így, a történelem peremére, a magyar lét, magyar élettér peremére taszítottan kellett a hazát megvédeniük, szülőföldjüket megőrizniük, megtartaniuk, egyszóval: megmaradniuk.
A történelem „zivataros évszázadaiban” meg is maradtak. Mai
napig a magyarság egyik legértékesebb – hagyományőrző, középkorias népi kultúránkat, táncainkat, népdalainkat, szokásrendünket megőrző – rétege lettek, akikhez mai napig is sokan feltöltődni jönnek az
elárvult, kilúgozott agyú-lelkű magyarság legjobbjai. Sokan óriási
lehetőségeket látnak a Székelyföldben, hiszen lehetne ez a vidék Európa második Svájca, lehetne a nemzetközi turizmus egyik bástyája.
Az évszázadok alatt fürdőhelyek láncolata alakult itt ki, Tusnádfürdő,
Málnásfürdő, Borszék, Kovászna, Maroshévíz, Szováta, Hargita- és
Szelters fürdő, stb. Hogy mennyire pazarolja ez a vidék a javait, csak
egy példa: a Sepsiszentgyörgytől mintegy 7-8 km-re levő Előpatak a
XIX-XX. Század fordulóján erős, nemzetközileg jelentős fürdőhely
volt, amolyan második Karlsbad, ahová Kelet- és Közép-Európa
minden részéről jöttek a vendégek. S ma egy kopott, egykori fényét
elvesztett, elhagyott, s mondhatni: érdektelen hely. Pedig a föld mélyéből feltörő gyógyító erők, ásványvizek („borvizek”), a föld széndioxid tartalmú, gyógyító erejű felgőzölgései („mofetták”) ma is
ugyanazok. Épp csak „Isten levette a szemét” a helyről, s romlásnak
indult minden, ami „hajdan erős” volt.
Áldott ez a föld! Nemcsak hűsülési, pihenési lehetőségeket nyújt
– ebben különb Svájcnál -, hanem a hűsülés, a felfrissülés, a sport
lehetősége gyógyító lehetőségekkel is párosul. Kovásznát úgy tartják
számon szerte a világon azok, akikhez eljutott a híre, mint a szív és
érrendszeri betegségek Mekkáját, világviszonylatban is egyedülálló
helyét, ahova a korunk legtipikusabb betegségében szenvedők tíz meg
tízezrei jöhetnének, ha illetékesek nagyobb nyilvánosságra hoznák a
tájban, levegőben („negatív ionok”), altalaji kincsekben („borvizek”,
„mofetták”) rejlő lehetőségeket. S ehelyett mit tapasztalunk? Préda
terület ez – nemcsak Kovászna, az egész Székelyföld – melyre kivetette hálóját a „nemzeti tőke”, melynek érdeke a leromlasztás, lezüllesztés, lehetetlenné tevés, hogy a terület árát, érték-mutatóját a minimum alá verjék, s mindent fel lehessen vásárolni, birtokba lehessen
venni.12 Mert a természeti és altalaj-kincsek a centralizált román állam tulajdonát képezik13, ezért a még korlátozottan létrejött fürdő-ipar

Kovászna megyébe az 1989-es változás óta eltelt időben összesen 100 millió Euró
volt a tőkebeáramlás. Az országos évi átlagnak, a 7-10 milliárd eurós értéknek ez alig
teszi ki a tíz százalékát.
13
Csak párhuzamként jegyezzük meg, az Erdély területének alig 4%-át kitevő, Ausztriához csatolt területnek az osztrák állam viszonylagos önállóságot biztosított, Burgen12
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is a kirablás egyik eszköze, olyan cégek birtokolják itt a javakat,
amelyeknek egyetlen célja: birtokba venni mindent, majd elvinni a
hasznot, jövedelmet, hátrányos helyzetbe hozni, akár kifosztani az itt
élőket, s vissza nem juttatni semmit. És a „nép, az istenadta nép” a
legelhagyatottabb, legelesettebb, legkiszipolyozottabb népek egyike
nemcsak egész Európában, romániai belső viszonylatban is... Itt a
legalacsonyabbak a jövedelmek, itt a legvisszafejlesztettebb, legelsorvasztottabb a munkahely-adó lehetőség14, így valósítható meg a
cél: meneküljenek, meneküljenek, menjenek el innen ennek a földnek
az ősi birtokosai, kótyavetyéljék el javaikat, adják át a helyet az újonnan érkezőknek. A honfoglalóknak.
Tehát: elmenjünk innen? Adjuk fel a szülőföldünket? – teheti fel
a kérdést bárki, bármely fiatal, életkezdő, vagy középkorú, családjáért
aggódó ember. A kivándorlás, a szülőföld elhagyásának a folyamata
mondhatni itt a legerősebb. Földönfutóvá lesz egy jelentős hányadú
réteg, egyéni úton keresi a boldogulását. S ugyanakkor hatalmas gazdasági erőt irányítanak láthatatlan kezek errefelé, felvásárolni, birtokba venni földeket, hegyeket, a „zöld aranyat”, az erdőket, melyek az
ország egyik legjobb „kiviteli cikkét” képezik, a természeti-gyógyító
erőket, vagy azok teljes hasznát, egyszóval mindent, amire csak egyszer rátehető a kéz. S a „más ajkú”nép, a terület lakosságának java
magas százalékarányú munkanélküliségével vagy ugyancsak az országos átlag alatt levő nyugdíjával a létminimum alatt tengődik,
küszködik, s amint már jeleztük: menekülhet, keresheti a „jobb hazát”.
Pedig… Pedig… Szinte lopva fogalmazódik meg az agyakban:
meg is lehetne, vagy még inkább: meg kellene menteni ezt a földet.
Erdélyben ez – magyar szempontból – az egyetlen „tömb-terület”.
Minden más volt tömbünket elszórványosították, elvették. Már csak
ez maradt meg. Itt a „félreeső” peremeken.
Mit lehet hát tenni?

land néven a szövetségi állam egyik (mini) állama lett (3 965,46 km² 278 215 lakossal)
saját központtal, saját minisztériumokkal. Erdélynek, az összes csatolt területeknek, s
azokon belül a Székelyföldnek semmiféle „hagyományos” jog, saját arculata megőrzése joga nem járt ki. A centralizált állam része lett ez a környezetétől merőben különböző, saját hagyományokkal, saját értékrenddel rendelkező terület.
14
Az országos munkanélküliségi átlag 5,3%-ával szemben Kovászna megye – csak
megyénként kapható meg az átlag – 7,71%-on áll. De ez általában az egész Székelyföldre 1-2% különbséggel kiszélesíthető. S a nyilvántartott munkanélkülieknek már
csak egyharmada részesedik segélyben, a többi egy évnél régebb esett ki a munkából. S
az országos 420 Euró körüli átlagjövedelemmel szemben ugyanitt kb. 260 Eurót tesz ki
ez az összeg. És hogy kik és milyen arányban keresik meg ezt, erről nem szól a statisztika. Ha szólna, még rosszabb lenne a helyzet.
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Ha cselekvési „modellt” keresünk, nem kell(ene) messze menni.
Elég lenne csak a közvetlen környezetben, Erdély múltjában szétnézni. Erdély múltjában, amelyre méltán mondhatjuk: az autonómiák
földje. Ezen a területen született meg a világ első „autonómia modellje”. 1224-ben bocsátotta ki II. András királyunk törvénycikkelyét –
még 500 év múlva sem volt hasonló sehol a nagyvilágon –, mely az
Andreaneum néven híresült el. Ez a törvény rendkívüli privilégiumokat biztosít az akkor betelepedett németeknek, a szászoknak 15, mai
szóval élve: teljes önrendelkezést. Falvakat, városokat alapít(hat)nak,
amelyek teljes önállóságot élveznek. Az az övék, oda nem költözhet
be senki, még magyarok sem, ott ők rendelkeznek saját maguk fölött,
s élhetik, ápolhatják saját múltjukból fakadó hagyományaikat. És
városaik – Brassó, Nagyszeben, Segesvár, Szászmeggyes, Szentágota,
Szászváros, Beszterce –, falvaik, hogy csak egyet-kettőt említsünk
meg a több százból: Szászkézd, Szászhermány, Prázsmár, Szászdálya,
maga az egész „szász-föld” 800 éven keresztül megőrizhetik önmagukat, megőrizhetik a nyelvet, kultúrát teremthetnek, civilizációt teremthetnek,16 összekötő kapocs szerepet tölthetnek be Kelet és Nyugat között. Önrendelkezésükben ha történtek is az évszázadok során
kisebb „csorbítási kísérletek”, azoknak a mindenkori királyok segítségével következetesen ellenálltak, s így találta őket a történelem
kereke 1918-ban.17
A vizek és erdők szabad használata mellett vámmentességet élveztek, egy összegben
adóztak, maguk a saját soraikból választották plébánosukat, nem „rendelték ki” őket,
ugyanúgy vezetőiket is, és az őket képviselő szebeni prépostság nem függött a gyulafehérvári püspöktől, közvetlenül az esztergomi érseknek volt alárendelve, amiként földjük sem illeszkedett be a megye-rendszerbe, „királyföld” volt, panaszaikkal, ügyesbajos dolgaikkal közvetlenül a királyhoz fordulhattak, és fordultak is, így tudták megnyerni a jogot az élethez, a kultúra-teremtéshez.
16
Építkezésük, településeik képe megőrzi az egykori szülőföldről hozott hagyományokat, gyönyörű, várfalakkal körülvett templomaik, s a köréjük fűződő sajátos, egymás
mellé tömörülő épületláncolataik, amelyeket ugyancsak magas boltíves „vár-kapuk”
választanak el az utcától, kőfalak néha egymástól, Erdély ékességeivé válhattak. Ugyanúgy szokásrendjüket is megőrizték, minden falu egy-egy kis sziget volt, saját hagyományrenddel, szigorú belső törvényekkel.
17
A történelem iróniája, hogy „új hazájukban”, a trianoni Romániában alig több, mint
50 év alatt majdnem teljesen eltűntek, el kellett tűnniük a 800 éves szülőföldről. A
második világháború után a Szovjetunióba hurcolják a fiatal és középkorú németajkúakat vagy német-nevűeket (így köztük magyarokat is). Az így megfélemlített és
megalázott népcsoportot a román állam – a rá jellemző aljassággal – úgy üldözte el,
hogy miután itthon megvonta tőlük a minimális jogokat – akárcsak tőlünk, magyaroktól is – pénzért kiárusította őket. Még „főpénzt” is zsebelt be értük a Ceausescu rendszer, mintegy hálapénzként, hogy megengedi a zárt láger-ketrecből való kimenetelüket,
kimenekülésüket. Kiürült falvaikba szedett-vedett alacsony kultúrájú, a Kárpátokon
túlról behozott, többnyire cigány lakosságot telepítettek, akik révén préda-területté
züllesztették ezeket a nyolc évszázadon át Erdély díszeinek számító, sajátos arcú településeket. Egyébként ugyanezt tette a román hatalom a zsidósággal is. Miután a Kárpá15
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Az önrendelkezésnek nemcsak a „szász modelljét” alkotta meg
Erdély. Világszerte először – 1568-ban(!!) – itt, a Tordai országgyűlésen mondják ki, alkotják meg a „lelkiismeret szabadságának” a törvényét. Hogy minden vallás szabadon gyakorolható, senkinek nincs
jogában senkit megakadályozni ebben, „mert a hit Istennek ajándéka.” Így, ennek hatására kapnak „autonómiát” az egyházak, köztük
természetesen az ortodox18 – majd később az „unitus görögkatolikus
egyház” is, melyek a román kultúra bölcsőjévé teszik Erdélyt. Itt születnek meg a románság első iskolái – egyidőben a protestáns és római
katolikus egyházi iskolákkal, főiskolái (Bethlen Gábor uralkodása
idején), itt nyomtatják ki az első román nyelvű Bibliát 19, magukat az
első román nyelvű nyomtatványokat 20, itt születik meg a román sajtó,
itt nyomják az első román újságokat, jóval, jó kétszáz évvel előbb,
mint az akkor török uralom alatt levő fejedelemségekben.
A történelmi előzmény, a „modell” hát adott. Amiként a szászok
és elődeink, a sajátos önkormányzatot élvező székely székek és azok
népe önrendelkezésük révén, a románok vallási autonómiájuk révén
tudták évszázadokon át megtartani, megvalósítani önmagukat, ugyanezt kell kiharcolnia a Székelyföld mai lakosságának. Ki kell harcolnia, mert ma nincs Andreanum, nincs tordai országgyűlés, hanem van
a román köztársaság alkotmánya, melynek első paragrafusa kimondja,
hogy: „Románia szuverén és független nemzetállam, mely egységes
(„unitar”) és oszthatatlan („indivizibil”)” 21, tehát a románság állama,
s az itt élő kb. húsz kisebbség, köztük a közel kétmilliós magyarság
törvényen kívüli. A közvetlenül az 1989 december végi változás után
tokon kívüli területeken lemészároltak még 38-39-ben statisztikai adatok szerint kb.
350.000 zsidót, az erdélyi maradékot „kiárusították” a 70-es, 80-as években..
18
A reformáció korát éli az Erdélyi fejedelemség, tömegesen tér át a lakosság az új
hitre, egymás után születnek az új protestáns vallások, a lutheránus, kálvinista református, antitrinitárius vagy unitárius felekezetek, így a tordai országgyűlés ezeket sorolja
fel, nevezi meg, úgymond „szentesíti”, de gyakorlatban ugyanazokat a jogokat kapja
meg az ortodox egyház is. 1574-ben Ghenadie püspök vezetésével püspökséget kap,
tehát befogadott, elismert egyházzá válhat, mely ugyanúgy szabadon fejlődhet, terjeszkedhet, templomokat építhet, iskolákat állít föl. Nemhogy joga van ehhez, ösztönzik is,
segítik is ebben őket a „másik magyar haza”, Erdély fejedelmei.
19
1582-ben Szászvárosban jelenik meg a cirill betűs román nyelvű Biblia, amely az
Újszövetséget tartalmazza.
20
1558-tól Coresi román nyomtatványokat ad ki Brassóban
21
Ellent mond ez a valóságnak, hiszen maga az egységes román állam is 1859-ben
született meg, a hajdani fejedelemségek (Moldva, Havasalföld) arculata, az ott élő nép
mentalitása, történelmi tudata merőben más. S ha ezekhez hozzávesszük Bukovinát,
Dobrodzsát, Erdélyt, a Bánságot és a Partiumot, más és más arcú népek, tehát az ország
természete nem „unitar” tehát nem egyarcú, hanem sokarcú, föderatív államot kívánna.
Hogy nem annak, nem szövetségi államnak határozta meg magát már 1920-ban az
ország, amelyhez akkor még Besszarábia is hozzátartozott, az pontosan az új, aránytalanul nagy kapott területek féltésével, végleges bekebelezni akarásával magyarázható.
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létrejött RMDSZ – Magyar demokratikus Szövetség – amely a romániai magyarság érdekvédő szervezeteként határozza meg magát, bár
programjába foglalta a „többszintű autonómia” kiharcolását, rendre
eltért saját programjától, s azzal altatta az ezt szóbahozókat, hogy:
„hiába, a románok nem akarják!” És a románok tényleg nem akarják,
minden eszközzel elutasítják még a gondolatát is az autonómiának.
2003-ban Tőkés László és köre – szembefordulva az RMDSZ halogató, ügyfeladó, már-már érdekeinket áruba bocsátó politikájával – elindítja az autonómiáért való küzdelmet. Létrehoznak egy előkészítő
fórumot, amelyből aztán kinő az SZNT – Székely Nemzeti Tanács –
és az ENMT – Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács –, amelyek azóta is
következetes harcot folytatnak a magyar önrendelkezésért. Az EMNT
a személyi elvű és önkormányzati autonómiáért a magyar szórványokban, s az SZNT a Székelyföld területi autonómiájáért. Elkészült
a Székelyföld Autonómiája Statútuma, amelyet parlament elé is terjesztettek, de a hatalom eddig már két ízben leseperte az asztalról. A
magyarság helyzetére jellemző, hogy még az akkor a kormányba belépett, s így saját pártérdekeit védő RMDSZ sem szavazta meg,
amelynek – amint már láttuk – a programjában szerepel az autonómia
kiharcolása. Ám a harc folyik. Az SZNT kísérletet tett népszavazás
kiíratására. „Ön, mint – s itt a település megnevezése következik –
lakosa akarja-e, hogy Székelyföld autonóm státust kapjon, és települése, ahol él, ehhez tartozzék?” – hangzott az egyszerű de félreérthetetlen kérdés, melyre két válaszlehetőség adatott: Igen vagy Nem.
Miután a kiírást kezdeményező tanácsokat azonnal bíróságon támadta
meg a hatalom, s meg is semmisítették a határozatukat, hát a SZNT –
2007 őszén – történelmi lépésre szánta el magát. Vállalva minden
kockázatot, illegális népszavazást indított ugyanezzel a kérdéssel. A
szavazáson résztvevő mintegy 210 ezer ember 99 százalék feletti
arányban mondott igent a kérdésre. Ennek a sikerén felbuzdulva az
SZNT kezdeményezésére és buzdítására a 2008-ban megválasztott új
tanácsok hosszú sora22 szavazta meg és szavazza meg napjainkban a
népszavazás kiírását, munkát adva ezzel a minden megyébe kihelyezett kormánymegbízottaknak („prefektusoknak”), hogy azonnal bíróságra adják a döntéseket, és a bíróságoknak, melyek Romániában a
hatalom feltétel nélküli kiszolgálói, hogy sorra semmisítsék meg,
nyilvánítsák törvénytelennek, alkotmányellenesnek23 e döntéseket. Ez
a jelenlegi helyzet. Ám a harc folyik, s a székelység megmentésének,
a Székelyföld megmaradásának egyetlen lehetőségeként az SZNT a
közeljövőben újra a parlament és a román felsőház asztalára szándékJelen pillanatig Hargita megyéből , Kovászna megyéből és Maros megyéből ..
Az alkotmány első paragrafusa értelmében, mert hát ugye „egységes állam” Románia.
22
23
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szik helyezni autonómia statútumát. El kell jönnie a történelmi pillanatnak, amikor a saját szülőföldjét az azt még mindig 80%-ban lakó
közösség a más európai, hasonló helyzetben levő közösségek, nemzetrészek példájára (Dél-tiroli osztrákok, belgiumi németek, spanyolországi katalánok, baszkok, finnországi svédek stb.), vagy az azokéhoz hasonlóan birtokba veheti, megmentheti saját földjét a rátörő, azt megsemmisíteni
akaró ordas erőktől. Itt kell megjegyeznünk: ehhez az Anyaország
védő státusa is elengedhetetlenül fontos lenne. Ez – sajnos – a jelenleg Magyarországot uraló hatalmak részéről nem látszik biztosítottnak.
Ám a történelem kereke forog. Küszöbön van a világ újrarendeződésének a pillanata, s ha egyebet nem teszünk, csak felszínen tartjuk a kérdést, már az is reményt ad ennek a hihetetlen történelmi igazságtalanságból fakadó helyzetnek az orvoslására, a Székelyföld
megmentésére, megtartására.

Gazda József:

AZ AUTONÓMIÁK SZÜKSÉGESSÉGE
A KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
Kárpát-medence… A magyarság ősi földje, jelenleg nyolc ország
földje. És: az ős idők óta a szülőföldjén élő magyarságot – még mindig közel hárommillió embert – hét országban, nevezzük így: utódállamban jogfosztottnak, megtűrtnek, beolvasztásra, felszámolásra
szánt közösségnek tekintik a hazája, szülőföldje felett uralkodó idegen és elidegenítő hatalmak. Ha az eszközökben vannak is különbségek, a cél mindenütt ugyanaz. S a lépések is ugyanazok. Folyamatosan szívni, felszívni, beolvasztani a „más ajkúakat”. Ha vannak tömbök – s majd mindenütt vannak – ahol a „kisebbség” a többség, úgy
ezeket a tömböket fokozatosan fellazítani, elszórványosítani, aztán a
szórványokat felszívni, beolvasztani. Az eszközök? Elüldözés, a
nyelv üldözése, a hagyományaink, szokásaink, sajátosságaink, kultúránk, sajátos másságunk elutasítása vagy üldözése. Nyelvünk fokozatos kiszorítása az oktatásból, közéletből – az adminisztrációból, igazságszolgáltatásból, a hivatalos ügyintézésből –, jóformán mindenünnen. Földünk, javaink felvásárlása, az uralkodó nemzet kezére juttatása. És folyik, folyamatosan folyik a harc ellened, önazonosságod ellen, nyelved, kultúrád, emberi méltóságod ellen. Ismert a szlogen:
Romániában vagy Szlovákiában, Szerbiában éltek, illeszkedjetek be,
tanuljátok meg az „ország nyelvét”, aztán… Igen, tanuld meg, azután
érezd magadénak az ország nyelvét, mert az az igazi, a te nyelved
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idegen, nem az ország nyelve, s te – a más nyelvvel – jövevény vagy
itt, betolakodott idegen. A te kultúrád nem az ország kultúrája. Logika, történelmi tények, hogy hát ezer évnél több idő óta élsz itt, s a rád
telepedettek kimutathatóan évszázadokkal később jöttek, az nincs,
azok nincsenek, azokra nincs is miért gondolj. Csak egy igazság van,
a hatalom igazsága. Jövevény vagy, hazátlan „bozgor” vagy. Rád
vonatkozóan egész Európában nincsenek törvények. Csak te mondod,
hogy „őshonos” vagy. Te is – akárcsak a törökök Németországban
vagy az arabok Franciaországban, jövevény vagy. Ha nem tetszik itt,
mehetsz! (Nem ismeretlen kifejezés ez, még Magyarország miniszterelnöke is mondta ezt. Akinek nem tetszik itt, a „mi birodalmunkban” – mert ugye az ország valakik birodalma, épp azoké, akik vezetik –, mehet!) Az sem számít, hogy a felvidéki Csallóközben 90%
felett, az erdélyi Székelyföldön 80% körül van még ma is a magyarság részaránya, mégis: Szlovákiában vagy Romániában élsz, ahol a te
nyelved „nem hivatalos”, csak ideig-óráig megtűrt, s elsősorban otthoni használatra ajánlott. Mert a „mi országunk” demokratikus ország, az adott kisebbséghez tartozó személyeket (így fogalmazza meg
kilétedet a nemzetközi jog nyelve) senki nem akadályozza nyelvük
egymás közötti használatában.
Ha folyamatában nézzük, 1919 után elkezdett visszafelé forogni
a történelem kereke. Előzőleg a Kárpát-medence úgymond népek
hazája volt. És népek hazája volt az egész osztrák-magyar monarchia.
Egy különleges államalakulat, melyben minden nép kisebbségnek
számíthatott, tehát helyzete közel azonos volt. Mindenik saját kultúrát
építhetett, szabadon használhatta nyelvét szóban és írásban, oktatásban, adminisztrációban, kultúrában. Csak egy példa. 1764-ben a Madéfalvi veszedelem után ezrek menekülnek el a szülőföldről, át
Moldvába, vagy az akkor osztrák-magyar monarchiához tartozó Bukovinába. Itt, az utóbbi kis Cserenovic központú tartományban
(„Csernovici kaszárnya, bádogos a teteje”) falvakat alakítanak a magyar menekültek. És e falvakban másfél századon keresztül őrzik
identitásukat, saját papjaik, saját iskoláik vannak. Egyetlen igazi
gondjuk – mondhatni –: csak a szegénység, s az abból eredő túlnépesedés, ezért vannak a visszarajzásaik Erdélybe, Dél-Bánátba. Ennek
az „édeni állapotnak” vet véget az 1919-es sorsfordulat, mikor ezt a
részt is Nagy-Romániához csatolják. És visszájára fordul minden.
Mint a vércse, csap le erre az elárvult, megpróbáltatott népre az új
hatalom keze, bezárják, illetve „az állam nyelvére” alakítják át iskoláikat, akadályokat gördítenek az egyházaik működése elé, amiként a
csángóknál is, náluk is betiltják a magyar nyelvű miséket. Mindezt
alig több, mint húsz évig bírja ez a saját szabadsága megtartásáért
való menekülésben született, s ezt a szabadságot féltve érző „bukovi74

nai székelység” –, így nevezték meg magukat. Amint a történelem
lehetőséget kínál fel, az 1940-41-es változásokkor, földönfutóvá válik, elindul a Bukovinából („Bukovina, édes hazám”), hogy a régirégi haza „új” határai közt találja meg az újra az életteret, az új hazát.
És így történik ez egész Erdély népével is. Ordasok törnek rá, amelyek gyűlölettel néznek mindent, ami magyar. Még az ajkakon élő
dalt is! Lovascsendőrök rohannak rá a népdalt éneklő fiatalokra, szétverik, szétoszlatják a fonóházakat, ahol abban az időben még hangos
szóval szólt a dal, élt a kultúra, szinte teljes töretlenségében élt a sok
évszázadra visszatekintő hagyományrend. Elindult a boszorkányüldözése nemzeti sajátosságainknak, a nyelvünknek, amelyet tüneményes
gyorsasággal kiszorítanak az iskolákból s a teljes hivatalos életből. A
harmincas években napirenden vannak a magyarul beszélők ütlegelései. A hivatalokban megjelennek az egész országot, s annak politikai
rendjét minősítő kiírások: „Vorbiti numai romaneste” (Csak románul
beszéljetek!). Az egyházak égisze alatt a nép próbálja menteni az
anyanyelvi iskolákat, felvállalva, hogy a lelkész mellett eltartják a
tanítót is, „kepét fizetnek” neki, mert – ahogy ma mondják – „adópénzeikből” az állam csak román nyelven tanító pedagógusokat alkalmaz. A hatalom megtalálja az ilyetén módon élő magyar oktatásnak is az ellenszerét. Ellenőrzőnek nevezett büntető osztagok járják a
magyar iskolákat, hogy ott jegyzőkönyvezzék: rossz az oktatás, nem
üti meg a mércét, s vizsgáztató bizottságokkal buktatják el a tanulók
ötven százalékát, hogy „hivatalosan” is – a „színvonal védelméért”
fel lehessen oszlatni, be lehessen zárni a vérrel-verejtékkel létrehozott
és fenntartott „privátnak” minősített magyar egyházi oktatás intézményrendszerét. Mert a cél – az új, hatalmassá növelt ország első
miniszterelnökének, Ion Brateanunak a megfogalmazása szerint –: a
magyarság „békés” beolvasztása. Tehát a népirtást nem fegyverrel
tervezték meg, hanem a nyelv, a kultúra, az identitástudat, az önismeret megölésével, és meg is tettek ezért mindent. Elsősorban hogy az új
és új generációk ne ismerhessék meg saját népük múltját, saját történelmüket, saját kultúrájukat, s az idegen kultúra majd saját kultúrájuk, az idegen nyelv saját nyelvük legyen. S a boszorkányüldözés –
néha-néha egy-egy a történelem kényszeréből tett visszafele lépés
ellenére is – azóta is tart. Ilyen kényszerű visszalépések voltak ÉszakErdély visszacsatolása miatt 1940-44 után, amikor átmenetileg, taktikai okokból bő egy évtizeden át még a magyar egyetemet is eltűrte a
román hatalom1, majd egy másik a 89-es változások után. De ezeket
a visszalépéseket újabb és újabb határozott előretörés követte.

1958-ban oszlatták fel a Bolyai Tudományegyetemet úgy, hogy „egyesítették” a
román nyelvű Babes egyetemmel.
1
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Ceausescu korában, aki a magyarság „intézményes felszámolását”
tűzte célul, igen kiszélesített területen folyt a célul tűzött feladat végrehajtása. Betiltották a magyar nyelvű tévé és rádióadásokat. Kidolgozták a falu-rombolás ördögi tervét, amelynek igazi célja ez volt:
kitépni a gyökereket, kimozdítani a szülőföldről, saját hagyományaik,
múltjuk színhelyéről az embereket, hogy teljes talajtalanságukban,
teljes otthontalanságukban száz százalékosan kiszolgáltatott helyzetbe
lehessen sodorni őket, amikor már semmi más nem fontos, csak a
mindennapiak biztosítása. És folyt az alattomos harc a magyar oktatásrendszer teljes felszámolásáért. Már-már újra közelítették az
1939/40-es állapotot. A „siker éve”, amikorra teljes egészében felszámolják a magyar nyelvű oktatást, belátható közelségűnek tűnhetett
a hatalom birtokosai szemében. Az ő taktikájuk ez volt: felsőoktatásban a magyar nyelvű tanulás lehetőségének a teljes megszüntetésével,
likvidálásával lefejezni az egész oktatásunkat, s az egész magyar kultúrát. Megakadályozni a magyar tudományosság kialakulását. Ez a
„lépés” már-már végrehajtatott. Az 1958-ban összeboronált, azaz –
hivatalos nyelven – „egyesített” Babes-Bolyai egyetemen már jószerével teljesen felszámolták „a magyar csoportokat”. Mert a törvények
szerint minimálisan hét tanuló kellett egy magyar csoport működéséhez, hát ha nem sikerült eleve visszarettenteni, sehol nem vettek fel
hét magyarul tanulni akaró fiatalt. 1989-ben a nagy egyetemen már
mindössze egyetlen magyar csoport alakult. A magyar szakon, mert
azt még ideig-óráig megtűrték. Aztán – a terv szerint – a közép- és
alsófokú oktatásra lehetett koncentrálni. Az alattomos „taktika” ez
volt. Nem betiltani (mert ugye a szociálista demokrácia, „minden
ember egyenlő”, egyenlőek a „jogok” is, s arra felfigyelt volna esetleg a világ), hanem adminisztratív lépésekkel a minimálisra csökkenteni a magyar osztályok vagy csoportok számát, egyre szűkülőbb
körben tenni lehetővé a magyar nyelven való tanulást. S egy még
alattomosabb másik taktikai lépés: ahol egy magyar iskolában valamilyen okból megüresedett egy óvónői, tanítói vagy tanári hely, a
helyébe szigorú következetességgel magyarul nem tudó tanerőket
küldtek. S a magyar anyanyelvű végzősöket szülőföldjüktől távol,
színromán környezetben helyezték el. Így lett szinte észrevétlenül
„magyar” iskolák – vagy átmenetileg csak tantárgyak – oktatási nyelve a román. Arra is kísérletet tettek, hogy a keverés, a gyökerek kitépése céljából, „első” lépésként egy adott erdélyi megye (a kezdő lépést 1989 őszén Szatmár megyével tették ) összes szakiskolás diákjait
– és a középfokú oktatást már majdnem teljes egészében szakoktatássá változtatták – egy távoli ó-romániai megyébe küldték, és viszont.
Az áttelepítettekkel szerződést írattak alá, hogy amennyiben a diploma megszerzése után minimum öt évig nem ott vállal munkát, a teljes
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taníttatási költséget visszafizettetik vele. S párhuzamosan tömegesen
hozták a Kárpátokon túlról a Székelyföldre, a magyar tömbterületekre
az ó-romániai fiatalokat. Csak városomba, Kovásznára – az itteni
középiskolába – évente három 36-os létszámú osztályra való, tehát
esetenként összesen 108 „idegen” gyerek érkezett, irányíttatott át,
akiket itt kellett oktatni, s akik szüleivel ugyanúgy szerződést írattak
alá a végzés után való itteni letelepedésre. Ezt a felgyorsított folyamatot fékezte le ezerkilencszáznyolcvankilenc, amely enyhe „visszalépésre” késztette a gyarmatosító hatalmat. De az alattomos harc nem
szűnt meg, azóta is folyik, sőt bizonyos területeken felerősödött. A
legnagyobb „ellenség” a magyar egyetem, azóta is minden eszközzel
megakadályozzák annak létrehozását. A közel kétmilliós magyarságnak nem jár állami pénzen működő anyanyelvi felsőoktatási intézmény! Még önálló tagozatok létrejöttét is akadályozzák. Legfeljebb
„csoportjaink” lehetnek – mint hajdan a Ceausescu érában is egy ideig – mert azokat szabadon lehet manipulálni. Jelenleg is többnyire
csak „tagozatként” működhet a kétnyelvű közép-iskolákban magyar
oktatás, s „beiskolázási terveket” készítnek a tanfelügyelőségek, s
ama „beiskolázási keretekben” messze kevesebb hely jut a magyar
gyerekek számára, mint amennyire számarányunk szerint szükség
lenne. Így érvényesítik a fokozatos sorvasztás politikáját. Természetesen a román oktatásban van hely, át lehet iratkozni. Ez is a cél. És
így van ez mindenütt a Kárpát-medencében. Délvidéken, DélBánságban már majdnem teljesen sikerült felszámolni a magyar iskolahálózatot. Bevált módszer – itt is és mindenütt – a szólam elhintése:
ha magyarul tanul, nem érvényesül a gyermek. Versecen – már jó 25
éve annak – úgy sikerült megszüntetni a mintegy háromezres magyar
közösség számára az anyanyelvi oktatást, hogy a beíratásnál „figyelmeztették” az újonnan érkező szülőket. A szöveg ez volt: eddig mindenki szerb osztályba íratta a gyermekét, s vigyázzon, mert magyar
osztályra úgy sem lesz gyermek, s ha mégis oda íratja, az övé a leggyengébb szerb osztályba fog kerülni. Most még választhat az osztályok közül… És: bevétetett a maszlag, megszűnt az első osztály, s
aztán ment felfelé a „nyelvhatár”, mígnem kiment az utolsó magyar
osztály is. Ez csak egy – de tipikus – példa. A felvidéki Zsérén –
hogy „érvényesüljön a gyerek”, ez volt a valahonnan elindított jelszó
– tömegesen íratták át a szülők szlovák tagozatra gyerekeiket. Egyik
tanerő mintegy 20 évre visszamenőleg statisztikát készített, s kimutatta, az anyanyelvű osztályokból közel tízszer annyian tanultak tovább,
mint a janicsár osztályokból. Hiába. A folyamatot sikerült beindítani,
s a magyar oktatás végnapjait éli! Magyar falvak sora tűnik el, vált
nyelvet 20-30 év alatt a nyelvhatár mentén. A „csitári hegyek alatt”
már alig beszélnek magyarul. A felvidéki magyarság nem tudta elfe-
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lejteni az 1947-48-as kitelepítéseket, a reszlovakizálást, s óriási ütemet öltött a beolvadási folyamat. Tagadd meg a nemzetedet, s érvényesülsz, ez a beidegződés. Még attól sem rettent vissza a szlovák
hatalom, hogy nyelvrendőrségekkel – igen, nyelvrendőrséget állítottak fel – figyelje, félemlítse meg, s büntesse a magyarul beszélőket, s
állandó rettegésben tartsa az egész magyar közösséget.
A beadagolt szólamok – itt is és ott is – élni kezdtek, élni és
pusztítani kezdenek. Az önfeladás „törvénnyé” válik. A járvány terjed. Már nincs is szükség egy idő után külső közbelépésre, erőszakra.
Elvégzik „ők”, elvégezzük mi, a magyarok önmaguk felszámolásának
a munkáját…
És nemcsak az oktatás révén, egyébként is fokozatosan szorul ki
a magyar nyelv – és fizikailag is: a magyar identitású emberek sokasága – minden területről. A magyar egyházak Romániában 1919-től
el egészen 2005-ig magyar adminisztrációt vezethettek. 2005-ben
tiltották be ezt, s kötelezték, hogy „csak az állam nyelvén” lehetséges
ez. Még büntetőjogi eljárásokat is indítottak azok ellen, akik ezt próbálták elodázni vagy elhárítani. Mert Romániában „törvénytelen” ez.
Cirkuszi jellegű a „demokratizálási” folyamat. Ha magyar nyelvű
ülést akarsz tartani egy – tételesen – színmagyar falu önkormányzatában, hivatalos tolmácsot kell alkalmazni, s a magyar szövegeket ott
helyszínen fordítani románra, ez az utasítás, ez „alkotmányos jogaink
gyakorlásának” a módja. Ugyanígy a törvénykezésben. Elméletileg
lehet olyan eset – mert a gyakorlatban tesznek ellene, hogy ne legyen
így, a Székelyföldön többnyire román ügyészek vezetik a tárgyalásokat, s román bírók ítélkeznek a magyar „bűnösök” felett – magyar
mindenki a teremben, felperes, alperes, a teljes bírósági apparátus,
magának az apparátusnak csak románul szabad megszólalnia, s a pereskedő felek ha ragaszkodnak az anyanyelvhez, a kirendelt tolmácsnak át kell fordítania románra az általuk mondottakat, s magyarra a
„hivatalos apparátus” szavait. Hivatalos szervek magyar nyelvű okiratot még a színmagyar településeken sem bocsáthatnak ki. Mert az
adminisztráció „az állam nyelvén” végezhető csak. Az anyanyelv
használatának a joga „szóban és írásban” csak az ügyfélre, azaz a
„kisebbséghez tartozó személyre” (kollektív jogok nincsenek!) vonatkozik, ha az is tud élni vele. Intézményeket nem vezethetnek –
vagy csak itt-ott, szemkiszúrásból vezetnek – magyar ajkú személyek.
Ahol még vannak ilyenek, épp ezekben a napokban sorozatosan váltják le őket a Székelyföldön is és mindenütt, szerte az országban.
A rendőri hatalom: Régen – a „szocialista rendszer” kezdetén az
volt az elv, rendőrségnek, szekuritáténak legyenek meg a magyar
tagjai, lehetőleg a lakosság arányában. Magyarokkal végeztették el a

