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ELŐSZÓ 
Kedves Barátaink, Magyar Testvéreink, akik éltek mind 

szülőhazámban, mind külföldön, az emigrációban: 
Valamikor, nem is olyan régen, amikor megszülettünk, akkor nem 

volt annál boldogabb pillanat, mint amikor Anyukánk karjaiba ölelt és 
kevés altatódalt énekelt nekünk, édes magyar anyanyelvünkön. 

A sors másképpen intézkedett, szétszórt bennünket a nagyvilágban. 
Ma ki-ki magyar, vagy idegen nyelven dicséri az Istent, - mi még 
mindig hű fiai vagyunk szeretett szülőhazánknak, - bárhol is él ezen a 
földön. 

Büszkék vagyunk arra, hogy a jó Isten bennünket magyarnak 
teremtett, bármilyen árva népe vagyunk a világnak, mert a nemzetközi 
nyelv szakértői is egyhangúlag tanúsítják, hogy a magyar nyelv egyike 
a legrégebbieknek, tökéletesen egyértelmű. 

Nem okozunk senkit sem ezért, mert a világpolitika következtében 
megváltoztak a politikai viszonyok, de köszönjük a sorsnak, hogy mi, 
akik ezeket a sorokat olvashatjuk, megtartott életben bennünket. 

Engedjétek meg, hogy ebből az alkalomból átnyújthassuk legújabb 
Krónikánkat, amelyben sok értékes tájékoztatást találhattok mind 
családaitok, mind magatok részére. 

Köztudomású, hogy felfogásunk szerint mi magyarságunkat csak 
egyben tartani szeretnénk, ameddig az lehetséges. Célunk nem a 
hétköznapi politikával foglalkozni, a Kongresszuson elhangzott 
előadások szövegét nem cenzúrázzuk, és ha bárkinek a felfogásával 
nem egyezne, a következő évi összejövetelünkön kifejtheti baráti 
véleményét. 

Elvünk: összefogásban van az erő, és a szeretet és egymás 
megbecsülése meghosszabbítja az egyén életét, s egy igazi jó barát felér 
100 ellenséggel. 

Kérjük, szeretettel vegyétek kezetekbe legújabb évfolyamunkat és 
csak az olvasó táboron múlik, hogy meddig sikerül – elsősorban 
külföldi – magyarságunkat szolgálni. 

Ne felejtsétek el, a közös összefogás és egymás megbecsülése teszi 
lehetővé, hogy évenként egyszer írásban is életjelt adhassunk. Ezúton 
köszönöm kedves olvasóink áldozatkészségét évkönyvünkért. 

Jöjjetek közénk, ne adjátok fel szüleink édes anyanyelvét. 
* * * 
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Az élet legszomorúbb fájdalma, amikor egy régi igazi baráttól kell 
elbúcsúzni. Egy úriembertől, aki mindig ott volt, amikor 
magyarságunknak szüksége volt reá. 

Burgyán Aladár testvérünk a Magyar Társaság amerikai 
megalakulásakor  az első perctől kezdve lélekben és munkában egy volt 
tisztikarunkkal, amerikai újra alakulásunk alkalmával Társaságunk 
alelnöke volt, minden gondolatunk közös volt és bármire volt 
szükségünk, hűséges barátként, munkatársként állt mellettünk.  

Kedves Aladár, amíg élünk, nem felejtünk el és ha a sors úgy 
hozná, hogy a túlvilágon találkozunk, akkor ott majd folytatjuk Magyar 
Nemzetünk érdekében elkezdett munkánkat. 

Aladár, szívből kívánunk nyugodalmas pihenést munkás életedre. 

Szeretettel, 
dr. Nádas Gyula 
tb. elnök 

 
Külföldi magyarságunk fennmaradása 

Nagy örömömre szolgál és nagy megtiszteltetés részemre, hogy 
köszönthetem  kedves támogatóinkat és kedves olvasóinkat  már a 45-
ik Krónika elÅszavában. Krónikánk részben magába foglalja 
emigrációnk jelen véleményét, részben közli a Magyar Találkozón és 
Árpád Akadémián elhangzott elÅadásokat. Tanúja annak hogy 
emigrációnk egy jelentÅs csoport, amely figyelemmel kíséri 
magyarságunk sorsát, sÅt aktívan részt vesz és adományoz, hogy 
magyar testvéreinken segítsen. Nagyon fontosnak tartom  külföldi 
magyarságunk fennmaradását, és Magyar Társaságunk célja ápolni 
közösségünket.  

Tisztelettel köszöntöm minden kedves olvasónkat és szeretettel 
meghívom jöjjenek el, legyenek részei Találkozónknak, osszák meg 
véleményüket, tartsanak elÅadást szakterületükből. 

