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ELŐSZÓ 

Köszöntöm kedves tagtársainkat és kedves olvasóinkat az 50. 

Krónika útra bocsátása alkalmával. Hagyományainkhoz híven igye-

keztünk a Krónikát eljuttatni kiterjedt támogatóink körének, viszont 

véget ért egy korszak.  

Ma már a technológia szárnyaira ülve mi is előre lépünk és jövő 

évtől kezdve honlapunkon jelentetjük meg a Magyar Találkozóval 

kapcsolatos előadásokat és híreket.  

Egy részben szomorít bennünket, hogy már nem lesz több nyom-

tatott Krónika, másrészt igen büszkék vagyunk, hogy a korral hala-

dunk és elektronikus formában nagyobb érdeklődő körnek tudjuk hí-

reinket tudtul adni.  

Most, hogy lassan megszilárdulnak a külföldi magyar kapcsola-

tok az anyaországgal, úgy érezzük, hogy honlapunk által ezt a kap-

csolatot erősíteni tudjuk. 

Köszönjük támogatóink évtizedes érdeklődősét és kérjük, hogy 

kövessék munkánkat a www.hungarianassociation.com honlapon. 

Mint minden évben, a novemberi viszontlátásig, 

Dr. Nádas János,  

a Magyar Társaság elnöke  

 

 

Magyar Társaság 

Magyar Kongresszus 

Árpád Akadémia 

Árpád Szövetség  

http://www.hungarianassociation.com/
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I. 

A  MAGYAR  KONGRESSZUS 

MEGNYITÁSA 
 

A XLIX. (49.) Magyar Kongresszus, 2009 

A XLIX. Magyar Kongresszus ünnepélyes megnyitása 2009. no-

vember 27-én, pénteken reggel 9:45 órakor a Hilton Garden Inn ter-

meiben (1100 Carnegie Avenue, Cleveland, OH 44115) kezdődött. 

A kongresszus megnyitását megtartotta Dr. Nádas János, a Ma-

gyar Társaság és Kongressus elnöke, az Edison II Room / Teremben, 

az új helyszínen, illetve a Hilton Garden Inn-ben. 

 
Dr. Nádas János, elnök 

 

Dr. Nádas János:  

Mozaik darabok melyek egyet alkotnak 

A 2009. Magyar Kongresszus megnyitása 

Az ez évi Kongresszusi témánk, a Magyar Mozaik. Mikor ezt a 

témát választottuk, szerettük volna, ha tükrözné a magyarságunkat és 

hogy Külföldi magyarságunk hogyan jött létre, mi lett belőle az évek 

folyamán.  Hiszen, ha megkérdeznék valamennyinket, hogy mi adja 

magyar hovatartozási érzésünket, sok különböző választ kapnánk. 

Lehet, hogy közös élményt kelt bennünk a hosszú évszázadokra 

nyúló magyar történelmünk, vagy a híres magyar konyhánk, a színes 
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magyar népi kultúránk, a magyar festőművészeink, a magyar 

zenészeink és színészeink, a feledhetetlen magyar táj, a magyar nyelv 

ékessége, az útmutató magyar őseink, a híres kutatóink, példaképnek 

hívható nagy magyarjaink és nagy magyar asszonyaink, a magyar 

cserkészetünk, a magyar iskoláink, magyar rokonaink, vagy magyar 

templomaink. Ezek mind, mind kis mozaik darabok melyek egyet 

alkotnak és amelyek összetartanak bennünket.   

Kedves Magyar Testvéreim, köszönöm, hogy eljöttek immár a 

49. Magyar Találkozóra. Azok, akik 49 évvel ezelőtt részt vettek az 

első Magyar Találkozón, nem hitték volna el, hogy a 49-ediken nem 

csak szabad Magyarországról beszélünk, hanem ünnepeljük magyar 

honfitársaink merészségét, találékonyságát, és belátását amely által 

megrengették és ledöntötték a vas függönyt. Húsz éve annak, hogy a 

galamb béke jele alatt pikniket rendeztek Sopron mellet. Micsoda 

haladás előre, és mégis van egy sötét folt, ami visszafelé viszi a 

fejlődést és az pedig a mai szlovákiai nyelv törvény. Kisebbségünk 

helyzete az elszakított területeken még most is aggasztó. Itt állunk a 

Trianoni békeszerződés 90.-ik évfordulóján és nem sikerült 

megoldani azok sorsát, akik egy toll húzással idegen országban 

találták magukat.  

A hétvégén lesz sok időnk megbeszélésekre, vélemények 

kifejtésére. Programunk változatos, most a kezdetben egyik 

termünkben előadások sorozata következik, a másikban mutatjuk be a 

„Trianon Szindróma” filmet. Délben meghívjuk vendégeinket, 

jöjjenek fel a Penthouse szobába ahol megünnepeljük az 1989-es 

Soproni piknik-et. Délután folytatjuk előadásainkat és bemutatjuk a 

„Hunky Blue-s” filmet, amely krónika szerűen pergeti le a magyar 

kivándorlók amerikai letelepedését 1890-1921-közt.  

Délután fél ötkor megnyitjuk a kiállítás termünket, ahova az 

egész Találkozó alatt mindig be lehet menni beszélgetni, 

kiállításainkat megtekinteni. Itt külön felhívom figyelmüket a 

Trianoni kiállításunkra amelyet dr. Volkerné Almay Katalin hozott 

Washingtonból. 

Este meghívunk mindenkit művész estünkre ahol fellép Vizin 

Viktoria, Balla Sandor, Balla Zsuzsanna, és Magyar örökségi díjjal 

kitüntetett mese művészünket Koka Rozáliát.  

Holnap reggel újból ugyan itt kezdjük programjaikat reggel 9:25-

kor. 

Dr. Nádas János 

a Magyar Társaság elnöke  
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Az L. (50.) Magyar Kongresszus, 2010 

A L. Magyar Kongresszus ünnepélyes megnyitása 2010. novem-

ber 26-án, pénteken reggel 9:45 órakor a Hilton Garden Inn termeiben 

(1100 Carnegie Avenue, Cleveland, OH 44115) kezdődött. 

A kongresszus megnyitását megtartotta Dr. Nádas János, a Ma-

gyar Társaság és Kongressus elnöke, az Edison II Room / Teremben. 

 

Dr. Nádas János  

50. évvel ezelőtt dr. Béldy Béla, Professzor dr. 

Somogyi Ferenc és dr. Nádas János szükségét 

látták az emigráció összefogásának 

A 2010. Magyar Kongresszus megnyitása 

Ünnepeljük a Magyar Kongresszus és Találkozó 50. évforduló-

ját. Illő lenne megemlékezni arról a három emberről aki 1961-ben 

megtervezte az első Magyar Találkozót. Egy újságíró, egy professzor 

és egy politikus. Hadd méltassam őket most Kongresszusunk nyitá-

sán.  

Elsőnek Béldy Bélát: a közgazdaságtudományok doktorát, írót, 

hírlapírót és szerkesztőt.  Az úgynevezett reformnemzedékhez tarto-

zott, amely Magyarország szociális megújulását sürgette. 1936-tól 

1939-ig országgyűlési képviselő volt. A második világháború után 

kegyetlenül megkínozták, mert összetévesztették a hasonló nevet vi-

selő honvéd tábornokkal.  

Amikor sikerült szabad földre menekülnie, Clevelandben telepe-

dett meg, ahol magyarul rádió előadásokat tartott, angolul pedig köz-

gazdasági vonatkozású cikkeket írt. Írói nevei többek közt: Kaszás 

Nagy Máté és Ekonómus. Az I. Magyar Találkozó krónikáját is ő 

szerkesztette. Később Toronto városába költözött s ott éveken keresz-

tül a „Kanadai Magyarság” szerkesztője lett. 

Elismerésünket kiérdemli Professzor Somogyi Ferenc dr., a jog- 

és államtudományok doktora, a pécsi egyetem jogtörténész tanára, 

szak- és közíró, és szerkesztő. 1938-ben Pécs Város országgyűlési 

képviselője volt, 1940-ben országos szociális felügyelő, később a be-

lügyminisztérium közjóléti osztályainak vezetője lett.  

Az Egyesült Államokban, az Árpád Akadémia főtitkára és igaz-

gatósági tanács volt elnöke, és az Árpád-pályázatok bíráló bizottságá-

nak elnöke. A Magyar Társaságnak hosszú éveken át kulturális elnö-



13 

ke volt. A Magyar Találkozó krónikájának 34 kötetét sajtó alá rendez-

te.   

A Magyarságismereti Kollégium megalapítója és igazgatója, a 

szent István Szabadegyetemen és a Western Reserve egyetemen, a 

Magyar Társaság ifjúsági Akadémiáján, valamint a clevelandi Ma-

gyar Iskolában magyarságismereti tanfolyamán tanított. A magyar 

rádión sorozatos előadásokat tartott, folyóiratot, könyvsorozatokat 

szerkesztett, 10 éven át a Magyar Újság belső munkatársaként műkö-

dött. Tisztelettel emlékezünk vissza a Professzor Urra. 

Ismertetem Nagybátyámat, dr. Nádas Jánost, a közgazdaságtu-

dományok doktorát, okleves közgazdát, közgazdaságtudományi és 

politikai szakírót, egyesületi vezetőt, és szervezőt.  

Társadalmi szervező munkáját korán kezdte: az egyetem ifjúsági 

egyesületének alelnöke, majd elnöke lett.  A Magyar Egyetemi és Fő-

iskolai Hallgatók Országos Egyesületének elnöke, majd örökös tiszte-

letbeli elnöke lett. Gr. Teleki Pál támogatásával részt vett az 1928.évi 

new yorki Kossuth Zarándokúton a magyar ifjúság képviseletében. 

A Keresztény Községi Párt részéről képviselő testületi taggá vá-

lasztották és pártjának átvette  hivatalos lapját, így  az országos ma-

gyar sajtókamara tagja, titkára, később a vidéki magyar hetilapok or-

szágos elnökévé választották. 

1933-ban Gömbös Gyula miniszterelnök kinevezte a Nemzeti 

Egység Pártja titkárának, majd Pestvármegye országgyűlési képvise-

lője lett. 1945 tavaszán Innsbruckba települt, ahol megalapította a 

Magyar Társaságot és élénk kulturális tevékenységet fejtett ki, elő-

adásokat, hazafias ünnepségeket rendezet. 1950.-ben az Egyesült Ál-

lamokba, Clevelandba vándorolt ki, ahol szintén életre hívta a Ma-

gyar Társaságot. 

Dr. Somogyi Ferenccel együtt megalapította az Árpád Akadémiát 

a külföldi magyarság tudósai, írói, művészei legmagasabb fokú in-

tézményét körülbelül 350 taggal, és az Árpád Szövetséget, 300 egye-

sületi vezetővel.  

Az Amerikai Magyarok Szövetsége, majd az Amerikai Magya-

rok Országos Szövetsége főtisztviselője, majd országos elnöke volt, 

az Erdélyi Világszövetség Egyesült Államokbeli elnöke, és a Szabad 

Magyar Világtanács elnöke. 

Ötven évvel ezelőtt dr. Béldy Béla dr., Professzor dr. Somogyi 

Ferenc és dr. Nádas János szükségét látták annak, hogy a külföldi 

magyar tudósok, szakemberek, írók, művészek széleskörű bevonásá-

val a hazai és külföldön élő magyarság aktuális kérdéseit megvitatják 

egy Magyar Találkozón.  
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Ezzel óriási szolgálatot tettek az emigráció összefogásában. Ha a 

háború nem sepri el karrierjüket, otthonukat és az egész világot ahogy 

ők ismerték, vajon milyen komoly pozíciókból szolgálhatták volna 

hazájukat, mert itt külföldön is a semmiből felépítettek egy komoly 

Magyar közösséget. 

Dr. Nádas János 

a Magyar Társaság elnöke  

 

 
Dr. Nádas János és Dr. Somogyi Ferenc 

(Felvétel 1982-böl) 

 

 

Somogyi Lél, Dr. Molnár Ágoston, és Dr. Nádas János 

(Spinder Stephen felvétele) 
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II. 

ÁTTEKINTÉS A MAGYAR 

KONGRESSZUSRÓL 

Summary of the Hungarian Congress 

Presentations and Presenters  

 
Magyarországi Calasanctius Diákok Magyarországról akik Buffaloban tanulnak. 

(Spinder Stephen felvétele) 

2009. Magyar Kongresszus / Hungarian Congress 2009  

A 49. Magyar Kongresszus, 2009-ben 

Az ülésekről és az előadókról 
About the presentations and the presenters 
 

TISZTIKAR / RENDEZŐ BIZOTTSÁG 

A pénteki és szombati üléseket az Edison II és az Armington 

előadótermekben tartottuk meg, ahol az elnöklést a Magyar Társaság 

tisztikar tagjai felváltva látták el:  

Alapiné Etelka, Erőssy Ilona, Kis Ferenc, dr. Nádas János, dr. 

Nádasné Ormay Gabriella, Ludányi Nádas Panni, Mészárosné 

Mária, Oroszné Erzsébet, Pintérné dr. Pereszlényi Márta, Rátoni-

Nagy Tamás, Rátoni-Nagyné Vali, Remenyik Sarolta, Somogyi Lél, 

dr. Somogyi Ferencné Sarolta, Szabolcsné Erzsébet. 
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A MAGYAR KONGRESSZUS 2009- es ÜLÉSEI  

ÜLÉSEK pénteken, szombaton, vasárnap: 

Az ELŐADÓK- és az ELŐADÁSOKRÓL 
(a nevek a-b-c sorrendben) 

Dr. Ablonczy Balázs 

     Az Indiana University (Bloom-

ington) Magyar Tanszékéről vendégünk 

dr. Ablonczy Balázs szombat reggel 

nov. 28.-án reggel  10:00-12:00-ig az 

Edison II Teremben Kerekasztal beszél-

getésünket levezette és hozzászólt: 

Témánk: „Kisebbségi kérdések”. 

Rövid szakmai önéletrajz: 

Dr. Ablonczy Balázs tudományos 

kutatási területe a két világháború 

közötti Magyarország. Budapesten 

született, tanulmányait először a Jedlik 

Ányos Gimnáziumban végezte Buda-

pesten, majd később a Lycée International des Pontonniers-ban 

(Strasbourg, Franciaország) tanult.  

1993–1998 között az Eötvös Loránd Tudományegyetem folytatta 

tanulmányait, Bölcsészet-tudományi Karon, történelem-francia 

szakon. 1998–1999 között az Université Paris 1–Sorbonne-on, MA-t 

szerzett, nemzetközi kapcsolatok történetéből. 

2004-ben szerzett Ph.D.-fokozatot a budapesti Eötvös Loránd 

Tudományegyetemen. Több külföldi tanulmányúton vett részt, rangos 

ösztöndíjakat, és elismerésekket nyert el. Több országos és 

nemzetközi konferncián adott elő. 

 

Szakmai érdeklődése: 

‒ Teleki Pál élete és munkássága 

‒ Magyar–francia kapcsolatok 1920–1944 

‒ A XX. század első felének magyar történelme 

‒ Két világháború közötti nemzetközi kapcsolatok története, 

különös tekintettel a kisebbségekre 
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Válogatott Bibliográfia: 

Könyvei közül megemlítjük: 

– Teleki Pál. Budapest, Osiris, 2005 

– Pál Teleki – The Life of a Controversial Hungarian Politician. 

Wayne (NJ), Hungarian Studies Publications, 2007 

Több kötetet szerkesztett, tudományos tanulmányainak száma 

csaknem ötven. Főszerkesztője a Kommentár című folyóiratnak 

Budapesten. 

* 

Arthur Allan Bártfay 

 
 

Our guest from Columbus, Ohio, Mr. Arthur Allan Bártfay, 

gave his presentation in English from 2:00-2:30 pm, in the Armington 

Room. His presentation was entitled “Louis Kossuth's Life Story and 

1100 years of Hungarian History in 20 minutes.” 

In 1848, the remarkable Louis Kossuth led the fight for 

Hungarian independence. His vision was to create a democracy in 

Hungary modeled after the US. Kossuth was the first foreign 

statesman officially invited to the US since Lafayette. In 1851, an 

American ship brought him to the US as “the nation's guest.” 

Kossuth had dinner with the then President of the United States, 

Millard Fillmore, and later Kossuth addressed the US Congress in 

English. 
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Louis Kossuth – Kossuth Lajos (1802 - 1894); 

Kossuth statue in Cleveland, OH 

 

In a speech to the Ohio legis-

lature, February 6, 1852, Kossuth also 

said: “The Spirit of our age is 

democracy. All for the people, all by 

the people, nothing about the people 

without the people.” That was 11 

years before Lincoln's Gettysburg 

Address. Could Lincoln have 

borrowed some words or ideas from 

Louis Kossuth? 

Memorials to Kossuth include a 

bronze plaque with those words and 

his image on the first floor of the City 

Hall of Columbus, the capital of Ohio. A bust of Kossuth is in the 

Capitol Rotunda in Washington D.C. There are three full statues in 

the US: in New York City; and since 2001, in front of the Kossuth 

County Courthouse in Algona, Iowa; the Cleveland statue is in a park 

on Euclid Avenue between Chester and MLK Blvd. (See above photo 

of the Kossuth statue in Cleveland.) 

The 1848 Magyar revolt led by Kossuth was crushed when the 

Russian czar came to the aid of the Austrian Hapsburg emperor. The 

bloody conflict led to “The Great Compromise” — the creation of 

Austria-Hungary. 

 
About the presenter: 

Mr. Arthur Allan Bártfay was born near Flint, Michigan to 

Hungarian parents who, in 1912, came from small villages in Borsod 

County near the Tisza & Sajó Rivers. He received his BA & MA 

from Michigan State University in E. Lansing and worked in 

administrative capacities at The Ohio State University in Columbus, 

Northern Illinois University in DeKalb, and Central Michigan 

University in Mt. Pleasant. Arthur was the coordinator of the summer 

Hungarian Research Workshop Week at the University of Illinois for 

several years and has given presentations at conferences of the 

American Hungarian Educators as well as the Midwest Slavic 

Association. In 2005, he taught conversational English to teens in 

Temesvár, Transylvania, and visited cousins in seven Hungarian 

villages & cities. Recently, he visited the five US Kossuth villages in 

NY, PA., OH, IN, & MS, plus Kossuth County, Iowa. 
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Dr. Csókay András 

     Dr. Csókay András, magyarországi 

vendégünk, előadást tartott a 

kongresszusi napok alatt „Hit és 

tapasztalat az élő igazságról az orvosi 

munkában” péntek délután nov. 27.-

kén, 2:00-3:00-ig az Edison II 

teremben. 

„A gyógyuláshoz elsősorban az 

istenhitben kell előrelépnünk, az örömhöz 

bátorság kell és hit, erre buzdít ez a könyv 

is. Istenhitet adni másoknak savanyú arccal 

nem lehet, annyi az ítélkezés, hogy közben 

elfelejtünk szeretni. Egyszer Böjte atyát 

olvasva jött rá, hogy ,jobbá verni nem lehet senkit, csak jobbá szeretni’, 

vagyis a sérelmektől gyűlölködve nem lehet megszabadulni, ellenségeinket 

nem eltaposni, hanem a lelkiismeret felé kell elvinni.” – Dr. Csókay András 
 

Az előadóról: 

A Budapesti Műszaki 

Egyetemen 1980-ban építész-

mérnöki diplomát, a Semmel-

weis Orvostudományi Egyetem 

általános Orvostudományi 

Karán 1989-ben orvosi diplo-

mát szerzett. Az Országos 

Baleseti Intézet Idegsebészeti 

Osztályán dolgozik.  

A súlyos traumás agy-

duzzadás kezelésére az ún. 

éralagút-technika mód-szert és további koponya-térnyerési technikák 

új műtéti megoldásait fejlesztette ki. A főorvos számos elismerés 

birtokosa, 2005-ben Prima-díjas, illetve a Prima Primissima 

Közönség-díj tulajdonosa. Egyedülálló eredményeket ért el az 

idegsebészet területén, emellett az orvoskamara etikai bizottságának 

tagjává is megválasztották. Több helyen publikáló, nemzetközileg is 

elismert orvos. 

     „Nagyon fontos, hogy tudjuk sugározni magunkból az örömöt, tudjuk erő-

síteni a hitet másokban. Az igazi orvos mindig a bajok gyökerét keresi, nem a 

tünetet. Aki arról beszél, hogy rossz a [magyarországi] gazdaságunk, az egy 

tünetről beszél. Az igazi probléma az, hogy elvesztettük az Istenbe való ka-

paszkodásunkat. Ezt kell újraéleszteni, és akkor minden rendbe jön.” 

 – Dr. Csókay András 

  

A sebészprofesszor Bátorság az örömhöz c. 

könyvét dedikálja. 
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P. Forrai Tamás, S. J. 

     P. Forrai Tamás, S. J.  – 

miskolci jezsuita, magyarországi 

vendégünk, előadást tartott 

pénteken nov. 27.-én, 11:00-

12:00-ig az Edison II teremben:  

Előadása címe:  „A Magyar ok-

tatás”. Előadása a jezsuita 

középiskola nemzetőrző munká-

jaról szólt (önkéntes szolgálat, 

népi kultura, kimagasló ered-

mények országos versenyeken). 

A Jezsuita Rend alapítója, 

Szent Ignác, arra törekedett, 

hogy Isten szemével lásson és 

Isten szívével szeressen minden 

embert. A nevelés ezért a 

jezsuita küldetés egyik alapköve, melynek célja, hogy Isten terve 

szerint másokért élő embert formáljon. A magyar jezsuiták is ezt a 

küldetést vállalják magukra a miskolci Jezsuita Gimnáziumban és 

Kollégiumban, a budapesti Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumban, 

és az életrendezés lelkigyakorlatos programjaiban. Arra törekszenek, 

hogy a tudás, a kreativitás és a felelősségvállalás útján minél több 

fiatalt emberségre neveljenek. 

A Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya 1994-ben 

nyitotta meg a nyolcosztályos koedukált Jezsuita Gimnáziumot 

Miskolcon, ami 2007-ben négyosztályos képzéssel bővül. Az elmúlt 

10 év alatt olyan oktatási intézményt sikerült létrehoznunk, amely 

sikeresen indítja útjára a diákokat. 

Az eredmények köteleznek: 1.) 2005: a Jezsuita Gimnázium 

írásbeli érettségi átlaga a legjobb a régióban. 2.) 2000-2006: EU-s 

ifjúsági szociális pályázat: I. Díj a miskolci szeretetszolgálaté. 

 
Kiss Barnabás, Somogyi Lél és P. Forrai Tamás 
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Dr. Hajdú László 

Erdélyből és Buffalo, NY-ból vendégünk dr. Hajdú László, elő-

adást tartott vasárnap reggel az Árpád Akadémia gyűlése keretében: 

„Romániai Magyar Felsőoktatás: Jelen, a Múlt Tükrében”. 
 

Az előadóról: 

Dr. Hajdú László Partiumban, 

egy Berettyó-menti kisvárosban 

született. Felsőfokú tanulmányait a 

Marosvásárhelyi Orvostudományi 

és Gyógyszerészeti Egyetem Fog-

orvostudományi Karán végezte. 

Jelenleg, egy római katolikus 

magánegyetemen, a D'Youville 

College-on hallgató, egészségügyi 

menedzsmentet a Calasanctius 

Ösztöndíj Alapítvány támoga-

tásával. A kisebbségi oktatás 

kérdéskörével már fiatal kora óta 

foglalkozik.   

Dr. Laszlo I. Hajdu, Graduate 

Student - D'Youville College, 

Buffalo, NY. 

* 

Dr. Kovács István 

Dr. Kovács István „A 

testmozgás hatása az egészségre 

és az agyműködésre” témáról 

tartott előadást pénteken 2009. 

nov. 27.-én, délután 3:00-3:30-ig, 

az Edison Room-ban 

„Hogyan lehet elérni az örök 

fiatalságot? Egyik módszere az, 

hogy találjunk lehetőséget a 

mozgásra!  

Azt régen tudjuk, hogy a 

rendszeres testmozgás segít a 

szervezet ellenállóképességének 

megőrzésében, ezáltal számos 
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öregkori megbetegedés megelőzésében. Hatása akár 20 évvel is 

csökkentheti a biológiai kort.” 

„Ezzel egyenértékűek azonban a legújabb kutatások eredményei, 

miszerint a testmozgás redkívül jó hatással van az agyműködésre is. 

Az utóbbi években sokat megtudunk arról, hogy miért is teljesítenek 

jobban az iskolában vagy a munkahelyükön az aktív emberek. Az is 

kiderült, hogy a rendszeres testmozgás az idősek leghatékonyabb 

eszköze a szellelmi frissesség megőrzésére.” - Dr. Kovács István 

 

Az előadóról: 

Dr. Kovács István 2003 óta a Slippery 

Rock (PA.) Egyetem professzora. Korábban a 

Magyar Testnevelési Egyetemen töltött éveket 

mint oktató és kutató. Doktori címét az Eötvös 

Egyetemen biomechanikából szerezte. Jelenleg 

a testnevelő tanárképzésben tevékenykedik, 

ahol fitness, wellness, és sportági elméleti órákat tanít. 

Kutatómunkáját biomechanikai és sportélettani témákban végzi. 

Biography: Dr. István Kovács is an Assistant Professor at 

Slippery Rock University of Pennsylvania. He received his B.S. and 

M.S. in Physical Education and Coaching from the Hungarian 

University of Physical Education and received his Ph.D. in 

biomechanics from Eötvös University in 2001. Before joining SRU in 

2003, Dr. Kovacs spent two years teaching physical education in high 

school and ten years teaching in the Physical Education Teacher 

Education program at his alma mater. 

Besides teaching Fitness, Wellness, and sport theory classes at 

SRU, he is head coach to a competitive youth swimming club. His 

main research areas are biomechanics and sport physiology. 

As an athlete, Dr. Kovacs was a triple jumper for the Hungarian 

National Track Team. Currently he enjoys riding his bicycle, playing 

volleyball, tennis, and badminton.  

 

Dr. István Kovács during his presentation. (Photo by Lél Somogyi) 
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Dr. Ludányi András 

     Ada, Ohio-ból, véndégünk Dr. 

Ludányi András egyetemi profesz-

szor, a Magyar Kongresszus kereté-

ben, több résztvevővel együtt a Ke-

rekasztal tárgyalásunkon részt vett 

és hozzászólt. Az ez évi témánk 

„Kisebbségei kérdések” volt. A Ke-

rekasztalt levezette: Dr. Ablonczy 

Balázs, a Bloomington Indiana tan-

székről, szombaton, nov. 28.-án 

reggel 10:30-12:00-ig, az Edison II 

teremben. 

Az előadóról: 

Dr. Ludányi András Szikszón 

született, Borsod-Abauj-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 tevékenységet, 

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. Andrew Ludányi, university professor, was a commentator 

at the ROUND TABLE DISCUSSION of which this year’s theme 

was “Hungarian minorities.” 

About the presenter: 

Dr. Andrew Ludányi 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 



24 

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). 

* 

Ludányi Nádas Panni 

    
 

Ada, Ohio-ból, vendégünk Ludányi Nádas Panni előadott 

pénteken reggel 10:00 órakor az Edison II teremben: Előadásának a 

címe „Kárpátaljai szolgálatom” volt. 

Az előadóról: 

Ludanyi Nádas Panni Clevelandban nőtt fel. 1969 óta Ada, 

Ohio-ban él.  Matematikát tanít gimnáziumban. 2004 óta nyaranta 4-5 

hetet tölt Magyarországon, illetve Kárpátalján vagy Erdélyben 

(Kolozsvaron, Érszentkirályon vagy Algyógyon).  

Keresztény ifjúsági táborokban segédkezik. Nyaranta egy vagy 

két hetet tölt angol nyelvtáborban, mint a kétnyelvű tolmács. 

Tudniillik, a csapat, amelyik jön angolt tanítani, az vagy Észak 

Írországból vagy Angliából jön, és a csapat tagjai nem beszélnek 

magyarul.  Az idei útjáról tart rövid beszámolót képekkel, kezdve 

Észak Írországban. 
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Nt. Pásztori-Kupán István Gergely 

Erdélyből vendégünk Nt. Pász-

tori-Kupán István Gergely szom-

bat reggel, nov. 28.-án reggel 9:30-

10:00. az Edison II teremben tartot-

ta előadását a következő címmel: 

„Az erdélyi magyarság pusztulása”. 

Az előadóról: 

Nt. Pásztori-Kupán István 

Gergely (Kovászna megyei Kökös), 

Sepsiszentgyörgyön érettségizett 

1960-ban. Teológiai tanulmányait a 

kolozsvári Protestáns Teológiai 

Intézetben folytatta, ahol 1965-ben szerzett teológiai oklevelet. Még 

ebben az esztendőben felvételizett a magiszteri, majd a későbbi 

doktori tanfolyamra (újszövetségi tudományok). 1965 és 1967 között 

a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet szeniorra volt. A doktori 

tanfolyam rendes hallgatójaként letette az előírt szóbeli vizsgákat, 

bemutatta a tudományos referátumokat és jeles (10) eredménnyel zárt 

indexet.  1967-től gyülekezeti lelkipásztori szolgálatot teljesített 

(Vámosgálfalva, Küküllőpócsfalva, Küküllőboldogfalva, Olasztelek, 

Nagyenyed). 1980-ban Münsterben volt tanulmányi úton. 1983-ban 

jelentkezett a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet újszövetségi 

katedrájára kiírt pályázatra. (A versenyvizsga elmaradt, többszöri 

kérés után sem kapta vissza doktori leckekönyvét. Ez 2004 tavaszán 

kerülhetett kezébe.) 1984-ben a Nagyenyedi Református 

Egyházközség presbitériuma két egymást követő egyhangú 

határozattal hívta meg a gyülekezet lelkipásztorául. Ezt a szabályos 

meghívást az egyházi illetékes hatóság politikai okok miatt 

semmisítette meg, így az állást pályázat útján nyerte el. Nagyenyedi 

szolgálata alatt létrehozta az Áprily-házat és könyvtárát, a Bethel 

Szeretetszolgálatot, a Svájci-ház konferenciaközpontot, a Berde 

Mária Református Leányotthont, a Nagyenyedi Református 

Népfőiskolát és a Misztótfalusi Tanulmányi Házat.  Éveken át 

szerkesztette az Enyedi Sion c.gyülekezeti lapot. 

1990-től egyházi igazgató volt a nagyenyedi Bethlen 

Kollégiumban, és egyházi tárgyakat tanított. 1990-től a következő 

tisztségeket viselte: egyházmegyei főjegyző, igazgatótanácsos, zsinati 

tag, lelkészképesítő bizottsági tag, egyházkerületi diakóniai bizottsági 

tag, teológiai kuratóriumi tag. 1999-ig Ó- és Újszövetséget oktatott a 

Református Tanárképző Karon (Babes-Bolyai Tudományegyetem). 
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2002-ben önként, tiltakozásképpen mondott le minden 

közegyházi megbízatásáról, 2003-ban pedig erkölcsi tiltakozásból 

mondott le nagyenyedi lelkészi állásáról. 2004 szeptemberétől 

versenyvizsga alapján nyerte el a nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna 

Református Gimnázium iskolalelkészi állását. Ugyanitt  pedagógiai 

képesítése birtokában tanárként is működött. 2006-ban egészségi 

okok miatt vonult nyugalomba. 

* 

Dr. Pásztori-Kupán Mária 

Erdélyből, vendégünk Dr. 

Pásztori-Kupán Mária pénteken 

reggel, nov. 27.-én, 10:30-11:00-

ig, az Edison II teremben tartott 

előadást a „Csontritkulás, a néma 

kór, és,  Amiről az orvos nem be-

szél” címmel. 

Az előadóról: 

Dr. Pásztori-Kupán Mária 
Marosvásárhelyen született. Isko-

láit a Marosvásárhelyi Orvosi 

Egyetem Gyermekgyógyászati 

karán végezte 1974-ben. Gyakorló orvosként a moldovai csángók 

gyógyításával kezdte, később Székelyföldön majd Nagyenyeden 

dolgozott, ahol a Bethel Szeretetszolgálat keretén belül végzett 

diakóniai munkát, ingyenes orvosi ellátást és gyógyszert biztosítva a 

rászorulóknak. A nagyenyedi Bethlen Kollégium később a 

nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Kollégium 

iskolaorvosaként dolgozott. Családorvosi tevékenysége mellett, 

református lelkipásztor feleségeként 30 évig ellátta a kántori 

szolgálatot ingyenesen. Három gyermek édesanyja és 5 unoka 

nagymamája. 
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Pat Valdata 

                 
 
WRITERS’ WORKSHOP /  

IRÓK & IRODALMI KEREKASZTAL 

(in English) Saturday, 3:00 - 3:45 pm, Edison II room 

Featuring Pat Valdata, author of  THE OTHER SISTER 

IRÓK & IRODALMI KEREKASZTAL –  

„Hogyan írunk memoár-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. 

Are you a budding novelist or other writer? Here was your 

opportunity to come and share your ideas and learn from others with 

similar aspirations. This workshop was moderated by Pat Valdata, 

novelist and poet. A historical novel like hers, entitled THE OTHER 

SISTER, requires extensive research. In her presentation and during 

the writers’ workshop, Pat described how to go about “doing one’s 

homework” – be that in archives, in libraries, gathering oral histories, 

and the like. 

“Hats off to this fascinating American story – a tribute to Hungarian 

immigrant women and their families, who arrived in America during the 

early 20th century. Buffeted on the sea of life, yet their faith and culture 

anchors them in their new home.” 

 – Dr. August J. Molnar, President, American Hungarian Foundation 
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THE OTHER SISTER (Plain View Press, 2008) is Pat 

Valdata’s second novel. It explores and chronicles family 

relationships across three generations of a Hungarian immigrant 

family. United by their language, their foods and crafts, and the 

Catholic Church, the first generation of immigrants forms a tight-knit 

community to help one another in a town that is not often welcoming 

and is sometimes openly hostile. As succeeding generations become 

more Americanized, their challenge is to make a place for themselves 

in an increasingly materialistic society. The family story takes place 

against a backdrop of major events, including WWI, the influenza 

pandemic, the Great Depression, and sadly, two more wars. 

About the presenter: 

Pat Valdata received an MFA in writing from Goddard College 

in 1991. She received Maryland State Arts Council Individual Artist 

Awards for poetry in 2001 and 2003. Her poetry has appeared most 

recently in Thanal Online, Big Bridge, Letters to the World (Red Hen 

Press, 2008) and North American Review. She is also an adjunct 

associate professor for the University of Maryland University College 

(UMUC). Pat also writes occasional articles for Chesapeake Bay and 

Cecil Soil magazines in addition to her day job as a business writing 

consultant. She and her husband Bob Schreiber live in Elkton, 

Maryland. A true “Renaissance woman,” Pat is also a birder, and a 

licensed sailplane pilot. You can read more about Pat at 

http://www.public-republic.net/writing-poetry-makes-me-a-more-

careful-writer.php 

* 

P. dr. Pereszlényi Márta 

Cleveland, Ohio-ból, P. dr. Pereszlényi 

Márta előadott nov. 29.-én vasárnap reggel 

az Árpád Akadémia gyűlése keretében az 

Edison II teremben: „Ki Volt az IGAZI Bát-

hory Erzsébet?” 

Báthory Erzsébetről: 1560. augusztus 7-

én, Nyírbátorban jött világra ecsedi Báthory 

Erzsébet grófnő, a történelmi Báthory család 

szülötte, akinek alakját rémséges és 

kegyetlen tettek legendái övezik. Habár a történelemtudomány ma 

már koncepciós vádakként tekint ezekre, a történetek még mindig 

negatív színben tüntetik fel alakját, ,,vérgrófnőnek” is nevezve őt. A 

„csejtei szörnyként” elhíresült. A  ,,vérgrófnőnek”  is nevezték. 

http://www.public-republic.net/writing-poetry-makes-me-a-more-careful-writer.php
http://www.public-republic.net/writing-poetry-makes-me-a-more-careful-writer.php
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Ő volt a leghíresebb ,,sorozat-

gyilkos” közép Európában, és ott ahol 

töltötte élete legnagyobb részét, ő volt 

a Trencsén melletti ,,Csejte Vára véres 

asszonya”. Bár mint láthatjuk itt a 25 

éves korában festett portréjából, fiatal 

korában gyönyörű szép fiatalasszony és 

anya volt. Viszont 1604-ben és férje 

Nádasdy Ferenc halála után, és kb. 47 

éves korában, 4 közreműködővel 

együtt Báthory Erzsébetet azzal 

vádolták, hogy több százával meg-

kínozott és meggyilkolt fiatal lányokat 

és nőket. Az egyik tanú szerint, több mint 600 áldozatot meggyilkolt, 

viszont a kihallgatása után csak 80 halálnak tartották felelősnek. 

1610-ban büntetésül bezárták Csejte várába, majd befalazták, és itt élt 

még 4 évet, egész a haláláig. 

De igaz-e az, hogy szadisztikus gyilkossá vált? Van, aki azt 

tartja, hogy Báthory Erzsébet kriminálisan elmebeteg volt. Viszont 

miért teszik a nevét DRACULA, VÁMPÍROK, FARKAS-

EMBEREK, és még NÁZIK mellé is!?! Az elmúlt két évtizedben 

azonban több jeles történész is vizsgálódásának tárgyává teszi ismét a 

peres anyagot, és próbálja rekonstruálni a történteket, akár olyan 

messzemenő következtetések levonásával, amelyek a rehabilitálásáig 

vezethetnek.  

Az előadóról:  

P. dr. Pereszlényi Márta egyetemi tanár, a clevelandi jezsuita 

John Carroll egyetem professzora a 1990-es évek óta. 

* 

 
Balról Dr. Nádasné Ormay Gabriella (Kuni) beszélget P. Dr. Pereszlényi Mártával. 

(Spinder Stephen felvétele) 
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Stephen Spinder 

   

Hungarian Congress guests were able to explore the vanishing, 

rich Hungarian folk culture and hidden treasures of Erdély with 

American photographer and 14 – year Budapest resident Stephen 

Spinder. His presentation was entitled “Ten Years in  Transylvania” 

and took place from 2:15 – 3:00 pm, on Saturday, Nov. 28, in the 

Edison II room. 

About the presenter: 

Stephen Spinder is an internationally recognized artist, dancer, 

and publisher of two books. His first book is entitled Tíz esztendő Er-

délyben  /  Ten Years in Transylvania  (bilingual), which has been de-

scribed as: “. . . a visual document of images that reveal the still pow-

erful vestiges of an ancient culture still preserved in spite of the 

quicken eastern wave of westernism. Stephen's focus is on traditional 

music and dance - integral parts of village existence — and the cul-

ture that guards and preserves it.” 

His second published book is entitled: Budapest Through My 

Lens, A Solitary Perspective – which is another hardbound collection 

of his photographs since 1991, capturing the grace and beauty of this 

ancient capital city.  

The book is a gem which presents his unique views, elegantly 

enhanced with sepia, duo-tone reproductions, rendering a turn-of-the-

century feeling of the city's “Golden Age.” 
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Stephen Spinder fell in love with the hidden Hungarian folk cul-

ture in Transylvanian villages in 1991 and became passionate about 

making it a major part of his life. He moved to Budapest in 1995 to 

be closer to the source. He has no Hungarian roots which makes his 

story even more unique. As a photographer with a 17-year passion for 

all things Transylvanian, Stephen weaves quite a life changing sto-

ry...in “Hunglish”! A remarkably animated and entertaining speaker, 

Stephen now devotes more time touring in USA to give his presenta-

tion complete with PowerPoint, personal anecdotes and Hungarian 

dancing. Its stand-up comedy with a message! Stephen commands the 

attention of his audiences with his infectious sense of humor. 

This passion has been recognized by the Hungarian Cultural and 

Foreign Ministry and led to the publication Ten Years in Transylvania  

and exhibitions in Europe – Magyar Magic – and in USA including 

the Hungarian Embassy and EU Accession Day at the Kossuth House 

in Washington DC, and the George Eastman (Kodak) Museum in 

Rochester NY. 

Not only do his remarkable experiences in Transylvania enthrall 

audiences, so do his photographic impressions of the cityscape of Bu-

dapest. Commissioned work includes that of many international cor-

porations, as well as those that grace the walls of Budapest Office of 

Tourism, the American Embassy in Budapest, and Hungarian mis-

sions world-wide. His work is also in the collections of consulates, 

embassies and ambassadors, and his Budapest books were presented 

to presidents George W. Bush and George H. Bush. His work has 

been shown at the American/Hungarian Museum in NJ, Budapest 

Spring Festival, Hungarian Consulate in NY and in Los Angeles and 

Boston. Mr. Spinder’s limited edition fine art photographs and pub-

lished books of Budapest and Transylvania are now available in 

North America (www.spinderartphoto.com). Mr. Spinder earned his 

BA degree in Studio Arts and Photography from SUNY Oswego and 

furthered his formal education in photo-journalism at Rochester Insti-

tute of Technology. 
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“His speciality is Transylvanian culture and lifestyle. He cap-

tures the kind of portraits that hold an entire life story....reveals the 

still powerful vestiges of an ancient culture, traditions that have 

changed little over time.” 

— Elekes Botond, Hungarian Ministry of Culture 

"He captures unforgettable views of the cityscape, the architec-

ture and its inhabitants. I have been photographing this city for dec-

ades and I have never thought of some of the views Stephen was able 

to capture.” 

— Péter Fáth, CEO, American Chamber of Commerce 

* 

Dr. Tápay Miklós 

Cincinnati, OH-ból, véndégünk 

dr. Tápay Miklós két előadást tarott 

a mai viharokat keltő világpolitiká-

ról, illetve:  

„A Gázai Konfliktus: a blokád, 

csempés alagutak, és rakéták” és 

„Kié lesz a gázai földgáz?” 

Dr. Tápay Miklós önéletrajza: 

1928-ban született Szombat-

helyen. 1946-ban érettségizett a 

ciszterciek budai Szt. Imre Gim-

náziumában. Miután a történelem, 

napi politika és külpolitika minden-

nél 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 kényszermunkásmintaistállókat 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. 



33 

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 Nefelejts, 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 péntek délután, no-

vember 27.-én, 3:30-tól -4:00-ig tartott elő-

adást, előadásának a címe: „Márai Sándor 

életútja és híre a világban”. 

About the presenter: 

Ágnes Huszár Várdy, Ph.D., is a nov-

elist and conducted the first “Writer’s 

Workshop” at the Hungarian Congress in 

2008. She is also an academic research writ-

er, and professor of Comparative Literature, 

currently at Duquesne University in Pitts-

burgh, PA. Her presentation will be given in Hungarian (magyarul). 

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 

 

The following with Dr. Steven Béla Várdy: 

 Society in Change: Studies in Honor of Béla K. Király (East 

European Monographs) 
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 The Austro-Hungarian Mind: At Home and Abroad 

 Triumph in Adversity Studies 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  

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 szerekesztett 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 Dr. 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, 

2005-ben a Rákóczi Szövetség “Pro Libertate” dísz-diplomájával, 

2006-ban a Magyar Forradalmi Bizottság aranyérmével, és 2007-ben 

pedig a Nagy Lajos Király Egyetem díszdoktorátusával tüntették ki. 

* 
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Dr. Várdy Béla 

Pittsburgh, PA-ből, véndé-

günk dr. Várdy Béla pénteken 

délután, nov. 27.-én, 4:00-tól 

4:30-ig, az Edison II teremben 

tartotta előadását, melynek címe: 

„Zrinyi Miklós, a szigetvári hős-

nek az alakja az angol nyelvű 

Zrinyiászban (Szigeti veszede-

lemben)”. 

Az előadóról:  

Dr. Várdy Béla, egyetemi 

professzor, a pittsburghi 

Duquesne Egyetem történész-

professzora. 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 nyelvű 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 nyelvű munkái „Steven Béla Várdy” 

név alatt jelennek meg. 
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Volkerné dr. Almay Katalin 

Shepherdstown, WV-ból, egyetemi tanár 

vendégünk Volkerné dr. Almay Katalin 

előadott nov. 28.-án szombaton reggel 10:00 

órakor az Edison II teremben, előadásnak a 

címe „Trianoni békediktátum:  89 éve - Mit 

tehetünk ?!!”. 
 

 
 

 
 

 
Volkerné dr. Almay Katalin kiáltásának részlete. 

 (Spinder Stephen felvétele) 
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FILMVETÍTÉSEK 

A kongresszusi napok alatt két magyar filmet mutattunk be:  

HUNKY BLUES (Forgács Péter dokumentumfilmje, 2009), és A 

TRIANON SZINDROMA (Szakály István dokumentumfilmje, 

2008).  
 

 
 

DATE: Friday, November 27
th.  

TIME: 2:30 pm 

PLACE: Hilton Downtown Garden Inn,  

110 Carnegie Ave, Cleveland,  “Armington Room” 

FREE ADMISSION for this FILM ! 
 

 
 

Internationally acclaimed director & recipient of the Erasmus Award 

in 2007, Peter Forgács, creates a documentary exploring the fate of 

hundreds of thousands of Hungarian men and women who arrived to 

the United States between 1890 and 1921. To tell their saga,  Forgács 

wove this grand epic from early American cinema, found footage, 

photographs and interviews. 
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The film reveals the difficult moments of arrival, integration and 

assimilation, which eventually fed the happiness of the later genera-

tions and their fulfillment of the American dream. 

* 

A TRIANON SZINDROMA  
(Szakály István dokumentumfilmje, 2008) 

 
DATE: Friday, November 27

th.  

TIME: 10:00 am 

PLACE: Hilton Downtown Garden Inn,  

110 Carnegie Ave, Cleveland,  “Armington” 

FREE ADMISSION for this FILM ! 

 

1920. június 4-én, a versailles-i kastély parkjában álló Nagy 

Trianon-palota dísztermében írta alá a magyar kormányküldöttség az 

I. világháborút lezáró és egyben a történelmi Magyarország 

megszűnését jelentő békeszerződést.  

E naptól kezdve Magyarország területe 283 ezer négy-

zetkilométerről 93 ezer négyzetkilométerre, lakosainak száma pedig 

18,2 millióról 7,6 millióra csökkent. Mi történt? Mi vezethetett ide? 

Mi volt, mi lehetett az a bűn, amelyre ilyen súlyos büntetés volt a 

válasz? 
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Vizin Viktória 

A művésznőről: 

Péntek este fellépetett a 

színpadra új fiatal magyar 

tehetség, a mezzoszoprán Vizin 

Viktória, magas királynői 

alkatával és vonzó egyéni-

ségével egyszeriben beragyogta 

a színpadot, színészi játékával, 

előadásmódja teli fiatalos hévé-

vel és energiájával. Hangja, 

amely egyaránt jól szól mély-

ségben és magasságban, vala-

mint hangszínezete az, amivel 

ideálissá tudta formálni minden 

szerepét. Vizin Viktória 2001-

ben érkezett az USA-ba és 2004 

óta él férjével és két kis gyermekükkel Chicago nyugati perem-

városában, Aurorában. Kecskeméten, Kodalý Zoltán szülővárosában, 

született. 

About the performer: 

Viktoria Vizin performed during the 

Friday evening Artistic and Literary 

Program, a traditional event and part of the 

Hungarian Congress, with a sound and light 

performance entitle “Hungary though 

Imagination.” A native of Kecskemét 

(Hungary), she studied at the Franz Liszt 

Conservatory in Szeged. She won the 

International Singing Competition 'Nicolae 

Bretan' in Kolozsvár / Cluj-Napoca, Romania 

in 1996, where she also made her debut as Rosina Il Barbiere di 

Siviglia. In the same year Miss Vizin received a scholarship to further 

her vocal studies and in 2001 she completed her Master’s and Ph.D. 

in Romania. She went on to win second prize at the International 

Singing Competition of Budapest, in 1997 with a special prize as best 

Hungarian participant. 

 
(Dorabella/Budapest) 
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Viktoria Vizin made her debuts at the Vienna Staatsoper in 1999, 

and thereafter she has sung major roles in all the foremost opera 

houses in Europe and North America. Her record of 

accomplishments, too numerous to mention here, can be found on her 

official website: http://www.viktoriavizin.com 

* 

Kóka Rozália 

    
       

A Művészesten péntek este fellépett híres bukovinai székely 

énekes, író, együttesvezető és mesemondó Kóka Rozália 

szórakoztató, vidám műsorával: „Egy Asszon[y] Két Vétkecskéje” 

A művésznőről: 

Kóka Rozália 1943-ban a vajdasági Bajmokon látta meg a 

napvilágot. Szülei nemzeti kisebbségben született emberek, édesapja 

bukovinai székely származású asztalosmester, édesanyja bácskai 

magyar, varrónő volt. A bukovinai székelyeket 1941 májusában 

telepítették Bácskába, onnan 1944 októberében menekülniük kellett. 

1945 márciusában telepítettek a családot a Völgységben, egy kis, 

ezerlelkes, németek lakta faluba, Felsőnánán. Itt végezte el az 

általános iskolát, majd a szekszárdi Garay János Gimnáziumban 

tanult tovább. A Kaposvári Felsőfokú Tanítóképzőben szerezte tanítói 

oklevelét. 1962-ben a szüleivel, számos rokonnal és bukovinai 

székely falubélivel Érdre költöztek. 1964 -ben férjhez ment és az 

Érddel szomszédos Tárnokon lett tanító, 1965-ben született a leánya, 

http://www.viktoriavizin.com/
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Szentes Erika Csilla. 1965 és1979-ig kisebb megszakításokkal tanított 

általános iskolákban, közben 1974-1977-ig a Budai Járási Művelődési 

Központ főállású munkatársa volt. A Kisdobos c. gyermeklap 

újságírója lett. Újságuk 1990-ben megszűnt, ekkor az érdi Liget 

Termál Szállóban kulturális igazgatóhelyettesként helyezkedett el. 

1992-ben meghívták a Magyar Művelődési Intézetbe, ahol 2000 

decemberéig dolgozott népzenei főelőadóként. 1998-ban Budapestre 

költözött.  

Kóka Rozália saját szavaiból: „Eddigi életem során meséltem 

óvodákban, iskolákban, könyvtárakban, művelődési házakban, 

aranyozott színháztermek deszkáin, szénapajtákban, bűzös 

kocsmákban, templomokban, laktanyákban, börtönben, elmegyógy-

intézetben, erdei tisztásokon, autóbuszokon, vonatokon, még 

vásárban is. Meséltem vidám és boldog embereknek, árváknak és 

elhagyottaknak, nyomorult, megalázott vendégmunkásoknak, árvíztől, 

háborútól elűzötteknek, idegen országba szakadtaknak, kicsiknek és 

nagyoknak. A mesék mindenkinek adtak valamit. Örömöt, vigaszt, 

reményt, szabadságot. Mint valami lelki „hamuban sült pogácsák” 

segítettek élni, segítettek a nehézségeket legyőzni, kinek-kinek 

élethelyzete szerint. Segítettek nekem is. Boldog vagyok, hogy 

megajándékozhatom velük az embereket.” 

„Ha nincsen társad, vagy szeretetlen társval kell élj, 

alyan, mintha örökké homályba vónál. 

Ha van kit szeress, s tégedet es szeretnek, 

magad virág vagy, sörökkés süt reád a Nap.” 

Kóka Rozália:  

Egy asszon két vétkecskéje 

Kóka Rozália honlapja: http://www.folkinfo.hu/kokarozi/ 

* 

Balla Sándor 

 A művészről: 

Péntek este fellépet a színpadra 

Marosvásárhelyről, Erdélyből, új fiatal 

magyar tehetség, nemzetközi ismert 

bariton operaénekes vendégünk Balla 

Sándor, nővére Balla Zsuzsanna zongora 

kíséretével. Zenei tanulmányait Maros-

vásárhelyen, Brassóban, és Kolozsvárott 

végezte. Koncertjeivel Európa és az USA 

szerte örvendeztette hallgatóit. 

http://www.folkinfo.hu/kokarozi/
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Sándor Balla performed during the Friday evening Artistic and 

Literary Program, a traditional event and part of the Hungarian Con-

gress. Sándor is a Hungarian opera virtuoso, born in 1976 in Ma-

rosvásárhely (Targu-Mures), in Transylvania (Erdély), Romania. 

In 1994, he received his high school diploma from the Ma-

rosvásárhely Art School. In 1999, he was awarded his Bachelor’s De-

gree in Music Performance, Clarinet Major, in the class of Prof. Dan-

iel Theodoru at Transylvania University in Brassó (Brasov). In 2004, 

he was awarded a second Bachelor’s Degree in Music Performance, 

Canto Major, in the class of Prof. Alexandru Farcas at the Gh. Dima 

Music Institute, in Kolozsvár (Cluj- Napoca). 

From 1998-2000, Sándor performed both as vocal soloist as well 

as choir member at the Lyrical Theatre, in Brassó. From 2000-2006, 

he was an opera soloist with the State Symphony Orchestra in Ma-

rosvásárhely. From 2006 to the present, he continues his career as an 

opera vocalist at the Elena Teodorini Opera in Craiova, Romania. 

Sándor Balla continues to perform numerous concerts in, Hungary, 

Romania, Austria, France, Italy, Spain, and the United States. 

Repertoire: 

Opera: 
 

G. Donizetti - Lucia di Lammermoor (Enrico Ashton) 

G. Rossini - The Barber of Seville (Fiorello) 

F. von Suppee Giovanni -  Boccaccio (Boccaccio) 

P. I. Tchaikovsky - Egene Onegin (Gremin) 

G. Verdi – La Traviata (Germont)  

G. Verdi  - Falstaff (Falstaff) 

G. Puccini - Madame Butterfly (Sharpless) 

R. Leoncavallo - Pagliacci (Silvio) 

 

Vocal Symphonic: 
 

F. Schubert - Missa in Sol (bas solo) 

W. A. Mozart - Requiem (bas solo) 

G. Puccini - Messa in Sol (baritone solo) 

Faurée - Requiem (baritone solo)  

 

Master Classes: 
 

1999 Gh. Rosu, Brassó 

2000 Corneliu Murgu, Brassó 

2000 Mariana Nicolesco, Brassó 
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Balla Zsuzsanna 

Művészest: Péntek este fel-

lépet a színpadra Marosvásár-

helyről, majd Detroit, MI-ből 

véndégünk Balla Zsuzsanna 

A művésznőről: 

Új fiatal magyar tehetség, 

zongora művész és tanár, péntek 

este beragyogta a színpadot. 

Balla Zsuzsanna 2001-ben 

érkezett az USÁ-ba, családjával 

együtt. Zongora szakos zenei 

tanulmányait Marosvásárhelyen és Brassóban végezte. Koncertjeivel 

Európa és az USA szerte örvendeztette hallgatóit. 

About the performer: 

Zsuzsanna Balla performed during the Friday evening Artistic 

and Literary Program, a traditional event and part of the Hungarian 

Congress. Zsuzsanna is a Hungarian piano artist, born in 1975, in 

Marosvásárhely (Targu-Mures), Romania. Since 1989, Zsuzsanna has 

given concerts and piano recitals in many cities of Hungary, 

Romania, Spain, France, Germany and the USA. 

She received her high school Diploma at the Marosvásárhely Art 

School, a time during which she studied piano with Professor Zoltán 

Szőnyi. In 1999, she received her Bachelor of Science Degree at 

Transylvania University in Brasso (Brasov), with a major in piano 

performance in the class of Stela Dragulin. She graduated as 

valedictorian of the year. 

From 1993-2002 Zsuzsanna regularly attended the International 

Master Courses taught by well known piano artists like Tatiana 

Pikaizen, Stela Dragulin, Lory Walfish, Balázs  Szokolay, István 

Lantos, and Jenő Jandó. 

Zsuzsanna has extensive Teaching Experience; from 1999-2000, 

she was a Piano Teacher and Accompanist at Transylvania University 

in Brassó. From 2000-2001 she was also a Piano Teacher and 

Accompanist at the Marosvásárhely Art School. Since 2001, she has 

been a Private Piano Teacher with the Ann Arbor (MI) Piano 

Teachers Guild. 
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Regarding her performing experience, from 1989-2002, 

Zsuzsanna gave numerous concerts and piano recitals in many cities 

of Hungary, Romania, Spain, France, Germany and the USA. 

From 1995-2001, she was a member of the award winning 

“Armonia” chamber music assemble, which performed numerous 

concerts in with great success in many Romanian cities. From 2000-

2001 she was the “Piano Artist” with the Marosvásárhely Symphony 

Orchestra, and had many national and international concerts and 

recitals. 

Since 2000, she has served as the Organist and Music Director of 

Holy Cross Hungarian Roman Catholic Church, Detroit, MI. 

Her professional memberships include The Hungarian Arts Club, 

Ann Arbor Area Private Piano Teachers Guild, Michigan Music 

Teachers Association, Music Teachers National Association. 

Zsuzsanna Balla’s repertoire includes a wide pallet of piano 

lyrics from Bach to Janacek, but she is especially attracted by Chopin 

and Mozart. 

In the past two years, she has toured the country from Chicago to 

Los Angles, performing four-hand piano music with another talented 

Hungarian pianist, Tom Szőr. Their Brahms Hungarian Dances series 

has been of great success and has earned excellent reviews. 

 

* * * 

KÜLÖN PROGRAMOK 
 

2009 nov. 28.án, szombaton délután 2:15-töl - 3:30-ig; 

A Magyar Kongresszus keretében, a SZENT LÁSZLÓ 

TÁRSASÁG ÉS REND ÜLÉSE, v. Falk Viktor 
(Cleveland, OH) Törzsszéktartó (USA), Helyettes fő-

kapitány elnökletével. 
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Követte a Szt. László Társaság ünnepi műsora: Kóka Rózália 

(Budapest) előadása: „Bukovinai Székelyek Sorsa”. 

 

* * * 

„Ismerkedő fogadás”– ez évi témánk:  

A Paneurópai Piknik 20. 

évfordulója  

Reception – to celebrate and 

commemorate the 20
th
 

anniversary of the  

Pan-European Picnic 

Ismerkedő fogadás: Minden kong-

resszusi résztvevőt szeretettel meghívta 

a Magyar Társaság Tisztikara, pénte-

ken 2009. nov. 27.-én, megünnepelni a 

Paneurópai Piknik 20. évfordulóját. 

Harapnivaló szendviccsel, innivalóval 

megkínáltuk minden kedves vendé-

günket. A Magyar Társaság háziasz-

szonya: Somogyiné Mariana (Cleve-

land, OH). 

Reception, hosted by the Officers 

& Board Members of the Hungarian 

Association, to commemorate and 

celebrate the 20th Anniversary of the 

Avatás: v. Falk Viktor, és  

v. Kun-Szabó István 

hozzájárulásával. 

Mrs. Mariana Somogyi 
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Pan-European Picnic. Time, 12 noon, Friday November 27. All 

Congress participants were invited. Light picnic luncheon was served. 

Hungarian Association Hostess: Mrs. Mariana Somogyi (Cleveland, 

OH). 

In addition to the reception organized by Mrs. Somogyi, the 

commemoration itself was organized by Mrs. Gabriella Nádas. 

 

ABOUT THE  

PAN-EUROPEAN PICNIC 

Twenty years ago, Hungary threw open the gates to freedom and 

the West. Tens of thousands of people surged across the suddenly 

unguarded border. Scenes of jubilation, of families reunited after 

decades of captivity in Eastern Europe, flashed around the world. 

Newsweek's cover dubbed it the “Great Escape.”  From one day to the 

next, Americans awoke to a startling new reality. Suddenly, it was 

possible to imagine the unimaginable: the fall of the Iron Curtain and 

an end to the Cold War. 

The date was Aug. 19. The place was Sopron, a sleepy provincial 

town in western Hungary. Closer to home, in Hungary itself, a new 

generation had taken charge. Almost overnight, they wrote a U.S.-

style constitution and began speaking openly of a free press, free 

markets and free elections. Emboldened, a small group of local 

Sopron activists decided to celebrate the new spirit. Their modest 

aim: put up some tents, hire a brass band and let the beer and good 

vibes flow. One of the organizers came up with an especially inspired 

idea – to briefly open a gate through the barbed-wire frontier to 

Austria, allowing people to casually stroll back and forth across the 

border for the first time in four decades. They called it the Pan-

European Picnic.  

Since anything involving the border was a matter of extreme 

sensitivity, the request for a permit came to the attention of Hungary's 

young Prime Minister, Miklós Németh. Amid the chaos, he could 

realize his true goal. Hungary too would gain its freedom. 

 

MORE ABOUT THE PAN-EUROPEAN PICNIC 

The Pan-European Picnic / Páneurópai piknik was a peace 

demonstration held on the Austrian-Hungarian border near the town 

of Sopron on 19 August 1989, an important event in political 

developments which led to the fall of the Iron Curtain, the 
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reunification of Germany and in the end the eastern enlargement of 

the European Union. 

In a symbolic gesture agreed to by both countries, a border gate 

on the road from Sankt Margarethen im Burgenland (Austria) to 

Sopronkőhida (Hungary) was to be opened for three hours. About 

3.7 miles away from this spot on 27 June 1989, Austria's then foreign 

minister Alois Mock and his Hungarian counterpart Gyula Horn had 

together cut through the border fence, in a move highlighting 

Hungary's decision to dismantle its surveillance installations along 

the border, a process started on 2 May 1989. 

More than 600 East Germans seized the opportunity presented by 

this brief lifting of the Iron Curtain and fled into the west. In the run-

up to August 19, the organizers of the Pan-European Picnic had 

distributed pamphlets advertising the event. The Hungarian border 

guards, however, reacted judiciously to the growing number of people 

fleeing, and, despite their orders to shoot anyone who attempted to 

cross the border, did not intervene. 

In Budapest and around the Lake Balaton, thousands more East 

Germans were waiting for their chance to cross the border, not 

believing that the border would be opened, and not trusting the 

procedures in place. The number of people who crossed the border 

into the west on the day of this event was therefore limited to no more 

than a few hundred. Over the next few days, the Hungarian 

government increased the number of guards patrolling its western 

border, so that only a relatively small number actually reached the 

west successfully. On September 11, 1989, Hungary finally opened 

its borders for citizens of the German Democratic Republic for good. 

The picnic was organized by members of four Hungarian 

opposition parties, the Hungarian Democratic Forum the Alliance of 

Free Democrats, the Fidesz and FKGP. The following weeks saw a 

definite change in the perception of the previously impenetrable Iron 

Curtain. Commemorative ceremonies are held each year on 19 

August at the place where the border was opened. 

Today the place of the picnic is marked by a monument of 

Miklós Melocco, by a bell presented from the city of Debrecen (from 

where the idea of the Picnic emerged), a pagoda presented by the 

Association of the Japanese–Hungarian Friendship and by a wooden 

monument unveiled by the organizers in 1991. A large artwork 

symbolizing a Cross and a barbed wire can be found at the Cave 

Theatre of Fertőrákos, a few kilometers from the site. The artwork 

was made by Gabriela von Habsburg, a daughter of Otto von 

Habsburg. 
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Bal: Meghívó a 1989-es megemléke-

zésre Sopronban, előadó: volt-
külügyminiszter Dr. Martonyi Janos. 

 

Left: Invitation to the opening of the 
exhibition, on the 10th anniversary, 

19th August 1999, at Pannonia Med 

Hotel, Sopron, Hungary. 
Presenter: Then-Hungarian Foreign 

Minister Dr. János Martonyi. 

 

 
 
Above: Flyer for the celebration 

held in Sopron, Hungary, in 2009 

Forrás: Lobenwein Tamás 

(1943-2005) fotóriporter képe 

http://www.sopron.hu/upload/va

ros/paneu-piknik/attor10.jpg 

 

http://www.sopron.hu/upload/varos/paneu-piknik/attor10.jpg
http://www.sopron.hu/upload/varos/paneu-piknik/attor10.jpg
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Páneurópai piknik 

Határnyitás: A két ország 

(Ausztria és Magyarország) 

beleegyezésével ehhez szimboli-

kusan egy határátkelőt nyitottak 

Szentmargitbánya (Sankt Mar-

garethen im Burgenland) és 

Sopronkőhida között három 

órányi időtartamra. Ugyanazon a 

helytől 4 kilométerre már ezt 

megelőzően, 1989. június 27-én 

az akkori osztrák külügy-

miniszter Alois Mock és magyar 

kollégája Horn Gyula közösen 

vágták el a határzárat, hogy 

kihangsúlyozzák a megfigyelő 

berendezések lebontását, ame-

lyet Magyarország 1989. május 2-án elkezdett. A páneurópai pikniket 

megelőzte még a Tóka, Türke és Felsőszölnök faluk találkozója a 

jugoszláv-osztrák-magyar hármas határnál, amikor is a magyar falu 

ismét csatlakozhatott a régi hagyományos találkozóhoz, 1989. június 

4-én, négy évtized után első ízben megnyitva a határt. 

A páneurópai pikniken több mint 600 NDK-állampolgár 

használta fel a vasfüggöny megnyílásának rövid pillanatát arra, hogy 

nyugatra szökjön, miután előzőleg röplapokon felhívták a 

figyelmüket a páneurópai piknikre. A magyar határőrség, Bella Árpád 

határőr alezredes bölcsességének köszönhetően az érvényben levő 

lőparancs ellenére sem avatkozott közbe. 

Budapesten és főleg a Balaton térségében több ezer NDK-

állampolgár várakozott a határátlépés esélyére, akik nem bíztak a 

határ megnyitásában. Ezért azoknak a száma, akik nyugatra távoztak 

ezen a napon, alig néhány száz volt. A következő napokban a magyar 

kormány kérésére a nyugati határ őrizetét megerősítették, így az 

NDK-polgárok 1989. szeptember 11-én bekövetkezett végleges 

kiengedése előtt viszonylag keveseknek sikerült a szökés. 

A páneurópai piknik fontos mérföldkő azokban a folyamatokban, 

amelyek a német újraegyesítéshez vezettek. Minden évben augusztus 

19-én emlékünnepet tartanak a határ megnyitásának helyén. A piknik 

szervezői az ellenzéki Magyar Demokrata Fórum debreceni és 

soproni, a Szabad Demokraták Szövetsége, A FIDESZ és az FkgP 

soproni szervezetei voltak. A fővédnökök Habsburg Ottó és Pozsgay 
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Imre voltak. A következő hetekben a „vasfüggöny” arculata döntően 

megváltozott. 

Arra a helyre, ahol a határátkelőt áttörték a menekültek, egy az 

egykori szervezők által 1991-ben felállított kopjafa, a Debrecen 

városától kapott lélekharang, a Japán-Magyar Baráti Társaság által 

épített pagodaszerű épület és kút valamint egy kinyíló kaput ábrázoló 

magyar műalkotás emlékeztet. 2009-ben a 20. évfordulóra augusztus 

19-én avatják fel Melocco Miklós szoborkompozícióját. 

1996-ban a Sopron melletti Fertőrákoson felállítottak egy 10 

méter magas acélplasztikát, Gabriela von Habsburg alkotását. A 

szobor egy darab szögesdrótot jelképez, amely távolról nézve kereszt 

alakot mutat. 

* * * 

Rácz Zsuzsa 

  „Kis Magyar Konyha Tanfolyam” 

    
“There is (culinary) life after 

goulash, no?” 
avagy  

„Magyar konyha - több,  

mint pörkölt...” 

A Magyar Társaság 

Kongresszusa alkalmával 

megismételtük a már hagyo-

mányos s igen népszerű „Kis 

Magyar Konyha Tanfolyamunkat” – ahol mindenkit szeretettel 

vártunk! A 2009. évi főtémánk és kerete „Magyar Konyha – több 

mint pörkölt...” volt. Előadta Rácz Zsuzsa, clevelandi lakos és 

közismert „sef”. Előadása azokról a dolgokról szólt, amelyek 

különböznek a magyar konyhában az amerikaitól. Például, a magyar 
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leves egészen más, és a szendvicset is egészen másként készítjük. 

(Ismerjük-e Amerikában a  „pannonia szendvicset”?) Itt Amerikában 

kevesen ismerik a gyümölcslevest vagy a főzelék fogalmát, és azokat 

a technikákat, amelyek kifejezetten magyar technikák, mint például a 

habarás, rántás, staubolás, stb. A főzési bemutató minden résztvevőjét 

megajándékoztuk nem csak kóstolóval, hanem kis kétnyelvű recept 

gyűjteménnyel is. 

* 

Everyone was welcome to come, learn and enjoy authentic 

Hungarian recipes with Zsuzsa Rácz, chef and culinary connoisseur. 

Today, Hungarian cuisine continues to appeal to not only home-

cooking aficionados, but also to the sophisticated palate, working its 

magic with a delightful blend of spices and herbs on meats, grains, 

fruits & vegetables. Our guests came, saw, and learned about 

“AUTHENTIC” Hungarian cooking secrets and techniques. And they 

even got a taste or two! In addition, all attendees received a free 

bilingual mini-cookbook containing all the recipes and instructions. 

Presentation was in Hungarian, with English translation. 

About the presenter: 

Ms. Rácz is a professional translator living in the Cleveland, OH 

area. Among her numerous and varied interests is the art of cuisine, 

especially Hungarian cuisine. 

* 

 
A művészi könyvkiállításon a Daroczy házaspár böngészik az érdekes könyveket. 

(Spinder Stephen felvétele) 
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NOVEMBER 27.ÉN - 28-ÁN, PÉNTEKEN, SZOMBATON: 

MŰVÉSZI KIÁLLÍTÁSOK, KÖNYVKIÁLLÍTÁS: 
EDISON I  EXHIBIT HALL 

ARTISTIC EXHIBITS, BOOK EXHIBITS 

Ünnepélyes megnyitás: Pénteken délután 4:45 – Formal Opening, 

Friday 4:45 – Ludányi Nádas Panni (Ada, OH), főrendező. 
 

A kiállítás nyitva tartott egész nap pénteken és szombaton.    

Exhibits were on display all day Friday & Saturday. 
 

Makk Imre (Honolulu, HI): A Magyar Társaság művészi osztályának 

elnöke: festménykiállítás / Paintings by Imre Makk 

Bogárdy Imre (Cleveland, OH): Akvarellkiállítás / Aquarelle Paint-

ings, Watercolor Paintings by Emery Bogárdy 

Fazakas Mónika és Varga Tünde (Cleveland, OH): Ékszerkiállítás: 

féldrágakövekből (ásványok) készült ékszerek (hobby szinten ké-

szíti) / Jewelry Exhibit, Semi-Precious Stones (Minerals) (Hob-

byist) by Mónika Fazakas and Tünde Varga 

Legeza Marianne (Cleveland, OH): Akvarellkiállítás / Aquarelle 

Paintings, Watercolor Paintings by Marianne E. Legeza 

Legeza Tamás (Cleveland, OH): Fényképkiállítás / Artistic Photog-

raphy by Thomas Legeza 

Ludányi Nádas Panni (Ada, OH): Könyvkiállítás / Hungarian Book 

Display & Sales, arranged by Julie Nádas Ludányi (See tables for 

special sale books) 

P. Dr. Pereszlényi Márta (Cleveland, OH): Kiállítás: „Magyar Divat 

Képekben” / “Hungarian inspired Fashion, in Pictures” by Dr. 

Mártha Pereszlényi-Pintér 

Stephen Spinder (Budapest), Professional photographer & author: 

Display, signing, and sale of his books and photos depicting his 

travels in Transylvania and Hungary 

Prof. Pat Valdata (Elkton, MD), novelist and poet, book signing for 

her novel The Other Sister 

Volkerné Dr. Almay Katalin (Shepherdstown, WV): „Trianon” / Ex-

hibit: “Hungary dismembered by the Treaty of Trianon,” display 

by Dr. Katalin Almay Volker 

* * * 
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Dr. John Nádas explaining art at Young Adult Art Show & Reception. 

(Photos above and below by Stephen Spinder) 
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TÁRSASEBÉD: Dr. Martonyi János 

Dr. Martonyi János. magyarországi vendégünk, 2009. november 

28-án, d.u. 12:00, a Rendező Bizottság meghívására volt ünnepi 

szónokunk a Magyar Kongresszus hagyományos Társasebéd 

alkalmakor, előadásának címe: 

„Világválság — magyar válság” 

Az ünnepiszónokról: 

Dr. Martonyi János 
Kolozsvarott született, a Jó-

zsef Attila Tudományegyetem 

Állam- és Jogtudományi Ka-

rán tanult, majd jogi diplomát 

(„summa cum laude”) szer-

zett. Budapesten, majd Szege-

den volt ügyvédjelölt. 1979-

ben került Brüsszelbe, mint a 

Brüsszeli Kereskedelmi Ki-

rendeltség kereskedelmi titká-

ra, majd 1985-ben a Kereske-

delmi Minisztérium főosztá-

lyának vezetője. 

Több diplomáciai szerepe 

is volt. 1989-ben miniszterhe-

lyettes, majd privatizálási 

kormánybiztos lett. 1990-ben előbb a Nemzetközi Gazdasági Kapcso-

latok Minisztériumában, majd 1991-től 1994-ig a Külügyminisztéri-

umban közigazgatási államtitkár és rendkívüli és meghatalmazott 

nagykövet. 1998-ban Orbán Viktor kinevezte külügyminiszterévé. 

Minisztersége alatt előrehaladtak az Európai Uniós tárgyalások. 

1996-ban alapítója a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület-

nek, 2002-ben elnöke lett. 2003 óta Fidesz tag, jelenleg a Fidesz Sza-

bad Európa Központjának elnöke. 2002 óta Baker és McKenzie bu-

dapesti irodája ügyvezető partnere volt, majd nyugdíjba vonult, jelen-

leg főállású tanszékvezető tanár a Szegedi Tudományegyetemen. 

1997 óta tanít előbb a Szegedi Egyetemen, majd az ELTE Állam- és 

Jogtudományi Karán mint tanszékvezető docens, majd egyetemi ta-

nár. Nemzetközi választottbíró. 

 



55 

About the keynote speaker: 

Dr. János Martonyi was born in Kolozsvár in Transylvania and is a 

Hungarian politician of the Fidesz party. He was Foreign Minister of 

Hungary between 1998 and 2002. More recently he was part of the 

Amato Group that unofficially drafted a new treaty for the European 

Union. Dr. Martonyi is a member of the European Academy of Sci-

ences and Arts, and holds a degree in Law. 

  

 

From upper left 

clockwise: Dr. János 

Martonyi speaking with 

László Bőjtös, the 

Honorary Consul of 

Hungary. Speaking at 

roundtable discussion 

while Dr. András Ludányi 

listens. (left) Making a 

point at the Saturday 

luncheon. (below) At the 

roundtable with Dr. 

Balázs Ablonczy and Dr. 

Ludányi.  
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2010. Magyar Kongresszus / Hungarian Congress 2010  

Az 50. Magyar Kongresszus, 2010-ben 

Az ülésekről és az előadókról 
About the presentations and the presenters 

 

TISZTIKAR / RENDEZŐ BIZOTTSÁG 

A pénteki és szombati üléseket az Edison II és az Armington 

előadótermekben tartottuk meg, ahol az elnöklést a Magyar Társaság 

tisztikarának tagjai felváltva látták el: 

Alapiné Etelka, Erőssy Ilona, Kis Ferenc, dr. Nádas János, dr. 

Nádasné Ormay Gabriella, Ludányi Nádas Panni, Mészárosné 

Mária, Russell Eva, Pintérné dr. Pereszlényi Márta, Rátoni-Nagy 

Tamás, Rátoni-Nagyné Vali, Remenyik Sarolta, Somogyi Lél, dr. 

Somogyi Ferencné Sarolta, Szabolcsné Erzsébet.  

* * * 

 

Congressman Dennis Kucinich with Dr. John Nadas at the  

50th Hungarian Congress. Congressman Kucinich is the Chairman of the 

Hungarian American Congressional Caucus. 
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A MAGYAR KONGRESSZUS ÜLÉSEI 

2010. NOVEMBER 26-ÁN, PÉNTEKEN / FRIDAY: 
Az üléseket az Edison II és Armington előadótermekben tartottuk meg, ahol 

az elnöklést a Magyar Társaság tisztikarának tagjai felváltva látták el. 

 

Nádas Kuni (Canton, OH) 

„2010 Jubileumi Tábor: 

 Testvériesség és szolgálat” 

   
     Nádas Kuni 

 
Nádasné Kuni a Magyar Társaság ügyvezető elnöke, több évti-

zeden át cserkészkedik, először Torontóban, majd Clevelandban, ahol 

a 34-es Zrinyi Ilona leánycserkészcsapat csapatvezetője is volt. A 

2010-es Jubi Tábor egyik főrendező szerepet vállalta. 

 

Rátoni-Nagy Tamás (Cleveland, OH) 

„A ,Facebook’-ról: Miért fontos a ,Pofakönyv’ 

meg az Internet a magyar összetartáshoz?” 

Rátoni-Nagy Tamás („Döme”) Magyaror-

szágon született, 1956 után érkezétt Cleveland-

ba, ahol több magyar egyesületben, és majd fe-

leségével Valival együtt, több vezető szerepet 

vállalt. Facebook oldalai elnyerték neki főleg 

(de nem csak!) Cleveland környékén a „nyugati 

magyarság fényképésze” elnevezést. Tamás In-

ternet lapjai a jövendőbeli nemzedékeknek mint 

„képes krónikának” fognak szerepelnek majd a 
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lapján, illetve, utódainknak történelmi képet adnak majd arról, hogy 

milyen volt a külföldi magyarság élete a 20.-21. században. Tamás „a 

képein keresztül beszél, és mesél”. 
 

Neszlényi Judith (Pasadena, CA) 

„A Kommunizmus gyermeke” 

Az előadó bemutatja fivére Pfeiifer Ede 

2007-ben megjelent könyvét, melynek címe: A 

Kommunizmus Gyermeke. Őszinte története a 2. 

Világháború utáni 11 évnek, egy egész generáció 

jellegzetes megpróbáltatásának a Vasfüggöny 

mögötti országokban. A könyv érdekfeszítő és 

fontos elsőkézből írott képet ad az akkori mindennapi életről. Hogy 

mit is jelentett akkor élni – 1945-1956-ig – végig élni és túlélni! A 

középosztálybeli Pfeiffer család gyűlölte az új rezsimet, de mint 

mindenki más, el kellett fogadniuk a tényeket. Ede állami iskolába 

járt és csatlakoznia kellett az Úttörő/Dísz megmozdulásokhoz. 

Nagyon részletes leírást ad a diákok életéről, a tanításról, a 

tanítói lenni/sztálini sloganokról, a tanárok kényszerű hozzáállásáról. 

Élethűen írja le a tanulók viszonyulását a „tanokhoz" szkeptikus 

megítélésükről és az előforduló hitetlenségről (hogy a rendszer 

valóban hasznos-e). 

Ugyanakkor, élethűen írja le, hogy milyen benyomást tett az 

ifjúságra a népi demokratikus/marxista/leninista tanítás. Bizonyítékot 

ad arról, hogy az 'extra curricular' - tanításon kívüli - foglalkozások 

részvétele fontosabb volt, mint az iskolai előmenetel. Leírja a 

szocializmus marxista/leninista népi-demokráciás túlkapásait az 

iskolákban, a munkahelyen és a családban is. 

 

Dr. Tóth Gergely (UC Berkeley) 

„Magyar emlékeink a világban” 
Vetített képes előadás néhány magyar 

negyedről, és egy új honlap bemutatása 

Előadása a magyar emigrációról szóló 

terepmunkájáról és az ezzel kapcsolatos tervezett új 

honlapjáról is szól. Vetített képes előadását mutatja 

be, ahol több clevelandi kép is gazdagítja a 
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programot. Dr. Tóth Gergely a magyar emigráció történet-kutatása 

során már közel száz-hetven beszélgetést folytatott főleg '45-ös és 

'56-os menekültekkel.  