78

magyar ellenes piszkos munkákat is. Ez a felfogás a 89-es fordulat
után merőben megváltozott. Megnövelték a magyar területeken a
rendőri és csendőrségi alakulatok számát, s szinte teljesen magyartalanították. Csak egy „helyi” adat. A Ceausescu rendszerben 18 „milicista” volt Kovásznán, abból több mint tíz magyar. Jelenleg több mint
száztagú a 12 ezres városka rendőrsége/csendőrsége, s a száz és egynehányból egyetlen magyar (azaz a város lakosságának 70%-át képviselő) rendőr van. Sepsiszentgyörgyre a helyi lakosság tiltakozása
ellenére csendőrkaszárnyát építettek, s jelentős számú „haderőt” állomásoztatnak ott. Nemzeti ünnepeink alkalmával légi gyakorlatokat
tartottak – különösen a 90-es években, amíg nem volt elég biztos magában az új/régi hatalom, s túlértékelte a „székely ébredés” erejét –
mintegy figyelmeztetőül. Délvidéken – s Erdélyben is elég gyakran –
napirenden vannak a megfélemlítő jellegű magyar-verések. S ha védekezik valaki, a védekező ellen büntető eljárást indítanak. Az elkövetők „kézre kerítése” sohasem sikerül. Felvidéken újra van nyelvtörvény, mely a magyar kisebbség nyelvével szemben védi a szlovák
többség nyelvének „jogait”.
Egyéb eszközök is állnak a hatalom rendelkezésére. Romániai
viszonylatban a legelmaradottabbak a székely megyék. Itt a legroszszabbak az utak, ide téríti a központosított állam a legkisebb mértékben vissza az innen befolyt adókat. Egy három év előtti statisztikai
felmérés szerint a benzinhez hozzácsatolt útadónak is csak alig több
mint 30%-át fordították vissza a kocsitengelytörő utak javítására Háromszék megyében. Az átlagfizetések alig több mint felét teszik ki az
országos átlagnak. Idegen ajkúakat alkalmaznak, ha kell telepítenek
be, s a helyi lakosság munka nélkül küszködik. S a magyar többségű
területeken működő tőke is 90-99%!-ban idegen kézen van. Folyik a
betelepítés, folyik a földek, erdők, épületek, telkek tömeges felvásárlása. Idegen arcok jelennek meg, s vásárolnak fel egy-egy elöregedett
házat, s hatalmas palotákat emelnek a helyükre. De ezek a paloták
már őket szimbolizálják, az újonnan érkezetteket, a gyarmatosító erőket.
Ha megvizsgáljuk statisztikailag is a helyzetet, szomorú következtetéseket vonhatunk le. A Felvidéken (a mai Szlovákiában) 1920ban 884 000 magyart tartottak nyilván , amely a helyi lakosság majdnem egyharmadát, 30%-át tette ki. A legutóbbi, 2001-es népszámlálás
során 520 528 személy (közel 47 ezerrel kevesebben, mint tíz évvel
azelőtt, 1991-ben) vallotta magát magyarnak, ami Szlovákia lakosságának a 9,7%-át jelenti. (szlovák 85,8%, magyar 9,7%.) Tehát 30%ról 9,7%-ra sorvadt a magyarság részaránya.
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Erdélyben, Partiumban és Kelet-Bánságban (a ma Romániához
tartozó területeken) az impériumváltozáskor az 1 662 000 fő a helyi
lakosság 32%-át, az akkor a mainál jóval nagyobb ország lakosságának közel 10%-át alkotta. 2002-ben: 1 431 807 a magyarok száma,
mely 6,60% (csak a csatolt területek vonatkozásában. Összesen: 7
221 733 lakos, ebből Román 5 393 552, azaz 74,68%, a magyarok
részaránya a kezdeti 32%-ról visszaesett 19,6%-ra). Súlyosbítja a
helyzetet, hogy a hajdan több mint félmilliós németség félszázezerre,
ami a lakosság 0,73%-át teszi ki, esett vissza.
Vajdaságban (ma Szerbiához tartozó területen): 1920-ban
420 000 fő a helyi lakosság 28%-át tette ki, 2002-ben: szerbek
1 321 807 (65,05%) magyarok 290 207 (14,28%). Tehát részarányát
tekintve pontosan felére esett vissza a Szerbia területén élő magyarság száma.
Kárpátalján (ma Ukrajnához tartozó területen): Az 1910-es népszámlálás során az akkori 605 942 lakos közül 185 433 (30,6%) vallotta magát magyar anyanyelvűnek, míg ruszin, ukrán és orosz nemzetiségű ebben az időben 330 010 (54,5%) fő volt. Ugyanezen népszámlálás során a nagyobb városokban a lakosság többsége magyarnak vallotta magát (Ungvár 73,3%, Munkács 59,3%, Beregszász
96,4%). 2001-ben: Magyar 151 533, tehát a lakosság 12,09%-a. Tehát
a visszaesés majdnerm kétharmados: 36,6%-ról 12,9%-ra.
Horvátországban 1919-ben 121 000 magyar élt, A 2001. évi népszámlálás során már csak 16 595 főt számláltak. Tehát 1/8-ára zsugorodott a magyarság száma.
A Muramelléken (ma Szlovéniához tartozó területen): 20 800 fő
magyart talált az impériumváltozás, amely akkor a helyi lakosság
1,6%-át tette ki, a mai 7.500-as közösség már csak 0,5%-ot alkot.
Burgenlandban (ma Ausztriához tartozó területen): 26 200 főt talált az 1921-es „pót-trianoni” változás, mely a helyi lakosság 9%-a
volt. Az 1981-es népszámlálási adatok szerint 4147 fő vallotta magát
magyarnak (magyar nemzetiségűnek).
*
A sorvadás jelei kétségtelenek. A magyarság száma, részaránya
rohamosan csökkent az idegen uralmak alatt. De – épp kilenc évtized
után – még mindig vagyunk. És nemcsak a történelem, a nemzetközi
politika a felelős értünk, mi is felelősek vagyunk önmagunkért. A
megmaradás kulcsa a mi kezünkbe is letétetett. S ha ez így van, felmerül a kérdés: mit tehetünk? Mit tehetünk önmagunkért, nemzetünkért? Örvendetes jel, hogy minden romboló erő ellenére erőteljes magyar kultúra született és születik az utódállamokban. Tehát a törzs
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erős, s a termés bőséges. Egy chicagói atomfizikus szavaival: „Mi
különbek vagyunk, mint a nációknak nagyrésze. Először is tehetségesebbek vagyunk, mint más népek. Ez azért van, mert mibennünk
amalganálódott egy keleti vér egy szláv, germán, török, perzsa népkeveredés által, s ez egy olyan genetikai bázis, ami másnak nincs, s ez
a keveredés kihozott egy extra-variánst.” (Gutay István szavai) Népünket megbecsülés övezi a világ minden részén. A Kárpát-medence
népei is érzik különleges értékünket, s ezért – mintegy önmaguk rekompenzálására – általános jelenség a kisebbségi érzésből fakadó
gyűlölködés, a tőlünk megszabadulni akarás. Mindaz, ami az előbbiekből egyértelműen kiderül. A mi elnyelésünkért, beolvasztásunkért
szóban is megfogalmazott, de tettekben még erősebben körvonalazódó a küzdelem, mindenütt, mind a hét utódállamban kivétel nélkül. S
ez ellen, pontosabban: e célkitűzés megvalósulása ellen kell megtalálnunk a megfelelő programot, a megfelelő lépéseket.
Egy bizonyos. A magyar államiság szétzúzása, Magyarország és
a magyarság tönk-szélére való juttatása egyértelműen politikai lépés
volt. Szinte fájva fogalmazta meg egy az első világháborús frontokról
hazatért egykori katona: „Mindig idegen földön harcoltunk!” Tehát
magyar területre – leszámítva a még 1914-es első orosz offenzívát,
melyet azonban rövid idő alatt sikerült visszaverni – idegen katona
nem tette a lábát. És mégis szétdarabolták az országot. Nos, ha ez
politikai döntés volt, a helyzet orvoslása is a politikára vár. Amint
említettem már, határrevízióra – mely mondhatni az egyetlen becsületes lépés lenne – pillanatnyilag nem számíthatunk. De az idő halad, s
minden perc veszteség. Az exodus szinte elkerülhetetlennek látszik.
Szemünk előtt halad és halad a folyamat. „Pusztulunk, veszünk, s mint
oldott kéve, széthull nemzetünk.” (Tompa Mihály) A kór nemcsak a
lecsatolt területekre rágta be magát, szinte még erőteljesebben hat a
maradék országban is. Sőt: a trianoni szándék – a magyarság gyökereinek a kitépése, a nemzet erejének a meggyengítése, az együvé tartozás tudatának a szétzúzása – mondhatni, igazából a csonka országban érett be. Ott tekintik a délvidéki magyarokat „jugóknak”, az erdélyieket „románoknak”, a felvidékieket „tótoknak”. És fájdalmas bizonyságtétele volt a meggyengült nemzettudatnak 2005. dec. 5. amikor kinyilatkoztatott – ha a nemzetellenes hatalom csalásokkal, hihetetlen erejű kampánnyal járult is hozzá ehhez, a tények úgyis tények
maradnak –: elvesztette önmagát az anyaország népe, elvesztette igazi
nemzettudatát, önismeretét a magyarság jó nagy százaléka. Mégis:
siránkozni, sebeinket nyalogatni nem szabad. Meg kell tennünk mindent az ébredésért, a helyzet orvoslásáért. S ehhez meg kell találni a
belső megerősödésért való küzdelem mellett a jelenleg lehetséges
politikai megoldást is. Határrevízióra, valós igazságtételre a jelenlegi
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nemzetközi politikai helyzetben nem számíthatunk. Ahhoz palesztin
jellegű harcot kellene elkezdenünk. S a magyarság több, mint ezer
éves kárpát-medencei múltja arról tanúskodik, hogy a más – a velünk
együtt élő népekkel szemben – békés, úgymond: toleráns nemzet vagyunk. Nemzetek, kultúrák születtek magyar földön, a magyar uralom
védőkarja alatt. A palesztin módszer hát idegen tőlünk, azt minden
magyar elutasítja. Így hát jelenleg egyetlen megoldás körvonalazódik,
ez nem lehet más, mint a széleskörű AUTONÓMIÁK 2 kiharcolása,
illetve azok kiépítése. Ehhez kell megtalálni a nemzetközi politikai
akaratot, s az ahhoz szükséges támogatást. Széleskörű magyar összefogás kényszerítheti ezt ki, mert ez csak nemzetközi támogatással
lehetséges. A helyi hatalmakban nincs meg ehhez a politikai akarat a
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A jelenlegi nemzetközi gyakorlatban többfajta autonómia modell létezik. Ahol az
úgymond kisebbség többség, helyi többség, ott a területi autonómia az elfogadható.
Erre lehetőség van Szlovákiában – Csallóköz, Bodrogköz -, Kárpátalján – Bereg megye
–, Dél-vidéken, Szerbiában közvetlenül a magyar határ mentén egy jókora sávban és
Erdélyben. Az utóbbiban általában csak a Székelyföldön van a területi autonómia kiharcolását célul tűző mozgalom, de lehetséges lenne ez a Partiumban, Bihar és Szatmár
megyékben is. A másik autonómia-forma a személyi elvű, vagy más megfogalmazásban: kulturális autonómia. Ennek a lényege, hogy magukat az adott nemzethez tartozónak valló egyének adójuk megfelelő részével a nemzeti kultúra, nemzeti iskolahálózat
fenntartásához járulnak hozzá, s ennek a talpon-tartásához jogot kapnak. Azt az oktatási hálózatot ők maguk irányíthatják, kulturális intézményrendszerüket fenntartva saját
kultúrájukat élhetik meg, ápolhatják. S ahol elérnek bizonyos százalékot – az európai
gyakorlat általában húsz százalékban állapítja meg az alsó határt – nyelvük az adminisztrációban is hivatalosnak számít. És van a sajátos jogállású önkormányzatok autonómiája, mely lehetővé teszi, hogy a szórványterületeken azok a települések, amelyeken a lakosság jelentős százaléka az adott kisebbséghez tartozik, az önkormányzatiság
előnyeit nemzeti mivoltukban is élvezhetik.
Erdély történelme során kialakult egy negyedik autonómia-modell is, amely tulajdonképpen kombinálható az előzővel, sőt: a területi autonómiával is. Megtestesítője az
egykori Felső-Fehér vármegye volt. Ennek a lényege: a székely és szász székekbe –
amelyeknek sajátos önkormányzati rendszere alakult ki, s az ott élő emberek nem számítottak jobbágyoknak – jobbágy települések is illeszkedtek, szóródtak be. Ezek nem
alkottak összefüggő területet. És ezeket a nem szorosan egymás melletti településeket
nem a székely vagy szász szék, amelynek a területén voltak, hanem egy külön megye
adminisztrálta Erzsébetváros székhellyel. Ennek a megyének a területe szétszórt volt,
települései egymástól távol estek. Tehát: másságuk alapján volt sajátos önkormányzatuk ezeknek a településeknek, illetve az általuk alkotott megyének. Ez a modell
széleskörben alkalmazható lenne a kisebb magyar foltok együvé tartozásának, önirányításának a biztosítására. Pl. Kalotaszeg mintegy 30-40 faluja magyar, az onnan nem
túl messzi Szilágyság jellegzetessége is, hogy a román környezetbe majdnem vagy
teljesen színmagyar lakosságú falvak, falucsoportok illeszkednek be. Hasonló jelenségek vannak Délvidéken, ill. Felvidéken, Kárpátalján is. Ezek vagy létrehozhatnának
egy önálló „laza” egységet, vagy népszavazás alapján csatlakozhatnának valamelyik
közeli területi autonómiához. Pl. a Partiumi autonómiához az említett szilágysági és
kalotaszegi falvak. Vagy a dél-vidéki, bácskai autonómiához a távolabb eső, de magyar
többségű települések. És a Székelyföld peremén kívül eső – pl. barcasági magyar falvak csatlakozhatnának az Autonóm Székelyföldhöz.
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fentebb vázolt okokból. Tehát a szétszórt magyarság is hozzájárulhat
ahhoz, hogy az úgynevezett „uralkodó nemzetektől” – amelyek egytől
egyig kis népek – ezt kikényszerítsük. Kikényszerítse a nemzetközi
politika, s a mi belső harcunk. Ha ezt nem tudjuk elérni, az időóra
könyörtelenül halad, s a létünkre törő erők nem tétlenkednek.

Dr. Havadtőy Sándor:

MAGYAR MEGMARADÁS AMERIKÁBAN
Az amerikai magyar élet mindig az óhazai magyar élet tükre.
Amilyen erős volt a nemzeti összefogás, a magyar öntudat, vallásosság és közösségi társadalmi élet, nem szükségszerűen a hivatalos,
hanem a valóságos szinten, olyan volt a magyarság arcképe és élete
az emigrációban is.
Az első nagyobb bevándorlás Amerikába a 48-as szabadságharc
után történt, amikor 1849-től kezdődően mintegy 1.000 szabadságharcos érkezett Amerikába. Az amerikai társadalom és egyházak lelkesen fogadták őket. A szabadságharc szelleme és lelkülete benne élt
az újonnan jöttekben. Hamarosan egységes közösségekbe forródtak,
falusi közösségeket, sőt egyházat is alapítottak. A szabadság vágya
olyan élesen élt bennük, hogy az 1862-ben kitört polgárháború idején
önként jelentkeztek a szabadság zászlaja alá és Lincoln elnöknek kitűnő tisztjeivé és huszárjaivá váltak. Öten közülük tábornoki rangra
emelkedet és az északi hadsereg legfényesebb csatáiban tüntették ki
magukat.
Amint otthon, Magyarországon a magyar élet a Habsburg elnyomás alatt elsorvadt és elszegényedett, úgy itt Amerikában is a
magyar emigrációs csoportok, egyesületek, a new-yorki magyar egyház, a délnyugaton épített farmok elsorvadtak. A 67-es kiegyezés után
sokan visszaköltöztek Európába. Az amerikai magyar élet kihalt.
A nagy bevándorlási hullám akkor indult el, amikor Kanadában
feltalálták az arató gépet. Nyolc-tíz pár keménykötésű paripa húzta az
arató gépeket, az újonnan bevetett szűz nyugati préri pedig öntötte a
búzát. Két hatalmas vasútvonal is épült keletről nyugatra, keresztül az
újonnan bevetett földeken, és így a gabona-szállítás problémája is
megoldódott. Az 1870-es és 80-as években a kanadai búza elárasztotta az európai piacot, ami azelőtt a magyar búza vásári területe volt. A
magyar gazdák hiába vitték piacra a termésüket hétről-hétre, az bizony nem kellett senkinek. Hiába volt jó sikértartalmú a magyar búza,
a kanadai többlettel nem tudtak versenyezni.
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Addig az időig a magyar falusi nép nem kívánkozott Amerikába.
Látva azonban a kárpátaljai ruszinok és a felvidéki szlovákok sikeres
kivádolását Amerikába, ők is elindultak szerencsét keresni az Újhazában. Hiába volt a kivándorlás ellen az állam, a jegyző, a hivatalos
egyház, a pap, a gazdasági helyzet arra kényszerítette őket, hogy vándorbotot vegyenek kezükbe. Senki közülük nem akart itt Amerikában
letelepedni. Nem úgy jöttek, mint a nyugat-európai bevándorlók,
hogy örökre itt maradjanak. Csupán azt akarták, hogy megjavítsák
életüket és családjuk, gyermekeik életét. Annyi pénzt akartak keresni,
hogy megvásárolhassák az eladó földeket, és új házat és csűrt építhessenek maguknak, hogy hazajőve kényelmesebb életet biztosítsanak a
maguk és gyermekeik számára.
Eleinte a pennsylvaniai és virginiai bányák vidékére igyekeztek
menni, ahol abban az időben a legtöbb pénzt lehetett keresni. Később
a keleti partok felé jöttek, ahonnan könnyebb volt hazahajózni, majd
később a közép-nyugati nagy városokba, mint Cleveland, Detroit és
Chicago. A pittsburghi papjuk, Kovács Ferenc bíztatására, többen
átmentek Kanadába, ahol a nagy kelet-nyugati vasutak szomszédságában 400 hold földet biztosítottak számukra és egyben jó megélhetést, ha kibírták az észak-nyugati teleket. Mindezek ellenére 70%-uk
visszatért az Óhazába.
A magyar bevándorlók élete híven tükrözte az otthoni életet.
Magukkal hozták a kárpátaljai és felvidéki fehérre meszelt templomok hitét, vallásosságát, kultúráját és életfelfogását.
Csak négy-öt évet jártak iskolába, de az elegendő volt arra, hogy
szívükbe oltsák a keresztény hitet, a nagy írók és költők legszebb
verseit és a magyar öntudatot. Keményen dolgozni, egyszerűen élni
és megadni egymásnak a keresztény testvéri segítséget. Ez volt az az
elv, amely Amerikát is naggyá és gazdaggá tette, ez volt a magyar
bevándorlóknak is az életstílusa. Mielőtt maguknak házat vettek volna, igyekeztek templomi közösséget és templomot építeni a maguk
számára. A szerencsétlenül járt családok és árvák megsegítésére biztosító, úgynevezett testvérsegítő egyesületeket szerveztek és azokat
évről évre erősítették.
A német, skót és hollandus egyházak papjai, látva a magyarok
vallásos hitét és igyekezetét, próbálták felvenni a kapcsolatot az óhazai hivatalos egyházak vezetőivel, de azok bizony nem nagyon figyeltek rájuk. Az elvük az volt, hogy mindenképpen meg kell akadályozni
a falusi nép kivándorlását. De amikor látták, hogy több, mint egymillió magyar vándorolt ki az országból, gróf Dégenfeld vezetése alatt
küldöttséget küldtek ki Amerikába, hogy a helyzetet megállapíthassák. Ekkorra azonban már tizenöt év telt el azóta, hogy a magyar
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egyházakat megszervezték és a templomokat a magyarok pénzéből és
a helyi egyházak segítségével felépítették. Mintegy negyven magyar
református egyházközség virágzott már. A katolikus egyházakról
nincsenek pontos adataink. Azt azonban tudjuk, hogy a helyi katolikus püspökök látva azt, hogy magyarok tömegesen a magyar templomokba járnak, még akkor is, ha katolikus vallásúak, igyekeztek a
református templomok mellé katolikus templomokat is felépíteni.
Az óhazai hivatalos egyház kései beavatkozása az addig, legalább is lélekben, egységes egyházakat alaposan felkavarta és kezdetét
vette az évtizedekre kinyúló viszálykodásnak..
Az Első Világháború után a magyar bevándorlás Amerikába valósággal megszűnt. Csak azok tudtak idejönni, akik itt születtek és
akiket szüleik a háború végeztével hazavittek. A magyar bevándorlók
többsége Kanadába ment. Akkoriban az amerikai politikai élet ellene
volt a bevándorlásnak. A kongresszus elfogadta az úgynevezett
McCarran Act-et, aminek értelmében nagyon kis hányadrész bevándorló jöhetett az Egyesült Államokba. Különben is a trianoni szerződés megszerkesztői számára az volt az elv, hogy Magyarország legyen olyan kicsi és olyan szegény, amilyen kicsi és szegény csak lehet. Ezt az egy célt el is érték, és a bevándorlási kvóta is kicsi lett. A
két Világháború között is az óhazai élet tükrözte az amerikai magyarság életét.
A Csonkaország elszegényedett és az amerikai magyarok élete is
leszegényedett, különösen a harmincas években, amikor a gazdasági
válság közepette igen sokan elveszítették munkájukat, házukat és
városi segélyre szorultak. Az uralkodó politikai pártok minden erőlködésük és próbálkozásuk ellenére sem tudták a gazdasági helyzetet
helyreállítani mindaddig, amíg bele nem mentek a Második Világháborúba. Ez történt pontosan hazánkban, Magyarországon is.
A Második Világháború után egy újabb bevándorlási hullám következett. 1948 táján a győztesek eldöntötték, hogy a nyugat-európai
menekült táborokat fel kell oszlatni és Észak-Amerika kapuit pedig a
menekülteknek, akiket angolul „displaced person”-oknak, röviden
D.P.-nek hívtak, meg kell nyitni. Ezek többnyire értelmiségiek voltak,
hivatásos katonák, tisztek, mérnökök, tanárok, egyetemet vagy akadémiákat végzett emberek és asszonyok gyermekeikkel együtt, akik
vagy nem mertek, vagy már nem tudtak a háború végén hazamenni.
Az akkor már jól felépült és megszervezett magyar egyházakban és
társadalmi egyletekben hamarosan megtalálták helyüket és a virágzó
gazdasági helyzetben végzettségük révén jól elhelyezkedtek és sokan
közülük neves amerikai vállalatoknál vezető pozíciókat tudtak betölteni. Magukkal hozták azt a társadalmi világnézetet és magyar nem85

zeti öntudatot, amiben nem olyan régen otthon is éltek és a lassan
kiöregedőben levő amerikai magyar bevándorló társadalmat felerősítették. Az egyházak is jól jártak, mert az addig hiányosan felkészült
lelkészek helyére egy egészen új lelkészi gárda került. Az történt
ugyanis, hogy a háború után ösztöndíjakat nyert teológusok, akik
otthon kivétel nélkül osztályelsők voltak, tanulmányaik végeztével
nem tudtak hazamenni és itt ragadtak Amerikában. Többnyire ők vették át az egyházak vezetését, és azokat hamarosan felvirágoztatták,
sőt új templomokat és egyes helyeken katedrálisokat építettek. Az
itteni munkájuk tükrözte azt a helytállást és tudást, ami őket otthon is
jellemezte.
A következő bevándorlási hullám az 56-os forradalom alatt és
után indult be. Kb. 260.000 magyar hagyta el a Csonkaországot, akik
többnyire Észak-Amerikában telepedtek le. Többnyire fiatal,
jólképzett kézművesekből, egyetemi hallgatókból és professzoraikból,
valamint egyetemet végzett értelmiségiekből állott ez a csoport. Maguk után jött azután még majdnem ilyen nagyszámú családtag, barát
ás hozzátartozó. A Csonkaország vesztesége Amerika nyeresége lett.
Az itt kialakult egyházak és társadalmi csoportok támogatásával
hamarosan itthon érezték magukat, és a kitűnő gazdasági körülmények között jó munkalehetőség várt rájuk. Magukkal hozták azt a
nemzeti egység érzést és egymás iránti felelősséget, amit a forradalom idején megéltek. Ez a magatartás kétségtelenül meggazdagította
és megerősítette az egyházakat és az akkor már kialakult társadalmi
és kulturális egyesületeket. Amit az Óhaza adott nekik, azt itt bőségesen kamatoztatták.
A legutóbbi bevándorló csoport, akik a 70-es, 80-as és 90-es
években szállingóztak Amerikába, kivéve azokat, akik a Felvidékről
és Erdélyből jöttek, már nem volt olyan építő erejű az amerikai magyar társadalom számára. Kommunista uralom idején születtek és
nevelkedtek. Az otthoni egyházi élet visszaszorítása és a kommunista
iskolázás romboló hatása megérződött rajtuk. Legtöbbjük nem részesült vallásos nevelésben és nem járt templomba. A vallásos közösség
hívó ereje ismeretlen volt számukra és ezért semmi nem kötötte őket
a keresztény egyházakhoz. Ide megérkezve a lelkészektől csak azt
várták, hogy megszerezze számukra a hajtási engedélyt, hogy azután
örökre eltűnjenek. Legfeljebb a bíróság előtt találkozott velük a lelkész, amikor fordítania kellett egy-egy tárgyaláson. A magyar irodalmat nem ismerték, vagy hiányosan ismerték. A magyar népzenéről
és annak értékeiről fogalmuk sem volt. A határon túl élő magyarokról
csak úgy beszéltek, mint magyarul is beszélő románokról, szlovákokról, ukránokról és szerbekről.
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Nem csak egyszerű bevándorlók beszéltek így, de még az onnan
jött teológusok és fiatal professzorok is, akik még akkor sem voltak
hajlandók magukat kijavítani, ha őket erre figyelmeztettük. Nem csoda, hogy ilyen körülmények között a nemzeti öntudat és a nemzet
iránti felelősség teljesen kipusztult belőlük. Csiha Kálmán püspök
megállapítása szerint a csonkaországiak már nem nép, csupán lakók.
A székelyek meghatározása szerint: csonkák.
Az amerikai magyar emigráció meghatározott vetülete az óhazainak nem csupán az emberanyag minőségében és formájában, hanem
az egyház struktúrájában is. Csodálkozhatunk-e azon, hogy a nem
magyar származású óhazai kardinális egy szót sem mert emelni azért,
hogy a Szlovákiában élő 400.000 magyar katolikusnak legalább egy
magyar püspöke legyen? Nyilván a vatikáni szlovák származású
Tomko kardinális, aki a püspöki kinevezésekért felelős, nem venné jó
névben, ha valaki őt erre figyelmeztetné. Azon se lepődhetünk meg,
hogy a magyarországi kardinális azért sem emel szót, hogy a Moldovában élő, még mindig 60.000-t kitevő csángók magyarul hallgathassák a szentmisét.
Ugyanez a helyzet Romániában is, ahol a Kézdivásárhelyen született Rab Jánosból Robu-vá vedlett janicsár érsek ellene van annak,
hogy a csángók elmenjenek a csíksomlyói búcsúra, még akkor sem,
ha azok gyalog is hajlandók elzarándokolni a hegyeken keresztül a
somlyói oltárhoz csak azért, hogy magyar szentmisét hallgathassanak.
A nem magyar származású Jakubinyi érsekkel sem különb a helyzet.
Ő is ellene van annak, hogy a csíksomlyói ősi zarándoklatnak magyar
jellege is lehessen, noha 1556 óta kimondottan magyar keresztény
búcsú volt.
A kolozsvári, Mátyás idejében épült Szent Mihály templom papját, Czirják Árpádot nyugdíjba kényszeríti, a marosvásárhelyi szeretett papot, Csató Bélát meneszti, hogy templomaikban, ahol a magyar
katolikusok évszázadok óta zsúfolt padokban dicsérték az Istent, románokkal tölthesse be. A Kolozsvári Római Katolikus Teológiai
Liceumot a szülők kívánsága ellenére bekényszeríti a Báthory István
Elméleti Liceumba, Schuller Hajnal igazgatót pedig summásan felmenti.
Az óhazai egyházi hierarchia viselkedése ismétlődik itt Amerikában is. Az ír vagy ruszin származású püspökök előszeretettel helyezik át a magyar papokat nem magyar gyülekezetbe, hogy aztán a
megüresedett templomot, amit magyar bevándorlók keservesen megszerzett fillérjeikből építettek, és egy századon át fenntartottak, eladhassák és azzal a törvényszéki bírságaikat törlesszék. A papok még
szerencsésnek mondhatják magukat, ha a püspök csak áthelyezi őket,
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és nem kényszeríti a szó szoros értelmében halálba, ahogy az
Bridgeporton két esetben is megtörtént.
A történeti visszapillantás azért fontos, hogy megláthassuk: milyen lehet a magyar megmaradás Amerikában a belátható jövőben?
Amerikának szüksége van és szüksége lesz a bevándorlókra. Bármennyire is tiltakoznak egyesek, bármennyire is próbálják lezárni a
határokat, ahhoz, hogy Amerika nagy, gazdag és erős maradhasson,
bevándorlókra van szüksége. Azt is tudjuk, hogy ötven éven belül a
fehér lakosság kisebbségbe szorul. A globális gazdaság és kereskedelem, ami feltartózhatatlanul kiterjed, arra készteti majd az Egyesült
Államokat, hogy Európa felé a vízumkényszert felfüggessze. A magyar bevándorlás ismét beindul. Jönnek nagyszámban a magyarok,
nem feltétlenül, hogy itt örökre letelepedjenek, de nem csak a nagyobb keresetért, mint a száz évvel ezelőttiek, hanem újabb ismeretekért, tudásért. A jól felszerelt egyetemi kutató intézetek és a kísérleti
laboratóriumok bizonnyal megtelnek majd jól képzett magyarokkal,
és jönnek családtagjaik, gyermekeik. A magyar kolóniák ismét kialakulnak.
A kérdés csupán az, hogy vajon csak szakbarbárok jönnek, akiket
semmi más nem érdekel, mint a szakismeret, vagy jól képzett minőségbeli magyarok? Ki tud-e termelni az óhazai lakosság egy olyan
nemzedéket, amely ismeri történelmünket, irodalmunkat, évszázados
kultúránkat és újra felnéz nemzetére és megtöltődik magyar nemzeti
öntudattal és népe iránti felelősséggel? Talán a megmaradt egyházi
kollégiumainkban felnövekvő ifjúság még elérheti ezt, de vajon az
ország több iskolája meg tudja-e ezt valósítani? Ne feledjük, hogy az
amerikai újabb magyar társadalom pontosan olyan lesz, mint amelyik
az Óhazából ideérkezik. Ha szerencsések leszünk és egy megújult
magyarság jön ide, akkor a régi urnák, a megüresedett templomok,
egyletek, szeretet intézmények, testvérsegítő pénzintézetek ismét
felvirágoznak.
Nagyon sok múlik a papságon. A magyar élet csak ott marad
meg, ahol élő egyházak vannak. Az egyházban mindenki egyenlő és
mindenkinek helye van. Az alkalmai társulások előbb-utóbb klikkekké válnak és elsorvadnak. Mint minden más nemzet Amerikában, a
magyar is az egyházak felé tendál. Ha nem is tagja az egyházának, de
ha bajba került az egyházhoz fordul és magát az egyházáénak vallja.
Ezért múlik sok minden a papságon. A kérdés az, hogy jönnek-e ide
teológiailag jól felkészült, mind a két nyelvet folyékonyan beszélő
pásztorok, akik szívüket, és lelküket belefektetve a munkába, a kivándorlókat felkeresik, összegyűjtik és gondozzák. Adja az Isten,
hogy így legyen.
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Kiss Dénes:

SZÓ-JÁT-SZÓ HÁZ
Több ezer éves méhében, ősi képességének segítségével, nemcsak belső logikai rendszereket hozott létre, épített ki anyanyelvünk,
hanem az itt látható alakzatot is létrehozta. A mértani alakzat nem
más, mint a magyar nyelv működésének sajátos „képlete”. Benne van
a ragozó nyelv több jellemzője, a rag, a jel. Olvasható vízszintesen és
függőlegesen is mindkét irányból s egy-egy sornak több értelmezése
is lehet. Ezt az ábrát mintegy másfél évtizednyi kutakodás után leltem
meg nyelvünkben, a hatvanas évek vége felé. Íme, az ékes mértani
ábra, amely az alakját nézve, ősi székely-magyar rovásírás eK-Ká
jele.
Több, mint húsz évi kutatás
után találtam rá erre az ábrára. A
magyar nyelv további vizsgálását, előbb Kodály Zoltán üzenete
után, majd Nagy László többszöri
erőteljes biztatására folytattam.
Az ezzel kapcsolatos első nagyobb tanulmányokat a „Kortárs”
című folyóirat közölte 1971 és
1975 között. Az ékesen ékeskedő
betű alakról már 1972-73-ban
írtam, de csak 1975-ben jelent
meg két lehető változata ugyancsak a Kortársban. Kérésemre
később Benkő Cs. Gyula festőművész és formatervező barátom
1991-ben készítette el a térbeli
változatot, amit aztán Kerényi József építőművész, egyetemi tanár a
műegyetem mesterkurzusának kiállításán is bemutatott. Előzőleg
azonban előadásra kért fel. Hallgatói, a fiatal építész jelöltek fellelkesültek és ők is elkészítették a maguk elképzeléseit. A kettős piramis,
ha úgy tetszik, Zikkurát¸ nagy vitát gerjesztett. (A mellékelt kis színes
füzetben néhány látható azok közül is.)
Tervem szerint, a nyelvünk által létrehozott építmény a magyarság szellemi múzeumaként magába foglalná azokat a találmányokat,
teljesítményeket, amelyeket Bólyai János, Galamb József, Kandó
Kálmán és megannyi – köztük Nobel díjas – társai létre hoztak. Az
erre kialakított helyiségekben hanggal és mozgóképpel lehetne be-
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mutatni életüket, munkásságukat. Az Ékes magyar szójáték házat a
világ magyarsága építené fel kalákában. Majd három díszes Emlékeztető Könyvben – Bronz kötetben, Ezüst kötetben, Arany Kötetben örök
időkre – ott volna mindazok neve, életrajza stb., akik bizonyos pénzösszeget áldoztak az építésre. Például, ezer, ötezer és tízezer dollárt.
Az épületben többféle iroda is működne, amelyek számon tartanának
minden magyart, akiről csak tudjuk, hogy valaha élt. Mindezt a legrégebben fellelhető okmányok, temető sírfeliratok stb., nyomán állítanának össze. Természetesen a maiakat is figyelembe véve, bárhol
élnek is, ha magyarnak vallják magukat.
Amolyan folyamatos világösszeírás nyomán alakulna ez a számon tartás. Idők múltán a késői nemzedékek láthatnák az elődöket,
akik áldoztak azért, hogy a magyar nyelv által tervezett építmény
megvalósuljon. Nem szólva arról, hogy a távol élőket is idekötné az a
tudat, hogy van egy rendkívüli építészeti alkotás, amihez szoros közük van! Ez az építmény annyiban különbözne például a párizsi Eiffel-toronytól, hogy ezt nem lehetne máshol elképzelni, mint Magyarországon. Minden vonatkozásban ide, a magyar nyelv rendkívüli voltához kötődik, akár a Duna fölött, akár másutt, hiszen mintegy hetven
méter magas volna. Hiszen a magyar nyelv érlelte, tervezte az idők
mélyén. Már az építéséhez is – belül változtatható gömbtér! – több
rendkívüli megoldásra lesz szükség. Várhatóan az építése kezdetétől
érdekelné a világsajtót!
Hiszen turisztikai eligazító, több képzőművészeti kiállításnak,
színháznak is helyet adna. Várhatóan nem is nagy belépőért lehetne
bemenni majd. Az így befolyt összeg elég volna a fenntartásához. De
az arany, ezüst, bronz könyvekbe utólag is be lehetne, támogató öszszeggel iratkozni. S néhány év múlva elég lesz filmen stb., „bevillantani” a képét, mindenki tudja majd, hogy Magyarországról van szó.
Kis emléktárgyakat, színes képes lapokat lehet készíteni róla. Akár
valamelyik budai hegy tetején is állhatna, mintegy megkoronázva a
várbeli tornyok, az Országház tornyainak és a Szent István bazilika
tornyának együttesét. Mint a magyar nyelv uralkodó szülöttét, mindez
meg is illetné.
Egyszóval, nagyon sok mód kínálkozik arra, hogy bemutassa és
képviselje a magyar szellemet, s nem utolsó sorban a magyar nyelv
logikán és számtanon alapuló páratlan sajátosságát. S egyúttal az ősi
magyar műveltség gazdagságát.
Összefoglalva, gazdasági és művelődési vonalon meg is térülne
még befektetésként is a SZÓ-JÁT-SZÓ HÁZ felépítése. Szinte mindez csak felismerés és közhíresztelés dolga.
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Dr. Pásztori-Kupán István

HÁRMAS JAKABSÁG
A MAGYAR SZENT KORONÁN
E kis írás csupán szerény kiegészítésül kíván szolgálni Pap Gábornak a Magyar Szent Koronáról írt tanulmányához.1 A felső koronarész apostolképei – szerzőnk megállapítása értelmében – egyáltalán
nem véletlenül készültek ún. telizománc-technikával. Mivel ezek az
apostolfigurák már nem (vagy még nem) tartoznak a földi világhoz
(azaz útban vannak a föld felé vagy visszafelé a Teremtő irányába),
így nem egyetlen személyt ábrázolnak, hanem ún. tulajdonságcsomagokat, azaz „Fülöp-séget”, „Péter-séget”, „Pál-ságot” stb.
Pap Gábor a Jakab apostol zománcképe kapcsán külön kitér arra,
hogy ez a hátrafelé hajló keresztpánt felső részén elhelyezkedő apostolkép Jézusnak mindkét „Jakab” nevű tanítványát ábrázolja. Az
egyikük az idősebb Jakab, a Zebedeus fia, a János testvére (ld. pl.
Mt 10, 2). Ez az állítás azzal indokolható, hogy a Koronán a Péter és
a János társaságában foglal helyet. Ők veszik körül a felső, a Teremtő
Atya tulajdonságait hordozó Pantokrátor-képet (Pál a negyedik ebben
az együttesben).
Mivel ez a három, az ún.
„belső tanítványi körhöz”
tartozó apostol valóban több
alkalommal is ilyen felállásban jelentkezik (pl. a megdicsőülés hegyén, a Jairus leányának
feltámasztásakor
vagy éppen az olajfák hegyén
Nagycsütörtök éjszakáján), a
hátsó Jakab-képet minden
joggal lehet(ne) az idősebb
Jakab képének tartani.
A Magyar Szent Korona felülnézeti képe: A Felső Pantokrátor lábánál (a király
homloka fölött) János, a Pantokrátor jobboldalán Péter, baloldalán Pál, a hátrahajló
keresztpánton (a király tarkója fölötti részen) Jakab apostol képe található.

Szerzőnk éles szemét azonban nem kerüli el az a körülmény,
hogy a Koronán ábrázolt Jakab apostol jobb kezében virágzó rügyes
ág van, ez pedig egyértelműen a fiatalabb Jakabra, tehát az Alfeus
fiára (ld. pl. Mt 10, 3) utal, hiszen a rügyező zöld ág a május elsejei
1

Ld. pl. Pap Gábor, Hazatalálás (Budapest: Püski kiadó, 1999), 512-558.
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Jakab-ünnep tartozéka (a régi egyházi naptárban ugyanis május 1-e
volt az ifjabb Jakab és Fülöp apostolok közös ünnepe). Ezzel gyakorlatilag világossá válik, hogy a Jakab-képet nem lehet csupán az egyik
Jakabhoz kötni, mert mindkettőjükből tartalmaz valamit, azaz nem
egyetlen Jakabot ábrázol, hanem Jakabságot közvetít.2
Ezen a ponton szeretnék hozzájárulni a fentiek bővítéséhez, mely
a Pap Gábortól származó értelmezést képi úton is tovább erősíti. Mivel az előbbi értelmezés a figyelmemet Jakab kezére irányította, töprengeni kezdtem azon, hogy vajon miért tart a mi Jakabunk a balkezében egy leginkább kenyérre emlékeztető tárgyat? Az Újszövetség
kanonikus könyveiből ismert jelenetek alapján ugyanis egyik Jakabot
sem lehet a kenyérrel összefüggésbe hozni. Az ötezrek megvendégelését mind a négy evangélista megörökíti (Mt 14, 14-21; Mk 6, 31-44;
Lk 9, 11-17; Jn 6, 1-15), a négyezrekét pedig az első kettő (Mt 15, 2939; Mk 8, 1-9), de egyik följegyzésben sem olvasunk Jakabról. Csupán
János említ két másik apostolt (Filepet és Andrást), de Jakab neve
nem fordul elő ezekben a történetekben. Érdekes módon a Koronán
András és Filep apostol is ábrázolásra kerül, de egyikük zománcképén sem jelenik meg a kenyér. Az
utolsó vacsora különböző leírásaiban szintén nem szerepel egyik Jakab sem, hogy így valamelyiküket a
kenyérrel kapcsolatba lehessen hozni. A Jacobus-zománcképen szereplő kenyér rejtélye tehát a két apostol-Jakab szféráján belül maradva
Jakab apostol képe a Magyar
megoldhatatlannak tűnik.
Szent Korona hátrafelé hajló
keresztpántjának felső részén.

Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy az Újszövetség nem két Jakabot ismer, hanem hármat. Ez
a harmadik Jakab úgy jelenik meg, mint „az Úr testvére”, az Úr atyjafia (ld. Gal 1, 19, ahol Pál ezt a Jakabot is apostolnak nevezi). Erről a
harmadik Jakabról szól Pál, amikor a Jézus feltámadása utáni megjelenéseinek tanúit felsorolja:
[Krisztus] feltámadott a harmadik napon az írások szerint, és
hogy megjelent Kéfásnak, azután a tizenkettőnek; azután megjelent
2

Ld. Pap Gábor, Hazatalálás, 542.
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több, mint ötszáz atyafinak egyszerre [...]; azután megjelent Jakabnak; azután mind az apostoloknak” (1Kor 15, 4-7).
A fentiek alapján világos, hogy a tizenkettőnek való megjelenéskor egyben mindkét Jakabnak is megjelent Jézus. Ez utóbbi Jakab
tehát – számos egyéb forrás egybehangzó tanúsága szerint – nem
azonos az előző kettővel, hanem Jézus családjához tartozik. Miután I.
Heródes Agrippa az idősebb Jakabot, a János testvérét megölette
(Csel 12, 1-2), ez a Jakab, „az Úr testvére” lett a jeruzsálemi gyülekezet vezetője. Tőle származik az újszövetségi Jakab-levél is.
Az Újszövetség kanonikus iratai alapján azonban ehhez a harmadik Jakabhoz sem tudjuk kötni a Koronánk zománcképén látható,
balkézben tartott kenyeret. Itt hívható segítségül egy – azóta csupán
töredékeiből ismert – ősevangélium, melyet az óegyházi írók A héberek szerinti evangéliumnak neveznek.3 Ennek egyik – éppen a harmadik Jakabra vonatkozó – töredékét ugyanis Hieronymus (Szt. Jeromos) De viris illustribus (A kiváló férfiakról) című, Kr. u. 392-393ban írt művének 2. fejezetében idézi. A szerző kiemeli, hogy Jakab
mellékneve Justus, azaz „igaz” volt, és művének róla szóló részében
több korábbi szerzőt is idéz annak igazolására, hogy rá is szolgált erre
a melléknévre. A Hieronymus művének jelen témánkhoz kapcsolódó
bekezdése így hangzik:
Az az evangélium, amelyet Héberek szerintinek neveznek, amit
én nemrégiben fordítottam le görögre is, latinra is, és gyakran használta ezt Adamantiosz [=Origenész], amint ő a Megváltó feltámadása
után történtek kapcsán ezt idézi: „Az Úr pedig miután odaadta a gyolcsot a főpap szolgájának, elment és megjelent Jakabnak, Jakab ugyanis megesküdött, hogy nem fog enni kenyeret azon órától fogva, mikor
az Úr kelyhét kiitta, mindaddig, amíg őt nem látja feltámadva a halottak közül.”
Majd ugyanott, nem sokkal később: „Hozzatok asztalt és kenyeret – mondta az Úr”, és nyomban hozzáteszi: „Vette a kenyeret és
megáldotta, megtörte és Jakabnak, az Igaznak adta, mondván neki: –
Testvérem, egyed kenyeredet, mert feltámadott az Embernek Fia a
halottak közül” (kiemelések tőlem – PKI).4
3

Ezt az evangéliumot több rangos egyházatya is ismerte, ill. idézte: Antiochiai
Ignatiosz (†110), Jeruzsálemi Kürillosz, Alexandriai Kelemen, Origenész, Euszebiosz
és Hieronymus is.
4
Ld. pl. Vanyó László, szerk., Apokrifek, Ókeresztény írók sorozat, II. kötet (Budapest:
Szent István Társulat, 1988), 286-287; Vanyó László, szerk., Apostoli atyák, Ókeresztény írók sorozat, III. kötet (Budapest: Szent István Társulat, 1988), 28. Vö. Jézus
rejtett szavai, szerk. Hubai Péter, Prőhle Károly és Rugási Gyula (Budapest: Holnap
kiadó, 1990), 106.
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A fenti idézet számos érdekességet tartalmaz. Az Újszövetségben
pl. nem olvasunk arról, hogy Jézus a gyolcsot (az arcát fedő keszkenőt?) a főpap szolgájának adta volna. A Jakabnak való megjelenést –
amint azt fentebb idéztük – Pál is megerősíti ugyan, de arról nem tud,
hogy Jézus Jakabnak a fenti esküje alóli feloldozása érdekében jelent
meg számára.5 A szöveg mindenképpen korai hagyományra utal, hiszen Hieronymus mindezt Origenészre hivatkozva közli (Origenész
pedig 184 és 254 között élt, jóval Hieronymus kora előtt, az evangélium szövege pedig Origenésznél is korábbi, ld. alább). Az ún. Héberek
szerinti evangélium fenti töredéke világos magyarázatot szolgáltat
arra nézve, hogy a Magyar Szent Korona Jakabja miért kenyeret tart a
balkezében.
Néhány szót hadd ejtsünk még erről a titokzatos, ún. Héberek
szerinti evangéliumról. Az egyházatyák hagyatékáról szóló, a vonatkozó szakirodalomban alapműnek számító négykötetes munkájában
Johannes Quasten – aki éppen a fenti idézetet közli ebből az iratból –
többek közt megállapítja, hogy ezt az evangéliumot héber betűkkel
ugyan, de arámul írták.6 A Szíriában (így pl. Berytus, azaz Berütosz
városában) élő nazarénusok is használták ezt az evangéliumot, maga
Hieronymus tőlük szerezte az általa görögre és latinra lefordítandó
példányt.7 Noha jelen keretek közt részletesen nem foglalkozhatunk
vele, a jelenkori kutatások fényében az arám és a héber minden további magyarázat nélküli azonosítása ma már egyáltalán nem olyan
egyértelmű, mint néhány évtizeddel korábban. Annál is inkább, mert
ugyanaz a Hieronymus egy másik, Pelagius ellen írt munkájában így
fogalmaz: „A Héberek szerinti evangélium, melyet káld vagy szír
nyelven, de héber betűkkel írtak, melyet a nazarénusok mindmáig
használnak” (kiemelések tőlem – PKI).8 A káld vagy szír nyelveket
pedig aligha lehet a héberrel azonosítani, de annál nagyobb valószínűséggel köthetők a keresztyénségnek azokhoz az oldalágaihoz, amelyek továbbéltek ugyan, viszont az évszázadok folyamán több vagy
kevesebb legitimitást tudtak maguknak kiharcolni az egyre „hivatalosabbá” váló nagyegyháztól. Ezekhez az oldalágakhoz tartozik pl. a
5

Ez természetesen fölveti azt a kérdést is, hogy vajon a nagycsütörtök éjszakáján történt eseményről, az utolsó vacsorán körbeadott kehely kiivásáról van-e szó, ugyanis ott
a kanonikus evangéliumok szerint csak a tizenkettő volt jelen (ld. pl. Mt. 26, 20), ez a
kérdés azonban kívül esik jelen vizsgálódási körünkön. A tényhez azonban nem fér
kétség: a fenti történetet az ún. Héberek szerinti evangélium egyértelműen a harmadik
Jakabhoz, az Úr atyjafiához kapcsolja.
6
Johannes Quasten, Patrology, 4 kötet (Utrecht: Spectrum, 1950-86), I, 111.
7
Ld. Hieronymus, A kiváló férfiakról, 3 in Vanyó László, szerk., Apostoli atyák, Ókeresztény írók sorozat, III. kötet (Budapest: Szent István Társulat, 1988), 29.
8
Ld. Hieronymus, A pelagiánusok ellen III, 2 in Vanyó László, szerk., Apokrifek,
Ókeresztény írók sorozat, II. kötet (Budapest: Szent István Társulat, 1988), 289.
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szír, a kopt, az örmény, de a szkíta keresztyénség is. Quasten különben kissé pontatlanul datálja ezt az evangéliumot a második századra,
hiszen már a Kr. u. 110-ben vértanúhalált halt Antiochiai Ignatiosz is
hivatkozik rá, így könnyen meglehet, hogy az ún. Héberek szerinti
evangéliumot már az első század végén írásba foglalták. Mindenesetre egyáltalán nincs időben távol a négy kanonikus evangéliumtól,
melyeket a szakirodalom Kr. u. 70 és 100/120 közé datál,9 magyarán
a fenti evangéliumban megőrzött Jakab-epizód egyáltalán nem tekinthető lényegesen fiatalabbnak a kanonikus evangéliumok beszámolóinál.
A Szent Korona Jakab-képén szereplő kenyér fenti magyarázata
alapján minden kétséget kizáróan megerősíthető, hogy Pap Gábornak
a Koronán fellelhető Jakabságra vonatkozó megállapítása valóban
helytálló, hiszen ez a kép ily módon most már nem két, hanem egyenesen három Jakab alakját sűríti egyetlen tulajdonságcsomagba. A
második megállapítás – melyet itt csupán másodlagos hangsúllyal
szeretnék fölvetni – ennek a harmadik Jakabnak a Koronán elfoglalt
helye szerinti képi üzenetre vonatkozik. Egyrészt ugyanis fontos,
hogy mit ábrázol a kép, másrészt azonban az sem mindegy, hogy hol
helyezkedik el. Véleményem szerint ez a harmadik Jakab erősíti meg
igazán azt, hogy miért kell éppen ennek a zománcképnek a Tamás
apostol nyaktól lefele takart képe fölött lennie. Az ugyanis, aki kételkedett az „Ember Fiának” testi feltámadásában (ti. Tamás), feltehetőleg nem léphet közvetlen érintkezésbe a teremtő atyai minőséggel (ti.
a felső Pantokrátor-képpel).
Míg Tamásnak a feltámadásban való kételkedését, a testiséghez
való túlzott ragaszkodását „lefele”, a földi világ irányába a II. József
idején eltávolított Szűz Mária-kép „szűrte meg”, ugyanezt a kételkedést „fölfelé”, a Teremtő felé az a harmadik Jakab szűr(het)i meg, aki
a balkezében tartott kenyérrel igazolja: ő mindvégig hitt – így a Korona viselőjének és szemlélőjének is hinnie kell – a Jézus feltámadásában. Csakis így kerülhet valaki közvetlen kapcsolatba a teremtés
központjával.

9

A túlrészletezés elkerülése érdekében itt pusztán felsorolom a négy kanonikus evangélium jelenleg általánosan elfogadottnak mondható keletkezési idejét: Márk (Kr. u. 70
körül), Máté és Lukács (Kr. u. 80-90 körül), végül János (kb. 90-100). Utóbbi szövegének végleges összeállítása akár 120-ig is eltarthatott. Antiochiai Ignatiosz Héber evangélium-idézetére vonatkozóan ld. Antiochiai Ignatiosz, Levél a szmirnaiakhoz III, 2 in
Vanyó László, szerk., Apokrifek, Ókeresztény írók sorozat, II. kötet (Budapest: Szent
István Társulat, 1988), 189. Fentieket egyértelműen megerősíti Hieronymus, A kiváló
férfiakról, 16 in Vanyó László, szerk., Apostoli atyák, Ókeresztény írók sorozat, III.
kötet (Budapest: Szent István Társulat, 1988), 40.
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Harmadik, és egyben utolsó megállapításunk talán szintén nem fölösleges, mert áttételesen ugyan, de a Korona készítésére vonatkozik. A fentiek alapján ugyanis egyértelmű, hogy
a Korona Jakab-zománcképének készítője ismerte az ún. Héberek szerinti evangélium fenti
részletét (akár eredetiben, noha ez nem bizonyított, viszont közvetett módon mindenképpen),
hiszen semmilyen más okkal nem tehetett volna
kenyeret a kezébe (említettük már, hogy sem
Filep, sem András zománcképén nincs kenyér,
ami pedig a kanonikus János-evangélium alapA Szent Korona hátulsó ján indokolt lenne). Egy dolog azonban rendkíkeresztpántja: felül
vül fontos: a Héberek szerinti evangéliumot a
Jakab, alatta a nyaktól
Kr. u. V. századtól kezdődően gyakorlatilag
lefele eredetileg Szűz
teljesen „elfelejtették”, mondhatni szinte egyálMária képével takart
talán nem idézték.10 Apokrif jellege miatt
(„megszűrt”) Tamás
apostol képével.
Hieronymus kora után lassan feledésbe is merült, sőt, a középkor derekán, jó néhány évszázaddal a bibliai kánon lezárását követően (így a X-XI. században)
nem is igazán volt ajánlatos efféle apokrifekre hivatkozni, mert könynyen eretnekség gyanújába keveredhetett az ember. 11 A kérdés tehát
így fogalmazható meg: hihető-e, hogy a Jakab apostol zománcképének készítője (aki a mai hivatalos álláspont szerint legkorábban II.
Szilveszter pápa idején működött a X-XI. század fordulóján) egy azóta már csaknem hatszáz éve „elfelejtett” – sőt, az újszövetségi kánon
IV. századi lezárása óta „eretnek”, „tilos” és minden valószínűség
szerint „veszélyes” – apokrif evangélium tudósítása alapján fogalmazza képi üzenetté a Koronánkon szereplő Jakabság harmadik elemét? Noha ez sem teljesen lehetetlen, mégis sokkal kisebb a valószínűsége, mint annak, hogy a Jakab-kép (és kockáztassuk meg: a többi
Az V. század elejéről származó néhány (gyakorlatilag utolsó) hivatkozás után csupán
egy – meglehetősen szűkszavú – említésről tudunk, mely a mai ismereteink szerint
Nikephorosz Chronographiájából való, állítólag a 850 körüli időkből. Itt mindössze
ennyit találunk: „A Héberek szerinti evangélium 2200 versből áll”. Ld. Vanyó László,
szerk., Apokrifek, Ókeresztény írók sorozat, II. kötet (Budapest: Szent István Társulat,
1988), 291.
11
Már Szidéi Philipposz (konstantinápolyi diakónus az V. század elején) így emlékezik
a Héberek szerinti evangéliumra: „A [régiek] teljesen elvetették a Héberek szerinti
evangéliumot, és az úgynevezett Péter- és Tamás-evangéliumot, eretneknek tartván
azokat.” Ld. Vanyó László, szerk., Apokrifek, Ókeresztény írók sorozat, II. kötet (Budapest: Szent István Társulat, 1988), 291. A fenti idézet ékesen bizonyítja, hogy már az
ötödik század elején (nemhogy a tizedik század végén, a hivatalos álláspont szerinti
koronakészítés legkorábbi időpontjában!) sem volt ajánlatos az eretnekség vádjának
veszélye nélkül a Héberek szerinti evangéliumra hivatkozni.
10
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kép is, azaz maga a Korona) készítése időben sokkal közelebb áll a
Héberek szerinti evangélium korához, mint a Kr. u. X. század,12 és
talán abból az időből való, amikor ezt az evangéliumot még széles
körben ismerték, és bátran idézték még a kétségtelen tekintélynek
örvendő ókori egyházatyák is.13 A Jakab zománcképének háttere (a
négylábú állattal) szintén valószínűtlenné teszi a Rómából való származást.14 A Jakab kenyerének „apokrif” jellege ezzel egybehangzóan
megerősíti azt a képileg többször is igazolt feltevést, hogy Koronánk
készítését elsősorban nem a hivatalos nagyegyház „kanonizált” judeokrisztián teológiája ihlette, hanem a világos jelek szerint egy másik,
kétségtelenül szintén keresztyén, de nem római, ill. bizánci gondolkodás.
Amennyiben tehát a Korona felső részének (és benne Jakab zománcképének) X-XI. századi római eredetét valaki még mindig fenn
kívánná tartani, akkor a következő – teológiatörténeti szempontból
megválaszolhatatlan – dilemma elé kerül: mi értelme lehetett a XI.
században olyan jelképek használatának, amelyek forrása akkorra
már tulajdonképpen ismeretlen volt, illetve, ha valaki számára még
mindig ismerős lett volna, az nagy valószínűséggel kárhozatos eretnekségnek tartja, és alkalmazását minden erejével megakadályozni
igyekszik? Ha tehát mégis a római kúria rendelésére és annak felügyelete mellett készültek ezek a zománcképek, akkor azt a csaknem
Szándékosan mellőzöm az ún. corona latina, ill. corona graeca kifejezéseket, hiszen
a Korona egysége mellett Pap Gábor és sok más neves kutató által felhozott érvek
ezeket a megnevezéseket minden szempontból érvénytelenítették. De a Jakab zománcképe még a Koronát mesterségesen kettéosztó „tudományos” szándék szóhasználata
szerint is a corona latina része, így – elvileg – Rómából kellene származnia (akár a XXI. századból, akár későbbről).
13
Amint fentebb már említettük, a legelső – általunk ismert – Héber evangéliumtöredék Antiochiai Ignatiosztól származik, aki Kr. u. 110-ben halt meg. Utoljára kb. a
IV-V. századi egyházatyák (így Hieronymus, †419) műveiben találkozunk vele. Az ún.
Héberek szerinti evangélium elvesztése már csak azért is nagy kár, mert nem kizárt,
hogy a Koronához kapcsolódó más rejtélyek megoldásában is segítségünkre lehetne.
Origenész pl. a következő gondolatot idézi belőle: „ha valakinek tetszik a Héberek
szerinti evangélium, ott maga a Megváltó mondja: az imént megragadott engem az én
anyám [sic!], a Szentlélek, egyetlen hajszálamnál fogva, és átvitt engem a nagy Tábor
hegyére, annak azzal a nehézséggel kell szembenéznie, hogy miképpen lehet az Ige
által lett Szent Lélek a Krisztus anyja.” (ld. Origenész, Kommentár János evangéliumához, II, 6; vö. Jézus rejtett szavai, 104). Szerzőnk ezt természetesen azzal oldja fel,
hogy Krisztus szerint mindenki az ő „fitestvére, nőtestvére és anyja”, aki „cselekszi a
mennyei Atya akaratát”, így mivel a Lélek is az Atya akaratát cselekszi, ugyanígy lehet
a Krisztus „anyja” is, noha valójában az Igétől származik. Ezt az origenészi értelmezést
mellőzve, és a Szent Lélekre, mint a Krisztus anyjára tekintve a Héberek szerinti evangélium fenti töredéke alapján talán azon az együttesen is el lehetne ismét gondolkodni,
amely a Koronánkon a Felső és az Alsó Pantokrátor, valamint a lecserélt (talán a Szent
Lélekre is utaló?) Szűz Mária-kép ilyetén hármasságának üzenetét illeti.
14
Ld. Pap Gábor, Hazatalálás, 553.
12
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képtelen állítást kellene elfogadnunk, hogy a mesterek több ízben is
alaposan túljártak magas rangú egyházi megrendelőik eszén, ami –
valljuk be – még a „sötét” középkor pápai udvarában is nehéz feladat
lehetett, sőt! A római kúria X-XI. századi hivatalos zománckészítői
ugyanis – amennyiben ők vagy későbbi középkori mesterek készítették volna a Koronát, ill. annak a felső részét – sokkal óvatosabbak
voltak, semhogy ilyen (a keresztyénség akkorra már többszörösen
kiátkozott oldalágából, illetve apokrif evangéliumokból származó)
jelképekkel tűzdeljék tele a hivatalos hagyomány szerinti „első magyar keresztyén és apostoli királynak” szánt uralkodói fejéket...
Minthogy valószínűleg nem is ők, nem is ott és nem is akkor készítették.
Kelt Nagyenyeden, 2009. március 16-án, városomnak a labanc hadaktól való
megtisztításának, a híres „nagyenyedi két fűzfának” emléknapján. Ajánlom a Bethlen
Gábor Kollégiumot 1704. március 16-án, virágvasárnapon fűzfadorongokkal és fiatal
életük odaáldozásával védelmező nagyenyedi tógátus deákok:Krizbai György, Marosvásárhelyi Péter, Zágoni András, Magyari István, Ajtai András, Vajai György, Dobolyi
Ferenc, Debreceni István, Szászhalmi György, Szotyori Imre, Szemerjai György,
Szotyori Gergely, Váradi Bányai János és Kaposi Rigó Sámuel emlékének.

Tápay Miklós, dr.