 A novemberi viszontlátásig, 
dr. Nádas János, 

a Magyar Társaság elnöke 
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I. 
A  MAGYAR  KONGRESSZUS 

MEGNYITÁSA 
 

A XLV. Magyar Kongresszus ünnepélyes megnyitása 2005. 
november 25-én, pénteken délelőtt a Crowne Plaza Cleveland City 
Centre Hotel (volt Sheraton Cleveland City Center Hotel) termeiben 
(777. St. Clair Avenue) kezdődött. 
 
Dr. Nádas János, M.D. (Canton, Ohio):  

MEGNYITÓ 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Összejöttünk a 2005-ös már 45.  
Magyar Találkozóra. 45 év óta jön Össze a magyarság, hogy 
meghallgassuk egymás véleményeit, szakértőink előadásait. 
Köszöntöm azokat akik évek óta itt találkoznak és szeretettel üdvözlöm 
azokat, akik először vannak köztünk. 

Dr. Pereszlényi Pintér Márta Kongresszusunk elnöke olyan 
program sorozatot állított össze, amely tükrözi magyar kultúránkat, 
kitér magyar történelmi múltunkra és betekint a jövőbe, „vajon mit is 
hoz Magyarország gazdasági helyzete...” vajon mit is hoz a választás. 
Szeretettel köszöntöm dísz szónokunkat Becskeházy Pétert, diplomatát, 
Isten hozta újból vissza ide közénk Clevelandbe. 

Szeretettel köszöntöm Makk Imre művész urat, Hawaiiból, aki sok 
év után újból itt van köztünk és festményeivel gazdagítja művészi 
kiállításunkat. Kérem tekintsék meg mávész-kiállításunkat, Bogárdy 
Imre festőművész alkotásait, Lázár Krisztina és Walter Krisztina fiatal 
művészeink kiállítását, Búza György fényképeit, és Legeza Marianne 
kiállítását. 

Délután megtartjuk a már hagyományossá vált magyar konyha 
bemutatót. Ebben az évben Juhászné Edit és Botánskyné Zsuzsa 
avatnak be bennünket a magyar konyha titkaiba. 

Két elÅadásban eltérünk a magyar témakörtől. Dr. Sasvári László, 
ügyvéd úr és történész, emlékeztet bennünket az örmény tragédiára és 
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Professzor Várdy Ágnes pedig a muzlim nők elnyomására. A 
történelem ismétlődik, mert az emberi természet nem változik, de az 
által hogy tudatában vagyunk a történteknek, talán jobban felfigyelünk 
azokra a jelekre, amelyek a jövő eseményeket jósolják. 

Szeretettel köszöntöm azokat az egyesületeket amelyek itt tartják 
gyűléseiket: A Szent László lovagrend tagjait, a Szlovákiai Magyarok 
Nemzeti Bizottmányát, és a Keleti Parti Magyar Ősmagyar Történelem 
kutató osztályát. 

Ma este szeretettel várunk mindenkit  mávész estünkre, amely 
Peller Ildikó hosszú hónapok munkájának eredménye. A program 
érdekesnek ígérkezik, velünk lesz Lendvai Gabriella, aki Chikány Béla 
opera énekessel együtt előadják az örökzöld melódiákat és magyar 
nótákat. Úgyszintén visszatért közénk Mécs Éva, aki nemcsak a 
művészesten ad elő irodalmi műveket, hanem holnap a díszebéd után 
felköszönti Édesapámat, dr. Nádas Gyulát, 100 éves születésnapja 
alkalmával. Minden résztvevőt meghívunk jöjjenek, ünnepeljenek 
velünk. 

Magyar Testvéreim! Merítsenek közösségünk erejéből, kívánom 
hogy mindenki három nap múlva, lelkesen hazatérve, saját 
közösségében új erővel szolgálja majd  magyarságunkat. 

Ezennel megnyitom a 45. Magyar Találkozót. 

Dr. Nádas János, M.D., 
a Magyar Társaság elnöke  

 

 
A rendező bizottság két tagja balról jobbra: Beodray Ferenc, Szabolcsné Erzsébet. 

(Nádas János) 
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II. 
A  JELENLEGI  HAZAI  HELYZET 

 

Soós Géza (Mo.): 

HAZAI  TÜKÖR 

A trianoni békediktátum által elszakított területeken a magyarság 
megmaradásának kulcskérdése az oktatásban rejlik. Ezért a mindenkori 
magyar kormánynak mindent meg kell tennie azért, hogy a jelenlevő 
magyar nyelvű oktatási intézmények fennmaradjanak, illetve a számuk 
bővüljön. Sajnos, a Gyurcsány-kormány ezt másként látja.  