Célja egyrészt az élettörténetek és sorsok dokumentálása, hiszen 

az emigráció a magyar történelemnek olyan része, melyről a 

kommunizmus alatt nem eshetett szó, másrészt pedig az igazság 

rögzítése és a történelem-hamisítások ellensúlyozása, s ezáltal 

hozzájárulás a valós kép kialakulásához.  

Dr. Gergely Tóth studied in Budapest and Heidelberg and 

received his Ph.D. in Germanic Linguistics from the University of 

California at Berkeley where he is a faculty member in the 

Department of German. 

 

Altmann Ede (Cleveland, OH) 

„Irak architektuma és 

archeológiája, és egy ősi 

magyar kapcsolat” 

Altmann Ede, közismert magyar 

származású építészmérnök, katonatiszt, és 

világutazó, elmeséli hallgatóközönségünk-

nek a több évtizeden át összegyüjtött 

belátásait, tapasztalatait és megjegyzéseit a 

nagyvilágban, főleg a közép-keleti országokban, melyek minden nap 

szemünk előtt újdonságokat hoznak. 

Mr. Edward Altmann, Hungarian architect, soldier and former 

military officer, and world traveler, will share with the audience his 

experiences while working and traveling in the Mideast. 
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Dr. Alfonz Lengyel (FL) 

 “OROQENS: From Cave to 

Autonomy” 

 Powerpoint slide presentation given in 

absentia by Dr. Márta Pereszlényi-

Pintér (Cleveland, OH) [in English and 

Magyar] 

Dr. Alfonz Lengyel, RPA, is 

Founder of the Sino-American Field 

School of Archaeology (FL).  

Alfonz Lengyel, Ph.D., holds a law 

degree from Hungary (1948), a Masters 

degree from California (1959) and a 

doctorate from the University of Paris 

(Sorbonne - 1964). He taught art history, archeology and museum 

management in France, Germany, USA, and directed excavations in 

Yugoslavia (Smithsonian Project, 1968), in Italy (Project of the 

Institute of Mediterranean Archaeology, and the Etruscan Foundation, 

1969-1974), Tunisia (UNESCO project in Carthage, 1973-74), 

Excavations of the Sino-American Field School of Archaeology, in 

Xi'an, China from 1991 annually). He is an elected member of 

Michigan and New York Academies, the International Council of 

Museums (ICOM/UNESCO), as well as a number of American and 

foreign professional Organizations related to art history, archaeology, 

and museology. Among his awards he received The Officers Cross of 

Merit, from the Hungarian Republic, in 1993. His presentation, 

illustrated with many photos, describes a settlement in China that may 

have ties to early Magyar settlements. 

 

Stephen Spinder (Rochester, NY & Budapest) 

“Sixteen Years In 

Transylvania, The 

Birthplace of 

Unitarianism” 

Stephen Spinder fell in 

love with Hungarian culture in 

Transylvania and became 
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passionate about making it a major part of his life. He has no 

Hungarian roots which makes his story even more unique. He is a 

professional photographer with almost a 20 year passion for all things 

Hungarian and especially Transylvanian.  

His passion has been recognized by the Hungarian Cultural and 

Foreign Ministry and led to the publication of his book Ten Years in 

Transylvania  and exhibitions in Europe and in USA including the 

Hungarian Embassy and EU Accession Day at the Kossuth House in 

Washington DC, and the George Eastman (Kodak) Museum in 

Rochester NY. He also has photographic impressions of the cityscape 

of Budapest.  

Commissioned work includes that of many international 

corporations, as well as those that grace the walls of Budapest Office 

of Tourism, the American Embassy in Budapest, and Hungarian 

missions world-wide. His work is also in the collections of 

consulates, embassies and ambassadors, and his Budapest books were 

presented to presidents George W. Bush and George H. Bush. His 

work has been shown at the American/Hungarian Museum in NJ, 

Budapest Spring Festival, Hungarian Consulate in NY and in Los 

Angeles and Boston.  

Stephen earned his BA degree in Studio Arts and Photography 

from SUNY Oswego and furthered his formal education in photo-

journalism at Rochester Institute of Technology. 

* 

2010. NOVEMBER 26.-ÁN, PÉNTEKEN ESTE 

 

Russell Éva: 

Irodalmi est az 50. évforduló szellemében 

A Magyar Társaság által szervezett kongresszus Irodalmi Estjé-

nek összeállítása is az 50. évforduló szellemében zajlott. 

Annak az elmúlt 50 évnek a szellemében, amelyben küzdelem-

mel, kitartással, gyönyörű emlékeket halmozva magunk mögött, meg-

tartottuk magyarságunkat. 

Hírt adtunk az akkor számunkra még ismeretlen világnak és az 

anyaföldnek arról, hogy méltóak vagyunk az elismerésre. Egyúttal 

hírt adtunk arról is, hogy büszkék vagyunk hagyományaink gazdag-

ságára, pompázó sokszínűségére. Elhoztuk es bemutattuk Ameriká-

nak azokat az értékeinket, amelyeket szüleinktől kaptunk megőrzésre. 
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Megismertettük szívhez szóló dalainkat, zenéinket, táncainkat, verse-

inket. Arra tanítottuk gyermekeinket, hogy ők is továbbadják saját 

gyermekeiknek hagyományainkat, hogy a hely a szívünk mélyén, 

amelybe nem illeszthető semmi más, telített legyen Nemzeti Öntuda-

tunkkal. 

Erről szólt az Irodalmi Est is, vagyis az előadók kiválasztott ze-

neszámai, népdalai, szavalatai bemutatták, hogy igenis tudjuk es hor-

dozzuk magyarságunkat, úgy az idősebb, mint a fiatalabb generáció.  

Az Estét Neszlényi Judit, zongoraművész nyitotta meg. Neszlé-

nyi Judit, zeneszerző, tanár,1957-ben hagyta el Magyarországot, 

olyan kiváló mesterek tanítványaként, mint Antal István, Faragó 

György, Kodály Zoltán, Viski János, Lhevinne Rosina és mások. 

Négy földrészen hangversenyezett, Liszt Ferenc műveinek elismert 

szakértője és előadója. Amerikában évekig a Los Angeles-i Állami 

Egyetem tanára volt.   

A Los Angeles-i „Nemzetközi Liszt Ferenc Zongora- és Ének-

versenyek” szervezője. 

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc eszméinek ápolásáért 

és őrzéséért, Sólyom László, volt köztársasági elnök 2006. október 

23.-án, a „Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjé”-vel tün-

tette ki.  

A művésznő az Irodalmi Esten, elsőként Liszt Ferenc 12. Magyar 

Rapszódiáját adta elő. 

A zongorajátékot követően Chmielewski Emese középiskolás ta-

nuló a „Zavaros a Tisza” című magyar balladából énekelt részletet. 

Emese Rocky River-i középiskolás tanuló, 5 éves kora óta 

cserkészkedik, aktív tagja a Regös Népitánc együttesnek és a Cleve-

land-i Csárdás Népitánc csoportnak. Kislány kora óta érdekelte, a 

magyar néphagyomány, a népművészet. Több mint száz magyar nóta 

ismerője. A Jubileumi Cserkésztábor népdal vetélkedőjén korosztá-

lyában első helyezett lett. 

Emese szép népdalát egy újabb fiatal művész előadása követte.  

Pavlish Lavinia hegedű művész, Bartók Béla Erdélyi táncok cí-

mű kompozícióját szólaltatta meg vonójával. Pavlish Lavinia korábbi 

éveiben a clevelandi Zenekar szóló hegedűseként számos előadásso-

rozatban szerepelt. Jelenleg a híres New Yorki Juilliard Zeneakadé-

mián tanulmányai mesteri fokozatának megszerzésén dolgozik. 

Lavinia hegedűszólóját Neszlényi Judit gyönyörű zongorajátékkal 

kísérte. 
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A továbbiakban a zene hangjait a próza váltotta fel. Ország Évi a 

kenstoni középiskola tanulója, Reményik Sándor „Az Ige” című ver-

sét szavalta. Évi, a clevelandi magyar iskolában tanulta meg  anya-

nyelvünket, ismerkedett meg  a magyar történelemmel és szerette 

meg a magyar irodalmat. Költőink versei az óta is közel állnak szívé-

hez, örömmel szaval magyar verseket.  

Előadását a közönség lelkes tapssal hálálta meg.  

Újra Neszlényi Judit lépett színpadra Liszt Ferenc „Szerelmi ál-

mok” című gyönyörű zongoradarabbal. A művésznő csodálatos játéka  

hűen szólaltatta meg a zeneszerző művéből sugárzó szerelmét, melyet 

Caroline hercegnő iránt érzett, akinek a darabot dedikálta. 

Az elhangzott zenemű után a „Szép vagy, gyönyörű vagy Ma-

gyarország” című dal sorai csendültek fel, Ország Évi előadásában. 

„Hol szőke szellő, lenge szellő játszik a Tiszán, 

Ott él egy nép, legendák népe, ott az én hazám. 

Az ősi Kárpát őrzi álmát, hű Csaba vezér, 

Ki csillagoknak égi útján vissza vissza tér . . .” 

 

Az Irodalmi Est fennkölt hangulatát a továbbiakban, 

Chmielewski Emese újabb, immár vidám hangulatú népdala váltotta 

fel. A „Bonchidai menyecskék” című dal és Emese előadásmódja 

megnevettette és felvillanyozta a közönséget. 

Az Emese előadásában elhangzott népzenéhez kapcsolódott az 

Irodalmi Est utolsó zeneszáma is. Klasszikus zeneszerzők is felhasz-

nálták a népművészeti forrásokat. A csárdás sem kerülte el a zene-

szerzők figyelmét, akár Liszt Ferencét, Brahmsét, Straussét vagy 

Csajkovszkijét.  

A világon a legismertebb csárdást Vittorio Monti írta.  

Ezt a „Csárdás”-t játszotta el záró előadásaként Pavlish Lavinia, 

zongorán kísérte Neszlényi Judit. 

A rövid műsor keretén belül színes, érdekes összeállítást nyújtot-

tunk arról, hogy az 50 év alatt generációról generációra, hogyan őriz-

tük meg magyarságunkat, kultúránkat  haza- és népszeretetünket, 

hogy önmagunkat és saját nemzetünket tisztelvén fiataljaink megta-

nulták a magyar nyelvet, a magyar történelmet. Ismerik történelmünk 

nagyjait és tudják idézni őket! 

Köszönet mindazoknak, akik eljöttek és meghallgatták! 
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IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST PROGRAM AZ  

L. MAGYAR KONGRESSZUSON 

„Hagyományaink szállnak nemzedékről nemzedékre . . .” 

Jelszavunk nyomán hívtuk önt családjával és barátaival együtt A 

2010-es Irodalmi és Művész Estre, a Magyar Találkozó keretében, 

mert gyönyörű, gazdag volt a műsorunk! 

2010. november 26-án, pénteken este 6:30 órai kezdéttel a Hilton 

Garden Inn Downtown Cleveland hotel dísztermében. 

Russelné Éva 

Műsorvezető: Russelné Éva (Cleveland, OH) 

6:30 órakor - Pohárköszöntő (Cash Bar) 

7:00 órakor - Műsor (Literary & Artistic 

Program) 

8:00 órakor - Köszöntő (remarks) - Dr. Nádas 

János, elnök 

8:00-8:30-ig - Szünet/Intermission - 

TISZTIKARI  FOGADÁS 

(Harapnivaló/Reception és „CASH BAR”) 

8:30 órakor - Film – INKUBÁTOR 

8:00 -10:00-ig  Fiatal Művészek kiállítása és fogadás az 

előszobában (Harapnivaló/Reception és „CASH BAR”) (Art Show & 

Reception organized by the young adult artists of the Hungarian 

American Community for their peers) 

 

A MŰVÉSZEKRŐL – THE PERFORMERS 
 

Neszlényi Judith, zongoraművész 
 

Neszlényi Judith, (zongora) 

„Magyar Rapszódia #12” / Liszt Ferenc 

„Szerelmi álom” / Liszt Ferenc 

Szeretettel várjuk vissza a múltban nagy 

sikerrel szereplő zongoraművészt, Neszlényi 

Judithot, Pasadena, Kaliforniából.  

Nagyszámú kitüntetései között meg-

emítjük, hogy  2006-ban, Solyom László, a 

Magyar Köztársaság akkori elnöke, a 



65 

„Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje” kitüntetést 

adományozta a művésznőnek, az 1956-os Forradalom és 

Szabadságharc eszméinek ápolásáért és őrzéséért és a magyar modern 

zeneművészet terén kifejtett sokoldalú tevékenységéért. 

Born in Hungary, Judith Neszlényi, internationally recognized 

pianist, composer, and music professor, is a Liszt specialist. She 

herself has studied under numerous renowned and celebrated 

musicians, including Zoltán Kodály. (Her own compositions and 

performances are too numerous to mention in such a small space as 

we can offer you here.)  

Since 1990 she has co-chaired the Los Angeles International 

Liszt Competition for Pianists and Vocalists. 

 
Pavlish Lavinia, hegedűművész 
 

Pavlish Lavinia (Panni) (hegedű) 

„Csárdás”/ Vittorio Monti (1904) 

„Erdélyi népi táncok” / Bartók Béla (1910) 
 

Pavlish Lavinia (Panni), hegedűművész, 

volt clevelandi lakos, jelenleg a híres Juilliard 

School of Music (NYC) tanulója, beragyogja 

a szinpadot tehetségével és a gyönyörű zene-

darabokkal amelyeket előad. 

Violinist Lavinia Pavlish, 22, is from 

Cleveland, Ohio. She has performed as a 

soloist with the Cleveland Orchestra in an Education Concert Series 

called “Time Travel with the Cleveland Orchestra,” and with the 

Contemporary Youth Orchestra for their 10th anniversary celebration 

concert. She has also appeared on Cleveland Public Radio's "Around 

Noon" arts program.  

Ms. Pavlish has participated in The Aspen Music Festival and 

School and the Music Academy of the West. She studied with Paul 

Kantor in the Cleveland Institute of Music Preparatory Program and 

with Almita Vamos as an undergraduate Northwestern University. 

Ms. Pavlish is currently working towards her Masters Degree at 

The Juilliard School with Naoko Tanaka. 

 

 



66 

Chmielewski Emese, énektehetség  

Chmielewski Emese (népdal) 

„Zavaros a Tisza” / ballada/részlet 

„Boncidai asszonyok” 

 

Chmielewski Emese tizenöt éves. 

Magyar származása mindig igen nagy 

szerepet játszott az életében.  

A 2010-es Jubileumi Cserkész Tábor 

Népdalvetélkedőjének, korosztályában első 

helyezettje lett, mely vetelkedőn, 5 kerület, 27 csapata versenyzett. 

Emese Hajdamar Chmielewski is fifteen years old. Her 

Hungarian heritage has always been a main part of her life. She has 

been a member of the Zrinyi Ilona Hungarian Girl Scout troop for the 

past ten years, and also has been dancing with the Regös Hungarian 

Scout Folk Ensemble, as well as with the Csárdás Dance Company of 

Cleveland. She is currently a sophomore attending Rocky River High 

School. 

 

Ország Éva, szavalóművésztehetség 

Ország Éva (vers, ének) 

Remenyik Sándor, „Az ige” 

„Szép vagy, gyönyörű vagy Magyarország” 

 

Ország Éva tizenöt éves és 11. osztályos 

tanuló a Kenston-i Középiskolában. 1999 óta 

Cserkészkedik a 34. Zrinyi Ilona leány 

cserkész csapatban. Járt a Cleveland-i Magyar 

Iskolába (Szt. Imre Templomban), ahol megtanulta Magyarország 

történelmét, magyar nyelvtant és magyar verseket szavalni. 

Éva Ország is fifteen years old and a junior at Kenston High 

School. Since 1999, she has been an active member of the 34. Zrinyi 

Ilona Hungarian Girl Scout Troop in Cleveland.  

She also attended The Cleveland Hungarian School at St. 

Emeric's for ten years, where she learned Hungarian history and 

grammar, and where she mastered the art of reciting Hungarian 

poetry. 
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Reményik Sándor, „Az ige” 
Előadja, Ország Éva 

Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek,  

És áhitattal ejtsétek a szót,  

A nyelv ma néktek végső menedéktek,  

A nyelv ma tündérvár és katakomba,  

Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek!  

E drága nyelvet porrá ne törjétek,  

Ne nyúljon hozzá avatatlanul  

Senki: ne szaggassátok szirmait  

A rózsafának, mely hóban virul.  

Úgy beszéljen ki-ki magyarul,  

Mintha imádkozna,  

Mintha aranyat, tömjént, myrrhát hozna! 

És aki költő, az legyen király,  

És pap és próféta és soha más.  

Nem illik daróc főpapi talárhoz,  

S királyi nyelvhez koldus-dadogás. 

Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek,  

Vigyázzatok: a nyelv ma szent kehely,  

Ki borát issza: Élet borát issza,  

Előre néz s csak néha-néha vissza -  

S a kelyhet többé nem engedi el! 

 

FILM – INKUBÁTOR 
(English and Hungarian with subtitles) 

A film rendezője, Pigniczky Réka. Ha valaki magyar, de 

Amerikában születik és nevelkedik, akkor mi képpen lehet magyar és 

amerikai egyaránt? Erre a kérdésre ad választ az Inkubátor című 

dokumentum film. 

Inkubátor tells the story of an unlikely reunion – one which 

involves a Hungarian rock opera performed in the Sierra Nevada 

mountains by a cast of 40-something Hungarian-Americans.  

They meet in the same exact spot they performed the Hungarian 

rock opera entitled Stephen, the King, 25 years ago during a summer 

camp in 1984.  

That summer the Soviets still had tanks stationed in Hungary, 

and the country was isolated behind the Iron Curtain. Many of these 
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scouts had never been to Hungary, 

where their parents had been born. 

The reunion of this original cast, 

now living all over the world 

including Budapest, makes for an 

emotional and humorous portrait of 

one of many “incubators” operating 

in the U.S. over the years.  

They are meeting not only to 

reminisce, but also to figure out just 

who they’ve become, twenty years 

after the “Motherland” was 

liberated. 

The film is a fascinating look at 

the soul of the Hungarian American. 

* * * 

 

Balról jobbra:  Neszlényi Judith, Pavlish Lavinia, Chmielewski Emese, Dr. 

Nádas János, Ország Éva, Russel Éva. 

(Somogyi Lél felvétele) 
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Ifj. Nádas János 

A Magyar Társaság Ifjúsági Képzőművésze-

ti kiállítás, Ifj. Nádas János rendezése alatt. 

Kiállítás és fogadás az előszobában; előtte 

és utána ismerkedő est – koktélparti. 

 

A fiatalokat szeretettel vártuk! 
 

Art Show and Reception organized by 

the young adult artists of the Hungarian 

American Community for their peers. 

Cocktail party before and after program. 
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NOVEMBER 26-ÁN - 27-ÉN, PÉNTEKEN, SZOMBATON: 

 

MŰVÉSZI KIÁLLÍTÁSOK, KÖNYVKIÁLLÍTÁS: 
EDISON EXHIBIT HALL  
ARTISTIC EXHIBITS, BOOK EXHIBITS 2010 
 

Ünnepélyes megnyitás: Pénteken délután –  
Formal Opening, Friday 5:15 pm Ludányi Nádas Panni (Ada, OH) 
 

§ Altmann Ede (Cleveland, OH): Híres magyar felfedezés: a „gomböc”  /  
Display of a famous Hungarian mathematical discovery translated into 
crystalline form, representing the “Hungarians’ ability to always land on 
their feet”; was the center of the Hungarian pavilion at EXPO 2010 in 
Shanghai, China, by Edward Altmann (LTC USAR-Ret) 

§ Bogárdy Imre (Cleveland, OH): Akvarellkiállítás / Aquarelle Paintings, 
Watercolor Paintings by Emery Bogárdy  

§ Hornok Ernő (Gyomaendrődi úságíró): „A Magyar Föld” / Ernő Hornok 
Ernő (Gyomaendrőd, Hungary): “The Land of Hungary” 

§ Ludányi Nádas Panni (Ada, OH): Könyvkiállítás / Hungarian Book Disp-
lay & Sales, arranged by Julie Nádas Ludányi  (See tables for special 
sale books) 

§ Stephen Spinder (Rochester, NY & Budapest), photographer: Display 
and sale of his books and photos depicting his travels in Transylvania and 
Hungary 

§ Volkerné, Dr. Almay Katalin (Shepherdstown, WV): „Budapest múltja és 
jelene” / “Budapest Yesterday and Today” by Dr. Katalin Almay Volker 

§ Karácsonyi vásár - szaloncukor, bejgli (mákos, diós) és ajándék tárgyak 

 

 
Chmielewski házaspár a kiáltáson. (Spinder Stephen felvétele) 
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2010. NOVEMBER 27.-ÉN,  

SZOMBATON / SATURDAY: 

A szombati üléseket az Edison II és Armington előa-

dótermekben tartottuk meg, ahol az elnöklést a Ma-

gyar Társaság tisztikarának tagjai felváltva látták el. 

 

Dr. Nádas János, elnök 
Szombat reggeli megnyítás. 

 

 

Dr. Tápay Miklós 

Dr. Tápay Miklós 

(Cincinnati, OH) 

„Az amerikai telepek és 

az amerikai-izraeli 

kapcsolatok” 

Dr. Tápay Miklós 1928-ban 

született Szombathelyen. 1946-ban 

érettségizett a ciszterciek budai Szt. 

Imre Gimnáziumában. Miután a 

történelem, napi politika és külpolitika mindennél jobban érdekelte, 

diplomáciai pályára készült, de majd az orvosi pályát választotta és a 

Budapesti Orvostudományi Egyetemen. 1956-ban a kórház 

Forradalmi Bizottságának elnökévé választották és emiatt 1956 

decemberében menekülni kényszerült. 1957 februárjában érkezett az 

Egyesült Államokba, és gyermekgyógyász szakorvosként 

magánrendelőjében dolgozott Cincinnatiban. Cikkeit az Amerikai 

Magyar Újság, a müncheni és hazai szerkesztésű Nemzetőr, a 

Demokrata, a Magyar Nemzet, a nagykőrösi Kék Nefelejts, a 

beregszászi Kárpátalja és a marosvásárhelyi Népújság fogadták el 

közlésre. – 1997 óta minden évben előadott a Clevelandi Magyar 

Kongresszuson. 
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Dr. Molnár Ágoston 

Dr. Molnár Ágoston, American Hungarian 

Foundation (1955 – 2010, President, retired) 
 

Dr. Molnár Ágoston (az Amerikai Magyar 

Alapítvány volt elnöke és főigazgatója, New 

Brunswick, NJ):  

„Honnan és hová az amerikai 

magyar alapitvány ötven öt év 

alatt megtett útja” 
 

Dr. Molnár Ágoston több évtizedes 

szolgálatáról tartott előadást. 

Dr. August J. Molnar was born in Cleveland, Ohio. His 

graduate studies and degrees are from University of Michigan, 

Lancaster Theological Seminary, and Columbia University. He is an 

ordained minister of the United Church of Christ (Calvin 

Conference). In 2004 President Ferenc Madl of Hungary honored him 

with the Commander’s Cross of the Order of Merit. His professional 

career began at Elmhurst College (1952-1959), as chairman of the 

department of Hungarian studies and assistant professor of history. 

From 1959-1965 he taught at Rutgers-The State University, headed 

the Hungarian studies program, and served as consultant in ethnic 

studies and lecturer at the Rutgers School of Education.  

His publications are too numerous to list here.  Recently he 

retired as president of the American Hungarian Foundation after 

serving from 1955 to 2010 in that office. 

 

KEREKASZTAL TÁRGYALÁS 
 

             

Balrol jobbra:  

Dr. Hatos Pál, Dr. Molnár Ágoston, Óvári Gabriella, Purger Tibor, 

dr. Nádasné Gabriella 
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A MAGYAR KONGRESSZUS EZ ÉVI TÉMÁJA: 

„Mások legyünk, vagy magyarok? 

Ez a kérdés, válasszatok!” 
 

Főrendező: Nádasné Gabriella 

Résztvevők: Dr. Hatos Pál (Balassi Intézet főigazgatója, Mo.), Dr. 

Molnár Ágoston (azAmerikai Magyar Alapítvány volt elnöke és fő-

igazgatója, New Brunswick, NJ), Purger Tibor (Rutgers Egyetem In-

tegrált Információs Rendszerének igazgatója, újságíró, Duna TV tu-

dósítója, Washington, DC), Óvári Gabriella (az Ausztráliai Magyar 

Kongresszus rendezője). 

 
(A többi Kerekasztal résztvevőről más 

előadása mellett említjük meg az 
életrájzát.) 

 

Purger Tibor a volt 

Jugoszláviában született, a 

délszláv háborúk kezdetén 

sajtóvízummal az Egyesült 

Államokba költözött. Magyar 

nyelvű háborúellenes szervezői 

és sajtótevékenysége miatt 

családját Újvidéken fizikailag 

is üldözték, amit az amerikai 

külügyminisztérium 1993-as 

évi emberi jogi jelentése 

dokumentál.  

2000 óta amerikai állampolgár. Feleségével és orvostanhallgató 

fiával Washingtonban él.  

Gazdag nemzetközi tapasztalattal rendelkező külpolitikai elemző, 

újságíró, szerkesztő, televíziós alkotó, médiaszakértő. Amerikai 

kutatóintézeti, illetve egyetemi informatikai vezető. Kisebbségi 

magyarként születve a magyar kultúra művelése, ápolása és 

terjesztése terén – jelentős politikai kihívásokat is képező, változatos 

környezetben – fejt ki szerteágazó szerzői és szervezői munkát, 

valamint önkéntes tevékenységet. A legelső volt-jugoszláviai 

béketüntetés szervezője 1991 júniusában, a délszláv háborúk 

kitörésének első napjaiban. 

 Számos politikai elemző tevékenységgel rendelkezik. 1991 

óta külónböző média- és sajtóházak, valamint amerikai nonprofit 



74 

szervezetek szakértőjeként, elsősorban az Egyesült Államok 

külpolitikájával, valamint a nemzeti kisebbségi politikummal 

foglalkozik. 1992 óta a Duna Televízió alapításától kezdve 

washingtoni tudósító, szerkesztő és rendező. 1991-től—1999-ig A 

Szabad Európa Rádió washingtoni tudósítója, először a Magyar 

Nyelvi Szerkesztőség majd a Délszláv Nyelvi Szolgálat 

megbízásából, az utóbbi alapításának első napjától. Több cikke már 

különböző nyomtatott sajtóban megjelent, majd több művészeti 

produkciókkal és rendezvényekkel szerepelt, új média és média-

technológia szakértője. 

 

A Szent Lászlo Rend évi közgyülése 

v. Falk Viktor 

v. Falk Viktor (Cleveland, OH) Törzsszéktartó 

(USA), helyettes főkapitány elnökletével, követi 

avatás. 
 

Műsor: Bogdánffy Szilárdról  
 

Ft. Kis Barnabás ofm, Észak Amerikai Magyar 

Püspöki helynök, tart megemlékezést. 

 

Dr. Tóth Gergely 

Dr. Tóth Gergely (UC Berkeley): Második rész:  

„Magyar emlékeink a világban – vetített 

képes előadás néhány magyar 

negyedről, és egy új honlap bemutatása” 

(Dr. Tóth Gergely életrajzát a pénteki előadása mellett említjük meg.) 

 

Árpád Szőczi 

Árpád Szőczi (Canada): 

“Uncovering the Securitate” 

The director of the Dracula’s Shadow film 

discusses his most recent leads. In the film, for 

the first time, Director/Producer Szőczi has 
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gathered those who were involved in the unraveling of Nicolae 

Ceausescu’s oppressive regime in Romania.  

Szőczi’s ninety-minute documentary film tells the story of how 

one clandestine interview with Hungarian Protestant Minister László 

Tőkés in Temesvár/Timisoara changed history. 

 

Gabriella Óvári 

Gabriella Óvári  

(Ausztrália)  

 

“If not us,  

then who will be 

Hungarian?” 

The speaker will address questions we all need to ask ourselves 

and think about deeply.  

She will also discuss the 14
th

 Australian & New Zealand 

Hungarian Cultural Convention: http://ii.net/~ovari/tk/14, and the 

outcomes of the Convention and the answer to the title of the 

presentation.  

Mrs. Anna Gabriella Óvári, born in Budapest, arrived in 

Australia in 1957. She was the coordinator of the 14
th

 Australian & 

New Zealand Hungarian Cultural Convention held in Canberra 

Australia from 27
th

 December 2009 to 3
rd

 January 2010. She is also a 

business owner and educator.  

Milyen féle kérdéseket tehetünk fel önmagunknak a magyar 

megmaradásunkkal kapcsolatban? Óvári Gabriella elmeséli a 

hallgatóközönségnek, hogy milyen volt a „14. Australian & New 

Zealand Hungarian Cultural Convention”, és majd erről a témáról 

folytatja az előadását magyarul és pár kép bemutatásával vasárnap 

reggel az Árpád Akadémiának.    (Photo below by Stephen Spinder) 

 

http://ii.net/~ovari/tk/14
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A MAGYAR KONGRESSZUS ÜLÉSEI 

2010. NOVEMBER 28.-ÁN, VASÁRNAP / SUNDAY 

 

AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XLV. ÉVI  

RENDES KÖZGYÜLÉSE 
 

Elnököl: Somogyi F. Lél, az Árpád Akadémia 

főtitkára  (Cleveland, OH) 
 

Ökumenikus Istentisztelet: Molnar Lilla, a 

Trinity College hallgatója, vangélikus diák 

prédikál, és Dobó Dániel, szintén a Trinity 

College egyetemi hallgatója evangélikus diák, 

imát mond. 

 

Az Árpád Akadémia keretében tartott elöadások 

Óvári Gabriella 

„Képek a 14. Australian & New 

Zealand Hungarian Cultural 

Convention-ról” 

Milyen féle kérdéseket tehetünk fel önmagunknak magyar 

megmaradásunkkal kapcsolatban? A szombat délutáni előadásában 

Óvári Gabriella elmesélte, hogy milyen volt a „14. Australian & New 

Zealand Hungarian Cultural Convention” (http://ii.net/~ovari/tk/14), 

és majd erről a témáról folytatja az előadását pár kép bemutatásával. 

(Óvári Gabriella életrajzát a szombati előadása mellett említjük 

meg.) 

 

Dr. Mandel Kinga Magdolna 

Dr. Mandel Kinga Magdolna (Erdély, 

& Buffalo, NY Calasanctius Training 

Program):  

„A romániai magyarok 

versenyképessége” 

http://ii.net/~ovari/tk/14
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Mandel Kinga Magdolna, Ph.D, erdélyi származású szociológus 

és oktatáskutató. Iskoláit Csíkszeredán, Kolozsváron, Budapesten és 

Córdobában végezte. Könyvként megjelent doktori disszertációját a 

romániai felsőoktatáspolitika 1990-2003 közötti változásáról írta. 

Korábban a budapesti MTA Kisebbségkutató Intézetében dolgozott 

kutatóként valamint a Nyugat-Magyarországi Egyetem Andragógia 

Tanszékének docenseként. Jelenleg a CTP támogatásával 

International Businesst tanul a buffalói D’Youville College 

hallgatójaként. 

Absztrakt: „Előadásomban arra keresem a választ, hogy 

versenyképes-e a romániai magyarság a jelen gazdasági-társadalmi 

körülmények között. Az oktatást középpontba helyezve elemzem 

hogyan hatnak az alapvető demográfiai, társadalmi, gazdasági és 

politikai folyamatok az erdélyi magyarság veresenyképességére a 

régióban. Feltárom, hogy milyen kihívásokkal szembesül ez a 

közösség és milyen kilátásokkal, lehetőségekkel és tartalékokkal 

rendelkezik. Továbbá körvonalazom, hogy a fizikai távolság ellenére 

milyen kölcsönösen előnyös együttműködési lehetőségek adódnak az 

amerikai és az erdélyi magyarság között a közeljövőben.” 

 

Altmann Ede 

Altmann Ede (Cleveland, OH):  
 

„Az Arábia és Afganisztán” 

(Altmann Ede életrajzát a szombati előadása mellett 

említjük meg.) 

 

Dr. Tápay Miklós 

Dr. Tápay Miklós (Cincinatti, OH):  
 

„Izraelnek nyújtott  

amerikai segélyezés”  
 

(Dr. Tápay Miklós életrajzát  szombati előadása mellett említjük 

meg.) 

 
ZÁRÓNYILATKOZAT:  Dr. Nádas János, elnök 

MAGYAR HIMNUSZ, 

az 50. Magyar Kongresszus ünnepélyes bezárása 
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III. 

DÍSZVACSORA  ÉS  A  MAGYAR  BÁL 

 

2009. Magyar Bál 
A XLIX. (49.) Magyar Kongresszus és az azt követő Magyar Bál 

a Hilton Garden Inn szálloda (1100 Carnegie Avenue, Cleveland, 

Ohio 44115 USA) nagy báltermében 2009. november 28-én, szomba-

ton 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 Balla Sándor, ba-

riton, erdélyi vendégünk, zongorán kíséri testvére Balla Zsuzsanna, 

zeneművész, Detroit Michigan-ből, a közönség részvételével énekelte 

el. 

Imát mondott P. Forrai Tamás S.J., Erdélyből, Kongresszusi 

vendégünk.  

Ima után, Dr. Nádas János, mint a Magyar Kongresszus elnöke 

és rendezője, üdvözölte a megjelenteket, és jó étvágyat kívánt. 

Az ízletes díszvacsora elfogyasztása után a 2009. évi Árpád ér-

mek kihirdetésére és átadására került sor. 

* * * 

Somogyi F. Lél, mint az Árpád Akadémia főtitkára, felkérte dr. 

Nádas Jánost, a Magyar Társaság elnökét, hogy a Magyar Kongresz-

szus Bírálóbizottsága által odaítélt arany Árpád érmek nyerteseit hir-

desse ki. 
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A 2009. évi Árpád érem 

Bakó Elemérné Ilona 

Dancs Rózsa 

Pat Valdata 

Vizin Viktória 

 

Ezután az Árpád Szövetség díszjelvényeinek átadása azok részé-

re, akik évtizedeken át önzetlenül dolgoztak emigrációs magyarsá-

gunk megmaradásáért. 
 

Árpád Szövetség díszjelvénye 

Jeanette Grasselli Brown 

Mészáros Elemérné Andrea 
 

 

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 

2009-es bálelnökök: 

Nádas Miklós és Walter Krisztina 

* 

A tánczenét a „Szinkron” zenekar szolgáltatja. 

* 

A clevelandi cserkészek Regös csoportja 11:00 órakor népitáncot 

bemutat, Slattery Kriszta, Eppleyné Tábor Hajnal, és Tábor Mátyás 

vezetése alatt. 
 

 
Táncolás a bálon.  

(Spinder Stephen felvétele)
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2010. Magyar Bál 
Az L. (50.) Magyar Kongresszus és az azt követő Magyar Bál a 

Hilton Garden Inn szálloda (1100 Carnegie Avenue, Cleveland, Ohio  

44115 USA) nagy báltermében 2010. november 27-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 a közönség énekel-

te el.  

Ima után, Dr. Nádas János, mint a Magyar Kongresszus elnöke 

és rendezője, üdvözölte a megjelenteket, és jó étvágyat kívánt. 

Az ízletes díszvacsora elfogyasztása után a 2010. évi Árpád ér-

mek kihirdetésére és átadására került sor. 

* * * 

Somogyi F. Lél, mint az Árpád Akadémia főtitkára, felkérte dr. 

Nádas Jánost, a Magyar Társaság elnökét, hogy a Magyar Kongresz-

szus Bírálóbizottsága által odaítélt arany Árpád érmek nyerteseit hir-

desse ki. 

A 2010. évi Árpád arany érem 

Szőczi Árpád 

Dr. Tóth Gergely 

 

Ezután az Árpád Szövetség díszjelvényeinek átadása azok részé-

re, akik évtizedeken át önzetlenül dolgoztak emigrációs magyarsá-

gunk megmaradásáért. 

Árpád Szövetség díszjelvénye 

Dr. Molnár Ágoston 

Orosz Erzsébet 
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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 

2010-es bálelnökök: 

Pavlish Lavinia és Nádas István 

 

Az 2010-es elsőbálozok: 

Pap Timea és Lux Lauren 

* 

A tánczenét a „Continental” zenekar szolgáltatta. 

A clevelandi cserkészek Regös csoportja 11:00 órakor Rábaközi 

népitáncot bemutat, Slattery Kriszta, Eppleyné Tábor Hajnal, és Tá-

bor Mátyás vezetése alatt. 

 

 
Kovács Szilvia, Walter Annuska, Walter Krisztina a bálon. 

(Spinder Stephen felvétele) 
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Balról jobbra: Dr. Nádas János, a 2009. Árpád arany érem (Vizin Viktória, 

Pat Valdata és Ilona Bakó), díszoklevél (Kun-Szabó István) és a 2009. Árpád 

Szövetség díszjelvény (Mészáros Elemérné Andrea) nyertesek, Somogyi Lél. 

(Spinder Stephen felvétele)
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Balról jobbra: Somogyi Lél, a 2010. Árpád Szövetség díszjelvény (Dr. Molnár 

Ágoston és Orosz Erzsébet) és a 2010. Árpád arany érem (Szőczi Árpád és Dr. 

Tóth Gergely) nyertesek, Dr. Nádas János. (Spinder Stephen felvétele)
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Dr. Martonyi János ebédi előadása után 2009-ben (Spinder Stephen felvétele) 

 
 

 
Vannak még magyarok clevelandben! 

(Spinder Stephen felvétele) 
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IV. 

BEKÜLDÖTT ELŐADÁSOK 
Sajnos, nem tudunk közölni minden beküldött előadást.  

A honlapunkon lehet találni több cikket, amit nem közöltünk nyomtatásban. 

 

Songs Along a Stony Road 
A film by George Csicsery and Chris Teerink 

 
Zolti Antal, one of the two great blind violinists in Gyimes  

featured in Songs Along a Stony Road. 

 

Songs Along a Stony Road tells the story of Transylvania’s living 

folk musicians, and of Zoltán Kallós, their guardian angel, intercut-

ting musical performances with scenes from daily life. 

Synopsis 

SONGS ALONG A STONY ROAD follows musicologist Zoltán 

Kallós on his visits to musicians in villages around Transylvania and 

Romanian Moldavia. In each village Kallós is a welcome distraction 

from the backbreaking manual labor of farming, and he easily coaxes 

the citizens to break out a bottle of homemade brandy and sing an old 

song, or dust off the violin and play. He has collected music in these 

places for half a century. 

Transylvania and Moldavia are lands where several ethnic groups 

have lived in adjacent villages for centuries. Their music reflects 

these proximities, and is unique because of the constant crossover be-

tween styles and cultures. For musicologists and ethnographers, it is a 
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treasure trove as rich and diverse as any to be found in Europe. The 

20th century’s most renowned Hungarian composers, Béla Bartók 

and Zoltán Kodály, developed their musical ideas by traipsing from 

village to village and collecting the folk songs, either in hand-notation 

or with the earliest recording tools available at the beginning of the 

last century. Their own work profited from the uniqueness of the mu-

sic they found. While these composers are now household names, the 

folk traditions in music that inspired their work are less well known. 

Under the long rule of Romania’s communist dictator Nicolae 

Ceausescu, the ethnic diversity of Transylvania was a non-subject, 

and western musicologists had little access to the villages where tra-

ditional music of any kind could be heard, be it in Romanian, Hun-

garian, or Romany.  

 

 
Erzsébet Bálint tells Zoltán Kallós about walking on 

foot four days on a pilgrimage to Csiksomolyó across 

the mountains from Kléja, her village in Moldavia. 

 

 
Anna Bálint sings an ancient 
lover’s lament set in her home 

town of Lészped, in Moldavia. 

She died in 2007, a few months 
after our last shoot with her. 

In many places, particularly among the Csángó people of the 

Gyimes Mountains and Romanian Moldavia, the folk songs and the 

music itself might well have been forgotten; unusual musical instru-

ments, like the furuja (a wooden flute), and the gárdon (a cello used 

as a rhythm instrument by hitting the strings with a wooden stick) 

might easily have disappeared, along with the knowledge of how and 

what to play. That the music is alive today is largely due to the efforts 

of one man. Zoltán Kallós, of (Rascruci) Válaszút and (Cluj) Kolozs-

vár, Romania, is an international treasure, knowing thousands of 

songs and their lyrics by heart. For over 50 years Kallós has notated 

and collected the music and folklore of his native land, gaining inti-

mate knowledge of the remotest villages. He has published volumes 

of notations and lyrics, and released many of his own recordings. 
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Cassettes and CDs he recorded are also available on the Fonó label in 

Hungary.  

The older singers, violinists, and flute players in Kallós’s world 

are a thinning breed. Following the end of the Ceausescu dictatorship, 

Romania opened up to the world, and villages that only a decade ear-

lier were without even a single radio, now are dotted with satellite TV 

dishes.  

Young people exposed to the latest pop music are less interested 

in the music of their grandparents. Indeed, they are leaving home in 

growing numbers, to seek education and employment in countries to 

the west. Since Romania joined the European Union in 2007 this 

trend will certainly increase. In another decade the handful of village 

musicians and singers who still know the old ballads and laments will 

be gone, and no one but the young people trained by Zoltán Kallós at 

his music camps can replace them. 

 

 
János Zerkula was Transylvania’s greatest folk violinist.  

He was most often accompanied by his wife Regina Fikó on the gárdon.  

They both died during 2008. 

Songs Along A Stony Road is a search for a way to depict and 

preserve pieces of a vanishing heritage. Hungary and Romania are 

now parts of the global economy and culture. The people, music, and 

even the regional dialects in the film, are fast receding into the past. 

Our hope is to capture some of it for posterity before it disappears. 

The 71-minute film was compiled from sequences videotaped 

during five expeditions undertaken between 1999 and 2006. Everyone 

in the film is either from the Magyar-speaking villages of Transylva-

nia and from two of the regions inhabited by Csángó people: the val-

leys of the Gyimes Mountains, and Csángó villages sprinkled along 

the rolling eastern foothills of the Carpathians in Romania’s Molda-

via. 
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People and places 

Válaszút (Rascruci), near Transylvania’s capitol Cluj, is where 

Zoltán Kallós displays some of the treasures from his vast collection 

of Transylvanian folk artifacts. The scene allows us to glimpse the 

enormous effort he has expended in preserving the culture of his 

homeland. Kallós discusses his musical collecting and the difficulties 

he faced under communist rule when anyone interested in traditional 

or folk arts was considered a nationalist and constantly subject to per-

secution. 
 

The singer Kallós has known 

longer than any other is Erzsi 

Papp, a widow who lives in Mag-

yarszovát (Suatu). Erzsi was a 16-

year-old serving girl at the refecto-

ry of the boarding school Kallós 

attended when they met in 1943. 

Within a year he started listen-

ing to her strange pentatonic la-

ments and collecting them. On our 

last visit to Erzsi she imparted a 

peculiar dream that portended our 

arrival. 

 

 

 
Erzsébet Erdei and Kallós 

 

 
Erzsébet Erdei 

At Magyarvista (Vistea) Erzsébet Erdei talks about her youth, a 

time when she was recruited as a folk dancer by Kallós, but was not 

allowed to travel to performances by an older jealous husband. She 

 
Erzsi Papp of Magyarszovát 

 



89 

sings of her own sorrows for having been rejected by her lover for a 

wealthier girl. 

According to critic, Bob Cohen, “Palatka remains one of the last 

working Gypsy bands in Transylvania who perform strictly on 

strings. In addition, Palatka still harmonizes their music in the oldest 

form known among central European Gypsy bands – by harmonizing 

modal and minor melodies using only major chords, which creates a 

dissonant tension characteristic of the style. This is made possible by 

the use of the Transylvanian kontra violin – a viola strung with three 

strings on a flattened bridge, and tuned to GdA (the first three strings 

of a violin, but with the A string tuned down an octave, leaving the 

middle string highest.)”  

See, http://www.yiddish-summer-weimar.de/pdf/e_palatka.pdf 

 
Two members of the Palatka Gypsy Band 

Scenes of the Palatka band performing at Válaszút in 2002 are 

intercut with transitional scenes of village and rural life as the film 

moves east from the center of Transylvania to its eastern edges in the 

Gyimes Mountains. 

Two of Transylvania’s most renowned fiddlers live within a few 

hundred yards of one another in a Gyimes valley. János Zerkula and 

his wife Regina Fikó, who accompanies him on the gárdon, are 

neighbors with Zolti Antal. Both fiddlers are blind, but this does not 

stop them from exposing their formidable talents as they show off the 

region’s unique musical style, spicing it up with stories about their 

lives.  Zerkula and Fikó both died in 2008. 

The living reality of back-breaking manual agricultural work is 

illustrated in a number of sequences shot in the Gyimes area. In one 

of the picturesque valleys of the Gyimes Mountains we meet the Sin-
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ka family as they harvest potatoes in a churchyard – their due from 

the church as official parish bellringers. But some graves lie outside 

the churchyard fence, and the Sinkas are baffled that they must ex-

plain that these are the graves of suicides who cannot be buried in 

hallowed ground. 

A grape harvest at the top of a hill in Somoska, Moldavia intro-

duces us to the easternmost Csángós who speak the most archaic form 

of Hungarian. These hard-working peasants are proud of their Csángó 

heritage, but the women admit to knowing very few of the folk songs 

their parents taught them. We hear them sing a children’s ditty, and 

an ancient love song as they work. 

But the twin villages of Somoska 

and Kléja happen to be the domicile of 

the most renowned flute player in all of 

eastern Europe—László István Legedi. 

Legedi is a prodigy who shows off his 

talent on a variety of exotic instru-

ments, including the flute and the tilin-

ka, while explaining how he learned to 

play on his father’s knee.  

In another scene he guides us 

through his father’s house and we see 

the small room he has turned into a 

classroom for teaching his music and 

Hungarian traditions to the Csángó 

children of Somoska and Kléja. Stand-

ing on the balcony he points out where 

he first listened and learned his first melodies from the shepherds on 

the hill nearby. Legedi, a true virtuoso, leaves the impression that he 

will do his utmost to stem the tide of globalized culture, and transmit 

his musical heritage to the next generation. 

In Lészped, a few miles north of Somoska, we meet Anna Puskás 

Bálint through a ballad she sang during our 2001 research expedition. 

The blue walls of her house, and her  carefully arranged ceremonial 

costume are testament to her lifelong efforts at cultural preservation. 

A cut to Bálint in 2006 shows a much more feeble woman only a few 

months before her death in January 2007. She now struggles with a 

lament, searching for the melody of a song she has not sung for a long 

time. 

 

 
László Legedi, the renowned 

flute player from Kléja 
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Project History 

Our research began in 1999 with a trip to the Gyimes Mountains, 

along the traditional boundary between Hungarian and Romanian cul-

tures. We met Zolti Antal, one of the regions first class fiddlers. Foot-

age from that excursion is intercut with material filmed in 2006 dur-

ing our final visit to the region. 

In June 2000 we traveled with Kallós on a five-day research trip. 

Two years later, with support from a CEC ArtsLink grant, we were 

able to shoot the bulk of the film; visiting – villages in Cluj, Mures, 

Hargitha, and Bacau counties.  

We documented music played and sung by people Kallós has 

been supporting for years, both emotionally, and financially. They are 

people for whom music is a part of daily life. Woven into community 

rituals – weddings, funerals, and holiday feasts—their songs give 

voice to their own joys and sorrows, their loves and losses. And Kal-

lós, a compelling storyteller with a mischievous twinkle in his eye, 

sparks music making wherever he goes. 

In 2002 the project came to the attention of National Geographic 

magazine writer Frank Viviano, who accompanied our videotaping 

expedition as an observer. The following year I (George Csicsery) 

returned to Transylvania and Moldavia to assist as guide and inter-

preter for Viviano’s story about the Csángó people of the region. The 

article appeared in the June 2005 edition of National Geographic. 

(ADD LINK IF POSSIBLE.) 

A 2005 grant from National Geographic’s All Roads film initia-

tive provided support for a follow-up videotaping expedition in 2006, 

resulting in a closer look at the people and places we had come to 

know during previous research and production trips. 

We hope that this film conveys a sense of life’s daily rhythms, 

and of the subjects and their world as it is reflected in their music and 

culture. The atmosphere is barely disturbed by occasional factual in-

formation.  

It is our intent to create a film that delivers a feeling about people 

and place, rather than inundating the audience with information. 

Transylvania remains for now, a land with a more direct connection 

to a way of life that has disappeared from every other part of Europe. 

We hope to capture a little of this. 

 

 



92 

Dr. Martonyi János: 

„Világválság – magyar válság” 

Dr. Martonyi János, 

magyarországi vendégünk, 

a Magyar Kongresszus 

hagyományos Társasebéd 

ünnepi szónoka volt 2009. 

November 28-án. 

Dr. Martonyi János, a 

FIDESZ volt külügyminisz-

tere, eljött közénk beszélni a 

Magyar válságról, amelyet 

a világválság még jobban 

kiváltott. 

A 2009. ünnepiszónokról: 

Dr. Martonyi János 

Kolozsvárott született, a Jó-

zsef Attila Tudományegye-

tem Állam- és Jogtudomá-

nyi Karán tanult, majd jogi 

diplomát („summa cum laude”) szerzett. Budapesten, majd Szegeden 

volt ügyvédjelölt. 

 Több diplomáciai szerepe volt. 1989-ben miniszterhelyettes, 

majd privatizálási kormánybiztos lett. 1990-ben előbb a Nemzetközi 

Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumában, majd 1991-től 1994-ig a 

Külügyminisztériumban közigazgatási államtitkár és rendkívüli és 

meghatalmazott nagykövet. 1998-ban Orbán Viktor kinevezte kü-

lügyminiszterévé. Minisztersége alatt előrehaladtak az Európai Uniós 

tárgyalások. 

1996-ban alapítója a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület-

nek, 2002-ben elnöke lett. 2003 óta Fidesz tag, jelenleg a Fidesz Sza-

bad Európa Központjának elnöke. 2002 óta Baker és McKenzie bu-

dapesti irodája ügyvezető partnere volt, majd nyugdíjba vonult, jelen-

leg főállású tanszékvezető tanár a Szegedi Tudományegyetemen. 

1997 óta tanít előbb a Szegedi Egyetemen, majd az ELTE Állam- és 

Jogtudományi Karán mint tanszékvezető docens, majd egyetemi ta-

nár. Nemzetközi választott bíró. 

[Hangszalag felvétel alapján és az ünnepi szónok engedélyével, Dr. 

Martonyi János előadásának a leírása itt következik:] 



93 

[Bevezetés:] 

Hölgyeim és Uraim!  

Kedves barátaim, honfitársaim, köszönöm szépen mindenekelőtt 

a kedves meghívást, nem jártam még sohasem Clevelandben, jobb 

később mint soha. Külön elnézést kérek, azért hogy ilyen hosszú az 

életrajzom. A címet egyébként, ha jól emlékszem, már néhány hó-

nappal ezelőtt adtam meg, ez a „Világválság, magyar válság”, lehet, 

hogy eltérek egy kicsit az előre megadott témától, mondhatnánk,  ta-

lán már azért mert túl vagyunk a válságon. Ebben nem vagyok biztos, 

ami a magyar válságot illeti, biztos, hogy nem vagyunk még túl rajta. 

De egy kicsit a témát mégis abba az irányba mozdítanám, hogy „Ma-

gyarország és a Világ -  hol van a mi helyünk?” Egyrészt Magyaror-

szágnak hol van a helye, másrészt pedig a magyarságnak, Kárpát me-

dencei magyarságnak és a világ össz magyarságának, hol van a helye, 

ebbe az egyre bonyolultabb, egyre kiszámíthatatlanabb, egyre sok 

szinübb, egyre gyorsabban változó világban? 

[Legfontosabb, és első kérdések:] 

Az első legfontosabb kérdés az, hogy ha el akarjuk magunkat he-

lyezni a világban, hogy ismerjük valamelyest egy részt a világot, 

másrészt pedig saját magunkat? Egyik sem könnyű dolog. A világról 

nem akarok túl sokat beszélni, egyébként is akik itt élnek az Amerikai 

Egyesült államokban, azok valószínűleg jobban ismerik a világot, 

mint mi ott az állami pusztákon. Előbb említettem a válságot, hogy 

kifelé jövünk-e vagy sem, ezt nagyon nehéz megmondani. Ezért aztán 

én sem mondom meg, inkább készülünk. Arra is készülünk, hogy ha 

kimozdulunk ebből a nehezebb időszakból, meg arra is készülünk, 

hogy ha esetleg ez tartossá válik. 

Az amerikai gazdaság, tudjuk jól, növekszik, harmadik, negyed 

év adatai kedvezőbbek mint az európaik. Igaz, Europának is a legna-

gyobb gazdaságai megindultak: Németország, Franciaország, Britek 

elmaradnak, Spanyolok elmaradnak. Közép-Európa, mert nekünk ez a 

leglényegesebb, nagyon változatos képet mutat szintén. Nem tudom, 

felfigyeltek-e arra, hogy a lengyelek gazdasága egy pillanatig sem 

kezdett el csökkenni. A lengyel gazdaság ma is növekszik. Ezzel 

szemben mondjuk, a magyar vagy a román gazdaság ebben az esz-

tendőben legalább is 6 ½ - 7 százalékkal zsugorodik, csökken.  

[A geopolitikáról:] 

Óriási egyensúlyi hiányok vannak a világban, és ezek úgy tűn-

nek, hogy nem szűnnek meg. További kockázatokat jelent. És akkor 

még nem beszéltünk a geopolitikáról, amely szintén nagyon gyorsan 
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változik, átterelődnek a súlypontok, közismert dolgok, és úgy tűnik, 

hogy Európa és ezen belül Közép-Európa, ezeknek a hangsúly áttere-

lődéseknek, ezeknek a nagy globális „sift”-eknek mondjuk így ma-

gyarul, nem lesz a nyertese. Vagy legalább is sokan gondolják úgy, 

hogy nem lesz a nyertese. A világ, és talán ezt itt Amerikában nem 

szeretik olyan nagyon, de nem kétséges, hogy több központú lett. 

Először annak idején volt, hajdanában két központú bipoláris, aztán 

utána rövid ideig úgy tűnt, hogy unipoláris, egyközpontú, az Egyesült 

Államok dominálja az egész földet, aztán kiderült hogy ez sincs így, 

jelenleg a világ multipoláris. Az igaz, hogy e mögött vannak bipoláris 

szerkezetek, mint mondjuk a nukleáris robbanó fejek területén, to-

vábbra is két nagy szereplő van: az Egyesült Államok és Oroszország. 

Mind a ketten rendelkeznek annyi nukleárisi robbanó fejjel, amivel 

percek vagy órák alatt el tudnák piszkítani az egész világot, csak erről 

most már kevesebbet beszélünk. 

Aztán az a két óriási szereplő, az Egyesült Államok és Kína 

egymást feltételezi, egyik a másik nélkül nem létezne, mert hogy ha 

az amerikai fogyasztó nem vásárolna meg kínai árukat, akkor a kínai 

gazdaság nem tudna évente 7-8-9 százalékkal növekedni. És hogy ha 

a kínaiak nem vásárolnák meg az amerikai állam kötvényeket, akkor 

az amerikai pénzügyi rendszer már régen összeomlott volna. 

De hát itt van egy interdependencia, egy egymástól, függés, ér-

dekes ez legalább olyan erős, mint korábban az egymásnak az elret-

tentése. Ebből is az következik, hogy sokkal jobban függünk egymás-

tól, mint korábban vártuk. S a világ ugyanakkor sokszínű, nagyon 

összetett, egyre bonyolultabb, és van még egy nagy gond vele, hogy 

kiszámíthatatlan. De hát nem tudjuk előre, hogy mi történik, azt se 

tudjuk, hogy például konkrétan ez a válságos idő 6, 12, 18, 24 hóna-

pig tart-e. Más kérdés az, hogy nem is igazán tudjuk definiálni magát 

a válságot. És sok olyan folyamat zajlik a világban, aminek nem lát-

juk a végét, és ez azért érdekes, mert ezek a folyamatok, most sokkal, 

de sokkal gyorsabbak, mint régebben. 

A közel múltban megjelent egy amerikai „best seller”, The Next 

Hundred Years, egy George Friedman nevezetű, egyébként természe-

tesen magyar származású amerikai írta. Ez a következő száz év törté-

netét jósolja meg. Dolog dologra, persze azt hiszem, nem kell egye-

térteni, de az első néhány oldalon leír egy gondolatmenetet, aminek 

az a lényege, hogy képzeljük el, hogy hogyan képzelték el az embe-

rek a világot 1920-ban, 1940-ben, 1960-ban  és 1980-ban, és mindig 

tökéletesen más történt a világban, mint amazt az emberek 1920-ban, 

40-ben, 60-ban vagy 80-ban elgondolták. Nyugodtan hozzátehetjük 

1990-et, de hozzátehetjük 2000-et is, de a 2020-at még várjuk meg. 
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Dehát egy biztos, hogy nem az történik, amit mi most gondolunk, 

hogy majd mi történik 15 vagy 20 esztendő mulva. 

[Hol a helyünk, és mi lehet a szerepünk?] 

 Na most ha ennyire bonyolult a helyzet, és ennyire kiszámítha-

tatlan a helyzet, és ennyire a nagy játékosok a hatalmasak, az óriások, 

még ha multipoláris rendszerek is vannak de dominálják a világot, 

akkor hol a helyünk és mi lehet a szerepünk? Egy kis ország, egy ki-

csike Közép-Európai országnak korábbi közép hatalomnak, talán ma 

ugye már kicsik vagyunk a 20. században. Elvesztettük a területünk 

70 százalékát, elvesztettük az ország lakosságának 2/3-át, elvesztettük 

a magyarságnak, a történelmi Magyarországban élő magyarságnak 

1/3-át, a magyarságnak 1/3-a a korábbi államnak a határain kívül ke-

rült, és ma valójában, és persze ezen szoktunk vitatkozni, hogy akkor 

kicsik vagyunk vagy közepesek? Az Európai Unióban egyébként kö-

zepesek vagyunk, szó sincs róla — nem kicsik vagyunk — tévedések 

elkerülése végett mi ott közepes országok csoportjába tartozunk. 

Egyébként ez a legnagyobb csoport, de azon is szokunk vitatkozni, 

hogy egyáltalán visszaállit-e a méret, hogy fontos-e a méret? Lehet-e 

egy ország, egy nemzet sikeres, boldog, eredményes, a méretétől füg-

getlenül? 

Egyébképen a világon vannak arra példák, hogy viszonylag kis 

országok is sikeresek, boldogok, sőt a reputációjuk is a világban na-

gyon jelentős. Hát sok ilyen ország van, ezek általában olyan orszá-

gok amelyek egy meghatározott imázst kialakítanak magunknak, az-

tán következetesen képviselik. Gondolok a Skandinávokra például, és 

tisztelet övezi őket a lakosságuk számától függetlenül az egész világ-

ban. Egyébként sem tudjuk, mi a méret, mert a méret lehet lakosság 

szám, lehet GDP. Hát persze, lehet azért más is: lehet például tudo-

mányos, művészeti, kulturális, ne tán éppen sport teljesítmény, és le-

het egy fajta kisugárzás, egy fajta befolyás a világtörténelemre, akár 

annak a globális menetére is. 

[A magyarság és Magyarország befolyásolta a világtörténelem alaku-

lását.] 

És itt érdemes egy pillanatra megállni, mert mi magyarok, azért 

azt hiszem, azt minden félképpen elmondhatjuk magunkról, hogy bi-

zonyos, nagyon fontos időszakokban, a magyarság és Magyarország 

döntően befolyásolta a világtörténelem alakulását. Nem kell az összes 

példát felsorolnunk, de azért arra mindenki emlékszik, hogy ez az or-

szág védte a keresztény Európát 150 esztendőn keresztül az ottomán 

birodalommal szemben. Igaz, hogy belepusztult a magyarság közel 

fele, de ettől függetlenül, ha úgy tetszik, megvédtük Európát, és Eu-
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rópa ma máskép nézne ki, ha mondjuk Sulejmán hadai annak idején 

Bécset elfoglalják. 

Tehát vannak sokkal lényegesebb és újabb példák is. Ma már azt 

hiszem, mindenki elfogadja, hogy az 1956-as forradalom és szabad-

ságharc nélkül, az 1989-90es rendszerváltozások sorozata nem és 

nagy valószínűséggel nem akkor ment volna végbe, és nem úgy ment 

volna végbe, mint ahogy az megtörtént. Ezt nem csak mi mondjuk 

magyarok. Ezt mondja például Henry Kissinger is az egyik könyvé-

ben. Nem tudom, hogy látták-e a Lyukas Zászló című, szerintem kivá-

ló filmet a Forradalomról és Szabadságharcról. Abban is tulajdonkép-

pen az egyik fő üzenet, sokak által tolmácsoltan, hogy bizony más 

lenne a világ, hogy ha nem lett volna 1956. 

Ez is nagyon érdekes történelmi paradox, mert 1956 után a Szov-

jet birodalom egy hihetetlen megerősödési folyamaton ment keresztül 

anyagilag, katonailag, geopolitikailag, stratégiailag. Egy szempontból 

roppant össze eszméjileg, nevezetesen a mögötte álló ideológia kapott 

egy olyan sebet, amit aztán nem tudott már többet kiheverni. És ezért 

mondhatjuk azt nyugodtan, hogy a magyar szabadságharcosok verték, 

ütötték az első szöget a kommunizmus koporsójába. Annak ellenére, 

hogy 50 éve fellőtték az első Sputnikot, hogy kiépítettek egy nukleá-

ris kapacitást amiről az előbb szóltam, kiépítettek egy világflótát, el-

jutottak a világ legkülömbözőbb részeibe, vörös foltok jelentek meg, 

Marxista Lennisita foltok jelentek meg az egész világ térképen, és 

még is az eszmény háttér megtört. A társutasok Franciaországban, 

Nagy Británniában, Amerikában is magukba szálltak. Rájöttek, hogy 

ennek vége lehet. Most ez volt, ami befolyásolta, persze szolhatam 

volna a határnyitásról is 1989-ben. Van itt olyan vendégünk, aki ott is 

volt a Pan Európai pikniken. Valószínűleg, ha az a piknik nem törté-

nik meg, meg hát amik előtte történtek, akkor nagy valószínűséggel 

máskép alakult volna az egész rendszer változási folyamat. Hát hogy-

ha ilyen befolyásosak vagyunk, ilyen jelentős kisugárzások voltak a 

világtörténelemben, amint ezek a példák mutatják, akkor mi a baj? 

[Magyar válság:] 

Mert baj van. Valami nagy baj van, és arról is vitatkozunk, hogy 

ennek a bajnak mi az oka. Ugye visszatérve mégiscsak egy szóval a 

válságokra vagy válságra, azt azért látni kell világosan, hogy a ma-

gyar válság, az elkülöníthető világosan a globális pénzügyi gazdasági 

válságtól. Először is a magyar válság néhány évvel korábban kezdő-

dött, dehát időben is nagyon jól elhatárolható a kettő. Hogy pontosan 

a magyar válság mikor kezdődött, ezt most nem tudom megmondani. 

Három háztartási pénzügyi szempontból 2002-től-03-tól már elszaba-
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dultak a dolgok, és akkor is ha nem mindenki vette észre, akik ne-

künk a pénzt akkor kölcsön adták, azok például nem vették észre 

vagy nem akarták észrevenni, hasonlóan ugyanúgy, mint azok az 

amerikai bankok, amelyek nem akarták észrevenni, hogy bizony a 

„subprime loan”-okkal és ezekkel a „mortgage”-okkal valami baj 

lesz. 

Mert mondjuk, például annak a hajléktalannak, akinek adtak egy 

ilyen jelzálog hitelt, annak sem jövedelme sem biztosítéka nincsen, 

nem baj, mégis adtak neki hitelt, mert hiszen annyi volt a pénz, hogy 

ha azután ezeket a hiteleket becsomagoljuk értékpapírokba, akkor eb-

ből nem lesz semmi gond. Nem akarok olyasmiről beszélni, amihez 

az itten jelenlévők jobban értenek. Egy biztos, hogy a mi válságunk, 

az a mélyből jött. A pénzügyi kérdések csak a felszintet jelentették. 

Megindult valóban egy olyan erkölcsi értékvesztés a magyar  közös-

ségben, a magyar társadalomban, ami aztán persze jelentkezett na-

gyon sok területen. Ketté hasadtunk, vagy több felé hasadtunk, ahogy 

tetszik, óriási szociális különbségek jelentkeztek a magyar társada-

lomban. Korábban, ilyenek sohasem voltak, hatalmas kulturális kü-

lönbségekkel párosultak, és hát megjelent a politikai válság amelynek 

fő oka volt, hogy a hatalom mindent megtett annak érdekében, hogy 

elveszítse a hitelét, elveszítse a szava hihetőségét, elveszítse az embe-

rek bizalmát. 

[Bizalmi kérdések:] 

Ez aztán tovább gyűrűzött, mert egy idő után az emberek már 

nem csak a kormányukban és általában a politikában nem bíztak, de 

egymásban sem. Nem bíznak a szerződéseikben. Nem bíznak egymás 

szavában, nem bíznak abban, hogy a másik befogja tartani akár a köz-

lekedés vagy egyébb szabályokat. Nem bíznak a gyógyszereikben, 

nem bíznak egy egyébként jó vakcinában mert gyanús, mert minden 

gyanús, és ez az, amit a magyar pszichológusok, szociológusok, a tár-

sadalmi tőke lebomlásának neveznek. Egy olyan fajta kohéziós hiány, 

ami egy egészséges társadalom működésének az alapfeltétele. 

Ez a magyar válságnak a lényege. Ennek csak a felszíne az, hogy 

csökken a GDP Európában az egyik legnagyobb mértékben. Ezt még 

helyre lehet hozni. Egyébként hát látjuk tulajdonképpen a pénzügyi 

szükséghelyzetet is rendbe lehet hozni egész egyszerűen, példával 

élve két vagy három napig nem kell adni enni az illetőnek, és akkor 

rendbe jön a pénzügyi helyzete. Kérdés persze, hogy a negyedik, ötö-

dik, hatodik napon is fel tudom-e tartani ezt az állapotott. Mert azt 

meg lehet tenni, hogy mondjuk a korházakat nem financírozom és a 

műtéteket elhalasztom két, három, négy héttel vagy hónappal, ezt 
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meg lehet tenni. Csak utána még sokkal többe kerül majd a műtét. 

Arról nem is beszélve, hogy bizonyos költségeket ugye át lehet pa-

kolni különböző egyéb helyekre, oda lehet tenni az állami vállalatok-

hoz. De attól azok még adósságok maradnak, még akkor is, ha nem 

írom bele a költségvetésbe. De hát halmozom ezeket az adósságokat, 

pénzügyi adósságokat, és főleg társadalmi real adottságokat is, ez a 

helyzetet tulajdonképpen tovább rontja. 

[Forradalom, vagy átmenet?] 

Hát akkor, mégis akkor, hol a bajunk? Mi az oka, — na most itt 

is van egy vita: Magyarországon különböző álláspontok vannak. 

Vannak akik az elmúlt húsz évet elhibázottnak tartják, sokan azt 

mondják, hogy nem is volt rendszerváltozás. Vannak, akik azt mond-

ják, hogy természetesen volt rendszerváltozás és az alapvető hibák  

nem az elmúlt húsz esztendőben, hanem az elmúlt 8 esztendőben tör-

téntek. Ez nem azt jelenti, hogy az elmúlt 20 esztendő tökéletes volt, 

nagyon sok dolog biztos, hogy sokkal jobban lehetet és kellett volna 

csinálni. Felhalmozódtak adósságok már 89-től, nem kétséges. De 

erre mondta annak idején Antal József azt, hogy „Tetszettek volna 

forradalamat csinálni”!  

Hát nem volt forradalom, mégis átmenet volt, annak következe-

tességeivel együtt. De akárhogy is van, de azért ez az ország minden-

féle mutató szempontjából és az állapotai szempontjából körülbelül 

2002-ig a Közép-Európai térségben az egyik legjobb állapotban lévő 

ország volt, és ahogy szoktuk mondani egy osztályon belül voltakép-

pen éptagúak voltunk. A jegyeink legalább is nekünk voltak a legjob-

bak és ez az, ami megváltozott, drámai módon megváltozott, az el-

múlt 8 esztendő alatt, 2000-ben emlékezzünk vissza még, úgy ünne-

peljük meg az ország, a magyar államiság, ezer éves fennállását. 

* * * 

Itt meg kell említenünk, hogy ezen a ponton a felvevő szalag sajnos meg-

szakad, így hát Dr. Martonyi János pontos szövegét nem tudjuk továbbra kö-

zölni, viszont tudjuk, hogy előadása végén és az összefoglalójában, Dr. Mar-

tonyi kifejezte reményét egy jobb magyar jövőre, különösen egy jobb jövőt 

remélt az azt megelőző 8 év után. (Az előadást hangszalag felvétel alapján 

leírta Nádasné Gabriella, lektorálta P. dr. Pereszlényi Márta és dr. Somogyi 

Ferencné Sarolta.)  

        – A szerkesztő – 
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Hatos Pál: 

A MAGYARSÁG JÓ HÍRE A VILÁGBAN 

Hatos Pál, magyarországi vendégünk, a Balassi Intézet főigazgatója, a 

Magyar Kongresszus hagyományos Társasebéd ünnepi szónoka  

volt 2010. november 27-én. 
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Egységes arculat és megjelenés az országmárka-koncepcióhoz 

igazodva 

Az átfogó Magyarország-márka  

a magyar nemzet egészéről gondoskodó, közösségalapú, európai 

országképen alapszik, melyet a „lehetőségek világaként” pozícionál.  

A „lehetőségekre” koncentráló országmárka azt kívánja üzenni, hogy 

Magyarország polgárai és határon túli nemzettársaink, valamint az 

országról véleményt formáló külföldiek is úgy érezhessék, hogy 

eredményeik itt csak saját teljesítményükön múlnak.  

A Balassi Intézet új, egységes arculatának kialakításával a cél, hogy a 

külföldi magyar intézetek egységes vizuális megjelenéssel képvisel-

hessék a magyar ország-  és az egyetemes magyarságot magába fog-

laló nemzetkép értékeit, valamint, hogy a Balassi Intézet egy össze-

függő portálrendszer révén – az interaktív közösségi felületek igény-

bevételével a világ bármely pontján és a legkülönbözőbb nyelveken is 

vizuálisan felismerhetően megsokszorozott hatékonysággal jelenítse 

meg az ország és a nemzetkép kormányzati üzeneteit.   

 

Külföldi Magyar Intézetek 

1. Súlyponti intézeti rendszer kialakítása a magyar külpolitika prio-

ritásainak megfelelően. 

2. Az egységes magyar külképviselet koncepciójába integrált mű-

ködés. 
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3. A hagyományos kultúrdiplomáciai megközelítés felváltása egy 

sokoldalú és innovatív rendszerben gondolkodó magyarságpoli-

tikai képviselettel. 

4. Központi stratégia mentén történő működés. 

5. Egységes arculat  (egységes logó, egységes vizuális és virtuális 

megjelenés). 

6. Hálózatok kialakítása, Duna-stratégia, a CH-k tudományos klasz-

terekké szervezése. 

7. Regionális részstratégiák (EU, német, USA,  Közép- és Kelet Eu-

rópa, Ázsia). 

Súlyponti intézményrendszer kialakítása. 

Az intézethálózat eltérő adottságú intézményeket foglal magában, s 

a megújuló egységes magyar külpolitika prioritásainak megfelelően 

szükséges a rendszer újragondolása, súlyponti helyek és tengelyek 

kijelölése. 

A három súlypont:  

1) Az atlanti világ (New York, London, és Brüsszel). 

2) A klasszikus európai tengely (Párizs, Berlin, Moszkva, Róma).   

3) A környező országok (elsőrendűen Pozsony és Bukarest, Bécs, 

Varsó).  

A CH-k és kulturális intézetek finanszírozásában és személyi mű-

ködtetésében érvényesíteni kell a „többsebességű“ intézményrend-

szer gondolatát: a kiemelt műhelyintézmények vagyis első sebes-

ség, általános feladatú intézmények vagyis második sebesség, kap-

csolatfenntartó intézmények vagyis harmadik sebesség dinamikus 

rendszerét. 

 Az intézményhálózat bővítésére a magyar külpolitika prioritásai-

nak megfelelően kerülhet sor. (Peking, SaoPaulo/BuenosAires, Tel-

Aviv, stb.).  

 

Új  hungarológiai koncepció 

1. A hungarológia, mint komplex és összehasonlító tudomány mű-

velése, a magyar horizontú Közép-Európa koncepció kidolgozása 

és terjesztése, 

2. A magyar oktatással foglalkozó nemzetközi lektori hálózat kon-

centrálása, (40 vendégoktató 19 országban, évente 1500-2000 di-

áknak tartanak kurzusokat.) A stratégiai pontok megerősítése, 

prioritások felállítása, 
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3. A külföldi hungarológiai oktatás támogatása nyomtatott, web 

alapú, elektronikus tananyagok fejlesztésével, 

4. A nem-formális hungarológiai tevékenységek felkarolása 

5. Az európai felsőoktatásban az elmúlt évtizedekben áthelyeződtek 

a bölcsészeti oktatás súlypontjai. Karok, tanszékek oktatási célja-

iban megjelent a művelődéstudomány kategóriája és az areális 

szemlélet. A magyar történelem és kultúra kérdéseivel egyre több 

helyen a közép-európai térség viszonylatában foglalkoznak. A 

szűk értelemben vett filológia (mint nyelv- és irodalomtudo-

mány) jelentősége számottevően csökkent, helyette az összeha-

sonlító megközelítés, Kelet-Közép- és Délkelet-Európa modern 

történelme, jelenlegi társadalmi, politikai és gazdasági viszonyai 

iránt nőtt meg az érdeklődés. Ezeket a tendenciákat azonban nem 

követte a hungarológia, és kevés kivétellel nem tudott részt vál-

lalni tágabb horizontú kutatási programokban. 

 

Nemzetközi Társadalomtudományi Alap 

Közép-Európa történetéről uralkodó amerikai (és általánosságban 

„nyugati”) értelmezés alapja az a felfogás, mely szerint a régióban 

a nacionalizmusok különösen pusztító erővel jelentkezve a kisnem-

zeti társadalmak életét nagyban megkeserítették, és ezért olyan re-

gionális betegséget jelentenek, amelynek „tünetei” automatikus el-

utasítást váltanak ki a befogadói csoportokból, míg az üzenetet 

közvetítő személy vagy intézmény hitelét aláássák.  

Ezért fontos, hogy a magyar tudományos kulturális diplomácia tör-

téneti és kulturális dimenziója a magyar sajátságok bemutatását 

minél inkább szimpátiát kiváltó, pozitívként érzékelt kontextusok-

ban hajtsa végre (ilyen a sokszínűség, az együttélés, a regionaliz-

mus, a Közép-Európa gondolat). 

Szükséges egy állandó költségfinanszírozási program alap létreho-

zása, annak érdekében, hogy  

1. azokat az elismert külföldi, idegen nyelvű kiadókat meg tudjuk 

szólítani, amelyek érdeklődést mutatnak a magyar tudományos-

kulturális értékeket bemutató könyvek kiadására, 

2. olyan tudományos kiadványok megjelentetésének bátorítása, 

amelyek a magyar társadalomra és történelemre vonatkozó cik-

keket, interjúkat vagy kutatási eredményeket tesznek közzé, s ez-

zel vita- és párbeszéd-alapot teremtenek a vonatkozó szakterüle-

teken dolgozó szakemberek számára. Azokat a tekintélyes kül-

földi, idegen nyelvű sajtókiadványokat kívánjuk megszólítani, 

amelyek a magyar kulturális és tudományos értékek bemutatásá-
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ra szánt tematikus számokat, tanulmányokat kívánnak megjelen-

tetni. 

 

Campus Hungary – a magyar felsőoktatás központosított nem-

zetközi marketingjének  megteremtése, különös tekintettel a 

természettudományos és műszaki képzésekre.  

1. A 2000-es évek első évtizedében lezárult felsőoktatási expanzió 

után évről-évre csökken a hallgatói létszám, s a várható demográ-

fiai trendek miatt néhány éven belül 25%-al esik majd a magyar-

országi jelentkezők létszáma. Mindez arra sarkalhatja az intéz-

ményeket, hogy a meglévő erőforrásaik és kapacitásaik kihaszná-

lása érdekében növeljék a hallgatói létszámot. Erre a diploma 

utáni képzés mellett a nem magyar állampolgárságú hallgatók 

esetében van mód.  

2. Magyarországnak igen alacsony a részvétele a nemzetközi hall-

gatói mobilitásban. Leszámítva a határon túli magyarok magyar-

országi képzését, a külföldi hallgatók száma elenyészőnek 

mondható.  

3. A kormányzat feladata - a nemzetpolitikai szempontok érvénye-

sítésével - abban támogatni az egyetemeket és főiskolákat, hogy 

idegen nyelvű képzés- és szolgáltatásfejlesztés révén és elsődle-

gesen ne magyar nemzetiségű külföldi hallgatókból biztosítsák a 

hallgatóik rekrutációs  bázisát.  

4. Ennek eszközrendszere egy központi koordináló ügynökség lét-

rehozása a Balassi Intézeten belül, s egy UMFT/Széchenyi terv 

EU forrásokból finanszírozott pályázati konstrukció a felsőokta-

tási intézmények számára. 

5. Előnyben részesítendőek a természettudományi, az orvosképzés, 

az agrárképzés és mérnökképzések, valamint az alkalmazott mű-

vészeti képzések. Ezen képzések közös jellemzője a könnyű 

nemzetközi konvertálhatóság, a hazai képzések minőségi szintje 

és képzésfejlesztéssel innovációs hozzáadott érték is innen re-

mélhető leginkább. 

 

Márton Áron Szakkollégium (MÁSZ) 

A MÁSZ-t, illetve jogelőd intézményeit a 90-es években hozták 

létre, elsődlegesen a Magyarországon tanuló hallgatók elhelyezése, 

később ösztöndíjazása, illetve szakkollégiumi képzése céljából. 

Azóta a felsőoktatásban, illetve Magyarország és a szomszédos or-

szágok viszonylatában is jelentős változások álltak be: a térség 

nagy része az EU tagja lett, nagyrészt kiépültek a szülőföldi ma-
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gyar nyelvű oktatási és kulturális terület intézményrendszerei, 

ezekkel párhuzamosan megszűnt a teljes képzésre biztosított ösz-

töndíj rendszer nagy része, felsőoktatási expanzió zajlott le Magya-

rországon és a szomszédos országokban,  

1. A MÁSZ jövőbeli tevékenysége. Kárpát-medencei hallgatói és 

információs központként és kiválósági kollégiumként járuljon 

hozzá a magyar-magyar kapcsolatok elmélyítéséhez, másfelől 

támogassa a „nemzetkép” minél szélesebb körű kialakítását.  