Román kommunista vezetők és a román titkos
szolgálat szerepe ’56-os forradalmunkban
Idevágó adatok Ion Mihai Pacepa: Red Horizons (Vörös Horizontok)
c. könyve 1987-es angol kiadásából
1954 áprilisában, a sztálini személyi kultusz felszámolásának és
a szovjet kollektív-vezetés átmeneti időszakában, a Kremlin javaslatára Románia is megszüntette a Párt egyszemélyes vezetését és helyette a Központi Bizottság (KB) 4-tagú titkárságát hozta létre. A
Kremlin ragaszkodott ahhoz, hogy ennek egyik tagja a Moszkvában
gyors katonai és politikai kiképzésben részesült Nicolae Ceausescu
legyen, aki a fegyveres és biztonsági erőket felügyelje.
Ceausescu fanatikus nacionalista volt. A nemzetbiztonságot érintő párt és kormány állásokban csakis romániai születésű és két generációig visszamenőleg tiszta román nemzetiségűeket engedélyezett.
Más etnikumhoz tartozó román állampolgárok (magyarok, németek,
bolgárok, szerbek, és zsidók) nem lehettek a Párt KB-a nemzetvédelmi részlegében, a DIE-ben, a Securitate Központban vagy a fegyveres
erők tábornoki karában. (A DIE = Departamentul de Informatii
Externe = Külföldi információs Osztály ami megfelelt az amerikai
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CIA-nak vagy a szovjet KGB-nek, a Securitate pedig az FBI-nak.)
Románok, akik más etnikumhoz tartozókkal kötöttek házasságot,
csendben félre lettek állítva, figyelmen kívül hagyva a Román Népköztársaság alkotmányában minden román állampolgárnak biztosított
egyenlő jogokat. (Ezek az intézkedések messzemenően emlékeztettek
a náci-Németország fajvédő törvényeire.) Néhány magyart, németet
és zsidót csak propaganda célból helyezett magas állami állásokba,
akikben azonban nem bízott és távol tartott belső, bizalmas körétől.
A különböző romániai kisebbségek közül, Ceausescu a magyarokat kifejezetten gyűlölte, részben számarányuk miatt – hisz Erdélyben akkor több, mint 2 millió magyar élt – részben pedig, mert összetartottak. 1960 után az Erdélyben tömörült magyarokat kezdte szép
csendesen Románia más területeire szétszórni, miközben az ország
más részeiből románokat irányított Erdélybe, főleg a magyar
határmenti nagyobb városokba, mint Arad, Nagyvárad és Szatmárnémeti.
Mikor az 56-os forradalom napjaiban Hruscsov, a Szovjet Únió
(SzU) Kommunista Pártjának főtitkára és Malenkov, a Párt KB-nak
tagja a legnagyobb titokban Bukarestbe érkeztek, hogy Nagy Imre
kormánya elleni esetleges szovjet katonai beavatkozásról tanácskozzanak, román részről ezen a tárgyaláson hárman vettek részt:
Gheorghe Gheorghiu Dej, Románia első kommunista diktátora, Emil
Bodnaras, ’az öreg bolsevik’ és a Politburo legfiatalabb tagja, Nicolae
Ceausescu. Román részről mind a hárman gyors és határozott katonai
beavatkozást sürgettek. Ceausescu különösen szenvedélyesen érvelt
ilyen beavatkozás érdekében, hangsúlyozva, hogy egyes határmenti
körzetekben Románia már titokban fegyverekkel látta el és tájékoztatta a magyar biztonsági erőket – értsd alatta a ÁVO-t – az ’ellenforradalmárok’ elleni önvédelmi harcban. Közvetlen román katonai beavatkozást is felajánlottak. A két szovjet vezető ehhez elegendőnek
tartotta a Magyarországon akkor állomásozó szovjet katonai erőket és
nem akarták a magyar krízist nemzetközivé tenni más csapatok odaküldésével. – Hruscsov ugyanekkor arra kérte a román kormányt,
hogy használják fel a 2 milliós romániai magyar kisebbséget – mely
akkor Európa legnagyobb kisebbsége volt – titkos és messze ágazó
kémtevékenységre az értelmiségiek és egyetemisták körében, Budapesten, valamint az osztrák és román határ mentén. Ceausescu lett
ennek a politikai felügyelője. Bukarestbe érkezett KGB tanácsadók
segítettek megszervezni és koordinálni a DIE-nek ezt a működését
Magyarországon. – Többszáz magyar származású és magyarul tudó
Securitate ügynök lett Magyarországra küldve, mint látogató, hogy
azonosítsanak annyi magyar ’ellenforradalmárt’, amennyit csak tudnak. – Ugyanakkor 100 DIE tisztet küldtek Nyugatra és onnan Ma99

gyarországra, hamis osztrák, nyugat-német, olasz és francia útlevelekkel, hogy ott trójai faló módján tevékenykedjenek a forradalom
ellen. Értékes adatokat gyűjtöttek a magyar ellenállás központjaiból,
vezetőikről, illegális csoportokról, valamint a Kommunista Párton, a
kormányon és a hadseregen belüli kapcsolataikról.
Ceausescu sürgősen Budapestre küldte Wilhelm Einhornt, a DIE
helyettes főnökét, aki mint a román követség tanácsosa volt álcázva.
Ő lett az újonnan létesített budapesti DIE képviselet vezetője és öszszekötő tiszt Jurij Andropovhoz, a szovjet nagykövethez, valamint az
ottani KGB főnökhöz. (Einhorn Magyarországon született, a spanyol
polgárháborúban, mint önkéntes szolgált a Spanyol Vörös Hadseregben, majd szovjet állampolgár és KGB tiszt lett. A 2. Világháborúban
a francia ellenállásban vett részt. 1948-ban lett a román biztonsági
erők tisztje, de megtartotta a KGB-ben elért rangját is.) A DIE legfontosabb feladata ekkor az volt, hogy megszervezze a 24 órás rádió öszszeköttetést magyarországi ügynökeivel. Ennek eredményeként a DIE
Romániában fontos információkat kapott naponta, amit azonnal továbbítottak szovjet tanácsadókhoz, akik ugyancsak rádión keresztül
állandóan kapcsolatban álltak Moszkvával. A jelentések elsősorban
neveket tartalmaztak: az októberi forradalom (Pacepa ezt tévesen
szeptemberinek mondta) fő szervezőinek, a leglázongóbb egyetemistáknak a neveit, köztük azokét, akik nem fogadták el a DISZ-t (Dolgozó Ifjúsági Szövetség), mint saját szervezetüket és az október 23.-i
utcai tüntetésekre készültek; a hadseregben a kommunistaellenes tisztek listáját és a Mindszenty bíboros környezetében levők neveit.
1956 november 4.-én a szovjet csapatok megtámadták Budapestet. November 13.-án Nagy Imre a jugoszláv követségen keresett menedéket más politikusokkal és családtagjaikkal együtt. Gheorghiu Dej
ekkor elfogadta Hruscsov bizalmas követelését, hogy csalják ki Nagy
Imrét a követségről, vigyék Romániába és tartsák ott titokban fogva,
míg a magyar kormány helyzete meg nem erősödik. Ceausescu lett
ezzel a feladattal is megbízva. Miután a budapesti Román Követség
hivatalosan közölte Nagy Imrével, hogy semminemű vádat nem
emelnek ellene, ő beleegyezett, hogy Romániába vigyék. Így került
Nagy Imre a DIE biztonsági házába, Bukaresttől 12 km-re északra, a
Ploesti-i műút mentén, ahol 1957. április 14.-én közölték vele, hogy
le van tartóztatva. (Nagy esetét illetően csak Gheorghiu Dej és
Ceausescu tudott Moszkva szándékáról.)
1957 márciusában Kádár Moszkvába látogatott és mikor visszatért, Nagy Imrét, mint ellenséget bélyegezte meg. A budapesti DIE
képviselet és legtöbb illegális csoportja ekkor még mindig aktív volt:
mint nyugati állampolgárok, vagy nyugaton élő magyarok szerepében
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a szovjet inváziót ellenző magyarok hosszú listáit továbbították Bukarestbe, illetve Moszkvába. Egy szovjet tanácsadó szerint ezek közül
sokan, titokban a SzU-ba lettek deportálva. – Nagy Imrét aztán magyar repülőgépen vitték Budapestre, ahol titkos tárgyaláson halálra
ítélték és 1958 júniusában ki is végezték.
Ezek után egy román politikai vezető – beleértve Ceausecut is –
sem volt hajlandó beszélni Románia szerepéről a magyarországi
szovjet invázióval, vagy Nagy Imre sorsával kapcsolatban. Sőt, évek
múltán Ceausescu úgy kezdte magát feltüntetni, bizalmas, belső körében, mint az egyetlen román vezetőt abban az időben, aki ellenezte
Magyarország szovjet lerohanását és a forradalom elfojtását. Még azt
is állította, hogy határozottan arra törekedett, hogy Romániát távol
tartsa ’a szovjet mocsoktól’.
Ki tudja, hogy Ceausescu ezzel a hazugsággal nem szerzett-e jó
pontokat Nyugaton?...
A könyv szerzőjéről: Ion Mihai Pacepa a román DIE főnöke volt
tábornoki ranggal. 1978. július 27.-én, egy hivatalos nyugatnémetországi útját kihasználva kért menedékjogot az USA bonni követségén és állt át az amerikai oldalra. Pacepa egyike volt a legmagasabb rangú, a szovjet blokkból elmenekült vezetőknek. Átállása a
hidegháború idején, mint az egyik szovjet csatlósállam kémszervezetének főnöke egyedülálló politikai szenzációt jelentett. Az információs
anyag, amiről tudott, oly mérhetetlenül nagy volt és a Nyugat számára oly páratlanul fontos, hogy Pacepa CIA által végzett kihallgatása 3
évig tartott, teljes munkaidővel! Beszámolója alapjaiban ingatta meg
az egész szovjet blokk kémkedési és kémelhárítási munkáját, Romániában pedig a DIE teljes összeomlásához, a román kormány minden
részlegében kiterjedt személyi változásokhoz és megmagyarázhatatlan eltűnésekhez vezetett.

Tápay Miklós, dr.

ROMÁNIA KÜLÖN ÚTJA
A VARSÓI SZERZŐDÉSBEN
Romániának a Varsói Szerződésen (VSz) belül 1961 óta tapasztalt, a többi tagállamétól különböző álláspontja, visszatekintve, talán
már 1954-55 óta volt észlelhető. Akkortájt az Osztrák Államszerződés megkötése már valószínűnek látszott és Romániában csakúgy,
mint Magyarországon, szovjet csapatok állomásoztak azon a címen,
hogy az ausztriai szovjet katonai erők utánpótlási vonalát biztosítsák.
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Csakhogy ezek az erők mindkét országban nemcsak az utánpótlási
vonalak mentén voltak elhelyezve, hanem a két ország más területein
is. (Nálunk például a Dunántúlon Székesfehérvár, Pápa, Zalaegerszeg
térségében és a Bakonyban, az Alföldön Kecskeméten, Makótól keletre és Debrecentől délkeletre a román határ mentén.) Így a helyzet
valóságban mindkét ország teljes szovjet katonai megszállását jelentette.
Az osztrák államszerződés soron következő megkötése mindkét
országban felvetette azt a reményt, hogy ezeket az alakulatokat – a
Párizsi Békeszerződés rendelkezéseinek megfelelően – majd visszavonják és ezzel mind a két ország megszállása végre végetért, 10 évvel a II. Világháború után. És mi történt?
1955 május 15.-én, hosszas huza-vona és szovjet akadékoskodás
után, végre valóban tető alá hozták az Osztrák Államszerződést az
Ausztriát megszállva tartó nyugati hatalmak és a Szovjet Únió (SzU)
között. Ezzel Ausztria szövetséges megszállása megszűnt és megkezdődhetett az idegen csapatok kivonása. Az osztrákok ujjongva ünnepelték a szovjet alakulatok távozását. – Magyarországról és Romániából történő szovjet kivonulásra azonban nem került sor, mert 4 nappal az Osztrák Államszerződés előtt, 1955 május 11.-én a SzU európai csatlósait egy katonai tömbbe, a VSz-be kényszerítette, mely
szovjet főparancsnokság alá került. Ezt a szovjet tömb a nyugateurópai katonai védelmi szövetség, a NATO ellen hozta létre és ennek a paktumnak a Magyar Népköztársaság is tagja lett. Így a Varsói
Paktummal nemzetközi jogi alapot teremtettek nemcsak Magyarország és Románia, de Lengyelország és Kelet-Németország további
szovjet megszállására is és minden remény szertefoszlott, hogy ez a
megszállás belátható időn belül végetér. A szovjet tömbből ekkor
csak Albánia, Bulgária és Csehszlovákia nem volt megszállva. (A
VSz érvényben maradt egészen a SzU 1991. december 26.-án bekövetkezett összeomlásáig, bár az Antall kormánynak sikerült elérni
1991 júniusában, hogy Magyarország ebből kilépjen és a szovjet csapatokat visszavonják.)
A román kommunisták, akik elsősorban románok, mégpedig
szélsőségesen nacionalista románok maradtak, még az 56-os forradalom előtt felvetették Nyikita Hruscsov szovjet pártfőtitkárnál a Romániában tartózkodó szovjet csapatok kivonásának ügyét, amit a
szovjet vezetés először mereven elutasított. A Román Munkáspárt
(RMP) vezetősége azonban kitartott érdekeik mellett. (Az RMP nevét
csak annak 1965-ös 9. Kongresszusán változtatták Román Kommunista Pártra – RKP.) Az RMP Politikai Bizottsága (PB) a magyar forradalom idején, 1956. október 31.-én tartott ülésén úgy döntött, hogy
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a szovjet csapatok kivonásának ügyét újra Moszkvának szegezik, sőt
azt még megtoldják a szovjet katonai tanácsadók visszahívásának
kérelmével is. Kérésük alátámasztására felhozták még a magyar forradalmat is, mondván, hogy míg ott ilyen nagymérvű lázongás folyik,
náluk lám, milyen békés és nyugodt a helyzet. Ennek érdekében kíméletlenül elfojtottak minden 56-tal szimpatizáló megnyilvánulást
nemcsak Erdélyben, de Románia más területein is. Százával tartóztatták le, ítélték el és deportálták Zsilavára és a Duna-Delta vidékére az
ellenzéki szervezkedések és megmozdulások résztvevőit, akik között
természetesen aránytalanul nagy számban voltak képviselve a magyar
kisebbség tagjai, köztük persze teljesen ártatlanok is. Még halálos
ítéletek is születtek és Magyarországon kívül egyedül Romániában
végeztek ki embereket 56-os tevékenységükért. Tudomásunk szerint
legalább 20 ilyen halálos ítélet született.
A románoknak a szovjet kivonulása melletti következetes követelő kiállása végül is meghozta az eredményt: 1958-ban a Szovjet
valóban kivonta csapatait Romániából, amit mint egyoldalú fegyverzet-csökkentést adtak el a Nyugatnak. (Tehát náluk a szovjet megszállás 1944-től 1958-ig, csak 14 évig tartott, míg nálunk ez 1944-től
1991-ig, 47 évig.) 1964-ben pedig még a KGB katonai tanácsadók
visszahívását is sikerült elérniük! Felmerül a kérdés, hogy miként is
tudták ezt a románok elérni? Ennek 2 lehetséges magyarázata van:
egyik a SzU-nak 1956-os forradalmunk után hirtelen bekövetkezett
nemzetközi elszigetelődése, a másik pedig Románia első kommunista
diktátorának, Gheorghe Gheorghiu Dejnek ravasz kül- és belpolitikája.
Ad 1: Bár forradalmunkat a szovjet katonai túlerő egykönnyen
vérbe fojtotta, a szabad világ szemében erkölcsileg mi voltunk a
győztesek. Forradalmunk az egész kommunista világmozgalmat alapjaiban ingatta meg és a legerősebb nyugati kommunista pártok, a
francia és az olasz sorai is erősen megritkultak. – A SzU Kommunista
(Bolsevik) Pártjának 20. Kongresszusán, 1956. február 24-25.-ére
virradó éjjel elhangzott Hruscsov ’titkos’ beszédével elkezdődött
desztalinizálás egy enyhülési folyamatot indított el nemcsak a Vasfüggöny mögött – Albánia és Románia kivételével – de a Kelet és
Nyugat közötti nemzetközi politikában is. Ez az enyhülési folyamat
aztán 56 után egy csapásra megállt és a SzU kínos elszigetelt helyzetbe került, bizonyos fokig még a kommunista táboron belül is, hisz’ a
nyugati kommunistákon kívül Kuba és Kína sem egészen értett egyet
velük. Ebből a helyzetből elemi érdeke volt a SzU-nak kikerülni és
nem kockáztathatta meg, hogy még egy másik csatlós állammal, Romániával is konfliktus helyzetbe kerüljön.
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Ad 2: G. G. Dejt, akit a maga idejében a ’Balkán rókájának’ neveztek a legtöbb más szovjet csatlós állam diktátorával szemben nem
Moszkvából küldték országába, azaz nem volt ’moszkovita’. Ő kezdettől fogva hazai nacionalista – és nem internacionalista – káderekkel vette magát körül és így építette fel a maga sztalinista egyeduralmát. A saját moszkovitáival pedig, mint riválisokkal, leszámolt! Mikor a 20. Pártkongresszus után az egész szovjet blokkban lassan elkezdődött a desztalinizálás, Moszkva természetesen Romániától is
hasonló kurzust várt. Dej erre bejelentette, hogy a desztalinizálás náluk már korábban megtörtént – mikor a saját moszkovitáival számolt
le. Így Romániában minden folytatódott a régi sztálini módszerekkel
és semmi sem változott. Ő nyílván átmenetinek tekintette a diktatúra
enyhülését a SzU-ban és inkább várt, semmint hogy lazítson a maga
belpolitikájában.
Így Románia a Varsói Paktum többi államához képest bizonyos
fokig eltérő helyzetbe került, amit a szovjet eltűrni látszott. A belpolitikában megnyílvánuló különbözőséget követték aztán a külpolitikában is olyan lépések, melyek a románoknak elnézett nagyobb mozgástérre utaltak. Ez a nagyobb mozgástér azonban nem jelentett függetlenséget, inkább egy megtűrt különbözőséget a Varsói Paktumon
belül, amit a Nyugat kezdetben biztató jelnek tekintett egy esetleges
későbbi kiválás irányában.
A román kommunisták megmaradva elsősorban románnak, reálisan látták helyzetüket a VSz-en belül egy esetleges atomháború esetén, azt, hogy egy ilyen világ-konfliktusban a SzU maga hozza majd
meg a döntést szövetségeseivel való konzultáció nélkül, tekintet nélkül a következményekre és elvárná a totális együttműködést tőlük. Az
1962. október 22-31.-i kubai rakétaválság idején történtek ui. erre
engedtek következtetni. E helyzetből kiutat keresve, csaknem pontosan 1 évvel a kubai válság után, a románok a legnagyobb titokban,
külügyminiszteri szinten felvették a kapcsolatot az Egyesült Államok
kormányával és közölték, hogy egy esetleges kelet-nyugati atomháború esetén Románia semleges marad! Igen: semleges, mégpedig a
VSz-ben vállalt kötelezettségeik ellenére. Vagyis, történelmükhöz
híven, ismét készek voltak szövetségeseik elárulására és átállni! –
Miután a Szovjet 1958 óta katonailag nem volt jelen Romániában és
miután az amerikaiakat sikerült meggyőzni, hogy Románia területén
nincsenek nukleáris fegyverek tárolva, Washington tudomásul vette
Románia meglepő döntését és az új helyzetet. (Ez Johnson elnök idejére esik.) Nyugati diplomaták és történészek Raymond Garthoff, a
diplomácia amerikai történésze 1993-as közleményéből értesültek
erről először. Ez csak megerősítette, amit már megelőzőleg is sejtettek.
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Az előbb említett titkos tárgyalások mellett volt azonban számos
nyílt bizonyíték is a románok külön politikai és katonai útjára a VSzen belül:
A hatvanas években sorozatosan utasították el a VSz ülésein
meghozott, a szovjet vonaltól eltérő Kínát elítélő nyilatkozatokat,
azaz a szovjet álláspont ellen álltak ki. – a VSz politikai tanácskozó
testületének (ptt) ülésein is legtöbbször a többiekétől eltérő, egyéni
véleményt hangoztattak, ami az elvárt testvéri együttműködés helyett
inkább akadékoskodásnak tűnt.
1961-től kezdve Románia nem küldött többé tiszteket szovjet katonai akadémiákon való továbbképzésre.
1963-tól kezdve, demonstratív módon, ismételten távol tartotta
magát a VSz tagállamainak katonai tevékenységében: nem engedélyezte a közös hadgyakorlatokat Románia területén és más szövetséges országokban csak megfigyelőkkel és egész kis katonai erőkkel
képviselte magát ilyen hadgyakorlatokon.
Nehéz-fegyverek gyártásában igyekezett függetleníteni magát, de
állandó pénzhiánya miatt ez a képessége korlátozott maradt. 1959 és
1964 között G.G. Dej fokozatosan megvalósította Románia területének csak saját katonai erőkkel való megvédésének rendszerét. –
Ceausescu ezt a védelmi rendszert örökölte és volt képes 1,2 millió
embert mozgósítani és védelmi helyzetbe felállítani, mikor 1968-ban
megtagadta Románia részvételét Csehszlovákia megszállásában, bár
ez a ’megtagadás’ nem volt teljes. A román hadsereg szállítógépei ui.
2 szovjet légi hadosztályt szállítottak Ukrajnából Zólyom (Zvolen)
repülőterére, ahol a földi kiszolgáló személyzet magyar és lengyel
volt. A románok ugyancsak résztvettek bolgár katonai erők
légiszállításában is. (Ebben a megszállásban a SzU félmillió katonával vett részt, Lengyelország 50 ezerrel, Kelet-Németország és Magyarország 20-20 ezerrel és Bulgária talán 10 ezerrel.) Ekkor azonban
maga Ceausescu sem volt biztos abban, hogy – miután szárazföldi
erőkkel nem vett részt a Csehszlovákia elleni akcióban – nem feszítette-e túl a húrt és ez nem von-e majd maga után egy VSz inváziót
Románia ellen? Legalább is erre lehet következtetni azokból a nemrég nyilvánosságra került iratokból, amelyek szerint augusztus 25.-én,
tehát 4 nappal a csehszlovákiai bevonulás után Ceasescu nagy titokban, váratlanul Belgrádba utazott és Románia szovjet megszállásának
esetére menedékjogot kért Titótól. És nemcsak a maga és az egész
román pártvezetés, de még a megmaradt hadserege részére is! Tito
erre lényegében pozitív választ adott azzal a kikötéssel, hogy a katonaságot – nemzetközi megállapodások értelmében – csakis lefegyverezve és zárt táborokba tudja majd befogadni.
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A hetvenes években Románia folytatta a VSz-en belül szovjet javaslatokkal kapcsolatos makacsságát és nyíltan ellenezte a szocialista
internacionalizmus elveit. Ezzel függ össze, hogy megtagadta a szocialista tábor munkamegosztásának szovjet tervében való részvételt
is. (Ennek lényege az volt, hogy minden szocialista állam részére
kijelölték, hogy a jövőben milyen ipari termékeket gyárt majd. A magyarországi rádiógyártást például áttették Bulgáriába.) Ehelyett viszont Románia hajlandóságot mutatott a Nyugattal való szorosabb
gazdasági együttműködésre, ami nyugati hadászati technológia megvásárlásában is megmutatkozott.
Ceausescu még a sportban is megtalálta a módját, hogy különállását bizonyítsa: Románia volt az egyetlen, a VSz államai közül, mely
résztvett a Los Angelesi Olimpián 1984-ben, amit az egész vörös
blokk bojkottált, megtorlásul, hogy az Egyesült Államok és több nyugati állam lemondta a Moszkvai Olimpián való részvételt 1980-ban
Afganisztán 1979-ben történt szovjet megszállása miatt.
Felmerül a kérdés, hogy Bukarestnek ilyen mérvű külön útja, ami
több esetben provokációnak is beillett, hogy nem vonta maga után a
SzU válaszát, beleértve egy katonai lépést is? A szokatlan szovjet
tolerancia egyik magyarázata az, hogy a román pártvezetés mindig is
tudta, hogy meddig lehet a húrt feszíteni és mikor kell esetleges szovjet beavatkozással számolni. E tekintetben az volt a véleményük,
hogy közvetlen szovjet beavatkozással csak akkor és ott kell számolni, amikor és ahol belpolitikai fejlemények alapjaiban fenyegetik egy
VSz tagállam stabilitását, azaz egy kommunista állam létét. Ez történt
ugyanis 1953-ban Kelet-Berlinben, 1956-ban Magyarországon, 1968ban Csehszlovákiában és majdnem ez történt 1956-ban és 1981-ben
Lengyelországban is. Ilyen körülményeket elkerülendő, Ceausescu
ezért tartott fenn mindvégig szigorú pártfegyelmet, sztálini diktatúrát,
ami a terror ’békéjét’ és stabilitását eredményezte. – Ezen kívül Románia külön útja sohasem fenyegette a SzU biztonságát: a románok
pl. sohasem céloztak egy esetleges NATO tagság lehetőségére. – A
szovjet tolerancia másik magyarázata Románia földrajzi fekvése volt:
kommunista államokkal volt körülvéve (SzU, Bulgária, Jugoszlávia
és Magyarország) és így elképzelhetetlen, hogy egy nyugati állam
biztonságát illetőleg garanciát ajánlhatott volna.
A 80-as években, Reagan idején, aztán Románia, mint egy csaknem utolsó sztálinista állam szerepe lényegesen leértékelődött a Nyugat szemében, elsősorban emberi és kisebbségi jogokat semmibevevő
belpolitikája miatt. De jelentősen gyengült szerepe a VSz-en belül is,
ahol szerette volna elkerülni az ott napirenden levő reformok tárgyalását és elválasztani azokat a katonai együttműködés ügyétől. – Kül-
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politikailag a szovjet blokk és a Nyugat között két évtizedig élvezett
mozgástere egyre inkább beszűkült, majd megszűnt.
Belpolitikailag Ceausescu Sztálinét is felülmúló személyi kultusza, mindenkivel szembeni beteges bizalmatlansága, terrorja és a
gazdasági nehézségek végül is rendszerének bukásához vezettek. – A
Ceausescu rezsim összeomlása Tőkés László és felesége temesvári
templomukból való elhurcolásával kezdődött 1989. december 16.-án
este. Folytatódott december 17.-én, vasárnap a temesvári Dóm téren
történt vérfürdővel, mikor a Securitate és a hadsereg a tömegbe lőtt,
258 halottal. És befejeződött december 22.-én Bukarestben, a Palota
téren, mikor a rendőrség és a katonaság átállt a tüntető tömeg oldalára. – A menekülő ’conducator’-t és Elena feleségét, aki miniszterelnök-helyettese volt, 25 éves ’uralkodásuk’ után elérte megérdemelt
végzetük: 1989. december 25.-én egy rendkívüli katonai rögtönitélő
bíróság, a bufteai katonai bázison, a Securitate ostroma közben(!)
halálra ítélte és kivégeztette.
Nekünk, magyaroknak ilyen elégtétel–sajnos–nem adatott meg.
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Dr. Várdy Béla

SZENT MIKLÓS PÜSPÖK CSODÁJA
Kétszáz ruszin és néhány magyar bányász életének
a megmentése 1907-ben.
1907. december 19-én, délelőtt 11:30-kor óriási bányalégrobbanás rázta meg a Pittsburgh-től mintegy harminc mérföldre délkeletre
fekvő Darr-bányát, amely robbanás legalább 239, de lehet, hogy 325
emigráns bányásznak oltotta ki az életét. (1) A robbanás az akna szájától mintegy másfél-két mérföldre a tárnák legmélyében történt,
aminek következtében mentésről szó sem lehetett. A bent levő bányászok vagy azonnal, vagy pedig közvetlen a robbanást követő percekben mind meghaltak. Sokat csak szétroncsolt emberi testrészek formájában találtak meg, és ennek következtében legalább ötven bányásznak még a kilétét sem tudták felfedezni. Ez annál is inkább így
volt, mivel a bányarobbanást követően az életben maradott bányászok
jelentős része azonnal más bányatelepekre távozott. A szétrobbant
Darr-bánya üzembehozatalához ugyanis legalább két-három hónapra
volt szükség. Ez alatt az idő alatt a Barr-bányászok mind kereset nélkül maradtak. Az ilyen keresetkiesést azonban kevés bányászcsalád
bírta volna ki. Tehát sokan már a robbanást követő napokban felkerekedtek és elindultak új munkalehetőségek felé. Az eltávozottak kilétét
persze senki sem vette számba. Néhány hét leforgása után már senki
sem tudta megállapítani, hogy a névtelen holtestek halmaza között ki
az, aki meghalt, és ki az, aki életben maradt, csak időközben eltávozott a bányatelepről. (2)
A Darr-bánya Pittsburgh-től délkeletre, a Youghiogheny folyó
két partján elterülő Jacobs Creek és Van Meter nevű bányatelepekkel
volt kapcsolatban. A bánya bejárata a folyó balpartján, Van Meterben
volt, a munkások legtöbbje azonban a folyó jobb partján elterülő Jacobs Creek nevű falucskában lakott. Ennek következtében a korabeli
sajtó inkább a Jacobs Creek-féle, és nem pedig a Van Meter-féle bányarobbanásról adott ismételten hírt. Ez aztán annyira belement a
köztudatba, hogy erről a hatalmas katasztrófáról azóta is csak mint a
„Jacobs Creek-féle bányarobbanásról” beszélnek és írnak.
A Darr-bányában közel ötszáz főleg királyi Magyarországról
származó, legalább féltucat nemzetiséget jelentő bányász dolgozott.
Persze ezek nem képzett bányászok voltak, hanem csak egyszerű
földnélküli agrárproletárok, akik vendégmunkásként kerültek az
Egyesült Államok iparvidékeire. Abban a reményben szánták rá magukat a kivándorlásra, hogy néhány évi kemény munka után vissza-
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térhetnek hazájukba, ahol megtakarított pénzük segítségével emberibb életet és élhetőbb körülményeket teremthetnek önmaguknak és
családjuknak.
A Darr-bánya munkásai között mintegy 150 magyar, és legalább
200 ruszin bányász volt. De voltak szlovákok, lengyelek, olaszok,
németek és mások is. A magyarok, szlovákok, és egyéb nemzetiségiek főleg katolikusok, reformátusok, és evangélikusok, a ruszinok pedig mind görög katolikusok voltak. Azonban a magyarok között is
volt néhány Kárpátaljáról származó görög katolikus. Ennek a ténynek
perdöntő jelentősége lett azzal kapcsolatban, hogy ki pusztult el, és ki
maradt életben a hatalmas robbanás napján. Az előbbiek ugyanis
mind az 1582-ben bevezetett Gregoriánus-naptárt, az utóbbiak pedig
a Krisztus előtt 46-ban bevezetett Juliánus-naptárt követték egyházi
ünnepeik vonatkozásában. A két naptár között a 20. század elejére
már tizenhárom nap eltérés volt. Vagyis a Julius Caesar által bevezetett naptár már tizenhárom nappal volt elmaradva a XIII. Gergely
pápa által bevezetett és róla elnevezett Gregoriánus-naptár mögött. Ez
annyit jelent, hogy a robbanás napja, 1907. december 19-e a Julianusnaptár szerint csak december 6-a, tehát Szent Miklós – vagyis Mikulás – napja volt.
Itt tudni kell azt is, hogy a harmadik és negyedik század fordulóján élt myrai Szent Miklós püspök (270-343) a Keleti Orthodox és a
Görög Katolikus Egyház kimagasló szentje. Évszázadok folyamán az
ő alakjából nőtte ki magát mind az európai Mikulás, mind pedig az
amerikai Santa Clause. Névnapja a keleti keresztény egyházak egyik
legjelentősebb ünnepe, amit minden ortodox és görög katolikus hívőnek kötelessége megünnepelni. Azon a napon – vagyis Mikuláskor –
a keleti egyházak hívei fizikai munkát nem végezhetnek. Akkor
ugyanis lelki üdvösségük érdekében kell munkálkodniuk. (3)
A fentiekből nyilvánvaló, hogy a Gergely-naptár által jelzett december 19-e – a robbanás napja – a Julianus naptár szerinti Szent
Miklós, illetve Mikulás napja volt. Ennek következtében a Darrbánya munkásai közül a görög katolikusok – mintegy kétszáz bányász
– azon a napon nem dolgozott, hanem a felszínen maradt. Ez mentette
meg őket a biztos haláltól. Ha ugyanis lementek volna a bánya mélyébe, ők is mind ott pusztultak volna. Így azonban az összes ruszin
és néhány görög katolikus magyar életben maradt.
Ez a tény azonnal nyilvánvaló lett az életben maradottak köreiben. Ennek a csodálatos életbenmaradásnak eredményeként szárnyra
kapott az a hiedelem, hogy ezt a kétszáz bányászt Szent Miklós püspök mentette meg a biztos haláltól. El is nevezték mindjárt „Szent
Miklós csodájának” – amely kitörülhetetlenül beleívódott a helyi gö109

rög katolikusok tudatába. Valóban csoda volt-e, vagy csak egy szerencsés véletlen, nem lehet eldönteni. Ez ugyanis kizárólag hit kérdése. Az életben maradottak és leszármazottaik azonban meg vannak
győződve, hogy ezt a csodálatos életbenmaradást Szent Miklós püspök beavatkozásának köszönhetik. (4)

A bányarobbanás háttere
Századforduló Amerikája millió számra vonzotta Dél- és KeletEurópa népeit. 1880 és 1914 között Olaszország, Németország, az
Osztrák-Magyar Monarchia, az Orosz Birodalom, valamint a Balkánfélsziget mintegy 25 millió földhözragadt szegényt küldött át a gyorsan iparosodó Amerikába. Ezek – mint fent megjegyeztük – mindanynyian a tisztességes emberi élet és a viszonylagos meggazdagodás
reményében hagyták el hazájukat, hogy az Újvilágban leljenek írt a
hazai nyomorban kapott sebeikre.(5)
Kivándorlásukkal a lehetőségeik megnőttek, de századforduló
Amerikája sem kecsegtette őket könnyű életformával. Szemben az
1871-ben létrejött Német Birodalommal, ahová Bismarck már az
1880-as években bevezette a munkásvédő társadalmi biztosítási rendszert, korabeli Amerikában a munkás – s főleg a dél- és kelet-európai
bevándorolt – teljesen védtelen volt. Alacsony bérért napi tíz-tizenkét
órát kellett dolgoznia heti hat napon át, hogy megkeresse azt a minimumot, melyből önmagát és családját eltarthatja.
1910-ben például, a pittsburghi Carnegie Steel Works acélüzemben 14,400 munkás dolgozott, akik közül 11,700 Dél- és KeletEurópából származott. Igen kevés pénzért igen sokat dolgoztak. A
szakképzett gyári munkás heti 51, a szakképzetlen pedig – akik közé
a magyarok is tartoztak – heti 54 órát. Az acélgyári kohókban azonban még ennél is többet, vagyis heti 63 órát jelentett a munkaidő. Az
acélmunkások és bányászok átlagos évi jövedelme 400 dollár körül
volt, ami mai pénzértékben mindössze 8,800 dollárnak felel meg.(6)
A McKees Rocks-i Pressed Steel Company – amely főleg csak
magyar és magyarországi „tót, ruszin, horvát, oláh munkásokat”(7)
alkalmazott – még kevesebbet fizetett. A szakmunkások hat napon át,
éjfél utáni egy órától délután fél kettőig (12.5 órát ) dolgoztak, amiért
nem egészen egy dollárt, tehát kevesebb, mint heti hat dollárt kerestek. Ez mindössze 300 dollár évi keresetnek felel meg. A szakképzetlenek ettől még kevesebb bére volt. Egyes fennmaradt bérlisták szerint három napi munkáért mindössze a hihetetlennek tűnő egy dollárt
fizettek nekik. (8)
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Ezért a kevés bérért igen veszélyes körülmények között dolgoztak, melynek következtében nagy százalékban lettek az acélművek és
bányák áldozatai. Egyes statisztikai adatok szerint 1880 és 1900 között az amerikai iparban 35,000 halálos baleset történt. Ugyanakkor
ennek a számnak a sokszorosa – 536,000 munkás – szenvedett komoly sérüléseket minden évben. 1906-1907 folyamán egyedül a pittsburghi gyárakban 526 munkás lett üzemi baleset áldozata.(9)
Ugyanez vonatkozik a bányákra is, amelyek 1905 és 1920 között
évente legalább 2,000 áldozatot követeltek. Persze voltak különleges
időpontok is, amikor a halál sokkal nagyobb számban szedte az áldozatait. Ilyen volt például 2007 decembere, amikor egyetlen hónap
folyamán 3,200 embert, főleg kelet-európai bevándorlót ölt meg a
bánya. Ehhez jönnek aztán az acélkohók áldozatai, akik a folyékony
acélban lelték halálukat. A kohórobbanás és az azzal járó borzasztó
halál oly gyakori jelenség volt, hogy az még a különben érdektelen
amerikai politikai és vallási elitet is megmozgatta.
A sok meggazdagodott iparmágnás közül a Pittsburgh környéki
kizsigerelt bevándorlók elsősorban a szintén bevándorolt Andrew
Carnegie (1835-1919) acélmágnást okolták a nyomorult életformájukért.(10) Hisz az ő gyáraiban és acélkohóiban dolgozó 17,000 munkás közül mindössze csak 120 dolgozott napi nyolc órát. A többiek
mind legalább tíz-tizenkét órát húztak le oly alacsony bérért, amely
alig volt fele az amerikai szakszervezeti munkások bérének. A nők
viszont a férfi munkások bérének csak a felét, és a szakszervezetekbe
tömörült munkások bérének pedig csak az egyharmadát kapták.
A kis bérek mellett is a munkások oly veszélyes körülmények
között dolgoztak, hogy minden évben ezrével lettek az üzemi balesetek áldozatai. A Bevándorló című lap 1909. május 14-i számában „A
gyilkos Pittsburgh” cím alatt jelent meg egy cikk, amely Alexander
Irvine New York-i protestáns lelkész adatai alapján a következőket
írja: „1907-ben a pittsburghi kórházakban kétezer sebesültet helyeztek el, akik közül ötszáz ember nyomorékká lett egész életére, ötven
ember egy-egy lábat, negyvenöt ember egy-egy karját vesztette el
munkaközben, ötszáz embert pedig meggyilkolt a munka”. (11) Majd
a szerző így folytatja: „A sebesültek nyolcvan százaléka heti tíz dollárt keresett a nagy ‘emberbarát’ [Andrew Carnegie] telepein. A
meggyilkoltak családjainak nyolcvannyolc százaléka egyetlen centet
sem kapott kártérítésképpen. Sokan pedig annyit kaptak, hogy a temetési költségeket is alig fedezte”.(12)
A bevándorolt munkásoknak egyetlen fegyvere a sztrájk volt. De
azt is nehezen lehetett megszervezni, mivel a munkaadó iparmágnások kihasználták a több, mint egy tucat nemzetiség közötti ellentéteket,
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amelyek sokáig megakadályozták azt, hogy közösen szervezkedjenek.
A sztrájkok azonban idővel mégis elszaporodtak. Először főleg a
bennszülött amerikai munkások részéről, akikhez idővel a bevándoroltak is csatlakoztak. Hoffman Géza (1885-1921), az OsztrákMagyar Nagykövetség tudós alkonzulja 1911-ben megjelent Csonka
munkásosztály című könyvében 1905 és 1910 között mintegy hetven
nagyobb sztrájkot sorol fel, amelyekben magyarok is részt vettek.
Ezek közül a legjelentősebb az 1909-es Pittsburgh-melletti McKees
Rocks-i sztrájk volt, amely komoly engedményeket eredményezett a
kivándorolt munkásság részre.(13) Azt követően aztán a munkások
helyzete fokozatosan javult. Ez azonban már csak 1909et követően
történt, mintegy két évvel a borzalmas 1907-es év után, amikor halomszámra hullottak el a magyarok a pittsburghi acélkohókban és a
Pittsburghot körülvevő szénbányák mélyein.

Tömeghalál a bányák mélyein
Az 1907-es esztendő a „Jones and Laughlin Acélművek” kohórobbanásával és több tucat magyar munkás kínhalálával kezdődött.
Ugyanez az év a mintegy 250-325 életet követelő december 19-i bányakatasztrófájával, és legalább 131 magyar bányász pusztulásával
végződött.
A robbanást kővetően azonnal megindultak a mentési munkálatok. De mivel a bányászok legtöbbje a bánya bejáratától mintegy
másfél-két mérföldre a bánya mélyében dolgozott, amit a lezuhanó
kőtörmelékek is elzártak, a mentési munkálatok igen lassan haladtak.
A pusztulás teljes volt, így a mentés gyakorlatilag csak a holttestek
megkeresésére és kihozatalára szorítkozott.
A két bányatelep lakóit – az özvegyeket és árvákat – a kétségbeesés ejtette hatalmába. Ugyanis, amint a clevelandi Szabadság tudósítója megjegyezte, „Jacobs Creeken nincs ház, amely ne vesztette volna el a családfenntartóját.”(14) E jelentés szerint, „a Darr-bányában
dolgozott összes magyar bányász közül mindössze csak kettő menekült meg, és így az egész magyar plézen [bányatelepen] mindössze
két férfi maradt: Jávorszky Mihály vizseli és Erős Bertalan somodi
illetőségű bányász.” (15) Ez a két magyar bányász is csak azért menekült meg, mert aznap valami személyi oknál fogva nem ment le a
bányába. A bányában levők közül is csak két amerikai bányász –
Patrick Linnaugh és Thomas Williams – maradt meg, mivel ők közvetlen a kijárat közelében tartózkodtak. Habár megsérültek, mégis
részt vettek a mentési munkákban, illetve a holttestek megtalálásában
és kihozatalában.(16)
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A görög katolikus ruszinok vesztesége nem volt jelentős, mert –
mint fenn leírtuk – ők a Juliánus-naptárt követték és Szent Miklós
püspök napját (Mikulást) tizenhárom nappal később, december 19-én
– a Julianus-naptár szerint december 6-án – ünnepelték. Közel 200
görög katolikus ruszin nem dolgozott.(17) Ha ők is a bányában lettek
volna, akkor a halottak száma 500 fölött lett volna.
Egyes helyi csoportok közül a Vas megyei áldozatok száma volt
a legnagyobb, hisz, mint a clevelandi Szabadság riportere megjegyezte, a bányában pusztult „30 Vas-megyei német, 25 tót és 50 rusznyák.”(18) A legnagyobb veszteség azonban az amerikai magyarságot érte. A robbanást követően 131 magyar bányász megszenesedett
holteste hevert a Darr-bánya mélyén. Köztük igen sok gyermek korban levő fiatal legény is elpusztult. Ugyanis – a Szabadság szerint – a
Darr-bányában „rendesnél több fiatal, 15 éven aluli gyereket alkalmaztak, ezek is mind elpusztultak a katasztrófa alkalmával. Köztük
van a 14 éves Lakatos Ferenc is.”(19)
A mentési munkálatok még sokáig folytak, míg végül is 239
holttestet kihoztak. Ebben a számban aztán meg is állapodtak, habár a
pontos számot sohasem lehetett megtudni. Egy másik áldozat-névsor
317, illetve 325 elpusztult bányásznak a nevét tartalmazza.(20) Mint
fent említettük, újabb áldozatnévsorok összeállítása azért oly nehéz,
mert egyes testek teljesen elégtek és elpusztultak, és ugyanakkor sok
össze nem tartozó emberi testrészt is találtak. Azonkívül több bányász
holttestét a robbanást követően meg sem találtak. Egy Van Meter-i
öreg bányász, aki sok évtizeddel később időnként bemerészkedett a
bányába, még az 1980-as évek folyamán is talált addig fel nem fedezett embermaradványokat. (21)
A közelmúltban egy Internetes Szénbányászati Múzeum egy
újabb halállistát publikált, amely 396 elhullott bányásznak a nevét
tartalmazza, akik közül 325 a Darr-bánya 1907. december 19-i robbanás áldozata volt. Ezek szerint ez a hatalmas bányarobbanás nem 239,
hanem 325 bányászt küldött a másvilágra.(22)
Ebben a névsorban 141 bányász név szerint és magyarként
van feltüntetve, akik közül 127 a december 19-i, 14 pedig az előző
napok bányaszerencsétlenségeinek voltak az áldozatai. Több felsorolt
bányász esetében hiányzik a nemzetiségi megjelölés. Az utóbbiak
közt legalább hat bányász könnyen felismerhető magyar névvel rendelkezik (Balogh András, Kovács Charles/Károly, Lendvay Albert,
Sándor Frank/Ferenc, Soltész Steve/István, és Torday Joe/József). Az
utóbbiak közül négy a decemberi bányakatasztrófának volt az áldozata. E névsor alapján tehát az 1997. december 19-i bányarobbanás magyar áldozatainak a számát 131-ben jelölhetjük meg, amely szám
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kereken 40 százalékát teszi ki az ugyanakkor és ugyanott meghalt 325
bányásznak.(23)
Az elpusztult magyar bányászok sok esetben nehezen felismerhető eltorzított nevekkel szerepelnek ezen a listán. A felismerhető nevek
között van a következők: Arvu = Árva, Beras = Béres, Laszio =
László, Bulog = Balogh, Gyroi = Győri, Harrath/Harwat = Horváth,
Kovaco = Kovács, Lacatos/Lakates = Lakatos, Mihaley = Mihályi,
Nagg = Nagy, Paster = Pásztor, és még egy sereg más név. Ugyanakkor vannak olyanok is, akiknek keresztneve kerül a családi nevük
helyére (e.g. István, Viszokai; János, Csurkó; János, Harraly; János,
Hornyák; János, Kormai; Pál Kevekes [Kerekes], stb.)
Már a robbanás napjának késő estéjén 15 holttestre akadtak, de
ezek esetében „ötnek hiányzott a feje, s a többiek is felismerhetetlenségig voltak összeroncsolva.”(24) Egy másik jelentés szerint, „mire
ráborult az este fekete takarója a szomorú bányaplézre, még csak 12
holtestet sikerült megtalálni, de azok is annyira össze voltak roncsolva, hogy a személyazonosságot nem lehetett megállapítani.”(25)
Ugyanakkor „a bánya mélyéből, a szerteágazó tárnákból halált hozó
gázok öntik gyilkoló leheletüket, és mindenkit, aki közelükbe ér,
megöléssel fenyegetnek.”(26)
A robbanást követő napokban az amerikai magyar újságok több
áldozatnévsort köröztek, de a magyar áldozatok számát sohasem tudták pontosan megállapítani. Az egyik nyomtatott névsor például csak
75 nevet tartalmazott.(27) De még ennek a névsornak az összeállítói
is tudták, hogy ez csak részleges névsor lehet. S amint fenn láthattuk,
a valóságos szám majdnem duplája volt a Szabadság-ban felsoroltak
számának.
Sajnos, az áldozatlistákon felsoroltak közt igen sok gyermekkorban levő 14-15 éves bányász is szerepel. De még ez a névsor sem
adja vissza a teljes valóságot. Ugyanis, amint ezt a nagy tragédiát
feldolgozni óhajtó Van Meter-i baptista lelkész elmondta a 2007-ben
rendezett száz éves megemlékezés keretében, több 10-12 éves gyermek is ennek a nagy bányarobbanásnak az áldozata lett. Az akkori
szokás szerint ezek a fiatalok sok esetben az apjuk vagy idősebb bátyjuk „dögcédulájával” mentek le a bányába, hogy ottani munkájukkal
hozzájáruljanak a család anyagi szükségletei kielégítéséhez. A bánya
vezetősége tudott ezekről a kis csalásokról, de annyira már nem érdekelte őket a dolog, hogy ezt a gyermekkihasználó munkát leállítsák.(28)
A bányásztársadalom teljes tudatában volt annak, hogy ezért a
hatalmas katasztrófáért elsősorban a Darr-bányát birtokló Pittsburgh
Coal Company felelős, hiszen már napokkal korábban annyira gázo114

sak voltak az aknák, hogy két vezető pozícióban levő amerikai – Archibald Black főellenőr és David Wingrove tűzoltó parancsnok – le is
mondtak. Mindketten otthagyták a bányát, mert a tulajdonosok nem
voltak hajlandók figyelembe venni az általuk jelzett veszélyeket.(29)
Ugyanakkor a bányászok családtagjai azzal is tisztában voltak, hogy
ez ellen a Társaság ellen pert nyerni nem lehet. Akárhány katasztrófa
is történt a múltban, az erre kiküldött vizsgálóbizottság a Társaságot
minden esetben felmentette, és a felelősséget az elpusztult bányászok
nyakába varrta. Kártérítést sem igen akart fizetni, csupán a holttesteket volt hajlandó a Társaság költségén eltemettetni.
A Pittsburgh Coal Company vezetősége tudatosan terjesztette a
bányászok felelősségét, amely aztán be is került a köztudatba, méghozzá olyannyira, hogy még nyolc évtizeddel később azt is ismételgették a különböző lapok publicistái. 1987-ben például, a bányarobbanás 80. évfordulója alkalmából, a greensburgi és pittsburghi
Tribune-Review publicistája a következőket írta az egyik idevonatkozó cikkében: „A Pittsburgh Szén Társaság megtette a lépéseket,
hogy a bánya olyan biztos legyen, amilyen emberileg lehetséges volt.
Szellőztető ventilátorok működtek [...], az elgázosodott területeket
korlátokkal zárták el, és megparancsolták, hogy egyetlen bányász se
lépje át a korlátot [...]. Azonban az egyik bányász elmozdította az
egyik korlátot és besétált a jobb oldali második tárnába. Ezzel öngyilkosságot követett el, és egyben 238 társának a gyilkosa is lett.”(30)
Ez a leírás semmi más, mint a bányatársaság jól kigondolt és elterjesztett propagandája. Ennek legfontosabb ellenbizonyítéka a két fent
jelzett vezető pozícióban levő egyénnek a lemondása és kivonulása a
bányából mindössze néhány nappal a december 19-i nagy bányarobbanás előtt.
A Darr-bányarobbanás áldozatai 130 özvegyet, több mint 300 árvát, és további 112 eltartandó személyt, többnyire elaggott szülőt,
hagyott itt minden támogatás nélkül. Az özvegyek azonban nem sokáig maradtak özvegyek. A kivándoroltak soraiban ugyanis még mindig többségben voltak a férfiak, és így az emigráns társadalom állandó nőhiányban szenvedett. Ennek következtében minden női személy,
függetlenül múltjától vagy családi helyzetétől, egyhamar kelendő lett.
Sok egyéb mellett ez a tény is nyilvánvalóvá lett a fent említett Van
Meter-i baptista lelkész kutatásaiból. Az élni akarás és a családi szükség rákényszerítette az özvegyeket, hogy minél hamarabb új férjet,
egy újabb családeltartót találjanak maguknak. Ez annál is inkább így
volt, mert a bányatelepek kis házai, melyben a bányászcsaládok laktak, mind a bányatársaság tulajdonát képezték. És ha egy család elvesztette a család fejét, aki aktív bányász volt, akkor az a család
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kénytelen volt kiköltözni a házból, hogy átadja helyét egy újabb bányászcsaládnak.
A bányarobbanást követő napokban, amikor a katasztrófa mérete
tudatosodott, az amerikai társadalom és az emigráns egyházak is
megmozdultak az özvegyek és árvák érdekében. Ugyanezt tette a
magyar kormány, a washingtoni nagykövetség, valamint a pittsburghi
konzulátus is. Erre igen nagy szükség volt, mert a katasztrófát követő
napokon különböző hivatású ügynökök lepték el a bányatelepeket,
hogy meghatalmazásokat vegyenek fel az özvegyektől. Ezt a sötét
tevékenységet a pittsburghi Konzulátus azonnal leállította és a United
Mine Workers Association-nel [Egyesült Bányász Egyesülettel] öszszefogva igyekezett az özvegyek és árvák helyzetét képviselni a bányavállalattal szemben. Ennek lett is valami eredménye, azonban
közel sem annyi, amely kárpótolta volna a családfenntartók elpusztulását.
1910-ben a Pittsburgh Coal Company még a „Darr-bánya” nevét
is letörölte a térképről. Összeolvasztotta a közeli „Banning No. 3”
bányával, az utóbbinak a neve alatt. A két bányát földalatti folyosóval
kötötték össze, és így az egykori Darr-bánya az utóbbinak csupán egy
újabb bejárata lett. Ez a közös bánya teljes gőzzel működött éveken
át, és 1913-ban 350 bányásszal 155,000 tonna szenet termelt. A háborús években a termelés fokozatosan csökkent. 1919-ben már csak
30,000 tonna szenet bányásztak ki belőle. Azt követően aztán egyhamar be is zárták az egész bányát.
Az 1907-ben elpusztult bányászok is lassan a feledés homályába kerültek. Igaz, hogy 1909-ben a helyi temető közepén felállítottak egy
hatalmas gránit emlékművet, amelyen a következő szöveg olvasható:
(31)
To the Memory of the Martyrs
The Darr Mine disaster, Dec. 19. 1907
erected by the Hungarian-American Federation 1909
Magyar fordításban:
Az 1907. dec. 19-i Darr-bányaszerencsétlenség vértanúinak emlékére emelte az Amerikai Magyar Szövetség 1909-ben

Idővel azonban ezt az emlékművet is elfeledtette az idő.
De 1994-ben a Pennsylvania Historical Museum Commission
[Pennsylvaniai Történeti Múzeum Bizottsága] újból felfedezte és a
következő bronztáblával jelölte meg az 1907-es bányarobbanások
helyét.
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DARR MINE DISASTER
On Dec. 19. 1907, an explosion killed 239 men and boys, many Hungarian immigrants, in Darr coal mine near Van Meter. Some from the
closed Naomi mine, near Fayette City, which exploded on Dec. 1,
killing 34. Over 3000 miners died in Dec. 1907. The worst month in
U.S. coal mining history. In Olive Branch Cemetery, 71 Darr miners,
49 unknown, are buried in a common grave.
Magyar fordításban:
DARR-BÁNYA-FÉLE KATASZTRÓFA
1907. december 19-én egy bányarobbanás 239 nagyrészt magyar férfit és fiatal legényt
ölt meg a Van Meter közelében levő Darr-bányában. Néhányat a Fayett City melletti
bezárt Naomi-bányában, amely december 1-én robbant fel, megölve 34 embert. 1907
december folyamán, amely az amerikai bányaipar legvéresebb hónapja volt, több mint
3000 bányász pusztult el. Az Olive Branch Temetőben, egy közös sírban 71 Darr bányász van eltemetve, közülük 49 ismeretlen.

Ez volt a helyzet a Pittsburghi-környéki acélkohókban és szénbányákban 1907-ben, amikor egy sor kohórobbanás és bányaszerencsétlenség rázta meg a helyi magyar kolóniát. E bánya és iparvidéken
szinte százával pusztultak el a magyar nemzet idegenbe szakadt
gyermekei. Ezek mind egy szebb jövő reményében mentek át a tengeren, de ezt a szebb jövőt csak nagyon kevesüknek sikerült meglelnie.
Jelentős részük ugyanis az acélkohók és a szénbányák áldozata lett,
anélkül, hogy valaha is megközelítették volna azt a bizonyos szebb
jövőt. (32)
Kivételt csak azok képeztek, akiknek sikerült élve kikerülni a
szénbányák és acélkohók emberőrlő mélyeiből, és azt követően megindulhattak a családépítés és társadalmi haladás tekervényes útján.
Ezt tette az a mintegy 200 főnyi magyarországi ruszin – és néhány
görög katolikus magyar is –, akik megmaradásukat a Mikulásként
ismert Szent Miklós püspök csodájának tudták be. (33)
JEGYZETEK:
1. A hivatalosak rendszerint 239 Darr-bányában elpusztult bányászt emlegetnek, de az
egyik Interneten is megtalálható névsorban 317 bányász, egy másikban pedig 325 ott
elpusztult bányász neve szerepel. Lásd: http://www.gendisasters.com/data1/pa/mines/
jacobscreek-mineexp-dec1907.htm; és http://patheoldminer.rootsweb .com/darr1.html
2. A Jacobs Creek-i bányarobbanás történetét a következő tanulmányok összegezik:
Raymond A. Washlaski, Ryan P. Washlaski, Peter E. Starry, Jr., “Darr Mine Disaster,
December 19, 1907”; és “Darr Mine and Banning No. 3 Mine.” Cf.
http://patheoldminer.rootsweb.ancestry.com/darr2.html;
http://patheoldminer.rootsweb.ancestry.com /darr.html
3. A Julianus és Gregorianus naptárokkal kapcsolatban lásd a Wikipedia idevonatkozó
cikkeit: “Julian Calendar.” Lásd: http://en.wikipedia.org/wiki/Julian_calendar; és
“Gregorian Calendar.” Lásd: http://en.wikipedia.org/wiki/ Gregorian_calendar
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4. Szent Miklós püspök állítólagos szerepét szépen összegezte, de főlag Ruszin szempontból, Christina Duranko az egyik idevonatkozó tanulmányában: “Darr Mine
Disaster. The 100th Anniversary of the Intercession of St. Nicholas”. Lásd:
http://patheoldminer.rootsweb.ancestry. com/darr4.html
5. Amerikai bevándorlási statisztikára – amely nem jelez minden bevándorlót, tehát
hiányos –- lásd: Leonard Dinnerstein és David M. Reimers, Ethnic Americans. A
History of Immigration, 4th ed. (Columbia University Press, New York, 1999), pp.
218-221; és Harvard Encyclopedia of American Ethnic Groups, szerk. Stephan
Thernstrom (Harvard University Press, Cambridge, MA, 1980), pp. 1045-1076.
6. Mindezt Tezla Albert összegezi Valahol túl meseországban. Az amerikás magyarok
1895-1920 című két kötetes munkájában (Európa Könyvkiadó, Budapest, 1987), II.,
pp. 7-11. Ezentúl csak Tezla-ként idézzük. A dollár értékének a csökkenésével kapcsolatban lásd az Interneten a "The Inflation Calculator" programot, mely pontosan kimutatja a dollár értékének 1800 és 2007 között történt változását. Cf. http://www.
westegg.com/inflation/infl.cgi.
7. A dualista korban a később népszerűsített "szlovák" és "román" nemzetnevek a
magyar nyelvben még ismeretlenek voltak. Éppen ezért a korabeli amerikai-magyar
források is mindig csak a "tót" és "oláh" nemzetneveket használják.
8. Tezla, II, pp. 7-8
9. Tezla, II, p. 8.
10. Andrew Carnegiről sok tucat könyv jelent meg, amelyeknek jelentős része erős
részrehajással (pro vagy contra) kezeli az egykori acélmágnást. Az egyik legújabb
munka, amely viszonylagos objektivitással összegezi és írja le Carnegie életét: Peter
Krass, Carnegie (John Wiley and Sons, Inc., Hoboken, New Jersey, 2002).
11. Alexander Irvine, "A gyilkos Pittsburgh," in A Bevándorló, 6. évf., 1909. május 14;
Tezla, II, p. 8.
12. Alexander Irvine, "A gyilkos Pittsburgh," in A Bevándorló, 6. évf., 1909. május 14;
Tezla, II, p. 8.
13. Hoffmann Géza, Csonka munkásosztály. Az amerikai magyarság (Pesti Könyvnyomda Rt., Budapest, 1911), pp. 98-120.
14. "Borzalmas bányarobbanás Jacobs Creeken," in Szabadság, 17. évf., 1907. dec. 20.
Tezla, II, p. 99. Más források csak egy ember megmeneküléséről beszélnek.
15. "A bánya nem adja vissza a halottakat," in Szabadság, 17. évf., 1907, december
21; Tezla, II, p. 102.
16. Borzalmas bányarobbanás Jacobs Creeken," in Szabadság, 17. évf., 1907. dec. 20.
Tezla, II, p. 99.
17. "A bánya nem adja vissza a halottakat," in Szabadság, 17. évf., 1907, december
21; Tezla, II, p. 102.
18. "A bánya nem adja vissza a halottakat," in Szabadság, 17. évf., 1907, december
21; Tezla, II, p. 102.
19. "A bánya nem adja vissza a halottakat," in Szabadság, 17. évf., 1907, december 21;
Tezla, II, p. 105.
20. "Gen disasters. Events that touched our ancestors’ lives."
http://www.gendisasters.com/data1/pa/ mines/jacobscreek-mineexp-dec1907.htm

Cf.

21. Ennek az adatnak a fő forrása, Rev. Chip Norton-nak, a Van Mater-i baptista lelkésznek a 2007. szeptember 29-i ünnepélyes megemlékezésen tartott előadása. Rev.
Norton ugyanis lelkészkedés mellett helyi jellegű történeti kutatásokkal is foglalkozik.
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22. Lásd: http://patheoldminer. rootsweb.com/darr1.html
23. Ez a legújabb bányásznévsor a következő internet címen található meg:
http://patheoldminer. rootsweb.com/darr1.html
24. "Borzalmas bányarobbanás Jacobs Creeken," in Szabadság, 17. évf., 1907, december 20; Tezla, II, p. 100.
25. "A bánya nem adja vissza a halottakat," in Szabadság, 17. évf., 1907, december
21; Tezla, II, p. 103.
26. "A bánya nem adja vissza a halottakat," in Szabadság, 17. évf., 1907, december
21; Tezla, II, pp. 10-105.
27. Ez a korai névsor a Szabadság 1907. december 20-i számában jelent meg. Lásd
még Tezla, II, pp. 105-112.
28. Rev. Chip Norton fent jelzett 2007. szeptember 29-i előadása. Lásd még a következő összefoglalót: Colleen Pollock, "After a century, Dar Mine blast still worst in the
state," in The Valley Independent, 2007. október 3. Az Interneten:
http://www.pittsburghlive.com/x/valleyindependent/s_530368.html
29. "Darr Mine Disaster, December 19, 1907," by Raymond A. Washalski, et. al. Cf.
http://patheoldminer. rootsweb.com/darr2.html
30. R. Mitchell Steen, "Mine accident marred holydays," in Tribune-Review, 1987-es
valamelyik száma, amely fotómásolatban került el hozzám.
31) Ezekkel a feliratokkal kapcsolatban lásd az első jegyzetben felsorolt
tanunlmányokat, valamint az Amerikai Magyar Szövetség idevonatkozó Internet-es
cikkét:
“Remembering
the
Darr
Mine
Disaster.”
Lásd:
www.americanhungarianfederation.org/news_darrmine.htm

34) Az amerikai magyarság múltjával kapcsolatban lásd a következő magyar nyelvű
munkákat: Puskás Julianna, Kivándorló magyarok az Egyesült Államokban, 1880-1940
(Akadémiai Kiadó, Budapest, 1982), 640 oldal; Várdy Béla, Magyarok az Újvilágban.
Az észak-amerikai magyarság rendhagyó története (A Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága, Budapest, 2000), 840 oldal; és Várdy Béla és Várdy Huszár Ágnes,
Újvilági küzdelmek. Az amerikai magyarság élete és az óhaza (Mundus Kiadó, Budapest, 2005), 370 oldal.
33) Szent Miklós püspök szerepével kapcsolatban lásd a 4. sz. jegyzetben idézett tanulmányt. A jelen szerzők által írt idevonatkozó tanulmányok a következők: Várdy
Béla, “Magyar tömeghalál századelő Amerika érckohóiban és szénbányáiban,” in Hitel,
vol. 21, no. 1 (2008 január), pp. 97-106; Várdy Béla, “Száz éve száz magyar halt meg a
Pittsburgh-i bányakatasztrófában,” in Kapu, vol. vol. 20, no. 10 (2007 október), pp. 9698; Várdy Béla, “A pittsburghi érckohók magyar áldozatai a századeljei Amerikában,’
in Kapu, vol. 21., no. 3 (2008 március), pp. 60-62; Várdy Béla, “Könnye hullott dicsekvő koldusnak. A Jacobs Creek-i bányakatasztrófa 100. évfordulójára”, in Amerikai
Magyar Népszava - Szabadság, vol. 117, no. 40 (2007. október 5), pp. 96-98; Várdy
Béla, “Tömeghalál Andrew Carnegie érckohóiban. Emlékezés a pittsburghi érckohók
száz évvvel ezelőtti magyar áldozataira”, in Amerikai Magyar Népszava - Szabadság,
vol. 118, no. 2 (2008. január 8), p. 17; Steven Béla Várdy és Agnes Huszár Várady,
“Hungarian Victims of the Coal Mines and Steel Mills of Western Pennsylvania: As
Reflected in the Emigré Poetry of that Age,” in Eurasian Studies Yearbook, vol. 82
(2010), kiadás alatt; és Steven Béla Várdy és Agnes Huszár Várdy, “Victims of an
Empire: Hungarian Immigrants in the Mines and Steel Mills of Early 20th-Century
Western Pennsylvania. As reflected in the emigré poetry of that age,” in
LetteraArtiScienze (Oriental University of Naples, Italy), vol. 4, kiadás alatt.
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Mészáros Andrea