2. „K&K szolgáltatás”: kollégiumi és képzés. A meglévő infrast-

ruktúrát kihasználva, a fővárosi és vidéki kollégiumokban a ha-

gyományos szállásbiztosítás mellett olyan speciális hallgatói 

szolgáltatások, valamint olyan képzések, speciális szemináriu-

mok biztosítása a Magyarországon tanuló határon túli hallgatók 

számára, amelyek a - bárhol történő – sikeres életkezdéshez nyúj-

tanak segítséget, versenyelőnyt biztosítva az elhelyezkedéskor: 

karrierfejlesztés, nyelvi képzés és ország-ismereti képzések. 

* * * 

 
Találkozó és összetartás a száműzetésben lévő St. Imrében,  

a clevelandi St. Colman templomban. 

(Somogyi Lél felvétele) 
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P. Forrai G. Tamás S.J.: 

 

 

Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium és Kollégium  

ALAPKŐ 
A VIDÉK TEHETSÉGEINEK 

SZOLGÁLATÁRA ÉPÍTVE 

„MAGIS” KAMPÁNY 2007-2011 
 

A jezsuita oktatás 1994-ben indult újra a kommunizmus üldözé-

se után. A magas szintű oktatással, az emberi és hitbeli növe-

kedés előtérbe helyezésével célunk a „másokért-élő-emberek” 

nevelése. 

 
Majd fél évszázad után, 1994-ben nyitották meg a magyar jezsuiták a 

Fényi Gyula Gimnázium és Kollégium kapuit, egy koedukált, nyolc- 

illetve négyosztályos tehetséggondozó programmal. A miskolci Avas-

déli lakótelep közepén, mely a rendszerváltás társadalmi veszteseként 

máig egy szociálisan rászoruló környezet, teljesítjük szolgálatunkat a 

város és a régió felé. Azóta intézményünk elismerten dolgozik és lett 

mára motorjává a hazai keresztény oktatásnak. Ma, 15 év után vált 

szükségessé az új fejlesztés.  

HÁLÁS KÖSZÖNET TÁMOGATÓINKNAK 

Tisztelt Támogatóink, Kedves Barátaink! 

2007. Húsvétján a miskolci jezsuiták elindították a „Magis – A vidék 

tehetségeiért” kampányt. Az ambiciózus program azokat a prioritáso-

kat fogalmazza meg, melyekre a következő 15 évben figyelmünket 

kívánjuk fordítani: 

 Szolidaritás: tehetséges és rászoruló diákjaink támogatása, 

 Minőség: tanulmányi, nevelési és lelki programjaink fenntartá-

sa és bővítése, 
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 Fejlesztés és fenntarthatóság: Tanulmányi és közösségi épület-

bővítés, megújuló energia. 

Árpádházi Szent Erzsébet születésének 800. évfordulóján hirdettük 

meg kampányunkat. Számunkra ő az a másokért élő asszony, aki pél-

dájával megmutatta, hogy meg lehet változtatni az emberek egymás 

közötti viszonyát. Az ő példája segített bennünket abban, hogy krea-

tív hűséggel követhessük Szent Ignácot küldetésében, a körülöttünk 

élők szolgálatában.  

Az első jezsuita iskolák alapításakor Szent Ignác támogatókat kere-

sett, hogy a diákoknak ne kelljen tandíjat fizetniük. A kezdetektől az 

adományozók nagylelkűségére bízta iskoláinkat. Hisszük, hogy az Ön 

segítségével mi is képesek vagyunk fenntartani és fejleszteni szolgá-

latunkat. 

Az elmúlt év mutatja, hogy céljainkat, ha komolyan gondoljuk, meg 

lehet valósítani. Örömmel tudatjuk, hogy 2008. szeptemberében 

letettük az új épületszárny alapkövét és a 2009-es tanévtől már 

használjak is! Ezen első fejlesztés új tantermekkel és könyvtárral a 

létszámban és lehetőségekben bővülő minőségi oktatást támogatja. 

Természetesen megragadunk minden alkalmat, hogy hazai és EU-s 

pályázatokon részt vehessünk, de mint tudják, ezek az elmúlt években 

sokszor reménytelenné váltak. Ennek hiányában a hazai és külföldi 

adományozók sora, illetve a szülői támogatás tette lehetővé, hogy 

idén is sikerült megteremteni a fejlesztés alapvető forrásait.  

Őszinte tiszteletünk és hálánk ezért minden Támogatónknak és Bará-

tunknak!  

P. Forrai G. Tamás S.J., igazgató 

P. Ádám János S.J., iskolaszék elnöke 

 
CÉLJAINK 

 
Szolidaritás 

Iskolánk ingyenes. Mégis, a jelenlegi válságos időben bővíteni kell 

támogatatási rendszerünket, hogy ne veszítsük el rászoruló diákjain-

kat. 2008-ban diákjaink majd 40%-a részesült étkezési, tankönyv, 

vagy programtámogatásban. A mindenkit sújtó gazdasági terhek kü-

lönösen erősen érintik kollégistánkat, a vidék kistelepüléseinek fiatal-

jait, akiket pedig tudatosan vállal intézményünk. 

  

Diákjaink hosszú távú szociális támogatása érdekében célunk, hogy 3 

év alatt egy 100 millió forintos alapot hozzunk létre, melynek kamatai 
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használhatók fel diákjaink támogatására. A Szolidaritási Alap elindí-

tására a magyar jezsuita Rendtartomány a Jubileumi évben egy jelen-

tős támogatást már felajánlott!  

 

Minőség 

Kampányunk címszava a latin „magis” szó, mely többletet, a mindig 

jobb keresést jelenti. Fiatal gimnáziumunk az ország legjobb 10%-

ához tartozik tanulmányi eredményeiben, de legalább ennyire fontos a 

nevelés. 

A tanulmányi, szociális közösségi és lelki programok fenntartása és 

bővítése szükséges a minőségi munkához. Jezsuita nevelési hagyo-

mányainkra építve elkötelezettek vagyunk diákjaink teljes emberi nö-

vekedését lehetővé tevő, sokoldalú nevelésben. Az iskolai programo-

kon túlmenően diákjaink harmada sportol, több mint a fele vesz részt 

iskolán kívüli lelki programokon, mintegy 10% külföldi projektek-

ben.  

A legjobb tanárok elnyerésére igyekszünk vonzó feltételeket teremte-

ni. Mindezek megteremtésére új forrásokra van szükségünk: a követ-

kező öt évben egy 50 millió forintos Alapot kívánunk létrehozni. 

 

Fejlődés és fenntarthatóság 

Célunk az iskolánk minőségi munkáját és helyi közösségi feladatvál-

lalását lehetővé tevő fejlesztés.  Ezt sürgősségnek megfelelően három 

ütemben tervezzük. Az első szakaszban egy 890 négyzetméteres új 

tanépületet-szárnyat építünk, már megújuló energiával, a 2. ütem-

ben a meglévő iskolai épületeket és a fiúkollégiumot látjuk el geo-

termikus energiával. (A 3. ütem az iskolai aula mint közösségi tér fel-

építését szolgálja majd.)  

 

Mindez az alábbi célokat szolgálja: 

 

A. Alapfeladatok: 

1. osztálytermek a négyosztályos gimnáziumi képzéshez 

2. új osztály- és szaktantermek 

3. akadálymentesítés 

 

B.  Közösségi célok iskola és a lakókörnyezet számára 

1. Digitális könyvtár, mely önálló számítógépes tanulást tesz 

lehetővé. 

2. Drámapedagógiai termek a színjátszás, tánc és zenei okta-

tás számára. 
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C.  Fenntarthatóság 

Az elmúlt években folyamatosan csökkentett az oktatásra, ezen belül 

az egyházi oktatásra szánt állami forrás.   

1. Az új négyosztályos képzés a pedagógia célok mellett az 

ideális diáklétszám kialakítását is szolgálja.   

2. A megújuló energiát használó új épületet követi az energe-

tikai fejlesztésünk 2. üteme a meglévő épületek ellátására. 

 

AZ ŐN SEGÍTSÉGÉVEL MEGVALÓSÍTHATÓ! 

Fontosnak tartja a fiatalok nevelését hazánk számára, és hogy minő-

ségi munkánkkal felerősíthessünk egy új pedagógiát más iskolák 

számára is? 

Hálásan megköszönjük, ha lehetőségei szerint adományával, szakmai 

segítségével és támogató figyelmével segíti munkánkat, hogy a jövő 

nemzedéke szakmailag felkészült és hitben elkötelezett legyen. 

Az építkezés 1. üteme mintegy nettó 225 millió forintba kerül, amely-

re minden EU-s pályázatunk sikertelen volt. A munkát hazai és főleg 

külföldi sok apró adományra építhettük, mely az elmúlt 5 év gyűjté-

sének eredménye. A megújuló energia programunk első része min-

tegy 110 millió forintba kerül majd, amelyet nagyrészt EU-s pályázat-

ra kívánunk építeni.  

A magyar Jezsuita Rendtartomány 100 millió forintos adományával 

már hozzájárult e célokhoz. Mindehhez azonban minden eddiginél 

inkább szükségünk van az Ön támogatására! 

Adományokat és az 1% felajánlást hálásan fogadjuk!  

Jezsuita Nevelésért Alapítvány, H-3529 Miskolc, Fényi Gyula tér 2-

12. Tel.: (46)560-458 Számlaszám: 11100104-18436501-10000001 

(CIB Bank Zrt.) adószám: 18436501-2-05; Kiemelten közhasznú 

alapítvány, mely adóigazolásra jogosult. e-mail: fenyi@jezsuita.hu; 

homepage: www.jezsuita.hu 

 

mailto:fenyi@jezsuita.hu
http://www.jezsuita.hu/
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Philip Skardon: 

America’s Obligation to Hungary 

During the Events of 1956 
 – An Eyewitness Account – 

I am also a 1956-er, although from the American standpoint. Part 

of my research for my book concerning the events of that tumultuous 

year was devoted to a personal quest, which was to determine who, 

other than myself, might have been as involved as I was. I have never 

found another among the legions of people who were dealing with the 

twin crises, that in Hungary and that in Egypt, to the degree that I 

was, other than President Eisenhower and Secretary of State John 

Foster Dulles and his younger brother, Allen Dulles, the director of 

Central Intelligence.  

I will remind you that the crisis I am talking about, which I des-

ignate as Hungary-Suez, began at mid-year with the nationalization of 

the Suez Canal Company by Egypt’s President Nasser and ended with 

the Israeli, British and French ceasefires in the first week of Novem-

ber. This is to assert that the two crises were not separate but closely 

joined and interdependent and that the Suez aspect gave rise to the 

Hungary aspect. Thus, had the British and French, but the British in 

particular, not had an eye on recovering control of the Suez Canal 

through the use of force and going beyond that to reestablish and se-

cure positions in the Middle East, the probability is that the Hungari-

an Uprising would never have occurred. At the same time, it is con-

ceivable that Imre Nagy would have succeeded in achieving what he 

and his fellow reformers had in mind, which was to win greater free-

doms for Hungarians, on the one hand, and on the other, to gain the 

status for Hungary of a fully neutral state like Austria that would act 

as a bridge between East and West. 

This is to say much about the Uprising that hasn’t been said be-

fore, for instance, that it was not inevitable, as some historians have 

argued, or spontaneous, as many, including those who were in Hun-

gary at the time, like some among you, probably, and other émigrés 

from 1956, have contended. It is also to say, therefore, that the Upris-

ing was planned and promoted from the outside as well as the inside, 

and that the demonstration in Budapest in the afternoon and early 

evening of October 23 turned toward violence, specifically the shoot-

ing at the radio station beginning around 10 p.m. between members of 

the AVH guarding the facility and the members of the crowd that had 

gathered there in protest, or simply out of curiosity. There was likely 
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intercession by elements that have been difficult to identify although 

principal members of the Hungarian Army almost certainly were part 

of the scheme, as were principal members of the Budapest police 

force, acting upon instructions from its chief, Sandor Kopasci. Not 

only did army personnel arriving at the station distribute weapons to 

civilian protestors, but also the police took no action against them. In 

fact, it can be said that the usual forces for maintaining order under 

such circumstances had removed themselves from this responsibility 

and probably did so on a coordinated basis, leaving the government 

with no other avenue to restore order than to summon troops of the 

Red Army stationed in Hungary. These were ordered to Budapest late 

on the 23d and arrived from several locations in the country early on 

the 24th, the time being between 3 and 4 a.m., with more joining 

them from Rumania and the Ukraine the next day. 

Thus came into being the principal confrontation of the Uprising, 

which was that between the Freedom Fighters who had begun collect-

ing in pockets at various locations in Budapest during the evening and 

night of October 23 and the Red Army troops that had rushed to the 

city to put down the apparent armed rebellion against the government 

as evidenced by the shooting at the radio station. It was this initial 

clash between Hungarian and Russian early in the morning of the 

24th, historians seem agreed, and as the British Legation notified 

London well before noon on that day, that represented the true begin-

ning of the Uprising. The legation’s message signaled to London that 

planning for the military action against Egypt could proceed on a 

greatly stepped-up basis; for Hungary could now be viewed as a 

means for diverting Soviet power from the Middle East. I can’t over-

emphasize the importance of this strategy; for Britain, acting alone, or 

even with France, and with Israel attacking Egyptian forces in the Si-

nai, had insufficient power to achieve its immediate goals in the Mid-

dle East if the Soviet Union were to support Egypt militarily before 

the Canal Zone came under the effective control of the invaders. 

Moreover, with Hungary in hand, so to speak, the British and French 

could ignore American and UN pressure to desist, which is precisely 

what happened starting in mid- October, when events began to roll in 

their favor regarding Suez. 

This brings us to the first interaction of dates that connects Hun-

gary to Suez and underscores the indispensability of Hungary to the 

British and French by assuring that Russian power was poised in that 

direction rather than toward Egypt, which increasingly had become 

an important avenue to Moscow for entry into the Middle East. Not 

long after the British Legation gave its judgment that serious fighting 
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had broken out in Budapest against Russian forces, the determination 

was made in London to reach final agreement with the French and 

Israelis during the meetings in Sevres, a suburb of Paris. It was there 

that the first steps for the coordinated aggression against Egypt were 

decided, with the Israelis to invade the Sinai on October 29 and the 

British and French to launch their bombing of key Egyptian military 

sites on October 31 as a seeming prelude to invasion. Because the 

bombing also would avert world attention from Hungary, it provided 

the opportunity for the Soviet Presidium on that date to decide to 

launch a second intervention and very soon thereafter to begin to in-

filtrate troops into the country. In my view, the Soviet Union would 

not have made plans to intervene on November 4 had it not been for 

the cover provided by the British-French bombing campaign. Inci-

dentally, the campaign carried through November 4, even though 

strategic sites had been exhausted within two days, and on the 5th 

shifted to an air assault designed to support the British-French air-

borne invasion of the Canal Zone and on the 6th the British-French 

seaborne invasion. 

Here is how the dates coincided: First was the breakout of seri-

ous conflict in Hungary on the 24th, followed in just a matter of hours 

with agreement among the three aggressors on early plans for attack-

ing Egypt, followed by the Israeli invasion on the 29th but especially 

the British-French bombing beginning on the 31st, followed by the 

Soviet Presidium’s decision later on the 31st to proceed against Hun-

gary on November 4 and to infiltrate troops into Hungary as the 

bombing continued, followed by the Red Army assault on Hungary, 

followed by the British-French airborne assault against Egypt on No-

vember 5 and the landings on the 6th. 

These were not random events. They occurred with precision and 

were highly critical to the success of the Suez campaign for the Brit-

ish and French, on the one hand, and of the re-invasion and re-

conquest of Hungary by the Russians, on the other. It would be im-

possible to overstate the importance of these objectives to the nations 

involved - in the case of the British and French in reasserting control 

over the canal through which much of their oil was delivered, coupled 

with the possible ousting of Nasser, and in the case of the Russians 

the reassertion of control over Hungary, which had been slipping 

away because of what I call the Nagy revolution and in the process 

jeopardizing Moscow’s hegemony in Eastern Europe, to say nothing 

of its leadership of the Sino-Bloc. The inability of the Soviet Union to 

regain control of the political situation in Hungary except through the 

use of force, the customary medium of control, the Hungarian com-
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munist party, having been in shambles because of the Nagy revolu-

tion, explains the intervention of November 4. Moreover, the concern 

in Moscow that the United States at the head of a NATO force might 

intervene on behalf of Hungary explains the size of the Russian force, 

which approximated 200,000 troops. Nowhere near this number was 

needed to overcome the Uprising, which could boast probably no 

more than 15,000 Freedom Fighters in Budapest and not nearly that 

many in the rest of the country. Moreover, beginning on November 2 

the Russians stationed troops and tanks along the border with Austria 

to prevent any incursion from the West. These same troops, as I un-

derstand it, made the escape of Hungarians into Austria often ex-

tremely dangerous. They also formed a phalanx that might have 

spearheaded an invasion of Western Europe, which quickly became 

an urgent issue in Washington and even more so in France.  

I will underscore that November 4 occurred at the same time that the 

United States was attempting directly and through the United Nations 

to cause the British and French and Israelis to cease their operations 

against Egypt and that this date represents the moment when the cri-

ses in Hungary and Egypt were joined in American policy-making. 

In the afternoon of November 4 during a small-group meeting at 

the White House led by President Eisenhower, it was decided that a 

“UN” force would not intervene in Hungary. (It had been decided 

long before, although the matter would be reconsidered two days lat-

er, on the 6th, as would the matter of intervention in Hungary, that the 

United States would not intervene in Egypt to help the British and 

French.) Moreover, the White House group soon put together a 

statement for Ambassador Henry Cabot Lodge to read at the United 

Nations later that afternoon denouncing the Russian action in Hunga-

ry and calling for Moscow to cease fire and withdraw, this demand 

echoing a resolution aimed at Israel, Britain and France adopted by 

the General Assembly early on November 2. This is to say that the 

approach taken by the United States against the Russians in Hungary 

was identical to that taken against the British, French and Israelis in 

Egypt and that the arena was the United Nations. And it occurred 

within hours of the Red Army action and at American initiative. 

While there has been much criticism of the United States for os-

tensible delay in bringing the matter of Hungary before the United 

Nations on and after November 4, 1 emphasize that the reaction in 

Washington was prompt and emphatic and that Washington was in 

the lead. While the American resolution aimed at the Soviet Union 

was presented to the Security Council in timely fashion, it faced an 

inevitable veto by that country. As regards Imre Nagy’s appeal two 
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days before to the United Nations for recognition of Hungary’s neu-

trality by the Big Four powers, I will point out that he was requesting 

consideration of the issue at the next scheduled meeting of the Gen-

eral Assembly on November 12 rather than immediate discussion be-

fore the Security Council. In any case, neutrality could hardly have 

been a viable issue in the face of the Soviet action of November 4 

even though it might have been earlier. In this connection, in late Oc-

tober, as the Nagy revolution, propelled by the Uprising’s early suc-

cesses in thwarting the Red Army, gave appearances of succeeding, 

Eisenhower and Dulles expressed support for Hungarian neutrality 

although they set out the condition that Hungary first attain full inde-

pendence. Nagy’s appeal, having arrived on November 2, was never 

discussed because there was already an emergency session beginning 

November 1, the UN’s first ever, on Suez, which had reached a criti-

cal point. 

There is no evidence of American indifference, or for that matter, 

UN indifference, to Hungary’s plight at one of its most tragic mo-

ments, just as there is no evidence of American delay in bringing the 

Hungary issue before the United Nations. I will also underscore that 

while Hungary and Suez were closely connected through British de-

sign and action from the start, not until November 4 were they joined 

in American decision-making. Although historians have treated them 

as separate crises, unrelated except as a matter of coincidence, from 

that date the Eisenhower Administration treated them as a joined cri-

sis that had suddenly brought the world to the brink of a war occur-

ring simultaneously on two major fronts.  

I will emphasize further that the first Eisenhower Administration 

in its first months formally rejected the concept of “rollback,” which 

had been propounded by the Truman Administration and addressed 

not the use of force to liberate Eastern Europe, which, I fear, contin-

ues to be widely believed as having been American policy generally, 

but rather the encouragement of strong internal resistance to the re-

gimes in the region through very aggressive political action. A Hun-

garian-born American historian, Charles Gati, contended in a book 

last year titled, “Failed Illusions” that rollback was the policy of the 

Eisenhower White House whereas this is false. He should have been 

more careful in his apparent attempt to demonstrate that the United 

States failed Hungary in 1956, and I said as much in an exchange of 

e-mails with him. Nor were the several options that he claimed were 

available to the United States for helping Hungary before November 

4 either practical or possible. I have reviewed this matter in great de-

tail; but I have yet to find an opening that the United States could 
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have exploited to prevent the onslaught of November 4 and hence the 

very dark days that followed, including action at the United Nations 

or expressing support for the Nagy government. 

After the Hungary-Suez Crisis, Eisenhower rejected the notion 

that intervening with force would have helped Hungary even though 

much was being heard from advocates of intervention that, in so 

many words, America had betrayed its heritage by failing to inter-

vene. Apparently those who advocated the invasion of Iraq pointed to 

Hungary in 1956 as an instance where the United States should have 

acted differently, that is “liberated” Hungary as President Bush spoke 

of liberating Iraq. However, none who took this position on Iraq 

could possibly have understood the threat to world peace that Hunga-

ry and Suez offered. Nor, apparently, did they comprehend American 

foreign policy priorities in the Cold War. Pre-emptive war had no 

place in the Eisenhower lexicon; and my guess is that he would have 

handled the Iraq issue in a totally different manner and therefore 

without causing the horrendous problems that have confronted the 

Bush Administration as a result of its irresponsible and careless use of 

power. It doesn’t take much imagining to estimate the degree of death 

and destruction that would have followed American intervention in 

Hungary whether it was conducted in- dependently by American 

forces or in conjunction with NATO or the United Nations, this last 

having been the path taken in Korea in 1951 and a fresh memory in 

1956 among Hungarians. 

Istvan Bibo was one Hungarian in a responsible position who re-

jected the use of force to counter the Soviet action on November 4. 

Bibo, rather heroically, remained at the typewriter in his small office 

in the Parliament Building, which he occupied as a member of the last 

Nagy government, as Russian soldiers took over the building at 

around 8 a.m. on November 4. An academic, and head of the National 

Peasant Party, which had been rechristened the Petofi Party during 

the Uprising, Bibo tapped out several statements, the most important 

of which in retrospect was addressed to President Eisenhower. Again 

heroically, Bibo walked to the American Legation with the statement 

to the president in hand and presented it to the American minister, 

who gave it to a Hungarian staff member to translate. 

As the statement was being translated, it was transmitted to the 

State Department by TELEX, where it was received in the morning of 

the 4th. It was a remarkable document on several counts. Significant-

ly, Bibo backed the American administration’s efforts to maintain 

peace in the Suez Crisis and advised that military intervention in 

Hungary would have worked against this objective. He also advised 
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that the United States seek a political solution for Hungary rather than 

a military one. I will quote from the first part of his statement in order 

to prevent any misunderstanding concerning his intentions:  

“Hungary in its present exceptionally difficult situation turns 

with particular confidence to the love of peace, the wisdom and the 

bravery which the President up to now has so often firmly shown. 

Although the people of Hungary are determined to resist with desper-

ation the attack upon them, there is no doubt that in this unequal 

struggle it will be defeated if it does not receive help. In this moment 

(the) most necessary kind of help is political not military. it is clear 

that the new phase of the USSR’s intentions is related to the British 

intervention in Egypt. The subjugation of Hungary, however, would 

not only signify renewal of oppression in this country, but it would 

also stop the liberation trend(s) which have started so hopefully in the 

other East European countries; it would also bankrupt the 10-year-old 

American liberation policy which was pursued with so much firmness 

and wisdom. It would create a crisis in the confidence of the East Eu-

ropean people in the USA and (the other lands).” 

There was also a second part to Bibo’s statement, transmitted lat-

er, that augmented and reinforced what he had written in the first part, 

and I will quote it as well: “On the other hand, in view of the adverse 

effects of the Egyptian intervention, it would bring to the fore (new) 

isolationist currents, which as testified to by experiences gained up to 

now, would be the most certain road to the inception of World War 

II.” (He said World War II but obviously meant World War III.) Bibo 

continued: “This is the historical moment to which both President Ei-

senhower and Secretary of State Dulles referred in earlier speeches 

when they said that only by risking a world war can a sure way be 

found to avert the outbreak of a new world war. Without attempting 

in any way to give advice, we cannot forgo bringing to the attention 

of the President the possibility that, taking into account the most dif-

ficult consequences, he can on (the) one hand bring the Western pow-

ers to end the Egyptian intervention by acting as intermediary in an 

armistice, and on the other hand he can call on the Soviet Union to 

quickly withdraw its troops from Hungary. We know that the moral 

significance of the simultaneous execution of the two measures is as 

great a practical difficulty as carrying them out. 

“We are not in the position to pursue these suggestions,” Bibo 

said of Hungary’s limited ability to act on the international stage at 

such a parlous time, this only being the United Nations, “but we 

strongly emphasize that in this moment the fate of Eastern Europe 

and the entire world depends on the action of the President; the next 
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few critical days will determine whether we enter on a path of peace 

and liberation or whether we shall increase the appetite of aggression 

and proceed to a certain world catastrophe.” 

Bibo had discerned the connection between the crises in Egypt 

and Hungary and their potential for causing World War III unless the 

United States, and specifically the president, sought to resolve both 

peacefully. This was the “help” that he asked of Eisenhower; and it 

was precisely what would be attempted at the United Nations in a 

matter of hours. While the Suez crisis had already been acted upon to 

the detriment of the British, French and Israelis, the Hungary issue 

had just burst forth after a period of several days when it appeared 

that the revolution might have prevailed. While I can’t say for certain 

that Eisenhower heeded Bibo’s advice on November 4, this seems 

possible and even likely since his course was to stop the fighting by 

calling upon the Soviet Union at the United Nations to cease fire and 

withdraw its troops. Certainly Bibo would have approved the prompt 

American response and the decision not to “increase the appetite for 

aggression” by taking military action but rather to follow a political 

or diplomatic course to prevent “a certain world catastrophe.”  

Two other prominent visitors to the American Legation that morning 

advised differently.  

The first was Cardinal Jozsef Mindszenty, the Roman Catholic 

primate who had been recently released from house arrest on Nagy’s 

order and was seeking refuge, which had been pre-arranged. He was 

asked by the American minister to prepare a statement, which read: 

“Under the pretense of serious negotiations” –  there had been negoti-

ations the previous day between the Russians and Hungarians on the 

full withdrawal of the Red Army – “the assembling Soviet troops at 

dawn occupied the Hungarian capitol and the entire country. I protest 

against this aggression, arid I ask for forceful and speedy defense of 

my country from the USA and other powers.” This could only have 

meant military intervention by the West and in particular the United 

States on grounds that the West and the United States bore a respon-

sibility to defend Hungary as a matter of principle. Alleged abandon-

ment by the West of Hungary in times of need over the centuries was 

a major theme in the speech to the nation that Mindszenty had deliv-

ered by radio the previous evening, and his statement prepared on the 

4th applied the theme to the moment at hand. He saw a historical pat-

tern playing out yet again in the unfolding tragic thousand-year histo-

ry of the nation, as he referred to it in his radio address. 

The third visitor was Bela Kovacs, a former president of Hunga-

ry and head of the revived Smallholders party who, like Bibo, was a 
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member of Nagy’s last government. Kovacs’ bitterness toward Amer-

ica, and especially Radio Free Europe, shone through in his verbal 

comments to the American minister, who reported the conversation to 

the State Department soon after it took place. “Kovacs expressed 

opinion that US radio misled Hungarian people into believing they 

could count on effective US aid in event of trouble with Soviets,” the 

minister noted. “Kovacs said official pronouncements from highest 

US Government levels had also lent toward creating this illusion. 

Kovacs left little doubt that in his opinion the US, for the attain-

ment of its own selfish goals, had cynically arid cold-bloodedly ma-

neuvered the Hungarian people into action against the USSR.” The 

minister commented that while the Hungarians probably would have 

acted the same even if the American pronouncements had been less 

forthright in support of Eastern Europe’s freedom and independence, 

“there is no question that our past radio propaganda is at present 

source of much embarrassment to us. Legation personnel who have 

lived through entire period here since October 23 are keenly aware of 

idealistic manner in which Hungarians have behaved and the high 

moral plane on which revolution was conducted. This makes it all the 

more difficult to explain or attempt to justify our radio propaganda 

programs and political pronouncements. 

Kovacs’ views, and apparently those of the American minister, 

were like those of many Hungarians who fled the country after No-

vember 4; and they were considered seriously by Eisenhower, who 

called upon Allen Dulles to review RFE’s activities during the Upris-

ing period. Dulles denied any wrongdoing, although his blanket en-

dorsement wasn’t upheld in a post mortem conducted in December 

1956 by the political advisers attached to the RFE facility in Munich, 

about which I will say more in a few minutes when I compare RFE 

broadcasts and policies to those of the BBC. 

There were, then, these three distinct positions taken by promi-

nent Hungarians, as transmitted by the legation, within hours after the 

Red Army unleashed its early morning assault on Budapest. That of 

Istvan Bibo was the only one to make a case for peaceful settlement 

of an exceptionally complex geopolitical problem under American 

leadership. He was also the only one to place Hungary alongside Suez 

and was saying, cogently and succinctly, that, even under the ex-

tremely difficult circumstances in which Hungarians found them-

selves on the morning of November 4, the cause of peace superseded 

all others. 
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This was fundamental U.S. policy, and I was fully in accord with 

it. At the same time, I understood that Suez – the preoccupation with 

it by Britain and France – was undercutting the liberalization move-

ment in Eastern Europe, and most importantly in Poland and Hunga-

ry, where it was picking up considerable momentum in the early 

months of 1956 and especially after the 20th CPSU Congress in Feb-

ruary at which Khrushchev denounced Stalin, by raising the specter 

of general war in a region that was of secondary importance to Eu-

rope; and I counseled that the British and French be deterred from 

their intentions to use force against Egypt for this reason as well as 

the threat to world peace if force was used, and especially when there 

seemed so little justification for responding to the canal dispute in this 

manner. There was never sympathy in the administration for using 

force against Egypt, I will stress. In fact, there was firm opposition 

from the first expressions of British-French intentions within a few 

days after Nasser nationalized the canal company on July 26. Efforts 

therefore were devoted to finding non-violent solutions, the main one 

of which was to place the canal under the supervision of the users. 

Much precious time was consumed in this effort, which was led by 

Eisenhower and Dulles and initially enjoyed evident British coopera-

tion. Eventually the effort failed as the British and French went their 

own way, using the American preventive effort to build up their forc-

es in the Eastern Mediterranean, and finally separating themselves 

from the United States and the United Nations so as to overcome 

these obstacles to using force.  

There were several key turning points during this period of ex-

tremely difficult relations, which reached from October 15, when 

London and Paris cut off any flow of information on Suez to Wash-

ington, to the British-French invasion of the Canal Zone on Novem-

ber 5 and 6. Each turning point involved events in Hungary, which, 

had they not occurred, would have rendered the Suez campaign inop-

erable. The first was restoration of Imre Nagy to full party member-

ship on October 13, which was encouraged by the British and which 

meant that he would be able to reassume a leading post in the gov-

ernment and party; and this meant that in all likelihood he would 

come up against serious opposition from certain members of the 

CPSU Presidium because of his reformist ways, so- called right devi-

ation or the putting of Hungarian interests before those of the Social-

ist “camp,” and principally from Khrushchev as the Russian party 

chief. The second I have already alluded to, which was the decision 

made at the Paris suburb of Sevres by Britain, France and Israel in the 

evening of November 24 to proceed with the aggression against 

Egypt after the turmoil of October 23 had become an open revolt 
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against the Russians in the early morning of the 24th, thereby raising 

the odds that Moscow would intervene militarily in Hungary to quell 

the unrest, and thus concentrate its power there rather than shift its 

attention to protecting Egypt. 

The third turning point was the start of the British-French bomb-

ing of Egyptian strategic targets in the late afternoon of October 31st 

local time, a full 12 hours after the time called for at Sevres. I contend 

that London and Moscow negotiated this later time, a major reason 

being to allow the flying off of bombers from the Cairo area to rela-

tive safety in Syria and southern Egypt, but also to exchange infor-

mation on British plans for using military force in Egypt. Bombing 

evidently was not just allowable but welcome since it would cover the 

buildup of forces to be used in the second Red Army intervention. 

And indeed, on the evening of the 31st of October, the Presidium de-

cided to use massive force in Hungary and to begin the infiltration of 

Red Army forces that night and to continue doing so over the next 

several days as the world’s attention, including that of the American 

administration, was focused on Egypt and the growing prospect that 

war would soon break out there. I will remind you that this was the 

very moment when it appeared that the Hungarian revolution had 

prevailed, as Russian troops completed their pullout from Budapest in 

a deal with Imre Nagy, and Moscow declared to a world audience its 

willingness to negotiate the complete withdrawal of its troops from 

Hungary and the two other Satellites where they were stationed, Po-

land and Rumania.  

During the November 1 meeting of the National Security Coun-

cil, Secretary of State Dulles said that the Hungarian issue was now 

“academic,” and his brother said that something akin to a miracle had 

occurred with Moscow’s conciliatory announcement toward Hungary. 

Eisenhower and Dulles had concluded just before the meeting that the 

evident good news made it possible to consider mainly the Suez mat-

ter, which was now heating up very rapidly because of the bombing 

of Egypt. The decision made during the NSC meeting, which was to 

take the Suez issue to the United Nations on the same day, was of his-

torical importance although it bore no immediate relationship to Hun-

gary. 

The fourth and final turning point with regard to Hungary oc-

curred with the November 4 second Red Army intervention, which 

provided the British and French with cover to invade Egypt.  

This sequence of events as I have presented it gives rise to considera-

ble speculation about the motives and actions of the key players, 

among which the United States was alone in seeking to prevent con-
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flict, although, beginning on November 1, it would pursue that goal 

through the United Nations rather than as it had been doing with the 

British and French and Israelis without success. As I interpret the 

events in Hungary, the British not only had the purpose or reason to 

divert Russian power from Suez, but also the means for fulfilling it, 

including BBC broadcasts to Hungary, intelligence activities on the 

ground in Hungary, including highly likely interchanges with key re-

formers, principally Geza Losonczy arid Jozsef Szilagyi, both of 

whom were close to Nagy, plus interchanges with the Soviet Union to 

coordinate actions, and employed them all with consummate skill up 

to the point of the invasion of Egypt, by which time Russia had effec-

tively had concluded its re-conquest of Hungary and the U.S. stop-

the-fighting strategy took hold at the United Nations. 

The United States had no purpose in Hungary before November 

4 other than to see liberalization succeed under Nagy, although it had 

virtually no influence over his government, and, as far as I can deter-

mine, no direct contacts with its principal members. (It was also still 

paying more attention to Poland than Hungary but overwhelmingly to 

Suez.) And, after November 4, it had no purpose other than to force 

the Russians to cease their intervention and withdraw their troops, 

and to do so by employing the same diplomatic strategy that was 

working with regard to Egypt. The failure of this strategy regarding 

Hungary came as a “bitter pill” to Eisenhower, he told the National 

Security Council during a meeting after the crisis subsided. And his 

wish to get a full reading on RFE’s performance during the Uprising 

attested to his frustration over what had occurred to dash his admin-

istration’s hopes for Hungary and the other Satellites — the “peaceful 

liberation” of the region that he and Dulles envisioned during the 

1952 presidential campaign - as Moscow tightened its controls or sat-

isfied itself that they were already sufficient to avoid another chal-

lenge of the kind that Nagy and the reformers had launched and the 

Freedom Fighters had spurred. 

It is my impression that Eisenhower was bothered by what he 

viewed as the likely effect of Western propaganda, which was the 

Uprising and its very substantial negative outcomes. This would ap-

pear to explain why he seemed to give credence to Bela Kovacs’ crit-

icisms expressed to the American minister on November 4. At the 

same time, it would seem to explain why Eastern Europe figured so 

little in the administration’s post-crisis security strategies — that as-

sertive propaganda like that used by Radio Free Europe, or assertive 

political action, which he sought to eliminate when the rollback strat-

egy was rejected outright in the first months of his first administra-
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tion, might lead to another Hungary. Even the hopeful liberalization 

strategy appeared to have died as Eastern Europe was allowed to fall 

again under the full sway of Moscow despite firm signs in Poland, at 

least, that this was a suitable strategy even in the aftermath of Hunga-

ry-Suez. These views, if I have interpreted them correctly, were those 

of a very sensitive and humane leader, although they placed far too 

much attention on the ostensible impact of Radio Free Europe. Other 

American officials from the period have done the same in my conver-

sations with them, although without basis. 

I will make several further observations that run counter to com-

mon viewpoints: The CIA did not incite the Uprising; nor, as men-

tioned, did Radio Free Europe, which, although it was largely funded 

by the CIA, had very little formal connection to the agency and in no 

manner could be viewed as an official voice of the American gov-

ernment. Moreover, the BBC adopted a policy in October that called 

for the overthrow of Satellite governments and at least one or two of 

its broadcasts to Hungary just before the demonstration in Budapest 

and the Uprising reflected this policy. RFE never adopted such a pol-

icy, and like the Voice of America, which was an official outlet, ex-

plicitly rejected inciting the people of the Satellites to rebel. BBC also 

advocated Nagy’s return to power well before this occurred and, after 

he became prime minister again, sought to undermine his authority by 

accusing him of having called in the Red Army to put down the riot-

ing on October 23. This caused Nagy many problems as he sought to 

return the country to order, even though he was more successful than 

not. His government was also denounced by RFE, which sometimes 

followed the BBC’s lead, although it was aware of the BBC’s inten-

tion of furthering Suez by keeping alive the turmoil in Hungary. 

Moreover, on November 1, BBC, as did RFE, reversed course 

and supported Nagy although the gesture came too late; for the CPSU 

Presidium had already decided to re-invade Hungary. Nagy had final-

ly come around fully to promoting the country’s interests, the stations 

explained, as signified by Hungary’s leaving the Warsaw Pact, which 

made him deserving of their support. 

I will note further that the CIA, and most notably Allen Dulles, 

was surprised by the Uprising, whereas the British gave no such indi-

cation in the very limited record that they have made public regarding 

Hungary. (They would not have been surprised because they knew 

the date, this having been shared by Moscow, and based final plan-

ning for Suez on it.) Further, British intelligence appears to have pen-

etrated Radio Free Europe’s Hungarian Desk and to have planted the 

most grossly misleading broadcast of the period, which was made on 
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November 4 based on a fabricated news item bearing a Washington 

deadline and appearing in the London Observer of that date. It prom-

ised American military intervention in a few days, the message being 

that the Freedom Fighters now had reason to struggle on against the 

heavy Red Army forces confronting them. Fighting on meant that 

Hungary might still serve as cover and distraction for the invasion of 

the Suez Canal Zone despite the rapid success of the Soviet on-

slaught. This broadcast has often been cited as proof of an American 

promise to intervene; and it has gone far to damage the images of 

RFE, the CIA, and Eisenhower himself. 

If I appear to be absolving the Central Intelligence Agency, yes, I 

am doing so: It had no plausible reason to stir up trouble in Hungary 

or the assets with which to do it; and I would absolve Radio Free Eu-

rope had its American management not been negligent in its oversight 

of what was being broadcast to Hungary by the Hungarian Desk. Ad-

ditionally, I am not aware of any promises made to Hungary or the 

other Satellites that the United States would intervene on their behalf 

should the Soviet Union take harsh action against any of them. In 

fact, the Administration took great pains not to give such an impres-

sion. And, as I have said, inciting any of the Satellite peoples to rebel-

lion was against policy. On the other hand, encouraging liberalization 

was established policy even if there were doubts about its feasibility. 

Liberalization was an embellishment of the “peaceful liberation” con-

cept born during the 1952 presidential campaign. Its purpose was to 

diminish the prospect that the Satellites could be used in an aggres-

sive war against the West. This was to be achieved by promoting 

democratic concepts and thereby weaken the existing regimes and the 

Soviet grip over them. Under this strategy, there would be a gain for 

the people of the region as well as for the West—hardly the selfish 

purpose of which Bela Kovacs spoke. 

Independently of Washington, Radio Free Europe did much to 

develop the concept and to spread it through broadcasts to the region.  

I will also note that during the Uprising period the station recorded 

the broadcasts of the numerous freedom stations that had cropped up 

in Hungary and re-broadcast them to Hungarian listeners. Included 

were pleas from some of these stations as they were being overrun on 

November 4 that RFE bring Hungary’s plight to the attention of a 

broader audience, and admonitions to keep fighting, these latter al-

most surely believed by listeners, in the confusion of the moment and 

when all straws were being grasped, to represent American willing-

ness to intervene on Hungary’s behalf. 
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It should be mentioned that there were no denouncements of RFE 

by Hungarians or others until after November 4. Bela Kovacs’ criti-

cism uttered at the American Legation would be heard many times in 

the months and years ahead and still forms the heart of the case that 

has been made against the United States with regard to Hungary, 

which is that RFE through its broadcasts had given an implied prom-

ise that help would be forthcoming from the United States in a situa-

tion like that which occurred on November 4. I’ve not run across crit-

icism of RFE before this date although some Hungarians apparently 

believed that it was too conservative. Generally, BBC was the pre-

ferred broadcaster even though its audience was far smaller. I will 

remind you that BBC also had a highly developed agenda regarding 

Hungary and that this was coordinated with British intelligence. 

The only explicit supposed American promise of which I am 

aware was that mentioned above from November 4, the purpose of 

which was to keep alive the Suez invasion, which needed at least sev-

eral days to succeed and had to be shielded from Soviet interference 

in the meantime. It was at this point that the carefully worked-out Su-

ez scheme began to unravel. It would do so entirely when a final 

thrust by the British failed on November 6th to engage the United 

States in Suez as a counterweight to the Russians, whose quick re-

conquest of Hungary jeopardized British-French positions. 

Prime Minister Anthony Eden had asked the United States to 

hold off the Russians at the outset of the crisis but to no avail, as 

Washington took a firm stance against his wish to use force then and 

never changed its stance over the next three months, by which time 

the combined pressure of the United States and the United Nations 

spelled doom for the British-French venture in Egypt.  

There was nonetheless uncertainty in Washington on November 6, 

which was the day of the presidential election, as London pressured 

the White House to reconsider its opposition to Suez now that the in-

vasion had begun. The notes of the meeting that took place in the ear-

ly afternoon on that day at the White House to consider Eisenhower’s 

proposal for a military alert to warn off the Russians from the eastern 

Mediterranean — his way of protecting them — have been lost; and 

so I must recreate what happened from peripheral information and my 

own experience. It is reasonably clear that certain members of the 

Joint Chiefs of Staff recommended that the Administration at least 

express support for the British and French now that the invasion had 

begun if not actually provide direct military assistance. Further, it al-

so seems that a final decision was not reached during the meeting; for 

the question was put to the Central Intelligence Agency later in the 



126 

day. I was asked whether the British were “wrong” concerning Suez 

and responded that they were “ill—advised,” which signified that we 

shouldn’t shift our position at this late stage, and when the Suez crisis 

seemed to have been settled satisfactorily. I was also asked about our 

position on Hungary and replied briefly that that shouldn’t be altered 

either. These were in actuality established positions; and I was sur-

prised that questions relating to them should have been raised again; 

but then I wasn’t aware of the highly intensive day-long campaign 

that the British, desperate to save Suez, had directed at the White 

House in the morning. 

I knew nothing about the alert, moreover, which involved beef-

ing up the American presence in the Middle East, including augment-

ing the Navy’s atomic capability, and in other parts of the world, to 

thwart any Soviet moves there or elsewhere in light of the likelihood 

of a British-French withdrawal. At this stage, the United Nations was 

putting together the UN Emergency Force for Egypt, the first such 

unit of its kind. And later in the evening on November 6, apparently 

willing finally to admit failure to enlist American backing for Suez, 

the British and French announced conditional acceptance of the UN’s 

demands for their ceasing fire in Egypt, as the Israelis had done the 

day before. Eisenhower’s alert was put into effect shortly before mid-

night.  

The crisis appeared to be over, although, something else that I 

didn’t know, Eden sought one last time to convince Eisenhower to 

gain American support for the Suez venture. This occurred on the 7th, 

when, in a phone conversation with Eisenhower in the morning, he 

asserted that there was evidence that Russian aircraft had fired on 

British military assets, which would have activated the single condi-

tion that the British and French had placed on their ceasefires of the 

previous evening, which was that they not be attacked by the Rus-

sians or Egyptians after having stopped hostilities. The effort fell flat 

because of opposition from Secretary Dulles, his deputy, Herbert 

Hoover Jr., one or two other members of the cabinet and members of 

the White House Staff. The Suez crisis was indeed over.  

The British and French could withdraw under the cover of the Ameri-

can nuclear umbrella as it was extended to the eastern Mediterranean 

by Eisenhower’s alert of late November 6. At the same time, the Rus-

sians were put on notice not to take advantage of the diminishment of 

Western power in the region with the withdrawal of allied forces. 

Moreover, even though the UN force would be relatively small, as 

Eisenhower emphasized it would represent the collective power of 

virtually all UN members other than those who had taken part in the 
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hostilities, including the enormous power of the United States, if nec-

essary.  

The Administration announced a second alert a week later, on 

November 13, through Gen. Alfred Gruenther, who would soon retire 

as chief of allied forces in Europe. In a speech in Paris, Gruenther 

warned the Soviet Union that if it were to invade Western Europe as a 

follow-on to the reconquest of Hungary, it could expect a massive 

nuclear attack on its homeland “as sure as night follows day.” Thus 

did the United States reassert protection of Western Europe as the 

centerpiece of its foreign policy. Under Eisenhower’s leadership, in 

the aftermath of the Hungary-Suez Crisis NATO would be reinforced 

with a nuclear capability that it hadn’t possessed before. Medium-

range missiles would be pledged to England; the Baghdad Pact would 

be strengthened through American military and economic aid; India 

would be brought into the Western Orbit when heretofore Prime Min-

ister Nehru was sitting on the fence between East and West, and it 

would do so largely on the basis of American leadership in the Hun-

gary-Suez Crisis. And the Eisenhower Doctrine would be created to 

provide mutual defense and economic aid to many countries of the 

Middle East. 

This grand undergirding of Western defense capabilities against 

Soviet expansionism, undertaken by the United States and supported 

very broadly except by the Soviet Bloc, had the effect of reducing the 

importance of Eastern Europe in the general scheme of things, which, 

arguably, had been occurring since mid-1953 when the “rollback” 

policy of the previous administration was buried once and for all un-

der Eisenhower’s direction. Eisenhower never seemed sympathetic to 

an assertive political-action strategy toward the region; and while I 

sense that he and Dulles felt that the Hungarian Uprising was in fact 

an outcome of this practice, as epitomized by Radio Free Europe, I 

see the Uprising instead as the outcome of outside provocation con-

nected to Suez. Nothing other than Suez dictated that the Uprising 

occurred when it did and in the manner that it did — in short, that it 

occurred at all. In sum, events in Hungary were the outgrowth of 

planning for Suez. 

To reinforce this view, I will emphasize that were there no incon-

trovertible indicators that the Uprising was inevitable or looming or 

that it was connected to the Nagy reform movement. It was none of 

these things. In fact, Nagy sought valiantly to stop the fighting, as did 

many other well- known Hungarians, including the playwright, Julius 

Hay, a leading spokesman for the journalist- writers who made up 

Nagy’s most ardent supporters. It was this group, intellectuals who 
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could tap public opinion, who gave body and soul to the reform 

movement. They began their efforts soon after Nagy was ousted from 

his first tenure as prime minister in March 1955, during which time 

he sought to reform the government and party and to adopt policies 

tailored to local conditions, and hence his ouster on grounds of right-

ist deviation. The Nagy Revolution was never intended as armed pro-

test. 

On the other hand, the Freedom Fighters, for all their bravery, 

added little to the debate many were very young and from working 

class backgrounds with limited educations who grieved against their 

toilsome existence - even though they symbolized the fight for free-

dom and independence in the eyes of the world. They also provided 

Moscow with a pretext for re-invading the country on a large scale to 

fulfill their principal aim, which was to destroy root and branch the 

Nagy Revolution that so threatened Soviet hegemony in the region 

and the Bloc, while deterring a Western military response. This was 

re-conquest and a new start at domination to assure that Hungary 

would remain in the Bloc and that the Bloc would remain undivided 

ideologically as well as physically. 

The relevant question, therefore, isn’t so much whether the West 

should have come to the aid of the Freedom Fighters, whose numbers 

were never large and who were engaged in a losing cause, if Moscow 

intervened, as the prescient Istvan Bibo observed in his letter to Ei-

senhower, but whether it should have brought pressures against the 

Soviet Union in advance of November 4 to stay clear and continue 

negotiations with the Nagy government, as Anastas Mikoyan pro-

posed to the Presidium - assuming that this could have been done and 

that the pressures would have been effective - in order to preserve the 

political revolution, which was directed toward restoring freedoms to 

the country along with its independence from Soviet control, and, 

which, in my view, had the potential for leading the region in these 

directions, and through this process, which was consistent with the 

American policy of liberalization, toward diminishing the dangers of 

the Cold War and perhaps ending the Cold War altogether. I have 

reached this conclusion only in recent years as I looked back to 1956 

in researching and writing my book on the subject. And while I 

shared (and helped form) the Administration’s view that the overrid-

ing issue, and easily crowding out all others, was to prevent a general 

war of a kind that couldn’t be justified by circumstances, I rued the 

intrusion of Suez on the very promising developments toward liberal-

ization in Eastern Europe that preceded it, and very soon made known 

this view in the hope that something might be done to redirect the al-
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lies from their determination to use force to working toward a non-

violent solution that would guarantee that the Suez Canal came under 

international control. 

While we praise the Uprising, we should also consider the possi-

bility that had it not occurred, which is to say, had there been no Su-

ez, conditions in Hungary and Eastern Europe would have been infi-

nitely more hopeful in the post-crisis period as the Soviet Union’s 

temporary loss of control over Hungary extended well into the future, 

and, as a consequence, Soviet domination was reduced to the point 

that all of Europe became safer, and with much of the rest of the 

world benefiting as well. 

Military intervention would not have had this effect with certain-

ty, such was the imbalance of forces in Central Europe. Nor did 

American and UN pressure show any promise of wresting the country 

from Soviet control once the Red Army re-invaded. I reiterate that the 

decision whether to intervene in Hungary was matched by a similar 

and simultaneous decision related to Suez, and that intervention in 

one almost surely would have led to intervention in the other, with the 

effect being the likely outbreak of World War III and this would have 

meant the virtually certain use of nuclear weapons by both sides. 

Moreover, an American commitment to initiate or take part in a war 

of this kind would have removed the single most effective vehicle for 

maintaining world peace during the Cold War and destroyed the 

United Nations along with all the hard work that had been done after 

World War II to establish an effective regimen for maintaining world 

peace. Although Hungarian democratization stood on very firm 

ground, it fell victim to the peace imperative inherent in the interac-

tion between the crises, making them one — a bitter pill indeed!  

There was an obligation to support freedom and independence 

for the Satellites on the part of the West but especially by the United 

States as leader of the West and the champion of democracy. The 

United States met this obligation to a large degree, I would say, alt-

hough never to the point of using military force or making a promise 

to use military force to liberate the region or rollback Soviet control, 

or by encouraging rebellion, which was viewed as causing potential 

harm to the people of the region because of likely fierce Soviet retali-

ation. If there was a serious shortcoming to American policy toward 

Hungary, it was the failure to grasp the potential for the political 

revolution there to alter the world geopolitical balance. It must be 

borne in mind, however, that the threat of war over the Suez Canal 

emerged almost exactly at the time when the political revolution in 

Hungary began to move ahead at a quick pace, and that, thereafter, 
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American eyes were primarily on preventing Suez from spiraling into 

a major conflict. November 4 greatly compounded the challenge and 

in the process made it more likely that the United States would 

choose world peace over world war. It is reasonably clear to me that 

the British believed that we would do just the opposite - that we’d 

rush headlong to the Freedom Fighters’ rescue - triggering major war 

and in effect opening the way for the British and French to extend 

their aggression in the Middle East. Harold Macmillan once said to 

Secretary Dulles that Britain was ready to risk atomic war in pursuit 

of the Suez cause. This is what probably would have occurred had the 

United States and the United Nations not taken the steps required to 

stop Suez and had they intervened in Hungary. I ask that you as a 

mainly Hungarian audience, and especially the Fiftysixers among 

you, accept this rendition as reliable and morally creditable and to 

consider that the American response served the best interests of Hun-

gary under the circumstances. 

I have presented the Hungarian crisis as part of a much larger 

problem related to Soviet expansionism and the threats to the Western 

way of life but by no means limited to the West. While conditions in 

Hungary rapidly deteriorated after November 4, and brutality reached 

new levels as hundreds were executed and many more jailed on 

grounds of having aided and abetted the Uprising, it is also true that 

the Soviet Union was largely confined to its own borders and those of 

Eastern Europe once the dust began to clear, and that its aims to in-

crease its influence in the Middle East and South Asia were mostly 

dashed, whereas Western Europe was closed to it as not before in the 

postwar period. In addition, the chance of an East-West showdown, 

which reached a peak during the crisis, quickly receded after it, there 

being no obvious sharp points of potential conflict. Eisenhower 

sought to capitalize on this radically changed atmosphere by high-

lighting the need to arrive at meaningful disarmament agreements, 

including ending the manufacture of nuclear weapons rather than 

merely agreeing to a test ban. This was the first thrust toward a mean-

ingful East-West détente, and Hungary-Suez had made it possible. 

The post-crisis period was marked not only by effective 

measures directed toward delimiting the spread of Soviet influence 

through defense and diplomatic means, and in this manner furthering 

the prospects of world peace, but also by a conscious effort to codify 

the ideas and measures that had been put forward by the Eisenhower 

Administration during the crisis as practical answers to the highly 

troublesome problem of preventing war, and of stopping it should it 

break out, as was the case regarding Suez. Foremost was the idea that 
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combining American influence and power with the moral-legal au-

thority of the UN Charter can prevent and stop war. This realization 

went beyond the rationale underlying the Korean War, and the much 

later Gulf War, which was that the Charter allows for the use of col-

lective counterforce when the peace is breached by aggressive action, 

in both instances by invasions. America didn’t go to war to stop Suez, 

such was the effectiveness of its diplomacy. In light of Iraq and the 

current tendency to use force or threaten its use, even where ends 

aren’t clear or justifiable, this is a lesson worth pondering at a time 

when interstate wars have greatly decreased in number and wide-

spread peace seems possible as a follow-on to the Cold War.  

A second lesson, as it were, is that the search for peace should be 

a never-ending quest and hence that there is no such thing as exhaust-

ing all peaceful means aimed at prevention and cessation. Thus elimi-

nated in this manner is the concept of the use of force as a last resort 

when force can’t be justified in the first instance or any succeeding 

instance, again as was the situation regarding Suez. 

Moreover, strongly reinforced was the idea that aggressive war is 

not only illegal but also abhorrent, and that the pre-emptive use of 

force is a form of aggression rather than defense. Another rule was 

that allies who stray from the straight and narrow path of the kind that 

existed during the Cold War should be dissuaded and brought back to 

that path as quickly as possible but by persuasion rather than force. 

Still another was that hatred for a foreign leader and grandiose 

presumptions about his intentions shouldn’t be allowed to distort the 

strategic picture for easing the way to use force against him. This is 

also to say that strategic objectives should be validated before action 

is taken.  

These precepts have been badly undermined by the Iraq War 

with consequences that were foreseeable for this reason. The impera-

tive facing the United States today is to rediscover the lessons learned 

in the two world wars and in the coming to fruition of those lessons in 

the Hungary-Suez Crisis and thereby to exercise again its responsibil-

ity as a global leader in preventing conflict whenever possible, and by 

all necessary means, and stopping conflict when it occurs followed by 

peace-building measures to prevent a recurrence.  

Pursuing these objectives through the United Nations not only 

will guarantee their legitimacy, but it will also go far toward guaran-

teeing their effectiveness. 
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In closing, I want to express my admiration for those who took 

part in the Uprising and risked their lives for values that were univer-

sal in their appeal nearly 51 years ago and remain so today.  

This article by Philip Skardon is the full text of a presentation given to a Hungar-

ian group in Sydney, Australia on September 15, 2007. It also served as the basis of a 

presentation at the Cleveland Hungarian Congress. 

 

Gergely Tóth: 

Hungarian Diaspora Successes 

On Thanksgiving weekend, I gave a presentation on diaspora re-

search and Hungarian language maintenance efforts at the annual 

Hungarian Congress in Cleveland, Ohio. On Thanksgiving weekend? 

– you may ask with surprise. The event was launched in 1961 by 

Hungarian immigrant and refugee intellectuals for whom Thanksgiv-

ing had not yet become an established family holiday, and at the same 

time, the four-day weekend provided an opportunity to come togeth-

er.  

Over the last 50 years, the Congress has served as a forum for re-

search related to Hungarian studies with a focus on the humanities 

and social sciences, particularly culture, language instruction, history, 

sociology, political science, ethnography, and history of science, and 

has attracted visitors and contributors from virtually every Hungarian 

community in the world. The presentations draw upon a range of per-

spectives and methodologies and are often interdisciplinary in nature. 

Topics related to the Hungarian diaspora around the world have been 

of main interest.  

After the fall of the Iron Curtain, attention to such gatherings in-

creased sharply. The first democratically elected President of Hunga-

ry, Árpád Göncz, paid tribute to the Congress in a special declaration 

in 1992, and last year’s keynote speaker was János Martonyi, current-

ly Hungary’s foreign minister. 

This year’s invited speaker was Dr. Pál Hatos, Director of the 

Balassi Bálint Institute, “an institution which is able to perform all 

the duties related to the preservation, development, presentation, 

spreading and research of the Hungarian language and culture, and 

which unifies the … system of institutions of Hungarology” 

(www.bbi.hu), established in 2002 by Hungary’s Ministry of Educa-

http://www.bbi.hu/
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tion. Congressman Dennis Kucinich, one of the Honorary Principal 

Patrons, personally addressed the participants. 

My presentation focused on Hungarian maintenance efforts that 

vary depending on geographic location and political and cultural en-

vironment; these factors strongly influence the minority experience. 

To be sure, each group, especially if they live in different countries 

and thus in different cultural and linguistic embeddings, faces its own 

set of challenges. A comparison of some of these communities and 

their specific maintenance methods and success rates, as well as con-

sultations with fellow educators and language instructors, have been 

very beneficial, even for my own student recruitment.  

One point we discussed after the talk in particular was the ques-

tion of whether an ethnic entity can survive as such after language 

loss. As a lecturer in Hungarian, I have students with diverse profiles 

and backgrounds, among them heritage learners and speakers with a 

wide range of knowledge, including basically zero. Even in the latter 

case, i.e., in the complete absence of linguistic fluency, many students 

still have fairly strong ties to the old culture, an indication of a certain 

success in maintenance, based on the perpetuation of community 

practices, traditions, shared knowledge, rituals, and family memories. 

These, coupled with the rise of personal curiosity and the develop-

ment of identity by college age, indeed often serve as strong-enough 

forces of motivation to enter heritage language instruction. 

One of the most inspiring parts of the conference was a lively 

three-hour-long roundtable on language policy issues and language 

and identity maintenance in the diaspora. It has become clear that the 

scattered communities’ and Hungary’s dependence on one another for 

cultural and linguistic pursuits and networking is mutual. Dr. Hatos 

explained that, contrary to frequent misperceptions, and following 

long decades of Cold War isolation, Hungary is just as eager to utilize 

the extensive experience of Hungarians living abroad, often from the 

third or fourth generation, as are these heritage speakers and learners 

to receive support for their efforts in maintenance from the country of 

their predecessors. 

This summary is of a presentation by Gergely Tóth at the 2010 Hungarian Con-

gress in Cleveland, OH. Tóth is Lecturer in Hungarian at the University of California, 
Berkeley. Founded in 1994, the Berkeley Language Center is a department in the Divi-

sion of the Arts and Humanities of the College of Letters and Sciences. The BLC’s mis-

sion is to support the learning and teaching of heritage and foreign languages on the 
Berkeley campus and, where appropriate, in the University of California system. This 

summary was originally published by the university on January 18, 2011 and is ex-

cerpted from: http://blc.berkeley.edu/index.php/blc/post/blc_travel_grant_report/  

http://ls.berkeley.edu/
http://blc.berkeley.edu/index.php/blc/post/blc_travel_grant_report/
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Gabriella Óvári: 

If not us, then who will be Hungarian? 

This presentation was given in 3 parts: 

1. Questions we all need to ask ourselves and think deeply 

about; 

2. Discussion of the 14
th

 Australian and New Zealand Hungarian 

Cultural Convention held in Canberra, Australia from 27
th

 

December 2009 to 3
rd

 January 2010 (8 days); 

3. In summary, the outcomes of the Convention and the re-

sponse to the title of this presentation. 

Firstly, I would like to thank the Hungarian Association in 

Cleveland, USA for giving me the opportunity to make this presenta-

tion.  Thank you. 

A special thanks to Márta (Dr Pereszlenyi-Pinter) for sending us 

emails and keeping us informed about the Congress. 

A short background of the presenter, because it is significant to 

my message.  Anna-Gabriella Óvári was born in Budapest, daughter 

of Sándor Pásztor, who has been recognized by Árpád Akadémia with 

sliver awards for his poetry and short stories.  My mother was born in 

Szinérváralja, Greater Hungary.   

So, there is a strong Hungarian connection and it is a great credit 

to my father (and mother) that I can speak Hungarian.  My parents 

both received the highest award of the Order of St. László in Mel-

bourne, Australia in the 1990’s. 

In my forties I started to write and read Hungarian fluently and 

am still learning today.  I am currently one of the teachers of Árpád-

házi Iskola és Tánc in Canberra, Australia and since February 2011, 

students from this Hungarian school can obtain year 12 matriculation 

status in the Hungarian language in Canberra, the capital of Australia. 

Our family, mother, father, brother and I left Magyarország in 

1956, went to Switzerland and arrived in Australia in 1957, so it is 

nearly 54 years I have been there.  I obtained three degrees: Commu-

nications Engineering, Applied Physics and Mathematics, and Educa-

tions.  I was trained as a Nuclear Physicist but became a fulltime col-

lege educator in Physics, Mathematics, Chemistry and Biology for 17 

years. 
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My husband, Attila (whose family also came to Australia about 

the same time) and I have two sons, Attila and Zoltán.  Attila is mar-

ried with three children: Attika 11 years, Angéla 8 years and An-

ni-Panni 6 years. 

* 

Examining the topic deeply with great thought some questions 

need to be asked of ourselves: 

1. Why am I in this country? 

2. Why did I leave my motherland? 

3. When did I leave my country of birth? 

4. What sort of family was I born into? 

5. Who are my ancestors? 

6. Do I know them? 

7. Do I keep in touch with them? 

8. Are any of these questions important to me? 

9. What are the main priorities in my life? 

10. Do I just live in the present? 

11. Do I consider financial outcomes the main priority in my 

life? 

12. How old was I when I arrived in the new country? 

13. How was I greeted when I arrived? 

14. Did I assimilate or want to “fit-in” straight away? 

15. Did my parents want this? 

16. If I was a child when I arrived, did my family attitudes have 

an effect on my thoughts about these questions? 

17. Did my peers have an effect on us choosing to be Hungarian 

or some other? 

From the 27
th

 December 2010 to 3
rd

 January 2011, the 14
th

 Aus-

tralian and New Zealand Hungarian Cultural Convention was held in 

Canberra, Australia.  Attila Óvári, my husband and President of the 

Ausztráliai és Új-Zélandi Magyar Egyesült Szövetség (AÚZMESz).  

AÚZMESz is the largest organization representing Australia and New 

Zealand.  Every 3 years a Convention is held in a host city and people 

attend from all regions of the world.  These conventions started in 

1969 in Melbourne and have been held in Perth, Adelaide, Sydney, 

Melbourne and the first time (the 14
th

) was held in Canberra as a con-

sequence of my husband being the President of the Association.  I 
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was given the title of being the main organizer.  It was great to cele-

brate our existence, the fact that we are a community in the world, 

who still believes that it is important to showcase our culture, history, 

dance and our existence. 

During the 8 day celebration, there were Arts and Crafts Exhibi-

tion, History Workshops, Health Workshops, Spiritual Retreats, New 

Years’ Eve Ball showcasing our beautiful Hungarian Costumes, 

Opening Mass, Closing Mass, Reformed Church Services, Gala 

Opening Concert, Youth Concert, Closing Concert, Literary Night, 

Magyar Harcosok Bajtársi Közössége (MHBK) and Elszakított Terü-

letek Ebédje (4
th

 June 1920) and lots of occasions for all to “get-

together” for breakfast, lunch and dinner.  Games day: Romi, table 

tennis, chess, Texas hold ’em, fishing, etc.  Talent Quest, Playgroups 

for children, Hungarian dance seminar, Bus Trip and Lake Cruise. 

There were about 1,000 people who attended during the 8 days 

and many Australians and other nations joined us for some of the 

functions (we showcased!) 

Everyone who came to the Convention went home uplifted in 

their spirits, renewed in knowing who and why they are Hungarian 

and looking forward to meeting again in 3 years time at the 15
th

 Con-

vention in Adelaide 2012-2013. 

* 

In summary, all of us need to attend each others functions to 

strengthen our Hungarian Identity.  Australia has a very strong British 

culture, being a colony of the British Empire, where convicts were 

sent in the beginning.  This begins the instant children are socialized 

at the earliest age. 

Hungarians, who not only learn the language and have a Hungar-

ian heart, need to discover why they were born into a Hungarian 

family. 

According to a Duna TV program aired in November 2010, there 

are 3 types of Hungarians in the World today. [I would like to empha-

size that these are not first (best) and third (worst).  Nothing to do 

with ratings.]  Just simply where people live geographically: 

1. Hungarians who live in Hungary; 

2. Kárpát-medence Hungarians; 

3. Rest of the World Hungarians, who have left the mother 

country for whatever reason and now have made a new home 

but, have a Hungarian heart. 
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There are many Hungarians throughout the world who do not 

speak Hungarian but, have a Hungarian heart.  So, what is a Hungari-

an heart? What are these people like? What are these people’s needs 

and attitudes?  How do they deal with people?  What talents have the 

Hungarian nation give the world? See, the number of Nobel Prize re-

cipients, the logic of the language, how children grow up culturally? 

Hungarians have an awesome language, unique in the world (cf. 

Bowring, Sir John. Poetry of the Magyars preceded by a sketch of the 

language and literature of Hungary and Transylvania.) We have a 

history where many of the Hungarian Kings became saints. We need 

to showcase what true Hungarians are like and live by these examples 

everyday.  It is good to be a proactive Hungarian even in the rest of 

the world category. We need to teaching children, grandchildren and 

great-grandchildren about the culture and history of the nation. Chil-

dren love to learn through activities such as playing, singing songs 

and praying. Through these activities they can hopefully understand 

more and take greater involvement because it would be a disappoint-

ment if, you have a Hungarian heart, to end up like the Last Samurai. 

Finally, in this era of networking and with the opportunity of the 

Internet, Skype is available to us all – you can contact us on Skype 

name: ovari21 – we can reach out to each other worldwide to support 

and strengthen each other as Hungarians. 

 

Attila I Óvári, President Federal Council of Hungarian Associations in  

Australia and New Zealand, with his wife Gabriella, main organizer  

and Patron, Tamás Gábor from Sweden. 
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Winners of the Talent Quest. 

 

Youth Concert emcees Aleera Wren (in English) and  

Zoltán Óvári (in Hungarian). 
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Rácz Zsuzsanna: 

NÉHÁNY SZÓ A MAGYAR KONYHA 

SAJÁTOSSÁGAIRÓL 

 „Kis Magyar Konyha Tanfolyam” 

Szeretettel köszöntöm az ebéd után bizonyára kissé elpilledt 

hallgatóságot! Számos nemes elődöm méltatlan utódaként ma a 

magyar konyha egyszerű és bizonyára sokak által jól ismert, az 

amerikai konyhától és étkezési szokásoktól eltérő vonásairól 

szeretnék néhány szót szólni. Bizonyára sokaknak lesznek ismerősek 

az általam elmondott szokások, fogások és életmódbeli különbségek; 

de az a reményem, hogy mindenki tanulhat valami újat – és remélem, 

hogy én is tanulhatok majd újat Önöktől. Közben pedig a tanulság 

fokozására egy kicsit falatozgathatunk is éppen.  

Igen, a magyar konyha sokkal több, mint a pörkölt, de azért 

nehogy félreértés essék, evvel nem szeretnék semmi rosszat mondani 

a méltán közkedvelt magyar pörköltre és hosszabb levű testvérére, a 

gulyáslevesre, hanem csak szeretnék a magyar konyha méltán 

megbecsülendő sajátosságairól néhány szót ejteni. 

Először is a magyar ember állandóan eszik, komolyan eszik, 

amikor pedig nem eszik, akkor gyakran az ételről beszél, és alig van 

az életnek olyan pillanata, amihez az étkezést ne tudná valamilyen 

formában hozzákapcsolni. Mióta eljöttünk Magyarországról, 

igyekeztünk minden évben hazalátogatni, de a gyerekek iskolája miatt 

mindig csak nyáron tudtunk menni. Idén volt az első év, amikor 

ősszel hazajutottam és így ismét szülőhazámban élhettem át a 

halottak napját (november 2.) és elmehettem édesapám sírjához 

koszorút tenni rá és gyertyát gyújtani. A véletlen különös játéka 

folytán – és a magyar vállalkozói találékonyságnak hála – a 

Farkasréti temető kijáratával szemben áll a hírneves August 

cukrászda. A temetőben már sötét volt, mire mi kiértünk. Óriási volt a 

tömeg, de mindenki csendben és meghatottan igyekezett a teljesen 

kivilágítatlan utakon és ösvényeken csak a sírokon égő gyertyák 

fényénél eltalálni szerettei sírjához. Utána az August a maga 

hangulatos monarchiát igéző belsejével nagyon jól esett, és persze 

elsőnek forralt bort rendeltünk, amit azon a napon ajánlottak a 

cukrászdába betérő megfáradt gyászolók átmelegítésére. 

 

Forralt bor: legjobb vörösborból készíteni, mint pl. az egri 
bikavér. Forralásig melegítünk 2/3 rész bort és 1/3 vizet, ezt 
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ízlés szerinti cukorral édesítjük (édesebb borba kevesebb, 
szárazabb borba több kell) és fahéjjal, szegfűszeggel, 
citromhéjjal és esetleg kis citromlével is ízesíthetjük. Nem 
célszerű igazán forralni, csak jól átmelegíteni és a fűszereket 
leszűrve hőálló poharakban fogyasztjuk. Ködös őszi estéken 
nincs nála jobb. 

 

Mielőtt rátérnénk a magyar étrend megbeszélésére, szeretnék 

néhány szót ejteni a szendvics, avagy kanapé vagy rakott kenyér 

nevű, ha nem tévedek, eredetileg - mint a kardigán - angol 

találmányról, illetve ennek magyarosított változatáról. Az eredeti két 

a héjától gondos előrelátással megfosztott kenyérszelet közé bekent 

valamilyen krémből, felvágottból stb. állt, amit hagyományosan 

háromszög alakra vágtak. Ennek a gazdagított változatai a mai 

amerikai szendvics, aminek praktikus előnye, hogy két kézzel lehet 

fogni és kis ügyességgel akár vezetés közben is el lehet fogyasztani 

anélkül, hogy az ember leenné magát. Hanem a magyar ínyesmester 

nem így gondolkozik, hanem a szendvicset is felhasználja, hogy 

ízlését és ötletességét a belső tartalmat és a külső szépséget illetően 

érvényre emelje, vagyis a magyar szendvics nyitott és így már 

messziről elárulja, milyen finomságokra számíthat a fogyasztója. 

Hagyományosan a szendvics az úgynevezett szendvicskenyérre 

készül, ami a francia kenyérhez hasonló eléggé omlós fehér kenyér. 

Ebből szokás kissé ferde szeleteket vágni és azokat először vékonyan 

megkenni vajjal, krémsajttal vagy juhtúróval, erre az ízletes rávalókat 

a szemnek is tetszetős módon ráhelyezni. Mik lehetnek ezek? 

Hagyományosan szinte akármi, ami szemnek és szájnak ingere és ami 

az előző esti vacsoráról megmaradt, mint pl. sonka, hideg marha, 

pulyka vagy sertéssült vékony szeletben vagy apróra vágva avagy 

püré alakjában, füstült, főtt marhanyelv, szalámi, mortadella vagy 

bármi egyéb felvágott, csirke vagy pulykamell, libamell 

(hagyományosan ez füstölve is), egybesült vagdalt hús (más néven 

fasírozott) vékony szeletben, szardínia, szardella, hering, füstölt 

lazac, kaviár, kapribogyó, kemény tojás, gomba, különféle sajtok 

szeletben vagy felkenve, franciasaláta és különösen az angoloknál 

kedvelt nyers uborka, paradicsom vagy paprika szeletek. Férjem régi 

kedvence a szelet sonkára helyezett egész tükörtojás, az úgynevezett 

„Pannónia szendvics”. A szendvics hagyományosan a délutáni és az 

esti teás összejövetelek közkedvelt fogása volt. 

A magyar étkezési szokások leginkább talán a súlypontjukban 

térnek el az amerikai szokásoktól. Hagyományosan a magyarok 

sokszor esznek, egy nap legalább ötször is. A reggeli lehet egy pohár 
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sietve felhajtott tejeskávé, kakaó vagy tea egy szelet pirítóssal vagy 

egy vajaskiflivel – a kifli nem összetévesztendő a sokkal tömörebb és 

laktatóbb bagellel – de a hiányokat a tízóraival lehet pótolni, ami 

afféle második reggeli, a hobbitok „second breakfast”-je, és 

valamiféle szendvicsből áll, ami mellé meleg vagy hideg ital és 

esetleg gyümölcs jár. Azt gondolná az ember, hogy evvel aztán 

sokáig el lesz a derék magyar, de tévedne: amikor a templomokban 

megszólal a déli harangszó, a gyomornedvek jelzik, hogy eljött az 

ebéd ideje, vagyis minden rendes magyar megebédel valamikor dél és 

2 óra között. A hagyományos magyar ebéd mindig legalább három 

fogásból áll: leves, második fogás és desszert. Ezek után nem 

meglepő, hogy aki teheti, ebéd után alszik egy kicsit, bóbiskol, ahogy 

a nagyapám szokta mondani. Délután jön az uzsonna ideje, ami 5 óra 

körül teából és hideg mellévalókból, szendvicsből és süteményből áll, 

és ma már a vacsora jelentéktelenebbé vált, egy pohár joghurt vagy 

kefir, sajt és alma lehet például. Ami a legfontosabb, hogy a nap 

folyamán a fő étkezés az ebéd, ami minden szempontból sokkal 

egészségesebb a késő esti időre eltolódott nagy evésnél, a 

hagyományos amerikai vacsoránál. Persze a mai világban 

Magyarországon is eltolódott a hagyományos étkezési rend, mert az 

emberek többsége dolgozik és nem engedhet magának olyan luxust, 

mint az ebéd utáni alvás vagy a napi ötszöri étkezés. Marad a reggeli, 

esetleg egy kávé a délelőtt közepén, az ebéd továbbra is a nap fő 

étkezése (példaként felhoznám a kisebb magyar boltok ablakaiban a 

feliratot: ebédidő 12:30-1, ami alatt azt kell érteni, hogy az egész 

üzlet bezár délben fél órára!) és az uzsonna egybefonódik a 

vacsorával és a családok közös, estéli, hideg, a napot befejező 

étkezésévé vált. 

Most az ebéd fogásairól szólnék néhány szót. A valamikori 

magyar konyhák nagy magyar ételsoraiban mindig szerepelt leves és 

előétel egyaránt, de a gyakorlatban ma ez a levesre korlátozódik. Az 

én számomra a magyar konyha legnagyobb vívmányai a magyar 

levesek, amik rendkívül változatosak és ízletesek. Levessel kezdeni 

az étkezést igen bölcs dolog. A leves előkészíti a gyomrot a továbbiak 

befogadására – illatos, meleg, fűszeres folyadék. (Sokkal 

egészségesebb, mint a hideg előételek.) A csalafintaság benne az, 

hogy a forró folyadék ki is tölti a hasat, evvel kvázi a mértékletes 

fogyasztásra is ösztönöz. A magyar ember leveses, ami azt jelenti, 

hogy leves nélkül nem ebéd neki az ebéd. A másik magyar 

jellegzetesség a kenyér szeretete, a kenyérnek ott van a helye minden 

fogás mellett és szinte a torták kivételével fogyasztják is minden 

fogás mellé. Visszatérve a levesre, a magyar leves talán 

legszembetűnőbb tulajdonsága a hígsága, ízletes, forró lé, a feladata a 
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gyomor előkésztése a további fogások befogadására. Ellentétben a 

francia levesekkel a magyar leveseket többnyire vízzel hígítják, nem 

pedig valamiféle húsos alaplével vagy borral, ami szintén hozzájárul 

könnyűségükhöz. A leves lehet sűrítetlen, ilyenek a különféle 

húslevesek; vagy lehet őket sűríteni, aminek a hagyományos módjai a 

staubolás, azaz a liszttel való szórás, továbbá a habarás vagy pedig a 

rántással való sűrítés.  

 

A húsleves készülhet többfajta húsból, májból és esetleg 
csontból egyszerre, amihez a következő zöldségeket szokás 
tenni: sárga- és fehérrépa és zeller gumó, ezek az 
elengedhetetlen zöldségek. A zellergumó itt ritka és drága, 
lehet helyette szár zellert használni. Ami a sárgarépát illeti, a 
magyar sárgarépát ízben az itteni friss sárgarépa, vagy a mini 
sárgarépácskák közelítik meg, nekem még jó a tapasztalatom 
van a furcsa megjelenésű szivárványrépával is. Az arányokat 
illetően a sárgarépa tömege kétszer annyi legyen, mint a 
fehérrépáé, a gyökérzellerből pedig a fehérrépánál is 
kevesebbet tehetünk. Ezen felül egy kis fej hagymát, egy 
gerezd fokhagymát tehetünk bele és idény szerint, ha van 
belőle otthon egy kis kelkáposztát, karalábét, egy zöldpaprikát 
és paradicsomot és egy kisebb burgonyát is. Az egészet kis 
lángon kell sokáig főzni, majd leülepedni hagyni és végül 
tészta- vagy csigametéltet, májgombócot, stb. főzni bele. 

A gyümölcsleves az utóbbi időkben jött igazán divatba. 
Nagy előnye, hogy hidegen is nagyon kellemes, ezért meleg 
nyári napokon különösen szívesen fogyasztják. A 
legkülönfélébb gyümölcsökből lehet elkészíteni, rám mély 
benyomást tett Juhász Edit birsalma levese, amit a 2008.-as 
Vintner vacsorára készített. Talán a legfinomabb a meggyleves 
a gyümölcslevesek között, de igazán bármilyen gyümölcsből 
elkészíthető. A legfontosabb az édes és a savanykás és a sós 
megfelelő egyensúlyának a megtalálása. A meggyleveshez a 
kimagozott meggyet enyhén cukrozott vízben megfőzzük, 
amibe egy icipici sót is tehetünk, amikor elkészült, behabarjuk 
tejfölös habarással. Lehűtve is és langyosan is fogyaszthatjuk, 
díszítésként tehetünk mellé egy kis mentolágat, és aki nagyon 
jót akar, az tehet bele felvert tejszínt is.  

A zöldségleveshez nincs okvetlenül szükség húsra, de 
ahhoz először a sárga- és fehérrépát és a zellert zsiradékon 
(ez hagyományosan sertészsír volt, de helyette lehet növényi 
olajat vagy vajat is használni) megpirítjuk, jó magyar szóval 



143 

megdinszteljük, és amikor a zsiradék színe sárgás és az illata 
mesés, megszórjuk egy kis liszttel, amivel tovább pirítjuk és 
amikor a liszt világosbarna színű, kis pirospaprikát is adhatunk 
hozzá és vízzel felöntjük; ekkor tehetünk bele egy kis fej 
hagymát is. Természetesen só, bors, köménymag, tárkony, 
kakukkfű és egy babérlevél a levesek ízesítésének a 
szakácsmester kedve szerinti mennyiségben a kellékei. Tálalás 
előtt a levest lehet tésztával sűríteni és tejfellel dúsítani. A 
csodálatos magyar levesek sorát hosszan lehetne sorolni, de a 
lényegük az, hogy illatos, finom, forró lével készítjük elő a 
gyomrunkat a főfogásra. 

 

Az ebéd második fogása az elsőhöz illeszkedik, ha az elsőben 

sok volt a hús, a második lehet tészta vagy főzelék feltéttel. Ha 

azonban az első fogás vegetáriánus volt, akkor a második fogás 

húsétel körettel és salátával. A magyarok a salátát a hús mellé eszik 

és nem első fogásként vagy főételként. Például júniusban 

hagyományos volt a friss zöldborsóból készült zöldségleves, amihez 

második fogásként illett a bécsiburjú petrezselymes burgonyával és 

uborkasalátával; de ha az első fogás tárkonyos csirkeaprólék leves 

volt, ahhoz úgyszintén júniusban adhattak borsófőzeléket 

tükörtojással, habár őszintén meg kell mondanom, azokban a régi 

szakácskönyvekben hagyományosan inkább sertéssült lett volna a 

borsófőzelék mellé is.  

 

A magyar saláták hagyományosan többségükben 
zsiradék nélkül készülnek és így is rendkívül ízletesek. A fejes 
saláta készülhet Boston vagy Bibb lettuce-ból, amit két vagy 
négy részbe vágás után jól megmosunk és a dresszingelése 
pedig nem áll másból, mint egy kis citromlével való 
lecsöpögtetéséből, amihez ízlés szerint egy kis porcukrot is 
tehetünk. A fejes salátának fogyasztják az enyhén fonnyasztott 
változatát is, akkor cukros-ecetes lében hagyják állni, minél 
tovább áll benne, annál inkább megfonnyad, de így is nagyon 
ízletes. Az uborka saláta megmosott, meghámozott és a 
magjától megtisztított uborkából készül (a kígyóuborkát 
azonban még csak meg sem kell hámozni), amit vékony 
szeletekre gyalulunk és azt ízesítjük pici sóval, ecettel és 
cukorral; ezekhez ízlés szerint tehetünk fokhagymát, tejfölt 
vagy tejszint, pirospaprikát és darált borsot. Az így elkészített 
uborkasaláta hűtőben eláll néhány napig is. Sorolhatnám még 
a magyar saláták sorát, nekem kedvencem még a 
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káposztasaláta, ami legyalult káposztából szintén csak só, ecet 
és cukor hozzáadásával készül és hűtve sokáig jól eláll. 
Mondanom sem kell, hogy nincs olyan saláta, amin egy kevés 
apróra vágott zöldpetrezselyem ne javítana. (a tetszetős 
göndör fajtánál a sima levelű sokkal finomabb ízű!)  

 

A főzelékekről szeretnék néhány szót szólni. A főzelékek alapja 

főtt zöldség, amit valami módon lédúsan besűrítenek. Azt gondolom, 

a vajas, éppen csak ropogósra párolt franciás zöldség és a csőben 

(sütőben) sült „au gratin” közötti magyar invencióról van itt szó. A 

főzelékeknek széles változata van, csak egy szakácskönyvben 

találtam zöldborsó, zöldbab, lencse, szárazbab, rendes és kelkáposzta, 

tök, burgonya, karalábé, karfiol, sárgarépa és úgynevezett 

finomfőzelék receptjére. 

 

A zöldborsófőzelékhez a hüvelyéből kifejtett zöldborsót 
vajon egy kevés sós víz vagy húsleveslé időnkénti 
hozzáadásával megpároljuk, végül meghintjük egy kis liszttel 
(pestiesen stauboljuk, a liszt semmi esetre sem pirulhat meg, 
csak éppen egy kissé átmelegszik a vajban, mint a fehér 
mártásnál) és ízlés szerint egy kis porcukrot is hozzátéve 
felengedjük húsleveslével vagy tejjel. Én szeretem ebben is az 
apróra vágott zöldpetrezselymet, de ez már csak opcionális. 
Szintén lehet a zöldborsó mellé a zsenge hüvelyből is vagy 
kínai ételekhez használt zsenge kifejletnek szemű zöldborsóból 
néhány szemet melléfőzni, kellemes, tavaszias ízt ad hozzá. A 
finomfőzelék hasonlóan készül, de abban a zöldborsó mellé 
teszünk még kockára vágott sárgarépát, karalábét, zsenge 
burgonyát is. 

A zöldbabfőzelék egyformán készülhet sárga színű 
(magyarul vajbab) vagy zöld színű zöldbabból is, de talán a 
vajbab finomabb. A friss zöldbabot megtisztítjuk úgy, hogy 
levágjuk a felső és alsó kis szárait és ha nem nagyon gyenge, 
az oldalán lévő erős szálkát lehúzzuk. Aztán ferde kocka alakra 
vagdaljuk és sós vízben puhára főzzük. Mikor már megpuhult, 
közép vastag rántást csinálunk, berántjuk, felforraljuk, és 
tálalás előtt tejföllel gazdagítjuk. Egyébként vékonyabb 
rántással, esetleg habarással ugyanígy készül a zöldbableves. 
A főzeléket is készíthetjük rántás helyett habarással. Én 
szoktam néhány kisebb fokhagymagerezdet is belefőzni, amit 
aztán fogyasztás előtt ki lehet belőle venni, esetleg 
szétnyomva visszatenni. A zöldbabhoz illik a savanykás, 
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pikáns íz, lehet tárkonnyal, tárkonyecettel és pici cukorral 
megbolondítani.  

Feltétként a zöldborsófőzelékhez a rántott hús, sertés vagy 
borjú de talán leginkább a rántott csirke illik. A 
zöldbabfőzelékhez azonban ellenben a pörkölt bármilyen 
formája, vagy a párolt marhahúsok illenek.  

A töltött káposzta közkedvelt és jól ismert magyar étel, a 
clevelandi magyar cserkésznap közkedvelt fogása. Az a 
recept, amit itt leírok, az otthoni szabályokkal módosítható, én 
csak néhány végső eljárást szeretnék hozzátenni, vagyis hogy 
az i-re feltenni a pontot. Magyarországon lehet kapni egészben 
savanyított káposztafejeket, amit itt is találtam a West Side 
Marketen; de ha ilyen nem áll rendelkezésünkre, kénytelenek 
vagyunk friss káposztalevelet használni, amit azonban előzőleg 
valamilyen eljárással megpuhítunk, hiszen a töltelék köré kell 
majd hajtogatnunk őket. Ezt elérhetjük főzéssel vagy 
fagyasztással is, utóbbi esetben persze a fagyott káposztát 
előbb felengedjük szobahőmérsékletre. Az alaprecept: kb. 1 
font darált sertéshús mellé súlyának 1/10-ed részét kitevő 
apróra vagdalt szalonnát, 1/8 résznyi mosott (esetleg félig 
előfőzött) rizst, 1 tojást, kevés törött borsot, kis magyar 
pirospaprikát és sót adunk és evvel összegyúrjuk. Ideálisan 
egészben savanyított káposztáról lefejtjük a leveleit és ezekre 
egy-egy jó kanállal teszünk a keverékből, összecsavarjuk, s a 
végeit bedugdossuk. 2 font savanyú káposztát (ha túl savanyú, 
kimossuk) lábasba teszünk. Köréje rakjuk a töltelékeket, s 
annyi (káposztalével vegyített) vizet öntünk rá, hogy jól ellepje; 
megsózzuk és körülbelül 1 1/2 -2 óra hosszat főzzük. Ekkor 
vékony rántást készítünk, feleresztjük a káposztával – 
amelyből előzőleg kiszedtük a töltelékeket – s felforraljuk. 
Tálalás előtt visszatesszük a melegen tartott töltelékeket a 
káposztába, amelyet 1-2 kanál tejföllel ízesítünk. Ízét nagyon 
emeli, ha füstölt húst, lehetőleg oldalast főzünk bele. 

 

Ez az Ínyesmester eredeti töltött káposzta receptje. 

Természetesen ennek számos változata ismert, ahány magyar 

háztartás, annyiféle töltött káposzta recept van. A változatok eltérnek 

a felhasznált füstölt hús mennyiségében és milyenségében (amit ha 

előre megfőztünk, egy részét bele lehet a töltelékbe darálni, levét 

pedig a káposztához tölteni); a káposzta kicsi, belső leveleit hozzá 

lehet szeletelni a savanyú káposztához, de apróra vágva a töltelékbe is 

lehet tenni, amit kellemesen lazít; van, aki a töltelékbe tesz hagymát, 
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amit előzőleg vagy megpirított, vagy sem, majoránnát, a káposztába 

babérlevelet és köményt, füstölt kolbászt stb. stb. Az én hozzáadásom 

a tálaláshoz járul hozzá. Az így elkészített töltött káposzta hűtőben 

vagy télen a garázsban is sokáig eláll – azt gondolom, a káposzta 

magas C-vitamin tartalma mint természetes tartósítószer nagyban 

hozzájárul ehhez  – a felmelegítése pedig sokat javíthat rajta, ha a 

sütőben történik. A pirult káposzta sokkal finomabb, mint a főtt. A 

megmelegítendő káposztát lapos tűzálló tálba helyezzük lé nélkül, 

kevés levét elkeverjük paradicsompürével és tejszínnel vagy tejföllel 

és evvel leöntjük a káposztát és a sütőben 350 fokon addig sütjük, 

amíg a káposztacsomagok szép pirosra meg nem sültek. Igazi ünnepi 

eledel. 

Befejezésül ősz lévén a savanyúáfonya süteményben való 

felhasználására szeretnék egy könnyen elkészíthető receptet adni. A 

közismert bögretészta savanyúáfonyás változatáról van szó. 

 

Savanyúáfonyás vajas sütemény: két rúd puha sótlan 
vajat kikeverünk egy kisebb bögre (2 cups) cukorral, ehhez 
hozzáadunk 2 tojást, esetleg egy kiskanál vaníliát és egy csipet 
söt és amikor evvel is simára kevertük, egy bögre (2 cups) 
lisztet. Az egészet tepsibe tesszük, elsimítjuk és a tetejére 
teszünk annyi savanyúáfonyát, amennyit bele tudunk 
nyomkodni. (Mivel a tésztában amúgy is igen sok vaj van, nem 
szükséges a tepsit előre kivajazni.) A tetejére fahéjjal elkevert 
cukrot szórunk és 350 fokos sütőben kb. 40-45 perc alatt 
megsütjük. Kihűlés után kockára vágjuk. Az édes és a savanyú 
kontrasztja teszi ezt a süteményt olyan kellemessé. 
Magyarországon, ahol a savanyúáfonya ismeretlen, meggyel 
vagy szilvával szokták ezt a süteményt elkészíteni, de itt a téli 
hónapokban a vitamindús savanyúáfonyával készíthetjük. 
Egyszerű és nagyszerű. 

 

ENGLISH TRANSLATIONS OF RECIPES 
 

Mulled wine: best made from red wine, like Merlot. Heat 2/3 

wine and 1/3 water with sugar, cinnamon, nutmeg, cloves, lemon 

juice and lemon rind until it is just about to boil. Strain and pour into 

heat resistant cups.   

Meat Soup: it can be made with several different kinds of meat, 

and/or bone and a piece of liver. Place them into a soup pot with 

plenty of cold water, peppercorn and salt. Slowly bring to a boil. 
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Remove scum on top with a ladle, add onion, garlic, carrots, celery 

and parsley roots, and if you have at home a little piece of Savoy 

cabbage and/or kohlrabi, a small potato, paprika and tomato. Cook 

very slowly, never let it boil. Cook and add noodles.  

Sour-Cherry Soup: Cook pitted sour cherries in water with 

moderate amount of sugar and a pinch of salt. Stir 2 tablespoons of 

flour with 1 cup sour cream or heavy cream till smooth. Take some 

liquid from cherry pot and add to the flour mixture; stir until smooth. 

Pour this mixture back into the soup and simmer for a few minutes. 

Can be enjoyed lukewarm or chilled, garnished with whipped cream 

and mint leaves. 

Root Vegetable Soup: Clean carrots, celery and parsley roots 

and slice them. Brown them together with a little oil or bacon fat in a 

pot over low heat about 10 minutes until fragrant and oil becomes 

yellowish. Add 2 tablespoon flour and cook for a few minutes more. 

Add water or chicken stock, salt, paprika and a small onion. Pepper, 

caraway seed, tarragon, thyme and bay leaf can also be added 

according to taste. Before it is done, it can be garnished by soup 

noodles or dumplings and sour cream. Don’t forget to remove bay 

leaves! 

Lettuce in Vinegar Dressing: Wash Boston or Bibb lettuce 

leaves. Mix ½ cup white vinegar, ½ tablespoon sugar and a pinch of 

salt; wait till sugar and salt dissolve. Mix lettuce leaves and dressing 

and let it stand till leaves absorb dressing and get a little withered.  

Cucumber Salad: Peel cucumbers and remove seeds (this is not 

necessary if using English cucumbers). Cut them into thin slices. Add 

salt, sugar and vinegar to taste (better start with a little and gradually 

add some more). Optional: garlic, sour cream, paprika and pepper. 

Pea Főzelék: Cook peas in butter with some salt, adding water or 

chicken stock as necessary so it won’t burn. When the peas are soft, 

let the liquid completely evaporate, add some flour, heat with it for a 

few minutes on slow heat (flour is not supposed to brown, think 

béchamel and not rue), perhaps add a little powdered sugar and stock 

or milk. Chopped parsley can be added at this point. The so-called 

Tasty Főzelék is prepared much the same, but we add chopped 

carrots, kohlrabi, and young potato to the peas in this dish.   

Green Bean Főzelék: Clean green beans, remove the ends and 

cut them into inch-long slices diagonally. Cook them in water with 

salt and a few cloves of garlic; when garlic is soft, fish them out, 

mash them and put them back with the green beans. When soft, make 
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rue, thicken the főzelék with it. Tarragon or tarragon vinegar and a 

little sugar can be added to taste.  

Stuffed Cabbage: If you can get whole sour cabbage leaves, 

great. If not, you have to soften cabbage leaves by either boiling a 

cabbage head –a very hot and steamy, unpleasant way of doing it – or 

freeze it and let it thaw. Winters in Cleveland make this method real 

easy; just make sure that the deer don’t find your cabbage head in the 

snow. Either way you have softened the cabbage leaves. Mix ground 

pork and add for every 1 pound pork 1/10 lb minced bacon (the 

smoked, fatty kind) and 1/8 lb rice (washed, half-cooked),1 egg, 

pepper, paprika and salt; mix well. Fill cabbage leaves with the 

stuffing mixture, form rolls, pinch ends together to seal them. In a 

large casserole put sauerkraut (if it is too sour, wash it first) with 

smoked meat (preferably pork ribs, if not, hocks); cut remaining 

cabbage leaves and mix with sauerkraut, put cabbage rolls on top and 

add enough water (mixed with sauerkraut juice) to cover it. Add salt 

and cook it for 1 ½-2 hours, until rolls are tender. Prepare a rue, add 

cabbage (remove rolls first), boil. Put the rolls back and add sour 

cream to taste.  

Improved version: Add ½ cut tomato juice to the cooking liquid. 

Before serving, put drained sauerkraut in a casserole dish, add rolls 

on top; mix cream or sour cream with sauerkraut broth and pour over 

it. Bake in 350 oven for about ½ hour. Add some sour cream on top 

before serving. 

Cranberry Butter Pastry: Gradually mix two sticks sweet soft 

butter with 2 cups of granulated sugar, whip it well. Add 2 eggs, after 

they are incorporated, add 2 cups of flour. Put dough in baking pan, 

level it with a spatula and top it with cranberries; push them into the 

dough. Sprinkle generously with sugar/cinnamon mixture. Bake in 

350 oven for about 40 to 45 minutes. 
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V. 

AZ ÁRPÁD AKADÉMIA 

XLIV. és XLV. ÉVI KÖZGYŰLÉSEI, 

ELŐADÁSAI 

 

AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XLIV. ÉVI 

RENDES KÖZGYÜLÉSE 

 
Vasárnap reggel 2009. november 29-én reggel 9:30-kor megnyi-

totta Somogyi F. Lél – főtitkár (Cleveland, OH), majd következett az 

előszó és a mise, utána három előadás. A Kongresszus ünnepélyes 

bezárása zárónyilatkozattal és a magyar himnusszal végződött. 
 

Elnökölt: Somogyi F. Lél – főtitkár 

(Cleveland, OH) 

Mise: P. Forrai Tamás S. J. (Miskolc. 

MO) 

Megnyitó beszéd: Dr. Nádas János, 

reggel 9:30-kor. 

Előadok: 

Dr. Tápay Miklós (Cincinatti, 

OH): „Kié lesz a gázai földgáz?” 

Dr. Hajdú László (Erdély & 

Buffalo, NY): „Romániai Magyar 

Felsőoktatás: Jelen, a Múlt Tükrében” 

Dr. Pereszlényi-Pintér Márta 

(Cleveland, OH): „Ki volt az igazi Báthory Erzsébet?” 

 

ZÁRÓNYILATKOZAT 2009 

Elfogadhatatlan a 21-edik században az alapvető emberi jogok 

megtorlása és a szólásszabadság büntetése 

 
Mindenhonnan összegyűltünk magyarok, Cleveland, Ohio 

városában a Magyar Társaság évi konferenciájára és közgyűlésére, 

2009. november 27-29. Érdekes és értékes programban volt részünk. 



150 

Az összegyűjtött közös kincsek és együttlétünkre csak magyar 

kisebbségeink sorsa iránti aggodalmunk vetett hosszú árnyékot. 

Tiltakozásunkat szeretnénk kifejezni minden szinten, a szlovák állami 

nyelvtörvény ellen. Ez népünk nyelvét és kultúrájának fennmaradását 

veszélyezteti. Elfogadhatatlan a 21-edik században az alapvető 

emberi jogok megtorlása és a szólásszabadság büntetése. 

Ugyanakkor támogatjuk a középiskolai valamint az önálló ma-

gyar egyetemi oktatást és a magyar tradíciók és magyar kultúra meg-

őrzését mind Felvidéken, mind Kárpátalján, Erdélyben és Délvidé-

ken. Felkérjük, az amerikai-magyarságot kövessék kisebbségeink 

sorsát, most különösen Szlovákiában és Kárpátalján és tájékoztassák 

kormányképviselőiket, osszák meg aggodalmaikat és kérjék segítsé-

güket a lenyomás ellen. 

 

 

AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XLV. ÉVI  

RENDES KÖZGYÜLÉSE 

 
Vasárnap reggel 2010. november 28-án reggel 9:30-kor megnyi-

totta Somogyi F. Lél – főtitkár (Cleveland, OH), majd következett az 

előszó és istentisztelet, utána három előadás. A Kongresszus ünnepé-

lyes bezárása zárónyilatkozattal és a magyar himnusszal végződött. 

 

Elnökölt: Somogyi F. Lél – főtitkár (Cleveland, OH) 

Megnyitó beszéd: Dr. Nádas János, reggel 9:30-kor. 

Ökumenikus Istentisztelet: Molnár Lilla és Dobó Dániel 

Előadok:  

Óvári Gabriella (Australia): „Képek a 14. Australian & New Zealand 

Hungarian Cultural Convention-ról”. 

Dr. Mandel Kinga Magdolna (Erdély és Buffalo, NY): „A romániai 

magyarok versenyképessége”. 

Altmann Ede (Cleveland, OH): „Az Arábia és Afganisztán”. 

Dr. Tápay Miklós (Cincinatti, OH): „Izraelnek nyújtott amerikai 

segélyezés”. 
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Elhunytak 
(Sajnos, nem tudunk minden jászjelentést közölni.) 

* 

Dr. Papp Gábor 
 – jogász, közéleti vezető, Magyar Iskolát alapított – 

(1915. február 13. – 2011. február 8.) 

Az amerikai magyar kulturális élet egyik legfontosabb, elismert 

szervezője Papp Endre vármegyei irodatiszt és felesége, felsőpatyi 

Ivány Mária nyolcadik gyermekeként született Máramarosszigeten 

1915. február 13. Édesapja és bátyja, József az I. világháborúban hősi 

halált halt. Özvegy édesanyja 1920-ban Debrecenbe költözött, mert 

Máramarossziget román megszállás alá került.    A legfiatalabb Gábor 

– testvéreivel együtt – a debreceni piarista gimnáziumba járt, ahol 

1934-ben érettségizett. Jogtudományi doktori oklevelét 1944 február-

jában, a Gróf Tisza István Tudományegyetemen szerezte meg. 

A II. világháború alatt a VI. hadtest harcaiban a 20. határvadász 

zászlóalj kerékpáros századának kötelékében, zászlósként vett részt.   

Századparancsnoki beosztásban, az arcvonalban tanúsított magatartá-

sáért hadtestparancsnoki dicsérő elismerést kapott. Worochtánál kö-

zelharcban nyaklövés érte, sebesülten pótalakulatához vezényelték, s 

így a bajorországi Regennél került amerikai hadifogságba. 

Egy évvel később a Párizs közelében lévő Mailly le Campból ha-

zaindították Magyarországra. Ám Passau közelében lelépett a vonat-

ról, hogy Bajorországban élő rokonait megkeresse. Ott 1947 nyarán 

vette feleségül Hokky Károly volt felvidéki szenátor, majd magyar 

országgyűlési képviselő lányát, Katalint, akivel együtt 1951-ben ér-

kezett az Egyesült Államokba. Az Ohio állambeli Clevelandben tele-

pedtek le, ahol újabb főiskolai tanulmányok (Fenn College, 1951-54: 

Dept. of  Business Administration, Accounting, 1954-58: Technical 

Institute – English composition and conversation – Industrial 

hydraulics) elvégzése és az oklevelek megszerzése után bekapcsoló-

dott a cserkészet és a magyarság művelődési tevékenységébe.    A 14-

es clevelandi magyar fiú cserkészcsapatnak tagja volt és 2-évig csa-

patparancsnoka. 

Az általa alapított és vezetett Clevelandi nyugat oldali Magyar 

Iskola tízedik évfordulója után B. Kovács Fréda író felkérésére átvet-

te a clevelandi Magyar Központi Tankönyvbizottság (Hungarian 

Central Committee of Books and Education) vezetését is, 1971-ben 

pedig a Hungarian School Care Club megalapításával a magyar isko-

lamozgalom törvényes alapjait vetette meg.   Harminc évig igazgatója 
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volt a Clevelandi nyugat oldali Magyar iskolának amely a clevelandi 

cserkész csapatokkal karöltve végzi a második generációs magyar 

ifjúság oktatását és nevelését. 

Mint az Egyesült Államok területén működő Egyesült Magyar 

Alap (United Hungarian Fund) ügyintéző titkára, nemcsak ennek a 

szervezetnek a széleskörű tevékenységét irányította, hanem sok más 

amerikai magyar intézmény keretében is értékes, önzetlen munkát 

végzett. Több tankönyv és szépirodalmi mű kiadását mozdította elő. 

1976-ban a Mécs László Irodalmi Társaság megszervezésével Mécs 

László emigrációban megjelent harmadik, Vissza a csendbe című ver-

seskötetének kiadását tette lehetővé.    Több mint húsz éves vezetése 

alatt, az Egyesült Magyar Alap USA több mint másfél millió dollárt 

gyűjt magyar ifjúsági (ösztöndíjak), egészségügyi (korházaknak), ka-

ritatív célokra Magyarországon és határon túli magyar közösségek 

részére. 

Érdeme, hogy a németországi Kastlban működő magyar gimná-

zium anyagi támogatását dr. Harangozó Ferenc igazgató kérésére 

Amerikában megszervezte, s mint a gimnázium iskolabizottságának 

tagja, egyben amerikai megbízottja, folyamatosan biztosítja. 

A magyar Szentkorona értékes és hű mását a készítője, Kiss Jó-

zsef az Egyesült Magyar Alap és Papp Gábor gondjaira bízta. Mind-

szenty József esztergomi érsek és hercegprímás által a clevelandi 

Magyar Iskolában megáldott koronát az őrzője, a szombathelyi Püs-

pök és Egyháztörténeti Múzeumának ajándékozta. 

Dr. Papp Gábor a magyar Templomos Lovagrend, a Szent László 

Rend és a torontói Rákóczi Rend felavatott tagja és a Vitézi Rend 

Nemzetvédelmi Kereszt tulajdonosa volt. 

Gyászolja felesége Katalin, leányai Éva Hedrick, Dr. Papp Klára, 

Gabriella Fleischer, és Ayklerné Papp Zsuzsa, nyolc unokája és az 

egész clevelandi magyar közösség. 

 
Dr. Papp Gábor és v. Falk Viktor. (Somogyi Lél felvétele) 



153 

Lél F. Somogyi: 

Dr. Otto von Hapsburg, friend of Hungarians,  

a true man of honor and courage,  

dies at 98 years of age 

Dr. Otto von Hapsburg passed away at 98 years of age on July 4, 

2011. He was born on November 22, 1912.
1
 For decades, he was a 

strong supporter of the Hungarian Association and the Hungarian 

Congress, often sending letters of greeting to the organization which 

were published in the Krónika volumes over the years. 

His father, the Blessed Karl, was the last emperor of Austro-

Hungary and will become a saint of the Roman Catholic Church. 

Blessed Karl died in 1922. 

With the death of Blessed Karl, the Holy Roman Empire came to 

an end after 1100 years. Dating to the year 800 and the coronation of 

Charlemagne, the Holy Roman Empire was characterized by an open-

ly Catholic faith that defined society. Dr. Otto von Hapsburg carried 

on in the spirit and with the same intent as his father, standing for the 

values of a Christian Europe. His affinity for Hungary and Hungari-

ans, and his support for Hungarians in the diaspora and their efforts to 

preserve the values of pre-World War II Christian culture of Hungary 

during the decades of communist domination of Hungary, make him a 

central figure in the history of global Hungarians. 

Dr. Otto von Hapsburg traveled around the world, visiting Hun-

garian communities in many lands. He toured the U.S. in April 2005. 

His visit to Cleveland, Ohio in April 2005, the home of the Hungarian 

Association and of a large Hungarian community, was a major event 

in the life of the community, helping reaffirm the values espoused by 

many organizations.   

In an article written for the Hungarian American Coalition News 

in March 2005 (Vol. 14. No. 1),
2
 Dr. Steven Béla Várdy, McAnulty 

Distinguished Professor of History at Duquesne University, wrote 

about Dr. Otto von Habsburg. He notes that “Dr. Habsburg spent 

nearly five years in Washington, D.C., in consultation with President 

Roosevelt and other influential power-brokers in the United States.  

During his stay, he fought valiantly to have Austria declared an occu-

pied country, while also trying to extricate Hungary from Hitler’s 

clutches.  Sadly, Hungary’s political leaders failed to follow his real-

istic and sage advice.” Later in the article he observes, “In light of 

http://www.hacusa.org/newsletter/2005/newsletterMarch2005.doc
http://www.hacusa.org/newsletter/2005/newsletterMarch2005.doc
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new, postwar political realities, Dr. Habsburg turned his attention to 

European affairs. He threw himself into European politics and began 

to aggressively fight to reestablish Europe as an influential force in 

the world.  It was journalistic and political activities that landed him 

in the Paneuropean Union and eventually in the European Parliament. 

One of Dr. Habsburg’s most momentous acts in this new role was his 

sponsorship of the ‘Paneuropean Picnic’ in the Hungarian city of  So-

pron on August 19, 1989.  This event was to become the first major 

break in the Iron Curtain and led to the collapse of the whole com-

munist edifice in East Central Europe.” 

Dr. Várdy concludes, as can we, that “Otto von Habsburg’s life, 

struggles, and achievements in the face of many odds elicit the re-

spect of even his greatest critics. Had the wheel of history turned in a 

different direction Otto von Habsburg might have been in his 83rd 

year [as of 2005] as the Apostolic King of Hungary, making him the 

longest reigning monarch in world history. Nonetheless, Dr. Habs-

burg’s native abilities, his capacity for work, his dedication to deserv-

ing causes, and his balanced and reserved views of the world have 

made him an esteemed statesman and scholar of highest regard.” 

Dr. Otto von Hapsburg proves that one man, with honor, courage 

and faith, can make a difference in changing the course of history. 

Notes:  

1. Life history details can be found at http://en.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Habsburg  

2. www.hacusa.org/newsletter/2005/newsletterMarch2005.doc 
 

 

Otto von Hapsburg with his wife, Regina von Habsburg, who died on February 3, 

2010, a little more than a year ago, at the time of their wedding in 1951. 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Otto_von_Habsburg
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Veres Gusztáv: 

Emlékezés Molnár Istvánra 

Ismertem egy embert – mindenki szerette, 

Magyar ügyet szolgált annak minden tette. 

Előttem áll most is barátságos képe 

S utólérhetetlen, jó humorérzéke. 

Nem volt ő hatalmas, már mint hogy termetre, 

De annál nagyobb volt a jó szíve, lelke. 

Példaképe volt ő az önzetlenségnek 

S azon túlmenően, a bőkezȕségnek. 

 

Szabad Felvidéken látott napvilágot, 

Ahol mint kisgyermek szedett gyöngyvirágot. 

Még diákkorában színjelesre végzett 

S továbbtanuláshoz tehetséget érzett, 

Majd pedig mint rendnek, fegyelemnek híve, 

Kakastollasokhoz húzta őt a szíve. 

Azok be is vették őt közéjük, méltán, 

Ahol aztán gyorsan ment fel a ranglétrán. 

 

Hej, de sok betörőt, tolvajt nyakoncsípett 

És a rácsok mögé tüstént penderített! 

Tetszett a munkája az alispán úrnak, 

Mert amazok – úgymond – kasszát már nem furnak. 

Csendőrszázados lett a jó Pista báttya, 

Így szolgálta népét, mint a jók barátja, 

Míg a világégés őt is el nem ȕzte 

S messzi idegenbe, Cleveland-be számȕzte. 

 

Évente szervezte a Csendőrebédet 

És megvendégelte a cleveland-i népet. 

A nép Pista bácsit szívesen hallgatta, 

Ékes beszédeit soha meg se’ unta. 

Ezek pedig voltak furfangosak, szépek, 

Sokszor könnyfacsaró, múltból való képek. 

Fennkőlt hangú költő mondott egy jó verset, 

Majd a női kórus remekelt pár percet. 

 

Ám az ebédeknek mozgató rugója 

Volt, hogy tiszteletét mindenki lerója 

A hősök előtt, kik védték Budapestet, 
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Maguk köré nyírva sok muszka holttestet. 

Akkor a sok vitéz magyar honvéd, csendőr, 

Diák, hungarista és sok derék rendőr, 

Az utolsó percig védte Budavárát 

S hősi életével adta meg az árát.  

 

Megjegyzésre méltó a Csendőrszilveszter. 

Azt is Molnár István rendezte, nem egyszer. 

Szép estélyek voltak ezek az estélyek, 

Ahol lenge szárnyra kaptak a kedélyek. 

Viszont nemes célja is volt e báloknak: 

Támogatást adni a rászorulóknak; 

Elszkított földön magyar testvéreknek 

S nem utolsó sorban a kis cserkészeknek. 

 

Kedves Pista bátyánk, aki most, elmentél, 

Minket, magyarokat szegényebbé tettél, 

De nem csak szegénnyé, szomorúvá is, mert 

Téged mindenki, mint jóbarátot ismert. 

Egyszer mindannyian átmegyünk a Hídon, 

Akkor pedig fogunk találkozni bizton. 

Kérjük a Jóistent, áldja meg emléked 

És bocsásson égi otthonába Téged. 

 
Veres Gusztáv 
Fairview Park, 2011. június 12-én,  Pünkösd napján                                 

 

 

Molnár István, csendőr százados, elhunyt 
1915-2011 

Molnár István, Pista bácsi, 2011. nyár elején elhunyt. Év tízedek 

óta volt a Csendőrök Családi Rendjének elnöke.  Felesége Edit néni 

hosszú éveken át a Magyar Társaság Tisztikar tagja volt. The family 

suggests donations, in his memory, to the Cleveland Hungarian Her-

itage Society, P.O. Box 24134, Cleveland, OH 44124. 

Kassán született 1915. augusztus 11-6n. Édesapja banki főköny-

velő 6s kisbirtokos volt. Iskoláit Debrecenben, a Református Gimná-

ziumban, Nagykárolyban, az Állami Gimnáziumban, majd a miskolci 

Tisza István Tudományegyetemen végezte, ahol jogi végzettséget 

szerzett. 



157 

Kassán tanúja volt a felvidéki bevonulásnak. 1939-ben vonult be 

katonának, először Kassára került, ahol 1942-ig szolgált, mint zászlós 

csatlakozott a Csendőrséghez.  Ő volt a Sátoraljaújhelyi Szárnypa-

rancsnokság utolsó vezetője. A háború végén Németországba vezé-

nyelték, ahonnan 1945 októberében hazatért. Az akkori rendszer, elő-

ször deportálta Sátoraljaújhelyre, majd „felforgató elemként” és lévén 

„nyugatról hazatért csendőr”, internálták. Táborba került kényszer-

munkára. Onnan sikerült megszöknie és egy ideig sofőrként dolgoz-

nia. A kommunista üldözés további erősödésének jeleire 1948. de-

cember 31-én elmenekült Magyarországról. 

1951-ig Németországban volt amerikai fenn-

hatóság alatt, ahol szintén sofőrködöt, majd 1951-

ben Cleveland-ba települhetett. Még abban az év-

ben megalapították a Magyar Csendőrök Családi 

Közösségét, melynek 1978-ban vezetője lett. Ez a 

szervezet fénykorában mintegy hatvan magyar ki-

rályi csendőrt tartott számon tagjai között, és a leg-

erősebb helyi jellegű csendőrszervezetnek számí-

tott. Igen sikeresen végezték a hagyományápolást. 

Molnár százados többek között jó negyven éven át, egészen 

2010-ig szervezte a februári Csendőrebédeket, ahol a részvétel rend-

szeresen 180-200 fő fölött volt. Segélyező tevékenységük is kiemel-

kedő volt az évek során, mintegy 60,000 dollárt küldtek haza Magya-

rországra szűkölködő bajtársaknak és csendőrözvegyeknek. 

A közelmúltbeli emigrációs élet egy felemelő pillanata volt az a 

2008-as, február 22-23-án Venice-ben rendezett floridai Csendőrnap, 

melyen együtt volt Molnár István a clevelandi szervezet vezetőjeként, 

v. Kőrössy Zoltán, a szintén emigráns Magyar Királyi Csendőr Baj-

társi Közösség vezetője Marylandből, Ságvári Pál alezredes, a ma-

gyarországi Magyar Csendőr Bajtársi Egyesület elnöke, és öt régi 

magyar királyi csendőr: Honos Ervin Kanadából, Döme Károly, Sza-

bó Gyula (aki 2010-ben hazaköltözött Mádra) és v. Tamáska Endre 

(+2010) Floridából, valamint Molnár István Cleveland-ból. 

Molnár István rendkívül nagy tudású, kiegyensúlyozott szemléle-

tű, csendőrtiszt volt, a Testület egyik utolsó Amerikában élő tagja. 

Támogatta az MHBK-t és az egyéb helyi magyar szervezeteket is, 

igen jó volt a kapcsolata a cserkészettel is. Az Isten nyugosztalja, em-

lékét megőrizzük!       ‒ Dr. Tóth Gergely 
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Kis Ferenc Árpád:  

Örök igazságunk égi derengése 

Véres kétségeknek marcangoló éjén, 

Megpróbáltatások sötét útvesztőjén: 

Ez a világosság hozzad vezet minket, 

És Te, örök Isten, őrzöd lépteinket, 

Valamint a könnytől ázott égi párna, 

Az elbizakodót tanítja imára. 

 

Úgy tanít minket is magunkba szállásra 

Magyarország szörnyű megszállása. 

Láthatatlan égi oltárodnál állva, 

Hallgass Uram, egy szent magyar imádságra: 

,,Égi oltárodnál leborulva kérünk: 

Elrabolt hazánkat, ó add vissza nékünk”! 

 

Te látod, Nagy Isten, szegény magyar néped, 

Te hallod, ó Isten, hogy mi hívunk Téged! 

Hívunk bizakodó, hangos magyar szóval, 

Ég felé viharzó magyar lobogóval! 

 

Kis Ferenc Árpád  

Paris, 1951. június 15-én 

 

Abelovszky Arpad és Abelovszky Eliz elhunytak 

Igen szomorú hírt, hogy a Magyar Társaság régi támogatói 

Columbus, OH városból, az Abelovszky házaspár, elhunytak. 

Abelovszky Árpád meghalt először, hosszú betegség után. Felesége 

Abelovszky Eliz, aki hosszú éveken át többször előadott a Magyar 

Kongresszuson, néhány hónapra követte férjét az Úr Isten színe elé. 

Az Isten nyugosztalja őket. 

 

Kúr Csaba elhunyt 

Kúr Csaba szobrász- és festőművész (Warren, Ohio) volt. 1971 

óta a művészeti főosztály tagja és később elnöke. 

1926-ban, Magyarországon született, középiskolai tanulmányait 

azonban már csak a második világháború után Németországban tudta 
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folytatni. Ennek eredményeként Augsburgban a „Schutzverband 

Bildender Künstler” tagja lett. Olaj arcképfestményeivel és 

szobrászati alkotásaival több kiállításon sikert aratott.  

Az Egyesült Államokba 1951-ben települt át. Olaj- és 

vízfestményeivel itt is hamarosan kitűnt, érdeklődése mégis 

mindinkább a szobrászat felé fordult. Műveit számos kiállításon 

mutatta be. A „Butler Institute of American Art” youngstowni 

kiállításán 1975-ben ugyanolyan általános elismerést vívott ki, mint a 

Magyar Találkozó képzőművészeti kiállításain többször is. Legutóbb 

Bartók Béláról készített mellszobrát helyezték el a "Kennedy Center 

for Performing Arts" épületében. 

Néhány szobrai: Meditation. Stone. Heroic Portrait of John 

Young. Stone. Comfort and Safety. Stone. Girl with Lute. Stone. The 

Desire. Stone. The Air-Hammer. Stone. Contemplation. Terra cotta. 

Girl with Jug. Terra cotta. The Leather Jackets. Terra cotta. The 

Shepherd. Wood. Head of the Three Year Old. Terra cotta. Head of 

M y  Daughter. Stone. Lacfs Head. Terra cotta. Búst of M y  Father. 

Stone. Head of Gábriel. Terra cotta. Beethoven. Terra cotta. Horse 

and Horsman. Stone. Seated Girl. Stone. Béla Bartók, the Composer. 

Bust. 

Csaba Kúr passed away on October 21, 2009.  If you would like to contact me to 

share information about my father and his work, my information is: Marta Kur Brooks, 

1305 Smithdale Heights Drive, Cumming, Georgia 30040  MReka-

Brooks@BellSouth.net 

Szörényi Éva Kossuth-díjas művésznő 

Éva Szörényi (May 26, 1917 – December 1, 2009) was a Kossuth 

Prize-winning actress of the Hungarian National Theatre. Her acting 

career started in the early 1930s playing leading roles in over 20 

motion pictures. When the Hungarian Revolution of 1956 broke out, 

Szörényi actively participated in the eventsand then she left her 

country with her family to escape communist persecution. She settled 

with her husband and three sons in Los Angeles. 

Dénes Tarnay  
(August 27, 1924 - August 23, 2011) 

Dénes Tarnay, age 86. Beloved husband of Alice; dear father of 

Dennis (Ibolya) and Peter (Beth); grandfather of Eva, Nicholas, 

Maria, Jonathon and Jamie; great-grandfather of Mykilya. Active in 

the M.H.B.K. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Kossuth_Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/Kossuth_Prize
http://en.wikipedia.org/wiki/Hungary
http://en.wikipedia.org/wiki/Hungarian_Revolution_of_1956
http://en.wikipedia.org/wiki/Communist
http://en.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
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István Záhony: 

In Memory of Katalin Záhony Katalin  

and Her Strength of Character 

A long-time member of the Hungarian Association’s  

Board of Directors 

Záhony Kati néni hosszú évekig a Magyar Társaság tisztikari tagja volt. Záhony István 

fiának beszédét róla (2011. január 12.) közöljük angolul.  

It is difficult to summarize the heart and spirit of a long and 

complex life in a few minutes. A great part of the Christmas season 

was missing without Mother’s voice, her enthusiasm for every mem-

ber of the family. She was a heaven-sent mother, more than what one 

could hope for. Her life calling was to be a mother, a professional 

home and family-maker. Stubbornly tenacious in her beliefs and ways 

of doing things because she knew she was right 99% of the time.   

I believe what she would first like me to do is thank you, who are 

here, her close friends, for your cordial support and friendship, and 

for just being here to remember and honor her, friends throughout her 

stay in Florida and especially during her recent and final time of need. 

Special thanks to Olga for her expertise nursing help and her spiritual 

support during this time. Marcsi’s heartfelt help and concern are also 

greatly appreciated. Helle Zsuzsának is nagyon szépen köszönőm a 

lelkes segítségét. Külön kőszenet Jolinak a sok segítségért; édes-

anyám kedvelte a fosztédet. Many thanks to Erika for the pastries and 

kind gifts form her superb kitchen, that mother so enjoyed. We also 

appreciate Joan Krenshaw’s talented, observing, and dependable help 

as well as that of the wonderful Hospice crew that was involved dur-

ing Mother’s last period at home.  

During the last months of her life, with the discouragement and 

humiliation which come with being bedridden, she distanced herself 

and withdrew by closing her eyes, and kept them that way unless 

asked to open them. In this last period, she retreated behind a spiritual 

curtain, into a protective shell, advancing out of that shell as she 

wanted and as was needed. She advanced from that closed shell to be 

gracious and deeply thankful and complimenting to those around her, 

to those attending to her.  

I had a special close relationship with her, growing up with her 

dependable and completely honest personality that was a constant in 

good times and under the worst of times; she was my last resort and 

her most wonderful attribute was that she loved all her children and 

grandchildren unconditionally. She demanded much from her chil-
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dren, but those demands were completely disconnected from that un-

conditional love. She was very religious, loyal at all cost to her Cath-

olic faith, which was her guide and constant in life, and which she 

expected her flock to follow.  

As a small child, as I especially remember during our emigration, 

when we lived in a one-room apartment in Hall in Tyrol, in the after-

math of the communist takeover of Hungary, my prayers were most 

concerned with God granting that both she and I would die at exactly 

the same split second, so we could leave this world together holding 

hands. That did not exactly happen, but those dependable firm hands I 

will remember and feel to the end of my life. 

Perhaps a vignette of her life would be best to illustrate her char-

acter. In 1947 Father escaped from a prisoner of war camp in 

Veszprem, crossed the border and vanished in the mountains of Aus-

tria. Soviet agents were active throughout Austria and assassinations 

were common. After a time of aimless wondering, because of his 

knowledge of French, he was able to find employment and join the 

occupying French forces in central Austria.  Through couriers, Mom 

was able to communicate secretly with Dad and decided in the winter 

of 1947-1948 to cross the dangerous but still passable border from 

Hungary to Austria. They met, and she was able to assure herself that 

father was loyal to her, that she could safely bring her children and 

join him in Tyrol, to start life anew. Upon crossing back to Hungary, 

alone, to her father and mother’s home in Veszprem, where she had 

left the three of us, she began to devise plans on how to make her es-

cape. By April of 1948 it was a risky and difficult endeavor to cross 

the fenced and patrolled border.  

Without describing the many heart-in-the-throat events in this 

night-time escape, where we did encountered patrols, she made it safe 

to no-man’s land in Austria, with her three small children in tow, ar-

riving just before daybreak. An Austrian lady driving on a nearby 

country road spotted us and took us to her home, and the four of us 

ultimately reunited with father. That is how we knew the story up to 

about ten years ago, until my brother went back to that town where 

this lady lived and actually found her, to say thanks to her, perhaps 

fifty years after the event. She said to Bobi: “Your mother is an in-

credible woman. When I found her with her children I brought her to 

my home and put you children to bed, and showed her to the bed she 

could sleep in. She turned to me and asked, ‘The children will be 

sound asleep momentarily and will not budge for hours. Is there a 

church nearby that you can take me to?’ Yes, I answered, there is one 

nearby and it is open this early in the morning. The two of us went 
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there in silence. Upon entering the church your mother fell on her 

knees and walked all the way to the altar, on her knees, in thanks to 

God.”          

Your long arduous journey on earth is complete Dear Anyi, in 

style, in loyalty, and in truth. We your loved ones are fine, may you 

relax in God’s loving embrace! 

 

Forgach Peter: 

Baránski Katalin elhunyt 

Szomorú szívvel tudatom, hogy Édes-

anyánk 2011. március 26.-an hajnali 4 órakor 

visszaadta lelket Teremtőjének. 

Baránski Katalin született 1922. április 

12-én Gyöngyösön, életének 88. évében 2011. 

Március 26-án visszatért Teremtőjéhez. 

 

Kemenes Ernőné Zsuzsanna elhunyt 

Szomoru hirrel jelentjuk, Kemenes Ernőné Zsuzsana elhunyt egy 

pár hónapi szenvedés után. 

Hosszú évek óta járt a férjével Kemenes Ernővel és fiával Ist-

vánnal a Magyar Kongresszusra.  

Drága jó asszony volt, férjével együtt nagyon sok emberen 

segitettek, nagyon fog hiányozni. 

Kemenes Ernőné Zsuzsanna nevében és kérésére írt levél a Ma-

gyar Kongresszusnak, 2010. november 24-én, joval halála elött: 

Tisztelt Ünneplő Vendégek! 

Ez a magasztos ünnepély emlékeztet bennünket, hogy az emigrá-

cióban elő magyarság él. Ezt igazolja, hogy ma 50 év távlatából 

köszöntjuk a Magyar Kongresszus találkozóját - Árpád Akadémiát 

Cleveland-ben, Ohioban. 

Köszönet a Nádas család minden alapító tagjának és az Igazgató-

ságnak, a lelkes támogatóknak - a világ minden részéből.  
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Sajnálattal István fiammal jelen lenni nem tudunk egészségi 

helyzetem miatt. Lélekben Veletek leszünk. 

Továbbra is Isten áldását kérve Mindnyájukra, remélve, hogy 

2011-ben találkozunk Lendvay Gabi kíséretében. 

-- Kemenes Ernőné Zsuzsanna és István 

 

ATTILA L. SIMONTSITS – Editor of The Last 

Battle for Saint Stephen’s Crown  

and many other media publications 

ATTILA L. SIMONTSITS, age 86. Mr. Simontsits was beloved 

husband of the late Ingeborg, dear cousin of many in the US and 

Hungary, and friend of many worldwide. Attila was born in Budapest, 

Hungary. After attending military schools, he graduated from the 

Royal Military Academy, Ludovika Akadémia. After the war he lived 

in Germany and then emigrated to the US in 1952. 

He documented the Hungarian Military Museum in Toronto, the 

historical visit of Jozsef Cardinal Mindszenty to Toronto, Canada in 

1973 and to Cleveland in 1974. In 1975 he co-authored a pictorial 

documentary in Hungarian entitled Harcunk (Our Battle) 1920 – 

1945, with a historical account of the Hungarian Military Forces. In 

1985 he made a video presentation entitled the Martyrdom and the 

Glory, (The Life of Jozsef Cardinal Mindszenty, 1892 – 1975) from 

the original French production, Le Martyre et la Gloire. 

In 1985 he compiled a documentary book entitled The Last Bat-

tle for Saint Stephen’s Crown. In 1997 he documented, in a booklet, 

the life and adventures of Captain John Smith in Hungary and in the 

New World. Captain Smith was elected Governor of Virginia in 

1608. 

 

Simonyi Viktor, cserkészvezető 

elhunyt 2009. decemberben 

Kedves Cserkésztestvérek és Barátok! Szomorú szívvel értesültünk, 

hogy szeretett cserkeszparancsnok, id. Simonyi Viktor, visszaadta 

lelket teremtőjének.  Nyugodjon békén Viktorbá.   
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Steve Gulyas: 

Robert (Bob) Gulyas 

A Eulogy to a True Hungarian 

I feel like I don’t need to introduce myself today since my father 

has either already done so or through speaking proudly about me 

(well, at least until grandson Max came along and then he got all the 

air time).  After my dad became diagnosed with pancreatic cancer, I 

realized that my response to his sharing of my own accomplishments 

was to downplay them and be a bit embarrassed, rather than to return 

the favor and point out his own successes to others.  So, I’d like to 

take this final opportunity in my dad’s earthly life to correct my 

errors of omission for the last 39 years and share why I am so proud 

of my dad. 

From a professional standpoint, Bob was a leader in the field of 

expansive concrete. At Medusa, Set Products, Master Builders, 

Degussa, and BASF, he was ultimately a technical troubleshooter for 

their products. The list of projects he was involved with include 

structures that we all recognize:  the Lake Ponchartrain bridge in New 

Orleans, The 20,000 Leagues Under the Sea Exhibit at Disney World, 

The Pratt & Whitney Aircraft Engine Plant, The Sunshine Sky Bridge 

in Tampa, Ronald Reagan National Airport, and the Panama Canal –  

just to name a few.  Bob was elected a fellow of the American 

Concrete Institute (for his work on committee 223 on Shrinkage-

Compensating Concrete, committee 345, among others), an Honorary 

Committee Member in the American Society for Testing and 

Materials (ASTM International), and a regularly invited speaker in 

the US, Europe, Central and South America.   

Over the last week, he had received more than 30 emails from 

professional contacts describing his technical skills as follows: “a full 

time professor of expansive concrete”, “Mr. Carbonation”, the 

“Albert Einstein of concrete”, “the finest engineer I know”, making 

“enormous contributions to the floor industry”, “one of the very few 

people in Cleveland I could call and get a real answer from”, (maybe 

I shouldn’t have shared that with some BASF management in the 

congregation), “the best in the business”.  But he also received 

personal accolades from these same professional colleagues calling 

him “Uncle Bob”, showing “compassion in time of need”, “an 

important figure in my career”, and “a symbol of constancy in an era 

of change”.  In addition to his technical expertise, Bob had a passion 

for his work that is extremely rare to find in business today.  As the 
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climatic example of this, three days before he passed, my dad had a 

Skype video chat with my best man, – Chris, who read the Old 

Testament reading today – and gave him, a professional engineer by 

trade, a 2 hour lecture on the concrete industry.  All of us hearing this 

conversation remarked that the severe jaundice my dad developed 

over the last 2 weeks had nearly disappeared while he was talking 

about concrete.  Chris aptly put it that he heard my dad’s “Last 

Lecture” – of Randy Pauch fame, Carnegie Mellon University 

Computer Science professor who also died of pancreatic cancer (and 

who my Dad spoke of often).  Dad - Although I may have received a 

doctoral degree for writing a dissertation in statistics that has had 

virtually no impact on the field, you have earned an honorary 

doctorate from your peers.  And furthermore, due to the passion for 

and expertise in your work –  and as put by the BASF management in 

the announcement of your passing – you will be remembered 

professionally for decades to come. 

Although my father worked very hard and very long hours, there 

was much more to his life than work.  Dad was also a history buff, a 

strong supporter of the Hungarian Community in Cleveland, and 

became interested in his own geneaology in his later years.  He was 

very active in the Cleveland Magyar Club, the Hungarian 

Geneological Society of Greater Cleveland, social events at all the 

Cleveland Hungarian churches – including the former St. Margaret’s, 

the former St. Emeric’s (apologies Fathers – he was still very upset 

about those churches being closed), and the current St. Elizabeth’s 

(gesture to Fr. Antal), the Hungarian Cultural Center of Northeastern 

Ohio, and the William Penn Association. He took Hungarian 

language classes for a few years and even received a diploma.  He 

was so proud to have finished the classes, and so he then tried 

speaking completely in Hungarian at a holiday meal to Aunt Margaret 

Platis – who was fluent in Hungarian.  After a brief conversation, she 

responded --in English--that he should have his diploma revoked.  

But my father enjoyed learning Hungarian anyway.  However, the 

one regret we have is that he never got to visit Hungary, which would 

surely have been the high point of his international travels.  Although 

it is now too late for Bob to join us, I offer a charge today to Bob’s 

family and friends that we use his death as motivation to organize a 

trip to Hungary as a tribute to Bob – and that we do it in the next 12 

months.  Anyone in the congregation today, or his friends who are not 

here, will be welcome to join us.  Please see me at the luncheon or in 

the coming weeks if you are interested. 
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Beyond his professional and social contacts, my dad was also 

fiercely loyal to his family.  He was a husband of 47 years and often 

referred to my mom as “his bride” even in his last few weeks.  

Although mom had to re-warm many a dinner, and he often called to 

say he was coming home from the office “right away” – three and 

four times, he could not have been successful professionally without 

mom’s support.  Although he travelled a lot in when I was young, he 

missed very few – if any – softball games, concerts, and other 

activities.  He never missed a Carnegie Mellon football game while I 

was in the band (and for a while afterwards), and he made many trips 

to see me in the various states where we have lived.  He had close and 

unique relationships with each of his sisters, his brother, and all the 

nieces and nephews.  And in the last 3 years, he developed a complete 

and total adoration for his grandchildren – Max and Laurel.  Although 

he didn’t do too well in changing diapers, he thoroughly enjoyed 

reading to them, taking Max on train rides, and babysitting for both of 

them.  The hardest part of my dad’s illness and passing has been that 

all of us – including my dad – were and are utterly heartbroken that 

he did not get to enjoy his grandchildren for very long.  The only 

reason we can find for this is that given dad’s propensity to come up 

with “endearing” nicknames for (especially female) family members, 

God took pity on him for not having to confront Kristen if he were to 

assign Laurel such a nickname.  But we are thankful that God did 

allow him to be at both baptisms, see Max’s first haircut in person, 

enjoy a few Christmases together, and have an extended summer 

vacation with them this year.  We know you have the best seat in the 

house to watch Max and Laurel now, Dad.  Influence their lives in 

ways you could not before, and please let Kristen and me know what 

they’re up to when we can’t figure it out. 

But what we remember most about Bob is how young he was at 

heart.  Each of us has an abundance of vivid memories from the good 

times we had with him.  His work stories include late night chats in 

the halls, unapproved projects, epic adventures of technical problems 

he helped to solve, business trips across the entire Western 

Hemisphere from Yellowknife NWT to Santiago Chile, and 

thoroughly enjoyable company golf outings.  His personal stories 

include showing up unannounced over friends and family’s houses 

and falling asleep on the floor (a trait to which Kristen will attest I 

have inherited), bringing the wine or liquor from his international 

trips, the stolen chicken, the fire extinguisher in chemistry class, 

camping trips, Browns games, Hungarian Open golf tournaments, 

Hungarian dinners, and winning raffles at the NEO Apple Computer 

Club.  I am sure the luncheon today will be a long one with so many 
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stories to share, and these will sustain my father’s memory for years 

to come. 

All in all – Dad strived very hard to be the best in his 

professional career while still maintaining a deep connection to his 

family and friends.  He surpassed this standard with flying colors.  

This is what I’ve always modeled myself to be, but have far to go.  I 

hope I can succeed as the ultimate tribute I can pay you, Dad, but 

thank you for setting the example – and for giving me absolutely 

every opportunity to achieve it.   

Dad – all of us will miss you tremendously.  We love you very 

much as a friend, a professional colleague, a fraternity brother, a 

neighbor, a brother, an uncle, a father, and a grandfather.  Watch over 

us now with Grandpa and Grandma Gulyas, Aunt Margaret & Uncle 

Mike, Buddy, and everyone else in the family.  Please send us 

reminders every now and then to reassure us you are doing well in 

heaven.  And help us to remember that we will only have maybe 1, 

10, or 50 years without you – and then we will enjoy you again 

forever.   (Steve Gulyas: aasteve@gmail.com) 

 

Bob Gulyas was a very long time friend. Back in the late 1970’s 

when my father, Professor Dr. Ferenc Somogyi, was holding 

Hungarian history classes at St. Margaret of Hungary Church, Bob 

was there, as he was in later years. He had a profound respect and 

love of all things Hungarian. I kept in touch with Bob on and off 

through the years, at various Hungarian events. My father passed 

away in 1995, but through individuals like Bob his memory lived on 

in what he had taught. Bob helped a group I worked with, the Cleve-

land Hungarian Development Panel’s Economic Development Pro-

ject, to attract business and technology from Hungary. Bob 

championed a super strong cement technology developed by 

Hungarians.  

Bob and I most recently worked together on the rededication of 

the Hungarian Cultural Garden. He provided me with video material 

of the rededication, at which I was the featured speaker, and I need to 

complete the edit of the material to post it on our website. Bob really 

loved the Garden and what it stood for, and I was glad to again have 

the opportunity to reconnect with him. His dedication, ever present 

smile and positive disposition, and great love of all things Hungarian, 

will be sorely missed in our Hungarian community – Lél Ferenc So-

mogyi (June 9, 2011) 
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P. dr. Pereszlényi Márta: 

Remenyik Sarolta 

A Magyar Társaság 2012-évi  

Tisztikara és Tervező Bizottságának Búcsúztatója 

A Magyar Társaság nevében búcsúzunk Remenyik Sarolta tisztikari tagunktól. 

Meglepő volt gyors eltávozása, hiszen még 2011 novemberében eljött közénk az 52. 

Magyar Találkozóra. Ott volt köztünk, ahol meghallgatott több előadást, és még be is 
segített a kiállításoknál. De hát ilyennek ismertük mi Sárit: önállónak, határozottnak, 

magabiztosnak, és megbízhatónak. Ő akkor már tudhatta, hogy napjai meg vannak 

számlálva, de úgy döntött, hogy ezt a terhet nem osztja meg senkivel, mert inkább 
olyannak akart megmaradni köztünk, mint amilyennek mindig is ismertük Őt: bájosnak, 

önzetlenül segítőkésznek, – sok, sok szeretettel továbbra is köztünk kívánt maradni, és 

velünk együtt működni, ugyan  úgy, mint mindig a múltban. 

ÜZENET A MAGYAR TÁRSASÁG TISZTIKARÁTÓL, 

SÁRIKÁNKNAK 

Köszönjük neked, drága Sárikánk, hogy mint a Magyar Társaság 

titkára, jegyzetelted a gyűléseinket, és ami Neked még nehezebb 

lehetett, megküzdöttel a komputerrel is, ugyanis a gyűléseinkről 

minden beszámolót továbbítottál nekünk.  

Köszönjük, hogy vállaltad az Árpád 

Akadémia pályázatok kiértékelését, még 

akkor is, amikor ez már Neked lelkileg is 

megrázó lehetett. Ugyanis, drága 

Sárikánk, elvállaltad, hogy elolvasod 

Marton Kati könyvét:  Enemies of the 

People: My Family’s Journey to 

America. A benne leirt Magyarországon 

töltött 1950-es évek meghurcoltatásai, 

valószínűleg mély sebeket idéztek fel 

benned is. E könyvben lefestett korkép 

egy volt azzal, amit Te, drága Sárikánk, Te is átélhettél. Nem sokat 

beszéltél saját élményeidről, csak annyit, hogy igen nehéz idők 

voltak, amit igyekeztél elfelejteni.  

Talán már könnyebb volt Neked az idei Árpád Akadémia éremre 

javasolt Csicsery Zsigmond könyvét, Almost a Soldier-t, most az 

ősszel elolvasni és megbírálni, habár az is a háború utáni időket 

idézte fel. 

És még kitérnénk a baráti kapcsolatokra is, amelyek a körünkbe 

vonzották Téged, illetve a régi clevelandi vívási élményekre. Többen 

edzettek együtt Veled, Sárikánk, de csak Te voltál az, aki közülük 
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edzői pályára léptél. És erről mindig szívesen meséltél, mindig 

szívesen osztottad meg tudásodat és élményeidet.  

Szeretnénk még megemlíteni, hogy milyen dicséretre méltó, 

milyen szép példakép az, hogy amint nyugdíjba mentél, Clevelandba 

költöztél, beléptél a magyar közösségekbe és itt mindenhol, ahol csak 

tudtál, mindenhol mindenkinek segítettél. Még a Western Reserve 

Historical Society-nál is clevelandi közösségi munkát vállaltál, ott 

ahol a magyar újságokat kartotékoztad.  

Ezen kívül megháláljuk, hogy sokat segítettél itt a városukban a 

clevelandi Magyar Iskolának, a Clevelandi Magyar Múzeumnak, sok 

minden máshol is, de főleg a mi Magyar Társasági tisztikarunknál.  

Isten Veled, édes drága Sárikánk, köszönjük, hogy velünk voltál, 

mindig nagyon fogsz hiányozni nekünk, de lélekben örökre velünk 

maradsz. 

Please allow us to summarize briefly in English, our heartfelt gratitude to 

Charlotte Remenyik, for being a part of our lives, and for sharing our work in the 
Hungarian Association, as the Association’s Secretary and also as an Association 

Board Member.  

Dearest Charlotte, knowing of your previous ankle injury, we 

could not have been happier to see you attend our 51st Annual 

Congress this past November 2011! But at the time, we had no idea 

that you would leave us forever, and only such a few short weeks 

later. 

Charlotte, you were our organization’s perfect secretary – you 

even mastered the computer on our behalf! You judged our book 

awards – and reviewing books such as Kati Marton’s:  Enemies of the 

People: My Family’s Journey to America must have brought back 

bittersweet memories of your own years and the tragedy of Hungary 

1956, but which brought you too, with many other Hungarian 

refugees, to the shores of the USA. Reviewing Sigmund Csicsery’s 

Almost a Soldier may have been only slightly less painful for you, but 

you always did it for us, and for the Hungarian American community. 

Many in Cleveland remember you as a Master Fencer. You 

brought an immense source of pride to the Hungarian American 

community, as your pursued and won your dream of becoming a 

professional athlete and fencing coach.  

Upon your retirement and your arrival in Cleveland, you 

immediately threw yourself into volunteer work to benefit the 

Hungarian American community. We honor you for your selfless 

dedication to the Hungarian American community of Cleveland, for 

your work with the local Cleveland Hungarian School, with the 
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Cleveland Hungarian Heritage Museum, with many other 

organizations including the Western Reserve Historical Society where 

you undertook to catalogue the Hungarian Newspaper Collections, 

and especially for your devotion to our Hungarian Association.  

Dear family of CHARLOTTE REMENYIK, some of us in the 

Hungarian Association go “way back,” for we met your wonderful 

mother in the 1970s, in Columbus, Ohio, where she was the fencing 

coach for OSU and already there, in Columbus, she was a selfless 

volunteer for “all-things Hungarian.”  

But best of all, she was always so enormously proud of you, her 

children, and later her son-in-law and grandchildren, and she always 

recounted many, many wonderful anecdotes of you all, and with great 

love and immense pride. 

 

Maria Szabo 
Passed into eternal life August 24, 2011 

MARIA SZABO (nee Nagy) age 87.  Wife of 48 years of the late 

Zoltan v.; mother of Piroska M. (John) Taborosi, Eva S. Szabo, and 

Zoltan J. (Suzanne S.); grandmother of John Paul (Rita) Taborosi, 

Eva (Scott) Alexander, Erika (Jeremy) DiBello, Suzanne M. (James) 

Culp and Katalin P. (Jason) Magda; great-grandmother of Peter 

DiBello.  

Surrounded by her loving family, sharing with them personal 

messages of encouragement and love, Maria passed peacefully from 

this life to joyfully re-unite with her beloved husband, Zoltan and 

continue their heavenly mission of praying for their earthly family.  

Maria’s sound philosophy of life was deeply influenced and guided 

by her strong Christian faith.  

She was nurtured by her love of family, friends, and the 

Hungarian Community.  Her down-to- earth wisdom, inevitably, was 

shared through laughter around the table as she served one incredible 

Hungarian dish after another.  

Her legacy is great and she will be missed by all. 

Contributions can be made to the Cleveland Hungarian Heritage 

Society, Hungarian Scout Troop #33 and Templom Orzo. 
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Dr. Bognár Béla:  

In  Memoriam 

Dr. Luczek F. István,  MD 

1933.9.22—2011.11.10 

Luczek Pista, gyerekkori jó barátom, osztálytársam és testvérként 

szeretett kispajtásom így búcsúzott tőlem nem sokkal halála előtt: 

Béluskám én mindig szerettelek.  Csak fogtam a kezét és könnyezve 

mondtam, Pistám én is mindig szerettelek, majd idéztem a költőt: 

„Búcsúzatlan ott hagytad anyádat, ki csókol ott este homlokon.” Majd 

homlokon csókoltam és siettem ki a szobájából.  Így végződött 65 év 

barátsága, de valóban soha se lesz vége. 

Pista két évvel és két nappal volt fiatalabb nálam, 1933. 

szeptember 20-án született Babócsán, Somogy megyében. Apjával, 

Luczek Feri bácsival találkoztam először Veszprémben, amikor 

beköltöztünk a diákszállóba. Feri bácsi segített az ócska 

bőröndömmel és kérdezte hány éves vagyok, mikor megmondtam így 

válaszolt: Te, Béla idősebb vagy mint a fiam, kérlek vigyázz rá, mert 

nagyon vadóc. Az élet úgy hozta, hogy Pista vigyázott én rám 

haláláig, még akkor is mikor a sors szétválasztott bennünk 1952 és 

1956 között. 

Mikor a Piaristákat államosítottak, egy kisszeminárium alakult a 

kirúgott tanárokkal, oda mentünk mi 23-an amíg azt is be nem zárták. 

Egy évet Esztergomban az Első Istvánról elnevezett ferenceseknél 

tanultunk, majd az utolsó évre átmentünk Győrbe, a Révai 

Gimnáziumba, ahol 1952-ben érettségiztünk. 

Mivel Veszprémben latint és franciát tanultunk, oroszból kellett 

különbözetit tennünk. Egész nyáron csak oroszt magoltuk és mire 

érettségizni kellett jobbak voltunk, mint a többi diáktársaink. 

Győrben egy idős néni, Valentin Károlyné adott szállást négyünknek 

egy kis szobában és két ebédet is rendelt munkahelyén, amiért Pista 

ment el iskola után, a kenyérért én voltam felelős. Mindent 

megosztottunk. Diáktársaink nagyon jók voltak hozzánk kivéve 

néhány KISZ vezetőt és az igazgatót, aki nagy kommunista volt, 

Csukás István volt a neve. Tanáraink igen szerettek bennünket, mert 

mind a négyen jó tanulók voltunk. Mikler Jenő Vas megyéből, 

Csehimindszentről való volt, Mindszenty Kardinális Úr falujából és 

pap lett belőle, Sulyok Vince, Ménfőcsanakról, akkor még Sklánicz, 

neves költő lett, Norvégiában élt 56 után.  A Győrben töltött évünk 

volt a legjobb, sokat tanultunk, sokat fociztunk, gyakran éhesek 
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voltunk, de optimisták, hittünk a jövőben. Szüleink rendszeresen 

küldtek egy kosár eledelt. 

Érettségi előtti héten behívatott négyünket az igazgató és 

megkérdezte hova akarunk egyetemre menni. Pista mindig orvos 

akart lenni, Mikler Jenő és én hazudtunk, Jenő azt mondta meg nem 

határozott, megy haza szüleinek segíteni, én azt mondtam 

mezőgazdasági mérnökire akarok menni, mert tudtam, hogy oda nem 

volt sok jelentkező. Vince irodalom szakot választott.  Az igazgató 

mondott egy beszédet, tudjátok, hogy rajtam múlik kit vesznek fel kit 

nem,  mérges volt ránk, hogy nem hallgattunk a sok ideológiai 

dumára, szemünkre hányta hogy a Bencésekhez jártunk misére és a 

végén azt kérdezte, miért nem hisztek nekünk. Erre a Somogyi Betyár 

dédunokája Luczek Pista kivágta: „mert nagyanyám másként 

mondta”. Erre Csukás István: „Amíg az eszemet tudom én nem leszel 

te orvos e földtekén”, majd kirúgott bennünket. Kifelé Sulyok Vince 

fülembe súgta: te, Béla ez rosszul idézte Atillát. 

Leérettségiztünk és Pistával megegyeztünk, hogy nyáron 

megyünk egymás szüleihez látogatóba.  Nem volt búcsúzkodás, bár 

Pista így elmélkedett, sok mindenen mentünk át, és íme, itt vagyunk, 

bármi is történik, mi kell hogy össze tartsunk a jövőben is. Ha 

szétválaszt is bennünk a sors mi mindig együtt leszünk. Megöleltük 

egymást, nem tudván, hogy csak négy év múlva látjuk egymást újra. 

Pista hazament Babócsára és munkát vállalt egy állami gazdaságban a 

jugó határon. Egy brigádba tették kukoricát kapálni, napok alatt 

kifigyelte, hogy a határőrök délben jöttek a lányoknak udvarolni, 

mindenki egy nagy fa alatt ült. Pista szépen elsétált kapájával és 

átkapálta magát az aknák között a vasfüggöny alatt, majd átúszott a 

Murán Jugoszláviába.  Ott kémként letartóztatták és egy táborba 

vitték. Onnan háromszor megszökött, de kétszer elfogták.  1952 telén 

sikerült Ausztriába menekülnie. Szülei csak azt tudtak, hogy 

disszidált, kihallgatták őket a határ ávósok, de nem tudtak semmiről. 

Mentem látogatóba és együtt sírtunk, misét is mondattak érte, míg 

végre jött levél Ausztriából, hogy menni fog Kanadába, mert ott 

voltak rokonaik. Onnan rendszeresen leveleket küldött, gyárban 

dolgozott, minden pénzét megspórolta, küldtem az érettségi 

bizonyítványáról másolatot, már levelezett Muzslay István Jezsuita 

Atyával, Leuvenben a Mindszenty Otthon igazgatójával és 54 őszén 

visszament az orvosi egyetemet kezdeni. Minden pénzét elegáns 

ruhákra költötte és nála szebben öltözött diák nem volt a Leuveni 

Katolikus Egyetemen.  

Az én életem nem volt olyan kalandos, minden egyetemre 

jelentkeztem magyar- latin szakra, míg végén matematika kémiára 
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vettek fel Pécsett a Pedagógiai Főiskolára. Onnan ELTÉ-re mentem 

át egy év után, ahonnan 54 őszén négy diákkal együtt kirúgtak, mint 

„klerikális reakcióst, nép ellenségét, a rendszert megdönteni akaró 

kulák csemetét”. ( Jó apámat kuláknak nyilvánították miután a 4 hold 

földünk mellé kaptunk meg 6 holdat 45-ben). Pestről is kirúgtak, de 

egy évig bujkáltam, míg el nem ért a kezük és Győrbe menekültem, 

ahol egy évig gyári munkás voltam.  56 nyarán visszamentem 

Budapestre. Pista ezt nem tudta és október 26-án egy kölcsönkapott 

Jeep-el, egy diáktársával eljött értem, hogy visz majd Leuvenbe. 

Kerestek a családnál ahol laktam és November 4-ig ott maradtak 

várván, hogy jövök. Akkor én a Soroksári úti csoportban harcoltam 

november 6.-ig. Utána autóstoppal hazamentem Zalabérbe, 

imakönyvemet, francia szótáramat, síbakancsomat egy zsákba raktam 

és búcsúzás nélkül az éjszakai vonattal Győrbe utaztam. Ott tudtam 

meg, hogy Pista várt rám. Hagyott egy levelet hogy hova küldjek 

táviratot amikor ki tudok jutni. Várlak az állomáson, ezzel fejezte be 

a levelét.  November 11-én délután 4 óra 17 perckor átléptem az 

osztrák magyar határt. Wales-i menekült táborból küldtem táviratot 

Pistának, aki olyan választ küldött, hogy a tábor igazgatója azonnal 

kiengedett es a Vöröskereszt kezébe adott. Bécsből  egy menekülteket 

szállító vonattal érkeztem Belgiumba és az első személy, akit láttam a 

Luczek Pista volt. Nagy volt az öröm, nem aludtunk egész éjjel annyi 

mindent kellett mesélni az elmúlt négy évről. 

December 6-án, Mikulás napján fogadott bennünket a 

Mindszenty Otthon igazgatója, Muzslay István SJ. Atya, százhatvan 

kilencen voltunk. Pista volt a legaktívabb és legismertebb magyar 

diák, tanárok és adminisztrátorok mind ismerték, minden új diákot 

segített a papírokkal, a beiratkozással,  vezető szerepet vállalt a 

Diákszövetségünk  megszervezésében. Leuvenben több ezer idegen 

diák tanul és külön épületük is van lakással és irodával felszerelve. 

Pistát évekig az idegen diákok szövetségének elnökévé választották 

és lakást, irodát kapott. 

Az orvosi karon három csinos amerikai lány tanult, egyik volt 

Philomena Ianuzzi Pittsburgből.  Mindenkinek tetszett, de végül is 

Pistához ment feleségül. Akkor már itt voltunk Amerikában, mert 

1961-ben végeztünk és kivándoroltunk. Pista szándékosan választotta 

Clevelandot, mert csak magyarok között érezte jól magát.  

Barátságunk megmaradt továbbra is és igen sok vakációt töltöttünk 

együtt.  Soha nem feledtük el a régi nem nagyon szép időket. 

Kedvenc mondása volt, hogy a kommunizmust úgy bosszulja meg, 

hogy Amerikában milliomos lesz. Ezt be is tartotta. Nem dicsekedett 

magyarságával, de minden magyar ügyet csendesen támogatott. 

Mikor lehetett hazamentünk érettségi találkozóra, mindig elsőnek 
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köszönte meg a volt diáktársaknak, hogy abban a világban befogadtak 

bennünket.  

A mi barátságunk nem szentimentális, érzelmi alapra épült, 

testvérként szerettük egymást, és a szívünk mellett agyunk is 

egyformán működött. Bármin vitatkoztunk a végén egyet értettünk. 

Minden karitatív ügyemet támogatott az elmúlt harminc évben, 

legnagyobb támogatója volt a Magyar Ösztöndíj Alapnak. Kezdettől 

fogva buzdított, hogy nejemmel Aprillel együtt folytassuk és építsük 

ki a Nagymagyaroroszág területén tanuló diákok támogatását. 

Most búcsúzok tőled drága barátom, ismétlem gyakori 

mondásodat: mi olyan világban voltunk barátok ahol a barátság az 

életnél is többet jelentett.  Mikor a nyáron kinn horgásztunk a tavadon 

arról beszélgettünk ki-mit visz magával és mit hagy itt. Illyés Gyulát 

idéztem neked, hogy „azt viszed magaddal amit itten hagytál”.  

Megértetted, hogy sem a tó sem a vagyon nem számit a végén, hanem 

a jó gyerekeid, Lisa és Steve és a sok ezer kisbaba, akiket a világra 

segítettél.  Életednek a munkád adott értelmet és a sok magyar és 

amerikai barátoddal való kapcsolatod melynek emléke velünk lesz 

amíg élünk. Utolsó szavaimat ismétlem meg: Pistám én is mindig 

szerettelek. Amikor érettségi után búcsúztunk olyan volt a hitünk, 

hogy bármi is történjen, mi ismét találkozni fogunk. Ez a hitem ma is. 

Mikor lenézel tavadra az égből, a halak ott úszkálnak poraid között, 

noha nem tudják, hogy Te építetted nekik ezt a szép tavat azért, hogy 

az élet tovább menjen. 

Amíg újra látjuk egymást, Isten veled kispajtásom. 

Bognár Béla, PH.D, Gerontologist, Professor Emeritus 

Wright State University, Dayton, Ohio   

         

 
Jó cserkész barátok, a Regös tánccsoportból. 

(Spinder Stephen felvétele) 
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Dr. vitéz Lengyel Alfonz: 

HELCZ TIBOR 

Méltatás 

A Volt Magyar Politikai Foglyok Világszövetségének elnöke éle-

tének 81. évében Floridában elhunyt. Budapesten született 1929. ok-

tóber 9-én. Középiskolai, majd műszaki tanulmányai után, képesíté-

sének megfelelő munkakörben kapott alkalmazást. Két évig teljesített 

katonai segédszolgálatot. 1955-ben politikai meggyőződése miatt 

nyolcévi börtön büntetésre ítélték. A forradalom szabadította ki, 

amelynek leverése után, nyugatra menekült.  

Az Egyesült Államokban telepedett le. Buffaló majd Syracuse-

ban élt. A Syracuse-i egyetemen fényképezési képesítést szerzett, 

munkájával kiállításokat rendezett, díjakat nyert. Bekapcsolódott a 

magyar társadalmi életbe, a „Volt Magyar Politikai Foglyok Világ-

szövetsége” tagja, majd társelnöke, később elnöke lett. A „Szabad-

ságharcosok Világszövetsége” egyik alelnöke, más egyesületeknek is 

tagja volt. 1969 óta a „Szabadulás” című lapot szerkesztette. Közel 10 

fényképművészeti kiállításon sikeresen vett részt. Mindszenty József 

bíborosról készített felvételei a XIV. Magyar Találkozó fényképkiál-

lításon külön dicséretet kaptak.  

Több díjat nyert munkájával, Syracuse városában évente kiállí-

totta képeit. Cikkeit magyar lapok és amerikai szaklapok is közölték. 

A kínai mondás szerint, csak az hal meg, akit elfelejtenek. Tibor 

bajtársunkat a volt politikai foglyok nem felejtik. 

Helcz Tibor Árpád Akadémia tag volt.  

 

Goda Ferenc 

Az MHBK alapító tagja és a Katolikus Magyarok Vasárnapja új-

ságnak főmunkatársa, életének 96. évében Youngstown-ban (USA) 

elhunyt. 
 

 

* * * 
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P. dr. Pereszlényi Márta: 

KI VOLT AZ „IGAZI” BÁTHORY ERZSÉBET? 

1560. augusztus 7-én, Nyírbátorban született Báthory Erzsébet 

grófnő, a történelmi Báthory és majd házassága után a Nádasdy csa-

lád tagja. Alakja és élete körül rémséges és kegyetlen tettek legendái 

még ma is forognak. A történelemtudomány már koncepciós vádak-

ként tekint ezekre, de a történetek még mindig negatív színben tünte-

tik fel Báthory Erzsébetet, mert mint a „csejtei szörnyként” elhíresült, 

és a „vérgrófnőnek” is nevezik őt.  

Ő volt eddig a leghíresebb „sorozatgyilkos” Közép-Európában, 

és mivel hogy itt töltötte élete legnagyobb részét, ő volt a Trencsén 

melletti „Csejte vára véres asz-

szonya”. 