Kerekasztal Tárgyalás:
MEGMARADÁSUNK KULCSAI:
VALLÁSUNK ÉS KULTÚRÁNK MEGŐRZÉSE.
Magyar Kongresszus – November 22, 2008
Szeretném röviden ecsetelni a Clevelandi Magyar Történelmi
Társulatnak történelmét, azaz megalakulásának célját, és elmondanám, hogy az évek során mit értünk el itt a Clevelandi Amerikai Magyar Társadalom keretében.
1985 óta működünk. 5 lelkes magyarnak volt az álma, hogy legyen egy magyar múzeum Clevelandban ami megőrzi hagyományainkat és ezeket kiállítja úgy, hogy a nagyközönség láthassa és értékelni tudja. Ezek az illetők különböző generációk magyarjait képviselték, régi amerikásokat, DP-ket és 56-os magyarokat.
Első kiállításunk a Szt. Erzsébet Római Katolikus magyar templom pincéjében volt nagy siker közepette, és sok éven át ott volt a
Múzeumnak az otthona. Lassan átmentünk fedett vásárló központokba, ahol több napot voltunk nyitva, több ember látogathatta meg a
Múzeumot, és könnyebb volt önkéntes docenseket beszervezni. Egy
Ohio Arts Council grant-nek alapján kezdtük a társulatunk hírlevelét
kiadni.
A könyvtárunk nagyot fejlődött, és a könyvek száma állandóan
gyarapodik. Ma már több mint 6000 magyar és angol nyelvű kötetünk
van.
Lassan elkezdtük az előadásoknak megszervezését, ami a magyar
történelem és kultúra megismertetését szolgálta. A témakörök szélesek voltak – népi kultúra, művészet, tudományok, emigrációs történelem és magyar történelem, földrajz és irodalom – és most már az évi
menetrendünk közé tartozik a magas színvonalú előadásoknak megszervezése.
Tovább bővült a szerepünk: politikusok, konzulok, követek, tudósok, sportolók, Fulbright diákok és több mások meglátogattak, előadást tartottak és dolgoztak nálunk. Manapság mondhatjuk, hogy
Clevelandnak egyik magyar központjává fejlődtünk ki.
Látogatóink a világ minden tájáról vannak, és mivel tagja vagyunk a helybeli Visitor’s Bureaunak és az Ohio-i Múzeumok egyesületének, sok olyan látogatónk van aki nem magyar. Tavaly több
mint 2500 ember lépte át küszöbünket. A legkedvesebb sorok em120

lékkönyvünkben azok közé tartoznak amiket Magyarországról itt járó
látogatók írnak...
Ha valakinek magyar témájú kérdése van, vagy szüksége van
magyar témával kapcsolatos információra, hozzánk fordulnak, nem
csak Cleveland környékéről, de az ország minden részéről. Mivel van
egy ajándék boltunk, ami a Múzeumnak jövedelmet hoz, az is megadja az alkalmat, hogy a Múzeumról tudjanak az emberek. Honlapunknak is sok látogatója van. Az email kérdések naponta jönnek hozzánk.
A jövőre nézve, rájöttünk, hogy ahhoz, hogy a társulatunk megmaradjon és, hogy a jövőben is legyen látogatója a Múzeumnak, gyerekprogramot is kell nyújtanunk, mégpedig olyan fiatalok számára,
akik nem beszélnek magyarul és akik emiatt kimaradnak a magyar
iskolából, és a cserkészetből. Nagy részben ezek a fiatalok is a jövőnkhöz tartoznak.
Nem csak falaink között rendezünk kiállítást hagyományinkról,
hanem magyarságunknak kincseit, történelmét bemutatjuk máshol is,
legyen az a Clevelandi városházában, megyekönyvtárakban, iskolákban, fesztiválokon...minden alkalmat megragadunk, hogy bemutathassuk magyar értékeinket és így a magyarságnak barátokat szerezzünk.
Mivel a Clevelandi magyarság több generációból áll, nekünk
minden generációt kell szolgálnunk. Elsősorban ezt a sokféleséget
választmányunk tagjai tükrözik: van köztünk régi amerikás, aki már
nem beszél magyarul, sőt, szülei sem beszéltek magyarul. Van olyan
régi amerikás aki törve beszéli a nyelvet. Azok közül, akik magyarul
beszélők, van olyan aki itt született, mint jó magam, és olyan aki a
második világháború után jött Clevelandbe és olyan, aki az 1956-os
forradalom után jött ide.
Mindenképen 2 dolog fűz minket össze: 1- értékeljük magyar
hagyományainkat és az itteni magyarság történetét, és 2- ezt az örökséget át akarjuk menteni a következő generációk részére és a nagy
amerikai társadalom részére is. Ugyanakkor, ezt a sokféleséget tagságunk is tükrözi...sok rétegű magyarság látogat meg minket, jön előadásainkra, és tagdíjat fizet.
Ezt a hagyományőrző munkát 2 nyelven végezzük. Mondhatom,
hogy minden gyűlés, levelezés ami, a választmányunk körében történik, angolul folyik. Ami a tagságunkat és támogatóinkat illeti, a hírlapunkban van magyar nyelvű és angol nyelvű cikk. A tagoknak és
nagyközönségnek irt levelezés mindig 2 nyelven történik, most és
addig, amíg van valaki, aki tökéletesen tud magyarul fogalmazni (jelenleg Szappanos István, alelnökünk). Programjainknak 60 százaléka
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angol nyelven történik, de azért van magyar nyelvű program is, hogy
nyelvi hagyományunkat is őrizzük.
Nagyon nehéz egy társulatot úgy vezetni hogy mindenkinek
megfeleljen. Tapasztalatunk az, hogy nagyon sok nem magyarul beszélő látogatónk van, és kívánják a magyar kulturális programokat.
Viszont nagyon sok az olyan DP és 56-os magyar, akik szolgálnak
nálunk és támogatnak minket, akik magyar előadóktól magyarul hallgatnak szívesen előadást.
Mindig figyelemmel követjük, hogy mit kíván az itteni magyarság... mivel most már lecsökkent az új emigránsok száma
Clevelandben, sőt valószínűleg Amerikában is, annak nézünk elébe,
hogy egy pár éven belül sokkal kevesebb lesz azoknak száma, akik
magyarul kívánnak olvasni, előadást hallgatni.
A tapasztalatunk az, hogy a legújabb magyar bevándorlók nem
igen vesznek aktív részt munkánkban, pedig nyitva ajtónk mindenki
felé. Azok, akik már itt születtek, tetemes százalékuk már nem beszéli
a nyelvet olyan folyékonyan, mint szüleik és ha házastársuk nem magyar, akkor nehéz nekik magyarságukat megőrizni és gyerekeiknek
átadni.
Talán pont ebben tudunk segíteni az itteni magyar kultúrának
mentésében, mivel sok programunk angolul folyik és a kiállítási magyarázat mindig angol nyelven van felírva. Evvel azt a generációt,
akiknek szülei templomainkat építették, hozzásegítjük ahhoz, hogy
magyar értékeinket megismerjék.
Munkánkat hozzásegíti az is, hogy az itteni magyar szervezetekkel sok ízben együtt működünk. Legyen az az 56-os forradalom 50.ik évfordulójának megünneplése, vagy a Kultúrkertünk felújítása,
vagy a regös cserkészeknek támogatása. Amiben tudunk, segítünk, és
jelenlétünkkel, közreműködésünkkel „igen-t” mondunk arra a kérdésre, hogy érdemes-e még magyar jellegű munkát végezni itt
Clevelandben. Sok olyan tagunk van, akik nem csak nálunk veszik ki
részüket, hanem más egyesületekben is. Ez az együttműködés lesz az,
ami talán Clevelandben megmenti a jövő generációk számára kultúránkat.
Ehhez a kultúra átmentési munkához nagy anyagi áldozatra van
szükségünk. Mint minden magyar egyesület fennmaradásához nem
csak jó indulat, energia és ötletesség kell, hanem anyagi támogatás és
a jövőre nézve anyagi tervezés is szükséges. A mi szervezetünk teljes
mértékben önkéntes munkára van alapozva. De ahhoz, hogy ez a
munka sikeres legyen, szükség van az anyagiakra. Nagy reményünk,
hogy ezt meg tudjuk oldani és ezzel bebiztosítani jövőnket, mert nem
122

csak egy generációra támaszkodunk, hanem több magyar generációra.
Nem csak magyarul beszélő, vagy egy vallási felekezetnek tagjaiból
állunk, hanem a bővebb magyarságot szolgáljuk.
Célunk az, hogy évtizedek múlva is nyitva legyen ajtónk minden
magyar és nem magyar számára, akit érdekel a magyar hagyomány,
történelem és kultúra. Gyakorlatilag, nem csak mi vagyunk azok, akik
ezt a célt kitűzték. A megoldás a jövő iránt csakis abban rejlik, hogy
milyen hatásosan tudnak a magyar egyesületek együtt működni, nem
csak helybelileg, hanem országszerte. Helyileg nagy szükség lenne
arra, hogy az egyesületek vezetői kétszer évente ülést tartanának,
hogy összeállítsanak egy naptárat, amihez mindenki tud illeszkedni.
Nagyobb képletben a Hungarian Americans Together-nek az
lenne a szerepe, hogy az Amerikában-levő magyar egyesületeket öszszehozza azért, hogy programjaikat, gondjaikat, ötleteiket és eseményeiket megosszák egymással. Júniusi gyűlésükön, amit Ligonier,
Pennsylvaniában tartottak, sok olyan gondolat hangzott el, ami a jövő
fennmaradásával foglakozott. Az ifjúság, a nyelvtudás, az egyesületeknek fontossága ma...ezek a gondok mind felmerültek. A gyűlésen
résztvevők elismerték, hogy a számítógépnek technológiája igen fontos eszköz ahhoz, hogy a fiatalokat és a szórványban elő magyarokat
el lehessen érni, és hogy a különböző egyesületek között a kapcsolatot meg lehessen teremteni. Azonkívül, nagy hangsúlyt fektettek arra,
hogy alkalmat kell adni, hogy a magyarok egymással tudjanak értekezni és egymásról legyen tudomásuk. Ilyen célt szolgál egy Gulyaspot honlap és az egyes egyesületeknek honlapjai is. A gyűlés azt is
szorgalmazta, hogy minél több magyar csoport társuljon be a
„Hungarian Americans Together” hálózatba. Egy másik gyakorlati
indítványozás az volt, hogy legyen 2009-ben egy Hungarian American Heritage Month, amit minden magyar közösség megünnepelne.
Hogy ez a csoport meg tudja-e valósítani ezt az álmot, hogy az
Amerikában élő magyarságnak legyen egy országos információs hálózata?, az még a jövő kérdése... de, hogy nekünk itt Clevelandben
szükségünk van egy helybeli információs hálózatra, az biztos. Anélkül nagyon elszigetelve dolgoznak egyes egyesületek, nincs meg a
tágabb közönségük, és hiányzik az, hogy minden észak Ohio-i magyar értesülve legyen a különböző megmozdulásokról. Meg kell adni
az itteni magyarságnak a program menüt, amiből választani tud, hogy
neki, és családjának mi felel meg. Biztatni kell őket, hogy minden
magyarnak van lehetősége magyar programon vagy megmozduláson
részt venni...azaz, hogy minden magyarnak, bármelyik generációhoz
tartozik, van egy élő, közösségi kapcsolata magyar örökségével.
Mészáros Andrea, a Clevelandi Magyar Történelmi Társulat Elnöke
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Mészáros Andrea beszél megmaradásunk kulcsairól.
(Somogyi Lél felvétele)

Nagy érdeklődéssel figyelték a résztvevők az előadásokat.
(Somogyi Lél felvételei)
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V.
AZ ÁRPÁD AKADÉMIA
XLIII. ÉVI KÖZGYŰLÉSE,
ELŐADÁSOK
Az Árpád Akadémia XLIII. évi rendes közgyűlésére 2008. november 30-án, vasárnap délelőtt került sor. Reggel 9:30-kor Ft. Gergely István Szentmisét celebrált és utána Dr. Nádas János megnyitó
beszédet mondott.

Elhangzott előadások
2008. november 30-án, vasárnap, a következő előadások hangzottak el Somogyi F. Lél főtitkár elnökletével:
Dr. Szalontai Balázs (Budapest-Washington, DC, Fulbright
Scholar, Woodrow Wilson Institute): „Az Észak-Koréai despotizmus
gyökerei”.
Dr. Tápay Miklós (Cincinnati, OH): „56 Erdélyben”.
Filmvetítés: Fenyőktől a pálmafákig (Szalay Róbert filmje): Emlékkép Wass Albert íróról.
A Kongresszus ünnepélyes bezárása a Himnusszal végződött.
***

Dr. Tápay Miklós:

1956 ERDÉLYBEN
1956 forradalma nemcsak a trianoni határokon belül élők számára volt egy életre szóló élmény, de az volt az elszakított területeken
élő honfitársaink számára is, akik a budapesti rádió híreiből értesültek
az anyaországban váratlanul kirobbant eseményekről. A visszhang
Erdélyben volt a legnagyobb, ami érthető is, egyrészt mivel ott közel
2,5 millió magyar élt, ami akkor Európa legnagyobb létszámú kisebbségét jelentette, másrészt mert gazdasági helyzetük még a mienkénél
is rosszabb volt. Az 1956 utáni román politikai perek iratai, a kihallgatások jegyzőkönyvei, a Securitate besúgóinak jelentései a 90-es
évek óta már nem titkok a kutatók számára és a meghurcoltak visszaemlékezéseivel drámai bizonyítékát adják a határokkal szétszaggatott
nemzet egységes szolidaritásának abban az időben. E témáról több
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könyv is megjelent Erdélyben. Így ma már módunkban áll felmérni
56 erdélyi hatását és követni a román állam reakcióját.
A Román Kommunista Párt (RKP) története dióhéjban: 56 erdélyi eseményeinek leírása előtt, mint történelmi háttér, szükséges az
RKP történetének rövid ismertetése. A párt a szocialista párt 1921
május 8.-i kongresszusán alakult meg, a Kommunisták Romániai
Pártja (KRP) néven, ami egyúttal a KRP első kongresszusa is volt. A
pártot 1924-ben betiltották, de illegalitásban tovább működött. Nevét
1940-ben RKP-re változtatták. – 1944 augusztus 23.-án az RKP támogatásával egy katonai puccs eredményeként, Románia átállt a
szovjet oldalra és résztvett Magyarország megszállásában. Antonescu
tábornok volt miniszterelnököt letartóztatták és Sanatescu tábornok
lett az új miniszterelnök. Őt 1944 december 9.-én Radescu váltotta
fel, kit 1945 március 6.-án Gróza Péter követett a miniszterelnöki
székben. – Az RKP országos konferenciáján (1945. október 21-26) a
nemzeti vonalat képviselő Gheorghe Gheorghiu Dej lett a Központi
Bizottság (KB) főtitkára, szemben a régi internacionalista vezetéssel.
– Az RKP 6. Kongresszusán (1948. február 21-23) az RKP és Román
Szociáldemokrata Párt egyesült. Az új párt neve Román Munkáspárt
(RMP) lett, főtitkára pedig GG Dej. 1952. június 2.-án Gróza Pétert
tették a Nagy Nemzetgyűlés elnökévé, Dej pedig átvette tőle a miniszterelnöki tisztséget is.
Dejt – akit a Balkán rókájának neveztek – nem Moszkvából küldték Romániába, tehát nem volt moszkovita és kezdettől fogva hazai
nacionalista káderekkel vette magát körül. 1949-ben elkezdte az osztályellenség tömeges deportálását. 1950 közepéig felszámolta nemcsak a román, de minden kisebbségi ellenzéket is. 1952-ben elkezdte
riválisainak félreállítását, illetve likvidálását. Ekkor került sor Anna
Pauker volt külügyminiszter, Tohari Georgescu volt belügyminiszter,
Lucretiu Patrascanu volt igazságügyminiszter és a háromszéki székely Luka László (Vasile Luca) volt pénzügyminiszter letartóztatására. Anna Pauker 1953-ban szabadult, a többit 1954-ben, illetve 1956ban halálra ítélték. Luka László halálos ítéletét életfogytiglanra változtatták, aki aztán a nagyenyedi börtönben ’halt meg’ – állítólag
agyonverték. – A szovjet pártvezetésben Sztálin 1953-ban bekövetkezett halála utáni enyhülést (kollektív vezetés) GG Des lehetőségeihez
képest figyelmen kívül hagyta és folytatta az egyszemélyes sztálini
diktatúrát. – Az 1956. februári 20. Szovjet Pártkongresszus – melyen
Hruscsov titkos beszédével leleplezte Sztálin rémtetteit –, rémületbe
ejtette a román pártvezetést. Rá egy hónapra, 1956. március 23.-án
azonban GG Dej kijelentette, hogy Románia már megoldotta a
desztalinizálást minden más szocialista állam előtt.
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1958 júniusában a román pártvezetésnek sikerült elérni a szovjet
csapatok kivonását, tehát Románia 1944-től 1958-ig, azaz csak 14
évig volt megszállva. (Ez nálunk 1944-től 1991-ig, 47 évig tartott.)
1964-ben még a szovjet KGB katonai tanácsadókat is visszahívták. –
GG Dej 1965. március 19.-én meghalt és az RMP KB-a három nap
múlva Nicolae Ceausescut választotta első titkárrá. – 1965 júliusában
a párt nevét visszaváltoztatták RKP-ra. – 1967. december 9.-én
Ceausescu lett a Nagy Nemzetgyűlés elnöke is és ezzel azonos hatalmi pozíciókra tett szert, mint elődje, Dej.
Romániai események az 56-os forradalom előtt: A román belpolitika 1956-ban a Jar-üggyel volt elfoglalva. 1956 tavaszán ui.
Alexandru Jar, régi kommunista író, a spanyol polgárháború résztvevője, egy bukaresti pártgyűlésen tetemre hívta a pártvezetést a megelőző évek bűnei és hazugságai miatt. A Párt ezért nyilvánosan megbélyegezte. Ez aztán az év tavaszán és nyarán egy széleskörű vitát
provokált arról, hogy a Párt kizárólagos irányítása fenntartható-e továbbra is a sajtóban és az irodalomban, vagy, hogy egy szabadabb
gondolkodás is érvényesüljön. A vita kiterjedt a romániai magyar
sajtóra és irodalomra is és a hatalom kritikája felhozta a magyar kisebbség sérelmeit is. Ez elsősorban az 1952-ben létrehozott Magyar
Autonóm Tartományon kívül élő magyarság helyzetével volt kapcsolatos. (A Magyar Autonóm Tartomány nevét 1961-ben MarosMagyar Autonóm Tartományra változtatták, majd 1968-ban az autonóm tartományt megszüntették.) – A romániai vitával párhuzamosan
zajló hazai viták a Magyar Írószövetségben és Petőfi Körben ismertek
voltak a romániai magyar értelmiség köreiben is és hozzá tudtak jutni
az Irodalmi Újsághoz, sőt még elő is fizethettek rá.
Az erdélyi diákság hangulatára nagy hatással volt, hogy 1956 tavaszán szabaddá vált Románia és Magyarország közötti idegenforgalom. Így sok erdélyi fiatal jött hazánkba, ahol megismerhették a feszült társadalmi hangulat okait, amely kísértetiesen hasonló volt a
romániai viszonyokhoz. Náluk is volt tömeges kitelepítés, erőszakos
kolhozosítás, vagyonelkobzás, ítéletnélküli internálás, terrorral, kivégzésekkel megfélemlített városi polgárság és falusi gazdálkodó
réteg. 1948-ban nálunk Mindszenty bíborost tartóztatták le és bénították meg a legnagyobb keresztény egyház életét. Náluk 1948-ban a
görög katolikus egyházat tiltották be és rendeletileg a görög-keleti
egyházzal való egyesítéssel működését felszámolták, Alexandru Rusu
érseket és papjainak egy részét bebörtönözték. Nálunk ott volt Recsk,
Kistarcsa, a hortobágyi kitelepítettek lágerei, náluk pedig Zsilava
(Jilava) és a Duna-delta kényszermunka táborai.
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A társadalmi elégedetlenség mindkét országban pattanásig feszült volt. Ennek csillapítására az RMP KB-a egy egész sor enyhítést
engedélyezett. Magyar vonatkozásban pl. a Művelődési Minisztériumban kisebbségi ügyekkel foglalkozó miniszterhelyettesi állást létesítettek, bizottságot hoztak létre a magyar tannyelvű iskolákban tapasztalt sérelmek kivizsgálására, a Román Írószövetségben magyar
titkári állást engedélyeztek és elkészítették egy magyar nyelvű állami
kiadó tervét is. – Az egyetemi és főiskolai diákság engedélyt kapott,
hogy országos szinten külön Diákszövetséget hozzon létre, ennek
vezetőségét demokratikus módon maga válassza és programját is maga döntse el. Ennek a szövetségnek szervezése és gyűlései zajlottak le
56 szeptemberében és októberében, miközben a magyarországi egyetemisták és főiskolások a DISz-t (Dolgozó Ifjúsági Szövetség) otthagyva a MEFESz (Magyar Egyetemisták és Főiskolások Egységes
Szervezete) újjászületésén fáradoztak Szegeden, és Budapesten, radikális politikai és társadalmi reformokat is követelve. E követelések
magukban hordozták a forradalom csíráit, amelyet az egész román
diákság rokonszenvvel támogatott.
Erdély az 56-os forradalom napjaiban: Az erdélyi magyarság a
budapesti rádión kívül még aznap éjjel a nyugati adásokból is értesült
a váratlan népfelkelésről. A román pártvezetést is teljesen váratlanul
érte forradalmunk kirobbanása és aznap semmiféle hivatalos tájékoztatást nem adtak ki erről. Ennek az is oka lehetett, hogy GG Dej egy
küldöttség élén akkor éppen Jugoszláviában volt Titonál egy ’bűnbánó és bocsánatkérő’ látogatáson, közvetlenül a Gerő-Hegedűs vezette
magyar küldöttség után. Az ő távollétében az RMP KB-át október
24.-én rendkívüli ülésre hívták össze, melyen 18 pontból álló határozatot fogadtak el. Ezek között szerepelt a román-magyar határ lezárása, a belügyi szervek megerősítése és a szabadságon levő katonák
visszahívása. Riadókészültségbe helyezték az állambiztonsági szerveket és javasolták a magyar kormánynak, hogy magyar oldalon is
állítsák le a határforgalmat. A sajtó és rádió szigorú ellenőrzését vezették be. A magyar nyelvű Előre és Utunk c. lapok élére megbízható
párttagokat neveztek ki. Az egyetemek megfigyelését és a Magyarországról jövő levelek szigorú cenzúráját rendelték el. A munkahelyek
gyűlésein a párt-aktivistáknak a magyar forradalmat, mint ellenforradalmat kellett jellemezni és határozatban elítélni. A KB magyar tagjait különleges megbízatással a nagyobb magyar tartományi székhelyekre küldték, így Nagybányára, Nagyváradra, Kolozsvárra, Marosvásárhelyre és Temesvárra. – A hivatalos tömegtájékoztatás azonban
tovább hallgatott 24.-én és 25.-én is. 26.-án aztán végre megszólaltak:
forradalmunkról a moszkvai jellemzést szajkózták és, mint ’ellenfor-

128

radalomról’, ’fasiszta-horthysta terrorról’, ’a grófok és kapitalisták
uralmának visszaállításáról’ beszéltek.
Október 26.-án azonban a lakosság kielégítését célzó intézkedések is születtek, mint az élelmiszer ellátás hirtelen, látványos javítása,
a fizetések és a mezőgazdasági állami kötelezettségek folyósítása. De
ugyanakkor hoztak az állambiztonságot megerősítő újabb intézkedéseket is, mint a rádió és sajtó még szigorúbb ellenőrzését, a régi fasiszta és polgári pártok volt tagjainak megfigyelését és tettenérés esetén, letartóztatását.
A Kolozsvárra küldött pártmegbízottak ’tömegméretű nyugtalanságról’ adtak hírt. Más jelentések szerint a magyarok Erdély-szerte
’horthysta és soviniszta dalokat énekeltek’. A legnagyobb izgalmat
azonban azok a jelentések okozták, amelyek szerint a nagybányai és
szatmári fiúk ’csatlakozni akartak a magyar hadsereghez’ és a határ
mentén állomásozó román alakulatok és biztonsági erők ezek ellenséges propagandájának hatása alá kerültek. Ennek megfékezésére a Párt
Politikai Bizottsága (PB) 4 tagjából egy ’legfelső irányító vezérkart’
hoztak létre, amely felhatalmazást kapott tűzparancs kiadására és
’rendkívüli állapot’ kihirdetésére is. Jellemző a párt vezetőségében
uralkodó pánikra, hogy a Párt PB-a naponta ülésezett és elemezte a
helyzetet.
A munkahelyeken is gyakran kellett gyűléseket tartani, különösen sokat a Magyar Autonóm Tartomány területén. Ezeken még ’Erdély elrablását’ célzó soviniszta törekvésekről is lehetett hallani. Ezek
a gyűlések azonban sokszor visszafelé sültek el. Október 26.-án pl. a
brassói Ernst Thälmann Művek munkásgyűlésén tendenciózus kérdéseket hoztak fel, mint, hogy ’honnan jutottak fegyverhez az ellenforradalmárok?’, vagy, hogy ’miért csatlakoztak a munkások az ellenforradalomhoz?’, vagy, hogy ’miért avatkoztak be a szovjet csapatok?’
Aradon a Theba üzemben a munkásnők az élelmiszerellátás nehézségeit feszegették és feltételezték, hogy Magyarországon is bizonyára
emiatt tört ki a forradalom. Ezekről a gyűlésekről a Párt KB-hoz befutó jelentések aztán napok alatt megritkultak, majd megszűntek. A
helyi pártszervezetek ugyanis rájöttek, hogy ha a gyűléseken valóban
elhangzottakat jelentik, a saját működésük hatékonyságáról állítanak
ki rossz bizonyítványt. Így csak azokat a gyűléseket jelentették, ahol
– tipikus kommunista gyűléseknek megfelelően – a résztvevők egyhangúan elítélték az ellenforradalmat. – A forradalmi hangulatra mi
sem jellemzőbb jobban, mint az, hogy október 26.-án
Erdőszentmiklóson, a hőerőmű udvarán szétverték Sztálin szobrát. A
falvakban a közigazgatás és a Párt helyi vezetőit fenyegették meg a
falakra és kerítésekre felírt kijelentésekkel. Lugoson szórólapok hir-
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dették, hogy a diákok nem akarnak oroszul tanulni. De forradalmunknak volt visszhangja a Kárpátokon túl is: Bukarest utcáin és parkjaiban forradalmunkkal szimpatizáló röpcédulák jelentek meg, a futballstadion falán pedig a betiltott Nemzeti Paraszt Pártot és a száműzetésben levő Mihály királyt éltető feliratokat lehetett látni. A Párt megingott helyzetére lehetett következtetni abból is, hogy az összes alapszervezetben naponta tartottak gyűléseket. – A román emigráció
azonban forradalmunk ügye mellett állt ki.
Megmozdulások az egyetemeken. Október 24.-én Kolozsváron a
Képzőművészeti Főiskola (Mátyás király szülőháza) nagytermében
volt egy diákgyűlés, mely még az újonnan alakuló diákszövetség
szervezése engedélyezett keretei között zajlott le. Másnap mégis 3
diákot tartóztattak le. – Az akkor még különálló román Babes egyetemen forradalmunkkal való szolidaritást sürgető röpcédulák jelentek
meg. – Október 30.-án a Temesvári Műszaki Egyetemen tartott gyűlésen már az általános politikai helyzettel kapcsolatos követelések is
elhangzottak és mindjárt a gyűlés után több diákot letartóztattak. Rákövetkező nap, november 1.-én az érdekükben tüntető több ezres tömegből a belügyi karhatalmisták kb. 3 ezret hurcoltak el a
kisbecskereki szovjet laktanyába, ahonnan a szovjet csapatok előző
napon távoztak Magyarország lerohanásában való részvételre. (Ezekből a diákokból aztán december közepén Temesváron 31-et ítéltek
el.) – A magyar Bólyai Tudományegyetem diákjai november 1.-én
fekete karszalaggal vonultak a Házsongárdi Temetőbe forradalmunk
hősi halottaira emlékezni. (A szervezők és résztvevők letartóztatására
és elítélésére 1957 májusában, szeptemberében és 1959 februárjában
került sor. A különálló Bólyai Tudományegyetemet ’nacionalista tűzfészeknek’ tekintették és ezekkel a perekkel annak felszámolása, illetve a romám Babes egyetemmel való egyesítése volt a távolabbi
cél.) – A Bukaresti Egyetemen is már október 23.-át követő napokban
röpcédulák jelentek meg és egy november 4.-i utcai tüntetésre toboroztak. Erről a Securitate idejében tudomást szerzett. A kezdeményezőket és az Egyetem-téren gyülekezőket letartóztatták és később elítélték. – Hasonló, bár szerényebb megmozdulásokra került sor Marosvásárhelyen, Brassóban és Craiovában is. Még a Szovjet Unióban
tanuló román egyetemisták közül is 21-et rendeltek haza a magyar
forradalom alatti magatartásuk miatt. Ezeknek többsége aztán nem
folytathatta tanulmányait. – A forradalmunk miatt megbízhatatlannak
tartott egyetemistákat kizárták az egyetemekről és munkaszolgálatos
katonának hívták be 2-3 évre. Több ezer fiatalnak törték így ketté a
karrierjét.
Középiskolás szervezkedések. Forradalmunk ügyét az erdélyi
magyar középiskolások is lelkesen támogatták. A fiúk 13-15 évesek
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voltak és a titkos szervezkedésekről a szülők nem tudtak. Voltak, akik
átszöktek a határon és résztvettek a budapesti tüntetésekben és harcokban és voltak, akik a forradalom sajtótermékeivel tértek vissza. –
A szervezkedő kisebb csoportok közül röpcédulákat terjesztett a temesvári 9 tagú Bíbor Banda, a sepsiszentgyörgyi Fehér Szarvasok és
a gyergyószentmiklósi Erszényi Csoport, akiket 1958-ban, illetve
1960-ban ítélt el a katonai bíróság. – De nagyobb, titkos ifjúsági szervezetek is létrejöttek egész Erdélyben. Céljuk az volt, hogy ha a forradalom átterjed Erdélybe, készen álljanak a segítségre. Ezeknek aktivitása röpcédulák szerkesztésére és terjesztésére, párt- és oroszellenes jelszavak falakra való festésére, titkos gyűléseken való részvételre
és új tagok toborzására korlátozódott. Ilyen volt a nagyváradi Szabadságra Vágyó Ifjak (SzVI) szervezete, mely Bihar, Érmellék és Szatmár vidékén tevékenykedett. A sepsiszentgyörgyi Székely Ifjak Társasága (SzIT), a brassói Erdélyi Magyar Ifjak Szövetsége (EMISz)
Marosvásárhely és Szászrégen vidéken szervezkedett. Többnyire
gyergyói diákokból alakult a Fekete Kéz, amelyet 1961-ben lepleztek
le, amely széleskörű társadalmi mozgalmat szervezett a magyar iskolák felszámolása ellen.
A kommunista pártpropaganda cáfolata. Forradalmunkkal való
szolidaritás szép és nem ritka megnyilvánulása volt az, amikor egyének és csoportok a hivatalos rágalmakkal és hazugsággal szemben a
való tényállást terjesztették szórólapokon és feliratokon. Ezeknek
szerzőit nem volt könnyű lenyomozni a Securitatenak és hónapokba
került, míg nyomukra akadtak. A leghatásosabb ilyen csoport a
gyulakutai Veres Sándoré volt, aki magyar és román nyelvű röpcédulákon közölte a valóságot és küldte szét az egész országba. Csoportjának 5 tagját 1957 júniusában tartóztatták le. – A szilágysomlyói
Mike András, a csíkmadarasi Mihálcz András, az érendrédi Bujdosó
Géza és a csíkszeredai Puskás Attila csoportja hasonló ténykedést
folytatott.
Katonai megmozdulás. Forradalmunk napjaiban a szovjet és román vezetés reálisan tartott attól, hogy forradalmunk átterjedhet más
közép- és keleteurópai csatlós államra is. A drákói biztonsági intézkedésekkel azonban ezt sikerült megakadályozni. Csupán egyetlen
katonai akcióról tudunk, amelynek kezdeményezője egy Teodor
Margineanu román hadnagy volt, aki Dés mellett páncélosaival a
szamosújvári börtönből akarta a politikai rabokat kiszabadítani. A
tankok el is indultak, de a belügyi elhárítás még idejében megneszelte
a készülő tervet és különleges alakulataival meghiúsította azt.
Margineau hadnagyot 1957 június 26-án a szamosújvári börtönben
kivégezték. – Ő nyilván hallott a magyarországi politikai foglyok
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kiszabadításáról és biztos megvolt az oka, hogy erre a merész elhatározásra jusson. Őt is 56 egyik mártírjának kell tekintenünk.
56 után – a megtorlás Erdélyben: Az erdélyi megtorlás több letartóztatással járt és tovább tartott, mint az anyaországban. A vádlottakat a Román Népköztársaság Bűntető Törvénykönyve hírhedt, 209es törvénye alapján ítélték el, amit 1958-ban még tovább szigorítottak. Az erdélyi megtorlás kegyetlenségét 3 körülmény magyarázza: 1)
az anyaországi megtorlás kegyetlensége; 2) a szovjet csapatoknak
Romániából való kivonása 1958-ban, amely lehetővé tette a román
soviniszta kommunista hatalomnak a magyar kisebbség elleni korlátlan fellépését és 3) Kádár 1958-as marosvásárhelyi beszéde, amely
szentesítette ezt a román politikát. – A letartóztatások 1957 tavaszán
kezdődtek Kolozsváron. Csak 1957 és ’59 között közel 10 ezer ítélet
született, amelyben az összlakossághoz viszonyítva, a magyarok aránya messze nagyobb volt, mint a románoké. Ezekben a perekben akkor hozták a legsúlyosabb ítéletet, amikor a szervezkedés során tárgyaltak ’az erdélyi kérdés megoldásáról’, vagy ’Erdély autonómiájáról’. ’56 miatt halálos ítéletet az anyaországon kívül csak Romániában hoztak. 1958-ban csupán Erdély autonómiájának felvetéséért 14
személyt ítéltek halálra, köztük egy románt is, Alexandru Fitinaru
aradi ügyvédet.
A 45 évig tartó román kommunista diktatúra alatt a legkeményebben megtorolt államellenes politikai per Szoboszlay Aladár,
magyarpécskei és temessági római katolikus pap pere volt. Baráti
körében a román-magyar konfederáció tervéről, a kommunista rendszer megdöntéséről és a hatalom átvételéről tárgyaltak. Az új tagok –
római katolikus papok és kitelepített volt földbirtokosok – beszervezése gyerekes naivitásra és szinte felelőtlenségre utal. Perükre 1957
augusztusa és októbere között került sor Temesváron. 200 személyt
tartóztattak le, többségüket ártatlanul. Közülük 57-et ítéltek el, 11-et
halálra. 10-et ki is végeztek.
Az érmihályfalvi csoport perében 32 partiumi vádlottat állítottak
bíróság elé. 25 kapott 10-25 évig tartó börtönbüntetést, 3-at pedig
halálra ítéltek – az egyik ítéletét életfogytiglanra változtatták. Sass
Kálmán érmihályfalvi református lelkészt és Hollós István hadbírószázados tanárt Szamosújváron 1958. december 2.-án végezték ki. –
Dobai István nemzetközi jogász 9 tagú csoportja Erdély nyugati és
keleti részre történő kettéosztásában látta az erdélyi kérdés megoldását. (Tervük teljesen irreális volt, mert kivitelezéséhez óriási mértékű
lakosságcserét kellett volna végrehajtani.) 1957. november 5.-én ítélték el őket 5 évtől életfogytiglanig terjedő börtönbüntetésre. – Fodor
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Pál mérnök 5 tagú csoportja az utóbbi tervet dolgozta ki részletesen.
1958 februárjában ítélték el őket 15-25 évig terjedő börtönre.
A serdülőkorban levő diákok letartóztatásával az állambiztonsági
szervek vártak, míg nagyrészük betöltötte a 18. életévet. 1960 őszén
kezdték el a letartóztatásokat. Védőügyvédjeik úgy meg voltak félemlítve, hogy amit mondtak, inkább vádbeszédnek felelt meg. – A SzVI
koncepciós perében 59-et, a SzIT perben 9-et, az EMISz perben 77et, a Fekete Kéz perében 24-et ítéltek el több éves börtönre, illetve
kényszermunkára. Rabszállító vagonokban, illetve gépkocsikon vitték
őket Zsilavára, Románia központi földalatti börtönébe, amely a rabok
országos elosztóhelye volt. Voltak, akik ottmaradtak és voltak, akiket
tovább hurcoltak a Duna-delta mocsárvilágának lágereibe, ahol 15-18
munkatábor, kb. 20 ezer férőhellyel, dupla szögesdrót kerítéssel,
megfigyelő tornyokkal és géppisztolyos őrökkel várta őket. A szülők
és gyermekeik között minden kapcsolat megszakadt, mert sem személyes látogatást, sem levelezést nem engedélyeztek. Így évekig nem
tudtak egymásról. Volt olyan édesanya, aki nem feküdt vetett ágyba
és földön aludt, míg fiáról nem hallott. – A börtönökben a foglyoknak
égő villanykörtével szemben kellett aludni, az alvást gyakran megzavarták a kukucskálásra szolgáló nyílás zárjának kattintásával. Felköltötték őket, ha a fal felé fordultak, vagy kezüket a pokróc alá tették,
vagy ha az őrnek éppen úgy tetszett. Az ablakon a vasrács és a külső
ablakon kívüli zsalugáter miatt a napsugár csak 1-2 nyíláson át jutott
a cellájukba pár órára. Itt a bánásmód, az alvás akadályoztatása és az
éheztetés volt a legkeservesebb. – A Duna-delta lágereiben
(Periprava, Gradina, Grind, Svistovka, Luciu-Giurgeni) mezőgazdasági és útépítési munkát végeztek, gátat építettek és nádasokból ’varázsoltak’ kukoricaföldeket. A 10 órás műszak után sokaknak még
kilométereket kellett gyalogolni, míg hullafáradtan a lágerbe értek.
1962-től enyhült a bánásmód és amerikai nyomásra megkezdték
a politikai foglyok szabadon bocsájtását. 1964. augusztus 23.áig közkegyelmű törvényerejű rendelettel minden állambiztonság elleni cselekményért elítéltnek elengedték hátralevő büntetését. A vagyonelkobzásra ítélt felnőttek azonban vagyonukat nem kapták vissza. A
felnőtt elítéltek így 6-7 év, a volt diákok 3½ - 4 év után szabadultak.
Több 10 ezerre tehető azoknak a száma, akik hazatérhettek szeretteikhez. A hazatérés drámai öröme kárpótolt mindenkit az elveszett
évek szenvedéseiért. – A viszontlátás szívszaggatóan megható jelenete lehetett, mikor Csiha Kálmán református lelkész, később püspök
végre átölelhette 6 éves kislányát, akit addig még nem láthatott és aki
akkor így szólt játszótársaihoz: ’Látjátok? Nekem is van édesapám!’
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Epilógus: Tehát Erdélyben is volt 56, csak erről az erdélyieken
kívül semmit, vagy nagyon keveset tud a Kárpát medencei és a nyugatra szakadt magyarság. Forradalmunk melletti kiállásukért és szenvedésükért nagyon is kiérdemelték az összmagyarság háláját. – 2004.
december 5.-én, a kommunista utódpárt és a kozmopolita budapesti
törpe kisebbség hazug riogatásától félrevezetve, az anyaország megtagadta Erdély magyarságának is a nemzeti együvé tartozást jelentő
állampolgárságot. Így erre a napra nem mint a magyar hálaadás napjára, hanem mint a nemzet szégyennapjára emlékezhetünk...
Forrásmunkák:
1.) Dr. Péter Mihály: A Román Kommunista Párt története. Szóbeli közlés, 2008.
2.) Dávid Gyula: 1956 Romániában – és ami utána következett. Balla Bálint – Szöllősy
Pál: 50 év. 1956- 2006 könyvében. 121-136 oldal.
3.) Drábik János: A magyarok harmadik útja. 2005. 128-129 és 229-245 oldal.
4.) Csiha Kálmán: Fény a rácsokon (Börtönévek vallomása) 1993, 53. oldal.