A 16. sz. vége felé készült régi olaj-

festmény, kb. 25 éves korában készült, 

Báthory Erzsébet egyetlen valódi port-
réja, a tudósok szerint, ez a grófnő iga-

zi alakja. Az eredeti 1585 portré elve-

szett (ellopták a 1990-es években). Ez 
az eredeti portré másolata, de valószí-

nűleg ez is a 16. század vége felé ké-

szült. Kép forrása:  
http://www.logoi.com/pastimages/eliza

beth-bathory.html 

Mint a portréjában láthat-

juk, 25 éves korában gyönyörű 

szép fiatalasszony és anya volt 

Báthory Erzsébet. De igaz-e az, 

hogy szadisztikus gyilkossá 

vált? 1604-ben, férje Nádasdy 

Ferenc halála után, és kb. 47 éves korában, négy közreműködővel 

együtt, Báthory Erzsébetet azzal vádolták, hogy több százával megkí-

nozott és meggyilkolt fiatal lányokat és nőket. Az egyik tanú szerint, 

több mint 600 áldozatot meggyilkolt, viszont a kihallgatások után 

csak 80 halálért tartották felelősnek. 1610-ban bezárták Csejte várába, 

ahol majd be is falazták. Büntetésül itt élt még négy évet, egészen ha-

láláig. Néhány tudós azzal érveli, bizonyos összeesküvésnek ő volt az 

áldozata, más tudós ezt a véleményt továbbra is ellenezi, de kétségte-

len, hogy az eljárás nagymértékben politikailag volt indokolva.   

Báthory Erzsébet kézenfekvő mozgatójának 1817-ban jelentek 

meg először a publikum elé a szemtanú vallomások (melyek 1765 

http://www.logoi.com/pastimages/elizabeth-bathory.html
http://www.logoi.com/pastimages/elizabeth-bathory.html
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körül láttak először napvilágot). Ekkor, és a 19. század elején, a poli-

tikai bizonyosság elmélete kevessebbé számított, mint a szadista 

öröm elmélet. Tehát ez alapján mégis csak bizonyításnak számíthat-

juk, hogy csupán legendák voltak a vérfürdések, amelyeket állítólag 

az ifjúsága megőrzése céljából tett, de a vérfürdési legenda ma is mint 

népszerű képzelet kitart. A 19. században a vérfürdési szépségmotí-

vum legenda célja abból is állhatott, hogy a női hiúságot leleplezze, 

bár kétségtelen, hogy más célja csupán abban is volt, hogy szórakoz-

tassa vagy izgalmat keltsen a hallgatóközönségben vagy az olvasó-

ban.
1
 

Mindenesetre, Báthory Erzsébet tanult személyiség volt, irt, ol-

vasott négy nyelven: magyarul, görögül, latinul, és németül. Elvárhat-

juk, hogy szlovákul is tudott, mert Csejte vára körül szlovákok is él-

tek és valószínűleg a kastélyban is dolgoztak szlovákok, mint cselé-

dek és más alkalmazottak. Levéltára alapján megtudjuk, hogy több 

esetben megsegített megfosztott asszonyokat, mint például egy nőt 

akinek férjét elrabolták a törökök, és egy másikat akinek lányát mege-

rőszakoltak, majd másállapotos lett. Érdekelte a tudomány és a csilla-

gászat. Viszont mind emellett vannak azok, akik azt tartják, hogy 

Báthory Erzsébet kriminálisan elmebeteg volt. De kezdjük azzal, 

hogy vizsgáljuk meg, miért teszik a nevét Drakula, vámpírok, farkas-

emberek, és még Názik mellé is? 

Báthory Erzsébet és a „Drákula” legenda 

A Báthory eset számtalan mesét inspirált a 18. meg a 19. század-

ban. A leggyakoribb téma a grófnő szűzvérben fürdése, melynek célja 

állítólag a szépsége meg a fiatalsága megőrzése volt. A „szűzvérben 

fürdés” legenda először tűnik fel 

nyomtatványban a 1700-as 

években, éspedig latinul, a je-

zsuita tudós Turóczi László 

Tragica historiá-jában, amely 

szintén az első írásban megjelent 

változata a Báthory mesének. 

Turóczi László Tragica historia (circa 

1729). A kép forrása: 

http://www.sosantikvarium.hu/ 
book70.html 

Érdekes tény: miközben a 

Turóczi meséje megemlíti a vér-

fürdést, maga a vérfürdés soha-

sem lett megemlítve az írott be-

számolásban a korabeli Báthory 
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kihallgatások idejében. A legenda szerint, a vérfürdések úgy és akkor 

kezdődtek, amikor Báthory Erzsébet megütött, valószïnűleg pofonvá-

gott, egy fésülés közben haját megrántó lányt, majd annak vére a Bát-

hory Erzsébet kezére fröccsent [más verziókban az arcára fröccsent]. 

Úgy gondolta, azon a helyen a bőre szebb lett, majd azt hitte, megta-

lálta az örök fiatalság titkát. Viszont hogy egész teste megfiatalodjon, 

több szűzlány meggyilkolására és véráldozatára szüksége volt, s eb-

ből terjedt ki a vérfürdések legendája. 

A 20. és 21. században, Báthory Erzsébet meséje és legendája 

megjelenik zenében, filmben, színpadon, játéktárgyban, könyvben és 

más nyomtatványban, és belélegzi személyét hasonló jellegbe is. 

Több kiadott könyvben Báthory Erzsébetet vámpírnőnek mutatják be, 

mint például a 1980-as években megjelent Dracula was a Woman: In 

Search of the Blood Countess of Transylvania. (irta: Raymond T. 

McNally, fekete-fehér képekkel illusztrálva, McGraw-Hill Book Co., 

NY, 1983). Raymond T. McNally (1931-2002) a híres Boston Coll-

ege (USA) elismert tudósa és történelmi professzora volt, viszont 

maga a könyv címe hamisítja a grófnő életét, mert Báthory Erzsébetet 

a 16. században nem is Erdélyben élt, Csejte várában, ahol élete leg-

nagyobb részét töltötte és ahol állítólag elkövette bűneit, az pedig a 

Felvidéken fekszik, a mai Szlovákiában, és nem Erdélyben-

Transylvania-bán.
2
  Sok ilyen féle könyv/más nyomtatvány/kiadás 

tiszta képzelgés, vagy hamisan írja le a tényeket, vagy a véresebb és 

kegyetlenebb tetteket hangsú-

lyozza. 

Vladislav III, vagyis. „Vlad Ţepeş” — 
„Vlad a Karóbahúzó” ( 1431 -1476), 

oláh (román) voivod (= nemes vezető). 

Kép forrása: Bamberg, 1491 –  (British 
Library - Images online) 

http://www.bl.uk 

Báthory Erzsébet és a 

,,Drákula” legenda 

A vérfürdés, meg a vele já-

ró kínzások legendája idővel 

egybehúzódott az oláhországi 

(„Wallachia”, mai Romániában 

fekszik) Vlad Ţepeşsel (1431-

1476), aki kb. száz évvel Bát-

hory Erzsébet előtt élt. Vlad 

Ţepeş az igazi  Drákula minta-

képe, de a Drákula mesékből 

http://www.bl.uk/
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erednek a Báthory Vérgrófnő és a Drákula Grófnő elnevezések. Vlad 

Ţepeş valószínűleg az Erdélyben fekvő Segesvári (rom.: Sighişoara) 

citadellában született, 1431-ben. Drákula szűlőhazája Oláhország 

volt, de a család később, mint száműzöttek Erdélyben lakott, és 

Drákula apja, Vlad Dracul, 1430-1439 és 1442-1446 között Havasal-

földön uralkodott. 

Vlad Ţepeş apját 1447-ben lázadó bojárok a Bălteni melletti mo-

csárvidéken meggyilkolták. Ez után fia Vlad Ţepeş ellenségeivel 

szembeni kegyetlenségei legendás és hirhedt alakká tették személyét. 

Számtalan film és vámpír történet így fűződik alakjához. Bár létezik 

olyan román folklór, amely Vlád Ţepeşt úgy ábrázolja, mint a népe 

védelmezője, más országok folkórja inkább úgy festi, mint egy  hihe-

tetlenül gonosz őrültember. A mai, főleg amerikai filmgyártás és a 

szórakozattó média eláraszt bennünket olyan témákkal, melyeknek 

gyökere létező történelmi eseményekhez és személyekhez kötődik, de 

a Vlad Ţepeş esetében a gonoszságot huzza alá. 

Drǎculea, Vlad Ţepeş román keresztneve, apja nevéből, a 

Dracul-ból származtatható. A „dracul” a modern román nyelvben 

„ördögöt” jelent, de Vlad Ţepeş korában „sárkányt” és „démont” is 

jelentett. A Dracul név azonban eredetileg a Sárkány Lovagrendre 

utalt, a sárkány ugyanis latinul „draco”. Utóneve, a Ţepeş vagy Cepes 

(magyarul „karóbahúzó”) a legkedveltebb kivégzési módszerével, a 

karóbahúzással hozható kapcsolatba. Halála után azért nevezték an-

nak, hogy „Vlad Ţepeş”, mert ellenségeit igy végezte ki! 

Bram Stoker, ír származású regényíró, 1847-ben Dublin-ban, 

Írországban született. Hírnevétt a  Drákula  c. regénye nyerte meg 

neki, amely a román/oláh „erdélyi” nemes vámpíról szólt, mint „Vlád 

a karóbahúzó”, aki amint tudjuk a 1400-as években élt. Mivel hogy 

Drákula valamikor Erdélyben élt („Transylvaniá”-ban), talán innen 

erednek a félreértések meg társítások a magyar  Báthory Erzsébettel, s 

innen erednek a sztereotípiák Kelet- és Közép-Európáról, illetve néha 

a magyarokról is, főleg a magyar férfiakról.  

A kép forrása:   

http://www.Drákulas.info/gallery/ 

picture_of_nosferatu-83/ 

Lássuk, hogy ez hogyan is 

történt: 

A „Drákula”  és a vámpír 

legendák hivattak igen sok 

mas könyvet és filmet is. Az 

első filmek közül volt a 
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Noszferatu, a Vámpír, német néma film, filmforgató F. W. Murnau, 

főszereplő Max Schreck, 1922. 

Az USÁ-ban és Hollywoodban, két igen fess és jóképű magyar-

osztrák származású a régi osztrák magyar birodalomban született szí-

nész, Lugosi Béla és Lorre Péter, Drákulának és Báthory Erzsébetnek 

köszönheti, hogy sohasem futott be, mint romantikus főszereplő, azért 

mert: 1) az erős magyar, illetve keleteurópai angol kiejtésük egybekö-

tötte őket ijesztő alakokkal a filmnéző közönség képzeletében; 2) fel-

lépésüket állandóan mint „hátborzongató” jelenetnek fogta fel a mo-

ziba járó közönség; 3) mindig „Transylvania”-val társították őket, 

amiből szintén a „Drákula” meg hasonló alakokra gondolt a nép.  

Lugosi Béla, a Magyar Nemzeti szín-

ház tagja, korabeli hivatalos portréja 
[public domain photo] 

Lugosi Béla színpadon és 

filmben legjobban úgy ismert, 

mint „Drákula gróf” az ameri-

kai Broadway színpadon 

(1927), majd később a Drákula 

filmben (1931), Bram Stoker 

már klasszikus vámpír meséjé-

ben. Lugosi Béla Lugosban 

született, a régi osztrák –

magyar birodalomban, a mai 

Lugoj, Romaniában, 1882 ok-

tóber 20.-an, mint Blaskó Béla Ferenc Dezső. Meghalt 1956 augusz-

tus 16.-án, 73 éves korában, Los Angeles, Kaliforniában.  

Peter Lorre 1904 – 1964; A kép forrása: 
http://www.styleofeye.com/faces-ii/ 

Peter Lorre, született 

Löwenstein László (Ladislav) 

szintén a volt Osztrák – Magyar 

birodalomban [a mai Ruzom-

berok, Szlovakiában], Rózsahe-

gyen, egy kis városkában kb. 150 

mérföldre északkelet irányban 

Bécstől, 1904 június 26.-án, egy 

németül beszélő zsidó családnak 

legidősebb fia. (Néhány életrajz 

Erdélyt említi mint szülőhelyét, 

ismét és valószínüleg az u.n. 

„horror film”/ „rémisztő film” 

http://www.styleofeye.com/faces-ii/
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fellépései miatt.)  A híres 1942 Casablanca c. filmben, Peter Lorre a 

trükkös tolvaj Guillermo Ugarte szerepét alkotta. [A közismert Ca-

sablanca nem rémisztő film, de legendás a filmvilágban.] 

Szintén a Casblanca filmben a „Victor Lazlo” alak valószínűleg 

a leghíresebb „nem-elismert magyar” a filmvilág történetében. Oszt-

rák arisztokrata fia, Paul Henreid (született Paul Georg Julius 

Hernreid Ritter Von Wassel-Waldingau), az akkori Osztrák – Magyar 

birodalomban 1908-ban Triesteben látta meg először a napvilágot.
3
  

Ő alkotta a Victor Lazlo szerepet. A filmben Victor Lazlo mint „Ilse” 

(Ingrid Bergman) férje szerepel, illetve ő volt az a híres „hős” aki mi-

att „Rick” (Humphrey Bogart) feláldoza szerelmét Ilsé iránt, a film 

ma is igen híres végjelenetében. De a Casablanca filmben soha sincs 

megemlítve, hogy Victor Lazlo valószínűleg magyar, és ki tudja, le-

het, hogy ezekben az időkben őt is a magyar/közép európai származá-

sa miatt Drákula melle sorolták volna, és nem mint háborús hős és 

jövendőbeli világvédője.
4
  

KIHALLGATÁSOK ÉS VÁDAK  

BÁTHORY ERZSÉBET ELLEN 

Politikai féltékenységek és fenyegetések 

Báthory Erzsébet olyan korszakban élt, amikor nagy Magyaror-

szágot megszállották a törökök, majd az ország az osztrák (Hapsburg) 

birodalom meg a török birodalom között találta magát. Báthory Er-

zsébet férje Nádasdy Ferenc nagy összegeket adott kölcsön II. Mátyás 

királynak, főleg arra a célra, hogy megvédje az országot a törököktől. 

1578-ben, maga Nádasdy lett a fővezér a törökök ellen. Bátor volt, de 

hírneve szerint brutális is, és a törökök a „Fekete Bég”-nek nevezték 

el. 1604 január 4.-én meghalt Nádasdy Ferenc. A legenda szerint, ha-

lálát az okozta, hogy négy hónappal az előtt, leszúrta egy örömlány, 

mert Nádasdy nem akarta szolgálatát megfizetni, majd utána sebe 

megfertőződött. (Mások úgy magyarázzák, hogy megbetegedett, vagy 

hogy egy megfertőződött csata seb okozta halálát, vagy talán csak 

megölték féltékeny ellenségei.) 

Állítólag a férje halála után kezdődtek Báthory Erzsébet leggo-

noszabb kínzásai meg gyilkosságai, - ami talán igaz, talán nem. Min-

denesetre, nem volt többé mellette erős férje, aki megvédte volna a 

vádaktól. Tehát bizonyos tudósok szerint, az ellenségei, akik megtá-

madták azok csupán politikai hatalmat kívántak, és valószínűleg az 

igen nagy Báthory-Nádasdy vagyont is. Bizonyos vádakat még az 

asszony legközelebbi rokonai fogták rá. Milyen okból? – Azért, hogy 

így eltereljék a figyelmet az özvegy igazi „bűnéről”, mely a politikai 
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hűtlenségből, felségárulásból állt, amely teljes vagyonelkobzást vont 

volna maga után.  

Néhány kivételtől eltekintve, a Báthory família alapvetően feje-

delem párti volt, és igen gazdag. A magyar király II Mátyás paran-

csolta a kihallgatást, azzal, hogy Báthory Erzsébet százával megkíno-

zott és meggyilkolt fiatal nőket meg lányokat. Viszont egy nyilvános 

kihallgatás és utána egy kivégzés igen nagy botrányt okozott volna 

egy nemes családnak. Köztudat is volt, hogy a király továbbra is igen 

nagy összeggel tartozott még Násasdynak, tehát Nádasdy halála után, 

a Nádasdy feleségének, Báthory Erzsébetnek tartozott volna. Tehát 

több politikai okból tapintatosan kellet a királynak előrehaladnia. 

1610 márciusában, Báthory Erzsébet rokona Thurzó György ná-

dor kutatásokat indított el ellene, és több megyében is. Estefelé de-

cember 30-án fegyveres katonák Thurzó vezetése alatt betörtek Csejte 

várába, és letartóztatták a grófnőt. Állítólag rémkeltő dolgokat talál-

tak itt. Először is azt határozták el, hogy a grófnőt házi letartóztatás 

allat tartsák, és hogy ne legyen nyilvános a kihallgatása. 

Korabeli portré – Thurzó György; Kép 

forrása: 
http://www.dobrodruh.sk/historia/ 

cachticka-pani---krvava-grofka 

A vallási ügyek is  

hozzájárulnak 

A Reformáció az 1500-as 

években történt Európában, 

majd a protestáns vallás na-

gyon vonzotta a nemesek és 

arisztokraták bizonyos rétegét. 

Közép-Európában a fő-szekták 

közül voltak az evangélikusok 

(Lutheránusak) akik Luther 

Márton (1483–1546) tanításait 

követték, és a Reformátusok akik Calvin János (1509–1564) tanításait 

követték). Ezekben az időkben viszont nem csak a protestánsok meg 

a katolikusok szálltak szembe egymással, hanem néha–néha a protes-

táns szekták is. 

Báthory Erzsébet és legtöbb családtagja Calvin Jánost tanításait 

követte, tehát a református vallást. Nádasy Ferenc és legtöbb család-

tagja pedig inkább Luther Márton tanításait követte, tehát az evangé-

likus vallást. Vallási különbségek nem zavarták a házastársakat, vi-
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szont lehet, hogy házasságukon kivüli vallásos féltéknységek politikai 

problémakat okozhattak. A korai 1600-as évek elején, Nádasdy luthe-

ránus lelkésze és a család papja, a sárvári Megyeri István [néha úgy 

írják, hogy „Magyari” István] nyilvánosan panaszokat tett Erzsébet 

gonoszságai miatt, és nem csak helybelileg, hanem Bécsben is. Állí-

tólag Megyeri István először négyszemközt kérte a nagy hatalmú asz-

szonyt, hogy szüntesse be szadista cselekedeteit. Mivel szavai nem 

találtak meghallgatásra, nyilvános prédikációjában feddte meg a vár-

úrnőt, s ismételten figyelmeztette, hogy tetteit „bánja és nem szenvedi 

el az Isten”.
5
  Csejtében, ott ahol Báthory Erzsébet legtöbb éveit töl-

tötte, a lutheránus pásztor Ponicky János neve többször jön létre tör-

ténelmi dokumentumokban, majd Ponicky 1611-ben levelet ir, 

amelyben szadisztikus gonoszságokkal meg gyilkoságokkal vádolja 

Báthory Erzsébetet. De a tudósok szerinte, maga Ponicky ezekre nem 

volt szemtanú, csak Megyeri Istvántól hallotta, aki Sárvárban tartóz-

kodott. Nem tudhatjuk pontosan, hogy mi volt a kapcsolat Megyeri 

meg Ponicky között, Ponicky nem is tudta, mikor halt meg Megyeri, 

és azt is irta, hogy a grofnő egy fekete macska alakjában követte őt 

[tehát boszorkánnyá is vált]. A történészek szerint, levelében Ponicky 

azt is bevalja, hogy gyűlölte a „kalvinista” grófnőt [bár más nemessel 

is volt több vitája]. 

Letartóztatás és kihallgatás  

Báthory Erzsébetről azt is állították, hogy boszorkány volt, és 

hogy pogány rituálisokon vett reszt, ami azokban az időkben igen 

nagy bűnnek számított. De mivel hogy Báthory Erzsébet grófnő volt, 

ő maga személyesen nem volt jelen a kihallgatások alkalmával. Sőt, 

őt sohasem hallgatták ki, nem is hívták semmi kihallgatásra. A letar-

tóztatása után 1611. január 7-én kezdődött a kihallgatás, majd pódiu-

mot is tettek a várkastély elé, hogy a közönség végignézhesse, mi és 

hogyan folyt le az ügy.  

Csók István (1865-
1961): „Báthory Er-

zsébet”, 1893 körül, 

olaj, vászon, © Ma-

gyar Nemzeti Galéria, 

Budapest; 

http://www.mng.hu/ 

A vádak a 

következők vol-

tak: állítólag 1585 

és 1610 között 

Báthory Erzsébet 

http://www.mng.hu/
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százával megkínozott és meggyilkolt fiatal nőket és lányokat. Volt 

tanú aki csak kb. 30 áldozatról mesélt, más több mint 650-ről. Ha a 

vád igaz is lenne, hogy pontosan hányan lehettek, ez is  a legendához 

kötődik. Csók István (1865-1961) „Báthory Erzsébet” 1893 körüli 

festménye a Magyar Nemzeti Galéria tulajdonában van, de ez is csak 

képzelet az eseményekről, és a legenda szerint. 

A kihallgatások alatt a vádak nem szemtanúktól eredtek, de 

ilyesmiből álltak:  

 Hosszú idők alatt kemény verések történtek, néha halált oko-

zó verések 

 Kidobni az áldozatokat a hóba vagy más fagyos időben, mezí-

telenül, úgy hogy agyonfáztak, vagy jeges vizet is rájuk dob-

tak 

 Megégetni vagy más módon is megsebesíteni kezeket, arco-

kat, és nemi szerveket 

 Leharapni a húst arcról, karról, vagy más testrészről 

 Műteni az áldozatokat, ami gyakran halált okozott 

 Éhen haltak az áldozatok 

 Tűkkel összeszúrni őket 

Régebbi időkben és bizonyos körökben, az volt a felfogás, hogy 

csak a kínzás alapján elért vallomás lehet érvényes (ami persze a mo-

dern világban az ellenkező felfogássá vált). Báthory Erzsébet társait 

tehát megfélemlítéssel és kínzással hallgatták ki. Báthory Erzsébeten 

kívül négy személyt vádoltak, és a kínvallatás hatására beismerő val-

lomást tettek a következő személyek: 

 Szentes Dorottya  – ,,Dorkó” (Jó Ilona ismerőse és közeli ba-

rátnője) 

 Jó Ilona – Báthory Erzsébet gyermekei szoptatós dajkája 

 Benicka Katalin 

 Újváry János -  „Ficzkó”, aki valószínűleg csak tizenéves fiú 

lehetett 

(Élt is a kastélyban egy bizonyos Darvolya [Darvullia] Anna 

horvátasszony, 1601 körül már elkezdődtek ellene a vádak, nem csak 

hogy boszorkány volt, hanem, hogy ő volt az, aki megkínozott és 

meggyilkolt több fiatal lányt ott a kastélyban, a gróf és grófnő tudtá-

val. Darvolya Anna már 1604-ban meghalt. De a kihallgatások idejé-

ben a négy vádolt azzal védelkezett, hogy Darvolya Anna tanította 

meg őket a kínzásokra, és hogy Báthory Erzsébetet is Darvolya Anna 

tanította ki ilyesmire úgymint a gyilkosságokra.) 
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Dorkót, Ilonát és Fickót bűnösöknek ítélték, és ott a kihallgatás 

helyszinén kivégezték őket, egy héttel később lefejezték, vagy mág-

lyán elégették őket. Mielőtt tűzbe dobták volna, Dorkó és Ilona ujjait 

kirántották, de úgy ítéltek, hogy Fickó nem volt annyira bűnös mint a 

többi, tehát őt csak lefejezték, mielőtt a tűzbe dobták a holttestét. 

Benicka Katalint örök börtönre ítélték, mert a tanuk mondták, hogy ő 

csak kényszerből cselekedett és segített a többieknek. 

Báthory Erzsébet utolsó évei, és halála 

A gazdag és befolyásos családból származó Báthory Erzsébetet 

pedig per és ítélet nélkül a csejtei várban befalazva tartották fogva 

haláláig, egy kis szobában, a II Mátyás királynak a parancsa alapján. 

Négy évet élt így, majd 1614 augusztus 21.-én megtalálták holttestét, 

miután a csejtei templom temetőjében temették el. (Természetesen 

különlegesnek találhatjuk, hogy ilyen rémisztő vádak után, hogyan is 

történhetett egy templomi temetés?)  

A több száz áldozat eleve lehetetlenség, a vérben fürdés pedig az 

emberi vér gyors alvadása miatt technikailag sem lehetséges. Ezen 

kívül a Habsburg-udvar mely a Báthory-Nádasdy vagyona megszer-

zésére irányult, e miatt nem meglepő a bebörtönzés/befalazás, és az 

irreális vádak felsorakoztatása. Az ellene gyűjtött tanúvallomások kö-

zül hiányoznak az áldozatok közeli hozzátartozói, és nem tett vallo-

mást az 1610. december 29-én „kiszabadított” megkínzott lány sem.  

Sőt, talán éppen Báthory Erzsébet volt az áldozat, mivel hogy fér-

je Nádasdy Ferenc halálakor az ország egyik leggazdagabb 

birtokossává vált! 

Báthory Erzsébet mint áldozat:  

visszamenőleg gyermek és fiatal korára 

A modern világban népszerű lett a gyermekkori befolyásokat ku-

tatni és megvizsgálni, hogy ezek megvilágíthatják a már felnőtt em-

berek lelki és érzelmi világát. Tehát megvizsgálhatjuk Báthory Erzsé-

bet származását, családját, és gyermekkorát, abból a célból, hogy mi 

is felvilágosítást kaphassunk személyér  

Édesapja Báthory György (1520-1577), akinek testvére Báthory 

András Bonaventura erdélyi Voivod a Báthory ecsedi ágáról, édes-

anyja Báthory Anna (1539-c.1570), VIII Báthory Istvan lánya, aki 

szintén erdélyi Voivod volt a Báthory család somlyói ágáról. Édes-

anyja ágárol Stefan Batory, lengyel király unokahuga is volt.
6
  Volt 

legalább egy bátyja, István (1555-1605) és talán egy második fivére is 
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kiről nem biztosak a tények, és még két lánytestvére, Zsófia és Klára. 

Gyermekkorát a török háborúk is élesen megfaragták. 

Báthory Erzsébet Nyírbátorban született, Szabolcs-Szatmár-

Bereg megyében, 1560 augusztus 7-én. Nyírbátor és Szabolcs-

Szatmár-Bereg megye a történelmi Nagy-Magyarorszagon és a mai 

Magyarországon fekszik. Gyermekkorát Ecséd várában töltötte, He-

ves megyében. Legenda szerint igen szép kislány volt, tanultabb is, 

mint a legtöbb korabeliek. Tudott magyarul, latinul, görögül, és né-

metül, sőt még írni és olvasni is tudott, abban a történelmi korban, 

amikor még az arisztokraták nagy része analfabéta volt.  

Van, aki azt állítja, hogy genetikus hibák történtek a családban, a 

közeli összeházasodások miatt. Erzsébet méregrohamjait epilepsziá-

nak is nevezték. Az egyik nagybátyja állítólag Sátánkövető volt, Klá-

ra nagynénje pedig állítólag biszexuális gonosztevő, aki megkínozta 

saját cselédjeit. Fivére Báthory István is állítólag iszákos szexuális 

bajokkal szenvedett. (Többek közt, ilyen féle felfogásokra és mesékre 

kapott rá Raúlo Cáceres az „Elizabeth Bathory” grafikus [kép-]-

regényeiben, amiről majd többet olvasunk e-tanulmány végefelé.) 

Ha kisebb-nagyobb részben mégis igaz lenne a Báthory Erzsébet 

legendája, életrajzírói azt gondolják, hogy 6 és 9-11 éves kora között 

borzasztó dolgok történtek, amelyeknek hatása hozhatta ki nála a go-

noszságokat. Valamikor még 6 meg 9 éves kora közt, az egyik Ecsed 

várában játszó cigány banda tagját azzal vádolták, hogy magyar 

gyermekeket a törököknek eladott. Halálra itélték. A kis Erzsébet 

megszökött a cselédektől, és végignézte a kivégzést. Állítólag felvág-

tak egy ló hasát, a vádoltat belegyömöszölték úgy, hogy csak a feje 

látszott ki, és visszavarták a ló hasát. Majd akkor körülbelül 9 éves 

korában, parasztlázadás történt, egy pár paraszt betört Ecsed várába. 

Titkos alaguton keresztül Erzsébet két lánytestvérével Zsófiával és 

Klárával együtt a gyámokkal megszököt. Mire utolérték őket, Erzsé-

betet már egy fában elbujtatták, de túl késő volt a többieket is elbuj-

tatni. Baltával kivégezték a gyámokat. Erzsébet lánytestvéreit mege-

rőszakolták és arra a fára akasztották, ahol maga Erzsébet már el volt 

bujva. Erzsébet mindent végignézett, nem tudott megmozdulni, ami 

valószínűleg megmentette életét. Reggel megszökött, lóháton elnyar-

galt a szomszéd faluba. A lázadó parasztokat elfogták, és a kis Erzsé-

bet szeme előtt megkínozták és kivégezték őket.  

Már tizenegy éves korában, Báthory Erzsébetet eljegyezték Ná-

dasdy Ferenccel, és elköltözött a nyugat Magyarországban fekvő Sár-

várra, a Nádasdy kastélyba. Nádasdy Ferenc, a jövendőbeli férje, 

valószínüleg 1555-ben született, Bécsben tanult 1565 és 1567 közt 
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ahogyan megírta özvegy édesanyja Kanizsai Nádasdy Orsolya (1521 

– Sárvár, 1571), és közepes diák lehetett.  

A legenda szerint, 1574 körül és 14 éves korában Báthory Erzsé-

bet másállapotos lett, szeretője egy fiatal parasztlegény volt. Terhes-

sége alatt valószínüleg elvitték egy másik távoli Báthory kastélyba, 

ahol kislánya született. A babát elsújtották, majd egy paraszt család 

nevelhette fel, többet nem tudunk erről a gyermekről.  

A szabadszerelem követő terhesség, a kényszerített örökbefoga-

dás, a szexualísan szabad élet, nincs korszakhoz kötve, felmerült mint 

pszichológiai probléma egy 20. századbeli biografikus regényben, írta 

Susanna Keyson, majd filmet forgattak belőle a melyben a híres ame-

rikai színésznő Angelina Jolie is játszott, címe Girl Interrupted.
7
  A 

regény és film verzióban a lányt elitélik és bezárják a bolondokházá-

ba. Ez a lány és a többi lány „betegtársai” gyermekkorukban sokat 

szenvedtek, ezek az események okozták náluk a későbbi szerencsét-

len viselkedéseket, de sajnos a gyereklányokat hibáztatják, nem a 

gyerekkori tragédiákat. Ugyanúgy, mint megjátszották bizonyos jele-

netekben, a főszereplők e-filmben, állítólag Báthory Erzsébet is 

hasoló méregrohamokkal szenvedett. És majd azok a nők, akik sze-

xuálisan szabadabban éltek, vagy akik a gonoszságott látván később 

leutánozták, a történelem tanúja 

annak, hogy azokat a nőket ké-

sőbb elmebetegnek elítélték. A 

filmvilágban volt már erről is 

hasonló filmtörténet, amikor a 

nőt szintén elitélik elmebeteg-

nek [Nuts, és Frances
8
]. Amit 

Báthory Erzsébet láthatott és 

végigélt, az nem csak ekcent-

rikus volt, hanem brutális, tehát 

komoly hatással járhatott.  

Nádasdy Ferenc, Magyar Nemzeti 
Galléria, Budapest;  

http://www.mng.hu/ 

1575 május 15-én és és 

nem egészen 15 éves korában, 

végre feleségül ment Nádasdy 

Ferenchez, Verrano kastélyban. 

Nádasdy nála egy kicsit idő-

sebb volt, ekkor kb. 19 éves 

lehetett. Nádasdy Ferenc és 

Báthory Erzsébet házassága két 

http://www.mng.hu/
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erős protestáns családot összekötött. II Maximilian császárt is meg-

hívták, aki nem tudott eljönni, de delegációval küldött értékes nász-

ajándékot.  

Világos, hogy a Báthory név a ,,bátor” szóból ered, Nádasdy pe-

dig abból, hogy „nád”. A Nadasdyak nem voltak annyira nemesek, 

mint a Bathoryak. Megtartotta Erzsébet a Báthory lánykori nevét, és  

Ferenc „Báthory Nádasdy”-nak nevezte el önmagát, mivel hogy a 

Báthory név magasabb rangú volt. Az esküvő után a Nádasdy kas-

télyban laktak, Sárvár mellett, ahol máris állítólag nagyon szigorúan 

bántak a cselédekkel.  
Cséjthe vára [magyarul]; 

Cachtice/Čachtický hrad [szlová-

kul]…így nézett ki a vérgrófnő 
idejében; a kép forrása: 

http://seminars.torontoghosts.org/

blog/index.php/2007/05 

Tehát házassága után 

Báthory Erzsébet a Ná-

dasdy vár gazdasszonya 

lett, Sárvár mellett, bár 

Nádasdynak több kastélya 

is volt. Nádasdy egyik nászajándéka Erzsébetnek az otthona volt, a 

Kárpátokban és közel Trencsénhez, Csejte vára és 17 faluja. Csejte a 

történelemi Nagy-Magyarország városa, manap nyugat Szlovákiában 

fekszik, a város szlovák neve pedig Čachtice.  

Miközben Nádasdy hosszú időkön át távol volt, leggyakrabban a 

török háborúkban részt venni, azt mesélték Erzsébetről, hogy Klára 

nagynénjét gyakran meglátogatta (aki ismét a legenda szerint egy go-

nosz biszexuális nő volt). Mindenesetre, férje távolléte alatt, mint 

nemes asszony kötelessége, Báthory Erzsébet ellátta a földeket, ellát-

ta a jobbágyokat is. Férje távolléte miatt azt is állították róla, hogy 

Erzsébetnek több szeretője is volt, állítólag meg is szökött az egyik-

kel, de visszatért, Nádasdy megbocsájtott neki, és hosszú gyerektelen 

évek után végre megszülte első gyermekét, Anna lányát c. 1585-ben. 

A következő kilenc év alatt még két lánya született: Orsolya/Orsika 

(c. 1590), és Katalin (c. 1594); egyetlen fia Pál volt (1598-1650); 

ezeken a gyerekeken kívül még két gyereket szült, akik nem éltek so-

káig (András c. 1596, és Miklós, aki talán csak egy távoli unokatest-

vér volt). Rokonoknak küldött leveleiből azt olvassuk, hogy jó és sze-

retetteli édesanyának tekintették, de nemes asszonytól ez elvárható  is 

volt.
9
 

http://seminars.torontoghosts.org/blog/index.php/2007/05
http://seminars.torontoghosts.org/blog/index.php/2007/05
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Férje Nádasdy Ferenc hírneve nem csak a bátorsága miatt lett 

közismert, hanem a törökök iránt kegyetlensége miatt is. Legenda 

szerint, miután legyőzte Urmisz falut, a falusi papot lefejeztette és 

parancsa alatt az ottlevő nőket, gyermekeket megerőszakolták, utána 

halára égették őket. Senki sem tudja biztosan, hogy Nádasdy tudott-e 

felesége tetteiről, de többen említették, hogy Nádasy maga elmesélte 

a saját tetteit és megengedte Erzsébetnek, hogy részt vegyen a korbá-

csolásokon. Ferencnek állítólag volt egy korbácsa, melynek a végén 

ezüstből voltak kis kapcsok, amelyek  borzasztó sebeket okoztak, állí-

tólag ezt otthon hagyta Erzsébet kedvére, hogy ő is használhassa, 

mert nagyon tetszett neki. 

Báthory Erzsébet hagyatéka: Az „igazi” Báthory Erzsébet a  

folklórban [a mondavilágban], az irodalomban,  

és a populáris kultúrában  

A mai médiában bizonyos filmek és „grafikus regények” (= kép-

regények, felnőtteknek való ,,comic book”-ok) inkább férfiaknak 

kedveltetik meg magukat, mert a képeket a szerkesztők úgy rajzolják, 

mint az ú. n. „férfiaknak való szemcukor”-nak, mert tele vannak iz-

galmat keltő női rajzokkal, és a Drákula féle harapás, vérszopás, és 

véres megsebesítésekkel. A Cordoba, Spanyolországból származású 

Raulo Cáceres ilyen féle elismert és igen népszerű rajzművész, mely-

nek képregényei főtémái a következők:  az ezoterikus (= rejtett értel-

mű) porno-vámpír mesék, és sok cvikli. 

Az Elizabeth Bathory c. Eurotica, Raulo Cáceres grafikus regé-

nye, hét sorozatban jelent meg, kiadták 1999-ben,  majd ismét kiadta 

Eros Comix 2002-2007-ben. Raulo Cáceres legismertebb alakja 

„Elizabeth Bathory”, és Raulo Cáceres rajzai a Capitán Alatriste re-

gényekben szerepelnek (a szöveget irta: Arturo Pérez-Reverte). A 

Raulo Cáceres által irott COMIX verziókban Elizabeth Bathory a me-

se „antihősnője” és főszereplője, és ez a mese a történelmi Báthory 

Erzsébetet veszi mintaképének. Ebben „Elizabeth Bathory” egy 

szadistikus és perverz vámpírnő, aki életben maradt a 16. sz. óta. 

Megszállottsága a földön megmaradni, de azzal, hogy beszerezen 

magának olyan élet-adó folyadékokat, mint a vért meg az ondót. Sze-

retője egy Ugares nevű alak, aki kiküldi misszióra azzal, hogy találja 

meg a „Gonosz Koporsó” tulajdonát, aki Elizabeth Bathorynak éppen 

az egyik előző szeretője volt, amikor még az első emberi életét élte itt 

a földön. Ezt a sorozatot természetesen megtiltották kiskorúaknak el-

adni. Az ilyen képregény kb. $3.50-ért ma is kapható, vagy üzletben 

vagy Internet alapján. 
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Báthory Erzsébet alakja gyermekeknek és felnőtteknek is játék 

tárgyakat lelkesít. Például kapható az Interneten egy kis játék figura, 

mely egy vérkádban fürdő de mosolygó nő alakja (Monsters Series 3: 

“Six Faces of Madness” Toys, Action Figures & Collectibles); ára: 

$54.95. E-cég az Interneten keresztül árulja tárgyait, gyermekeknek 

való „Mickey Mouse” és „G.I. Joe” figurákat is árul, de a Báthory 

figurát „action figure for adults”-nak tekinti.
10

 

Számtalan film, színdarab, és mese van a „Vérgrófnőről”, Bát-

hory Erzsébetről, sőt még magyar rock opera is készült, melynek cí-

me  A Bestia: Báthory Erzsébet véres legenda,
11

 és amely az 1600-as 

évek elején játszódik. Témája egy cselszövés, melynek áldozata a 

csejtei várúrnő, özvegy Báthory Erzsébet. Jogtalanul elvett birtokait 

és vagyonát követeli a nádortól, és visszautasítja annak vádjait, ame-

lyek szerint kegyetlenül bánik a szolgákkal. Egy gazfickó felajánlja a 

nádornak, hogy jó pénzért bizonyítékokat szerez Báthory Erzsébet 

bűnösségéről, majd felfedezi, hogy egy lány, a furcsa-bolondos 

Zsorka a megszólalásig hasonlít Báthory Erzsébetre. Kihasználja 

Zsorka színészi ambícióit, és betelepíti Zsorkát és a társait Csejte vá-

rába, hogy ott Zsorka - Báthory Erzsébet képében - a grófnőről ter-

jesztett rémhistóriáknak megfelelően múlassa az idejét. A rockoperát 

bemutatták nagy sikerrel több magyar városban, főleg 2008-ban: a 

turné állomásai: Hódmezővásárhely, Kaposvár, Székesfehérvár, 

Szombathely, Eger, Balatonfüred, Debrecen, Pécs, és Szeged. Az 

USÁ-ban is 2007-ben megjelent egy hasonló színdarab, angol címe: 

Bathory: The Blood Countess. (Empty Space Theatre Company, Oc-

tober 17, 2007), Orlando, FL).
12

 

Dennis Báthory-Kitsz – Báthory Erzsébet leszármazottja,  

és az  „Erzsébet” opera 

Az amerikai és Vermont államban lakó Dennis Báthory-Kitsz 

Magyarországon született, ma az USÁ-ban lakik. Genealógiai kutatá-

sai alapján megtudta, hogy ő a grofnő egyik leszármazottja. Báthory-

Kitsz zeneköltő – író – szerkeztő –  fényképész, mind e-tehetségeivel 

szerkesztette operáját, melynek címe ,,Erszébet: The Opera About 

Elizabeth Báthory”. Az olvasó felkeresheti terjedt internet lapját, 

http://bathory.org/ cimen, ahol egy kincses ládával tele talál minden 

féle felvilágosítást Báthory Erzsébetről meg hagyatékáról. Weboldala 

alapján azt is megtudjatjuk, hogy a mai Čachtice-ben (magyarul 

Csejté-ben), Szlovakiában, létre hoztak egy Báthory Múzeumot, majd 

közel a Múzeumhoz és a Csejte kastély romjai megtekintése után a 

látogató megvendégelheti magát a Bathory Pizzeriában, és Báthory 

Erzsébet olajportréja mellett fogyaszthatja pizzáját. 

http://bathory.org/
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Ha böngészünk egy kicsit, az Interneten kereztül találunk 

polót/tee-shirt-ot amit megrendelhetünk, Bathory Erzsébet névével és 

alakjával, miközben vérfürdőt vesz. (T-Shirt 100% cotton, sizes M, L, 

XL, XXL & XXXL!  Csak $17.99!) 

Számtalan film is készült Báthory Erzsébet életéről, vagy legen-

dájáról. Néhány, (de nem mindegyik) e-filmek közül porno/,,slasher” 

film, vagy „horror” (rémisztő) film”. 1970-ben például megjelent a 

Countess Dracula
13

 (filmforgató Peter Sasdy), a hires „horror film” 

színésznő Ingrid Pitt játszotta a Báthory szerepet, a filmvilágban ez 

egy u.n. „Hammer horror film” (= rémisztő film”), Báthory Erzsébet 

legendája alapján. A filmben a mese a következő: mint keserű vén-

asszony, Báthory Erzsébet igen boldogtalanul nagyon félti a fáduló 

szépségét. Persze majd nemsokára őtőle is fél mindenki a faluban. 

Ráfröcsen a grófnő kezére egy vércsöpp a cselédlányától, majd azon a 

helyen a bőre megszépül. A lányt megöli, megfürdik a vérében, s ek-

ként azt is igazolva látja, hogy e-célra a szüzek vére a legalkalma-

sabb. Miután elkezd rendszeresen szűz vérben fürödni, becsap 

mindenekit azzal, hogy ő nem Erzsébet, hanem ő most a saját lánya, 

Ilona. Az igazi  Ilonát elrabolja egy félbolond, majd parancs alatt e-

kettőt elküldik az erdőben lakni. Miközben megjátssza magát, mint 

Ilona, a grófnő szerelmes lesz egy fiatal katonába, Tóth Imrébe (Eles 

Sándor). A végen a vőlegény Tóth Imre az oltárnál hagyja Erzsébetet, 

mert mindenki szeme előtt visszatér vénasszonynak. A grófnőnek ne-

hezére esett megtartani a játékot, a szüzek létszáma már igen csök-

kent, mivel hogy elpusztította már a legtöbbet – és pont az esküvő 

elött kifogyott a szüzek véréből.  

A legkomolyabb film talán a Báthory – A legenda másik arca
14

, 

mely egy 2008-ban bemutatott szlovák-cseh-angol-magyar koproduk-

cióban készült filmdráma, írta és rendezte Juraj Jakubisko. A forgatás 

2005. decemberében kezdődött, és a film végül 2008. júliusában je-

lent meg. Ez volt Jakubisko első angol nyelvű filmje. A szlovák ren-

dező szerint a köztudatban vérszomjas úrnőként ismert Báthory Er-

zsébet rehabilitáció valósult meg a filmben, hiszen Juraj Jakubisko 

arra vállalkozott, hogy koncepciós pernek ábrázolja Báthory Erzsébet 

megvádolását. Ez a filmje tisztelgés egy öntudatos, erős és független 

nő előtt. Filmjében a fő gonosz Thurzó György nádor, aki a bécsi ud-

var nagyhatalmi érdekei és saját birtokszerzési vágyától vezérelve 

mindent elkövet Báthory Erzsébet lejáratása érdekében. Jakubisko 

szerinte Báthory Erzsébet egy normális istenfélő nő volt, aki egy poli-

tikai játszma áldozatává vált, amire számos példa van a történelem-

ben. Ami igazán tragikus az ő történetében, azaz hogy a személyével 

kapcsolatos tévhit a mai napig rémképesztő gyilkost kreáltak belőle. 
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Jakubisko is azt a véleményt tartja, hogy Báthory Erzsébet, amikor 

megözvegyült és elveszítette nagyhatalmú férjét, Nádasdy Ferencet, 

szabad préda lett, mivel hogy óriási birtokokkal rendelkezett. 

Báthory Erzsébet végleges hagyatéka 

Az elmúlt pár évtizedben azonban több jeles történész is vizsgá-

lódásának tárgyává teszi ismét a peres anyagot, és próbálja rekonstru-

álni a Báthory történteket, akár olyan messzemenő következtetések 

levonásával, amelyek a rehabilitálásáig vezethetnek. Így fogalmazza 

meg a legtöbb kutató a mai években, és e mozgalmat elkezdte talán 

Nagy László elismert tanulmánya, A rossz hírű Báthoryak (Kossuth 

Könyvkiadó, 1984), amiben felteszi a kérdést, hogy Báthory Erzsébet 

valóságos szörnyeteg volt-e, vámpír vagy netán vérfarkas, egy női 

„Drákula”, aki szűzlányok vérét itta, sőt a vérükben meg is fürdött, 

vagy esetleg csak az emberi irigység illetve a Habsburgok pénzéhsé-

gének lett az áldozata?
15

 Tehát főleg a vagyona elkobzásának szándé-

kával feketítették be Báthory Erzsébetet. 

Mi már sem nem félünk, sem nem irtózunk a múlt századok vé-

res meséitől. A modern embereknek ez már mind rajzfilm vagy 

,,Halloween” mozi, vagy ,,slasher” mozi, vagy porno ,,comic book”, 

vagy internetes ,,blog”, vagy boszorkány mese, vámpír mese, gótikus 

mese, vagy kereskedelmi lehetőség ahol vásárolhatunk tee-shirt-ot, 

felnőttek számára szánt ,,action figure” játék babát, vagy Báthory 

témájú pizza étteremben kosztolhatunk, tehát , . . . talán ez az, ami 

igazából rémisztő! 

P. Dr. Pereszlényi Márta, a John Carroll University (Cleveland, 

OH USA) professzora. A Magyar Kongresszus 2009. Árpád Akadé-

miai ülésén adta elő. 

Jegyzetek: 

1. Még Mikszáth Kálmán is azok közé sorolt, akik rossz hírét keltették a várúrnőnek. 

Mikszáth ugyanis Csejte vára és asszonya című elbeszélésében azt írta, hogy Báthory 
Erzsébet olyan erővel ütötte arcon szolgálólányát, hogy annak vére kiserkent. Az úrnő 

észrevette, hogy a bőre a vértől virulóbbá vált, s így támadt benne az a szörnyeszme, ha 

lányok vérében fürdik, akkor megfiatalodik. 

2. Más példány, mely szintén és valószínűleg hamisítja a legendát: Countess Dracula: 

The Life and Times of Elisabeth Bathory,the Blood Countess, irta Tony Thorne 
(Bloomsbury, UK, 1997); The Vampire Book: The Encyclopedia of the Undead, irta J. 

Gordon Melton (Visible Ink Press; Third edition, 2010); The Most Evil Men and 

Women in History, irta Miranda Twiss (Sterling Publishing, 2002). 

3. Trieste ma északkelet Olaszországban fekszik, az Alpoktól délre. 
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4. Szintén a Casablanca filmben S.Z. Sakall (a közismert magyar színész „Szőke Sza-

káll”) a „Carl”szerepet alkotta, mint Rick (Humphrey Bogart) támogatója. Ezen kívül 
Richard Ryen (magyarul Révi [Révy] Richard) a Colonel Heinze szerepet vállalta, aki 

a „Gestapo” Major Strasser segédje volt (maga Strassert az osztrák Conrad Veidt alkot-

ta). Érdekes módon, Révi Richardot a Nazi hatóságok kiűzték Németországból még a 
II. Világháború előtt. Révi Richard született Féliz Richard Anton Robert (1885-1965) 

szeptember 13.-án Föherczeglackon, ismét a volt Osztrák-Magyar birodalomban; saj-

nos film karrierjében legtöbbször „Nazi” szerepet kapott, származása miatt. 

5. Magyar Szó on-line: http://www.magyarszo.com/fex.page:2009-08-

20_Vampirkíralyno_vagy_artatlan_aldozat.mobile, 2009. augusztus 20., csütörtök 

6. A somlyói Stefan Batory a Báthory Erzsébet nagybátya (magyarul: Báthory István; 
lengyelül: Stefan Batory; litvánul: Steponas Batoras; 27 szeptember 1533–12 december 

1586); Erdélyi fejedelem (1571-1586); Lengyelország királya (1576-1586) Litvánia 

nagyfejedelme (1576-1586). 

7. Girl, Interrupted, irta Susanna Kayson (Vintage, 1994); Girl, Interrupted , 1999  

filmdráma, szerepel benne Winona Ryder, Brittany Murphy, Angelina Jolie (aki sze-

replésére „Oscar-Academy Award”-ot nyert), Whoopi Goldberg, Vanessa Redgrave. 

8.  Nuts, amerikai filmdráma, 1987, szerepel benne Barbra Streisand, Richard 

Dreyfuss, Maureen Stapleton; Frances , amerikai filmdráma, 1982, szerepel benne 

Jessica Lange, Kim Stanley, Sam Shepard, lazán az amerikai filmszinésznő Frances 
Farmer életét ábrázolja, aki egy ideig elmegyógyintézetben szenvedett. 

9. „Másfelől Péter Katalin 1985-ben kiadott A csejtei várúrnő: Báthory Erzsébet című 

könyvében azt állította, hogy az úrnő elhanyagolta önmaga és gyermekeinek tisztálko-
dását. Ennek alátámasztására idéz Báthory Erzsébet több leveléből, amelyekben hírt ad 

gyermekeinek gyakori betegségéről.” Magyar Szó on-line: 

http://www.magyarszo.com/fex.page:2009-08-
20_Vampirkiralyno_vagy_artatlan_aldozat.mobile, 2009. augusztus 20., csütörtök. 

10. “Action figure”: angolul amikor a „doll” (baba) szót abban az értelemben használ-
juk, hogy gyermeknek való játéktárgy, akkor kislányoknak való játékra hivatkozunk. 

Kisfiu gyermekeknek nem az angol „doll” szót használjuk, hanem úgy hívjuk, hogy 

„action figure”, amely szintén felnőtteknek is „játéknak” számíthat. 

11. http://kulturport.hu/tart/rcikk/f/0/181064/1  

12. http://www.orlandosentinel.com/entertainment/stage/theater/orl-

bathory1907oct19,0,7603680.story  és 
http://www.emptyspacestheatre.org/Bathory/bathoryreviews.htm 

13. http://www.hammerfilms.com/productions/film/filmid/199/countess-dracula 

14. Angolul:  http://bathory.org/jakubathory.html; magyarul: 
http://www.port.hu/bathory_-

_a_legenda_masik_arca_bathory/pls/fi/films.film_page?i_where=2&i_film_id=85865 

15. A legújabban megjelent tanulmányok is inkább ezt a teóriát támogatják: Craft, 
Kimberly L. The Private Letters of Countess Erzsébet Báthory. (Publisher: 

CreateSpace), 2011; Craft, Kimberly L. Infamous Lady: The True Story of Countess 

Erzsébet Báthory. (Publisher: CreateSpace), 2009. 
 

http://www.magyarszo.com/fex.page:2009-08-20_Vampirkiralyno_vagy_artatlan_aldozat.mobile
http://www.magyarszo.com/fex.page:2009-08-20_Vampirkiralyno_vagy_artatlan_aldozat.mobile
http://kulturport.hu/tart/rcikk/f/0/181064/1
http://www.orlandosentinel.com/entertainment/stage/theater/orl-bathory1907oct19,0,7603680.story
http://www.orlandosentinel.com/entertainment/stage/theater/orl-bathory1907oct19,0,7603680.story
http://www.emptyspacestheatre.org/Bathory/bathoryreviews.htm
http://www.hammerfilms.com/productions/film/filmid/199/countess-dracula
http://bathory.org/jakubathory.html
http://www.port.hu/bathory_-_a_legenda_masik_arca_bathory/pls/fi/films.film_page?i_where=2&i_film_id=85865
http://www.port.hu/bathory_-_a_legenda_masik_arca_bathory/pls/fi/films.film_page?i_where=2&i_film_id=85865


194 

Alfonz Lengyel: 

OROQEN TRIBES in CHINA 

From tribal life to City Dwellers    

The aim of this paper is to present the life and culture of the Oro-

qen tribes, who settled  in the Northeastern part of China. This is a  

short settlement history. The research presented trys to point out the 

often-difficult situations to which the Oroqens were subjected in their 

ever-changing world.  However, their trials strengthened them in their 

survival. 

After the break-up of the Tungus Empire, some of the population  

stayed in Siberia and some moved to the Northeastern part of China. 

Others ended up in the Sakhalin Island and through the Bering Strait 

reached the American continent.  In China, in the 17th century they 

moved from the outer Hinggan mountain area to the forest of the 

greater and lesser Hinggan Mountain. 

An Inner Mongolia Autonomous Region was established as the 

Hulunbuir League, and the Oroqen Autonomous Banner, with the 

capital of the city of Alihe.  In Heilongjiang Province, in the Hinggan 

ling area, the Prefectures of  Tahe, Huma, Da, Xunke Counties, and in 

the Heihe Prefecture in Heihe city, as well as the Yi Chun Prefecture 

in Jiahin County, were gradually established. 

In Chinese documents the name of the Oroqens was variously 

written as Elunchun, Olunchun, Ulunchun, and Orochon. In Siberia 

and elsewhere in the Russian Federation they were called the  Oroch 

or Orok. The Oroqens were relatives with almost all Altai area 

groups, especially with Ewenki, Manchu, and possible with the Hun-

garians. 

For long centuries the Oroqens lived a communal tribal life, 

however under the Qing Dynasty the clan system was abolished and 

replace by the  “Eight Banner System.” Then, they were used in dif-

ferent military operations. After the 1911 revolution, the warlords or-

ganized them in farms. Some Oroqen also became landlords, but 

some escaped back to the forest. 

In 1931 the Japanese occupying troops destroyed their farms. 

Some young Oroqens were drafted into the “Forest Detachment.” 

Great numbers of  others fled to the forest.  The Japanese, in order to 

decimated the Oroqens, gave the Oroquens opium to smoke. 
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From 1949, Mao’s government, from those who returned to the 

forest and continued their previous tribal life, confiscated their hunt-

ing weapons and settled them again in farms. In 1951 several Oroqen 

townships were established.  They suffered during the “Cultural Rev-

olution.” Shamans, clan leaders, and others were tortured and even 

killed. After the death of  Mao, around 1980, they started to build 

more cities. The Oroqen population became more school and univer-

sity educated, but kept their cultural traditions.  

 
Diorama illustrating the housing in a tribal community. 

In the Museum of the City of Alihe. 

 

As far as their tribal organization is concerned, it is important to 

mention the Wulileng, which was a community of five or more fami-

lies who were relatives of a male ancestor. They lived under their 

elected leader in monogamy, and believed in Shamanism.   

During their tribal life they lived in Xierenzhu (Cuolouzi). They  

built homes using 20-30 pine or birch poles, which were tilted toward 

the center. This method of building created conical tent-like houses. 

These dwellings were covered in summer with birch barks and during 

winter by animal furs. The height of most of these were about 5 me-

ters and had a 6 meter diameter internal space. Most of the dwelling 

faced East or South. A fireplace was in the center.  
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Marriage was permitted between Oroqens, but only outside of the 

clan. More recently interracial marriages often occurred. In the past, a 

go-between arranged the marriage. A person was sent by the man to 

the woman’s family. During nuptial night they stayed in woman’s 

dwelling, than both moved to the man’s home. Thereafter, the wife 

worked only for the husband’s family. 

Women were prohibited from giving birth at home. For birth a 

small hut was built, and the woman had to stay there for one month 

after the birth.  Widows were required to stay unmarried for three 

years. If the widow had a son, she had to remain unmarried for life. 

Divorce seldom occurred. If granted, after the divorce the woman was 

not allow to take back the dowry. 

Young women on horseback were good sharpshooter hunters. 

They were also skillful embroiderers on pelts and dresses, especially 

of animal images such as deer, horse and bears. They tailored their 

own and also the clothing of their family, including headdresses, as 

well as items such as gloves and boots. 

Female members of the family started with housework at age of 

12.  The mother taught them how to cook, how to gather food, and 

handicraft works. Women were skilled in how to make objects from 

birch barks, such as boxes, bowls, basins and other folkloric objects.    

The hunting and fishing expeditions were organized communal-

ly.  The game was equally distributed among all members of the tribe, 

including the old and invalid. It was appreciated that they contributed 

to the community as they  were able to. 

After the return from a hunt, there was a great celebration with 

dancing and singing, as well as a communal feast.  Women and chil-

dren from age 17 participated in the hunt. Teaching the son to hunt 

started at age of 7 or 8, however individually they were able to hunt 

only from the age of 17.  Little boys on the hunt often wore a rabbit 

shaped hat as camouflage. 

Sometimes poorer hunters who did not own a horse rented hors-

es. They paid for the horses with game. Trained hunting dogs were 

used to help round up the wild animals. Antlers were given to the 

hunter who shot and killed the animal as a trophy. 

The Oroqen spiritual life was expressed in Shamanist perfor-

mances and the animist’s totem worship. Shamans were considered as 

messengers between gods and humans. Furthermore, they believed in 

the omnipresent spirit and practiced worship of ancestors. They wor-
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shiped of gods of nature, such as the mountains, rain, thunder, sun, 

moon, and fire as well the spirits of the iger and the bear.  

From they Han dynasty they were observing Chinese and Oroqen 

festivals. Six days after Chinese New Year a festival was held which  

included wrestling, horse racing, and archery.  They not only sand 

and danced when the hunters returned, but they danced on many spe-

cial occasions, such as for example for the Black Bear fight and 

Wood Roster dances. In these performances, they imitated the move-

ment of the animal or bird.  

The “Gulunmuta sacrificing fire” dance, however, was per-

formed partly as a prayer for peace. B throwing meat on the fire they 

had the intention of getting rid of their sins. They also erected totems 

for deities, such as recently after the post-Mao period for the forest 

deity Bainaqia in Yakeshi. 

The language of the Oroqen is part of the Tungus group of the 

Altaic language family.  Nowadays, most of them speak Chinese. 

They have no written, but only a verbal literature. Their verbal stories  

have been handed down from generation to generation. The main top-

ics they dealt with were the legends of their ancestors, hunting life, 

various fables, proverbs and riddles.  

Their ancient burial customs were quite unique. They put the 

corpse, head pointing to the South, in a hollowed out tree trunk. They 

would hang it two meters high in the forest. Sometimes, if the de-

ceased was a male hunter, his favorite horse was killed to serve him 

in the afterlife. If the person died of a contagious disease, the corpse 

was cremated outside of the living area. 

As history has changed around them, the life of the Oroqens has 

also changed, progressing from cave dwelling to house ownership. 

Although, to a certain extent they kept their minority culture, they 

adopted the life standard of the Han nationalities, the largest ethnic 

group of China. From tribal community life, through the Oroqen Au-

tonomous Region, their determination to survive was paramount.  To-

day, they have achieved recognition and are represented in the Peo-

ple’s Congress.  

Currently, the Chinese Central Government is contemplating  

building a Natural Reservation for the Oroqens around the Heihe area 

and giving them back some of their confiscated weapons. The reason  

behind this plan is that although land is scarce, fur is a good commod-

ity to have from the Oroqens.  
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Volker Jenőné, Dr. Almay Katalin: 

A TRIANONI  BÉKEDIKTÁTUM:   

90+ éve – Mit tehetünk  ma?!! 

Előadás a XLIX. Magyar Kongresszuson, 2009. november 28. 
 
Köszöntő: Hiszekegy, Papp-Váry Elemérné verse: 

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában 

Hiszek egy Isteni örök igazságban, 

Hiszek Magyarország feltámadásában (1. részlet)  

Kedves magyar clevelandi régi barátaim, magyar testvéreim, 

szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, mindig, amikor újra 

Clevelandban lehetek, és a régi kedves arcokat felismerem, és 

emlékeim visszatérnek ide hozzátok.  

Köszönöm azt a megtiszteltetést, hogy meghívott a Magyar 

Kongresszus egy rövid beszédre, hazánk legtragikusabb eseményéről: 

Trianonról.  

Nem könnyű erről a témáról beszélni, mert már nagyon régen a 

szívünket nyomja, ‒ Trianon már 90 éves. 

Elfelejtettük-e volna már, hogy szakították ki két harmadát 

hazánknak és több mint felét a lakosságnak, igazságtalanul?   

Párizsban, 1919-ben, nem engedték Apponyi Albert grófot és a 

magyar delegációt a tárgyalásra menni Trianonba, - egy szállodában 

helyezték el őket , őrizet alá vették és nem adtak lehetőséget egy két 

oldalú tárgyalásra.  A védőbeszédét meghallgatta a Magas Tanács 

később, de már akkor Clemenceau-és társai aláírták a Trianoni Béke 

Egyezményt.  De nem egyezmény volt az, hanem diktátum. 

Később, 1920. június 4-én kényszer alatt kellett aláírnunk a 

magyaroknak a mandátumot, egy ismeretlen magyar követtel.  

Miért kell beszélnünk Trianonról?   

Azért, mert Trianon igazságtalansága az égig kiált, még a mai 

napig is! El kell mondanunk ma is, nem csak gyermekeinknek, de ma 

is ki kell kürtölnünk az egész világnak  hogyan lett politikusok 

martaléka Magyarország!  Hogy lett Magyarország Csonkamagyar-

ország!!!  

Amit velünk tettek, magyarokkal, soha senki mással így ilyent 

nem tettek! 
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Mindent megtett az antant azoknak, akik nem is voltak részesei 

az első világháborúnak – például a cseheknek, akik előre mindent 

megtettek, hogy a magyaroknak rossz hírét keltsék, évekkel a háború 

előtt. ( Sisa I.)  

Egy másik tényező az volt, hogy az antant nem akart 

népszavazást, illetve nem akarta figyelembe venni a lakosság 

nemzetiségi összetételét Magyarországon.   Ezzel szemben, Apponyi, 

Magyarország küldöttje, éppen ezt tartotta helyes eljárásnak. 

Magyarországon csak Sopronban volt népszavazás, ahol is a 

magyarok nyertek. 

Fontos megjegyezni azt is, hogy 1918-ban, Wilson amerikai 

elnök pedig önrendelkezésről szólt a világnak az első világháború 

után:  

“There shall be no annexations, no contributions, no punitive damages. 

People, are not to be handed about from one sovereignty to another by 

an international conference...Every territorial settlement involved in this 

war must be made in the interest and for the benefit  of the population 

concerned, and not as part of any mere adjustment or compromise of 

claims amongst rival States.”   

Sajnos, ezek az igaz szavak nem értek el az antant füléhez.  

Miből áll Trianon igazságtalansága?   

Első sorban, Magyarország feldarabolásából, amivel lehetővé  

tették új országok létesítését:  Jugoszláviát, és  Csehszlovákiát. 

Jugoszláviának adták Délvidéket, Csehszlovákiának a Felvidéket.  

Romániának azért adták Erdélyt, mert a románok bennt voltak 

hazánkban.  

Másodszor, a magyar népet ez a tett mélyen érintette – napról 

napra, hirtelen elvesztették  hazájukat, hirtelen egy idegen országban 

találták magukat a saját hazájukban.  A vasutakat hirtelen leállították.  

A gazdaságot és az egész országot káoszba vitték.  Az utcák nevét és 

a táblákat a hivatalos épületekre idegen nyelven írták fel. 

Harmadszor, nem engedélyezték meg a népszámlálást, sem az 

önrendelkezés lehetőségét. 

Negyedszer, a magyarok lelke fel volt dúlva, nyugalma elveszett.  

A magyar családokat széjjel választották.  

Father R. P. Gratry-t, egy amerikai katolikus pap szavait idézem:   

 “Every nation's homeland is sacred. If you destroy one, you mutilate the 

entire human race.” Magyarul: „Minden nemzet országa szent. Ha csak egyet 

is széjjel darabolnak, az egész emberiséget darabolják széjjel.” 
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Ebben a gyászos hangulatban sokan szólaltak meg, és  hazánkban  

felkongtak a harangok 1920 június 4-én. Így szólalt meg akkor 

Reményik Sándor:   

Fájdalmam szörnyű kiáltó szavát 

Az éjnek adom át, a hangtalannak:  

Nemzet nincs már! De magyarok még vannak,   

Ország nincs már,  a haza elveszett,  

De egymást átölelő lelkek vannak,  

És egymás felé kinyújtott kezek... 
( Részlet az Új Szövetség című verséből, 1920)  

 

Majd a második világháború végén, újra elvesztettük  hazánk 

három harmadát. 1938-ban a németek visszaadták Felvidéket, Erdélyt 

és egy részét a Délvidéknek, és hat évig újra együtt lehetett 

Magyarország 1944-ig. Mi megint a vesztes oldalon álltunk 1945-

ben. Újra elvesztettük mindazt, amit ilyen kevés idő alatt 

visszakaptunk.   1948 után, a határon már nem lehetett átmenni. 

Megjelent a vasfüggöny.  

Mai Vélemények Trianonról – ( 2009 -ben ) Magyarországon:   

Lengyel Károly: író, költő, a Nemzeti Hirháló-nál: 

„Nem gyászolok. Nem gyászolom a Trianoni diktátum 

következményeit. 

Nem gyászolom, mert számomra nem létezik ilyen diktátum.  

Nem viselek fekete szalagot június 4-én. Trianont azok 

gyászolják, akiknek az ország elveszett... 

Az 1867-ben szinte paktumként köttetett kiegyezés idejétől 

Magyarországnak nem létezett önálló pénzügyi, külügyi, és 

hadügyi minisztériuma. Az első világháborúba MO nem önként 

lépett, hanem a degenárlt osztrák császárság lökött minket 

golyófogónak a hadszínterek húsdarálóiba. A Magyar Királyság 

alávalói szerepre kárhozatva, nem volt ebben az ügyben önálló 

döntési helyzetben.  

S mikor a nemzet a veszélyt fantáziáló hatalmak által kellőképen 

kivéreztetett, végső vérgőzös tébolyukban az ártalmatlanra vetette 

magát valamennyi jöttmenttel együtt. Szerteszaggatták a világégés 

legártatlanabb elszenvedőjét, édes Hazánkat... 

Aki Trianont gyászolja, megmásíthatatlannak fogadja el azt. 
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Akiben él egyetlen szikrája a nemzeti önbecsülésnek, az arról 

gondolkodik, miként lehet rávenni joggal, vagy akár csellel a 

rablókat, hogy beismerjék, elismerjék és visszaadják a rablott holmit, 

jószágot, végül is Magyarország kétharmadát.  

Törvénytelenség nem szül jogot! Trianon törvénytelen, s mint 

ilyen jogtalan. S mert Trianon jogtalan, ezért semmis.  

Én nem adtam fel, és nem, nem, nem, soha nem adom fel, míg a 

nemzetközi gyakorlat szerint kilencvenkilenc éves elbirtoklás be nem 

teljesedik. Tizenegy esztendő híja van meg ennek! Csak tizenegy! 

Nem több, de ez elegendő ahhoz, hogy megindulhasson a nagy per.  

A világ megrengető.  

A per, ami igazságot szolgáltathat nekünk. Minden magyarnak, 

élőnek, holtnak, és eljövendőnek.”  

Budapest, 2008, június (6)    

Éva Mária Barki, ügyvéd, Szekszárdról:   

„Ne gyászoljuk Trianont, ne sírjunk, ne jajgassunk, hanem 

tegyünk valamit ellene. 

Éljünk mi is az önrendelkezési joggal. Kérdezzük meg a 

kárpátmedencei magyarságot, hogy milyen politikai rendszerben akar 

élni! 18 év alatt már régen lehetett volna egy belső népszavazást 

rendezni.  

Ne várjunk segítséget másoktól. Ne várjunk segítséget az 

Európai Uniótól. Az Európai Unió sem fog segíteni, mert nem tud és 

nem is akar önrendelkezett népeket, hanem csak Brüsszelből 

irányított népeket... 

Trianon a mi kezünkben van. Csak rajtunk múlik, hogy 

legyőzzük vagy tovább maradjon az igazságtalanság.... 

Történelmi válaszút előtt állunk. Válasszuk a kárpátmedencei 

magyarság szabadságnak útját! “  

 ( Részlet, 2008 június 1 – Trianon 88 )  

 

Jeszenszky Géza, volt miniszter (2002-2004):  

TRIANON, AZ EURÓPAI TRAGÉDIA, legújabb előadásában, 

Jeszenszky Géza így vélekedik:   

„Jó példa volt erre az MDF és a romániai ellenzék által Nagy 

Imre újratemetésekor, 1989. június 16-án aláirt Nyilatkozat. Ebben 

többek között az aláírók egyetértettek, hogy Erdélynek… kulturális és 



204 

vallási pluralizmus modelljévé kell válnia… biztosítani kell 

mindegyik nemzet jogát az autonóm politikai képviselethez és a 

kulturális autonómiához. Ennek megvalósítása megköveteli – többek 

között – a magyar nyelvoktatás megszervezését minden fokon, 

beleértve a kolozsvári magyar egyetem visszaalítását is.”  

www.mbk.org, 2009, április 08: [2]  

Külföldön élő magyarok véleményei:   

Ifj. Koszorus Ferenc több írásában Trianonról igen egyenesen 

szólal meg:  

1989-ről: Jugoszlávia és a Szovjet Unió összeomlásakor, a 

kisebbségek nyert jogairól, szabadságukról, illetve, autonómiájukról 

szól, amelyet csak egyedül Magyarország kisebbségei nem kaptak 

meg!  

“Why Should Trianon Bind Only Hungarians?” June 4, 2006 

2009-: a  magyar nyelv használata elleni törvényről 

Szlovákiában: Slota Nyelvtörvényt hozott, amellyel a magyar nyelv 

használatát megtiltja, illetve nem engedi használni üzletben, orvosnál, 

iskolákban, az utcán, s ahol a publikum szlovákul beszél.     

2009 : Romániába szakadt erdélyi testvéreinkről: 

TRIANON 90th ANNIVERSARY  
http://www.americanhungarianfederation.org/news_trianon_89Anniversary.htm 

                                                                                                                                                                        

Sisa István, történész: Az egyik legjobb és világosabb leírást 

találjuk könyvében Trianonról: NEMZET HATÁROK 

NÉLKÜL, Árpád Könyvkiadó Vállalat, Cleveland, Ohio, 1993. 

(5) Idézetek Trianonról:  

Deák Ferenc szerint: „csak az van elveszve, amiről a nemzet 

maga lemond” (169-ik oldal)  

„Közben a magyar külügy irányítói megszívlelhetik az Elzász-

Lotharingia elvesztése felett kesergő francia külügyminiszter, 

Theophile Declassé szavait: „Egy nemzet sincsen megalázva azzal, 

hogy aláirt - késsel a torkán – egy végzetes békeszerződést. 

Becstelenné válik azonban, ha tönkretételéhez maga is hozzájárul. 

Nem a vesztés bukás, hanem a lemondás.”  (169-ik oldal) (1991-beni 

vonatkozik a magyar lemondásról Kárpátukrajnáról – 168-ik oldal.)    

 

http://www.mbk.org/
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Mit és hogyan tehetünk mi, magyarok, hazánkért – a Trianoni 

Békediktátummal kapcsolatban?  

Gondoljuk meg: két alkalommal volt már változás a Trianoni 

Békediktátummal kapcsolatban:  

1. 1945-ben, a második világháború végén, Magyarország újra a 

trianoni békediktátum alá került.  1938-ban a németek 

kinyitották az elcsatolt területeket, Felvidéket, Észak Erdélyt 

és a Bánság-ot, és így visszatértettek az anyaországhoz 

egészen 1944-ig.  

2. 1989-ben nem csak az Szovjetunió omlott szét, de az 1920-ban 

alapított országok, Jugoszlávia és Csehszlovákia is.  Akkor 

hirtelen semmis lett Trianon!  Csupán éppen Magyarország 

elszakított területeire nem vonatkozhatott a szabadság, vagy a  

szabad ország lehetősége,  az autonómia.   Mindenesetre az 

világos, hogy a magyar népcsoport azokon a területeken 

autonómiát kíván.  

3. Ma a Székelység, mint első is, az autonómiát kívánja. Talán a 

többi elszakadt magyar területeknek is megadják a várt 

autonómiát.  

Ha ez megtörténik, reménykedhetünk, hogy Magyarország ilyen 

módon talán kapcsolatba kerülhet autonómmá vált elcsatolt 

területeivel és komoly összefogás létesülhetne, gazdaságilag és 

feltétlenül kulturális szempontból.  

4. Új hír (még nem tudtuk a mi kongresszusunk alatt): Most 

jelentették be, hogy a Vajdaság megkapta az autonómiát!  Igen, 

most 2009 végén. Ezt a valóságban csak 2011-ben indítják be, 

valószínűleg a bürokrácia miatt, de ezt csak sejtjük. Mégis ez 

nagy lépés előre!  (7) 4 ( Lásd: Erdély Ma) 

A jövőben - mit tegyünk?   

1. Tanulmányozzuk és tanuljuk meg Trianon történetét! 

2. Mondjuk el Trianon történetét ahol lehet !   

Magyarságunk legyen egy élő láng!  Hirdessük hagyományainkat 

és történelmünket, akármilyen módon: magyar múzeumokban, 

előadásokkal, beszélgetésekkel, és filmekkel.  Tudjuk, hogy a 

magyarok hogyan vezették hazánkat a kezdettől fogva. 

Szívleljük meg Szent István szavait fiának a jóságos bánásmódról 

a hazánkban élő idegenekkel szemben. (1) (lásd Szent István Király 

írásából: Intelmek Imre fiának.)  
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3. Szeressük magyar nyelvünket és ápoljuk, szép magyar nyelven 

beszéljünk. 

Olvassunk magyarul, nézzünk régi magyar filmeket, hallgassuk 

MO-ről a rádióadásokat (MNO, HirTv, Echo TV, Magyar Rádió, 

Duna TV).  

4. Fogjunk össze! Hirdessük magyar ezeréves hagyományainkat! 

Alkossunk magyar múzeumokat hagyományainkról. 

5. Nézzük át az újságokat és könyveket, amelyek írnak 

Magyarországról és a magyarokról itt Amerikában vagy 

világszerte,  mert esetleg valótlanságokat írhatnak rólunk. Ezt 

pedig igyekezzünk kijavítani, ez szükséges! 

6. Amint Wass Albert mondta: adjunk jó könyveket, amelyeket 

Magyarországról írtak, magyar zenét, jó magyar filmeket az 

amerikai egyetemeknek. Így akarta hirdetni az igazságot 

történelmünkről. Ismerkedjünk meg Wass Albert könyveivel 

is!!! 

7. Ismerkedjünk meg az „Institutum Pro Hominis Juribus”-szal.  

(3) (  II. János Pál pápa alapította a Magyar Nép számára  

1948-i Enciklikájában január 12-én, az ő   védelmükre.)  - Az 

Institutum  már kérelmezte  Trianon Revideálását  1984-ben  

az ENSZ előtt. Prof. Ludwig von Lang főtitkár írta alá, és újra 

2009 júniusában.   ( Az Internetben találandó)  

8. Tanulmányozzuk Bethlenfalvy Pál cikkét amely az „Igen” 

katolikus újságban jelent meg, 2009 november 11-én:  

„Hogyan foglaljuk vissza Nagy-Magyarországot négy egyszerü 

lépésben” – Összegezve: 
1. Látogassunk az elcsatolt, illetve elszakított magyar területekre, 

vásároljunk házat, földet, céget, ha módunk van rá. 

2. Építsünk élő kapcsolatokat az ott élő magyarokkal, ismer-

kedjünk meg velük, hogy legyen megértés köztünk. 

3. Nyelviségben: használjuk a kisebbség nyelvét, ha csak 

köszönettel is; jövőépítő életformát vegyünk fel, alapítsunk 

családot ott, az elszakított területen. 

4. Legyünk jó magyarok, vonzók, erősek. 
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Függelék:  

1. Szent István Király: Intelmeim Imre fiamhoz, #2. “Légy kegyes – 

ne csak atyádfiához és rokonaidhoz, a főembereidhez és a 

vezérekhez, a szomszédokhoz és az ország lakóihoz, hanem az 

idegenekhez és mindenkihez, aki Hozzád fordul. Mert a kegyesség 

mindennél nagyobb boldogságot szerez. “  

2. Jeszenszky Géza: www.mbk.org 

3. Institutum Pro Hominis Juribus - 2008 levél  

http://freelove.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=47761 

http://www.polgarinfo.hu/modules.php?name=News&file=article&si

d=25768&mode=thread&order=0&thold 

 

„Ez a hit a fegyver, hatalom és élet,  

Ezzel porba zúzod minden ellenséged,  

Ezzel megválthatod minden szenvedésed. 

E jelszót, ha írod lobogód selymére,  

Ezt, ha belevésed kardod pengéjébe,  

Halottak országát feltámasztod véle. 

Harcos, ki ezt hiszed, csatádat megnyerted,  

Munkás, ki ennek élsz, boldog jövőd veted,  

Asszony, ki tanítod, áldott lesz a neved. 

Férfi, ki ennek élsz, dicsőséget vettél,  

Polgár, ki ezzel kélsz, új hazát szereztél,  

Magyar, e szent hittel mindent visszanyertél. 

Mert a hit az erő, mert aki hisz, győzött,  

Mert az minden halál és kárhozat fölött  

Az élet Urával szövetséget kötött.” 

Hitvallás – (2.részlet) –  Papp-Váry Elemérné 

   

4. Bethlenfalvy Pál, egy fiatal katolikus gondolatmenetét, amelyet a 

fenti cikkben (amely az „Igen” hasábjain jelent meg), Trianon 

eltusálásáról szól. 2009. november 10, Gondola-ban: 

Http://Gondola.hu/cikk.php?szal=68141&print=1 (teljes cikk): 

„Hihetünk egy által abban, hogy vissza lehet még foglalni Nagy-

Magyaroroszágot? Hát persze, hogy hihetünk. Persze, nem úgy ahogy 

mondjuk nyolcvan, vagy nyolcszáz évvel ezelőtt foglalták el a 

területeket. És ez az új Nagy-Magyarország se olyan lesz, mint a 

nyolcvan, vagy nyolcszáz évvel ezelőtti. De lesz, vagy legalábbis 

lehet – majd egyszer. Ha megteszünk bizonyos lépéseket – már most. 

http://www.mbk.org/
http://freelove.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=47761
http://freelove.virtus.hu/?id=detailed_article&aid=47761
http://www.polgarinfo.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=25768&mode=thread&order=0&thold
http://www.polgarinfo.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=25768&mode=thread&order=0&thold
http://gondola.hu/cikk.php?szal=68141&print=1
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Első lépés 

 Legyünk jelen az elszakított területeken! Nagy-Magyaroroszágot 

nem lehet Budapestről, a tévé, előtt a fotelben hőbörögve 

visszafoglalni. Töltsünk a trianoni határokon túl évente egy kis időt. 

Szívjuk be azt a levegőt, lássuk azt a tájat, tapossuk azt a földet 

néhány napig, ha erre lehetőségünk van. Vagy akár vegyünk ott házat, 

földet, alapítsunk véget, ha netán ez is módunkban áll. 

Második lépés  

Ne csak turistának menjünk. Építsünk élő kapcsolatokat. - 

előszór is az ott élő magyarokkal. Legyen közvetlen tapasztalatunk az 

életükről, tudjuk, hogy mit gondolnak nem se tudatról, vallásról, 

divatról, filmekről, környezetvédelemről, rockzenéről. Értsük meg, 

hogy mik a személyes céljaik, mire törekednek, s hogy ezek hogyan 

kapcsolódhatnak a mi személyes céljainkhoz, törekvéseinkhoz.  

Harmadik lépés 

Legalább olyan fontos, mint az előzőek: ne csak magyarokkal 

legyenek élő kapcsolataink! Legyünk részei a szlovákok, szerbek, 

románok életének is! Például járjunk az ő boltjukba vásárolni. De ha 

megtehetjük, alapítsunk akár közös céget is. Próbáljunk az ő 

nyelvükön beszélni, a szó átvitt és szoros értelmében is. Tanuljuk 

meg legalább a „jó napot”-ot és a „köszönöm”-őt, de még jó lenne 

legalább alapfokon beszélnünk valamelyik elcsatolt terület mai 

hivatalos nyelvét. Véssük szívünkbe Nagy-Magyaroroszág térképét, 

de ne ragasszuk föl az autónkra; felejtsük el a kihívó magyarkodást. 

Jegyezzük meg: Szlovákiát csak úgy tudjuk visszafoglalni, ha a 

szlovákok is vissza akarnak foglalni minket! És ugyanez igaz a többi 

népre is. Hungária sosem volt egynyelvű, és a jövőben sem lesz az. 

Hungaria közös visszafoglalásában a szövetségesünk minden szlovák, 

szerb és román, aki velünk együtt felismeri, hogy lejárt – és sosem 

volt itt – a kis nemzetállamok szerencsétlenkedésének ideje.  

Negyedik lépés  

Ami a többi lépést megelőzi: legyünk jó magyarok! Ismerjük 

Nagy-Magyarország kultúráját és történelmét; ez szükséges, de nem 

elégséges. A jelenben is legyünk jók! A környező országok számára 

legyen vonzó a magyar perspektíva. Legyen erős, etikus 

piacgazdaságunk, és legyen jövőépítő életformánk. Alapítsunk 

családokat, neveljünk gyerekeket, hozzunk létre stabil intézményeket, 

őrizzük a hagyományos értékeket. Legyünk olyan ország, amellyel 

érdemes közös sorsra vágyni, közös múltban osztozni, közös jövőt 

tervezni.  
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Magyar és Amerikai írók Trianonról:  

1993:  Sisa István: Nemzet Határok Nélkül,1993, Árpád Könyvkiadó 

Vállalat, Cleveland, Ohio 

 

1983: Sisa István: The Spirit of Hungary, 1983, Rákóczi Foundation, 

Inc.,Toronto,Ont. E 4Y4 Canada  

                                                                                                                                                                 

2008:  Patrick J. Buchanan: Churchill, Hitler, AND THE  

UNNECESSARY WAR, 2008, Crown Publishers, a division of 

Random House, Inc., NY. 

           David A. Andelman: A Shattered Peace, Versailles 1919 and 

the Price We Pay Today, 2008 John Wiley & Sons, Inc.    

 

Honlapok a világhálón:  
 

Magyar rádiók és televíziók: 

HirTV: www.Hirtv.hu 

Magyar Rádió:  

http://www.radio.hu/index.php?option=com_content&task=blogcateg

ory&id=48&Itemid=85 

 

Cikkek a világhálón:  

Tőkés László:  

http://www.tokeslaszlo.ro/hu/ 

http://www.tokeslaszlo.ro/en/ 

Wikipedia :  

http://en.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1szl%C3%B3_T%C5%91k%

C3%A9s 

 

Video:  

http://video.google.com/videosearchhl=en&source=hp&q=Tokes+Las

zlo&um=1&ie=UTF8&ei=CyFOS967DsyZ8Aa8mqj7DQ&sa=X&oi

=video_result_group&ct=title&resnum=9&ved=0CCsQqwQwCA# 

 

Jeszenszky Géza cikke: Trianon, az európai tragédia,  www.mbk.org 
 

Ifj. Koszorus Ferenc: Trianonról szóló cikkei: 

AmericanHungarianFederation: 

http://www.americanhungarianfederation.org/ 

 

 

 

http://www.hirtv.hu/
http://www.radio.hu/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=48&Itemid=85
http://www.radio.hu/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=48&Itemid=85
http://www.tokeslaszlo.ro/hu/
http://www.tokeslaszlo.ro/en/
http://en.wikipedia.org/wiki/László_Tőkés
http://en.wikipedia.org/wiki/László_Tőkés
http://video.google.com/videosearchhl=en&source=hp&q=Tokes+Laszlo&um=1&ie=UTF8&ei=CyFOS967DsyZ8Aa8mqj7DQ&sa=X&oi=video_result_group&ct=title&resnum=9&ved=0CCsQqwQwCA
http://video.google.com/videosearchhl=en&source=hp&q=Tokes+Laszlo&um=1&ie=UTF8&ei=CyFOS967DsyZ8Aa8mqj7DQ&sa=X&oi=video_result_group&ct=title&resnum=9&ved=0CCsQqwQwCA
http://video.google.com/videosearchhl=en&source=hp&q=Tokes+Laszlo&um=1&ie=UTF8&ei=CyFOS967DsyZ8Aa8mqj7DQ&sa=X&oi=video_result_group&ct=title&resnum=9&ved=0CCsQqwQwCA
http://www.mbk.org/
http://www.americanhungarianfederation.org/
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Sisa István: 

Angolul: The Spirit of Hungary:   

http://www.hungarian-history.hu/lib/hunspir/index.htm 

Új könyve : http://hungarianconsulate.co.nz/mszo79/79_7.html 

Magyar Történelmi Bibliográfia: 

http://www.hungarianhistory.hu/lib/mirror/mirror12.htm 

Nemzet Határok Nélkül:  http://www.szittya.com/marcius1.htm# 

Sisa István: KEDVES OLVASÓ!  

                                                                                                                                      

Wass Albert:  

Könyvei: 

http://www.wassalbert.net/adjatok_vissza_a_hegyeimet.html 

Verseiből:   

http://video.google.com/videoplay?docid=5404063518945997679&hl

=en#docid=-7666680965568250739 

 

http://www.transylvania.info/gallery2/main.php?g2_itemId=4530 

 

Film: Adjátok vissza a hegyeimet, és Reményik Sándor verse: Eredj, 

ha tudsz! 

  http://www.youtube.com/profile?user=anapszerelmese 

 

Magyar! te most árva, elhagyott, veszendő,  

Minden nemzetek közt lenn a földön fekvő,  

Magyar legyen hited s tied a jövendő. 

Magyar, legyen hited és lészen országod,  

Minden nemzetek közt az első, az áldott,  

Isten amit néked címeredbe vágott. 

Szíved is dobogja, szavad is hirdesse,  

Ajkad ezt rebegje, reggel, délben, este,  

Véreddé hogy váljon az ige, az eszme: 

Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,  

Hiszek egy isteni örök igazságban,  

Hiszek Magyarország feltámadásában! 

A Hitvallásból - ( 3. utolsó Részlet)  - Papp-Váry  Elemér 

* 

Engedtessék meg nekem, hogy hozzá adtam beszédemnek, mert a 

beszéd nem fért bele a húsz percbe.  -- V. K 

http://www.hungarian-history.hu/lib/hunspir/index.htm
http://www.hungarian-history.hu/lib/hunspir/index.htm
http://hungarianconsulate.co.nz/mszo79/79_7.html
http://www.hungarian-history.hu/lib/mirror/mirror12.htm
http://www.szittya.com/marcius1.htm
http://www.wassalbert.net/adjatok_vissza_a_hegyeimet.html
http://video.google.com/videoplay?docid=5404063518945997679&hl=en#docid=-7666680965568250739
http://video.google.com/videoplay?docid=5404063518945997679&hl=en#docid=-7666680965568250739
http://www.transylvania.info/gallery2/main.php?g2_itemId=4530
http://www.youtube.com/profile?user=anapszerelmese
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VI. 

KÖZÉRDEKŰ  KÖZLEMÉNYEK  

 

Nándor Dreisziger: 

The Ancestors of the Hungarians: 

Asians or Europeans? 

The popular Canadian journalist and author, Peter C. Newman, 

wrote the following about Hungarians in his book Titans (Toronto: 

Viking, 1998): “[they] are not Europeans… they come from Asia.”  

This is an enduring myth that people all over the world hold about the 

people of Hungary.  The myth is not only probably untrue, but it is 

also ironic, since most often it is voiced by Europeans, many of 

whose ancestors were Neolithic or post-Neolithic — in the geological 

context relatively recent — newcomers from Asia.  

The belief that Hungarians came from Asia, or at least the 

borderlands between Europe and Asia, is also widely held by 

Hungarians.  School textbooks in Hungary teach that the ancestors of 

Hungarians arrived in their present homeland, the Carpathian Basin 

(also known as the Middle Danube Basin), at the end of the 9th 

century a. d., from the steppe-lands north of the Black Sea, to where 

they had moved from further east only a few hundred years earlier. 

Some historians place these ancient Hungarian homelands east of 

the Ural Mountains (that is in Asia), others believe they were just 

west of the Urals. Still other commentators believe that the 

Hungarians’ ancestors came to Europe from even further east, from 

Central Asia or from south-eastern Siberia. Another fact textbooks in 

Hungary teach about the “coming of the Hungarians” to their present 

homeland is that they all arrived at the same time — and not in two or 

more migrations spread over decades or centuries.   

Ever since I developed an interest in the origins of Hungarians, I 

had doubts about the validity of the idea that they derived from Asia, 

or even the Asia-Europe borderlands. First of all, the peoples living 

east of the Ural Mountains have Asiatic anatomical features, the most 

prominent among these being the epicanthic fold, or Mongolian eye 

fold, or in popular parlance the “slanted eyes.” In fact, many ethnic 

groups who live immediately west of the Urals also have these facial 

features. In my travels in Hungary, and in my decades of life among 
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Hungarian immigrants to North America, I never observed these 

characteristics.  True, before my arrival in Canada in 1956 I lived in 

Western Hungary to where over the centuries many immigrants had 

come from neighbouring Germanic and Slavic lands.  People with 

Asiatic physical features, however, are rare in other parts of Hungary 

too, and where they are found, they can be traced to the Eastern 

ethnic groups who settled in Hungary as refugees or immigrants from 

the 10th to the 13th centuries.   

My doubts about the “Asian origin” of Hungarians increased 

after I retired from teaching half-a-decade ago and began reading 

more about Hungarian pre-history.  I also read about the Bulgars, a 

Turkic-speaking people who in the 7th century settled in the Lower 

Danube Valley — and about a dozen generations later became 

assimilated by the original Slavic population of that land.  I read 

about other peoples in Europe as well: the Scandinavians who settled 

in what is now Northern France in the early 10th century — and by 

the time of their invasion of England some 150 years later, were 

French-speaking and were known as Normans. The Normans 

conquered England in 1066, imposed their rule over Englishmen, and 

after the passing of two centuries, began speaking English.   

Some historians, to contradict these examples, bring up the story 

of the English language, supposedly brought to England by the 

Saxon, Angle and Jute conquerors early in the 5th century.  Here 

allegedly was an example of a conquering people imposing its 

language on the local population — just like it was supposed to have 

happened in the Carpathian Basin with the conquering Hungarians. 

And then I read the book of Stephen Oppenheimer of Oxford 

University: The Origins of the British (London: Robinson, 2007).  To 

sum up a 400-page volume in a sentence, Oppenheimer argues that 

speakers of a proto-English language had begun arriving in what later 

became England already before Roman times.  If that is true, the 

English language did not arrive in England with the Saxons — who 

just reinforced linguistic trends already present in the land.  So, it 

seemed to me that there was no example in medieval Europe of a 

conquering population imposing its language on the original, 

autochthonous peoples.   

Of course, in modern times, with their printed media, schools and 

mass communications, the situation became different.  The Irish, for 

example, lost their original language because throughout the 19th 

century Irish children learned English in school — and they did this 

more or less willingly since any young Irish person who wanted to 

work in England, or hoped to emigrate to North America, needed to 
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know some English.  And when just about everyone in Ireland knew 

English, learning the Irish language became superfluous.   

A little more than half-a-decade ago a scientific project was 

initiated in Hungary. Its aim was to study the Hungarian conquest 

from the point of view of genetics. The project involved the 

examination of DNA obtained from 10th century skeletons as well as 

from present-day Hungarians living in Hungary and the Székely 

counties of Transylvania. Reports on the results of these inquiries 

began appearing in Western scientific journals in 2007.  When I read 

the first of these back in 2008, I said to myself: my hunches about the 

Hungarian conquest finally have scientific proof!  Soon after this I 

wrote a paper about all this for a conference at Carleton University in 

Ottawa.  In this paper I argued that the nomadic tribes that conquered 

the Carpathian Basin at the end of the 9th century were not Hungarian 

— and that the ancestors of the Hungarians must have been living in 

that part of Europe long before the “Hungarian conquest.” 

Shortly before I went to the conference at Carleton I heard about 

a book that seemed to be of relevance to my subject.  The book was 

written by the Hungarian archaeologist and university teacher Gábor 

Vékony (1944-2004) just before he died.  I asked someone who was 

coming to the Carleton conference from Hungary to bring me a copy 

of this book. I received it the day before my presentation at the 

conference.   

When I read Vékony’s book a few days later, I felt completely 

vindicated in what I had said at the conference. According to Vékony, 

the ancient homeland of the Hungarians was not in Asia, and not even 

in the Urals but hundreds of kilometers further West. Furthermore, 

Vékony argued that the ancestors of the Hungarians arrived in the 

Carpathian Basin not at the end of the 9th century but at least 200 

years earlier, possibly as early as the 5th century. More importantly, 

Vékony asserted that the nomadic tribes who conquered the Middle 

Danube Basin at the end of the 9th century weren’t even Hungarian, 

but most likely consisted of an assortment of Turkic-speaking 

peoples.  Everything I suspected was the same as Vékony argued in 

his book!   

At this point we might ask how can historical theories about the 

same event, in particular the “Hungarian” conquest of the Carpathian 

Basin, be so different?  How can the vast majority of historians in 

Hungary say that the ancestors of the Hungarians arrived in their 

present homeland at the end of the 9th century, and one Hungarian 

scholar say something completely different? (Later I found out that 

there had been, and there still are, other scholars in Hungary and 
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elsewhere who hold the same view.) To answer these questions we 

have to examine what assumptions these two theories, especially the 

one held by just about everyone in Hungary, are based upon.    

The theory that Hungarians arrived in the Carpathian Basin at the 

end of the 9th century and founded what later became the Hungarian 

nation is based mainly on four assumptions: 

1. That this is what the written evidence suggests; 

2. That the people arrived in the Middle Danube Basin during 

the last half decade of the 9th century numbered into the 

hundreds of thousands;   

3. That the Carpathian Basin of the times was a sparsely 

populated region in Europe; 

4. That what happened in this part of Europe — i.e. that a 

people conquered a new homeland and imposed its language 

on the local population — had happened elsewhere in 

medieval Europe as well.    

The fundamental question is: are these assumptions correct? Let 

us examine them one by one.   

1. The evidence offered by written sources. 

Everyone knows that there are very few written sources 

regarding the history of the Carpathian Basin in the 9th century. The 

most common sources for historians about the history of the Middle 

Ages are chronicles which are early writings about Europe’s 

evolution — almost invariably written by priests and in Latin.  The 

first chronicles written in Hungary about the Magyar past, especially 

the age of the Hungarian conquest, come from the late 12th to the late 

13th centuries. This means that whatever their authors wrote about 

the conquest was put on paper at least fifteen generations after that 

event. Another problem with these Hungarian chronicles is that they 

were written by people at the court of Hungary’s Árpádian kings. The 

Hungarian ruling house of the Árpádian era always proclaimed that 

the founders of the Hungarian nation were the people who occupied 

the Carpathian Basin under the leadership of Prince Árpád at the end 

of the 9th century.  No chronicler was in position to contradict this 

myth.  In view of these facts, we can certainly question the reliability 

of these early Hungarian chronicles, even though a careful reading of 

them can still yield valuable information on events of the 9th and 

10th centuries.   
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Other written sources of information about the Middle Ages in 

Hungary are chronicles written in other parts of Europe. Many of 

these were also produced generations after the events, and often by 

people who knew next to nothing about conditions in the Carpathian 

Basin.  Still other sources are church or government documents 

produced in the Byzantine Empire, Europe’s major centre of civilized 

life throughout much of the times we are concerned with in this essay. 

There are also some travellers’ reports, including those written by 

Arab tradesmen or missionaries most often from the Moorish 

caliphates of the Iberian Peninsula. During much of this time Moorish 

Spain was Europe’s only other centre of scholarship, art and science.   

It would take many pages to tell what these foreign sources say 

about contemporary Hungarians and the Hungarian conquest.  Here 

only the bare essentials can be mentioned.  As far as Byzantine 

sources are concerned, their references to Hungary and her rulers are 

unanimous. They always called Hungary the “land of the Turks” and 

its rulers the “kings of the Turks.” Further, when the Byzantines sent 

a bishop to Transylvania in the 10th century, they named him the 

“bishop of Turkia.” And how did the Arabs, especially the Moors, 

refer to Hungary and Hungarians? The former they called the “land of 

the Bashkirs” and the latter “Bashkirs” or “Madzsgirs.” Bashkirs and 

Madzsgirs are two words for the same people. From this we can say 

that both Byzantine and Arab sources contradict the claim that the 

nomadic tribes that arrived in the Carpathian Basin in the late 9th 

century were Hungarian. 

At this point we may ask the question what names chronicles in 

other parts of Europe had used for the peoples who had lived in the 

Carpathian Basin before the “Hungarian” conquest?  Most frequently 

they used the term “Huns”.  Some historians in Hungary claim that 

this was a mistake because Huns no longer lived in that part of 

Europe.  However, we have to keep in mind that the Székelys, the 

Hungarian-speaking peoples of Eastern Transylvania, have always 

claimed that they were descendants of the Huns and probably called 

themselves Huns in times before the “conquest”.   

Other names European chronicles used for the peoples of pre-

conquest Carpathian Basin were: Ugorski, Vengri, Ungarus, words 

which refer to the people of the empire of the late Avars, the Onogurs 

or Onugors (the ten Ugors). At the time they were the overlords of the 

peoples of the Carpathian Basin, including the ancestors of the 

Hungarians. We should explain here that from the names 

Onogur/Onugor and Ugor derive today’s European designations for 

Hungary: Ungarn, Ungaria, Hongrie, etc. The evidence that 
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Hungarians were named after peoples who lived in the Carpathian 

Basin before the “Hungarian” conquest also suggests that the 

Hungarians’ ancestors had been living there long before the late 9th 

century. 

2. The size of the conquering population that arrived in the 

Carpathian Basin in 895 

History textbooks in Hungary claim that the tribes that occupied 

the Middle Danube Basin at the end of the 9th century constituted a 

large mass of people numbering into the hundreds of thousands.  If 

they were not a substantial group then it would be difficult to assert 

that the language they brought with them became the language of the 

entire region in the centuries that followed.  What the believers of this 

theory of the Hungarian conquest really say is that the conquerors 

were all or mostly Magyar-speakers and were numerous enough to 

assimilate the local ethnic groups. To do so, they had to outnumber 

the region’s pre-895 population by a wide margin.   

There are several problems with this theory.  One of these is that 

there is no evidence that the conquering tribes spoke one language.  

We know that three of the tribes in the confederacy led by Prince 

Árpád were made up of “foreigners,” the Kabars, who had joined 

Prince Árpád’s peoples for political reasons: they had rebelled against 

the Khazars and had to leave the Khazar Empire. We can also suspect 

that the rest of the conquering tribes were also peoples of differing 

cultures — since if they were members of one ethnic group, they 

probably wouldn’t have had to go through a formal ceremony (the so-

called vérszerződés [compact sealed with blood]) through which they 

swore eternal loyalty to each other. From all this evidence we can 

deduce that, at the most, only a portion — perhaps a small portion — 

of the newcomers were Magyar-speakers.  

As to what was the size of the total conquering population we 

have very little evidence.  Historians of early Mediaeval Europe 

generally believe that nomadic peoples were never as numerous as 

agriculturalist populations. Hungarian historians who claim that the 

conquerors of 895 were very numerous often refer to written sources.  

Indeed, there are some references to the size of the conquering 

“Magyar” population in contemporary foreign sources, but these are 

really only guesses.  On the basis of such evidence archaeologists and 

historians have given greatly differing estimates about the numerical 

size of Prince Árpád’s peoples.   

The believers in the theory that all or at least most of the 

conquerors of the Carpathian Basin were Magyar-speakers give high 
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estimates of their numbers. Those scholars who doubt this theory of 

the “Hungarian conquest” do the opposite. One of the first to do so 

was the archaeologist József Hampel (1849-1913). Hampel, after his 

studies of the incidence of conqueror grave-sites in Hungary, 

concluded that the people who occupied the Carpathian Basin at the 

end of the 9th century constituted only a small portion of that region’s 

population after they had settled there.   

This sentiment was later shared by one of 20th century 

Hungary’s greatest Medievalist expert, Elemér Mályusz (1898-1989). 

He came to the conclusion that, rather than numbering into the 

hundreds of thousands, the total conquering population could not 

have been more than 70,000.  Almost similar conclusions were 

arrived at by two later-born Hungarian archaeologists: János Makkay 

and István Erdélyi (I have exchanged e-mails with both during the 

last 8 months). They both feel that the conquerors must have been 

fewer than 100,000.  

Another archaeologist, Gyula László (1910-1998) came to a 

similar conclusion. Through his life-long study of 10th century graves 

in the Carpathian Basin, he concluded that in the vast majority of the 

cemeteries of this age the graves of the conquerors can be 

distinguished from those of their subjects (presumably members of 

the pre-895 population) and the relative sizes of the two populations 

can be estimated. Toward the end of his life László asked: when in 

one village community we find an extended family of the conquerors 

(obviously the landowners) who numbered about 20, and the common 

people of the village who numbered about 2,000, who could have 

assimilated whom? That is, whose language could have survived 

through the generations, that of the landowners or that of their far 

more numerous subjects?   

Gábor Vékony, the archaeologist-historian we mentioned above, 

came to an even more drastic conclusion and claimed, in the last book 

he published, that in the 10th century Carpathian Basin the pre-

conquest population out-numbered the conquering population 100 to 

1. Not surprisingly, the numerical estimates of these scholars have 

been vehemently rejected by the historians who claim that it was the 

conquerors who assimilated the local, autochthonous population of 

the Carpathian Basin.   

3. The Size of the Carpathian Basin’s Pre-Conquest Population  

In view of this debate about the size of the conquering population 

the question what was the size of the Carpathian Basin’s population 

before Prince Árpád’s nomadic tribes arrived there becomes very 
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important.  It is not easy to answer this question either. There were no 

censuses in that part of Europe in the Middle Ages.  Answers have to 

be derived from other sources.  One of these is the estimates 

archaeologists can obtain from the frequency of cemeteries and the 

numbers of graves in cemeteries.  These estimates tend to suggest that 

the Carpathian Basin was a relatively densely-populated region ever 

since the beginnings of agriculture in Europe.   

In fact we know with a high degree of certainty that this part of 

Europe had abundant sources of food and was blessed with rich soils, 

lakes, rivers and marshes, as well as with basic minerals, both before 

and after the 9th century. We also know that archaeologists have 

discovered over 40,000 Avar-age (6th to the 8th century) graves 

there, suggesting that the Carpathian Basin was densely populated in 

the centuries before the Magyar conquest. Some Hungarian historians 

claim that the region, or at least large parts of it, became de-populated 

in the decades just before 895 as a result of wars. They base these 

assertions on the testimony of a few chronicles.  However, for every 

source that claims that the Basin was sparsely populated, we can find 

a source that suggests the opposite. Furthermore, it is evident from 

reading the first comprehensive chronicle produced about Hungarian 

history, Anonymus’ Gesta Hungarorum (Deeds of the Hungarians), 

that the Carpathian Basin at the end of the 9th century was full of 

villages.  Anonymus repeatedly refers to Prince Árpád giving a 

village or groups of villages (and the surrounding lands) to one or the 

other of his lieutenants.  

Another way of estimating the size of the population of the pre-

conquest Carpathian Basin is by comparing it to similar regions in 

Europe about which historians know a little more. We have estimates 

for the population of 10th century Italian Peninsula and the lands that 

later comprised modern France. The population of the Italy of the 

times was thought to be seven million and that of France, nine.  Given 

these figures, it is hard to imagine that the population of the pre-

conquest Carpathian Basin could have been much less than a million 

— and might have been as large as two million.  

Gábor Vékony’s claim that the locals outnumbered the 

newcomers hundred to one might be an overstatement, but a twenty 

to one ratio seems quite reasonable to me. And when a people (in fact 

an assortment of ethnic groups speaking different languages or 

dialects) are greatly outnumbered, the chances are very high that they 

will lose their language even if they constitute the region’s military 

and political elite. This might happen in the course of five, ten or 

fifteen generations.  The conquerors’ sons and daughters will learn a 
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few words of the language used by their subjects, their grandchildren 

a little more, and their grand- grand-children will become bilingual, 

till in the end their descendants — a hundred, two-hundred or three-

hundred years later — will even forget that their ancestors had ever 

spoken a language other than what they (the descendants) were 

speaking. There can be little doubt that Hungary’s elite in the 14th 

century never suspected that their great- great- great- etc. 

grandparents spoke not Magyar but Turkic.  

4. What Happened in Other Conquests in the Middle Ages? 

Those historians who say that Hungarians arrived in the 

Carpathian Basin at the end of the 9th century and not before, and 

that they assimilated the local non-Hungarian population, have one 

last refuge to convince their audiences that this indeed had been the 

case.  They say that this process had happened elsewhere in Europe as 

well during the early Middle Ages. Unfortunately for them however, 

this does not seem to have been the case.  We have already mentioned 

the Turkic-speaking Bulgars who conquered the Lower Danube 

region — and within a dozen generations became Slavic-speaking. 

Such examples abound in early Medieval Europe, from the early 5th 

century to the end of the 11th.  

First let us take the case of some of early Medieval Europe’s 

Germanic-speaking peoples. The Visigoths conquered much of the 

Iberian Peninsula in the 5th century.  By the time they had been 

defeated there by the Moors from Africa the Visigothic realm had 

become predominantly Spanish-speaking.  Further east, the also 

Germanic Burgundians from east of the Rhine River crossed into 

what later became north-eastern France, and later into a region what 

is now eastern France and established a new homeland for themselves 

(they were later swallowed up by the kingdom of the also Germanic-

speaking Franks). Today, nothing remains of this people’s linguistic 

legacy but the name of their province: Burgundy. Then there are the 

Franks themselves who established their kingdom in France, extended 

their power well into Central Europe, and in a few (or several) 

generations acquired the language of their subjects: French. There 

were also the German-speaking Longobards.  After wanderings 

through much of Central Europe, they settled in what used to be 

Roman Pannonia, but when the Avars arrived there they moved to 

what now is northern Italy. A few centuries later nothing remained of 

their language but the name Lombárdia.   

Regarding the question as to what happened to the Avars, we 

don’t have definitive answers. They conquered the Middle Danube 
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Basin in the 6th century.  We know from the work of archaeologists 

that they were a numerically small military elite which ruled over a 

large and an ethnically heterogeneous population.  We know next to 

nothing about the Avar language or if it had survived very long after 

the Avars’ arrival in Central Europe. But we know from studies 

conducted on their skeletal remains that their anatomical features 

differed from those of their subjects. The Avars’ bodies were largely 

Mongol or Mongol-like, while the physical structure of their subjects 

was predominantly European. In 6th century real Avar graves (as 

opposed to graves of their subjects) skeletons with Mongoloid 

features have been found.  Archaeologists tell us that in 8th century 

Avar-age graves such skeletons do not exist. By then the Avars had 

intermingled and intermarried so much with their subjects that they, 

as a people with distinct physical characteristics, had disappeared.  

No doubt, they had been assimilated by the locals — and probably 

had lost their original language too. Interestingly, there is a saying in 

Russian: “disappeared like the Avars”.   

The examples of the conquests of the Scandinavians (Vikings, 

Varan-gians) are also interesting. Varangian settlers and adventurers 

had gone to many parts of Europe, from Iceland in the north to Sicily 

in the Mediterranean and to Russia in the east.  They established 

themselves in Iceland, in parts of England, in northern France, in 

Novgorod and Kiev, and in Sicily.  In all but one of these places they 

were, sometimes in a few and sometimes in several generations, 

assimilated by the local population.  The exception was Iceland where 

there was no autochthonous population before the Vikings’ arrival.   

In northern France, as has been mentioned, the Scandinavians 

learned the local, French language in about half-dozen generations — 

and they became known as the Normans. And when their king, 

William the Conqueror, took an army to England and occupied that 

land, the Normans became the rulers of the English.  Some 10,000 of 

them went to and settled in England, forming that land’s new feudal 

elite. Within about a dozen generations their descendants acquired the 

English language — and forgot their own. 

The conquest we have not discussed in detail so far is the 

occupation of England by the Germanic-speaking Saxons, Angles and 

Jutes early in the 5th century.  For a long time it was believed in 

Great Britain that the English language arrived there with these 

conquerors.  At the same time Hungarian historians who believe that 

the Magyar language arrived in the Carpathian Basin with Prince 

Árpád and his warriors could say that the imposition of a language on 

a conquered population must have been possible in the Middle Ages 
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since “it happened in England.”  Well, it probably didn’t happen that 

way in England. Stephen Oppenheimer’s above-mentioned book 

argues just that. More precisely, it argues that the speakers of a proto-

English, West-Germanic language had been migrating from north-

western Europe to England ever since pre-Roman times, and by the 

time the Saxons had arrived, these English-speakers made up a large 

portion of the local population.   

The historians who disagree with Oppenheimer have one 

argument to fall back on. They say that the theory of conquerors 

imposing their language on local populations is valid because that is 

the way “it happened with the Magyar conquest of Hungary.”  But, 

most likely, it didn’t happen that way either in Hungary after the end 

of the 9th century, or in England after the beginning of the 5th.  In 

neither case did the newly-arrived impose their language.  In Hungary 

the conquerors’ language disappeared after a few (perhaps several) 

generations, in England it survived — only because a large portion of 

the conquered population spoke West-Germanic dialects similar to 

those spoken by the conquerors.   

We have looked at the question of the survival of the conquerors’ 

language during the early Middle Ages in cases where a militaristic 

people occupied lands populated by peoples of other ethnicities.  We 

found that in all such cases the newcomers were assimilated by the 

local, often more numerous peoples. Many historians in Hungary say 

that it was possible for Árpád’s people to impose their language on 

the autochthonous populations of the Carpathian Basin because that is 

the way it happened in other places in early Medieval Europe. We 

have found, however, that this did not happen anywhere else.  In fact, 

it probably didn’t happen in the Carpathian Basin either.   

Recent Developments Regarding the History  

of the so-called “Hungarian Conquest” 

In an earlier part of my study I mentioned the fact that several 

years ago a genetic research project was undertaken in Hungary 

concerning the “Hungarian conquest”.  The team of Hungarian and 

other scientists who designed the project wanted to compare the DNA 

of the “conquerors” to the DNA of their non-conqueror 

contemporaries, as well as to the DNA of Hungarians living today. 

Such a research project was made possible by the birth of a new 

science at the beginning of the 21st century, the science of genomics. 

Genomics is also known as the science of “deep ancestry.” Before its 

birth, our knowledge of ancient history derived mainly from such 

fields as archaeology, anthropology, mythology, paleo-linguistics, 
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paleo-musicology as well as the examination of chronicles. As I 

explained before, in the case of peoples without a tradition of keeping 

written records, chronicles invariably originated with foreigners who 

often had very limited knowledge of the events and conditions they 

described. Given these circumstances, the discovery of a new science 

to study the past was greeted by scientists and scholars everywhere 

with great anticipation.   

By the time this project was undertaken in Hungary the impact of 

this new science on the study of history had already been felt in 

countries where genomic research had been undertaken somewhat 

earlier. A good example is the United Kingdom where scientists 

applied genomics to the re-examination of British pre-history soon 

after the science was born. Perhaps the most prominent of these 

scientists was the above-mentioned Stephen Oppenheimer of Oxford 

University. He concluded that the invaders of the British Isles (the 

Celts, the Romans, the Angles, the Jutes, the Saxons, the Danes and 

the Normans) have left minimal genetic footprints. He also argued 

that the people who brought the proto-English language to England 

were not the Angles, Jutes and Saxons, but migrants who began 

arriving centuries earlier. 

The project undertaken Hungary was headed by Professor István 

Raskó of the University of Szeged's medical school and director of 

the Hungarian Academy of Sciences' Biological Research Centre, 

Institute of Genetics. The results of the research began to appear in 

print in 2007. Two papers were published, both in English and both in 

major international journals. The first study compared the 

mitochondrial DNA of conquest-era women and present-day 

Hungarian women. Mitochondrial DNA (mtDNA) is passed on by 

women to their children, but it is not passed on by men to their 

offspring. It is, as a result, a means of studying the blood-lines of 

women. Raskó and his team of researchers obtained mtDNA from 

two groups.  One of these was made up of slightly over one hundred 

women living in present-day Hungary — along with 76 female 

residents of the Székely counties of Transylvania.  DNA was also 

extracted from the bones of women who were interred in post-

conquest era graves. This latter group was further subdivided into two 

categories. Some bones came from graves of the elite, presumably 

wives and daughters of the “conquerors.” These graves were 

identified by the rich grave goods they contained. The other group 

represented subject peoples whose bones were found in graves of the 

common people, as identified by the lack of rich grave-goods.  
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When the mtDNA of the modern Hungarian (including Székely) 

women were compared to the two groups of conquest-era mtDNA 

interesting results emerged.  It became evident that the variance 

between the present-day populations’ mtDNA and that of the 

occupants of graves of the elite was large. This suggests that present-

day Hungarian (and Székely) women are not descendants of the 

wives and daughters of the conquerors. At the same time no 

significant distance was found to exist between the mtDNA of 

women in post-conquest era commoners’ graves and the mtDNA of 

modern Hungarian women. Since most of the occupants of 

commoners’ graves must have been members of the subject peoples 

who made up the majority of the Carpathian Basin’s population in the 

9th and 10th centuries, these findings clearly indicate a genetic link 

between the region’s pre-conquest population and its present-day 

inhabitants.    

The other English-language article that Raskó's team produced 

resulted from the research that examined the DNA of men. In this 

project the researchers looked for the incidence of Tat polymorphism, 

i.e. the marker Tat C allele, in the Y chromosomal DNA of two 

populations: male occupants of 10th century graves and modern-day 

Hungarian and Székely men. The Tat polymorphism is common 

among peoples of north-eastern Europe and Siberia, that is, among 

peoples who live in the lands where Hungarians are thought to have 

lived a few millennia ago. It should also be noted here that Y 

chromosomes are passed on by men only to their sons — and as such 

are sources of study for male blood-lines. In the case of the ancient 

DNA, extraction took place from the bones of men resting in “rich” 

graves identified by rich grave goods: weapons, horse harness or even 

the head of a warrior’s horse. These individuals were no doubt the 

“conquerors” or their sons. In the case of present-day residents, DNA 

samples were collected from nearly 200 Magyar and Székely men.  

The results of the investigation were startling.  The research 

revealed that while in the DNA of the conquerors the Tat 

polymorphism was common, among the modern samples it was 

virtually absent. In fact at the time (in 2008) no resident of Hungary 

was known to have had it. Interestingly enough, the Tat 

polymorphism is quite common among the present-day male 

population of the Bashkirs: one in about every six Bashkir men has it.  

(Most Bashkirs live in the Russian Republic of Bashkyria, in the 

southern Ural region. The men who have the Tat polymorphism 

belong to a subgroup of the N1c1 y-DNA haplogroup.)  
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The most important of the findings of Professor Raskó’s team 

was that the size of the population that arrived in the Carpathian 

Basin at the end of the 9th century must have been small. In one of 

their English-language papers the team concluded that, once the 

invaders had established themselves there, they made up only a 

“small fraction” of the land’s total population. As I had explained 

above, this finding coincides with the opinions of several Hungarian 

historians and archaeologists. It seems then that the results of this 

research project unequivocally support the conclusion that the 

ancestors of present-day Hungarians (and Székelys) are mainly the 

people who had lived in the Carpathian Basin before the end of the 

9th century.   

One would suppose that this news caused a sensation in 

Hungary.  Nothing could be further from the truth.  The news did not 

get to Hungarians. The journals in which this information was 

published are in English, are very expensive, and in all likelihood are 

not available in any Hungarian library.  Their text is available on the 

internet, but only to a select few western academics. Others can 

download the texts of these articles, but only if they pay hefty fees.  

Moreover, the reports that appeared on this research in Hungary (and 

in Hungarian) did not contain any information that would lead to the 

same conclusions about the “Hungarian conquest” that the reports 

that appeared abroad (and in English) did.   

Furthermore, the results of Raskó’s research project have been 

questioned. Some critics have queried the competence of Raskó and 

his international team of researchers.  The same people and others 

argued that the research was based on such narrow sample-pool that 

its results are meaningless.  Some commentators also declared that 

the science of genomics is not suitable to making sweeping 

conclusions about the human past. Not surprisingly, the most trident 

of these criticisms came from people who believe that Hungarians are 

predominantly the descendants of the “conquerors” and that their 

ancestors arrived in the Carpathian Basin in 895 and not before.   

We would imagine that if any research suggested that the 

dominant theory of a nation’s origin is wrong, the research would be 

continued under more favourable conditions so that its results could 

be considered more reliable.  In the case of the research by István 

Raskó and his team, the project would be given a larger budget to 

allow for the use of a much larger sample-pool. In Hungary however, 

this is not what happened. In fact, all genomic research involving the 

extraction of DNA from ancient (conquest-age) bones seems to have 

come to a halt in the country.   
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A Postscript and Conclusions 

There are obvious differences between Asian and European 

populations.  As we have already mentioned, the members of the 

former have a facial feature known as the epicanthic fold or 

Mongolian eye fold. Another such difference is the occurrence of 

lactose intolerance among Asian and European populations.  In most 

Asiatic societies the incidence of this condition is 100%, while in 

European populations it is far lower, in some cases almost zero.  If 

this is true, and if Hungarians are mainly of Asian descent, the 

incidence of lactose intolerance among them should be much higher 

than among other European populations — but this is not the case.  

The incidence of this condition among Hungarians is no greater than 

among the populations of some neighbouring Central European 

countries such as Austria, the Czech Republic and Slovenia.   Very 

recently a study appeared about this subject in the American Jour¬nal 

of Physical Anthropology. It was done by István Raskó and some 

members of his team of Hungarian and international geneticists, and 

it used mostly the same sources for DNA analysis that these and other 

members of Raskó’s team had used for the genomic yDNA and 

mtDNA studies that I had mentioned earlier.  The new study focused 

in large part on the incidence of the T-13910 autosomal allele among 

four population groups:  1. among persons who have been found in 

the 10th century graves of what the study’s authors call “classical 

conquerors”; 2. among individuals who were found in 10th century 

graves of commoners; 3. among present-day residents of Hungary, 

and 4. among present-day residents of the Székelyland in 

Transylvania.   

The study’s findings are remarkable.  Among the “conquerors” 

the incidence of this allele was zero (which means that they all had 

the condition of lactose intolerance).  Among the “commoners” — 

who were most likely the children or grandchildren of the 

autochthonous, i.e. pre-conquest inhabitants of the Carpathian Basin 

— it was 28%; while among present-day residents of Hungary and of 

the Szekleyland it was 35.9% and 40% respectively.  These results 

clearly indicate that the “classical conquerors” were members of a 

different ethnic, one might say different racial group than the 

population they conquered. They also suggest that the present-day 

Hungarian populations (both in Hungary and in the Szekelyland) are 

mainly the descendants not of the “conquerors” but of the pre-

conquest population of the Carpathian Basin. In other words, the 

ancestors of Hungarians are not Asian peoples but pre-dominantly 
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Europeans — and they arrived in the Carpathian Basin not at the end 

of the 9th century but probably centuries earlier.   

As in the case of the other genetic studies I mentioned, the results 

of this study are based on a diminutive sample-pool. They will no 

doubt be rejected, especially by those who wish to uphold the old, the 

dominant theory of the Hungarian conquest. But, if these studies are 

worthless, why were they accepted by the editors of such journals as 

the American Journal of Physical Anthropology and the Annals of 

Human Genetics?  

The physical anthropologist Pál Lipták and archaeologist Kinga 

Éry argued that anatomically Prince Árpád’s warriors were different 

from the peoples they conquered. Archaeologists Gyula László, 

Gábor Vékony and János Makkay suggested that they were different 

also culturally, including linguistically. In the past half-decade 

geneticists produced evidence to the effect that they were quite 

different in their genetic make-up as well.  

How much more evidence will be needed to convince historians 

in Hungary that while the nomadic tribes that conquered the 

Carpathian Basin at the end of the 9th century were most likely 

Asian, the ancestors of Hungary’s present-day population were for 

the most part the Europeans who had lived there long before the so-

called “Hungarian Conquest”?    
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Ország Éva és Chmielewski Emese (Nádas Kuni felvétele)
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Sister Margarita Igriczi-Nagy: 

Keresztény Magyarországért,  

Európa védelmében! 

Volt, hol nem volt egy szép idő, amikor Európa a kereszténység 

fellegvára volt. Hilaire Belloc (1870-1953), a fél francia angol katoli-

kus író még mondhatta „Europe and the faith” (Európa és a hit) című 

könyvében: The faith is Europe. Europe is the faith. (A hit – Európa. 

Európa – a hit.) Belloc a hit alatt a kereszténységet értette. 

Napjainkban ez nem teljesen felel meg az igazságnak. Európa el-

fordult keresztény öntudatától, ami azoknak, akiknek még a keresz-

tény hit az igaz valóságot fejezi ki, veszélyes játéknak látszik. Volt 

már Európa veszélyes helyzetben, ám de akkor a veszély látható volt 

– pestisjárvány, tatárok, törökök. Napjainkban a veszély az Istent 

számításon kívül hagyó fogyasztó társadalom (angolul – consumer 

society) mézes-mázos mosolyát viseli, de éppen olyan veszélyben van 

egy több évezredes kultúra, mintha hegyes sipkás tatár csapatok vagy 

turbános törökök törnének rá a kontinensre. 

A kereszténykultúra komoly aláaknázása a francia forradalom-

mal kezdődött, de nem sikerült a hitet megsemmisíteni sem Francia-

országban, sem másutt. Ám az ördög nem aludt, csak tervezett és sú-

gott sok tévtant, istentelen filozófiákat terjesztve. Számítása szerint a 

20. század elején eljött egy új offenzíva ideje. Az első világháborúval 

kezdődött a keresztény Európa alkonya. 

Amikor külső veszély fenyegette az európai keresztény kultúrát, 

Magyarország volt a keresztény Nyugat védőbástyája. Most, egy job-

ban álcázott veszély idején is talán rajtunk áll, hogy lesz e kibírható 

jövője kontinensünknek, vagy barbár színt alá süllyedünk. Igen, talán 

rajtunk áll, mert a múltban, amikor Európát külső veszély fenyegette, 

a kérdés egyszerűbb volt - ha mi elpusztulunk, a keletről betörő bar-

bár hordák könnyen elsöpörhették volna utána a többi nációt is. Most 

kissé más a helyzet. Elképzelhető, hogy a kereszténység, mint az eu-

rópai kultúra meghatározója eltűnik s csak elszigetelve, kisebb közös-

ségekben marad meg. Ez történ pl. Franciaországban a francia forra-

dalom után. Az ország maga hivatalosan nem volt keresztény, ám a 

francia keresztények virágzó hitélete kincsekkel gazdagította a katoli-

kus egyházat; pl. a 20. század közepéig európai misszionáriusok 

többsége pl. francia volt.  

Nálunk, magyaroknál más a helyzet. Ha megőrizni kívánjuk sajá-

tos és értékes kultúránkat, szükséges, hogy továbbra is egy húron 
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pendüljünk. Ha a kereszténységet elvetjük, akkor ki kell iktatni törté-

nelmünkből ezer évet, tévúttá nyilvánítani keresztény küldetésünk 

szellemében élt nemzeti életünket. 

Isten áldd meg a magyart! 

Mi kissé mások vagyunk, mint a körülöttünk élő népek. Ezt a kü-

lönbséget már himnuszunk is kifejezi; himnuszunk, amelynek első 

sorában Isten áldását kérjük ránk, magyarokra. Hasonlítsuk ezt össze 

más nemzetek himnuszaival!  

A német, a francia, a svájci himnuszok Istent számításon kívül 

hagyják, önmagukat éltetik és bíztatják: Németország, Németország 

minden más felett! Előre ország népe harcba! Szép svájci hegyeink… 

Ahol Istent említik, csak uralkodójukért könyörögnek, mint az ango-

lok ma is: Isten, óvd kegyes királynőnk! vagy az osztrákok és az oro-

szok a múlt század elejéig: Istent tartsd meg a császárt! Isten, óvd 

meg a cárt! 

Isten áldd meg a magyart!  

Isten akaratából nemcsak minden teremtett léleknek, de egyes 

nemzeteknek is van küldetése. 

Az ő akaratából kötöttünk ki a Kárpát-medencében, magunkkal 

hozván nyelvünket, amely gazdagságában, szépségében, kifejezőké-

pességében külföldi nyelvészek előtt is nagy becsben van; kultúrán-

kat, amelyet vándorlásaink során más népek kincseiből is csipegetve 

gazdagítottunk, de el nem ferdítettünk, jól szervezett társadalmi for-

mánkat, amely lelki-testi egészségünket védte.  

Istenbe vetett hitünket is magunkkal hoztuk. Egy Istent imád-

tunk, annak áldoztunk, a bálványimádás utálatossága nélkül. Jól fel-

készültek voltunk a következő lépésre – Szent Fiát, Megváltónkat 

megismerni, a keresztény egyház közösségébe belépni.  

A keresztény Magyarország születése csodákkal van körülkoszo-

rúzva, sőt, ország alapításunk is rendkívüli simán ment. Arra nem volt 

semmi megmozdulás, hogy kiűzni próbáljanak minket.  Erre senki 

sem törekedett. Idegen hadak nem léptek be a mi földünkre, arról nem 

is szólva, hogy még Szvatopluknak senki sem sietett segítségére. 

Gondoljunk csak arra, hogy milyen erőteljesen reagáltak a rómaiak a 

barbár törzsek terjeszkedésére, mint pl. Julius Caesar galliai hadjára-

tai. Amikor Augsburgban és Mecklenburgban csatát vesztettünk, nem 

siettek utánunk folytatni a háborút. Európa elfogadta, hogy megérkez-

tünk és itt kívánunk maradni. 
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A kalandozások nem tettek minket valami népszerűvé szomszéd-

jaink szemében, és elvárható lett volna, hogy még a keresztény hit 

felvétele után is csak úgy álltak volna velünk szóba, ha függő vi-

szonyban lettünk volna a pápaságtól vagy a római császárságtól.  

Ám mi történt?  Szent István a koronát a pápa kezéből kapta, at-

tól a pápától, akinek Isten egy álomban tudatta akaratát. Lehet ebben 

az álomban kételkedni, de akkor magyarázza meg nekem valaki nem-

csak azt, hogy a pápa miért viselkedett így, gyakorlati szempontból 

szinten ésszerűtlenül, s miért volt döntésének olyan ereje, hogy egész 

keresztény Európa elfogadta. Szentek talán jobban megértik Isten 

akaratát, s lehet, hogy a római császár, Szent Henrik ezért nem töre-

kedett arra, hogy a magyarok az ő hűbéresei legyenek; sőt, tisztelte és 

támogatta Szent Istvánt, és örömmel fogadta el, hogy nővére, Boldog 

Gizella legyen az első magyar királynő. Nem Szent Henrik volt az 

egyetlen.  Szent Odó, a clunyi apát, is barátságos kapcsolatban állt 

Szent Istvánnal. A Jeruzsálemi pátriárka örömest adott arra engedélyt, 

hogy a magyarok zarándokházat alapítsanak a Szentföldön. Sokan 

azokból pedig, akik közénk jöttek, dehogy mentek volán máshova! 

Amikor Szent Imre már felnőtt és nevelőjének, Szent Gellértnek nem 

volt feladata, inkább a Bakonyban remetéskedett, amíg Szent István 

új feladatot nem bízott rá.     

Első keresztény uralkodónkat nemcsak hogy szentként tiszteli a 

katolikus egyház, de már életében olyan volt a magyarság tisztelete, 

hogy apostoli király lett és utódai is viselik az apostoli király címét. 

Ennek egy külső jele, hogy felvonuláskor csak a magyar királyok 

előtt viszik a keresztet, mint egy püspök előtt szokás, de nem más 

uralkodó előtt. Ez a megtiszteltetés még a római császároknak sem 

járt ki Csak ezzel magyarázható, hogy a keresztény egyház megszer-

vezése miért ment olyan könnyen. Koppány pogány lázadása is ku-

darcba fúlt; kevesebben voltak az ő oldalán, országszerte gyorsan 

ment az egyházmegyék megszervezése és keresztény kultúra terjesz-

tése a kolostor iskolákban.  

Ha a magyar király apostoli király, akkor a magyar nemzetnek is 

apostoli küldetése van. Ennek a nemzetnek azért lehetett küldetése, 

mert nemzetté kovácsolódott már Lehelközben a vérszerződés által. 

Az tudott dolog, hogy a magyarság történelme nem Lehelközben 

kezdődött, hanem visszanyúlik több mint ezer évre; ám a vérszerző-

dés volt az a pont, amikor a vezér és népe közötti viszony leszögező-

dött. A Szent Korona tana a vérszerződés alapelvének továbbfejlesz-

tése.   
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Teljesítsük apostolik küldetésünket! Nagy feladat, de méltók va-

gyunk rá. Nem könnyű dolog, mert az ördögök bukott angyalok, jó 

intelligenciával. Ők és ügynökeik tisztán látták, hogy mi magyarok 

veszélyesek vagyunk, főleg a 20. században, amikor már offenzívájuk 

szinte sikeresnek látszott. Nem próbálkozásuk hiányán múlt, hogy 

még egyáltalán vagyunk, annak ellenére, hogy József Attilát idézve: 

Elpusztíthatatlant annyira, mióta kialakult 

Naprendszerünk, még nem pusztítottak... 

Ám Isten erősebb, a harc az ő oldalán sohasem reménytelen. A 

20. század történelme is bizonyítja, hogy van remény. 

1919-ben a nemzetközi szabadkőműves banda úgy gondolta, a 

trianoni döntés biztosan megsemmisít minket, ám ez nem sikerült. 

Amikor odadobtak minket az istentelen Szovjet-uniónak, 1956-os for-

radalmunk egy olyan folyamatot indított meg, amelynek a vége az 

lett, hogy az oroszok lerázták egy ateista diktatúra igáját magukról.    

Hadd fejezzem ezt be azzal, hogy mit tartok járható útnak. Itt, 

mint katolikus szerzetes, a Servitores Reginae Apostolorum Institute 

alapító főnöke szólok. Római katolikus magyar vagyok, a hagyomá-

nyos felfogás követője (régi latin szentmise és latin zsolozsma), ami 

egy, XVI. Benedek pápánk által helybenhagyott, járható út, ám nem 

rekeszti ki az összeműködést az egyház többi részével. Ami az öku-

menizmust illeti, erről mostanában divat elég sok badarságot beszélni 

és tenni, de nekünk magyaroknak, akiknek a felekezeti béke nemzeti 

életünk alapelve volt szinte a reformáció kezdetétől, nem kell  arra 

útmutatás, hogy kell  Krisztusban hívő honfitársainkkal hogy kell a 

szeretet jegyében és békésen együttdolgozni Magyarország jólétéért. 

Vegyes családból származva, együtt imádkozni máshitűekkel termé-

szetes volt kisgyerek korom óta. 

Szerintem a legfontosabb teendő tisztessége lelkiéletet élni. Jár-

junk rendszeresen templomba, legyen imaéletünk, olvassuk a bibliát 

és a szent olvasmányokat, munkahelyen és társadalmi életben csele-

kedjünk keresztény módon. 

Ami felesleges és kátyúba vezető út, az a keresztény tanok elve-

tése vagy átköltése. 

Hadd ismételjem meg egy korábbi mondatomat: 

Ha a kereszténységet elvetjük, akkor ki kell iktatni történelmünk-

ből ezer évet, tévúttá nyilvánítani keresztény küldetésünk szellemében 

élt nemzeti életünket. 
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Más talán tud úgy élni, de én nem, hogy magyarságtudatom ne 

legyen egy irányelv és egész gondolkodásmódom meghatározója. 

Égető szükségünk van tehát nemzeti hagyományaink ismeretére, 

megbecsülésére. Szerintem ezt lehet anélkül, hogy elvessük azt, ami-

vé lettünk – keresztényekké. Károsnak tartom, hogy keresztényeket 

esetleg visszatartson a nemzeti érzés ápolásától, a múlt hagyománya-

ink tanulmányozásától, a gyümölcsöző összeműködések azoknak az 

érvelése, akik szerint a visszatérés a régi magyar pogányságba az 

egyetlen, igazi magyar út. A visszasóhajtozás a pogány idők után né-

met divat volt. 

A másik az, hogy ne költsük Krisztust át, fogadjuk el a biblia 

Krisztusát. Itt azokra gondolok, akik Krisztust pártusi hercegként tisz-

telik, elvetve az egész Ó-szövetséget. Ha ez igaz lenne, akkor az em-

beriség jó része zagyvaságokra alapozta keresztény életét 2000 éven 

át. Itt, mint a klasszikus tudományok doktorának is van egy észrevé-

telem. 

Galilea római fennhatóság alatt volt. A pártusok és a rómaiak 

nemcsak ellenségek voltak, hanem kölcsönösen utálták és megvetet-

ték egymást. Ha egy pártus menekülni akart, kelet felé vett az útját, 

ahol a rómaiak keze nem érthette őt utol. Ez is egy német befolyás. 

Német alapossággal ők sok tintát pocsékoltak arra, hogy bebizonyít-

sák, a zsidók nem voltak Isten választott népe, Krisztus Urunk nem 

volt zsidó. Vagy-vagy – a biblia vagy kinyilatkoztatás, vagy mese. Ha 

a biblia kinyilatkoztatás, akkor a zsidók voltak választott nép Krisztus 

Urunk születéséig. A legelső keresztények zsidók voltak. Akik nem 

fogadták el őt, mint Messiást, elvesztették örökségüket, helyükbe lép-

tek a Krisztusban hívő nemzsidók. 

Végezetül, katolikus hittesvéreimnenk azt üzenem: a katolikus 

egyház nehéz időket él, sajnos, sok a hit ellensége belül is. Az ilyen 

pásztortól, aki bunkósbottal veri a juhait fejbe, mentsen meg a Jóis-

ten!  

Ám vannak az egyháznak életképes virágzó részei. A magyar 

helyzet elég tisztességes, részben azért, mert nálunk a kommunizmus 

alatt papnak lenni nem volt veszélytelen, erős hit és bátorság kellett. 

Otthon egyrészt nincsenek papi botrányok, mint Nyugaton vagy Afri-

kában, másrészt, az egyházi életben az imának, szentségimádásnak, 

zarándoklatoknak nagyobb szerepe van, mint külföldön. 

Köszönöm, Uramisten, hogy magyarnak születtem! Imádkoz-

zunk egymásért és szeressük egymást!   

Sister Margarita Igriczi-Nagy, Superior Principalis, Servitores R.A.I., 

P.O. Box 4025, Tyler, TX 75712  - WEB: http://www.servitores.com 

http://www.servitores.com/


233 

Szedenits Jenő:           

Ember mi lesz veled? 

Üszkös romhalmaz már csak a világ 

Vérbe fullt korunk tespedt világa 

Száraz gallyá lett a színes rétnek 

Édes illatú száz tarka virága. 
  

Szennyben, piszokban fetreng az élet 

Zsarnok ül a fény arany trónusán 

Kenyérért, csókot, hazug szerelmet vall 

Az egykor szűzi tiszta lány. 
  

Városok utcáin sárga vérözön 

Inogva megreccsen szent Róma talpa,  

A romok közül Krisztus rádköszön, 

S felkacag örvendve: a sok balga! 
  

Eltiporva minden ami szent és szép 

Bűn szekerén fut Ámor leánya 

Pénzért hazát cserél a csőcselék, 

A megtévedt: Istent gyaláz ma! 
  

Él és virul mi bűntől ered 

Csapzott hajjal züllik a balga nép !  

Ember! hova rohansz ? mi lesz veled ? 

Ha elközelget az igazi Vég? 

    

 
2010. szombati ebéd.( Rátoni-Nagy Tamás felvétele) 
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Szentendrey Thomas: 

Mások legyünk, vagy Magyarok? 

Észrevételek és megállapítások 

Tisztelt Dr. Nádas és Magyar Társaság! 

Köszönettel megkaptam az 50ik Magyar Kongresszusra szóló 

meghívót. Mint Önök rámutattak: “Sajnos Alapító Tagjaink már nin-

csenek velünk, közöttünk.” Tehát annál elismerésre méltóbb, hogy 

Önök dicséretesen vállalták és vállalják ezt a nehéz, de a Nemzet- 

mentés szempontjából létfontosságú feladatot.  

Szíves felszólításuk szerint engedjék meg kérem, ha nem is pá-

lyázatot, de a továbbiakban néhány itteni barátom kérdéseit, észrevé-

teleit, megjegyzéseiket, illetve javaslatait tiszteletteljesen továbbít 

Önöknek. Valójában egy sokoldalú kérdés a 2010-es Kongresszusi 

Téma: “Mások legyünk, vagy Magyarok? Ez a kérdés válasszatok!” 

Mert mielőtt érdemleges választ lehet rá adni, több tisztázandó rész-

letkérdés követel választ.  

Sem barátaim, sem én nem tudom mi, a válasz ezekre a kérdé-

sekre. De legyen szabad a teljesség igényének kielégítése nélkül is 

néhányat, nem szükségszerűleg fontossági sorrendben, de mégis be-

nyújtanom Önöknek. Úgy, ahogy nekem tették fel mások: Miért ér-

demes az USA-ban is magyarnak maradni? Mit jelent az USA-ban 

magyarnak lenni? Milyen tekintélye van az USA magyarságnak, mint 

olyannak, az USA-ban? Milyen tekintélye van az USA magyarságá-

nak Magyarországon? Ki magyar az USA-ban? Miben nyilvánul meg, 

hogy valaki magyar az USA-ban ma? Csak az magyar az USA-ban, 

aki “Nyelvében” is magyar? Vagy az is, aki — mivel fiatalon került 

ide, vagy még inkább már az USA-ban született — így már 

nem(igen) tud magyarul, tehát Magyarországon divatos kifejezéssel 

— már csak „magyar származású”, de „Elvében” azért mégis ma-

gyarnak tartja magát az USA-ban is? S a kritikus kérdés: Hogyan le-

het az USA magyarságának, mint olyannak, a folytatólagos fennma-

radását ezután is biztosítani?  

Barátaim szerint az 1945-1990 közötti politikai menekült, azaz 

Emigrációs Korszakban, az USA-ban is magyarnak maradni az emig-

ránsok számára öntiszteletük fenntartása miatt magától értetődő volt. 

Az Emigráció, az akkor nélkülözhetetlen pozitív értelmű Reakció el-

ismerésre méltó, nehéz, fontos, de egyszerű kettős feladatát vállalta. 

Első volt, hogy erején felüli erőfeszítéssel a magyar kultúrát utódjai-
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nak továbbadja. Ennek Önök, a Magyar Társaság mostani Vezetősége 

az eleven és dicséretre méltó bizonyítékai! A második volt magyarul 

és világnyelveken a „toll erősebb mint a kard papírháború”-ját vívni 

1945-től 1990-ig. De minden Reakció eleve „úgy táncol ahogy proak-

tív ellenfele fütyül”, ezzel viszont lemond a kezdeményezésről. Noha 

még van napról napra kevesebb emigráns (én is az vagyok), de Ma-

gyarország 1990-es függetlenségével az Emigrációs Korszak befeje-

ződött. Azóta a „Külhoni Magyarság Korszaka” van.  

A legnagyobb elismerés illeti Önöket a 2010-es Kongresszusi 

Téma választása miatt: „Mások legyünk, vagy magyarok? Ez a kérdés 

válasszatok!” Mert ez a minden nemzedék számára elkerülhetetlen 

„Őrségváltás”-tartás megoldásának a keresése. Amint Önök igen talá-

lóan rámutattak, az USA magyarságának a fennmaradásához az — 

USA-ban nevelkedett, és még inkább az USA-ban született Magyar 

Fiatalság megtartása elengedhetetlen. De igazságos és reális volna-e 

ugyanazt elvárni és megkívánni a mostani USA-beli Magyar Fiatal-

ságtól, különösen az itt születettektől, amit és ahogy annak idején a 

Magyarországról élete megmentése miatt idemenekült Emigráció 

tett? Az Emigráció fizikailag ugyan az USA-ban élt, de egészen más 

lelkivilágban, mint az USA-ban született magyarok. Ez nem zárja ki, 

és nem vonja kétségbe, hogy a magyar nevelésnek köszönhetően le-

galábbis sok itt felnőtt, és itt született magyar is szereti, félti Magya-

rországot és törődik vele, tesz érte.  

Az élettan egyik törvénye szerint a szerzett tulajdonságok nem 

örökölhetők. Tehát a Magyarországról érkezettek itt felnőtt, és még 

inkább az itt született magyar utódai sem örökölhették szüleik emlék-

érzelmi kötődését Magyarországhoz. Emiatt az itt született magyarok-

tól különösen nem lehet megkívánni, hogy ők is önfeláldozással ál-

landóan mondjanak le mindenről egész életükben a Kárpát-medencei 

magyarság javára. Ez az 1945-1990 közötti Emigrációs Korszak kö-

vetelménye volt önmagával szemben, az akkori körülmények miatt.  

A „Külhoni Magyarság” az „eb ura fakó” lábszavazással hatáso-

san megvétózta és megvétózza a két világháborút lezáró Párizs-

környéki diktátumokat, amik a Magyarságot ma is tömegesen pusztító 

fegyverek. Barátaim szerint ezen tömegpusztító fegyverek elleni vé-

dekezés első, de nem egyetlen, lépése a „Elvében él a Nemzet” szét-

terjedése az egész világon, ami idővel a „Nyelvében él a Nemzet”-té 

izmosulhat. 

Ám a mai körülmények között az USA magyarságának „Achilles 

sarka” lenne kizárólag a sajnos egyre csökkenő létszámú „Nyelvében 
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él a Nemzet”-et alapján határozni meg az USA magyarságát a sokkal 

életképesebb „Elvében él a Nemzet” helyett.  

Mert e szó szerint “Throwing out the baby with the bathwater” 

elpocsékolása lenne az itteni „Elvében él a Nemzet” magyarul gyen-

gén vagy egyáltalán nem tudó magyarságának, akik közül sok azért 

“Elvében” ma is „Külhoni Magyar”. A magyarság ellenségei a világ 

tájékozatlan közvéleménye előtt amúgy is tárgyilagosnak látszó 

számháborút viselnek az állandóan kedvezőtlenebb anyanyelvi sta-

tisztikákkal az összmagyarság ellen. Erről a világ-közvéleményt for-

máló számháborúról mindenki meggyőződhet: akár történészek 20-ik 

és 21-ik századbeli angol nyelvű, magyar történelemmel foglalkozó 

nyomtatott műveinek, akár az Internet ilyen témájú cikkeinek rövid 

böngészésével.  

A “Nyelvében él a Nemzet” kijelentés nagyon szép. De mit is je-

lent valójában? Csak az 1843-1844-es, hagyományosan Pozsonyban 

(ami Magyarország fővárosa volt kora 1848-ig) ülésező magyar „ren-

di”, azaz magyar nemesi országgyűlés tette Magyarország hivatalos 

nyelvévé a magyart. Addig Magyarország hivatalos nyelve a latin 

volt. S mióta „Nemzet” a magyarság? Az ugyancsak Pozsonyban ülé-

sező, 1848-as utolsó magyar „rendi,” azaz magyar nemesi országgyű-

lés — elismerést érdemlő bátorsággal — saját érdekei ellenére csele-

kedett, mert a jobbágyfelszabadítással valóban egy újabb történelem-

alkotó lépést tett. Mert ezzel a „Nemzet” meghatározását kiterjesztette 

a nem nemesi származású magyar állampolgárokra is. Így lett a ma-

gyar „Elvében él a Nemzet” a magyar „Nyelvében él a Nemzet” a 19-

ik század közepén Magyarországon.  

A 19-ik század közepén a magyarság túlnyomó többsége Magya-

rországon élt. A kivételt a csángók, néhány tucat léha Bécsben dőzsö-

lő arisztokrata és az osztrák császári hadsereg hadrendjében külföldre 

vezényelt magyar csapatok képezték. Az 1848-49-es szabadságharcig 

a „Nemzet” meghatározása a „rendi,” azaz magyar nemesi, nem ma-

gyar „Nyelvi” alapon állt. Így addig nem „Nyelvében élt a Nemzet”, 

hanem „Elvében élt a Nemzet.” Ideális volt? Nem! Viszont a magyar-

ság és Magyarország területi épségének megtartása szempontjából 

sikeres volt? Igen. Ezért kellett, különösen 1848-ig mindig kizárólag 

a „Hazá”-t emlegetni a „Nemzet” helyett az összmagyarság érzelmi 

alapon való mozgosítására, mert addig a magyar „Haza” sokkal több 

volt, mint a magyar „Nemzet”. Számos, az USA-ban született magyar 

(én Magyarországon születtem és én is emigráns vagyok) mondja ne-

kem, az „Ő Hazá”-ja az USA, nem Magyarország. De ettől függetle-

nül azért sok közülük is, ha Nyelvében már nem is, de Elvében még 
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mindig magyarnak tartja magát. Szerintük ma már a Nemzet sokkal 

több, mint a Haza! 

Többektől hallom, az USA magyarsága, ha meg akar maradni, 

mint olyan, most már nem folytathatja 1945 óta folyó lankadatlan ön-

feláldozását, hogy kizárólag csak a Kárpát-medencei magyarsággal 

törődik, de önmagával nem. Az USA magyarságának, ha meg akar 

maradni, kézzelfogható módon törődnie kell az USA magyarságával 

is, minden életkorban, kezdve a fiatalságtól a középkoron át és az 

öregkorban is az élet végéig, társadalmi osztálytól, vallástól, foglal-

kozástól és tanultságtól függetlenül, mindkét nembeliekkel. Mert az 

idő senki felett sem áll meg és különben csak nyomtalanul elmúlik az 

USA magyarsága, ha nem látja értelmét, hogy az USA-ban magyar 

legyen.  

Így az USA magyarság életképes megmaradásának biztosítása 

érdekében talán nem volna indokolatlan, ha tanulmányoznánk, hogy 

más (nem angol nyelvű, de elsősorban európai eredetű, mert mi is 

azok vagyunk) bevándorló nemzetiségek (mert itt ők Is, és mi Is az 

USA-ban nemzetiség vagyunk) hogyan oldják meg ezt a őnekik az ő 

szempontjukból éppúgy égetően fontos és aktuális problémát. Azaz, 

mondják többen: “It is time for the Magyar-Americans to be nice to 

the Magyar-Americans.”  

Magyar és nem-magyar barátaim egyöntetűen azt mondják, ha 

meg akar maradni, mint olyan, az USA magyarsága, nem halogathatja 

tovább, hogy az USA-ban most már ne csak a kétségtelenül nagyon 

fontos társasági és kulturális fórum maradjon. Ez az elmúlt USA-beli 

körülmények teljesen aktuális is indokolt volt. Ám ez ma már egysze-

rűen nem elég. Ha az USA magyarsága nem tudja, vagy ami még 

rosszabb, nem akarja előléptetni önmagát belpolitikai tényezővé az 

USA-ban, akkor csak a „vihar egy gyűszűnyi vízben” tehetetlen sze-

repére kárhoztatjuk önmagunkat az USA-ban. Mire várunk? Arra, 

hogy majd a Federal Kormány mindhárom ága, és a hírközlők és a 

közvélemény „felfedeznek” és megjutalmaznak, mert mi „jól viselke-

dünk”? Ez a passzivitás talán elég is az óvodában és az elemi iskolá-

ban a jól viselkedő és jó tanuló kisgyerekek számára. De azon túl? 

Erre az egész USA magyarság történelme megadja a nem túlságosan 

örvendetes választ. Ha nem akar az USA magyarsága csak történe-

lemmé válni, akkor USA történelmet kell csinálnia. 

Vannak, akik úgy látják: „Itt az idő, most vagy soha”, hogy végre 

lemossuk a két világháborús ellenséges propaganda által a magyar-

ságra rákent koholmányokat és gyalázatot! Vagy, ahogy még moder-

nebb kifejezéssel a Newsweek Magazine 2010. április 30-iki számá-
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ban Jessica Ramirez nevezi: The Appeal — and Danger — of War 

Porn, címmel. Ez a cikk nem magyar témájú, de a magyarságot az 

első világháború kitörése óta pont ilyen módon járatják le az angol 

nyelvű történelemírásban.  

Tehát, teszik hozzá barátaim, éppen úgy, mint a nem-angol nyel-

vűek közül a hispániai-ak ezt már elérték, az USA magyarságának is 

itteni belpolitikai tényezővé kell felerősödnie eddigi kizárólag társa-

sági ás szórakoztató jellege helyett. Ez elősegítené az USA-ban szüle-

tett és/vagy nevelkedett fiatal magyarok magyarságtudatát es ma-

gyarnak maradását az USA-ban is, mert tapasztalnák, hogy érdemes 

az USA-ban is magyarnak lenni. Ehhez elengedhetetlen, hogy a ma-

gyarság is mindennapi állandóan pozitív érdeklődést keltő és fenntar-

tó aktuális téma legyen az amerikai köztudatban. Egyes emigránsok 

azzal indokolják az USA magyarságának ezt a tartós belpolitikától 

való tartózkodását, hogy: „Az USA Magyar Emigrációja azért nem 

politizál, mert ez megosztaná az USA magyarságát, hanem ,Nemzeti’ 

alapon áll!” Az első hallomásra ez érzelmileg imponálónak is tűnik. 

De ez a felfogás kétszeresen tarthatatlan. Először is tragikomikusan 

nem hajlandó tudomásul venni, hogy mi mindannyian most nem Ma-

gyarországon élünk, hanem az USA-ban. Másodszor, összetéveszti az 

USA magyarságának az érdekképviseletét a valamelyik itteni politi-

kai párt élethossziglani feltétlen kiszolgálásával. Az itteni magyar po-

litizálás nem irányulna senki ellen, kizárólag az USA magyarságának 

mindegyik (nyelvében és/vagy elvében egyaránt) tagja számára csak 

előnyöket hozható törvénykezést kivívó törvényes keretek közötti jo-

gi küzdelemről van szó.  

A mostani hírek szerint a 2010-es Kongresszus témai kérdés 

nemcsak magyar gond. Érdekes véletlen folytán erre a — most már 

kevesebb, mint 90 nap múlva érvénybe lépő — a bevándorlónak lát-

szó személyek USA-ban tartózkodási jogosultságának igazoltatását 

előíró Arizonai Állami törvény által kiváltott, a fajtól ás bőrszíntől 

függetlenül hispániai-ak széleskörű tiltakozása ad — hispániai vi-

szonylatban — igenlő választ. Azaz, ők nem hagynak kétséget, hogy 

nyelvüket és kultúrájukat az USA-ban is meg akarják tartani. Akár 

helyesli valaki, akár nem, de mindannyian halljuk, látjuk és tapasztal-

juk, a Hispániai-ak állandóan növekvő létszáma és az ebből származó 

tekintélye és jelentősége politikai földrengésként változtatja meg az 

USA belpolitikai tájképét. Tény, hogy ma már a spanyol az USA 

tényleges második nyelve.  

Többen mondják, ennek első lépése lenne az U.S. Congress-t 

megnyerni egy országos szintű Magyar Hungarian Heritage Month 

megszavazására. Igaz, már minden hónap le van foglalva valamilyen 
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címen. De lehetne osztozni egy, lehetőleg 31 napos hónapon (mert az 

hosszabb) mást ünneplőkkel. Jobb egy megosztott kedvező figyelem, 

mint az USA magyarságának az USA-ban sajnos tényleges agyon-

hallgatása. Ezt csak az USA állampolgárai, tehát a szavazati joggal 

rendelkező USA magyarság tudja kivívni.  

A második lépés volna az U.S. Congress-t arra is rávenni: nyil-

vánítsa az USA magyarságát is hivatalosan elismert minorityvé. Mert 

amíg az USA magyarsága, mint olyan, csak egy lesajnáltan megtűrt 

politikai „nonority” (semmiség) marad, de nem hivatalosan bevett 

„minority”, nem tartozhatunk az elismert USA-belpolitikai tényezők 

kategóriájába. Könnyű lesz? Nem! De érdemes? Igen! Ez az USA 

magyarságának megmaradása szempontjából létszükséglet. Mindezt 

csak az USA magyarságának az összefogásával, azaz egyesületi szin-

tű erőkifejtéssel lehet elérni, nem egyéni próbálkozással.  

Rengeteg egyéni magyar siker van az USA-ban, de a megérde-

melt elismerés mellett, éppen azért mert egyéniek, az USA magyarsá-

gának megmaradása szempontjából jelentőségük egy sziporkázó tűzi-

játéké: ragyogó, kápráztató és hatástalanul mulandó. Viszont ugyanez 

a sok sikeres, intelligens itteni magyar összehangolt és egyetértő cél-

tudatossággal maradandóan tudná bebizonyítani, hogy ők valóban az 

USA magyar nagyhatalma!  

Ezen kívül, teszik hozzá sokan, már nagyon aktuálissá vált egy 

megírt, elénekelhető és megzenésített Külhoni Magyar Himnusz és 

egy Külhoni Magyar Szózat is. Már van Magyarországi Magyar Him-

nusz, Erdélyi/Székely Himnusz; mindkettő előtt le a kalappal. De most 

már a Kárpát-medencén kívül élő magyarság is, különösen az USA 

magyarsága is megérdemel egy Külhoni Magyar Himnusz-t és Szózat-

ot. A magyarországi Magyar Szózat a 19-ik században teljesen aktuá-

lis, helytálló, indokolt és érvényes mission statement volt. De az ak-

kor előre nem látható két elvesztett világháború miatt a 19-ik század-

beli magyarországi Szózat sajnos elvesztette mission statement jelen-

tőségét. Önhibáján kívül tiszteletreméltó történelemmé vált. Tehát ma 

már nem lehet az irányadó, a mission statement, a Kárpát-medencén 

kívül élő külföldi magyarság számára. Így az USA-ban élő magyar-

ság részére sem. Ezért kell a külföldi magyarság számára s egy ma 

aktuális Külhoni Magyar Szózat is.  

A magyarországi nemzetiségek főleg az 1526-os mohácsi vész 

után szivárogtak be Magyarországra. Többek között ezt részletesen 

ismerteti Dr. Karácsonyi János: Történelmi Jogunk Hazánk Területi 

Épségéhez. Első kiadás: Budapest, Szent István Társulat, 1921. Má-

sodik kiadás: Youngstown, Katolikus Magyarok Vasárnapja, 1982. 
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Angol fordításban olvasható az www.archive.orq.index.php website-

on; azaz az Internet Archives website-on, cine: The historical right of 

the Hungarian nation to its territorial integrity.  

A Canada, Toronto-ban megjelenő „Amerikai Magyarság” című 

Újság 2010 április 17-számában (Volume 61, No. 16), az 5-ik oldalon 

jelent meg: „Konferencián vitatták meg az együttműködés teendőit 

Los Angelesben: „Magyar összefogás a nyugati parton.” A cikk má-

sodik bekezdése: „Magyar külügyi vezetők szintjén is elhangzott már 

olyan helyzetértékelés, amely szerint a Kárpát-medencén kívül élő 

magyarság kevés figyelmet kapott a rendszerváltozás óta megalakult 

magyar kormányok részéről, jóllehet e csoport a Magyar Köztársaság 

számára is komoly lobbi erőt képviselhetne.”  

Ez igaz, s sok magyar az USA-ban az egyéni lehetőségein belül 

meg is valósítja ennek amerikai megfogalmazását: “You are your 

country’s ambassador abroad!”  Ezt minden itteni etnikum állandóan 

gyakorolja is. Persze a teljesítmény egyenes arányban áll az USA-n 

belüli belpolitikai erővel. Tehát ha az USA magyarságának minden 

oka megvan, hogy végre-valahára az itteni belpolitikai porondra lép-

jen.  

A cikk 3-ik bekezdése: „A konferencia megnyításaként Bokor 

Balázs főkonzul az együttműködés fontosságának hangsúlyozása 

mellett kiemelte, hogy a közösségi megmaradás[!] a helyi magyar 

egyéneken és csoportokon múlik, de ehhez a főkonzulátus és Magya-

rország segítséget tud nyújtani.”  

Legyen szabad barátaim két konkrét javaslatát tolmácsolnom az 

„Elvében el a Nemzet”-ből való kiindulásnak a „Nyelvében él a Nem-

zet”-hez megérkezéshez a „Külhoni Magyarságban”. Mint minden 

nyelv, a magyar nyelv is a “use it or lose it” alapján áll, csak akkor 

marad meg ha használjuk. Minden nyelvtudás elsősorban a beszéd, 

másodsorban az írás. Semmi nem pótolhatja a tényleges nyelvtudást, 

de a vannak hozzá pótsegédeszközök.  

Találó kifejezés az Amerikai “language barrier”, a „nyelvso-

rompó”. Az biztos, hogy minden esetben az egyéni magyarul-tudási 

vágytól, képességtől és időbefektetéstől függ milyen gyorsan és 

mennyire emelkedik fel a „nyelvsorompó”. Régi mondás, de igaz: az 

idő is pénz! Tehát a hangsúly a minél gyorsabb magyar nyelvhaszná-

lat lehetővé tevésén van. Barátaim egyik javaslata a ma már létező, 

kézben tartható voice translator megoldás.  

Például (ez nem valami hírdetés, hanem csak egy konkrét példa) 

a többek között a már létező, az Ectaco Inc. által torgalmazott 
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Universal Translator, Multilingual Speech-to-Speech Translator- sze-

rű (a software az copyright alatt van, de az elgondolás nem) rendsze-

resítése. Súlyra nem nehéz: 110 gram, azaz mintegy negyed font. Mé-

retei: 2.5” x 0.9” x 4.4”. Tökéletes? Nem. Költséges? Igen.  

Viszont mégis használható, beszélgetést elősegítő segédeszköz. 