***

Elhunytak
(Sajnos, nem tudunk minden jászjelentést közölni.)

Győző (Viharos Viktor) Döme
(March 8, 1931 – August 26, 2009)
Az évente megjelenő Krónikában versei és írásai sűrűn jelentek
meg. Az Árpád Akadémiának meghívott rendes tagja volt.
Győző Döme, known by his Hungarian writing name of Viharos
Viktor, was born in Békésszentandrás, Hungary on March 8, 1931 to
János Döme & Mária Molnár.
Győző grew up in Hungary in the 1930’s and 1940’s, and was
still a young boy when World War II occurred. He was in his early
teens when the war ended and the Russian Communist occupation
began. During those years he spent time in Hungary as well as other
locations in Europe, including France. He was in Hungary in 1956
when the Hungarian Revolution occurred, where he joined the struggle as a Freedom Fighter against the Soviets. After the Soviets had
returned with their tanks to put down the Revolution, Győző left
Hungary for the last time.
He immigrated to Sweden in 1957 where he worked as a tour
guide, a chef, and a limo driver. In 1963 he immigrated to the United
States, to Dayton, Ohio. There he was re-united with his sister Éva.
In Dayton he worked wherever he could, then at Frigidaire and ultimately at General Motors for nearly thirty years.
134

During his life in the United States he also wrote a great deal of
poetry in the Hungarian language under the name of “Viharos
Viktor.” Many of his poems have been published in various American
Hungarian-language newspapers and periodicals. He was a member
of the Árpád Academy and many of his poems and writing appeared
over the years in the Krónika.

ELHUNYT DR. TÖTTÖSY ERNŐ
1918-2009
A magyar nemzeti emigráció elbúcsúzott dr. Töttösy Ernőtől, aki
jogászként, íróként és szerkesztőként is szolgálta hazáját és népét.
A megbecsült szakember Szombathelyen született 1918-ban. A
budapesti tudományegyetemen 1936-1940-ig jogi tanulmányokat
végzett, majd doktorátust szerzett. Fiatal korában sokat járt külföldön,
rendkívüli nyelvérzéke eredményeként tökéletesen beszélt németül,
olaszul, franciául, jól beszélt oroszul, görögül, horvátul, angolul.
1940-től tüzérzászlósként szolgált az orosz fronton. 1944 novemberében egységes bírói és ügyvédi vizsgát tett. 1945-től ügyvéd
és vállalati jogtanácsos volt. 1952-ben megpróbált elmenekülni az
országból, letartóztatták, majd „illegális kereszténypárti összeesküvésért” 12 évi börtönre ítélték.
Az 1956-os szabadságharc alatt nyerte vissza szabadságát. 1956
végén nyugatra menekült, Belgiumban telepedett le. Brüsszelben a
belga keresztény szakszervezetek Magyar Irodáját vezette, és 195767-ig a Magyarok című lapot szerkesztette. 1964-től egy amerikai cég
európai képviselője lett.
Írásait a többi között a Magyar Élet, a Nemzetőr, a Katolikus
Szemle, a Kanadai Magyarság, a Délamerikai Magyar Hírlap, a Katolikus Magyarok Vasárnapja közölte. Téboly című regényéért 1986ban Avignonban a Francia Művészeti és Irodalmi Társaság ezüstérmét kapta. A magyar emigráció történetében külön fejezetet érdemel.
Cikkei rendszeresen megjelentek a Krónikában is. Az Árpád Akadémia rendes tagja volt.
2009. március 25-én, életének 91. évében Brüsszelben elhunyt.
Hamvait – kívánságának megfelelően – szeretett hazája földjében,
2009. június 10-én a Megyeri temetőben (1044 Budapest, IV. Megyeri út 45.), a katolikus egyház szertartása szerint helyezték örök nyugalomra.
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ELHUNYT PÜSKI SÁNDOR
könyvkiadó
Életének 99. évében elhunyt Püski Sándor, a Püski Kiadó alapítója – közölte a családja.

DÉCSY GYULA PROFESSZOR
Décsy professzor úr meghalt 2008 december 30-án.
Décsy Gyula professzor nyugdíjazott, idősebb egyetemi
professzor, az Indiana University (Bloomington, Indiana városban)
professzora. A Kongresszuson volt.

MEGCSELEKEDTE,
AMIT ESKÜJÉVEL FOGADOTT
Elhunyt Ruttkay Arnold honvédtiszt, író,
AKIT SÓ BERNÁTKÉNT ISMERTEK AZ OLVASÓK
Nyolcvanöt éves korában, Sydneyben elhunyt Ruttkay Arnold
honvédtiszt, író, költő. Só Bernát néven elbeszéléseket, karcolatokat,
humoreszkeket írt, ezeket az ausztráliai magyar sajtón kívül a többi
között az Új Világban, a Kanadai Magyarságban, és a Buenos Aires-i
Magyar Hírlapban publikálta. Évtizedek óta az Árpád Akadémia
arany-éremmel kitüntetett tagja. Írásaival tevékenyen részt vett a Clevelandi Magyar Társaság munkájában.
Ruttkay Arnold 1923. május 29-én, Hajdúdorogon született. Apja
görög katolikus káplán volt, akit három hónappal később Nyírderzsre
helyeztek plébánosnak, majd 1931-ben Ajakra költöztek. Ari – ahogy
mindenki ismerte – középiskoláit Nyíregyházán, a katolikus gimnáziumban végezte. 1941-ben érettségi után felvették a Ludovika Akadémiára, ahol 1944. augusztus 20-án felavatták hegyivadász hadnagynak.
Az oláh átállást követő napon SAS-behívóval berendelték a 2.
hegyivadász dandárhoz Szerencsre. Ott egy nehézfegyverszakasz
parancsnoka lett, és Erdélybe ment hazáját védeni. A harcokban megsebesült, és Budapestre vitték kórházi kezelésre. Felépülése után a 85.
hegyivadász újoncképző ezredhez vezényelték, ahol századparancs-
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nok lett. Az ezred 1944. karácsonyán Németországba indult kiképzésre.
1945. április végén az amerikai hadsereg hadifoglyai lettek.
1946 elején hazaszállították őket, és Komáromban átadták a néphadsereg katonáinak. Debrecenbe küldték leigazolásra. B-listázták.
Ajakon irodai munkát kapott a községházán. Később beiratkozott a
Kereskedelmi Akadémiára Budapesten, ahol előbb éjjeliőr volt, majd
egy minisztériumban kapott tisztviselői állást.
1948 végén elhagyta az országot, és Salzburgba ment, ahova jövendőbelijét is magával vitte, majd megesküdtek. Itt született első fia,
Sándor.
1950-ben kerültek Ausztráliába, ahol előbb kubikus, majd
Geelongban gyári munkás lett. Tamás fiuk is megszületett.
Ari zenekart alapított az ottani magyarokból, irodalmi estéket
rendezett, és a nemzeti ünnepek rendezésében is részt vett. Később
egy textilgyár irodai mindenese lett. Az emigrációs magyar újságokba
írt Só Bernát álnév alatt. A Szabad Európa Rádió irodalmi pályázatán
színdarabjával harmadik díjat nyert.
A melbourne-i magyar pap 1960-ban meghívta a Regnum Marianum igazgatójának. Fizetést nem kapott, ezért az Ansett légitársaság
könyvelője lett. 1980-ban Sydneybe helyezték, a külföldi jegyeket
árusította. Alkalma volt beutazni a világot, szinte minden nagyvárost
meglátogatott, és megismerkedett a nemzeti emigráció tagjaival.
Irodalmi tevékenysége egyre gyarapodott. Könyveket, színdarabokat és verseket írt. Lelkes munkása volt a MHBK-nak. Doroszlay
Károly MHBK-indulójához írta a szöveget. Levelező tagja volt több
újságnak, s hogy ne ütközzenek írásai, néhol a Makk Artúr név alatt
jelentek meg azok.
Az Árpád Akadémiának meghívott rendes tagja volt. Hosszú
éveken keresztül írt a Magyar Találkozók évente megjelenő Krónikájában nagyon szellemes, humoros cikkeket és verseket.
Írói tehetsége, magyar szókincse, tiszti esküjéhez való rendületlen hűsége mellet messze átlagon felüli humorérzékkel áldotta meg a
Teremtő. Humora kedves, soha nem bántó, senkit nem sértő, őszinte
és szellemes volt. Hazafias verseiből kiérzett a hazáját vesztett hivatásos katona bánata.
A XX. század nagy népvándorlásának egyik kimagasló irodalmi
csillaga volt. A magyar nyelvű irodalom minden részében sikeresen
és termékenyen munkálkodott. Megcselekedte, amit esküjével foga-
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dott, Hazáját, nemzetét szolgálta magyar szívének utolsó dobbanásáig. Melbourne-ben fejezte be érdemdús életét 2008. október 3-án.
Az 1976-ban tartott Hősök Napjára írt versét így fejezte be:
“És írjátok Nyír buckáin
Futóhomokra szőke nyáron,
vagy őszi esőben.
Égessétek kidőlt akácba,
zúzmarás télidőben,
vagy bevésve álljon valahol
tengerentúl, egy idegen gránitkőben”
“Elment, egy őszi este...
A nagyvilágban hitét kereste...
Kísérték kortársak, szemtanúk, jó barátok.
De nem tért vissza soha többé...
Hiába hívták a honisirok,
és vénülő akácok”...

Ruttkay Arnold m. kir. hegyivadász hadnagy, kedves jó bajtársunk, gazdag földi életed befejeztével pihenj és nyugodj a mennyország magyaroknak félretett sarkában, az ott levő magyar irodalmárok
és hazafiak között.
Goór György, MHBK főcsoport vezető,
a Központi Vezető ausztráliai helyettese

ELHUNYT A NEMZETŐRSÉG
FŐPARANCSNOKA
Király Béla – honvédtábornok, történész
Kilencvenhét éves korában, 2009. július 4-én elhunyt Király Béla
vezérezredes. Hadtörténetet tanított az Egyesült Államokban, harcolt
a Don-kanyarban, védte Kőszeget és 1956-ban főparancsnokként
szervezte a Nemzetőrséget. A mai Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem első vezetője volt. Az Egyesült Államokban Magyarország és Kelet-Európa igaz történetéről száznál több könyvet adott ki angol nyelven. Sokat tett a Szent Korona hazahozataláért. A rendszerváltás után
örömmel tért haza, s az első szabadon választott parlament képviselője, a honvédelmi bizottság elnöke lett. Az új ezred fordulóján a miniszterelnök tanácsadójává választották. 2002-ben megkapta a legmagasabb magyar kitüntetést. Ellenezte a hivatásos hadsereg bevezetését.
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Király Béla 1912. április 14-én született Kaposvárott. Apja állomásfőnök volt, s négy gyereket nevelt. Béla állatorvos akart lenni, de
a papa nem tudta volna fizetni az egyetem költségeit. Kapóra jött viszont a Ludovika Akadémia ösztöndíja, így a kocka el volt vetve: a
fiatalember katonatiszt lett.
A Ludovikán 1930-35-ig tanult, majd visszakerült szülővárosába,
ahol 1940-ig a kaposvári gyalog-, majd tüzérezrednél szolgált csapattisztként. 1940-ben részt vett Észak-Erdély visszacsatolásában, majd
újra visszaült az iskolapadba: a Honvéd Hadiakadémián 1940-42-ig
tanulta a harcászat fortélyait. 1942-44-ig a Honvédelmi Minisztérium
szervezési osztályának alosztályvezetője, s időközben vezérkari tisztként ő is belekeveredett a második világháború viharába. Megjárta a
Don-kanyart is, de túlélte a poklok poklát. „A katonasággal valamiképpen mindig szerencsém volt. Súlyos csatákban vettem részt, ott
voltam a Donnál, ott voltam a Kárpátokon a tatár-hágói csatában, ott
voltam a csongrád-szentesi hídfőben, mindig az első vonalban. Azt
gondoltam, ha már ott vagyok, nem tehetek kevesebbet, mint a szegény besorozott katona” – mondta. 1945-ben átadta Kőszeget a szovjeteknek. „A Szálasi-kormány parancsa ellenére ahelyett, hogy megvédtem volna Kőszeget, hogy a nyilasok elmehessenek, átadtam a
szovjetnek, pedig két hétig védhettem volna, mert ha ott ellenállunk a
szovjeteknek, Kőszegből kőhalmaz lesz”.
A szovjet hadifogságból megszökött. Katonai pályája a háború
után is töretlenül ívelt felfelé – egy darabig. 1946-47-ben az első hadosztály vezérkari főnöke, 1947-48-ban a honvéd gyalogság parancsnokhelyettese, 1949-50-ben parancsnoka. 1950-ben vezérőrnaggyá
léptették elő s a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia alapító parancsnoka
volt.
A következő évben viszont rá is „sor került” ... A Rákosi-féle
koncepciós kirakatperek ugyanis a honvédséget is elérték. Király Bélát 1951-ben államellenes összeesküvés hamis vádjával halálra, majd
életfogytiglani börtönre ítélték. Le is töltött néhány évet.
Nagy Imre miniszterelnöki kinevezése után, 1956-ban rehabilitáció nélkül szabadult tömlöcéből, de azután októberben rehabilitálták.
Csatlakozott a forradalmárokhoz, és a Nemzetőrség főparancsnoka, a
Forradalmi Karhatalmi Bizottság elnöke, majd Budapest katonai parancsnoka lett. A szovjet intervenciót követően, novemberben a katonai ellenállás szervezője volt. Amikor a haza ügye elveszett, rá pedig
otthon feltehetőleg halál várt, Ausztriába menekült. Kis idő múlva
befogadta az Amerikai Egyesült Államok. New Yorkban telepedett
le, ahol bekapcsolódott az emigráns magyar közéletbe. 1957-66-ig a
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Magyar Forradalmi Tanács, illetve a Szabad Magyar Nemzeti Bizottság tagja, a Magyar Szabadságharcos Szövetség elnöke volt.
Időközben, 1958-62-ig elvégezte a Columbia Egyetem történeti
tanszakát. Ezt követően, 1963-tól a Brooklyn College-ban, a New
York-i Városi Egyetemen hadtörténetet tanított, egészen 1983-as
nyugállományba vonulásáig. Eközben, 1978-ban, New Jerseyben
megalapította az Atlanti Kutató és Kiadó Társulatot, amelynek égisze
alatt tudományos könyvsorozatot szerkesztett. Az Egyesült Államokban Magyarország és Kelet-Európa igaz történetéről száznál több
kötetet adott ki angol nyelven. Állítja, hogy ezek a könyvek voltak az
első igazán hiteles források, amelyek Magyarország közelmúltbeli
történetéről szóltak, mert nem érzéseket, hanem tényeket közvetítettek.
Király Béla egyike volt azoknak a keveseknek, akik tekintélyüket
is latba vetve harcoltak azért, hogy a magyar katona visszakerüljön
Budapestre.
A rendszerváltás után, 1989-ben örömmel költözött vissza Budapestre, s hazájában újra rehabilitálták. 1990-től nyugalmazott . vezérezredes. Szülőhazájában rögtön bekapcsolódott a demokratikus politikai életbe. 1990-94-ig országgyűlési képviselő volt, s a honvédelmi
bizottságot vezette. 1991-től a Zrínyi Miklós Katonai Akadémia,
1994-től a New York-i Brooklyn College tiszteletbeli doktora, 1994től a Nemzetőrök Szövetségének elnöke. A miniszterelnök 2000-ben
katonai tanácsadójává nevezte ki. Hivatalos elismeréseinek se szeri,
se száma. Baton Rouge, Louisville, Maryland és Delaware állam
díszpolgára. 2002. augusztus 20-a tiszteletére a köztársasági elnöktől
átvehette a Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztjét (katonai
tagozat), amellyel az 1956-os forradalomban és szabadságharcban
tanúsított helytállását, s az emigrációban hazájáért végzett munkásságát, valamint a rendszerváltás utáni közéleti tevékenységét, azaz,
mondhatni, egész életművét ismerték el.

CSIHA KÁLMÁN
magyar vándorprédikátor
(1929 –2007)
2011-ig tele volt a naptára, a Kárpát-Medence különböző gyülekezeteibe hívták, hogy Krisztus evangéliumát hirdesse.
Sok magyar erkölcsi példaképe, Csiha Kálmán, Erdély volt református püspöke, múlt szerdai halála előtt néhány héttel még Buda140

pesten, a városligeti Fasori Református Templomban tartott evangelizációs sorozatot, úgy tűnt, ereje teljében.
Csiha Kálmán 1929-ben született és 2007. novemberében halt
meg. A két évszám között egy jellegzetes, mondhatnánk tipikus sors
áll előttünk, amelyben a 20. században kisebbségben élő magyarok és
magyar keresztyének egész életvalósága benne foglaltatik. Mégis,
Csiha Kálmán személyisége és egész életműve méltó arra, hogy a
„Magyar örökség” címmel is megörökítsük nevét.
Csiha Kálmán 1929-ben született Érsemlyénben földbirtokos családban. Iskoláit Érmihályfalván, Sárospatakon, Debrecenben, újra
Érmihályfalván, majd Zilahon és Nagyváradon végezte. Iskoláinak
gyakori változása a család sorsát tükrözi, hiszen a boldog és derűs
gyermekkor után a második világháború, majd az azt követő kommunista hatalomátvétel kamaszkorától vándoréletre kényszerítette. Középiskoláinak befejezése egybeesett családja kitelepítésével, amelyet
ő maga csak azért kerülhetett el, mert éppen akkor nem tartózkodott
otthon. Teológiai tanulmányait Kolozsvárt végezte, félig-meddig illegalitásban, hiszen miután nem vitték el családjával együtt a kényszerlakhelyül kijelölt Csíkszeredába, személyi igazolványát nem újíthatta
meg, és családjával is csak a legnagyobb titokban találkozhatott.
Lelkészi szolgálatát 1954-ben kezdte Aradon, ahol megszervezte
az arad-gáji gyülekezetet. 1957-ben koholt vádak alapján letartóztatták, és koncepciós perben tíz esztendei börtönre ítélték. Szabadulásáig megjárta Románia legrettegettebb börtöneit és internáló táborait,
több helyen fordult meg rabként, mint diákkorában iskolásként. Nem
sokkal letartóztatása után született meg kislánya, akit csak szabadulása után, 6 évesen láthatott először.
1964-ben általános amnesztiával szabadult, és először
Gógányváralján, majd Marosvásárhelyen szolgált lelkészként. Itt öt új
gyülekezetet szervezett húsz esztendei szolgálata során. 1975-ben
teológiai doktorátust szerzett, 1980-ban esperessé választották, majd
1990 és 2000 között az Erdélyi Egyházkerület püspöke.
Ez az életpálya minden vonásában jellegzetes, a szomorú és rettenetes 20. század fényében majdhogynem átlagos. Csiha Kálmán
azonban messze kiemelkedik kortársai közül, és nemcsak az általa
elvégzett egyházszervezői és egyházkormányzói munka révén. Természetes feladatának tartotta, hogy minden szolgálati állomásán szervezze és elevenítse a kisebbségben élő magyar református gyülekezeteket. Ennek folyományaként fáradozott a Romániában bekövetkezett
változások után mind a kárpótlásban, mind pedig új lehetőségek kiépítésében minden jó lehetőséget megteremteni egyháza és nemzete
javára.
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Nevének méltó megörökítése azonban mindenek fölött igehirdetői tevékenységéhez kapcsolódik. Egyik utolsó interjújában, a Budapesti Református Teológián mintegy örökségül hagyta azt a vallomását, amelyben igehirdetői pályafutására is visszatekintett. Itt arról
vallott, hogy igehirdetéseire minden esetben mondandója teljes átélésével készült. Ez teremtette meg azt a különös hatást, hogy miközben
korának egyik legfelkészültebb és legtudósabb bibliamagyarázója
volt, prédikációi személyes erővel hatottak.
1990 után 24 könyvet és 57 jelentős tanulmányt jelentetett meg,
amelyek azonban csak a jéghegy csúcsát jelentik, hiszen püspökként
végiglátogatta egyházkerülete gyülekezeteit, ahova elsősorban nem
hivatalos vendégként ment, hanem minden esetben igehirdetőként.
2000 után püspöki tisztségét letéve az egész Kárpát-medence
igehirdetőjévé vált, és élete végéig több száz gyülekezetben szolgált
nemcsak egy-egy alkalommal, hanem egész hetes igehirdetéssorozatokkal. Igen jellemző, hogy akik szerették volna meghívni,
csak évekre előre tudtak időpontot egyeztetni vele. Titka és népszerűsége nemcsak abban rejlett, hogy mindig átélt üzenetet mondott, hanem abban is, hogy sohasem akart más lenni, mint igehirdető. Üzenete minden esetben a konkrét hallgatósághoz szólt, abban a konkrét
helyzetben, amelyben őket látta. Egyszerre volt pap és próféta. Mint
pap, népe sorsát hordozta, mint próféta, népe jövőjét kereste. A 2004
decemberében tartott tragikus eredménnyel zárult népszavazás után,
amikor az anyaország állampolgárai közönyösségükkel elvesztették
erkölcsi jogukat arra, hogy anyaországnak nevezzék magukat, mert
rettentő mostoha-anyának bizonyultak, még nagyobb igyekezettel
járta Magyarország gyülekezeteit. Üzenete egyértelmű és világos. A
magyarság válsága spirituális gyökerű. Ebben kell megújulnunk és
erre nézve az evangélium az egyetlen lehetőség. Csiha Kálmán ezzel
a szolgálatával a magyarság vándorprédikátora lett. Ez a minősítés – a
régi időkre visszatekintve is – csak azokat illette, akik tudták és gyakorolták, hogy lelki-szellemi, politikai-földrajzi szétszórtságban élő
népüket újra és újra fel kell keresniük, és a vigasztalás és reménység
evangéliumát kell hirdetniük. Csiha Kálmán már gyermekkora és
fiatalsága hányattatásaiban megtanulta, hogy egy szétszórt nép sorsát
hordozza magában, s hogyha a politika és történelmi adottságok nem
engedik a nemzet újraegyesülését, az isteni szó és az élő hit megteremtheti azt. Méltó a Magyar örökség címre nemzetünk talán utolsó
vándorprédikátora.
Adja Isten, hogy támadjon új prófétánk, aki Csiha Kálmán örökségét mintegy Illés palástjaként felveszi, hogy az élet beszédét hirdesse nekünk.
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DR. EGYED JÁNOSNÉ DANI ERZSÉBET cst.
(1912-2007)
Alsódabas falujában született. 1935-ben Kecskeméten szerzett
népiskolai tanítói oklevelet. A II. világháború viszontagságai az ő
családját is Nyugatra sodorták és 1948-ban a kétgyerekes orvos család Venezuelában, Caracasban kötött ki. Családja eltartására Erzsébet
férje kovácsolt vasból bútorokat készített, mivel diplomájának elismerése több évi tanulásba került volna.
Erzsébet, akit cserkészkörökben mindenki „Pötyi néni”-ként ismert, hamarosan bekapcsolódott a caracasi magyar közösség munkájába, saját gyerekeit, Zsuzsát és Csillát is bevonva. Először a protestáns egyházközségekben és közvetlenül utána a cserkészcsapatok
szervezésébe kezdett, amelyet a cserkészvezetőkkel együtt szerkesztett körlevélben úgy fogalmaztak, hogy semmiből valamit – egy ifjúsági otthont létesítsünk.
Oroszlán része volt a helyi fiú- és leánycserkészcsapat megalakításában. A két csapatot Ercsey Lászlóval, Kristó Nagy Katalinnal és
Krisch Ervinnel együtt több éven át vezetik.
Szorgalmassága és energiája korlátlan volt. Kristó Nagy Katalinnal szervezte a táborokat, kirándulásokat, karácsonyi ünnepélyeket,
betlehemezéseket, színdarabok előadását, a nemzeti ünnepeken való
részvételt. A magyar kolónia első báljának létrehozásában főmozgatóként szervezkedett, amelynek jövedelme a cserkészet anyagi alapját
gyarapította. Lakásán, amely Caracas egyik központi terén volt, naponta találkoztak a fiatalok. Több lány, akiknek saját édesanyjuk dolgozott, pótédesanyát lelt benne. A helyi cserkészvezetőkkel együtt a
semmiből megteremtették a magyar ifjúsági otthont, ami valóban
otthont adott minden korosztálynak és a különböző magyar egyesületeknek. Vasárnapi iskola, cserkészet, sport, kézimunka-, főzőtanfolyam, és általános szórakozóközpont volt ez. Így szabad idejükben is
művelődött az ifjúság.
A Cserkészszövetség 1951. május-júniusi központi értesítőjében
rövidesen a megalakulás után így számol be a venezuelai magyar
cserkészetről: „Rendezték viszonyukat a Venezuela-i Cserkészszövetséggel, s szerződésben biztosítottak teljes szabadságot a magyar cserkészmunkához. A tárgyalások lezárása egybeesett fogadalomtételi
ünnepükkel, amelyen a Venezuela-i főcserkész, a helyi szövetség
vezetői kara élén jelent meg és megható beszédet mondott. Az esemény kapcsán a venezuelai sajtó igen kedvező képet festve emlékezett a magyarságról. Cserkészotthonunk mindinkább a magyarság
társadalmi életének központja lesz”. „Meggyőződésem, hogy jelenleg
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a 11. és 35. számú csapatok a szövetség legkiválóbb egységei” – írja
Bodnár Gábor, akkori szövetségi vezetőtiszt.
Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc utáni Venezuelába érkező menekültek beilleszkedésével foglalkozott. A gyerekek
iskolába való beiratkoztatása, az Egyházközségekbe való belépésre
fordított hangsúlyt, amellyel az újonnan érkezettek nagy részét megnyerte a Caracas-i magyar kolónia aktív tagjának.
A család 1959-ben átköltözött az Egyesült Államokba. Pötyi néni
vidám, kedves egyénisége, fáradhatatlan, eredményes munkája megalapozta a Külföldi Magyar Cserkészszövetség egyik legrégibb csapatának, a 35. sz. Szent Erzsébet leánycserkészcsapatnak jövőjét. Az a
nemzedék, amely mellette nőtt fel, még most is tevékeny a magyar
közösségben. Ezek közé tartozik nemcsak a cserkészet, de a protestáns nőegylet, a gyöngyösbokréta tánccsoport és más szervezetek is.
A Philadelphia közelében fekvő Lansdale-i Magyar Tanya alapítói között ott van a neve. Az Amerikai Magyar Szövetség Philadelphiai Osztályának vezetői, akik között volt néhány régi magyarországi
cserkész, az 1960-as évek elején tervbe vette a helyi cserkészcsapatok
megalakítását. De a tervből csak akkor lett valósság, amikor Pötyi
néni családjával ideköltözött. Az egyik magyar újságban a cserkészet
megalapítása érdekében a következőket írta: „ A cserkészet kialakítja
az ifjak lelkében azt az életideált, hogy jót cselekedni, egymást szolgálni és szeretni a legnemesebb dolog a világon. Magyarságunk kötelez arra, hogy gyermekeinket magyar szellemben neveljük”. Így került sor az első találkozóra a Valley Forge Parkban, 1962. június 17én, ahol a gyerekek szép számmal jelentkeztek. Megalakították a 10.
sz. Jedlik Ányos cserkészcsapatot és a 48. sz. Leővey Klára leánycserkészcsapatot. A leánycsapat csapatparancsnokaként a szövetség
dr. Egyed Jánosnét bízta meg és csapatát 3 évig vezette. Utána, mint
az AMSZ philadelphiai Női Osztályának elnöke, a leánycsapat Fenntartó Testületének elnökeként vállalt felelősséget egészen 1971-ig. A
csapatot a későbbiekben is lelkesen támogatta.
Pötyi nénivel nemcsak a helyi magyar közösség, a cserkészet, de
az egyetemes magyarság egy értékes, nemzetben gondolkodó egyént
veszített el.
Nyisztorné Jeszenszky Judit cscst., Molnár Ildikó cst.,Caracas,
és Vörös Katalin cscst., Orinda, Kalifornia
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Egyéni működés
TÁRCZY KOVÁCS ERZSÉBET
ÉLETRE SZÓLÓ SIKEREI
Tárczy Kovács Erzsébet mezzoszoprán énekművésznő 1961-ben,
San Franciscóba érkezése után azonnal bekapcsolódott a helyi magyar-amerikai kulturális életbe. Hamarosan a rendezvények kedvelt
előadója, szervezője, és elismert támogatójává vált. 30 éven keresztül
részt vett a Szent István napi ünnepélyeken a Golden Gate Parkban,
mint előadó, kisegítő és szervező. Neszlényi Judit zongoraművésznő
volt társa ebben a munkában éveken keresztül.
Idén, az 50. Szent István napi ünnepély alkalmával, a San Francisco-i magyarság emléklap átadásával emlékezett meg és fejezte ki
elismerését a két művésznő, a magyar közösség érdekében kifejtett
sok évi áldozatos munkájáért.