Tudtommal magyar-angol és angol-magyar; spanyol-magyar és ma-

gyar-spanyol, magyar-brazil/portugál és brazil/portugál-magyar, stb. 

verziók még nem léteznek. De mindez ma már megoldható technikai 

részletkérdésnek tűnik. Barátaim szerint a magyarországi kormány 

tudná támogatni a külföldön élő magyar „Elvében él a Nemzet”-et, 

hogy „Nyelvében él a Nemzet”-té is váljon. Azáltal, hogy a magyar-

országi kormány ilyen rendszerű magyar-idegen nyelv és idegen 

nyelv-magyar beszéd- és szöveg fordítógépeket gyártatna Magyaror-

szágon, és forgalmazna a külhoni magyarság részére elérhető áron, az 

USA-ban is, elsősorban az emigrációban született/felnőtt és inkább 

elvében, mint nyelvében magyar fiatalságnak. Másodsorban minden 

korú magyar emigránsnak. Úgy, hogy ezeknek a fordítógépeknek a 

beszéd- és szöveg szókincse bővíthető lenne.  

De, teszik hozzá sokan, ez valószínűleg inkább csak soha meg 

nem valósuló ábránd marad. Így teljes tisztelettel legyen szabad to-

vábbítanom a kérdést: Lehetséges volna-e, hogy a Hungarian 

Association 2010-es Kongresszus egyik esetleges megbeszélés tár-

gyává tenné felhívást intézni az emigrációs magyarsághoz egy ilyen 

hordozható beszéd- és szöveg-fordítót gyártó nonprofit közhasznú 

vállalat felállítására?  

Nem is annyira a hardware a probléma, hanem a megfelelő soft-

ware hiánya. Persze, hogy nem pótolná a tényleges magyar nyelvtu-

dást, de addig is amíg valaki megtanul magyarul, elősegítené a ma-

gyarul való társalgást. S természetesen egy kapcsolt scanner optical 

character reader-el lehetővé tenné magyar szöveg idegen nyelvre 

fordítását és idegen nyelvű szöveg magyarra fordítását. Mindezek ma 

már létező technikák.  

A másik javaslat az English Through Pictures-nek a magyar 

Hungarian Through Pictures-re való átdolgozása. Ez elősegítené a 

tényleges magyar nyelvtanulást és nyelvtudást. Azt mondják baráta-

im, az English Through Pictures nagyon jól szemléltető és így a 

nyelvtanulást igen elősegíti. 

Örökérvényű Zrínyi Miklós mondása: “Egy nemzetnél sem va-

gyunk alávalóbbak!” Külhonban sem!  

Szentendrey Thomas, e-mail: zalay@msn.com  

mailto:zalay@msn.com
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Erkel Tibor: 

ERKEL FERENC SZÜLETÉSE 

BICENTENNÁRIUMI ÉVÉNEK 

MEGNYITÁSA ALKALMÁBÓL 

Erkel Ferenc jelentős és fontos személy a zeneirodalomban a 19. 

században és különösen a magyar zeneművészet  fejlesztésében.   Az 

emlékév folyamán jelentősége egyre inkább fókuszba jött. Itt közöljük 

Erkel Tibor, az Erkel Ferenc Társaság alelnöke ünnepi beszédét 

Erkel Ferencnek születésének 200-éves megemlékezése alkalmából. 

 

Tisztelt Polgármester Úr, 

Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink! 

Erkelt és életművét, perceket számolva megidéznem lehetetlen. 

Az elmúlt több mint két évtizedben az Erkel Ferenc Társaság folytatta 

a már korábban többek által megkezdett és tiszteletet érdemlő 

kísérleteket, de bizton állíthatom, hogy még évtizedek munkája sem 

lesz elegendő a „befejeztük” érzésének eléréséhez. 

Most majd arra törekszem, hogy olyan oldalról irányítsam 

történeti mécsesünk fényét mai témámra, ahonnan bensőséges fénye 

védve érezheti magát a tudományos érvek azonnali vita-reflektorai 

felől. Előadásom családi legendáriumunkat és személyes 

tapasztalataimat egyaránt segítségül hívja. 

2008. novemberében megtisztelő felkérést kaptam a Budapesti 

Filharmóniai Társaság Elnökségétől egy „nagy laudáció” 

megfogalmazására. A több mint 150 éves együttes, alapító elnöke, 

Erkel Ferenc és hajdan volt kollegái előtt kívánt tisztelegni a Magyar 

Örökség Díj 2010-es megpályázásával, majd remélt elnyerésével. A 

kihívás óriási volt és gondolom hihető, ha azt állítom, hogy a 

várakozásnak illendően megfelelnem megrendítő, nehéz feladatnak 

ígérkezett. Felhasználva Erkel koráról addig, és akkor egybegyűjtött 

ismereteimet kezdem el tehát. Innen pillantsunk most először hátra, a 

történelmi múltba, de tekintsünk szét e történet jelenében is. Hiszen a 

„200 év” kezdetével, az 1810. november 7-i születésnappal már egy 

fontos folyamat eredményéhez érkezünk. A kerek 200. évfordulót 

pedig nem nehéz kiszámítani: 2010. november 7. volt az. 

A „folyamatról”: Az Erkelek elég régen és nagyon messziről 

érkeztek ide, Magyarországra, mai hazájukba. Az említett családi 

legendáriumot immár megerősítő zenetudományi kutatások szerint 
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korábban Németalföldön, Eindhoven és Aalst környékén éltek. A mai 

Hollandia területéről tehát a vallásháborúk kirobbanása miatt, mint 

római katolikusok menekültek el, egy új, békésebb jövőt ígérő otthon 

felé. Élt még akkor, igen, a gyermekeknek szóló mesékben is élt az 

emléke a törökök kiűzetésének, s hogy a magyar vitézség hárította el 

Nándorfehérvár diadalával a középkor keleti fenyegetettségének 

fellegeit Európa egéről. A vándorló család számára ennek a 100 évre 

megteremtett békének a vonzása Burgenlandig, Magyarország akkori 

nyugati határáig tartott. Itt, a török rém újra felbukkanásának híre 

megállásra kényszerítette őket. 

Pozsonyban - Németh Amadé zenetörténész szerint - már az 

1400-as évek telekkönyveiben fellelhető az Erkel név. Pozsonyban, 

egyszerű földművestől, ötnemzedéknyi muzsikus Erkelen keresztül a 

„Notre Dame” zárda zenemesteréig, követhető nyomokra lelhetünk; - 

de nekünk nem kell már azokban kutatnunk. Hiszen tudjuk, hogy a mi 

zeneszerzőnk szülővárosa a Békés megyei Gyula lesz, noha oda majd 

csak a török hódoltság elszenvedésén, az emberi életet ismét lehetővé 

tevő győztes ütközeteken, majd a szinte utolsó emberig kiirtott vidék 

újra betelepítésén, az életfeltételek megteremtésén keresztül vezetett 

út.  

Az emberfeletti erőfeszítések eredményességét igazolja, hogy a 

várost és a körülötte fekvő földterületeket birtokló Wenckheim 

Ferenc gróf a zeneszerző nagyapját, id. Erkel Józsefet 1806-ban már 

azért költöztette Gyulára, mert ő az orgonán kívül zongorán is jól 

játszott és értette a zeneelméletet. Ennek révén képességei a gróf és 

más, rangos családok gyermekeinek tanításán túl, alkalmassá tették 

egy alakulóban levő zeneegyüttes megszervezésére is. A tankerületi 

főigazgató egy ismert levele pedig monopolhelyzetet teremtett az idős 

muzsikusnak. Idézem: „Gyula városában az ilyetén tanítás gróf 

Wenckheim udvarában lévő Erkel Józsefen kívül senkinek meg ne 

engedtessen.” Kelt: 1822. november 22. Érezhető, hogy milyen 

korszak ígérete gyúlhatott ki az emberekben a több évszázados 

rettenet után, ha megszervezendő feladataik között a zenében és a 

zenélésben fellelhető szépséges örömökre is gondoltak. Nem is 

akármilyen pozícióba helyezve azt. 

Majd’ azt mondtam, hogy Erkel Ferenc ekkor már 12 éves, de 

valóban, mindeközben, szinte észrevétlenül két csillag gyúlt ki 

Magyarország zene-életének egén: a Kárpátok övezte ország 

szívében, 1810-ben Gyulán megszületett Erkel Ferenc, ifjabb Erkel 

József legidősebb fia; míg alig egy évvel később 1811-ben, a nyugati 

végeken, a Sopronhoz közel fekvő Doborjánban (Raiding) Liszt 

Ferenc látta meg a napvilágot. Ma, amikor sokan attól tartanak, hogy 
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gazdasági és erkölcsi válságunkban, perspektívátlannak bélyegzett 

helyzetünkben ránk és nemzetünkre már csak a pusztulás, 

megsemmisülés várhat, próbáljunk már szilárdan megállni az 

emlékezés szikláján! Ez a két gyermek az ég ajándékaként, mai 

szemmel nézve a szinte semmibe érkezett! Hol voltak itt akkor az 

életre megfelelő felkészülést lehetővé tevő elemi iskolák; az otthon-, 

vagy ahhoz közel megteremthető tanulásnak a személyi és gazdasági 

feltételei? 

Pesten, mint tudjuk, még az 1800-as évek kezdetén is, csak 8 

iskola működik, 17, majd 23 osztállyal! 1837-ig az általános tannyelv 

a német, ugyanúgy, mint ahogy a közigazgatás nyelve is az. Kevéssé 

ismert, hogy ebben a városban, tehát Pesten 1848-ig a tanítás ügye 

cseh és morva származású kántorok kezébe volt letéve! Közülük is 

mindösszesen 8 rendes-, és 7 segédtanító látta el a teljes feladatkört.  

Bizonyára ezért is irányították Gyulán felcseperedett 

gyermeküket szüleik betűvetés elsajátítása után először Aradra, majd 

a pozsonyi bencések gimnáziumába. Ott az apácaként a város Notre 

Dame zárdájában maradt két nagynénjük védőszárnyai alá kerültek.  

A hajdanvolt magyar koronázó város, amely az ország minden 

részéből felszívta a jövő magyar nemességének és formálódó polgári 

értelmiségének a friss hajtásait, az ifjú Erkel számára biztosítani tudta 

az európai kapcsolatot is. Egy élete értelmeként zenei feladatokat 

remélő fiatalnak nem volt közömbös, hogy itt Pozsonyban, Haydn, 

Mozart és Beethoven kisugárzó szellemiségét élvezhette. 

A család Ferenc jövőjét meghatározó döntése volt, hogy az ifjú 

diák számára pozsonyi tanulmányai végeztével nem az evidens bécsi 

egyetemi évek, hanem Kolozsvár következhetett. Ennek a korszaknak 

a hatásáról az érintettet is hitelesen tudjuk saját szavaival 

megszólaltatni. Olvassuk először egy 1868-ból keltezett bensőséges 

hangulatú levelét, amelyet az őt tiszteletbeli elnökké választó 

Kolozsvári Dalkör felkérésére válaszul fogalmazott. Idézem:  

[…]„Kétszeresen lekötelezve érzem magam e’ szíves 

megtiszteltetés által, mert igen kedves, felejthetetlen emlékek kötnek 

engem Kolozsvárhoz – ahol nemcsak első alapját vetettem meg 

szerény ismereteimnek, de megkönnyített szerencsésebb haladásomat 

is nagy részben ottani legbensőbb barátaim szíves részvételének, 

szakadatlan buzdításának köszönhetém, - mit mindenkor hálás 

elismeréssel, nyíltan bevallani szeretek!” […]  

Gyulán, [1868] Június hó 25-én … Erkel Ferenc 

Idézet vége. 
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Ugyanerről Ábrányinak, barátjának és munkatársának, mintegy a 

fentieket kiegészítve így nyilatkozott. Idézem:  

[…]„Ami vagyok, mindent Kolozsvárott töltött éveimnek 

köszönhetek. Ott műveltem ki magam zongoraművésznek, ott tanultam 

legtöbbet, ott lelkesítettek és ott kötötték szívemre a magyar zene 

elhanyagolt ügyét, s ott telt meg a szívem a szebbnél szebb magyar 

népdalok árjával, amelyektől nem is tudtam többé szabadulni, míg 

csak ki nem öntöttem a lelkemből mindazt, amit már akkor éreztem, 

hogy kiöntenem kell.” 

Idézet vége. 

Íme Erkel visszaemlékezései. Hogy mindezek nem formális, 

udvarias szólamok voltak, annak megerősítésére lapozzuk most fel a 

Honművész 34 évvel korábbi-, tehát 1834. május 8-i számát. A 

közönség előtt első pesti fellépésével bemutatkozó Erkel Ferenc 

dicsérő hangú szakmai bírálatát következő szavakkal zárja a kritikus. 

Idézem:  

[…] „Valamint jeles előadását méltán megtapsoltuk, úgy méltán 

s kétszeresen örülhettünk, hogy ezen érdekes intézetünk megismertette 

velünk oly’ honi és tisztán magyarul beszélő hangászművészt, kiben 

méltán büszkék lehetünk, annyival inkább, mivel ő csupán Magyar- és 

Erdély országban tökéletesíté magát remek-játszóvá.” […]  

Idézet vége. 

Azt hiszem, hogy ezek után fölöslegessé válik részemről a 

zongoraművész-zeneszerző magyarságát bizonygatnom.  

Helyette hallgassunk a „remekjátszóvá tökéletesedett 

hangászművész” egyik emlékezetes szerepléséből. A Honművész 

1835. november 1-én írja. Idézem:  

A Nemzeti Casinóban először hangzott el (tehát magyarországi 

bemutatóként) Chopin e-moll zongoraversenye „játszá fortepianón a 

több ízben jeles tehetségéről dicsért Erkel úr, […] kísérte  öt húros és 

három fúvós szer (a zongora mellől ő vezényelt). Ezen itt még nem 

hallott ’s új ízléssel készült hangmű nemcsak belső kellemes 

minéműségére, hanem igen helyes előadatására nézve is köztetszést 

nyert, ’s Erkel urat, mint egyik legjelesebb fortepianistánkat, ki a 

művészi és érzékeny játszás tudományát oly nagy mértékben sajátjává 

tudja tenni, örömmel jutalmazták tapsaikkal a válogatott műértő 

hallgatók.” 

Íme néhány ütemnyi a korunkban már közkedveltté vált, „új 

ízléssel készült hangmű” zenéjéből, tehát az e-moll zongoraverseny 

harmadik tételéből. Ezzel tartozunk Erkelnek, mint 
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zongoraművésznek, és a nagy lengyel zeneköltőnek is, hiszen 

Chopin, miként magyar kortársa, ebben az évben, 2010-ben lenne 200 

éves! 

Zene: A Chopin (e-moll) zongoraverseny 3. tétele. 

Erkel Ferenc az első szolgáltatott zongoraleckéktől kezdve, sem 

mint előadóművész, vagy tanár, sem mint zeneszerző határainkon túli 

érvényesülés lehetőségi után nem kutatott. Minden erőfeszítését a 

magyar zenekultúra felvirágoztatása ügyének szentelte. 

Ma már illik tudni: azóta beszélhetünk Pesten Nemzeti 

Színházról, és a magyar opera megszületéséről, hogy 1840. 

augusztus 8-án Erkel első operáját, a Bátori Máriát a szerző 

vezényletével, hatalmas sikerrel bemutatták. E premier színlapján 

olvasható először az oly’ régóta vágyott jelző: „Nemzeti”.  

Erkel 1836-ban, 26 évesen a Német Színházból, (első-, szakmai 

rangját is visszaigazoló pesti munkahelyéről), meghívásra lépett át a 

magyarokhoz. Feladatának vállalását azonban olyan feltételekhez 

kötötte, amelyeket olvasva egy teljes életre szóló fejlesztési terv 

szándéka és körvonalai sejlenek fel. Ebben a műhelynek mondható, 

leendő Nemzeti Színházban is (akár a végeken), természetes a 

semmiből megkezdett építkezés.  

Az első 15 évnek az eredményeit idézem most, és az akkorra már 

beérett vezető muzsikus - helyzetértékelésen alapuló, határozott 

mondatokkal felvázolt - további elképzeléseit. Egy fellángoló 

forradalom fényétől megvilágítottan és a levert szabadságharc 

nehezen szűnő komor árnyai közé kell mindezeket éreznünk.  

Erkel írja:   

[…]„A Nemzeti Színház fő rendeltetése nem a’ jövedelmi 

források mindenároni szaporítása – hanem a’ drámai irodalom, és a’ 

drámai zenének fejlesztése, és ezek által a’ nemzetiség terjesztése. 

(értsd: a nemzethez tartozás érzésének erősítése) – Központi 

képzőintézet ez, mind a szavaló, mind az éneklő drámára nézve – s’ 

legjobban pótolja egyszersmind a’ Conservatoriumok hiányát is. – És 

éppen azért, mert nem nyerészkedő, hanem nemzeti célokat 

előmozdító országos intézet, mely hivatásánál fogva sokszor 

jelentékeny, de nemesebb feladataival össze nem férő jövedelmi 

források felhasználását elmulasztani, feláldozni kénytelen, szükséges, 

hogy az országtól oly mértékben gyámolíttassék, hogy spekulációkra 

egyáltalában ne szoruljon […]már pedig ez nálunk nincs így.” […] 

Az 1861-ben Csengery Antal Deák-párti képviselőhöz írt - és egy 

parlamenti bizottsági vita háttéranyagaként gyanítható - válaszlevél 

részletéből egyértelmű, hogy Erkel nem egy intézmény vezetőjével 
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vitázik itt, hanem a kormányzati politikával száll szembe. S hogy 

mennyire keményen és nyíltan, arra a levél másik részéből 

következtethetünk, valamint abból, hogy 1861 a Bánk bán 

bemutatásának az éve is. Íme a következő részlet: 

 „Ha az Országnak volna magyar királya, ki mint született 

Maecenás pártfogolni akarná a honi művészetet – ha az Országnak 

volna honfi kormánya, mely a hazai művészet elébe gördült 

természetes és mesterséges akadályokat elhárítani kívánná -, ha végre 

az Országnak még egy kis pénze is volna és maradna, melyet nem 

csak idegen status adósság törlesztésre, hanem hazai célokra is szabad 

volna fordítani – akkor én is háttérbe szorítva a helytelen 

szerénykedést, javaslatba merném hozni azon eszközök alkalmazását, 

melyektől a hazai művészet emelkedése és állandó virágzása bizton 

várható – de így, még a’ sarkaiból kiforgatott ország maga helyre 

nem vergődik, véleményem szerint a’ magyar múzsák is 

megférhetnek az Országtól illendően segélyezendő egyházuk  közös 

Oltáránál.”  

A levél-idézetek vége. (Fellelhetők a Széchenyi Könyvtár 

Levéltárában) 

Az iménti részletekből (könnyen leleplezhető a levél tartalmának 

kísérteties XX. századvégi - XXI. századi aktualitása is!) kiolvasható, 

hogy a Nemzeti prózai-, és Erkel vezette operatagozata, (egy 

intézményen belül!) bár komoly gondokkal küszködve, de - 

figyelemre méltó célokat tűzve maga elé - működött. A Hunyadi 

ekkor már három sikeres külföldi bemutatón is túl volt; a pályadíj-

nyertes Himnusz pedig addigra nemcsak koncertprogramok dísze, 

hanem már „népének”: a nemzet igazi himnusz-imája. 

Miután megemlítettük, ne menjünk el némán a Hunyadi mellett. 

Hangozzék fel a máig közkedvelt opera talán több ezredik előadása 

előtt tisztelegve a ’48-as forradalomban is kitüntetett szerepet kapott 

első felvonást záró-kép, a  

„Meghalt a cselszövő.., 

(I. felvonás, 1. lemez, 11 track) 

Ezután térjünk vissza előadásom első bekezdéseihez, a 

Filharmóniai Társaság zenekarának történetéhez.  

Az együttes, rendkívüli körülmények között alakult meg, 

anyaintézménye, a Nemzeti Színház operatársulatának zenekari 

tagjaiból. A szabadságharc 1849-es leverése utáni embertelen 

diktatúrában mindenféle egyesülés összeesküvés-gyanús, és 

szigorúan tilos volt. Eszerint ítélték meg Erkel 1853-ban tervezett 

zenekari hangversenyeit. Gondolhatnánk, hogy még Magyarországon 



248 

is mindenki számára természetesnek tűnhetett, hogy egy ilyen jellegű 

művészi produkció legalább 40, de akár 200-nál több muzsikus 

egyidejű jelenlétével valósulhat csak meg. Továbbá, - merthogy értük 

történik - igényli a hallgatóságát, amely akkor, a XIX. század 

közepén nemzeti elkötelezettségű arisztokrata-, polgári–értelmiségi-, 

valamint iparos rétegek zenekedvelőiből állt.  

Erkel műsortervezése azonban első pillanattól kezdve - 

szakmailag-politikailag egyaránt - támadhatatlan volt. Ezzel 

garantálta a zenekar mind stabilabb létét. Napjainkig érvényes fontos 

üzenete: a múltból csak a legkiválóbb klasszikusok-, a jelenből pedig 

a legígéretesebb kortársak hangját engedte koncertjeinek első 

helyszínén, a Nemzeti Múzeum dísztermének dobogóján megjelenni. 

Miközben így folyamatosan bővíthette a Pesti hallgatóság zenei 

műveltségét, a nyújtott minőséggel felfokozta a hazai szerzők 

alkotókedvét is, mert volt kinek írni, - aki, illetve akik majd műveiket 

megszólaltatják. És a közönség is formálódott, amely meghallgatja a 

műveket. Talán soha azelőtt, és azóta sem mutatkozott olyan izzó 

vágy új magyar művek születésére, rendszeres műsoron tartására.  

Mindeközben, 1861-ben, a Bánk bán meghökkentő bátorságra 

valló bemutatója, mint „az uralkodói önkény elleni éles kiáltás” (ez 

idézet volt a Brockhaus lexikonból) hihetetlen sikert aratott. A 

napjainkig teltházas mű értékállóságára jellemző, hogy az USA-ban, 

2000-ben rendezett operafilm-versenyen, 200 versenyfilm között - a 

teljes ismeretlenségből előbukkanva(!) - az ötödik helyen végzett! 

Sajnos nem sikerült felkutatnom az örvendetes esemény hazai 

sajtóhíreit. (a teljes mű rádióközvetítése ma, 2010-11-16-án a 

Chicago-i 98.7Wfmt adóról hallgatható meg!) 

(Zene: Bánk bán – Introduction: Andante. Zong. Kassai 

István) 

Erkel Ferenc 1893-ban bekövetkezett haláláig kilenc bemutatott 

operájával és egy pantomimmel (Sakk-játék 1853-ból, sajnos 

elveszett) gazdagította a magyar operairodalmat. Utóbbi kivételével, a 

korábbi nyári színházból Trianon után átalakított Kolozsvári Magyar 

Opera valamennyit folyamatos sikerrel vitte erdélyi-, és Gyula-városi 

magyar közönsége elé. Műsoron tartásuk az intézmény vezetői 

számára ma is evidencia. 

A karmesterek e műveket csak kéziratokból, és kéziratos 

másolatokból vezényelték. Nyomtatott partitúrákat - a Magyar 

Zenetudományi Intézet, az Országos Széchenyi Könyvtár és a 

Rózsavölgyi Zeneműkiadó most folyamatosan készíti elő „első 

kiadásra”, a legnagyobb gondossággal és kiváló minőségben. A több 

mint 150 évnyi késés nem az ő lelkiismeretüket terheli. Eddig a 
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Bátori Mária és a Hunyadi László jelent meg. Már nemcsak 

remélhetjük, hanem tudjuk is, hogy a 200. évfordulón, 2010-11-07-én 

a nyomtatott formát eleddig soha nem látott „ős Bánk bán” 

partitúrából vezényelt a díszelőadás karmestere.  

Befejezésül engedjék meg, hogy Erkel - hihetetlen munkabírását 

és szakértelmét bizonyító - Zeneakadémia-alapító igazgatásáról is 

szóljak néhány szót.  

A korábban idézett Csengery Antalhoz írt levélben említett 

Conservatorium-hiány, a század utolsó negyedére már tarthatatlanná 

vált. Az ország legkiválóbb muzsikus palántáit itthon kellett volna 

elültetni és felnevelni, hogy e virágzó kert gyümölcseiből majdan az 

egész ország szüretelhessen. Addig a művész-szintre, mester-fokra 

továbbtanulás lehetőségét Bécs-Berlin-Párizs-Róma-, netán London 

kínálta magas áron! Ámde a legsúlyosabb fizetség az új érzelmi 

kötődéseik miatt esetleg magyarságukban elvesztett fiatal művészek 

lettek. A XIX. század művelődéspolitikája nemzetközi értékű, ahogy 

ma mondanák „európai rangú” művészetet akart, de magyar 

művészetet! Joggal remélhette - éppen Erkel fáradozásainak is 

köszönhetőn - hogy erre képes.   

Csak a végeredményről beszélnék: 1875 őszén Liszt Ferenc nagy 

nemzetközi tekintélyt biztosító elnökletével és Erkel igazgató úr 

meghökkentő alaposságú előkészítésével megnyitotta kapuit a Hal 

téren a Magyar Királyi Zeneakadémia. Az alapító-igazgató, 

tanárjelöltjeinek megnevezésén kezdve, de a hangszerpark és bútorzat 

kialakításának tételes pontosításáig bezárólag személyes ellenőrzése 

alatt tartotta a „start”-ra felkészülést. A Liszt Ferenc Zeneművészeti 

Egyetem Irattárának dokumentumai bizonyítják, hogy a XIX. századi 

intézmény-alapító és működése első évtizedét meghatározó „Igazgató 

Úr” akkor mindenkit elszámoltatott és mindennel elszámolt. Különös 

fontosságot tulajdonított a felszerelési tárgyak, közöttük, pl. a 

zongorák magyar iparművészeti származására. Ebben Trefort 

kultuszminiszter egyetértésére és messzemenő együttműködésére 

támaszkodhatott. (Most, 2010-ben, nagy érdeklődéssel és együtt 

érzéssel figyelhetjük, hogy a XXI. században, már a következő 

évezredre tekintő Zeneakadémia hogyan áll helyt újjáalakulása során, 

világsikert aratott felmenői előtt.)  

1875. november 14.  Hallgassuk meg, hogyan szólt Erkel a 

megnyitó ünnepség friss zeneakadémistáihoz: „Az általános 

művészeti szép mellett legyenek hű ápolói és lelkes képviselői a hazai 

művészetnek is, mert egy nemzet elévülhetetlen hatalmát és fölényét 

csak is annak tudományos, irodalmi és művészeti magaslata képezi.” 
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Liszt nem tudott részt venni a megnyitó ünnepségen, de Erkelt ez 

alkalomból megszólító levele messze több volt, mint maga kimentése. 

Idézek a levélből: 

[…]„Műveivel több, mint 30 éve a legnagyszerűbben képviseli és 

lendíti fel Ön Magyarország zenéjét. A Budapesti Zeneakadémiának 

is azt kell ápolnia és fejlesztenie […] Amit e tárgyban tehetek nem fog 

elmaradni, a legteljesebb egyetértésben Önnel.” Idézet vége. 

Az 1900-as évekbe forduló intézmény már saját neveltjeiből is 

képes volt építeni, és tovább fejleszteni az európai rokonai mellé 

felzárkózott Operáját és Filharmonikus Zenekarát. Ez a siker, Erkel 

tanári karának sikere.  

Aminthogy az is, hogy az utódok munkáját az a Dohnányi-

Bartók-Kodály trió fémjelezte, akikre már ennek az intézménynek 

neveltjeiként emlékezünk, és akiknek, valamint küzdőtársaiknak 

köszönhetően a század harmadik harmadára Magyarországot 

világszerte zenei nagyhatalomnak ismerték el. Talán ez volt az 

egyetlen, valaha létezett hatalom a világon, amely szellemi-lelki 

építkezéssel és nem mások leigázása révén vált naggyá. 

* 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Amint előre gyanítható volt, az elhangzott bekezdések csak egy 

torzó megmintázására bizonyulhattak elégnek. Azonban a kép kinek-

kinek érdeklődése szerint formálható tovább, hogy aki erre 

vállalkozik, a Gyula város főterén álló, vagy Budakeszi parkjában 

látható idős úr szobra mellé odaképzelhesse azok bármelyikének 

korban-elődjét; vagy azt az Erkelt, aki életműve teljes 

kibontakozásának reményével gyakran és szívesen pihent gyalog-

túrákat téve, a család Budakeszin vásárolt háza fölötti hegyekben.  

Szeretett Budapestjét végső búcsúja közben, 1893. június 15-én 

utoljára képzelhette maga elé, a Sváb hegyi Diána út egyik villájának 

a teraszáról. Az Erkel Ferenc Társaság Varga Imre kivételes szépségű 

domborművével jelölte meg az épületet.  

A két Ferenctől, Erkeltől és Liszttől együtt köszönjünk el. Liszt 

műve, a Himnusz és Szózat szimfonikus költemény méltón koronázza 

nemcsak élet-művüket, hanem imént idézett baráti kapcsolatukat is.  

(Zene: Liszt Himnusz és Szózat, RZK vezényel Joó Árpád)  

Budapest, Magyarok Háza, 2010-11-16 
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Nádas Kuni: 

About Dr. János Nádas and  

the Hungarian Association 
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Somogyi Ferenc dr.: 

A MAGYAR TARSASAG  

VÁZLATOS TÖRTÉNETE 

This is the last work written and edited by Dr. Ferenc Somogyi. It is a shortened 

version of the history of the Hungarian Association. This is the first time it is published. 

It is based on a longer history that was written and published as a booklet in 1983. The 
full length version can be found on the Hungarian Association website.  

– Lél F. Somogyi, Editor.    

I. ELŐZMÉNYEK 

ÁLTALÁNOSSÁGBAN 

A magyarság egész története folyamán talán azok a vezetésre és 

alkotásra hivatott magyarok tekinthetők a legtragikusabb sorsú 

nemzedék tagjainak, akik az első világháború idején születtek vagy 

élték gyermekkorukat. Ifjúkori reményeiket ugyanis a trianoni 

országcsonkitás törte össze, férfikoruk hajnalán pedig a nemzeti építő 

munka mesterségesen elgazosított mezején sem kaptak megfelelő 

munkakört. Békés úton mégis az igazságtalanul elcsatolt magyar 

területek visszaszerzéséért küzdöttek, majd ennek eredményeként 

felvidéki és erdélyi magyarok millióit ölelhették magukhoz. Végül 

azonban, mint apáiknak ezer éven át annyiszor, amíg tudták, 

védeniük kellett hazájukat és vele együtt a keresztény Európát is a 

rátámadó, idegen szellemiségű, keleti túlerővel szemben. Férfikoruk 

delén aztán a második világháború következtében mindenük 

elveszett. Földönfutókká lettek. 

Ezek a magyarok „annyi balszerencse közt s oly sok viszály 

után” rendületlenül hittek a magyarság igazában, létjogosultságában 

és történelmi elhivatottságában. A természetes földrajzi egységet 

alkotó ezeréves ország politikai és hatalmi erőszakkal feldarabolt 

részein, az egymástól mesterségesen elzárt halmokon és hegyeken 

már otthon lármatüzeket gyújtottak. Megújuló társadalmi és 

gazdasági rendről álmodtak, az országépítő első szent király 

halálának 900. évfordulója után pedig céltudatosan elindultak a 

szociális Magyarország felépítésének útján is. 

A második világháborút követő földindulás reménytelenségének 

borzalmas éjszakájában ezek a magyarok emeltek magasba világító 

fáklyákat, amelyeknek fényénél az ősi földről kiüldözött, árva 

magyarok idegenben is megtalálhatták egymást. Altötting, Landshut, 

Innsbruck, Salzburg, Feffernitz, Kellerberg vagy Spittal and der Drau 

tájain, táboraiban őrtüzeket raktak, magyar közösségeket szerveztek. 
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Mindenütt meggyőződéssel hirdették, hogy a csillagos ég a 

magyarságnak hontalanságában is ugyanazt az egyetlen, örök célt 

mutatja, mint amelyet a Dunántúl lankás dombjain, Erdély büszke 

bércein, a Felvidék magasba nyúló hegyein vagy a Kis- és a 

Nagyalföld síkságain mutatott évszázadokon keresztül. 

Vállalták azt a magyar szolgálatot, amelyet éppen kellett, és azt 

végezték becsülettel, ahogy lehetett. Dr. Kótai Zoltán, a vatikáni 

misszió magyar delegátusa 1947. augusztus 20-án az altöttingi 

zarándoklaton legalább tízezer magyar lelkében lobbantotta lángra 

őseink hitét. Kisbarnaki Farkas Ferenc pártpolitikától mentes magyar 

szabadságmozgalmat kezdeményezett és Európa-szerte jó magyar 

cserkészmunkát indított el. Zákó András vezetésével a honvédő 

magyar harcosok bajtársi közösségbe tömörültek. Lapok és 

folyóiratok, egyesületek létesültek. Az utóbbiak sorában az 1848-as 

magyar szabadságharc századik évfordulójának évében, „1948 június 

3-án egy innsbrucki vendéglőben húsz magyar férfi gyúlt össze, hogy 

megalakítsa a dolgozó magyarok politikamentes társaságát.” 

DR. NÁDAS JÁNOS 

Az innsbrucki magyar férfiak összehívója s a megalakulást 

követően az innsbrucki Magyar Társaság fáradtságot nem ismerő, 

lelkes vezetője dr. Nádas János volt, aki több ezer társával együtt 

1945-ben került Innsbruckba. 

Magyarországot 1945 áprilisában hagyta el. Családjának többi 

tagjával együtt előbb Linz környékén, később Innsbruckban 

telepedett le, ahol 1948. június 3-án – mint említettük – életre hívta a 

Magyar Társaságot. 

Az innsbrucki Magyar Társaság így folytatta működését a 

következő évben is mindaddig, amíg tagjainak túlnyomó többsége ki 

nem vándorolt a világ minden tája felé, Nádas János dr. édesanyjával 

és családjának többi tagjával együtt az ohiói Cleveland városában 

talált új otthonra, ahol az innsbrucki példa alapján hamarosan 

folytatta tevékenységét. 

II. MEGALAKULÁS 

CLEVELANDI ADOTTSÁGOK 

Az 1950 körül Clevelandbe újonnan érkező magyarokat a régiek 

nagy szeretettel fogadták és vezették be a már meglevő magyar 

egyházközségekbe, gyülekezetekbe, egyesületekbe és intézményekbe, 

ezért az újonnan kiérkezett (displaced persons) magyarok eleinte nem 
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is gondoltak arra, hogy külön egyesületeket alakítsanak; inkább a már 

meglevő keretekben igyekeztek magyar közösségi munkát vállalni. 

A Magyar Önképzőkör, az Amerikai Magyar Szövetség Kossuth-

osztálya, a Szent István Kör és a Verhovay Testvérsegítő Egylet 

tagjai közé sokan léptek be és közülük többen jutottak vezető 

szerephez is. Később az új bevándorlók egyik leglelkesebb 

támogatója, a régi amerikás Olexo Imre vezetésével az új 

bevándorlók egyik jelentős csoportja 1952. február 16-án „Magyar 

Segély-és Kulturegylet” néven, de az Egyesült Magyar Egyletek 

keretében, másik csoportja pedig a Verhovay Testvérsegítő Egylet 

573. számú fiókjában Somogyi Ferenc dr. elnökletével önállósult. 

Az 1952. november 9-én megalakult Magyar Társaságot, mint 

önállóan működő társadalmi és közművelődési egyesületet a 

közgyűlésen elfogadott alapszabályzattal Ohio állam illetékes 

hatósága 1952. november 18-án jegyezte be.  

Közel húsz évi működés után 1972. április 18-án a clevelandi 

Magyar Társaság (Hungarian Association) mint nem nyerészkedési 

céllal működő szervezet (“nonprofit organization”) nyert elismerést. 

Az évente kötelező elszámolásokat tíz éven át vitéz Szabó Zoltán 

alapító tag szakértői közreműködésével készítette el. 

III. MAGYARSÁGUNK MEGTARTÁSÁÉRT 

MINDEN MAGYART HÍVUNK 

Az 1952. november 9-én megalakult Magyar Társaság elnöksége 

1. számú körlevelében közölte mindazokkal, akiknek címe 

rendelkezésre állt, hogy munkáját „Isten segítségével” azonnal 

megkezdi. 

„Hívjuk – szól a körlevél – a napi munkában elfáradtakat, az 

otthon dolgozókat, a magyar fiatalságot. Csatlakozzanak 

Társaságunkhoz, a magyar testvéri közösséghez a magyar kultúra 

ápolására, saját sorsunk jobbra fordítására s a nagy magyar célok 

előmozdítására. 

Mindenekelőtt otthont, klubhelyiséget kívánunk biztosítani, ahol 

legalább minden héten egyszer, vasárnap délután és este minden – 

elsősorban új bevándorló – magyar egyén és család zavartalanul, 

meghitt körben, külön költség nélkül találkozhatik egymással. 

Életre akarjuk hívni a szabadegyetemet, amelynek keretén belül 

kiváló előadókat szeretnénk megszólaltatni hazánkról, Amerikáról, de 
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az egész világról is; fontos, bennünket érdeklő kérdésekről mindenkor 

a tudományosság, szakszerűség és pártatlan elfogulatlanság jegyében. 

Az új amerikás magyar sors jobbátételén, könnyebb és 

megfelelőbb munkalehetőségek előteremtésén, átképző tanfolyamok 

rendezésén stb. munkálkodunk. 

Angol előadásokat, tanfolyamokat, társalgó esteket, kedélyes 

műsoros és táncösszejöveteleket rendezünk. 

Ifjúsági vonatkozásban különösen gondot szándékozunk fordítani 

a szülőföldismeret hiányainak pótlására. 

Klubunk, összejöveteleink a fesztelen, baráti eszmecsere és a 

társasági szórakozás lehetőségeit akarják megteremteni (újságolvasás, 

sakk-, bridzs-, tarokkjáték stb. révén is). Minden magyart szeretettel 

hívunk tagjaink közé.” 

SZABADEGYETEMI ELŐADÁSSOROZAT 

Legelőször a szabadegyetem előadássorozata indult meg a 

nyugat-clevelandi Szent Mihály görög katolikus magyar 

egyházközség (4504 Bridge Avenue) termében, amelyet ft. Bobák 

Sándor dr. plébános bocsátott a Társaság rendelkezésére. 

Az ünnepélyes megnyitás Somogyi Ferenc dr. beszédével már 

december 7-én délután 4 órakor megtörtént. A szabadegyetem 

célkitűzéseinek ismertetése után ft. Horváth Miklós dr., a John Carroll 

egyetem tanára „Magyar sorsok, magyar sikerek” címmel adott elő. 

A szabadegyetem második előadására december 14-én került sor. 

Ezen Szász Béla dr. egyetemi tanár, történetíró „A magyarság ősi 

kulturális kapcsolatairól” tájékoztatta hallgatóságát. 

A harmadik előadást december 28-án Ferdinandy Mihály dr., 

Puerto Rico egyetemének tanára tartotta meg „Emigrációs magyar 

kultúrprogram” címmel már a nyugat-clevelandi magyar református 

egyház nagyobb számú közönség befogadására is alkalmas Kálvin-

termében, amelyet nt. Daróczy Mátyás lelkész bocsátott a Társaság 

rendelkezésére. 

1953 tavaszán folytatódtak a szabadegyetemi előadások. Január 

11-én Somogyi Ferenc dr. volt magyar egyetemi tanár „Alkotmány és 

alkotmányosság”, Petrash Lajos városi bíró pedig „A gépkocsi 

közlekedési jogszabályokról” címmel adott elő. Február 22-én 

Homonnay Elemér a Délvidék, márciusban Sirchich László a 

Felvidék, áprilisban Teleki Béla gróf  Erdély elszakított magyar 

területeinek problémáit ismertette. 
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A SZABADSÁGHARC 

Hasonló módon és mértékben kapcsolódott be a Magyar 

Társaság 1956. október végén a magyar szabadságharc támogatása 

céljából rendezett felvonulásokba és nagygyűlésekbe, majd 

gyűjtésekbe is. Clevelandben a Társaság elnöke, dr. Nádas János 

mondott ismételten alkalmi beszédet, Akronba pedig a Társaság 

közművelődési főosztályának elnökét, dr. Somogyi Ferencet hívták 

meg az ottani nagygyűlés szónokául. A szabadságharc vérbefojtása 

után, 1956. december 27-én a Magyar Társaság dr. Nádas János 

elnök és Burgyán Aladár főtitkár aláírásával angol nyelvű levélben 

hívta fel az illetékes amerikai tényezőket a magyar szabadságharc 

elnyomásával történt újabb igazságtalanságokra. 

AZ 5. ÉVFORDULÓ 

A szokásos működés legfőbb célja továbbra is magyarságunk 

megtartása maradt. A hagyományos nemzeti ünnepekről történő 

megemlékezésekhez ebben az évben járult először az 1956. október 

23-án kitört forradalom első évfordulójának megülése – már 

szabadságharcosok bevonásával. 

December 24-én, szombaton este 7 órai kezdettel aztán a 

Társaság elnöksége társasvacsora keretében ünnepi magyar találkozót 

hirdetett a nyugat-clevelandi magyar evangélikus egyház termébe 

(3245 West 98. Street), amelyen dr. Somogyi Ferenc egyetemi m. 

tanár, volt országgyűlési képviselő a Magyar Társaság clevelandi 

megalapításának ötödik évfordulójáról emlékezett meg. 

Különösképpen hangsúlyozta, hogy „a magyarság szolgálata nem 

igazodhatik országok határaihoz, nem korlátozódhatik politikai pártok 

és klikkek szűkebb-tágabb kereteihez és nem lehet egyik vagy másik 

csoport kiváltsága. A magyarság szolgálata egyetemes magyar 

kötelesség, amely a világ minden táján lényegileg ugyanaz. A Magyar 

Társaság a jövőben sem küzd másért, csak azért, hogy a magyar hit 

lángja ki ne aludjék, hogy a magyar kultúra melege ki ne hűljön, a 

magyar szó, a magyar dal, a magyar zene soha el ne némuljon, a 

magyar igazság fénye mindig távolabbra érjen s a magyar szabadság 

az egész földkerekségen érvényesülő, egyetemes emberi szabadság 

természetes része legyen”. 

IV. IFJÚSÁGUNKÉRT 

TANFOLYAMOK, PÁLYÁZATOK 

A Magyar Társaság – alapszabályzatának 5/e pontja szellemében 

„a magyar kultúra és hazafias érzés ápolása és fejlesztése” terén 
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különös gondot fordított a magyar ifjúság magyarságának 

megőrzésére. Nemcsak a szülőket buzdította gyermekeiknek magyar 

nemzeti szellemben történő nevelésére, nemcsak a magyar 

cserkészmozgalom támogatása érdekében tett meg mindent, hanem a 

tagok gyermekei részére – mivel akkor még más hétvégi magyar 

nyelv iskola nem volt – a Magyar Önképzőkör helyiségében külön 

nyelviskolát is szervezett, amelynek vezetője Szabadkai Sándor 

okleveles magyar tanító volt. 

Ezekből az ifjúságnak szánt pályázatokból fejlődött ki 1962-ben 

a Magyar Találkozók Állandó Titkársága részéről évente 

megismétlődő és most már általános jellegű s a legmagasabb 

igényeket támasztó tudományos, irodalmi és művészeti Árpád-

pályázatok sorozata. 

MAGYARSÁGISMERETI AKADÉMIA 

A Magyar Társaság azonban ezzel sem elégedett meg. 1961. 

november 5-én a Magyar Önképzőkörben dr. Somogyi Ferenc 

közművelődési elnök vezetésével „Magyarságismereti Akadémia” 

létesült, amely következő ülését – pártfogóinak november 19-én 

történt levélbeli felkérése után – december 10-én, majd a következő 

két éven át minden hónapban egyszer a szülőkkel együtt tartotta meg: 

még a nyári hónapokban is szabadtéri kirándulások keretében. A 

kétéves magyarságismereti tanfolyam 1963 novemberében ért véget 

külön záróvizsgával. 

EGYETEMI TANFOLYAMOK 

Időközben a Magyarságismereti Akadémia sikere Palasics János 

és B. Kovács Fréda révén a Western Reserve University Cleveland 

College-ának vezetőségét arra késztette, hogy magyar nyelven heti 

kétórás magyar művelődéstörténeti tanfolyamot indítson. Ennek 

előadójául az egyetem a Magyar Társaság közművelődési 

főosztályának elnökét s a Magyarságismereti Akadémia előadóját 

kérte fel.  

Az 1962. szeptember 20-án kezdődő egyetemi tanfolyamot a 

cserkészmozgalom, a Magyar Harcosok Bajtársi Közössége s a 

Székely Szövetség mellett a Magyar Társaság is ösztöndíjak 

folyósításával támogatta, a vezető előadó – dr. Somogyi Ferenc – 

viszont előadói tiszteletdíjának teljes összegét ösztöndíjak 

adományozására fordította. A Magyarságismereti Akadémia számos 

tagja elvégezte az egyetem magyar művelődéstörténeti tanfolyamát 

is. A Magyar Társaság ezeknek félévenként 3-3 félösztöndíjat 

adományozott. 
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V. TÖBB IRÁNYÚ TEVÉKENYSÉG 

MAGYAR TALÁLKOZÓ 

Az előbb már említett kulturális ankét (1961. május 21.) után 

1961. július 9-én dr. Nádas János elnök választmányi ülést hívott 

össze a kulturális ankéton felmerült kérdések tüzetesebb 

megtárgyalása céljából. Ezt követte július 21-én az a megbeszélés, 

amelyen dr. Nádas János elnök, dr. Somogyi Ferenc, a 

közművelődési főosztály és dr. Béldy Béla, a közgazdasági főosztály 

vezetője vett részt. Ezen a megbeszélésen vetette fel dr. Nádas János 

azt a gondolatot, hogy a magyar emigráció vezetőit személy szerint 

széles körű tanácskozásra kellene meghívni, amelynek keretein belül 

az egyesületi korlátoktól függetlenül, szabadon vitathatják meg a 

magyar emigrációra váró feladatok megoldásának lehetőségeit. A 

gondolat felvetését elhatározás követte. E szerint meghívást 

személyek, nem egyesületek kapnak, hogy azok – a kommunisták 

kivételével – pártállásra való tekintet nélkül megjelenhessenek a 

tanácskozáson és azon, mint nyílt fórumon, őszinte eszmecserét 

folytathassanak. Határozatokat nem hoznak, mert az egyenetlenséget 

mindenképpen ki akarják kerülni. A megbeszélések eredményeiről 

csupán zárónyilatkozatot adnak ki, amely nem kötelező, csak 

irányelveket tartalmaz. Végül abban is megállapodás történt, hogy a 

tervezett összejövetelt „Magyar Találkozó”-nak nevezik. 

A Magyar Találkozó eredeti neve – 1973 óta – a sokkal 

kifejezőbb Magyar Kongresszus névre változott. A Magyar Találkozó 

születésének bölcsőjéből, az Önképzőkörből pedig az egyre fokozódó 

látogatottság következtében újabban már mind nagyobb és nagyobb 

szállók helyiségeibe költözött. 

A Magyar Találkozók (Kongresszusok) keretében rendezett 

irodalmi és művészestek, valamint díszvacsorák és Magyar Bálok az 

évek folyamán külön országos eseményekké lettek. 

KRÓNIKÁK 

Köztudomású, hogy minden egyes Magyar Találkozó egész 

anyaga – az elhangzott vagy írásban beküldött előadásokkal és 

hozzászólásokkal, valamint a társadalmi események ismertetésével 

együtt – évről évre (a II-III. és a IV-V. összevontan) külön-külön 

kötetben is megjelent. (ez a kötet, a 49-50 is összevontan jelenik meg 

mint az utolsó kötet. – szerkesztő) 

Ez biztosította a Magyar Találkozók rendkívül nagy 

népszerűségét, mert így anyagát azok is megismerhették, akik a 
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távolság és a költségek miatt a Találkozókon nem tudtak részt venni, 

elolvasásuk révén – mint „levelező tagok” átélhették a Találkozókon 

történteket és azokkal közösséget érezhettek. A Krónika köteteinek 

tartalma nemcsak a Találkozók eseményeiről ad számot, hanem az 

elhangzott előadások szövegét is magában foglalja. Az előadások 

mindig a legidőszerűbb magyar kérdésekkel foglalkoznak, akadémiai 

színvonalúak, rendkívül érdekesek és tanulságosak. 

PÁLYÁZATOK 

„Ifjúságunkért” című fejezetünkben már említettük, hogy a 

Magyar Társaság a magyar öntudat ébrentartása és a 

magyarságismeretek fokozása céljából mindjárt megalakulása után 

kisebb-nagyobb összegekkel díjazott pályázatokat hirdetett. 

A Magyar Találkozó – annak az eredeti célkitűzésének 

megfelelően, hogy a száműzetésben élő magyar szellemi elit 

munkásságát ösztönözze és annak érvényesülését, valamint méltó 

elismerését biztosítsa –, követte a Magyar Társaság példáját s már 

1962-ben évről évre visszatérő pályázatot hirdetett és a legkiválóbb 

szellemi alkotások jutalmazására évről évre kiosztásra kerülő díjakat 

rendszeresített. 

A kiválónak minősített pályázati művek szerzőinek jutalmazására 

a Magyar Találkozó Állandó Titkársága a honszerző Árpád 

fejedelemről elnevezett és a magyar nemzet legősibb címerét 

ábrázoló, ötvösművészeti kivitelben készített arany, ezüst és bronz 

érmeket és díszokleveleket adott ki. 

A beérkezett pályaművek minőségének elbírálására az Állandó 

Titkárság bíráló bizottságot létesített, amelynek elnöki tisztségére dr. 

Somogyi Ferencet kérte fel. 

A piros-fehér-zöld szalagon függő arany érmet ugyanis az 

Állandó Titkárság vezetője ugyanazon a díszvacsorán adta át, 

amelyiken a pályázati eredmény kihirdetése megtörtént. 

Ez az első arany Árpád-érem a magyar Aranybulla stilizált mását 

ábrázolta, mert az Állandó Titkárság a magyarbarát kiváló angol 

történetíró figyelmét külön is fel akarta hívni arra a történeti tényre, 

hogy a magyar alkotmánybiztosító szabadságlevél kiadása 1222-ben 

csupán hét évvel később követte az angol Magna Carta 1215-ben 

történt kiadását. 

Az első arany Árpád-érem rajza később minden további Árpád-

érem dísze maradt. 
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ÁRPÁD AKADÉMIA 

Az Árpád Akadémia megalakítását az V. Magyar Találkozó 

1965. november 28-án dr. Somogyi Ferenc „A magyar tudományos 

társaság megszervezése” című előadásának elhangzása után határozta 

el, amikor a szóban forgó „tudományos társaság” elnevezéséül 

Gyékényesi Gy. László tanácskozási elnök az „Árpád Akadémia” 

megjelölést javasolta. Ugyanakkor Nádas János dr., az Állandó 

Titkárság vezetője, a szervezéssel kapcsolatos kérdések megbeszélése 

céljából külön bizottság kiküldését indítványozta. 1965. december 19-

én a Magyar Társaság választmánya egyhangú határozattal kimondta, 

hogy a tudományos, irodalmi és művészeti Árpád-pályázatokon 

arany, ezüst vagy bronz Árpád-éremmel kitüntetett pályaművek 

szerzőit „Árpád Akadémia” néven külön szervezetbe tömöríti és a 

Magyar Társaság örökös tiszteletbeli tagjainak nyilvánítja. 

KIÁLLÍTÁSOK 

1970 óta minden Magyar Találkozó keretében dr. Nádas Gyula 

emigrációs könyvkiállítást és vásárt, Gyimesy Kásás Ernő pedig 

képzőművészeti kiállítást rendezett. 1982-ben Gyimesy Kásás Ernő 

szerepét Kúr Csaba vette át. Itt kell megemlítenünk, hogy dr. Nádas 

Gyula könyvkiadó és könyvterjesztő vállalata révén különösképpen 

jelentős és igen értékes szolgálatot végzett és végez a magyar nyelv 

és irodalom iránt való érdeklődés állandó ébrentartása, sőt fokozása 

terén is. 

ÁRPÁD SZÖVETSÉG 

A szabad világon élő magyar tudósok, Írók és művészek Árpád 

Akadémiájának megalakulásakor felmerült már az a gondolat, hogy a 

világ minden táján szétszórtan működő magyar egyházak, 

egyesületek, testületek, szervezetek életében magyarság-

szolgálatukkal kiváló magyarokat is valamilyen összefogó 

szervezetbe kellene tömöríteni.  

A gondolatot a Magyar Társaság 1970-ben megtartott közgyűlése 

azzal a határozattal váltotta valóra, hogy mindazokat, akik hűségesen 

szolgálják a keresztény magyar nemzeti célokat és munkásságukkal 

hírnevet, megbecsülést szereznek nemzetünknek, fajtánknak, 

egyszóval a magyarságnak, meghívja a Magyar Társaság tiszteletbeli 

tagjai sorába és önálló csoportban tömöríti őket, mint a magyar hűség 

és a magyar hivatás nemes értelemben vett lovagjait. Szervezetük, 

amely a Magyar Társaság szerves része, „Árpád Szövetség”, 

pontosabban „Az Árpád Szövetség Hűség és Hivatásrendje” néven 

1971-ben alakult meg. 
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SZABADEGYETEM 

Szabadegyetemi előadássorozatot a Magyar Társaság mindjárt 

megindulását követően indított s az évek folyamán igen gyakran 

tartott. A szabadegyetemi jellegű előadásokkal párhuzamosan folyt az 

irodalmi és művészestek, emlékünnepélyek és évfordulók rendezése. 

1968-ban ezen a gyakorlaton lényeges változás történt. A különböző 

természetű előadások és megemlékezések egységesen a 

Szabadegyetem gyűjtőfogalmába kerültek és idővel a művészestek 

anyagával bővültek. 

A szabadegyetemi rendes előadó és műsoros esték száma 1982-ig 

bezárólag 142-re emelkedett. A rendes szabadegyetemi előadásokon 

kívül gyakran került sor – főleg távolabbról érkező, kiváló 

személyiségek látogatása esetén – rendkívüli szabadegyetemi 

előadások meghirdetésére is. Több előadás szövege a Magyar 

Találkozók krónikájának egyes köteteiben jelent meg. 

NEMZETI GYÁSZ 

1969. november 9-én a Magyar Társaság a trianoni béke parancs 

50. évfordulójára vonatkozó 5 határozati javaslatot terjesztett elő. 

Már ezt megelőzően angol nyelvű „memorandum”-ot is kiadott. 

November 28-án június 4-et gyásznappá nyilvánította. 

ÉVFORDULÖK 

Az előbb vázolt események közben érkezett el a Magyar 

Társaság clevelandi megalakulásának 15. évfordulójához. 

A 15. évfordulóját ülő Magyar Társaságot számos egyesület 

képviselője köszöntötte. A zászlóavató ünnepségen a clevelandi 14. 

számú Görgey Artúr fiúcserkészcsapat Megay Béla cscst. parancsnok 

személyes vezetésével egyenruhás díszőrséget adott és jelen volt a 

torontói Kodály Együttes is. 

A 20. évforduló esztendejének elején, 1972. március és április 

havában a Magyar Társaság újabb kezdeményezésként angol nyelvű 

szemináriumot rendezett a Carnegie West Libraryben. 

A Magyar Társaság fennállásának 20. évfordulóját – 1973 január 

28-án – a Kálvin-teremben rendezett díszebéd keretében ülte meg. A 

bevezető imát főt. Elek Áron, a befejezőt ft. Kárpi Ferenc mondta. A 

megjelenteket Burgyán Aladár üdvözölte. Ebéd alatt Németh Jóska 

triója magyar dalokat játszott. Ebéd után dr. Molnár Zsigmond tartott 

vidám csevegést, dr. Somogyi Ferenc pedig a Magyar Társaság 
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kétévtizedes munkásságát méltatta. Az áldomásmester tisztét dr. 

Nádas János elnök töltötte be. 

KÖZVÉLEMÉNY 

A közvélemény elismerő megnyilatkozásának több kézzel· 

fogható jelére hivatkozhatunk. Ilyenek főként azok a szebbnél szebb 

emléklapok (plakettek), amelyeket a Magyar Társaság különböző 

évfordulóin egyes kiváló magyar szervezetektől (mint például a 

Magyar Harcosok Bajtársi Közösségének clevelandi főcsoportjától, a 

Magyar Csendőrök Családi Közösségétől, a Magyar Mérnökök és 

Építészek Világszövetségétől) kapott. Ilyenek továbbá az üdvözlő 

táviratok és levelek százai, amelyeket az Egyesült Államok elnökei, 

Ohio állam kormányzói, Cleveland város polgármesterei, az amerikai 

Kongresszus szenátorai, képviselői és mások küldtek. 

Jogos büszkeséggel hivatkozhatunk nem egy amerikai hatóság 

vagy közigazgatási szerv díszoklevelére is. Mindezeken túlmenően 

azonban a közvélemény legszebb és legértékesebb megnyilatkozása 

az az egyre fokozódó érdeklődés, amely a Találkozók 

(Kongresszusok) és a Krónikák iránt világszerte, a szabadegyetemi 

előadások iránt pedig város-és megyeszerte évtizeden át megmaradt. 

Méltán illeti hálás köszönet mindazokat, akik a Magyar Társaság 

munkájában hosszú három évtizeden keresztül önzetlenül részt 

vállaltak. Az a társadalmi (közösségi) eredmény, amelyet a Magyar 

Társaság elért, elsősorban dr. Nádas János elnök egyéni érdeme, aki 

életének több mint 30 esztendejét áldozott a Magyar Társaság 

tevékenységének irányító és szervező szolgálatára, de kétségtelenül 

azoké is, akik áldozatos munkájukkal, teljesítményeikkel vagy 

magatartásukkal kisebb-nagyobb részt vállaltak abban az eszmei 

küzdelemben, amelynek célját a Magyar Társaság – Mindszenty 

bíboros által is megáldott – zászlajára írta. 

PÉLDA 

Arra az osztatlan megbecsülésre, amelyet a Magyar Társaság 

világszerte kivívott magának, nemcsak a Társaság, az Árpád 

Akadémia és az Árpád Szövetség minden tagja, de minden más 

magyar is joggal büszke lehet. A három évtizedes múlt példát mutat 

az utókor számára, hogyan lehet, és hogyan kell magyarságunk 

megtartásáért nemzeti hagyományaink hűséges ápolásával 

rendületlenül helytállni egyénileg és közösségileg egyaránt. Ez a 

példa több mint a múlt bizonyítéka: a jövőnek is kötelező záloga. 

A Magyar Társaságról méltán és találóan mondhatja el a költő: 
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Összeszedte a szelekbe szóródott  

magyar eszmét, lelket, ősi törzs ágát  

s világ országútján a tört palántát;  

soha nem volt fáradt száradó kóróhoz – 

lehajolni, hogy lankadó varázsát  

élessze annak, ami elkallódott,  

amit vad vihar földjéből kihúzott 

s reménybe rajzolta vesztett hazáját. 

Bízott és biztatott; hite a márvány  

szilárdsága volt, kedélye: jó bor  

nemes íze – törött poharunk alján,  

szebb jövőnek várat fényből álmodott,  

melynek oszlopa: hit, tornya: szabadság  

s ezer év kövei adnak alapot. 

(Négyesy Irén) 

VI. NÉVSOR 
ALAPÍTÓ TAGOK 

Ács Imre dr.  
Bedy Gyula  
Berkes László dr.  
Bertalan Kálmán  
Bognár Rudolf dr.  
Burgyán Aladár  
Császy Miklós  
Csegezi József  
Csetényi László dr.  
Dietrich Dénes  
Dombrády Dóra  
Dombrády Gyula dr.  
Dreisziger Ferenc  
Falkay Kázmér  
Faulhaber Ádám  
Fáy Gyula  
Frankovszky Rudolf  
Fricke Valér  
vitéz Gárgyán Imre  
dr. Halmay Tihamér  
Hokky Károly  
Homonnay Elemér  
Horváth Endre  

Horváth Géza  
ft. Horváth Miklós dr.  
Jaczó Zoltán  
Jónák Ernő  
Juhász Pál  
vitéz Kaczvinszky Pál dr.  
Kárpáthy Károly dr.  
Keresztúri József dr.  
vitéz Koltaváry Dénes  
Kristály Aladár dr.  
Laskó János 
Linka László  
id. Lukács Béla  
Mikeházy István dr. 
Nagyiván Lajos dr.  
Nádas Gyula dr.  
Nádas János dr.  
Nádas Rózsa dr.  
Némethy Zoltán  
Nyilas Ferenc dr.  
Ottó István  
Pathó Gyula  
Pauer Zoltán  

Pék Pál  
Pilisy Zsigmond  
Pohly Csaba  
Polóny Zoltán  
Remes György dr.  
Rosta Lajos dr.  
Roland Valér dr.  
Somogyi Ferenc dr.  
dr. Somogyi Ferencné  
Sorbán Jenő dr.  
Stomfay-Stitz János 
Sturm Vilmos  
vitéz Szabó Zoltán  
Szigethy Miklós dr.  
ft. Takács Gábor, O.F.M.  
Tihanyi Sándor dr.  
ft. Tornay Péter, O.F.M.  
Tóth József dr.  
Tresz Sándor dr.  
Tripolszky András  
Wégling István  
Záhony A. József 
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Lél F. Somogyi:  

A short history of the first fifty years 

of the Hungarian Association 

The Hungarian Association was founded in Cleveland, Ohio 

USA on November 9, 1952 by Dr. John Nádas. Dr. John Nádas was 

elected the president of the newly formed Hungarian Association.  

A few years earlier, on June 3, 1948 in Innsbruck, Austria, Dr. 

Nádas had organized a similarly named organization. That organiza-

tion brought together Hungarians who were fleeing the Russian occu-

pation and communism in Hungary after World War II.  In 1948, 

Hungarians in Innsbruck responded to Dr. Nádas’ call to join together 

for the common cause of advancing Hungarian culture and language 

outside of Hungary. At the same time, many other Hungarian organi-

zations were coming into existence in other parts of Europe. 

The Innsbruck Hungarian Association was called into existence 

by Dr. John Nádas, who was already well known for his prior accom-

plishments. Dr. Nádas received his doctorate in Economics, held a 

certificate as an economist, and was a respected economic and politi-

cal writer. He was born on January 28, 1903 in Kecskemét, Hungary. 

He graduated from the Reformed Collegium at Kolozsvár and com-

pleted his university studies in Budapest, Berlin and Graz. He re-

ceived his doctorate in Budapest. While he a student at the Econom-

ics University in Budapest, he was president of the university’s youth 

organization for five years, and president of the Hungarian University 

and College Student’s National Association (MEFHOSz) twice. He 

was elected a lifetime president of both organizations. While presi-

dent of MEFHOSz in 1928, he was a member of the official delega-

tion sent to New York to participate in the unveiling of the Lajos 

Kossuth statue in that city. 

Upon completing his studies, he began his political career in the 

city of Ujpest. He was appointed secretary of the Christian Regional 

Party and was later elected its president. He was elected a member of 

the Ujpest City Council. He became the owner and editor of the 

Ujpest Igaz Szó (True Word) weekly and a member of the Hungarian 

Press Corps. He was elected secretary of this organization and even-

tually became president of the regional weekly division. By 1933 he 

was the organizing secretary of the conservative Unity Party. Later he 

became secretary-general of another christian, conservative Hungari-

an political party. He left Hungary in April, 1945. 
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The Innsbruck Hungarian Association organized weekly pro-

grams by Hungarian political leaders, scientists, artists and military 

personnel. Dr. Nádas invited Professor Aylmer Macartney to attend 

these early sessions. Professor Macartney was well known to Hungar-

ians, having been invited to join the Hungarian Scientific Academy 

for his extensive work in Hungarian history. In those days, Macartney 

was completing his book October Fifteen and was able to obtain 

much useful first-hand information for his book from the Hungarian 

political refugees in Innsbruck. The Innsbruck Hungarian Association 

continued its cultural and artistic programs and social work until the 

majority of its members were finally granted permission to emigrate 

to various parts of the world. Dr. Nádas came to America and settled 

in Cleveland along with a large number of the other Innsbruck Hun-

garian Association members. After the difficult period of adjustment 

to a new life in a new country, he turned his attentions to establishing 

a new Hungarian Association in Cleveland for the benefit of newly 

arrived Hungarians. 

The Hungarian Association had two main goals. It dedicated it-

self to the preservation and practice of the Hungarian heritage, and to 

help establish and maintain contacts with the American-Hungarian 

organizations that preceded it. The Hungarian Association welcomed 

all Hungarians in its activities. It held regular Sunday afternoon gath-

erings that helped strengthen the bond of friendship between Hungar-

ians in the city. Lecture series were established, chess matches were 

organized and other entertainment activities were planned. The Asso-

ciation also began to commemorate Hungarian holidays and causes.  

In 1955, for example, it took part in a large protest march aimed 

at drawing attention to the tenth anniversary of Russian occupation 

forces in Hungary. The next year, when the Hungarian Freedom Fight 

took place, the Hungarian Association helped organize support for the 

uprising. When the Freedom Fight was crushed by Russian troops, 

the Hungarian Association extended its help to the refugees from 

Hungary. It sent telegrams and took other political steps to promote 

the cause of Hungarians before the United States government. In 

1960, on the fortieth anniversary of the Trianon Peace Treaty that de-

prived Hungary of a large portion of its land and population, the As-

sociation again took the political steps necessary to voice the protests 

of Hungarian Americans to this treaty. 

After the brutal defeat of the Hungarian Freedom Fight, the Hun-

garian Association helped organization English language courses for 

the benefit of the freedom fighters who came to America.  



286 

In 1957, on the fifth anniversary of its founding, the Hungarian 

Association had welcomed into its ranks the newest political refugees 

from Hungary. The guest speaker at the 1957 Commemorative Meet-

ing of the Association was Dr. Tibor Eckhardt, previously the Hun-

garian ambassador to the League of Nations. By this time, the Hun-

garian Association has assumed an important leading role in the Hun-

garian community activities of the city and was developing a national 

presence and reputation.  

In everything that it did, the Hungarian Association encouraged 

the use and preservation of the Hungarian language and the apprecia-

tion of the Hungarian culture by the younger generations of Hungari-

an Americans. To foster the use of the Hungarian language, the Asso-

ciation organized weekend and summer Hungarian language courses 

for children and young adults. When Dr. Gábor Papp established the 

Hungarian School, the Hungarian Association supported his school 

by sending the children of its members there. 

To further encourage the serious study of Hungarian language, 

history and culture, the Association announced international competi-

tions and recognized the most outstanding submissions. In 1961, it 

established a separate two year seminar series called the Hungarian 

Studies Academy. It was organized and taught by Dr. Ferenc So-

mogyi, who had been a professor at the University of Pécs, Hungary. 

In 1962, this series was offered by the Cleveland College of Western 

Reserve University in Cleveland. Professor Somogyi taught Hungari-

an Cultural History there with the assistance of Fréda B. Kovács and 

Dr. John Palasics. The course was offered each semester for five 

years.  

Hungarian studies were also available at Cleveland State Univer-

sity. Professor Robert Oszlányi, a member of the Hungarian Associa-

tion, taught Hungarian courses there for many years and also estab-

lished a Hungarian book collection at the university.  

In 1961 the Hungarian Association organized its first national 

conference. Dr. John Nádas, Dr. Bela Béldy and Dr. Ferenc Somogyi 

invited the leaders of all Hungarian organizations in the country to 

discuss Hungarian issues at a major conference. The Hungarian Con-

ference was warmly welcomed and met with great success as Hungar-

ian leaders gathered to exchange ideas and strategies they shared in 

common. The proceedings of the conference were published in book 

form the next year, beginning a series of Hungarian Conference Pro-

ceedings volumes (Krónika) that has been published each year since. 

Until 1996, the volumes were compiled and edited by Dr. Ferenc So-
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mogyi and since then to this volume by Lél F. Somogyi. The Krónika 

represents the transcript of events, papers and presentations given 

during the conferences. Over the years, the Krónika volumes have 

reflected the topics of interest to Hungarians outside of Hungary and 

thus portray a snapshot of the global diaspora.  

The activities of and participation in the Hungarian Conference 

continued to grow each year. In 1982, the XXII Hungarian Confer-

ence was held. Since 1973, the Conference has also been known as 

the Hungarian Congress in order to emphasize the international mem-

bership and influence of the organization. The Hungarian Congress is 

a part of the Hungarian Association.  

Each year the Directors of the Hungarian Association has had a 

competition in the scientific, literary and artistic fields. The winners 

of the competition have been honored over the years at the Hungarian 

Congress with gold, silver, or bronze medals or certificates of recog-

nition, depending on the quality of their submitted work. Professor 

Aylmer C. Macartney was the recipient of the first gold medal. This 

award is called the Arpád Medal and is named after the first prince of 

Hungary. The seal of the Aranybulla, the Hungarian Magna Carta, is 

shown on the front of the medal. The most distinguished and respect-

ed members of the international community of Hungarians outside of 

Hungary have participated in the Hungarian Association’s competi-

tion, including Professor John Selye. By 1982, 108 gold, 73 silver, 

and 60 bronze medals had been awarded, as well as 166 certificates of 

recognition. Now, after more than 50 years, the list has grown in the 

many hundreds. The complete list can be found on the Hungarian As-

sociation’s website. The awards are made during the formal banquet 

and ball that is held during the three day annual gathering. Tradition-

ally, the Hungarian Conference and Hungarian Congress have met on 

Thanksgiving weekend.  

The Hungarian Congress event opens on Friday evening with a 

literary and artistic program. In the early decades, this event was at-

tended by close to 1000 guests and members. The sessions of the 

Congress have included the annual meetings of many national and 

international organizations. Since 1970, the event has included an ex-

tensive book and art exhibit, and since 1974, a photography exhibit. 

The Congress is highlighted each year on Saturday evening by a for-

mal banquet and ball (Magyar bál). 

Recipients of the Arpád Medal are invited to be members of an 

autonomous organization operating as part of the Hungarian Associa-

tion, called the Arpád Academy of Hungarian Scientists, Writers and 
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Artists Abroad, formed in 1966. For many decades, Dr. Somogyi led 

this organization. In addition to its members who have received the 

Arpád Medal, the Arpád Academy invites distinguished Hungarians 

from around the world to be its members. The Academy members, 

living and deceased, are remembered for their significant contribu-

tions to the international Hungarian community, to their adopted 

countries, and to Hungary. The Arpád Academy holds its annual 

meeting on the third day of the Hungarian Congress. New members 

are required to make an inaugural presentation. The Arpád Academy 

publishes its proceedings as part of the Hungarian Conference Pro-

ceedings.  

In 1970 another autonomous organization was formed called the 

Arpád Alliance. The purpose of this organization was to bring togeth-

er all of the leaders of Hungarian organizations in the free world and 

those who distinguished themselves by working for Hungarian caus-

es. The membership of this organization dedicate themselves to the 

support and advancement of Hungarian social and cultural organiza-

tions, churches, newspapers, and book publishing. 

One of the most valuable regular activities of the Hungarian As-

sociation over the years has been the Hungarian Free University se-

ries. For decades, this series has presented a yearly spring program of 

lectures and presentations covering the gamut of Hungarian topics 

and issues. The series has been a forum for the intellectual elite of the 

Cleveland as well as the representatives of the international Hungari-

an community. By 1982, this series had organized over 142 lectures 

and presentations. 

The Hungarian Association has taken every opportunity over the 

years to protest and highlight the injustices of Trianon and the Paris 

Peace Treaties that resulted in the significant reduction of the size and 

population of Hungary. It also took a leading role in protesting the 

continued Russian occupation of Hungary. By organizing protest 

marches and rallies on the major anniversaries of these events, the 

Association has focused U.S. government, media and international 

attention on these situations. Through memorandums, proclamations 

and letters to prominent statesmen, the Association has stated its posi-

tion and represented the position of Hungarians living in the free 

world. It worked to bring an end to the Russian occupation of Hunga-

ry and to present the correct facts of the history of Hungary to the 

western world. 

This short history cannot deal with all of the activities of the 

Hungarian Association. In fact, only a small portion of the activities 
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and accomplishments of the organization are addressed. The 50 years 

of Krónika volumes that represent the proceedings of the Hungarian 

Conferences over the years contain the detailed history of the Hun-

garian Association and its accomplishments. In addition to resisting 

the occupation of Hungary by Soviet troops, Hungarian Association 

has also focused on the plight of Hungarian minorities. The important 

work done by the Association on behalf of Hungarian minorities in 

the separated regions of Hungary is documented in the Krónika vol-

umes  and represents the dedication of Hungarians living in the free 

world to those Hungarians who have had their human rights abridged 

or denied. 

The other activities and events sponsored and supported by the 

Hungarian Association brought together thousands of Hungarians. 

Without the Association, their individual efforts could not have been 

as productive or as successful. 

In these five decades the world has changed dramatically. Hun-

gary is again a free country. The Hungarian Association and its mem-

bers have been a part of that change and have done their part to make 

the world a better place for Hungarians and for others who live under 

the threat of communism, oppression and cultural genocide. 

The Hungarian Association continues the work started over 50 

years ago. Through the Hungarian Congress, in this Krónika, as well 

as on its website, in presentations, through written words and in pic-

tures, it continues to promote Hungarian cultural and historical values 

to generations of Hungarians around the world. 

 The Hungarian Association continues to point the way for the 

future by illustrating how it is possible for Hungarians living in the 

far-flung corners of the world to work together, preserve their lan-

guage, and value their culture and heritage.  

 

Somogyi Lél, Szőczi Árpád, Dr. Nádas János és Dr. Molnár Ágoston. ( Rátoni-Nagy Tamás felvétele) 
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Bőjtös László: 

Éljünk a kettős hűséggel,  

a határokat átszárnyaló közösségi tudattal! 

1848. március 15. – 162 évfordulóján 

CLEVELANDI EMLÉKBESZÉD 2010. március 21 

 
Tisztelt Emlékező Közösség! 

Hölgyeim és Uraim!  

Fiatalok, Cserkészek! 

 

A 162 évvel ezelőtti március 15-i magyarországi történelmi ese-

mény emlékezésére és ünneplésére jöttünk össze. Nincs a magyar tör-

ténelemnek ehhez hasonló eseménye, ami ennyi éven át is példaként 

áll előttünk. 

Mindannyian ismerjük mi történt akkor. Mégis pár mondatban 

idézzük fel ezt: A XIX-ik század, az 1800-as évek elejétől egy általá-

nos szabadság mozgalom jelentkezett Európában. 1848. februárjában 

Párisban kitört a forradalom és köztársaságot kiáltottak ki. Heteken 

belül megmozdult Bécs, München, Berlin és Pest-Buda is. 1848. már-

cius 3-án Kossuth híres pozsonyi parlamenti beszédében Magyaror-

szágnak alkotmányt követelt.  Március 11-én Irinyi József, a modern 

polgári magyar nemzet életkereteit 12 pontban fogalmazta meg. 

Március 14-én V. Ferdinánd császár és király megígérte, hogy 

alkotmányt ad az örökös tartományoknak, és engedélyezi a teljes saj-

tószabadságot. 

Március 15-én, Pesten győzött a forradalom. A márciusi fiatalok 

cenzúra nélkül kinyomtatták Petőfi Nemzeti Dal-át és a 12 pontot. 

Egyetlen nap alatt óriássá nőtt egy leírtnak hitt nemzet. 

Álljunk meg ennél a szónál, hogy forradalom. Mennyit hallottuk 

ezt és milyen homlokegyenest ellenkező tartalmi töltettel. Akik éltek 

1945 után Magyarországon tudják, hogy olyan úgynevezett forradal-

mat ünnepeltettek velünk, mely intézményesítette az erőszakot, jogta-

lanságot, semmivé téve mindent, ami érték, szent, ami tulajdon. 

Az 1848. március 15-i forradalom nem elnyomást hozott, hanem 

szabadságot.  Nem jogfosztást eredményezett, hanem jogokat adomá-

nyozott.  Nem fordította szembe egymással a társadalom különböző 

rétegeit, hanem éppen ellenkezőleg belőlük egységes nemzetet ková-

csolt.  
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Csodálatos ritka, egyedülálló pillanata volt ez történelmünknek. 

Mondhatnánk egy kegyelmi állapotnak, amikor a nemzet minden ré-

tege, csoportja, tagja felfedezhette azt, ami neki szól, ami őérte törté-

nik. Az egyén is mindenek felett állónak tekintette a haza ügyét és 

egyéni boldogulását csak a haza boldogulásán keresztül látta megva-

lósíthatónak.  

A később szabadságharcra kényszerített forradalom sorstragédiá-

ja ellenére történelem formáló mozzanata lett a magyar históriának. 

Az azóta eltelt 162 évben, jó és rossz időkben, háborúban és békében, 

diktatúrában és demokráciában, jólétben és éhínség során mindig, 

mindenütt ugyanazt az üzenetet hordozták és hordozzák ma is.  Azt a 

szót, amely erre a napra vonatkoztatva soha nem lesz elcsépelt: haza-

szeretet.  

1848 márciusában Petőfi által talpra szólított nép azóta sok min-

denen ment át. Volt idő, hogy térdre rogyott, megalázták, kiszipo-

lyozták, lábukat törölték benne. Magyarországot elözönlötte a go-

nosz, mindent elvett, elvitt–csak a hitünket nem tudta bár volt és van 

idő, hogy ez is megingott.  Abból a 162 éves hitből kell merítenünk a 

ma előttünk álló feladatokhoz. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Fiatalok.  Talán többször hallották a 

jelenlevők tőlem a mi magyar létünk helyzeti definícióját. Nevezete-

sen azt, hogy van egy magyar állam, ami megcsonkításában a mai 

Magyarország.  Ennek határa nem esik egybe a magyar nemzet hatá-

rával, mert a nemzethez tartoznak az u.n. határontúli magyarok (Fel-

vidék, Délvidék, Kárpátalja, Erdély és a világon szétszórtságban, di-

aszpórában élők. Mi az amerikai szórvány magyarság része vagyunk. 

Természetesen ezt vállalni kell. Kapcsolódásunk nem a mindenkori 

politikai vonal, hanem az örök magyar értékek lelki és szellemi háló-

zata: a kultúra, a történelem és jó lenne, ha ehhez a közös nyelv is 

kapcsolódhatna. 

Ez évi, immár 162-ik évfordulóját 1848. március 15-ének  – mint 

mindig – a világ magyarsága mindenütt ünnepelte. Az igazi ünneplés 

a történelmi eseményre emlékezésen kívül, a ma kívánalmainak, 

gondjainak a megoldás keresése is. Éppen ezért a történelmi vissza-

emlékezés, annak szellemi értékelése után térjünk át a magyar nemzet 

mai problémáira, gondjaira és feladataira.  

Magyarország pár hét múlva választási urnákhoz járul, hogy 8 

évi nehéz esztendő után változtasson sorsán. Meg kell jegyeznünk, 

hogy az ország vezető rétegét nem egy külföldi nagyhatalom szuro-

nyai-mint 20 egynehány éve- erőszakolták az országra, hanem a nép 

választotta. Kívánatos lenne most, hogy akaratuk és hitük a híres 
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márciusi nap szelleméből fakadjon.  Ennek első számú gyakorlati 

igénye az, hogy ne csak 50-60 % érezze kötelességének a szavazást, 

hanem legyen ez történelmet csináló létszámú részvétel. 