Tárczy Kóvács Erzsébet

Tárczy Kovács Erzsébet 30 éven keresztül szinte minden magyar
rendezvénynek szereplője és szervezője volt San Francisco környékén. Két évig, Lendvay Lászlóval együtt, “Hungarian Hour” önálló
rádióműsorral jelentkezett a KAFE FM adón. 1974-ben, több magyar
előadóművész közreműködésével, emlékezetes hangversenyt rendezett a Veteran’s War Memorial Building nagytermében. Rendszeresen fellépett a KBRG International Radio műsorain, egyházi és főiskolai előadásokon, vendégénekese volt a Peninsula Symphony-nak,
és szerepelt a South San Francisco Chamber of Commerce televíziós
műsorán. 1980-ban elnyerte a KABL Music Radio “Citizen of the
Day” címét.
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30-éves magyar-amerikai közösségi munkájának elismeréséül,
Tárczy Kovács Erzsébet 1991-ben kitüntető oklevelet kapott Árt
Agnos, San Francisco polgármesterétől. Előkelő keretet kapott az
alkalom az által, hogy előtte a polgármester Augusztus 20-át, Szent
István Napját, “Hungarian Heritage Day”-nek nevezte ki, mint 50 éve
minden alkalommal, és kitűzte a magyar zászlót a városháza erkélyére.
Az 1990-es évek folyamán Tárczy Kovács Erzsébet, Neszlényi
Judit zongoraművésznővel, sikeres előadó úton járt Ausztrália magyar közösségeinél, szerepelt mindenjelentős amerikai magyar központban és Magyarországon. Közösen hanglemezeket adtak ki a
Globe Records-nál, amiket európai rádióadókon is játszottak.
Karácsonyi lemezük elnyerte a clevelandi Árpád Akadémia arany
érmét. Makk Imre, nemzetközileg elismert festőművész (Hawaiiban
él), aki megfestette Reagan és Carter elnök portréját, Tárczy Kovács
Erzsébetről is gyönyörű portrét készített. Budapesten Rátonyi Róbert
Saját rádióműsorában ismertette a művésznő életpályáját, és több
énekszámát lejátszotta a hallgatóknak. A Magyarország című képes
magazin szép cikkben méltatta Erzsébetet. Neve szerepel a The
World Who’s Who of Women 5. kiadásában, Cambridge University
(1980 London) és a Magyar Színházművészeti Lexikonban
(http://mek.oszk.hu/02100!02l39/html!sz25/84.html).
Tárczy Kovács Erzsébet állandó lakhelye San Mateo, Kalifornia,
ahol 20 évig mint önkéntes dogozott a San Mateo County General
kórházban. Négy nyelven fordított a betegek számára, kisegített az
ajándékboltban, és rendszeresen énekelt a karácsonyi műsorban.
Nyugdíjba vonulása után önkéntesként, a FISH szervezet keretében,
rendezte idősek szállítását orvoshoz. 2006-ban a County Board of
Supervisors elismerő oklevélben részesítette, 20-éves önkéntesi szolgálatáért.
Tárczy Kovács Erzsébet Eszéken, Horvátországban született,
énekes-színházi tanulmányait Marosvásárhelyen, Romániában, végezte, majd 1961-ben kivándorolt tejhez San Franciscóba.
Három gyermeke és három unokája van, akik közelében élnek.
Erzsébet örömmel beszél családjának és barátainak művészettel teli
életéről, és szívesen megmutatja emlékekkel teli házát. Egyik szobája
teljes egészében fényképekkel, programlapokkal, újságkivágásokkal
van padlótól mennyezetig kitapétázva. Az érdeklődő látogató órákat
is eltölthet ezek tanulmányozásával, a Szép előadóruhák és gyönyörű
díszmagyar viseletek — 80 év és egy művészetben gazdag élet bizonyítékainak megcsodálásával. VK—2008. augusztus 18.

146

VI.
A MAGYAR KONGRESSZUS
KERETÉBEN RENDEZETT ÜLÉSEK
A Szent László Társaság és Rend,
valamint a Vitézi Rend együttes ülése
vitéz Falk Viktor (Cleveland, Ohio) elnökletével.
Együttes ülés a Vitézi Renddel.
***

vitéz Falk Viktor:

HŐSÖK NAPJA
K.e. 480-ban a thermopülai-szorosban állt szembe 5.000 görög
harcos Darius perzsa király 100.000 főnyi keleti hordájával. Három
napon keresztül a kicsi had hősiesen védte a szorost a hatalmas túlerővel szemben, míg az áruló Ephilates a védők hátába nem vezette az
ellenséget. Ekkor Laonidas spártai király 300 harcosával visszamaradt, hogy biztosítsa a többiek visszavonulását és az utolsó emberig
kitartva védelmezte a szorost.
Kedves Barátaim! Miért említettem fel két- és félezer év távlatából a thermopülai hősöket? Azért, mert a nyugati kulturvilág művelt
része még ma is tisztelettel emlékszik ezekre a klasszikus hősökre és
mert nemcsak a győzteseknek, hanem a veszteseknek is lehetnek halhatatlan hősei. Talán azt is mondhatjuk, hogy a reménytelen csaták
hősei még inkább élnek megbecsülés dicsőségében, hiszen a francia
még mindig büszkén emlékszik a gárda rendíthetetlen hűségére a
zászlóhoz a waterlooi vesztes csatában. Az Egyesült Államok történetében is mély tisztelettel emlékeznek meg az Alamo-erőd hős védőiről, akik 1836-ban az utolsó emberig tartottak ki a mexikói túlerővel
szemben.
A mi magyar történelmünk tele van reménytelen vesztes csaták
hőseivel, amelyeknek láncszem sorozatában talán a második világháború az egyik legragyogóbb ékkő. Csak a késő huszadik század csökevényes sekély gondolkozása próbálta velünk elhitetni, hogy veszteseknek nem lehetnek hőseik, és megtiltani azt, hogy a saját hazájuk-
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ban majd ötven éven keresztül ne lehessen rájuk emlékezni! Azonban az Úr malmai lassan őrölnek, de őrölnek és végre szeretett szülőhazánkban is lehullanak a hazugság álarcai. A m. kir. Honvédség a
második világháborúban a többnyire számára egyenlőtlen küzdelemben számtalan példáját mutatta a thermopülai hősies helytállásnak.
Gondoljunk csak a Don-kanyar elkeseredett küzdelmeire, de mielőtt erről szólnánk egy elterjedt történelmi tévedést kell kijavítanunk.
Sokan úgy beszélnek erről a tragédiáról, mintha egyedülálló jelenség
lett volna 1942-43 telén, a magyar hadseregnél, pedig ez súlyos tévedés. 1943 január 12-én már úgy állt ott a 2. magyar hadsereg magában, mint a víz fölé kiugró trambulin. A szovjet erők már november
19-én áttörték a sztalingrádi frontot és az ott levő német és román
csapatok megsemmisülése ekkor már majdnem teljes volt, amely január 31-én 90.000 német katona fegyverletételével végződött, ugyancsak a szomszédos olasz arcvonal is összeomlott ekkorra már.
Az urivi hídfőből kibontakozó hatalmas túlerejű támadást a honvédek három napon keresztül verték vissza, míg végre sikerült az
ellenségnek a vonalat áttörnie, amely elszakította az északi szárnyon
harcoló szombathelyi III. magyar hadtestet a hadsereg zömétől. Ezek
a magyar csapatok szinte embertelen és pokoli körülmények között
küzdöttek, mint a visszavonuló német csapatok utóvédei. Történelmi
tény, hogy az összes Donnál harcoló csapatból a magyar honvéd volt
az, aki utoljára hagyta el az állását. A hősies helytállás ragyogó példáját mutatták a magyar csapatok számtalan helyen az arcvonal másik
részein is, a tsudsei hídfőnél, az osztrogoszki kitörésnél és végül az
Oszkol völgyében megalakuló új védelem felépítésénél. A mártír
halált halt vitéz Jány Gusztáv vezérezredes parancsnoksága alatt a
keleti frontra kiküldött 2. magyar hadsereg fegyverzete nem volt
egyenlő az ellenségével, de mégis örök dicsőséget szerzett a történelem lapjain magának, a helytállás fényes példájával. A számoknál mi
beszélhet nyíltabban, mint hogy az eredeti 200.000 létszámból 25.000
hősi halott és 35.000 sebesült bizonyítja ezt a helytállást. Ha volt valaha a történelem folyamán a becsületnek egy hadserege, akkor a 2.
magyar hadsereg az volt! Idézem vitéz Jány Gusztáv 1943. március
12-én kelt búcsúparancsának szavait:
„Hódolattal álljunk meg hősi halottaink, sebesültjeink ezrei előtt,
dicsőség nevüknek, hála és elismerés illesse őket, de azokat is, akiket
a Mindenható becsülettel végzett hű kötelességteljesítés után visszavezetett, hogy állják a harcot, amíg a végső győzelem órája üt”.
A doni téli csata után is a magyar honvéd változatlanul állta a kötelességteljesítés kemény vártáját, mint a huszárok a Pripjet Mocsarakban és a varsói csatában vagy akár az 1. Hadsereg az Északkeleti148

Kárpátok ormain. Az ide felvonult csapatok 1944. márciusától szeptemberig verték vissza a nap-nap után megújuló támadásokat. Sztálin
maga személyes parancsot adott a Tatárhágó elfoglalására, amit vitéz
kisbarnaki Farkas Ferenc altábornagy parancsnoksága alatt a debreceni VI. hadtest védelmezett. Talán ezen a helyen csillantak fel a magyar vitézség legszebb példái ismét. De mindenütt az ezeréves határokat védő honvéd fegyverén összeomlott minden ellenséges támadás, amíg a volt „szövetséges” árulása a honvédek hátába nem hozta
az ellenséget. Az árulás folytán Erdélybe betört egyesült orosz és
román erőket Tordánál állította meg az újra megalakult 2. hadsereg,
amíg csak lehetett. A csata gyújtópontjában a nagyváradi 25. hadosztály állott a nagy vérveszteség árán is mint szilárd kőszikla, és itt tűnnek fel először az újonnan megalakult rohamtüzérek is, hogy örökre
beírják nevüket arany betűkkel a magyar vitézség véres lapjaira.
Azonban a hatalmas túlerő tovább hömpölyög, mint szennyes árvíz
és eléri az ország fővárosát. Két diadalittas szovjet hadsereg és egy
román hadsereg támad Budapestnek Malinovsky marsal parancsnoksága alatt.

Szegény Budapest!
December 24-én zárul be az ostromgyűrű a főváros körül és ezzel
megkezdődik Budapest 52 napi hősi eposza. A magyar és német védősereg egyre nehezebb körülmények között folytatja a kilátástalanná
váló harcot. Ekkor van a yaltai konferencia, és Sztálin külön parancsot ad Malinovskynak a város két héten belüli elfoglalására, hogy
ebből politikai tőkét kovácsolhasson magának a nyugati tárgyaló felekkel szemben. A támadóknak azonban minden utcáért, minden háztömbért külön kell megküzdenie és a két heti elfoglalásból nem lesz
semmi. A magyar védők parancsnoka, a mártírhalált halt vitéz Hindy
Iván vezérezredes. A január 18-án megindított felmentési kísérlet
elakad azonban, és a megmaradt védők lassan a budai várba szorulnak. Innen sugározta utolsó adását február 12-én az ott levő csendőr
rádióadó:
„Csendőr Bajtársak! A királyi vár romjai között teljesen körül
vagyunk zárva. Kenyerünk, vizünk már napok óta nincs. Életünkkel
leszámoltunk, sorsunkat a jó Istenre bíztuk. Ha nem éljük át ezt a
poklot, családunkról gondoskodjatok. Isten áldd meg a magyart! Éljen Magyarország! Éljen a m. kir. Csendőrség”.
Azt hiszem, ezek a drámai szavak kellőképpen illusztrálják a védők szenvedéseit és hősi helytállását. Február 14-én a védők egy elkeseredett kitörési kísérletet tesznek, akikből egy maroknyinak sikerül elérni a saját vonalakat. A szovjet hadvezetőség, hogy Sztálin előtt
igazolja a hosszú ostromot, a védők számát kétszeresére túlbecsüli és
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hogy az ejtett hadifoglyok számával ezt igazolja, a polgári lakosság
ezreit hurcolja el hadifogolyként.
Budapest felmentésének volt a függvénye az Ipoly-Garami csata,
amelyben az Esztergom, Párkány hidat kellett biztosítani ahhoz, hogy
a Felvidékről a Dunántúlra átcsoportosuló erők a gyülekező helyeikre
eljussanak. Ezt a feladatot kapta a vitéz Szügyi Zoltán parancsnoksága alatt megalakult Szent László hadosztály. Az itt előnyomuló 7.
szovjet gárda hadsereg csapatait tartotta fel a hadosztály, amely harcokban különösen a repülő lövészezred és az ejtőernyős ezred tűnt ki
hatalmas véráldozatával és önfeláldozó hősiességével. Ezekről a küzdelmekről így emlékezett meg a Honvédségi Közlöny 1945. januári
száma:
„A Szent László hadosztály 1944. karácsonyán az Ipoly és Garam mentén túlerejű ellenséggel szemben vívott igen súlyos harcaiban újból felemelte és magasan lobogtatta a magyar katonabecsület
zászlaját”.
Budapest eleste után is tovább folyt a védelmi harc, a Dunántúlon a 3. hadsereg és az Északnyugati Felvidéken az 1. hadsereg maradványai folytatták a küzdelmet. Az utólag okoskodók szerint már
nem volt értelme a további harcnak 1945. tavaszán, de a magyar honvédség nem latolgatott és nem politizált, hanem tovább folytatta a
harcot a legutolsó talpalatnyi magyar földért és rögért is, mert ezt
kívánta a honvéd becsület.
Tisztelettel állunk és emlékezünk az egykori spártai harcos utódja, a Magyar Királyi Honvéd és Csendőr előtt, kegyelet és dicsőség
övezze emléküket és kérjük az Ur Istent, szálljon áldás poraikra bárhol is nyugodjanak, mert megtették azt, amit megkövetelt a Haza!
Zrínyi Miklós szavaival zárom megemlékezésemet:
„Adassék tisztelet a katonaerénynek és
a hősök szelleme hasson át minket”.

Dr. Papp Gábor elfogadja a Szt. László Rend kitüntetését Falk Viktortól.
(Somogyi Lél felvétele)
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VII.
KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Dr. v. Prof. Lengyel Alfonz:

A MAKK FAMILIÁNAK A MŰVÉSZETEN
KERESZTÜLI MAGYARSÁG SZOLGÁLATA
Éva Etiopiából menve Párizsba, ott a Művészeti Akadémián való
tanulmányainak befejezése után Rómában kötött ki. Imre pedig a Budapest-i Művészeti Akadémián való tanulmányai alatt Rómában Éva
útját keresztezte. Ezután mint házasok, az útjuk San Paolo-n (Brazília) keresztül, az USA-ba vezetett.
Csodálatos, hogy ez a két különböző irányból jövő festő genius
nem riválisa lett egymásnak, hanem a családi szeretet mindent áthidaló ereje útján, egymás művészetét kiegészítve még a festői stílusukat
is harmonizálta. Természetesen, bár színekben és formákban sok hasonlóságot mutatnak, de Éva nőies finomsága és Imre keményebb
vonalai művészi alkotásaikon itt-ott megmutatkoznak.
Párizsban, már a 19. század közepén a francia festők, majd az
amerikaiak is a primitív aboriginalok életét kezdték ábrázolni. Egynek sem sikerült az országon belül, csak a Musee de Lhome-ban az
exotikumot megtalálni, így először a francia festők Észak-Afrikában
keresték az Exotizmust, majd Gauguint ez a cél Tahitiba vezette. Gauguin-nál ha tett is bele egy kis szekszuális érzést, de valahogy a néprajz és anthropológia vonalon adott a szemlélőnek quasi pictoral dokumentumot.
Éva a brazíliai Amazonban élő aboriginalok életéről festett az
antropológia és néprajz illusztrálására is alkalmazható élethű képeket.
Imre pedig képeivel az amerikai indiánok és a nyugat felé terjeszkedő
telepesek életét hozta létre. Ezt megelőzve a 19. századi amerikai
festők, amikor átvették a párizsi festők exotikumot kereső téma választását, otthon keresték az „exoticumot”, így vásznaikra közvetlen
megfigyeléssel festették a telepesek, valamint az indiánok életét.
Ezeket a képeket az akkori festők elég statikusan kezelték. Éva az
Amazon-i és Imre az indiánok, valamint a telepesek életéről szóló
képek viszont a megfelelő dinamizmus érzékeltetésével készültek.
Művész lelkükkel megértették, hogy az élet az Amazonban vagy az
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amerikai FRONTIER-ban nem volt statikus, hanem a veszélyekkel
teli dinamikus túlélés.
Imre természetesen nem közvetlenül tapasztalta a törzsi életet élő
indián és a nyugat felé vándorló telepesek helyzetét, hanem a filmek,
könyvek és korabeli festők és szobrászok munkáinak tanulmányozásával. Ezt a mélyremenő kutatást tették mindig Éva és Imre minden
történelemmel kapcsolatos, vagy portréjaiknak megfestése előtt. Így
maguk kísérelték átéli a történelmi eseményeket, hogy annak ábrázolásával azt a helyzetet hűen a képeiken keresztül rekonstruálhassák.
Ezt a művészeti hitvallást nem csak Éva, és Imre követte, hanem később a művésszé lett fiuk, S.B. Makk is.
Imrének Reagan elnök, és Évának „Az első família” című képein
érdekes egyéni ábrázolási képesség mutatkozót meg. Imrének Reagan
háromnegyedes képén a háttérben levő fényhatást a szemlélő az elnöknek emberszeretetével áthatott arcára irányította. Éva is kihasználva a fényhatás erejét, a székben ülő FIRST LADY-r irányította a
képet néző szemét. A szék mögött álló elnök alakját csak annyi világítással látta el, hogy felismerhető legyen.
Éva ezen módon kifejezte a nő fontosságát még a világ leghatalmasabbnak mondott férfiak mellett is. Viszont mint Imre is tette, a
NAGYHATALMÚ ÚR nem minden emóció nélkül álljon a képen,
ahogy azt az USA elnökeinek előbbi festői ábrázolták, hanem az elnököt, mint egy kedvesen mosolygót, népének atyjaként mutatta be.
Az 1956-os magyar szabadságharc a Makk művész házaspárnak
új festészeti témát adott. Sorozatban festették meg a történelmileg
hiteles, és a szovjet hadsereg segítségével levert nemzeti forradalom
állomásait. A Feszty Árpád Körképeivel is vetekedő Makk művészházaspár és művész fiuknak közös munkájából készült óriás méretű
képei már a magyar Hadtörténeti Múzeumban vannak állandó kiállításra. A még készülőben, vagy már készen álló többi, a magyar történelem legfontosabb állomásait megörökítő képek is odakerülnek.
Az eddig legutolsó történelmi sorozatban elkészült: Árpád fejedelem 901-ven aratott Pozsony-i csatájának GYŐZELMI
PILLANATA. Imre ennek a képnek előkészítésére széleskörű történelmi, heraldikai és fegyvertani kutatást végzett és annak alapján való
művészi terveit történészekkel és muzeológusokkal konzultálta.
A nyugatról jövő támadás fő oka volt, hogy Árpád szövetségese
Arnulf keleti frank császár halála utáni űr új hatalmi egyensúly lépett
elő. Ennek kapcsán Lajos király elhatározta, hogy hatalmát a Kárpát
Medencéig terjeszti ki és céljai elnyerése érdekében deklarálta, hogy
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a MAGYAROK KIIRTANDÓK. E hadi törekvésében Lajos király
összefogott a német főnemességgel és a főpapsággal.
A kép a győzelem pillanatát mutatja, Leonardo Da Vinci
Anghiari csataképéhez hasonlóan. Imre nem csak a győzelem által
előidézve, a harcosok pszichológiai reakcióját tette az arcokra, hanem
a lovaikéra is. Az ellenfélen és azok lovainak arckifejezéséből látható
a meglepetés, Árpád hadainak, a védekező állásából való támadásra
történő átállása és abból fakadó győzelmének pillanata.
Hogy az a mondás: „A MAGYAROK NYILAITÓL MENTS
MEG URAM MINKET!”, valahogy kifejezésre jusson, a kép alját
egy nyíllal megölt óriástestű halott harcos zárja le. Luipold herceg és
fővezér pedig véres kardját és koronáját elhajította s elmenekült.
Ezzel a pozsonyi csata megnyerésével a magyarság Árpád vezér által
már korábban idevezetve, elnyerte államalkotásának stabilizálását.
Éva, aki bár magyar szülőktől, de Etiópában született, Imrével,
Pannonhalma szülöttjével egyformán távol is Magyarországtól, mindketten megmaradtak magyarnak, fiúkkal együtt, aki nem Magyarországon született, de magyar menekült Amerikában született lányát
vette feleségül, a Makk család a művészeten keresztül szolgálja külföldön a magyarságot.

Peller Miklos:

IMA SZENT ISTVÁNHOZ
Nemzetünk első szent királya, imáinkkal járulunk Tehozzád.
Ezer évvel ezelőtt már uralkodásod kilencedik évében erősítetted a
kereszténységet nemzetünkben a Kárpátokkal megkoszorúzott magyar földön. Tudtad, hogy csakis egy erős, központilag irányított keresztény társadalom horgonyozhatja le nemzetünk őseit Európa szívében, csakis így szerezhette meg magyar néped a tekintélyt Európa
többi birodalma előtt. Nem volt ez Neked könnyű feladat, azt sugalmazza öntudatunk.
Nagytekintélyű édesapád, Géza fejedelem már előkészítette számodra a keresztény magyar birodalom terepét. Ő is megkeresztelkedett, bár ő még ragaszkodott a kereszténység előtti pogány hagyományokhoz is. Ő utat mutatott Neked a további teendők irányába. Téged
is megkereszteltetett, így a pogány Vajk név helyében megkaptad az
István nevet, amelyen Téged nevez ezerkilenc év óta hű nemzeted.
Már 1010 esztendővel ezelőtt, 998‐ban megkezdték a „Pannonhalmi Évkönyvek” bejegyzéseit a pannonhalmi bencés monostorban,
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így már írásban is fennmaradtak az utókorra a magyar keresztény
kultúra írásos emlékei. Innen tudjuk, hogy valamikor 1000. december
25‐e és 1001 január elseje között egyházi szertartás keretében királlyá
koronáztak azzal a koronával, amely ma is részét alkotja nagy nemzeti kincsünknek, a Szent Koronának, amelynek hasonmása itt van jelen
ezen a szentmisén. Első teendőd volt, hogy leraktad a magyar állam‐
és egyházszervezet alapjait, kijelölted a püspöki és várispáni székhelyeket a magyar földön, amelynek akkor lakósság száma megütötte az
egy milliót. Miután a keresztény alapok gyökeret vertek az általad
vezetett nemzetben, és miután királyságodat szilárd alkotmányra helyezted, hálás lélekkel felajánlottad országodat a Boldogságos Szűz
Máriának. Templomunk is őriz egy festményt, amely Téged ábrázol,
ahogy a Szent Koronát felajánlod Krisztus édesanyjának, és ugyanez
a kép szerepel a mai misefüzet fedőlapján is, és jelképesen mi is
Nagyasszonyunk oltára elé helyeztük a Szent Korona mását.
E szent és nemes tetted magával hozta, azt, hogy a magyar lelkekben egy évezreden át meggyökeresedett egy gyermeki bizodalmat
sugárzó elnevezése a Magyar Hazának, az hogy „Regnum Marianum”, azaz Mária Országa. Kevés az a nemzet, amely királya mellé,
sőt királya fölé állította Nagyasszonyunkat, mind legfőbb elöljárónkat. Ez a Te előrelátásod bebiztosította, hogy Nagyasszonyunkat
ezidáig Patrona Hungariae‐nak nevezünk, hiszen jól tudjuk, hogy
Szűzanyánk ezer éven át őrködött nemzetünk felett az ezer éven át
dúló viszályok gomolygó vészfellegei felett is.
1038‐ban nemes lelkedet visszaadtad Teremtődnek, de jobb kezedet, amelyet ránk hagytál, még mai is őrzi magyar nemzeted. Tudjuk, hogy azóta is Isten jobbja mellől nézed nemzetedet, amely megállta a helyét, ameddig derék uralkodók kezében volt az ország sorsa.
Kétszáz év elmúltával halálod után mongol hordák törtek hazánkra,
de valahogy nem jutottak tovább, nyugati határainknál megálltak,
majd visszahúzódtak, ahonnan jöttek. Tudod, hogy 1456‐ban Hunyadi János vezér visszaverte a hazánkra törő
II. Mohammed szultán oszmán‐török seregeit néhai határvárosunk peremén, Nándorfehérvárnál. III. Kallixtusz pápa erre a győzelemre rendelte el a déli harangszót, mintegy jelezve Európának, hogy
a nemes magyar nép megmentette őt a félhold uralmától. Sajnos, 70
elmúltával a megmentett Európa tétlenül hagyta, hogy a Te általad
megerősített magyar állam megszűnjön II. Szulejmán szultán hadserege kardjai által. Sötét felhők takarták be a magyar eget 156 évig,
majd azután az elsanyargatott országot a Habsburg elnyomás hódította meg. Többször kiséreltük meg függetlenségünk visszaszerzését, de
sajnos ez még majd kétszáz évig sem sikerült. Jöttek a háborúk, ahol
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a Te általad megalapozott vármegyék, fővárosok, püspökségek más
népek kezére kerültek, országunk megcsonkult.
Jött egy újabb önkény, amely a Te nevedet és az általad megalapozott kereszténységet feledésbe óhajtotta taszítani. Volt egy templomunk, amelyet a Te nemes cselekedeted által létrehozott nevet, a
Regnum Marianum nevet viselte. Az önkény a templomot felrobbantotta, és a vérszomjas zsarnok szobrát állította helyébe. Szent királyunk, bízunk abban, hogy fentről láttad, amikor 1956‐ban ezt a szobrot lerántottuk és darabokra törtük. Azt is láttad, hogy ez az önkény
képtelen volt eltörülni a magyar lélekből a kereszténységet. Bár a
szerzetes rendeket feloszlatta uralkodásának tartamára, az önkény
megszűnése után ezek újra életre keltek, mint kora tavasszal a hóvirág. Ugyancsak láthattad, hogy ez a véres önkény több templomot
nem volt képes bezárni, megsemmisíteni.
Szent fiadról több templomot nevezett el nemzeted, így köztük a
mienket is, ahonnan ez ima száll feléd. Emigráns sorsba vetett fiaid és
leányaid építették fel ezt, azoknak utódai óvták, szépítették, fenntartották, hogy távol hazájuktól a Te nyelveden dicsőíthessék Istent.
Nemzeted java az utókorban is óvta keresztény vallásunkat, azt a keresztény vallást, amelyért annyi vér folyt el Nándorfehérvárnál, Mohácsnál, Erdélyben és még sok zugában a Kárpát-medencének. Isten
jobbja felől szerezhettél tudomást arról, hogy most ugyanennek az
egyháznak elöljárója, megyéspüspökünk elrendelte templomunk és
egyházközösségünk megszűntetését, felbomlását. Mi bízunk az igazságban, bízunk Istenben, hogy ez az igazságtalan tett nem valósul
meg. Bízunk Nagyasszonyunkban, hogy őrködik felettünk és nem
hagyja elveszni ezt a kis magyar tömböt távol a magyar hontól. Kérünk Téged és tisztalelkű fiadat, Szent Imrét, templomunk védőszentjét, hogy kérően forduljatok Urunkhoz a mi érdekünkben, hogy a magyar ima és a magyar szent énekek még továbbra is szálljanak égi
hazád felé ebből a kis templomból. Szent István király, imádkozz
érettünk. Ámen.
Peller Miklós, 2009. augusztus 23.
Szent Imre templom, Cleveland, Ohio
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Viharos Viktor (Dayton, Ohio):

ELGONDOLKOZTATÓ
Az emberek, fajtájuk, vallásuk ellenére az egyetemes
emberiség családjának tagjai. Mint ilyenek,
„testvérek” az élet küzdelmében, megmaradásában.
Földünkön elkerülhetetlen elemi csapások, tragédiák
ritkítják soraikat, rövidítik életüket, boldogságukat.
Érthetetlen, hogy oktalan háborúkkal a megnemértés
fegyverével ölik, irtják családjuk tagjait, védtelen
„testvéreiket”.
*
Ui. Az emberiség történelme bizonyítja, hogy
a „béke” – utópia! Délibáb...
***
Már postára tették a behívómat...
Orvosom szerint hamarosan megkapom. –
Szeretett gyermekeim, barátaim, ne csodálkozzatok,
hogy a „szép” világot, én boldogan itthagyom.
Nincs itt semmi, amiért érdemes még élni...
„Ember” okozta bánatokban, nyomorúságban,
megváltás már hideg földbe térni,
Béke és nyugalom, csak a sírban található.
Árnyékban élők panaszát
nem hallja meg a Mindenható.
„Oh, ki érti ezt? Oh, ki érti ezt?

Viharos Viktor középen, balról Dr. Tápay Miklós, jobbról Soos József.
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Árpád Akadémia 2010
pályázati hirdetmény:
A MAGYAR TALÁLKOZÓ Állandó Titkársága újból
meghirdeti Honszerző Árpád fejedelemről elnevezett pályázatát.
A pályázaton részt vehet bármely kimagasló értékű irodalmi,
tudományos és művészeti alkotás szerzője aki a Kárpát medencén kívül él, ha műve írásban bemutatható és rögzíthető. Célunk
támogatni a külföldi magyarok alkotásait.
Minden pályaművet három nyomtatot példányban vagy
elektronikusan Word doc formában kell beküldeni, feltüntetve a
szerző nevét, címét, telefonszámát és drótposta elérhetőségét.
A pályázatra benyújthatók nyomtatásban már megjelent,
vagy egyébként közzétett művek is, amennyiben megjelenési
idejük tíz évnél nem régibb.
A benyújtott pályaműveket az Árpád Akadémia illetékes
szak osztályai, vagy ilyenek hiányában felkért szakbírálók véleménye alapján arany, ezüst, vagy bronz ÁRPÁD éremmel, illetőleg díszoklevéllel, vagy oklevéllel, tüntetjük ki.
A pályaműveket bármikor, de legkésőbb 2010. szeptember
30-ig kell címünkre beküldeni. A pályázat eredményét a novemberben tartandó Magyar Találkozó díszvacsoráján hirdetjük ki.
A benyújtott pályamunkákat nem küldjük vissza, hanem az
Árpád Akadémia könyv és irattárában helyezzük el.
Cleveland, 2009. évi október 23-án.

Somogyi Lél,
az Árpád Akadémia főtitkára

dr. Nádas János
a Magyar Társaság elnöke,
lelsomogyi@hungarianassociation.com az Állandó Titkárság vezetője.
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Az Árpád Akadémia arany éremmel kitüntetettei
így lettek bemutatva a Kongresszusi kiáltáson.
(Somogyi Lél felvételei)
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