A határontúli nemzettestvéreink ez idei eseménytörténéseire 

azért is van rátekintésünk, mert tulajdonképpen a mi clevelandi ün-

neplésünk, ma 21-én  6 nappal van március 15-e után. 

Az ő sorsuk egyenlő a 162 év előtti magyar sorssal. Akkor 

Ausztria fennhatósága alatt éltünk, a Trianoni békediktátum által le-

szakított magyar nemzettestek immár  több mint 80 éve  az u.n utód 

államok uralma alatt. Igazi hazájuk nincs a szülőföld ellenére, jog-

rendszerük és gazdasági életük nem az övéké. Mindennapi harcuk, 

így a mostani ünnepen is a szabad, egyenlő élet, amit egy igazi de-

mokráciának meg kellene adnia. 

Emlékeztek az erdélyi városok, csak néhányak említve: Kézdivá-

sárhely, Marosvásárhely Csikszereda, Sepsiszentgyörgy.  Kézdivá-

sárhelyen az ünnepségen kiállították Gábor Áron 1848-as rézágyúját, 

mely 40 év után került újra Székelyföldre. Tőkés László európai par-

lamenti képviselő újra az autonómia igényét hangsúlyozta és idézve 

Gábor Áron kijelentését, hogy „lészen ágyú”, így folytatta, hogy 

lészen autonómia. 

A felvidéken, a mai Szlovakiában egy ideje a paranoikus szlovak 

nacionalizmus dühöng. Ennek egyik abszurditása a nyelv törvény, 

mely limitálja a magyar nyelv használatát. Évekkel ezelőtt átformál-

ták a megye rendszert vertikális, észak-déli alapon, hogy a magyar 

többségű déli részek többé ne jelentkezhessenek látszám előnnyel.  

Most büntetni akarják azt, aki magyar nyelvet használ ott, ahol nincs 

20%-nyi magyar.  Egy úgynevezett „hazafiassági” törvényt kreáltak, 

de ez már olyan abszurdnak tűnt, hogy ugyan erős tüntetés is befolyá-

solta, de a szlovák köztársasági elnök ezt nem írta alá.  Ugyanakkor 

öröm látni, hogy vannak józanabb szlovák értelmiségiek, történészek 

és egyszerű polgárok, akiknek ez már sok. A magyar nemzet iránti 

gesztusértékű megemlékezésen majdnem kéttucatnyi szlovák értelmi-

ségi, -író, publicista, képzőművész, színész vett részt a Pozsonyban 

levő Petőfi Sándor szobor megkoszorúzásán. „Azért jöttünk ide, hogy 

tompítsuk a nacionalista indulatok élét.  Akciónk felhívás, hogy nyu-

galomban és békében éljünk, s mindennapjainkat a nacionalizmus he-

lyett az Európáért való küzdelem jellemezze” mondotta az újságírók-

nak egy szlovák színésznő. 

Az Ukrajnához tartozó Kárpátalján aránylag nyugodt volt a hely-

zet 10-15 évvel ezelőtt.  Most ott is felerősödött az asszimilálási fo-

lyamat, ami először az oktatás ellehetetlenítésében akarja tervét vég-
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hez vinni. Itt is a Petőfi szobornál, Ungváron tartotta központi ren-

dezvényét a Magyar Kulturális Szövetség. Ennek elnöke, Kovács 

Miklós, párhuzamot vonva a 162 évvel ezelőttihez, hasonló összefo-

gással, a nemzetükkel való sorsközösség vállalására szólította fel a 

kárpátaljai magyarokat.   Kiemelte, hogy kárpátaljai magyarságnak a 

megmaradásért folytatott küzdelme csak akkor lehet eredményes, ha 

tagjai közül elegen vállalják gyermekeik magyar iskolába íratását, 

vagy választáskor a magyar pártra való szavazást.  

A Délvidéki Szerbia fennhatósága alatt élő magyarok helyzete 

váratlanul kedvezően javult. A nemzeti kisebbségek tisztelete és joga-

inak elismerése terén nagyon pozitív lépések történtek. Odáig ment 

ez, hogy bíróság kimondotta, hogy a második világháború végéni par-

tizán bosszú, ami magyar ezreket gyilkolt le, egy ideológia bűn volt.  

A délvidéki magyar helyzet szinte példaképű most, ahogy az oda lá-

togató magyar köztársasági elnök ezt nevezte. 

Mindezen példák után térjünk a mi, az amerikai szórványma-

gyarság kérdésére. Még tovább szűkítve ezt itt Clevelandra. 

Talán itt abba kellene hagynom és felszólítani a jelenlevőket, 

hogy mindenki mondja a saját gondolatát – és együtt fogalmazzuk 

meg a jelenünket és jövőnket.  

Maradva azonban itt, megpróbálom én ezt vázlatokban önök elé 

vetíteni. A mi helyzetünk nem olyan, mint 162 évvel ezelőtt az oszt-

rák hatalom alatt levő magyarság esetében. Olyan erős asszimilációs 

nyomás és nemzeti öntudat tagadás sincs Amerika részéről, mint az 

u.n. határontúli nemzetrészeink esetében, ahogy ezt az előbbiekben 

felvázoltam.  

Itt meg kell jegyeznem azonban azt a nem várt és máig érthetet-

len, eddig megváltoztatásáért hiába küzdő jelenséget, hogy ez a hely 

ahol ma együtt vagyunk akaratunk ellenére a megkérdezésünk nélkül 

elvétetik tőlünk. Ha nem lesz változás e hatalom döntésében, akkor ez 

az utolsó alkalom, hogy itt emlékezünk nemzeti ünnepeinkről és itt 

munkálhatjuk amerikai magyar életünk jelentős részét.  

E krízis állapoton kívül, mint ahogy említettem más nem sanyar-

gatná magyar munkánkat, mégis fogyunk, és évről évre zsugorodik 

magyar életünk. 

Mindezek ellenére vannak dicsérő és életet jelentő jelenségek. 

Mindannyian, akik eljöttek ide ma, egy értéktöbblet őrzői. Egy érték-

többletet hordoznak magukban, amit magyarságunk jelent. Különbö-

ző időben és okok miatt kerültünk el származásunk helyéről.  Gyer-

mekeink pedig itt születtek.  A legnagyobb biztatás abban van, hogy 
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az itt születettek, sőt már az ő gyermekeik munkálják a cserkészeten 

és magyar iskolán keresztül azt a magyar együvé tartozás szellemét, 

ami ragasztóként köt bennünket a magyar egyetemességhez, a magyar 

nemzethez. 

Ezt azonban akarni és munkálni kell. Létünk az egyházakon és 

intézményeinken keresztül művelődik. Ezeket támogatnunk kell rész-

vételünkkel. Nemcsak kiki a maga csoportját, vagy egyesületét, ha-

nem a lehetőséghez képest mindet, ami ezt a munkát végzi. Hiszen a 

legnagyobb érzések egyike az összetartozás érzése.  

A jövőnkre, a fiataljainkra térve még röviden: A munka és több-

letérték, amit magyarságuk jelent ütköztet néha a körülöttük levő vi-

lágban.  Minden pozitívumnak van egy negatív oldala.  Akkor is, ha 

úgy érezzük, hogy megéri ezt csinálni, ne hanyagoljuk el a visszafogó 

erőket, mert csak azon tudunk változtatni és hatását csökkenteni, ami-

ről tudomást szerzünk. 

Bizonyos egyensúlyt kell fenntartani magyar ténykedésük és az 

amerikai életben való részvételük között. Fontos a két kultúra benső-

séges ismerete, a kétnyelvűség és a kettős lelkiség elsajátítása.  

Gyermekeink büszkék lehetnek a létüket meghatározó amerikai hazá-

jukra és szüleik, vagy nagyszüleik hazájára egyaránt. Tudniuk kell 

élni a kettős hűséggel, a határokat átszárnyaló közösségi tudattal! Ezt 

a lelkiséget táplálni kell, hogy megmaradjon.  Hogy szolgálni tudjon 

bárhol a világon. 

Reményik Sándortól véve az intelmet: “Én nem félek a széthulló 

világtól, amíg a lelkem erős sziklafészek. Én csak a széthulló önma-

gamtól félek. Attól, hogy sorsunk kérdéseire nem csendül bennem 

méltó felelet”.  

 

Bogárdy Imre: 

Megemlékezés Március Idusán... 

Márciusnak Idusán, a magyar nép talpra állt. 

Petőfivel indult el, hogy megvédje igazát. 
 

Az elnyomott magyarságban, a szabadság vágya kelt. 

Zászlóval a kezében Pest utcáin menetelt. 
 

A Múzeum kő lépcsőjén Petőfinek szava zeng 

Zúgó tömeg helyesli, s tapsviharban visszacseng. 
 

Szava kemény határozott, s feltépi a sebeket 

A szenvedés óráiról emlékeztet ezreket. 
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Szenvedtünk már mi eleget, ledobjuk a rab igát 

S helyette megragadjuk e szabadság zászlaját 
 

Verse közben refrénjét, diák, tömeg mind mondja 

Érzik, itt van s pirkad már a szabadság hajnala. 
 

Történelmünk lapjaiban e fejezet ma is él 

Figyelmeztet minket arra a szabadság mennyit ér. 
 

Fogadjuk meg, tartsunk össze, mint Március Idusán 

Őseink ezt tették Negyvennyolc Tavaszán.  

 

 

Szentkirályi Pál: 

 „Színtvallás” 

Elmondta Szentkirályi Pál Clevelandben az Egyesült Magyar Egyletek 1848-as 

forradalom és szabadságharc megemlékezésén, 2011. március 13-án. 

 

Hölgyeim és Uraim, Kedves Cserkésztestvéreim, Mélyen Tisztelt 

Ünneplő Közönség! 

Összejöttünk a mai napon megemlékezni és megünnepelni az 

1848-as 49-es forradalomnak és szabadsagharcnak eseményeit. Örü-

lök, hogy ilyen szép számban megjelentünk. Egy történet elmondásá-

val kezdem beszédemet. 

Széchenyi István egy koratavaszi napon, délután öt órára palotá-

jába kérette barátait. 1848-ban történt ez - közvetlenül a forradalom 

kitörése előtt - március 12-én. 

Vendégei egymásután érkeztek. Inasai - az egyik bécsi, a másik 

egy szakállas, öreg cseh - lesegítették az urakat hintójukból. Bevezet-

ték őket a társalgóba. Elmúlt öt óra, negyedhat, félhat. A házigazda 

nem mutatkozott. Türelmetlenkedni kezdtek, nem is annyira udvariat-

lansága, mint inkább nemtörődömsége miatt. A társaság fölállt, cihe-

lődött. Ekkor - háromnegyed hat felé - jelent meg a szárnyasajtóban 

Széchenyi István. 

Izgatott volt, sápadt. Ez sötétbarna bőrén is meglátszott. Senkivel 

se fogott kezet. Megállt a szárnyasajtó közelében, melyet közben be-

csuktak az inasok. Tekintete végigcikázott a jelenlévőkön. Először is 

azt vette észre, hogy Kossuth nem jött el. Természetesen, természete-

sen. Már hetek óta leveleket kap mindenünnen, melyben figyelmezte-

tik, mire készül ez az izzó népvezér. Nem is várta, hogy eljöjjön.  
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A hetven meghívott közül ebben a sorsdöntő órában körülbelül 

húszan jelentek meg. Ott látta Andrássy Györgyöt, Cziráky Jánost és 

másokat. Az idők forradalmas árja Wesselényi Miklóst, az erdélyi 

mágnást is fölsodorta ide, Zsibóról. Aztán még ott állt - oldalt - két 

mostohafia: Zichy Félix és Zichy Henrik. 

Ez a részvétlenség elcsüggesztette. Fáradtan tartotta balkezében a 

papírlapot, melyre följegyezte beszéde jelszavait. A papírlap remegett 

ujjai között. Lefelé nézett, a földre, mereven, mint mikor beszélni ké-

szült. 

„Bocsássatok meg, uraim - mondotta -, hogy megvárakoztattalak 

benneteket. Nem hivatalos elfoglaltság, nem, nem. Valami merőben 

más. Minekelőtte beléptem ide, dolgozószobámban tépelődtem. 

Kebelemben iszonyú vihar dúlt. - Lassan gyülemlett bennem ez a vi-

har, kétség kétségre, felleg fellegre, de történetesen most robbant ki. 

Én pedig döntöttem. - Évek óta azon tűnődöm, érdemes-e még foly-

tatni építő munkánkat? Kezdetben fölcsillanna egy-két pisla remény-

sugár. Azóta a láthatár teljesen elborula. A politikai helyzetet ismeri-

tek. Szükségtelen részletezni. Népünk tunya, bárdolatlan, úrhatnám, 

az igazság iránt érzéketlen, kötelességre renyhe, pallérozásra nem fo-

gékony.  

Talán távol keleten, termő-talajában virágozhatott is volna, de 

ideplántálva a nyugatra, elkorcsosult, alacsonyságba süllyedt, meg-

vénhedett. Hiába ojtjuk be a míveltség nemesebb ágával ezt az agg 

törzset. Ha nyugativá válik, akkor elveszti eredendő sajátosságát és 

egyéniségét, idegenné lesz, ha pedig elhanyagoljuk, akkor kiszárad, 

elcsenevészedik. Így se nyugati, se keleti, se európai, se magyar. Mi 

is az értelme annak, hogy valaki magyar? - kérdezte és fölvetette ide-

ges fejét, hetykén, majdnem kihívóan. - Mi az értelme, hogy olyan 

nyelvet beszélünk, melyet már egy kőhajításnyira sem értenek? Nem 

uraim - mondotta és zilált haját homlokára csapta - nem uraim - mon-

dotta mégegyszer emelt hangon, csaknem kiabálva -, ennek semmi 

értelme sincsen. Semmi értelme, hogy itt, a világmappa egy parányi 

pontján nemzetesdit játsszunk. Semmi értelme annak, hogy fiainknak 

és azok fiainak átadjuk nyelvünket, mint valami örökletes nyavalyát. 

El kell hát felejtenünk - szólt növekvő hévvel -, mielőbb bele kell ol-

vadnunk a németségbe, a monarchiába. Az ausztriai örökös tartomá-

nyok kifejlődése, nemzetiségünk, nyelvünk végleges megszűnte áldás 

és jótétemény leend nekünk is, az egész emberiségnek is. Csak az el-

ső nemzedéknek fog ez fájni. Az utána következő áldandja érte emlé-

künket. Meg kell semmisülnie a magyarnak, le kell tennie minden 

revolucióról, izgágaságról. Nekünk pedig csak egy kötelességünk 

van: szabad folyást engedni a világhistória könyörtelen eseményei-
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nek. Más út nincs. Hiszen a biztos megsemmisülés vár ránk. Kétféle 

halál között választhatunk: az egyik fájdalmas, a másik fájdalmatlan.  

Higgyétek el, nem csekély lelkitusák, hosszú napok, hosszú éj-

szakák után az utóbbit választottam szerencsétlen népem számára. 

Másíthatatlan elhatározásom tehát, hogy munkámat ezennel egyszer 

és mindenkorra megszakítom. Majd belepi a por. Csak az fáj, hogy az 

alvót felriasztottam. Majd elalszik újra - legyintett és már gyorsabban 

beszélt, szinte hadart. - Metternich herceggel mindezt közöltem. Ő 

baráti békét ajánlott. Biztosította a fájdalmatlan halált. Hogy mit 

míveltek ti, az kizárólag rajtatok múlik. Sajnálom, hogy idefárasztot-

talak. Csak ezt óhajtottam értéstekre adni. Más mondanivalóm nincs.” 

Még egy lépést hátrált, az ajtó felé, úgyhogy a közte és vendégei 

között való távolság nagyobbodott az óriási teremben. A szónok el-

hallgatott. Úgy állt ott, egyedül, távol mindenkitől, elszigetelve ko-

morságában és fekete ruhájában, akár Shakespeare mélakóros alakja, 

a dán királyfi. Egy pontra bámult, eszelősen. Reszketett a fölindulás-

tól. Hallgatói is reszkettek. Némán hallgatták végig, anélkül, hogy 

félbeszakították vagy csak egy pisszel is tiltakoztak volna. A némaság 

most növekedett. Ez a temetés csöndje volt. Döbbenten álltak, gyöke-

ret vert lábbal.  

Az urak halk eszmecserét folytattak s közben rá-rásandítottak 

vendéglátójukra, aki még mindig önmagába süppedve töprengett. 

Egyesek - félénken - helyeselték az alapgondolatot, csak a kivitel 

módját kifogásolták. Ismét elnémultak. Hosszú csönd lett. 

Ordított egyszerre valaki és Széchenyi felé mutogatott. Ki volt 

ez? Wesselényi Miklós volt. Hatalmas öklével úgy rácsapott egy 

barok-asztalkára, hogy az reccsent. Talpra is ugrott, rohanni kezdett, 

de feldöntött egy széket. Vak volt. Tapogatódzva botorkált előre, 

örökre kialudt, világtalan szemeivel,  odafelé igyekezve, hol a házi-

gazdát sejtette, hogy nekitámadjon. A többiek lefogták és csitítgatták.  

Mindenki összevissza beszélt, feléje és egymás felé, a levegőnek 

és önmagának. Ordított megint az, aki előbb, az ifjúkori barát, akivel 

hajdan Franciaországot és Angliát beutazta. – „Csak abban hihetek, 

hogy elméd megháborodott. Vagy szemfényvesztés volt az egész? 

Nem te írtad, hogy a nemzet feldicsőülését hordozod minden csepp 

véredben? Most pedig a nemzetet arra buzdítod, hogy adja fel jogát, 

önállóságát, kiszolgáltatod a reakciónak. Nem, nem, ez e kisded nép 

nem tunya, csak elhanyagolt, nem élemedett, inkább gyermek még, 

gyámolításra, istápolásra szorul. Kelet népének egyformán kell küz-

deni kelet ellen és keletért, nyugat ellen és nyugatért, akkor jut fel a 

csillagokig. Mi tovább is dolgozunk érette, megyünk elrendeltetett 
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utunkon, ha nélküled, ellened is. Szent reformtörekvéseinket azonban 

nem adjuk fel soha. Az a hitünk - lásd, ezt is te írtad - hogy aki né-

hány gyümölcsfát ültetett életében, az nyugodtabban alszik majd a 

földben.”  

Percekig morajlott a gyülekezet, majd helyeselve, majd fölhábo-

rodva, majd tárgyilagosan vitázva, majd szikrázó gyűlölettel, farkas-

szemet nézve azzal, aki ott állt az ajtónál, csökönyösen, lemosolyog-

va az érveket, vállát vonogatva, egyformán rendületlenül. Szeme iz-

zott a bozontos szemöldök alatt, mint csipkebokorban a tűz. Csontos, 

sárga koponyáján kopogott a szitkok jégesője. Szakadatlan ennen-

szavait hallotta ezektől a vezérférfiaktól, akikkel évtizedek óta együtt 

küzdött. A Hitel, Világ és Stádium mondatait fegyverül szögezték el-

lene.  

Széchenyi szája ekkor megvonaglott. Most azt hitték, hogy azon-

nal sírvafakad. De nem ez történt. Könnyedén, világfiasan a terem 

közepére sietett és elkacagta magát. Próbára akarta tenni őket. Egy 

előre kitervezett komédiát játszott és játszatott el barátaival s ebből 

azt a meggyőződést szerezte, hogy érdemes újult erővel tovább dol-

goznia ennyi nemes hazafival. Arca kigyulladt a boldogságtól. Inasa-

ival behozatta az ezüst karos gyertyatartókat, mert már sötétedett s 

zárt ajtók mögött elkezdődött a komoly tárgyalás, mely a késő esti 

órákba nyúlt belé. 

Ennek a történelmi mozzanatnak lefolytát a bécsi titkos levéltár-

ban őrzött kémjelentés örökítette meg, melyet még aznap, március 

12-én beterjesztettek a kamarillának, a 3652 és 53. iktatószám alatt, 

de a viharos világpolitikai események miatt csak március 27-én került 

Ausztria akkori ifjú császára, Ferenc József elé. Tulajdon szemével 

látta Kosztolányi Dezső a meghívót, Széchenyi aláírásával s egy pe-

nészes, málladozó papírlapon ennek a beszédének irónnal odavetett 

vázlatát is. 

Miért mondta el mindezt ily részletesen Kosztolányi Dezső? 

Azért, mert nem tudott nála tömörebbet, megrázóbbat, drámaiabbat. 

Ezt a drámát a történelem színpadán játszották. Nem is játszották, ha-

nem átélték. Mind a két fél egyformán élte át. Amelyiket ugrattak, 

éppúgy, mint az ugrató. Hogy az ugrató valóban ugrató volt-e annak 

eldöntésére nem vállalkozhatott, ennélfogva ezt nem firtatta Koszto-

lányi. Ha nem volt ugrató Széchenyi, akkor annál tiszteletreméltóbb a 

hite, hogy ennyi kétség közepette hinni, alkotni tudott. Minden játék 

egy elvetélt cselekedet. Bármiként is van, ez a jelenet oly mély, oly 

megindító, mint Hamlet monológja: Nem egy ember nevében 

mondották el, hanem milliók és milliók nevében. Nem is monológ ez, 
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hanem valami csodálatos, sokszólamú dallam, szeszélyesen, gazda-

gon, tragikusan hangszerelve. Ez a magyar. 

Amikor először elolvastam ezt a történetet, megdöbbentett. Hi-

szen az életnek számtalan terére vonatkozik ez a dráma. A világnak 

történelme tele van kűzdéssel és leveréssel. Viszont Isten szabadságra 

és szabadakarattal teremtett bennünket es minden népnek embereit. 

Szabadakarattal, hogy cselekedeteinkkel igazoljuk, hogy miben is hi-

szünk, mit is tartunk fontosnak és mérvadónak. Az élet minden vo-

natkozásban harc a jó és rossz, a jó és jobb között. Ezt láttuk Rákóczi 

Ferenc szabadságharcánál is, aminek elvesztésének a 300. évforduló-

járól emlékezünk idén. Viszont az idők malmai lassan, de biztosan 

őrölnek és az akkori jelszó, a „Cum Deo Pro Patria Et Libertate”, il-

letve, „Istennel a hazáért és szabadságért”, 1848-ban is kivirágzott. 

1848-ban és 49-ben számtalan ember színt vallott, illetve megtörtént 

részére az a döntő határozat, amiről a történetben hallottunk. 

Pontosan mikor jön el ez a döntő pillanat az ember számára ami-

kor színt kell vallania arról, hogy tényleg miben hisz és mit tart fon-

tosnak, mi indítatja cselekvésre? Ezt előre nem tudhatjuk, hanem az 

életben adódó események hozzák ki belőlünk. Petőfi Sándor, Kossuth 

Lajos, Görgey Arthúr és Bem Apó mind a tettnek emberei voltak, 

akik az akkori időkben színt vallottak. Gondoljunk Gábor Áron vála-

szára, amikor egy szinte lehetetlen kérés érkezett hozzá. Nem a való-

ságos nehézségek „kifogásaival” válaszolt, hanem csupán annyit, 

hogy „Lészen ágyu!” Széchenyi István is a tettnek, az építő cselek-

vésnek, a kitartó és eredményes munkának embere volt – egész élete 

ezt tükrözte.  

Bár a történet Széchenyi Istvánról és munkatársairól, barátairól 

szólt, nézzük meg közelebbről az aradi vértanuknak utolsó szavait is. 

Legtöbben a császári-királyi hadsereg tisztjeiként esküdtek fel a ma-

gyar szabadságharc eszméjére. Az elkövetkezendő halálnak tudatában 

biztos, hogy méginkább színt vallotak szavaikkal.  

Kiss Ernő, aki bekötetlen szemekkel nézett a kivégzőknek pus-

kacsöveivel szembe, a következőt mondta: „Istenem, az újkor ifjúsá-

ga egész ember lesz-e? Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar 

ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az életük.” 

Török Ignác pedig: „Nemsokára Isten legmagasabb ítélőszéke elé 

állok. Életem parányi súly csupán, de tudom, hogy mindig csak Őt 

szolgáltam.” 
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Láhner György, akit ötvennegyedik születésnapján végezték ki:  

„Krisztus keresztje és a bitófa oly rokon. És az isteni áldozat mellett 

oly törpe az én áldozatom.” 

Nagy-Sándor József, aki Buda ostrománál személyesen vezette 

rohamra katonáit és negyven négy éves korában végezték ki: „De ret-

tenetes volna most az elmúlásra gondolni, ha semmit sem tettem vol-

na az életemben. Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz 

emberré, jó katonává tett.” 

És Aulich Lajos, aki német származású volt, magyarul nem is tu-

dott, de a magyar alkotmányra tett esküjét végig megtartotta: „Szol-

gáltam, szolgáltam, mindig csak szolgáltam. És halálommal is szol-

gálni fogok. Forrón szeretett magyar népem és hazám, tudom megér-

tik azt a szolgálatot.” 

Ha utolsó szavaikon és eletüknek cselekedetein elgondolkozunk, 

valójában megdöbbentő, hogy miról vallottak színt. Istenben vetett 

hitükről és kereszténységükről, a szolgálatról és a magyarság szeretet-

ről. Mi hogyan határozunk életünk bizonyos színt valló pillanataiban? 

Mint cserkészvezétő, különösen érdekes az 1848-as és 49-es 

színt vallást megtekinteni, mert mi is a helytállásra, a szolgálatra, az 

Isten hitre, a magyarságnak szeretetére próbáljuk cserkészeinket, ve-

zetőinket nevelni. A tíznapos vezetőképző táborokban nem tudunk 

minden felmerülő helyzetre részletesen felkészíteni a jelölteket, így 

inkább a módszert, az erkölcsi mércét és a hivatást próbáljuk feléb-

reszteni, illetve megerősíteni bennük. Például, a segédtiszti szinten, 

amit általában az egyetemre való menés előtt egy évvel végeznek el a 

jelöltek, hangsúlyozzuk, hogy idáig szüleik vitték templomba, cserké-

szetre és kérték, hogy beszéljenek magyarul, de most már nekik kell 

határozni, hogy ezek milyen fontosak életükben, hogy járnak-e temp-

lomba, magyarul beszélnek-e barátaikkal vagy másokat milyen mód-

ón szolgálnak.  

A tíz cserkésztörvényt adjuk nekik mérceként, ezekből néhányat 

megemlítek:  A cserkész egyeneslelkű és feltétlenül igazat mond. A 

cserkész híven teljesíti kötelességeit, amelyekkel Istennek, hazájának, 

embertársainak és a magyarságnak tartozik. A cserkész, ahol tud, se-

gít. A cserkész minden cserkészt testvérének tekint. A cserkész má-

sokkal szemben gyöngéd, magával szemben szigorú.  A cserkésztör-

vények szellemét láttuk az 1848-as 49-es forradalom és szabadság-

harc résztvevőinek életében megvalósulni. 

Próbáljuk cserkészeinkkel megszerettetni a magyar kultúrát a 

népdalokon, népszokásokon keresztül. Felébresztjük bennük a büsz-
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keséget magyarságuk iránt a történelem, irodalom és földrajz ismere-

tein keresztül. Elmondjuk, hogy a kétnyelvűség milyen nagy előny, 

amit már tudományosan is kimutattak világszerte. 

Ha végig nézem a kedves ünneplő közönséget, látom, hogy van-

nak köztünk olyanok, akik már életük nagy részét sikeresen leélték és 

a számtalan pillanatban helyt álltak hitükkel, szolgálatukkal, magyar-

ságukkal. Aztán vagyunk akik még életünk közepén tartunk és még 

gyakoribban kell nap mint nap megvívni a harcot, helyesen határozni 

a szinte hihetetlenül gyorsan változó világban. Gyermekeinknek, 

cserkészeinknek próbálunk biztos alapokat adni, ami a helytállást biz-

tosíthatja részükre is. És persze vannak köztünk olyanok, akik még a 

szülői, iskolai, cserkész és más nevelési intézmények utait járják és 

még nincs szükség megválaszólni a Széchenyi történetében feltett 

„Lenni vagy nem lenni” kérdést.  

Tisztelt Ünneplő Közönség! Kedves Cserkészek! Adjunk a mai 

napon hálát Istennek, hogy szabadakarattal teremtett bennünket és 

van alkalmunk választani. Adjunk hálát és tisztelettel őrizzük Széc-

henyi István, Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Wesselényi Miklós, Gör-

gey Arthúr, Bem Apó, Gábor Áron, Török Ignác, Aulich Lajos és 

mind az 1848-as 49-es forradalomban és szabadságharcban színt val-

ló résztvevőnek áldozatait. Adjunk hálát, hogy Amerikában élhetünk 

és magyarságunkat szabadon ápolhatjuk a helyi polgári helytállásal 

párhuzamban. 

A mai napon arra kérem minden jelenlévőt, hogy gondolkozzon 

el az elmondott történeten, az ismertetett aradi vértanuk utolsó szava-

in, a megemlített cserkésztörvényeken. Mindannyian vizsgáljuk meg, 

hogy mi is fontos életünkben, hogy mi mellett vagyunk hajlandók 

színt vallani és helyesen határozni az életben felmerülő kérdésekben, 

hogy hitünkről, magyarságunkról, embertársaink és közösségeink 

szolgálatáról tegyünk bizonyságot szabadakaratunkkal, belső 

indíttattásból.  

Befejezésül Petőfi Sándornak az „Üstökös” és a “Csatadal” címü 

verseiből idézek: 

„Az Isten tudja mit cselekszik, 

Magas tervében nem lát a vak ember, 

S kérdőre vonni őtet nem szabad. 

Rákülde a tengerre engem, 

Lelkembe tette az iránytűt, 

Amerre az vezet, megyek.” 

 

„Előre!” 
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Tápay Miklós, dr.: 

Obama Édesanyjának Története 

Az USA megválasztott elnökének édesanyjáról – mivel 13 évvel 

ezelőtt halt meg – még Amerikában is keveset tudnak, pedig Obama 

saját bevallása szerint ’ami legjobb bennem, azt neki köszönhetem’. 

 Stanley Ann Dunham 1942-ben született. Szülei első névként 

(Stanley) egy férfinevet adtak neki, mert apja egy fiúgyermeket várt. 

Az ezért járó heccelést ő bátran elviselte középiskolás korában és 

ezért mindig elnézést kért, mikor egy új iskolában bemutatkozott. 

Élete során 5 különböző nevet használt – mindegyik egy külön 

fejezetet jelentett életében. A ’Stanley’ időszakban, 18 éves koráig, 

szülei több, mint ötször költöztek, Kansas államból Kaliforniába, 

onnan Texasba, majd a nyugati partmenti Washington államba. Apja 

bútoreladó volt és annak nyugtalan és vállalkozó természetét 

örökölte. Középiskolás éveit Washington állam egy kis szigetén 

töltötte. Nyilvánvalóan intelligens, csendes lány volt, akit az aktuális 

események jobban érdekeltek, mint a fiúk, vagy a férjhezmenés. 

Kitűnő tanulmányi eredményei miatt,  még középiskolai 

tanulmányainak befejezése előtt, felvették a csikágói egyetemre, de 

édesapja, korára való tekintettel, ehhez nem járult hozzá.  

Középiskolájának befejezése után a család Honoluluba (Hawaii 

állam fővárosa) költözött és így egyetemi tanulmányait a Hawaii 

Egyetemen kezdte, mint S. Ann Dunham. Ott az orosz 

nyelvtanfolyamon ismerte meg Obama édesapját, id. Barack Obamát, 

aki egyike volt az egyetem első afrikai hallgatóinak Kenyából és mint 

ilyent, nagy érdeklődés vette körül. Gyakran tartott előadást 

különböző egyházi közösségekben, újságok interjuvolták és gyorsan 

kiterjedt baráti kör vette körül. Ennek volt egyik csendes tagja Ann, 

aki aztán rendszeresen az afrikai egyetemista társaságában volt 

látható. – Hawaii etnikai összetétele miatt egy olvasztó tégelynek 

(melting pot) számított fehérek és a különböző ázsiai fajták között 

(polinéziai, japán, kínai, fülöp-szigeti). Az ottani fehér nők 19 %-a 

házasodott ázsiai férfivel, amit akkor szokatlan jelenségnek tekintett 

az ország többi része. Bár a fajták közötti házasság ott legális volt, a 

többi állam felében ez meg volt tiltva. Az állam népességének akkor 

csak 1 %-a volt fekete. 

1961 február 2.-án Ann és Obama apja néhány hónapos 

ismeretség után házasságot kötött. Így lett ő S. Ann Obama.  Ann 

akkor 3 hónapos terhes volt. Baráti körük csak az esküvő után értesült 

a házasságról. Még 1961 körülményeit figyelembe véve is Ann akkor 
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csak 18 éves volt és fiatalnak számított a házassághoz. Obama 

emlékiratai szerint még ő maga sem tudja pontosan, hogy mi is volt a 

fő ok – a terhesség? – hogy szülei a házasság mellett döntöttek. Ann 

első gyermeke, ifj. Barack Obama 1961 aug. 4.-én született 

Hawaiiban, ami az előző évben lett az USA 50. állama. (Obama 

elnökké választását alkotmányosan ellenzők szerint születési 

bizonyítványa hamisított, mert nem az USA-ban született. Az 

ezirányú sürgősségi bírósági megkeresést a Legfelsőbb Bíróság az 

elmúlt 7 héten hétszer utasította vissza, mivel a helyi hatóságok az 

okmányt eredetinek és hitelesnek találták.) Ann a szülés után 

megszakította egyetemi tanulmányait. Férje 1962-ben a Harvard 

egyetemre ment Cambridge városába, (Massachusettes állam), ahova 

Ann nem követte.. Terve az volt, hogy a közgazdasági doktorátus 

(PhD) megszerzése után, új családjával együtt majd visszatér 

Kenyába. Csakhogy neki ott már volt egy felesége egy megelőző 

házasságból, ami vitatott, hogy törvényes volt-e, vagy sem. 1963-ban 

Ann visszament régi egyetemére. Az alig 2 éves fiával nem kis 

anyagi nehézségekkel küszködött: szegényeknek járó ételjegyeket is 

igénybe vett és szüleire támaszkodott, hogy kisfiát gondozzák és 

ellássák. – Mint egyetemista, 1964 januárjában, 3 éves házasság után 

beadta a válópert Honoluluban, amit férje Cambridgeben nem 

vitatott. Tartásdíjat és fiáért támogatást nem kért.  

Az egyetemen azonban nem maradt társtalan sokáig. Ismét 

megismerkedett egy külföldi egyetemistával, Lolo Soetoroval 

Indonéziából, aki 1967-ben, mikor Ann befejezte egyetemi 

tanulmányait, megkérte a kezét. Ő hozzáment mint S. Ann Dunham 

Soetoro és fiával együtt követte férjét a távolkeleti, számára 

ismeretlen országba. Ann-nek ez volt az első külföldi útja. Először 

Jakarta külvárosában egy szegény-negyedben laktak. Házukban nem 

volt villany és az utcában ő és fia voltak az első külföldiek. Az 

országban 600 %-os volt az infláció és sok minden nem volt kapható. 

Ann katolikus iskolába adta fiát, aki gyorsan barátkozott 

iskolatársaival és nem bántotta, ha azok négernek hívták. Obama 

mostoha apja egy amerikai olajvállalatnál gyorsan haladt előre és 

családját csakhamar egy módosab városrészbe tudta vinni. A szülők 

ritkán veszekedtek, de egyre inkább távolodtak egymástól. Ann az 

USA követségén kezdett angolt tanítani és hajnali 4 órakor fiának is 

angol leckéket adott. Obama a katolikus iskolában töltött 2 év után 

egy állami elemi iskolába került, ahol ő volt az egyetlen külföldi. 

Ekkor már kezdett indonéziai nyelven is beszélni és új barátokra tett 

szert. – Ann családja nem volt vallásos. Szülei vallásukat nem 

gyakorló protestánsok voltak, az egyik babtista, a másik metodista. 

Ann is jó adag szcepticizmussal tekintett az egyházak intézményeire 
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és ezt a véleményt osztotta később Obama is. Miután fia 

környezetében nem voltak feketék, Ann ezt azzal kompenzálta, hogy 

a követségről könyvekkel jött haza, melyek az amerikai polgárjogi 

mozgalommal foglalkoztak. – 1970-ben Ann-nek második férjétől 

leánygyermeke született, Soetoro-Ng Maya, akinek Ann később 

kölönböző fajtákhoz tartozó babákat adott.  

1971-ben Ann fiát, aki akkor 10 éves volt, visszküldte szüleihez 

Hawaiiba, ahol egy elit, egyetemre előkészítő iskolába (Pukahou) 

került, ösztöndíjas alapon, nagyszüleinek segítségével. Ann részéről 

ez egy nehéz döntés volt, de fia iskoláztatásának ügye minden más 

szempontot megelőzött és igérte neki, hogy 1 éven belül ő is követni 

fogja majd. Így is történt. 1972-ben Ann, lányával együtt, de férje 

nélkül, visszatért Hawaiiba. Régi egyetemén master-programmot 

kezdett Indonézia antropológiájának tanulmányozásval. 

(Antropológia, vagy embertan az ember eredetének, fejlődésének és 

kulturájának a tudománya.) Indonézia az ezt kutatóknak egy 

fantasztikus ország: 17 500 szigetén 230 millió ember él, akik több, 

mint 300 nyelvet beszélnek és kulturájuk muzulmán, buddhista, 

hindu, és holland elemeket tartalmaz. Ann eddig okosnak és 

csendesnek ismert egyénisége ekkortájt megváltozott: nézeteiért 

szenvedélyesen kiálló nyílt érvelő lett belőle. Férje gyakran 

meglátogatta Hawaiiban, de többet nem éltek együtt. – Ann 1980-ban 

válásért folyamodott és mint Obama apjától, Soetorotól sem kért 

tartásdíjat, vagy gyermeke utáni támogatást és vele is rendszeresen 

kapcsolatban maradt. Válás után Ann vezetéknevét egyszerűbb 

betűzéssel Sutoroként használta. Így lett Ann Dunham Sutoro. Miután 

3 évig gyermekeivel egyetemista segélyen egy kis Honolului 

lakásban szűkölködött, úgy döntött, hogy doktorátusához szükséges 

helyszini kutatásokra visszatér Indonéziába. A 14 éves Obama 

azonban ekkor nem követte anyját és Hawaiiban maradt, ahol fehér 

nagyszülei nagy önállóságot biztosítottak számára.  

Indonéziában Ann egy fontos állást vállalt el a Ford 

Alapíványnál: a Nők és az Alkalmazottak Programmjának igazgatója 

lett. Gyűléseken erőteljesen képviselte nézeteit. Munkájával és 

embertani kutatásaival kapcsolatban sokat utazott Dél-Ázsiában és 

Afrikában. Az angolon kívül beszélt franciául, indonézül, a jávaiak 

nyelvén valamit az Indiában és Pakisztánban használt urdu nyelven 

is. Sokat volt kis települések emberei között és látogatta a jávai 

vásárokat is. Ismerte az egyszerű földművesek életkörülményeit, 

szokásait és látta nehézségeiket is. Az volt a véleménye, hogy a Ford 

Alapítványnak nagyobb figyelmet kellene fordítani a nép problémáira 

és kevesebbet a kormányra. Legmaradandóbb öröksége az indonéziai 



305 

mikro-financiális program sikere lett, melyen 1988 és 92 között 

dolgozott. Ennek lényege kis kölcsönök juttatása alig hitelképes, 

szegény vállalkozók részére. Embertani kutatásaira alapozott 

határozott véleményével nem kis mértékben járult hozzá az Indonésia 

Rakyat Bank ezirányú tevékenységének sikeréhez. Doktorátusát két 

évtized után, 1992-ben végre megszerezte egy 1000 oldalas 

disszertációval, az indonéziai paraszt patkoló kovácsmesterség 

részletes leírásával.  

1994-ben tért haza Hawaiiba betegen, még Jakartában észlelt 

gyomorfájdalmakkal, ami mögött méh-és petefészek rák volt. Egy év 

múlva, 1995 november 7.-én, 52 éves korában halt meg. Megkezdett 

emlékiratainak csak első két oldaláig jutott, pedig nyílván sok érdekes 

mondanivalója lett volna. Obama ekkor 34 éves volt.  

Forrásmunkák: 

1) Amanda Ripley: A Mothrer’s Story. Time 2008, Apr 21, 36-42. Oldal.  

2) Cincinnati Enquirer: 2008 Dec. 18, A 5. 

 

Preparation for the Regös dance .  (Photo by Stephen Spinder)
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2010. június 4.       

AZ AMERIKAI MAGYAR KOALÍCIÓ 

NYILATKOZATA 

A TRIANONI BÉKESZERZŐDÉS  

ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL 

Ma, 2010. június 4-én van a 90. évfordulója annak az esemény-

nek, melyet sokan a 20. századi magyar történelem legsötétebb nap-

jaként emlegetnek – az első világháborút lezáró trianoni békeszerző-

dés megkötésének.  A magyarok az egész világon emlékeznek Ma-

gyarország tragikusan igazságtalan megcsonkítására, amikor a nemzet 

elvesztette területének kétharmadát, népességének több mint a felét, 

tengerpartját, és természetes erőforrásainak többségét.  Noha magya-

rok milliói maradtak történelmi közösségeikben, a határok körülöttük 

megváltoztak.  Akaratuk ellenére kényszerültek arra, hogy pusztán 

megtűrt állampolgáraivá váljanak az utódállamoknak, azaz Romániá-

nak, Csehszlovákiának, Jugoszláviának és más országoknak. 

Bár a béke eredeti szándéka az volt, hogy a térségben önrendel-

kezést és demokratikus társadalmakat biztosítson a kisebbségek szá-

mára, és tartós békét teremtsen, ehelyett több évtizednyi bizalmatlan-

sághoz és módszeres megkülönböztetéshez vezetett a történelmi ma-

gyar közösségekkel szemben.  A kommunizmus rendkívül kíméletlen 

évei alatt az erőszakos hivatalos asszimilációs politika lehetetlenné 

tett minden kapcsolatot, és annak bármilyen felemlítését, hogy Ma-

gyarország környező országaiban magyar kisebbségek élnek. 

Az amerikai magyar közösség sok olyan tagot foglal magába, 

akiknek elődei a mai Szlovákia, Románia, Szerbia vagy Kárpátalja 

területéről származnak.  Nagyszüleik a között a másfél millió magyar 

bevándorló között voltak, akik a 20. század fordulóján elhagyták szü-

lőföldjüket, de a Trianon utáni világba nem tudtak hazatérni.  Amikor 

ma látogatást teszünk a történelmi magyar közösségeknél ezekben az 

országokban, eszünkbe jutnak ennek a régi békeszerződésnek a kö-

vetkezményei.  Szomorúan képzeljük el, hogyan alakulhatott volna 

sorsuk, ha ezeknek az országoknak a politikai gépezeteit és erőforrá-

sait nem arra használták volna, hogy erőszakosan beolvasszák a ki-
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sebbségeket, hanem inkább építették, tanították volna őket, és konst-

ruktív módon együttműködtek volna velük, ami az egész társadalom 

jobbá tételét szolgálta volna. 

A kommunizmus bukásával Magyarország végre kapcsolatba 

léphetett a magyar kisebbségekkel.  A nagy történelmi – olykor bé-

kés, olykor erőszakos – változások odáig vezettek, hogy Magyaror-

szág szomszédai – Csehszlovákia és Jugoszlávia – a nemzeti etniku-

mok határvonalai mentén feldarabolódtak.  Miután Románia és Szlo-

vákia is követte Magyarországot a NATO-ba, majd később az Euró-

pai Unióba, a magyarok azt remélték, az emberi- és kisebbségi jogok 

egyetemes kívánalma pozitív változásokat fog hozni a kisebbség és a 

társadalmi többség kapcsolatában.  Sajnos ezek a remények a mai na-

pig beteljesületlenek. 

Amikor az Amerikai Magyar Koalíció gyakornoki és ösztöndíj-

programot nyújt számtalan, kisebbségben élő magyar fiatal számára, 

amikor továbbra is szót emelünk a romániai egyházi javak vissza-

szolgáltatásának ügyében, amikor támogatást nyújtunk magyar okta-

tási és kulturális intézményeknek és aktívan ellenezzük a diszkrimi-

natív szlovák nyelvtörvényt, amikor üdvözöljük a régóta esedékes 

kettős állampolgárság lehetőségét arra igényt tartó magyarok számára 

– akkor – 90 évvel a trianoni békeszerződés után – be kell látnunk, 

még mindig a szerződés igazságtalanságait próbáljuk orvosolni. 

A nemrég megválasztott magyar kormány a mai napot a Nemze-

ti Összetartozás Napjává nyilvánította.  A törvény szövege (mellékel-

ve) kijelenti, hogy támogatja az együttműködést, „melynek kiinduló-

pontja csak az egyének - a nemzeti önazonosság megválasztását is 

magában foglaló - szabadsága, s a nemzeti közösségek belső önren-

delkezéshez való joga lehet”.  A nyilatkozat emellett bizakodásának 

ad hangot, hogy az igazságtalanságokra létezik megoldás: ez azonban 

nem a revizionizmus felé fordulásban fejeződhet ki, hanem inkább a 

magyar közösségek „az Európában elfogadott gyakorlatot alapul vevő 

közösségi autonómia különböző formáira” irányuló igényének a tá-

mogatásában. 

Mi, amerikai magyarok is csatlakozunk a Nemzeti Összetartozás 

Napjának megünnepléséhez.  Támogatunk és elkötelezettségünkről 

biztosítunk minden olyan kezdeményezést, mely a közösségek és ál-

lampolgárok közötti egyenlőség elérését szolgálja egy valóban de-

mokratikus Közép-Európában: ahol a szólásszabadság, a nyelvhasz-

nálat és az emberi érintkezés szabadsága, valamint a tisztességes poli-
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tikai képviselet alkotmányosan védett és jogilag kötelező érvényű.  

Csak egy ilyen Európa válhat minden nemzet összes polgára számára 

igazi otthonná. 
 

Az Amerikai Magyar Koalíció országos szintű non-profit szervezet, mely az amerikai 

magyar ügyek széleskörű megismertetését és megértését segíti elő. 

* * * 

HUNGARIAN AMERICAN COALITION 

STATEMENT ON THE ANNIVERSARY OF THE 

TREATY OF TRIANON 

Today, June 4, 2010, marks the 90th anniversary of what many 

consider the darkest day of 20th century Hungarian history - the post-

World War I Treaty of Trianon.  Hungarians all over the world recall 

the tragic injustice of the dismemberment of Hungary, as the nation 

lost two-thirds of its territory, over half of its population, its sea ac-

cess and  most of its natural resources. While millions of ethnic Hun-

garians stayed in their historic communities, the borders shifted 

around them.  Against their will, they were forced to become barely 

tolerated citizens of the successor states of Romania, Czechoslovakia, 

Yugoslavia and other states. 

Although the Treaty’s stated intent was to create democratic so-

cieties with self-determination for minorities and lasting peace in the 

region, instead it caused decades of distrust and systematic discrimi-

nation against historic Hungarian communities.  During the especially 

harsh years of Communism, the official policy of forced assimilation 

forbade all contact and any mention of Hungarians living as minori-

ties in the countries surrounding Hungary. 

The Hungarian American community includes many whose an-

cestors hail from present-day Slovakia, Romania, Serbia or Carpatho-

Ukraine.  Their grandparents were among the million and a half Hun-

garian immigrants who left their homeland at the turn of the 20th cen-

tury, but could not return home in a post-Trianon world.   

When we visit the historic Hungarian communities in these 

countries today, we are reminded of the effects of that long-ago trea-

ty. We imagine, sadly, what might have been if the political machin-

ery and resources of these states had been expended not to forcibly 

assimilate minorities, but rather to build, to teach, to constructively 

cooperate for the betterment of the whole society. 
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With the fall of Communism, Hungary at long last was able to 

reach out to Hungarian minorities.  Major historic changes, some 

peaceful, others violent, caused Hungary’s neighbors, Czechoslovakia 

and Yugoslavia, to fall apart along ethnic lines.  When both Romania 

and Slovakia followed Hungary into NATO and later, the European 

Union, Hungarians hoped the universal standard for human and mi-

nority rights would bring positive changes in minority-majority rela-

tions.  These hopes, unfortunately, have not been fully realized to this 

day. 

When the Hungarian American Coalition provides internships 

and scholarships to dozens of ethnic Hungarian young people; when 

we continue to advocate for church property restitution in Romania; 

when we provide support for Hungarian educational and cultural in-

stitutions and actively oppose the discriminative Slovak language 

law; when we applaud the long-overdue possibility of dual citizenship 

for Hungarians who want it - we recognize that 90 years after the 

Treaty of Trianon, we are still trying to correct its injustices. 

The recently elected Government of Hungary has declared today 

as the “Day of National of Unity”. The text of the law (attached) 

states support for “the liberty of the individual – including his right to 

choose his national identity – and the right of national communities to 

internal self-determination.”   

The statement also expresses confidence in the potential for re-

solving the injustices: not by any appeals to revisionism, but rather by 

supporting the aspirations of Hungarian communities for “communal 

autonomy based on accepted European norms and practices.” 

We, Hungarian Americans join in observing this “Day of Na-

tional Unity.” We support and pledge our commitment to all initia-

tives that serve to achieve equality among the communities and citi-

zens of a genuinely democratic Central Europe: where the freedoms 

of speech, of language use, of human contacts and fair political repre-

sentation are constitutionally protected and legally enforced.   

Only in such a Europe will every person, of every nationality, be 

truly at home. 

The Hungarian American Coalition is a nationwide non-profit organization that pro-

motes public understanding and awareness of Hungarian American issues. 
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Representatives of FIDESZ – Hungarian Civic Party  

Representatives of the Christian Democratic People’s Party  
Office of the National Assembly  

Registration number: T/39  

Received on: May 19, 2010  

OF THE TESTIMONY  

TO NATIONAL UNITY  
Sponsors:  

Dr. László Kövér  
Dr. Zsolt Semjén  
Budapest, May 19, 2010  

 

We, the representatives of the National Assembly of the Republic of 

Hungary;  

believing that God is the Master of history, with those who try to un-

derstand the course of history from other sources;  

for our homeland and the entire Hungarian nation, keeping with our 

constitutional responsibilities;  

remembering one of the greatest tragedies that befell the Hungarian 

nation: the dismembering of Hungary, forcing the nation under the 

rule of several neighboring states imposed by the dictated peace Trea-

ty of Trianon, signed on June 4, 1920;  

recalling the host of political, economic, legal and psychological 

problems unresolved to this day caused by the imposed peace treaty;  

respecting the interests significant to the Hungarian nation and the 

right of other nations to a different judgment on these issues;  

led by the intention to contribute to a peaceful future for the peoples 

and nations of the Carpathian Basin, based on mutual understanding 

and cooperation, and at the same time, to the reunification of Europe 

torn by the tragedies of the 20th century;  

enact the following law:  

1.  

The National Assembly of the Republic of Hungary pays its respect 

to all people, communities and their leaders as well as to their memo-
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ries, who after the tragedy of June 4, 1920, when the Hungarian na-

tion was unjustly dismembered by foreign powers, were able with 

their labor and sacrifice, to reinvigorate intellectually and economi-

cally the Hungarian nation so that it was able to also survive subse-

quent tragedies. The National Assembly bows to the memory of all 

the men and women, who in the struggle of the last ninety years, suf-

fered disadvantages, grievances on account of their Hungarian identi-

ty. We particularly remember those who were forced to give their 

lives in defense of their national identity.  

2.  

The National Assembly of the Republic of Hungary declares that his-

torical attempts to solve the issues raised by the peace Treaty of Tri-

anon, including border modifications with the assistance of foreign 

powers as well as attempts to do away with national identity on ac-

count of a cosmopolitan ideology have failed. Keeping that in mind, 

the National Assembly declares that these issues should be solved on-

ly within the framework of international law applied to citizens and 

communities in a democratic and sovereign way able to provide eco-

nomic advancement, legal security and demonstrably legal equality 

involving countries committed to equality and mutual respect, that 

can derive only from the liberty of the individual – including his right 

to choose his national identity – and the right of the national commu-

nities to internal self-determination. At the same time, the National 

Assembly condemns any effort aimed to assimilate national minori-

ties in the territory of any given state.  

3.  

The National Assembly of the Republic of Hungary declares that eve-

ry Hungarian individual or community that have been thrown under 

the jurisdiction of several states, are part of the unified Hungarian na-

tion, whose connexion transcending borders is a reality and, at the 

same time, it is the determinative element of their individual and 

communal identities. On this basis, the National Assembly reaffirms 

Hungary’s commitment to the members and communities of the Hun-

garian nation to maintain and promote their relationship, and to sup-

port their natural demands for various forms of communal autonomy 

based on accepted European norms and practices.  

4.  

The National Assembly of the Republic of Hungary considers its re-

sponsibility to call members of our nation currently living and the 

generations to follow to remember forever the national tragedy im-
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posed by the Treaty of Trianon but also to keep in mind the offenses 

caused by our imperfections to members of other nations, and to learn 

from them, to gain strength from the examples of our common strug-

gle in the last ninety years, from the examples of collaboration from 

the achievements of our national renewal, to keep acting to strengthen 

our commitment to national unity. With this in mind, the National 

Assembly declares June 4, 1920, the day of the Treaty of Trianon, as 

the Day of National Unity.  

5.  

This law will enter into force on June 4, 2010.  

 

Justification  

The Treaty of Trianon signed on June 4, 1920 left an indelible, yet to 

this day unresolved mark on the consciousness of the peoples of Cen-

tral Europe, for generations influencing directly or indirectly political 

and historical events in the region. The states and nations of Central 

Europe relate to the treaty in different fashions depending on its con-

sequences to themselves. While for some countries Trianon meant the 

realization of their aspiration to a national identity and as such was a 

progressive event, for Hungarians it was the greatest tragedy of the 

20th century.  

The national remembrance and the interest of promoting a common 

future for the peoples of the Carpathian Basin vindicating European 

values, gives us the task of understanding and resolving the issues 

brought up by the decisions taken at Trianon. At the same time, it 

gives us the opportunity to prove that, despite a historic tragedy, the 

Hungarian nation, nurtured by her culture and language is capable of 

national renewal and the solution of her historic tasks.  

Budapest, May 19, 2010  

 

Dr. László Kövér, Fidesz – Hungarian Civic Party 

Dr. Zsolt Semjén, Christian Democratic People’s Party 
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Alapiné Etelka: 

Makk Imre életre hozta a pozsonyi ütközetet 

Makk Imre, festőművész és az Árpád Akadémia tagjának 

legújabb világraszóló történelmi alkotása 

 

Makk Imre új festménye — E hatalmas magyar történelmi kompozíció  

volt kiállítva a Hadtörténelmi múzeumban, Budavár. 

896-tól a honfoglaló magyar törzsek letelepítésével párhu-

zamosan Árpád fejedelem kiépítette a gyepűrendszeren alapuló 

határvédelmi hálózatot is. Így észrevették, hogy a bajorok a szokásos 

tavaszi katonai szemléjük helyett valami komolyabb katonai lépésre 

készülnek, így nem érte őket váratlanul a bajor katonai felvonulás a 

Duna mentén, 907-ben. Három csoportban vonultak fel a bajor 

csapatok: a Dunától délre az egyházi csapatok, a Dunától északra a 

világi csapatok vonultak fel, a folyón pedig az utánpótlás, hajókon.  

A csatározások 907. június 28-tól július 5-ig tartottak. A Sváb 

évkönyv szerint a bajor Liutpold herceg elesett, alattvalóival együtt. 

A Salzburgi évkönyv a csata napját július 4-re teszi. A Freisingi 

nekrológium szerint Liutpold halála július 5-én történt. A három 

püspök: Theotmár, Ottó/Udo és Zakariás halálát a Merseburgi és 

Weissenburgi évkönyvek június 28-ra teszik. A csata első részében az 
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egyházi csapatok hullottak el, később a bajor előkelők katonái és 

vezetői estek el.  

A magyarok döntő győzelmet arattak, aminek követ-

kezményeképpen 123 évig nem volt további próbálkozás bajor 

részről. Feltételezett, hogy Árpád vezér és két fia is elesett az 

ütközetben. 

A Magyar Társaság honlapján több Makk anyagot lehet találni. 

 

Dr. John Nadas: 

A Letter to Bishop Lennon to Consider the Hungarian 

Community as a Whole One that Integrates Culture, 

Tradition and a Strong Christian Heritage 

An appeal written to the Diocese in 2009 before the parish closings 

 

Dear Bishop Lennon, 

I am writing as President of the Hungarian Association of Cleve-

land. It has been several months since the clustering of our Hungarian 

Churches and the proposed closing of two had been decreed. It is with 

consternation that the Hungarian Community received this news. It 

was misinterpreted, rumors arose, anger, frustration and disbelief fol-

lowed. Our priests and  parish leaders implied they are not permitted 

to openly discuss details. It appears that our churches are being ac-

cused of failing at their spiritual mission. We are not entirely sure of 

all the reasons involved in this decision, and can only surmise. We 

would like to suggest that there are aspects of our community that 

you may have overlooked that we feel you should take into considera-

tion when making such a monumental decision. 

Hungarian history is one intertwined with the history of the Hun-

garian Catholic church. Our first Kings established Hungary as a 

Catholic independent nation asking for the Holy Crown and blessing 

from the Pope. This set the tradition for ages, the kings established 

churches, monasteries and convents. Over the centuries, the Hungari-

an people suffered through the scourges of the Mongolian invasion, 

the 500 year invasion by the Turks, foreign rule and the ravages of 

communism. In 1920 with the Treaty of Trianon, Hungary lost over 

two-thirds of its territory, and overnight about 3.3 million ethnic 

Hungarians became minorities in neighboring countries. It was the 

churches that offered safe haven and comfort when minority rights 

were disregarded. It was the churches that reestablished catholic edu-
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cation once communism failed. It was the churches that stepped up to 

return Christian values to a nation brainwashed by communist ideolo-

gy. People turned to the church for leadership and advice.  

In our Cleveland community, immigrants needing to leave their 

Hungarian homeland, established our first churches. Economic hard-

ships and then political oppression brought wave after wave of Hun-

garian immigrants to America. In Cleveland  they found a home on 

Buckeye and on the near West Side and St. Elizabeth of Hungary, St. 

Emeric of Hungary and St. Margaret of Hungary were built. The 

Hungarian Cardinal provided the priests, and the churches became 

part of the dioceses of Cleveland. Faith is a value upheld and cele-

brated by our Hungarian community. It is the fabric that holds us to-

gether. Common moral values, Christian doctrine, praying and wor-

shiping together create strong bonds for our community. Diversity is 

also something we celebrate and it gives us strength. The fact that our 

community can support three Hungarian churches, directly serving 

their immediate communities enrich our lives and offer a continuity 

from generation to generation.  

The Hungarian community of today is not what it was in the mid 

20
th

 century. Our members have become American citizens many are 

bilingual, many have achieved good careers and recognition in their 

communities. And yet our historic Hungarian churches continue to 

play an important role in their lives. Our churches serve the elderly, 

and the sick. They offer the opportunity for this generation to attend 

mass and worship within the community they are part of. Our church-

es also serve the new immigrants, offering the familiar form of  wor-

ship in a language that is their native tongue. Our churches serve the 

community of first, second and third generation Hungarians. Many of 

our members, graduate from church to church as they progress 

through school. A constant in their spiritual lives remains: the Hun-

garian churches. And at center of each community remain the Hun-

garian churches. 

Each church is only as strong as the community that supports it. 

Our Hungarian community in Cleveland is strong and diversified. We 

support four Hungarian scout troops, each with different functions, 

we have a Hungarian Heritage Museum, we have restored the Cultur-

al Gardens, we have active social and charitable groups with the 

Cleveland Development Panel, the Veterans Association, the Geauga 

Hungarian Cultural Society, The Hungarian Care Club, The Order of 

Hungarian Knights, the Order of Saint Laszlo, the Hungarian Com-

munion of Friends and the United Hungarian Societies, just to name a 

few. We have Hungarian Schools offering a curriculum from nursery 
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school through High School.  We have three community radio broad-

casts and one television broadcast. This is an active community. The 

churches in the Greater Cleveland area are a part of this community. 

Yes, they do sometimes function as community centers for some of 

our organizations, they do give a home to the Hungarian School and 

the Hungarian Scouts, they sometimes host concerts, commemorative 

celebrations, dinners and choral recitals, but this does not detract 

from their spiritual responsibilities. In fact this community affiliation 

strengths our churches. It makes them accessible, it makes them mul-

tifaceted and attractive to members within the community. 

The Hungarian Association understands that all communities 

evolve with time. As an Association we too have evolved to meet the 

changing needs of our community. But at this time our churches are 

strong. Closing them would leave many bewildered, forsaken and bit-

ter. It would turn members of our community away from the Catholic 

Church.  Please consider our plea to consider the Hungarian commu-

nity as a whole one that integrates culture, tradition and a strong 

Christian Catholic heritage. Please reconsider your position on clos-

ing our churches. 

Sincerely, 

Dr. John Nadas, President 

Hungarian Association 

 

 

2009. IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST előadok, balról jobbra:  

Balla Zsuzsanna, Vizin Viktória, Műsorvezető Lieszkovszky Ida,  

Dr. Nádas János és Kóka Rozália. (Somogyi Lél felvétele) 
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Lél F. Somogyi: 

Abraham Lincoln Award Presented to  

Case Western Reserve by the  

American Hungarian Foundation 

The Abraham Lincoln Award was presented to President Barbara 

R. Snyder honoring Case Western Reserve University for “having 

enhanced the appreciation and understanding of Hungarian culture 

and heritage,” on Friday, April 16, 2010 by Prof. August J. Molnar, 

President of the American Hungarian Foundation. 

The American Hungarian Foundation (www.ahfoundation.org) 

presents a unique and dynamic portrayal of the cultural and historical 

heritage of American Hungarians. As a premier institution for Hun-

garians in the United States, the AHF provides space and equipment 

for the proper display and use of the Foundation's rich and diverse 

archival and museum collections dealing with the history of Hungari-

ans in America since colonial days. The AHF's main areas are: the 

Museum; the Library of more than 60,000 volumes, Archives; and 

The Museum Gift & Craft Shop.  

During the past five decades, the Foundation has promoted fel-

lowships, scholarships, publications, research, and educational pro-

grams. From its small beginning promoting Hungarian Studies in  

Elmhurst College, the Foundation has grown into a premier institu-

tion. The formal opening and dedication ceremonies for the Hungari-

an Heritage Center building in New Brunswick took place on May 

21, 1989. Since then over 80,000 visitors have come to the  Museum 

to view more than forty different exhibitions. 

Remembering the Course at Western Reserve University: 

Cultural History of the Hungarian People  

Taught by Prof. Dr. Somogyi Ferenc 

with support by Fréda B. Kovács and John Palasics 

 

On September 20, 1962 a course entitled the “Cultural History of 

the Hungarian People” began at Western Reserve University, today 

known as Case Western Reserve University. 

Taught by Professor Dr. Ferenc Somogyi, the course ran for 5 

years, from Fall 1962 through Spring 1967: 5 years, 10 semesters. 

http://www.ahfoundation.org/
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John Palasics was instrumental in working with the University in 

launching the course. Mr. Palasics was a well-known and respected 

member of the Hungarian community, born in the United States yet 

valuing his Hungarian heritage. (Later in life he obtained his doctor-

ate and was also a regular radio host on Kapossy Radio. He passed 

away just a couple of years ago.) 

Fréda B. Kovács was already well-known in the community as a 

writer, teacher, and the head of the Tankönyv Bizottság (School Book 

Committee). Earlier, Cleveland had grade schools in the Buckeye 

neighborhood where courses were taught in Hungarian, and she was 

highly involved in teaching activities as Hungarian refugees arrived 

in Cleveland after WWII and the 1956 Hungarian Freedom Fight. 

Michael C. Luton introduced the course as the Program Coordi-

nator for Liberal Arts of Cleveland College. 

Professor Dr. Ferenc Somogyi had taught at the “Magyar Királyi 

Erzsébet Tudomány” University in Pécs, Hungary before coming to 

American as a refugee after WWII, after nearly five years in refugee 

camps in Austria, where he had also taught. 

Some of the students attending the course were born overseas 

and others were American born, yet all shared a love of their heritage 

and felt it important to maintain it. 

As his students and all who heard him speak still attest to this 

day, Dr. Somogyi had an amazingly captivating presentation style. He 

brought the nuances of a 1000 years of Hungarian history alive and 

made learning about the culture of the Hungarian people fascinating 

and exciting.   

 

 

Some of the students in class. 
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Veres Gusztáv: 

Hogyan is írta Petőfi?.. 

     Valamikor – nem tudni pontosan kinek köszönhetően - felszínre 

került egy felfogás, miszerint a Nemzeti dal úgy szavalandó, hogy ab-

ból kiérezzék: mi vagyunk a kárhozottak, nem ősapáink.  Nos, ha ez 

így volna, akkor Petőfi feltétlenül pontot tett volna a „Kárhozottak” 

után és az „ős apáink”-ban az „ő”-t kezdő betűvel írta volna.  Sokak-

nak azonban ez az érvelés nem elég, mert bizonyára nem ismerik a 

„kárhozott” melléknév másik értelmét, amely a Nemzeti dal esetében 

nemcsak hogy nem gyalázza, de nem is marasztalja el őseinket, mint-

ha örök szenvedésre, pokolra jutottak volna. 

      Érdemes elgondolkozni a szónak ezen az átvitt értelmű, azaz, köl-

tői használatán, melyet az alanti meghatározások híven tükröznek.  

Úgy vélem, Petőfi a Nemzeti dalban a szót ilyen értelmében használ-

ja; őseink rabszolgasorsunk miatt súlyos szenvedést éreznek, pláne 

minthogy ők „szabadon éltek haltak”. 

      Következtetés: helytelen a költemény szavalásakor a „Kárhozot-

tak” után szünetet tartani, mintha a költő szerint mi lennénk kárhozot-

tak, hiszen szolgasorsunkkal mi „hoztunk kárt” őseinkre, nemde? 

      E tézist mi sem támasztja alá világosabban, mint  A Magyar nyelv 

értelmező szótára (Akadémiai Kiadó, Budapest, 1966, III. és V. kötet): 
 

kárhozott  mn és fn 

    I. mn –an 

    1.  (Vall)  Kárhozatra (1), örök szenvedésre, pokolra 

jutott  <lélek>,  ~lelkek.  □  Lelke légyen kárhozott,  
S mint a pokol, hová megy, fekete.  AR.- SHA. 

║ a. (átv., költ) Súlyos szenvedést érző, elviselhetetlen 

kínokat szenvedő.  □ Rabok voltunk mostanáig,  
Kárhozottak ős apáink, Kik szabadon éltek haltak, 

Szolgaföldben nem nyughatnak.  PET.” 
 

 ősapa  [s-a] fn 

    3. (tbsz-ban) (vál)  Ősök, elődök. 

□ Kárhozottak ős apáink, Kik szabadon éltek haltak, 
Szolgaföldben nem nyughatnak.  PET.” 
 

Jelmagyarázat 

    □ = utána irodalmi idézet következik 

    ║  = annak jele, hogy utána jelentésárnyalat következik 

  

          Az Akadémiai Kiadó szekesztője aligha kezdené az „ősapa” 3. 

jelentéséhez csatolt irodalmi idézetet a „Kárhozottak”-kal, ha az az 

előző sorban foglaltakra vonatkozna. 
Veres Gusztáv, 2010. március 24.  
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Bogárdy Imre: 

Megemlékezés Édesanyámról! 

Elszólított tőlem a sors Beteg ágyam mellett, 

Kegyetlen keze, Ott virrasztottál. 

De a jó Isten lelkedet Éjszakákon mellettem 

Magához az égbe vitte. Értem imádkoztál. 
 

Ma már csak emlékekkel Mennyi minden jót még  

Van tele a szívem Tettél a kezeddel, 

Édesanyámra most én Nemes szép érzelmet 

Így emlékezem. Súgtál a lelkeddel. 
 

Te beszéltél az első Nem is tudom hogyan 

Perctől hozzám  Köszönjem meg Neked 

Imádkozni is  csak Mit mondjak, hogy mondjak 

Te tanítottál. S háláljak Tenéked. 
 

Bármikor, ha kértem  Ma már csak e földről 

Mindig meghallgattál Száll hozzád az imám 

Szerető szíveddel, Tudom Te is az égből most is 

Megvigasztaltál. Féltően vigyázol rám. 
 

Átöleltél, babusgattál, Nem is kell mondani 

Vigasztaltad lelkem Mint a te gyermeked tudom 

Könnytől sírt orcámról Édesanyám Téged 

Lemostad a könnyem. Én örökké szeretlek nagyon. 
 

Átvezettél engem  

Minden nehézségen. 

Tudom, ezért mostan, 

Hálát adok Néked. 

 

 
Jönnek a fiatalok az Irodalmi és Művészestre. (Nádas Kuni felvétele) 
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Harmath István:  

INKUBÁTOR 

„Alom-Magyarország”, amerikás gyerekeknek  

Még szép meleg nyárias idő volt tavaly júniusban, amikor a Wil-

liam Penn biztosítóegyesület meghívására Pittsburghban jártam. Az 

amerikai magyarság legrégebbi életbiztosító és testvérsegítő egylete 

akkoriban tartotta igazgatósági gyűlését, erre szólt az invitálás. 

A gyűlésen Stephen J. Varga elnök úr mögött ültem, s míg az 

ülés formai része tartott, addig olvasnivaló után néztem. Itt került ke-

zembe a tévékészülék asztalán talált, Inkubátor címet viselő DVD, 

amelynek a hátsó oldalán lévő szövegét olvasgattam, amikor az elnök 

úr kérdezte, hogy érdekelne-e a film, mire azt válaszoltam, hogy igen. 

Tessék, vidd el nyugodtan, vettünk belőle néhány kópiát, s ezzel rög-

tön zsebre vágtam a DVD-ét, hazaérkezésem után pedig megnéztem.  

Az Inkubátor dokumentumfilm, amelynek rendezője, Pigniczky 

Réka az Egyesült Államokban született, itt végezte tanulmányait, je-

lenleg Budapesten él férjével és három gyerekükkel. Réka már profi 

dokumentumfilmes, az első moziját, a Hazatérést, sikerrel mutatták 

be Magyarországon és az emigrációban egyaránt. 

A Hazatérés’56-os forradalmár apa, Pigniczky László - Pige - vi-

szontagságos története, amelynek kinyomozását a két lánya, Eszti és 

Réka vállalta. A filmről részletes beszámolót írtam lapunk 2009. no-

vember 7-én megjelent számában, ezért azt nem ismétlem. A film tet-

szett, hiszen az emigrációs magyarok életét ábrázolta, az Amerikában 

felnőtt lányok szemszögéből.  

Ezért inkább az Inkubátor című DVD fedőlapja hátsó oldalán ta-

lálható rövid szöveget idézem:  

„Ez az egész történet úgy kezdődött, hogy 1984-ben, egy magyar 

cserkésztáborban előadtuk az István, a királyt Kaliforniában. Ez 

kulcspillanat volt az életünkben. Amerikában születtünk, legtöbben 

’56-os menekültek gyermekei voltunk. 

Volt köztünk olyan, aki még nem járt Magyarországon, meg 

olyan, aki nem beszélt rendesen magyarul. De ’84-ben még szovjet 

katonák állomásoztak Magyarországon, és a mi szüleink vagy nem 

tudtak visszamenni, vagy nem akartak, így mi amerikai magyarok let-

tünk. Hangsúly a magyaron. Az évtizedek során kialakult bennünk egy 

kettős identitás, amit tovább bonyolított az, hogy a rendszerváltás 

után többen hazzaköltöztünk. 
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Most mindenki azt kérdezi tőlem, hol a hazád?A történet folyta-

tódik: 25 év elteltével újra fogunk találkozni, ugyanott, a Yosemite 

völgy sarkában, és megint előadjuk az István, a királyt. Ez nagyon 

kínos lesz, vagy nagyon katartikus. Vagy mind a kettő. De kihagyni 

biztos, nem fogom.” 

Amikor Pittsburghban kézhez kaptam az Inkubátort, már volt fo-

galmam arról, hogy mit takar a fura cím. Jómagam is az ’56-os forra-

dalom menekültje vagyok, így ismerem az amerikai magyar fiatalok 

inkubátorba zárt életét. 

A háború, majd az eltiport forradalom után kiérkezett politikai 

menekültek egy része, kettéválasztott életet alakított ki a családban. 

Voltak közöttük azok, akiket kizárólag az egzisztencia építése érde-

kelt, és voltak, akik soha nem létező Magyarországot varázsoltak 

Amerikában született gyermekeiknek. 

Hétfőn reggel sárga busz vitte a suliba a srácokat, pénteken este 

pedig magyar templomokba jártak, nyelvet tanulni a cserkészekkel. 

Szombat, vasárnap az „álom-Magyarország”. A hétköznapokon a 

valóság, Amerika. Ebben nevelkedtek az amerikai magyar gyerekek. 

A II. világháború előtti évek szokásai nagyban hasonlítottak ah-

hoz, amit a menekült szülők gyermekeiknek kialakítottak az emigrá-

cióban. Azonban a Rákosi-rendszerben az élet egyáltalán nem hason-

lított ehhez az álomvilághoz. 

Emlékszem egy barátom nyári vakációra vitte fiát Magyarország-

ra, hogy a nagyszülők is megismerjék az unokát. Hazatérve Chicagó-

ba, a gyerek kérdezte az apát, hogy miért imádkozzák itt a cserkészek 

a Magyar Hiszekegyet, amelynek utolsó sora: „Hiszek Magyarország 

feltámadásában!”, amikor lám, van Magyarország. 

Hát ezt nehéz lehetett elmagyarázni egy tizenéves amerikai ma-

gyar srácnak. 

A fiam már középiskolás volt, amikor egy hasonlókorú amerikai 

magyar lánnyal együtt látták a filmfesztiválon az 1978-ban készült A 

ménesgazda című filmet, amelyben röviden feltűnt a hírhedt recski 

koncentrációstábor, ahol nagyapja három évig sínylődött. Az érdekel-

te a fiamat, hogy milyen bűnt követett el a nagyapja, hogy ilyen rette-

netes helyre küldte a bíróság. Erre mondtam, hogy nagyapádat nem 

ítélte el bíróság, bűne sem volt. 

Láttam rajta és a lányon is, hogy nem értik. Akkor döbbentem rá, 

milyen jó, hogy Amerikába jöttünk, hisz ilyet csak Magyarországon, 
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a szocializmusnak nevezett kommunista fasizmusban élve lehet iga-

zán megérteni. 

A rendező, producer és egyben szereplő Pigniczky Réka érdekes 

és izgalmas dokumentumfilmet alkotott. Mind a rendező, mind a töb-

bi szereplő nagyon ért a meséléshez, a film pontosan annyi rövid 

visszaemlékezést tartalmaz, amely szükséges a megértéshez, de el-

vágja a történeteket, mielőtt unalmassá válnának. Jó film, megéri a 

ráfordított 84 percet. Melegen ajánlom az olvasóknak, magyar isko-

láknak, cserkészeknek. 

Megjelent a Magyarság 9-ik oldalán, a 2011. február 5-6. számban.  
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Somogyi F. Lél: 

Krónika  
The Chronicles of the Hungarian Congress 

Krónika – a magyar határokon kívüli és száműzetésben 

élő magyarság 50. éves krónikája 

A XLIX-L Krónikát 2011-ben adjuk ki, amely a 2009-es és 

2010-es Magyar Kongresszusi eseményeit foglalja magában. Ez lesz 

az utolsó nyomtatásban kiadott Krónika. A jövőben a Magyar 

Társaság honlapján jelenik majd meg. 

A Magyar Társaság fél évszázada adja ki a Krónikát könyv 

formában, amely a kongresszusi műsort, az elhangzott és beküldött 

előadások szövegeit, valamint a Nyugati magyar tudósok, írok, és 

művészek előadásait közli. 

Ez a különleges értékes könyvsorozat nagyon értékes képet nyújt 

a magyar életről a számkivetésben. A Krónikát 1995-ig 34 egymást 

követő éven át Professor dr. Somogyi Ferenc, majd fia Somogyi F. 

Lél, szerkesztette. 

Sok-sok fényképet és cikket közölt. Ugyancsak közétették a 

könyvsorozatban, amelyek általában 288-320 oldalon elegáns píros 

kötésben, arany nyomásban jelentek meg. Az utolsó számokban a 

formája részben megváltozott, de a minősége megmaradt. 

Eddig csak nyomtatott formában volt kapható a Krónika. Ettől az 

évtől kezdve, az egész szorozatót megjelentetjük a honlapunkon, 

kezdve a legújabb könyvvel. Ráadásul, anyagok, amelyek nem voltak 

kaphatok könyvformában ezután a honlapunkon elektronikusan 

jelentetjük meg. 

A célunk a legszélesebb körnek eljuttatni a Magyar Kongresszus 

előadási anyagát, hogy minél többen hozzáférhessenek világszerte, 

könyvkiadási és szállítási korlátok nélkül. 

Krónika books – Documenting a half-century 

A combined Krónika XLIX.-L. (Volume 49-50) is being 

published in 2011, representing the Hungarian Congresses held in 

November 2009 and November 2010. This will be the last Krónika 

printed in book form. Future volumes will not be printed, but the 

Krónika will be published online with pictures and articles.  
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Krónika editions from some prior years are available directly 

from the Hungarian Association for US $20.00 inclusive of shipping 

in the USA, and for US $25.00 inclusive of shipping elsewhere. 

Check for availability. 

For half a century, the Hungarian Association has published an 

annual book which encompasses the proceedings of the annual 

congress of the Hungarian scientific, literary and artistic association 

and includes papers presented by Hungarian scientists, writers and 

artists in the Western world. It has also served as the annual yearly 

journal of the Árpád Academy, which is the professional honorary 

society representing distinguished Hungarians in the Western world. 

In addition, the book contains material of interest and relevance to the 

purpose of the Hungarian Association and related to the topics of the 

Hungarian Congress.  

This series uniquely chronicles the thinking of Hungarians 

outside of Hungary in this half century timespan and is thus a truly 

singular and invaluable resource for understanding the Hungarian 

experience in the diaspora. It was edited until 1995, for 34 

consecutive years, by Professor Dr. Ferenc Somogyi, and since then 

by Lél F. Somogyi. 

A large number of photos are also included in books published in 

at least the last decade. Typically, it has ranged from 288 to 320 

pages in a fine red bound edition with gold imprint. Recent editions 

vary from this while maintaining a characteristic format and look. 

Krónika Online – The Continuing Chronicles  

of the Hungarian Congress 

The Krónika volumes have previously only been available in 

printed book format. Starting in 2011, the complete contents of the 

Krónika - The Chronicles of the Hungarian Congress from prior years 

will be made available online, starting with the content of the most 

recent volumes, then working back to the earliest volumes. 

Additionally, select articles and materials not published in book 

format will be made available exclusively online. The intention is to 

make available a greater range of valuable content online where the 

material is accessible to a world-wide audience, unconstrained by the 

costs and logistics of physical book publishing.  

Contact Lél Somogyi, Editor of the Krónika and Secretary-General of the 

Árpád Academy, at the email address LelSomogyi@HungarianAssociation.com or 

at (440) 843-3970 for information and specifics about the Krónika and ordering. 
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