A mindenre kiterjedő anyagi megszorítások már a határokon túli 
felsőoktatási intézmények működését veszélyeztetik. Újabban a 
beregszászi II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola került 
súlyos anyagi helyzetbe. Az iskola fenntartását a magyar állam magára 
vállalta, viszont az előzetes ígéretekkel szemben nem született 
kormánydöntés az anyagi támogatás folytatásáról. Mára már annyira 
kritikus a helyzet, hogy néhány héten belül a főiskola bezárására 
kerülhet sor. Orosz Ildikó, az intézmény vezetője arról számolt be, 
hogy évek óta nem sikerült elérni, hogy az erdélyi Sapienta 
Egyetemhez hasonló normatív támogatásban részesüljön, ami azt 
jelenti, hogy a mindenkori támogatás a hallgatók számának a 
függvénye. A beregszászi főiskoláról kárpátaljai tanintézményekhez 
kerülnek a diplomások, akikre nagy szükség van. A Magyarországról 
kapott támogatás már tavaly is akadozott, mivel a megítélt összeg első 
részlete csak júliusban érkezett. Így előfordult, hogy az oktatók csak 
késve kapták meg bérüket. Néhány hete Schmitt Pál, a Magyar 
Olimpiai Bizottság elnöke,  a kettős állampolgársággal kapcsolatos 
kormánypolitikát hazaárulásként definiálta. Úgy gondolom, hogy egy 
Kárpátalján levő magyar tannyelvű főiskola anyagi tönkretételének 
hasonló elbírálás alá kell esnie. 

--Időről időre a Hazai Tükörben beszámolok a közvélemény-kutató 
intézetek prognózisairól, amelyek a pártok népszerűségét veszik górcső 
alá. Medgyessy Péter bukása után Gyurcsány Ferenc került a kormány 
élére. Akkor mind Gyurcsány Ferenc, mind a Magyar Szocialista Párt 
népszerűsége kimozdult és a legtöbb körvélemény-kutató intézet szerint 
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felfelé tendált. Mára ez a mozgás megszűnt és az MSZP népszerűsége a 
kormányfő váltás előtti szintre csökkent. A Medián legfrissebb adatai 
szerint tovább romlott a közhangulat az országban, amelynek 
következtében jelentős Fidesz előnyt mért az intézet. Ennek a 
felmérésnek alapján jelenleg már 19 százalékkal vezet az ellenzéki párt, 
ugyanis az ifjú demokratákra ma 54 százalék szavazna, míg az MSZP-
re csak 35. A közvélemény csalódott és pesszimista, az emberek 
többsége úgy látja, hogy az országban rosszul mennek a dolgok. Az is 
érdekes, hogy a megkérdezettek 45 százaléka szívesebben látná Orbán 
Viktort kormányfőnek, mint Gyurcsány Ferencet. Egy másik intézet, a 
Gallup, szintén közzétette legfrissebb adatait. Itt is minden 
vonatkozásban a Fidesz javára billent a mérleg, bár az arányok 
mérsékeltebbek, mint a Mediánnál. Jó hallgatni ezeket az adatokat, 
mert az emberben reményt keltenek. Ugyanakkor nem árt az óvatosság 
sem, gondoljunk csak a 2002-es választási időkre, amikor is a nemzeti 
erők esélyességét hangoztatták a prognózisokkal foglalkozó 
intézmények és az eredmények nem ezt igazolták vissza. Arról nem 
beszélve, hogy a választásokig még majd egy év van hátra. 

--Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt Debrecenben kifütyülték egy 
egyetemi látogatása során. Néha az embernek az az érzése, hogy 
miniszterelnökünk bárhova megy, ez az osztályrész jut csak számára. 
Egy-egy füttyszó után következik a magyarázkodás a szélsőjobbról, a 
populizmusról, sőt újabban a  Fideszről. Érdemes megvizsgálni, hogy 
mi áll ezen jelenség mögött, hiszen Göncz Árpád kifütyülése óta ez 
nem nagyon volt divatban hazánkban. Kezdjük azzal, hogy Gyurcsány 
Ferenc megjelenésében van valami, ami irritálja az embereket. Ha 
sarkosan fogalmaznék, azt mondanám, hogy egy rosszarcú ember. Ami 
a legitimációját illeti, senki nem választotta meg. 2002-ben a baloldal 
egy Medgyessy Péter nevű ember mellé tette le a voksot. A probléma 
nem az alkotmányosságban van, hanem morális. Gyurcsány onnan jött, 
ahonnan sok ifjú szocialista, a KISZ-ből. Csakhogy ő, mielőtt 
politizálni kezdett volna, tett egy kerülőt a gazdasági szférában, és 
kapcsolatai révén hipp-hopp milliárdos lett. Mindenki tudja, aki az 
országban él, hogy a Gyurcsány-jelenség mögött, amely a 
vagyonszerzést illeti, nincs kemény munka. Annál több az olyan 
„simlis nyájas” ügy, mint a Balatonöszödi pártüdülő  megvétele. Az 
utolsó nősülés is szálka az emberek szemében, hiszen benősült abba az 
Apró családba, amelyben Apró Antal, az ismert kommunista hazaáruló 
kezéhez becsületes magyar emberek vére tapad. Miniszterelnökünknek 
a jelenlegi gazdasági helyzet sem kedvez. A kormány mindenfajta 
gazdasági koncepció nélkül sodródik, a helyzet kilátástalan. Nagy 
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dumája mögött nincs olyan tudás, nem egy karizmatikus személy, 
amely azt sugallná, hogy az ország szekerét jó irányba tudja fordítani. 
A korrupció soha nem látott mértékben virágzik, a közbiztonság 
kritikán aluli, az MSZP és holdudvara időnként nagyokat kaszál. 
Természetesen a közösből, de még az olyan program, mint a 
lakásépítés, amelyet ők fészekrakó programnak neveznek, hamvában 
halt el. Az egyetemek, a főiskolák kénytelenek munkatársaiktól 
megválni, mára már olyan mértékben, ami az oktatás színvonalát 
veszélyezteti. Az egészségügy válságból válságba bukdácsol, az ország 
ezer sebből vérzik. Hárommillió ember a létminimum alatt tengeti az 
életét. A gazdák időnként az utcára vonulnak, noha a földeken lenne a 
helyük. Végezetül, Gyurcsány Ferenc alkalmanként bődületes 
marhaságokat mond, megsértve vele a nemzetet, nemzeteket, az 
embereket, pártokat, szervezeteket. A végző elkeseredés pedig 
fütyüléshez, pfujoláshoz vezet, amelyet képtelenek megszokni, és ami a 
legnagyobb baj, hogy kezelni sem tudják. Jön az újabb sértegetés, 
amelyre a válasz ismét fütyülés. A következő egy év már valószínű, 
hogy így telik el. 

--Ha per, legyen per, mondja Arany János a „Fülemüle” című 
versében. Állítása ma is igaz, bár néha a bíróság elkerülhetetlen, főként 
bizonyos politikai perekre gondolva. Mint ismeretes, a szocialista pár, 
de a liberálisok sem különbek, hiszen velejükig kommunisták. 
Gondoljunk csak Medyessy búcsúkijelentésére az SZDSZ-szel 
szemben. Végül is ma már ott tartunk, hogy nem is szégyellik, sőt 
lassan büszkén vállalják, hogy megvesztegethetők, az „egyszer élünk” 
népbölcsességből kiindulva. A nemzeti sajtó (az a kevés) oldalakat tölt 
meg a szociálliberálisok gyanús ügyeivel. A Parlamentben az 
interpellációk,  az azonnali kérdések is arról szólnak, hogy a 
kormánypártoknak és környezetüknek, hol mennyit sikerült lenyúlniok, 
hiszen aki nem lop, az a saját családját rövidíti meg. Ebben a 
szerencsétlen helyzetben időnként a hatalmon levőknek, már csak az 
arány kedvéért is vissza kell mutogatni az ellenzékre. Igen ám, csak 
hogy ellenzéki pozícióban, távolabb a húsosfazéktól, nehezebb a 
meregetés, tehát kreálni kell ügyeket. Az, hogy ezeknek az ügyeknek 
van-e valóságtartalma, teljesen közömbös. Lényeg, hogy hihetően 
legyen megfogalmazva és kellő mértékben besározza azt, akiről szól. 
Ezután következik a sajtó, amely olyan nagy élvezettel csámcsog a 
történteken, felnagyítja, kitárgyalja, elemzi és végül kitálalja, 
természetesen kész tényként leírva. A hatalom pedig hálás, és máris 
hullanak a díjak, a kitüntetések a Szabad Sajtó megcsúfolásának 
napján. Szóval a gépezet alapozottan működik. Ilyen esetben az urak 
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nem válogatósak és nem finnyásak. Az ellenzék lejáratása nem mindig 
a gazdasági szférában történik. Lehet az egy kiagyalt politikai 
kijelentés is, amely soha sehol nem hangzott el. Legutóbb Lendvai 
Ildikó és dr. Németh Imre jeleskedett ezen a téren. A sajtó pedig „mint 
a szamár a gazt zabálja” a rágalmakat. Máskor az egyik ocsmány 
bulvárlap egy Fideszes polgármestert gyanúsított meg egy prostituálttal 
politikai sandaságból. Ilyenkor következik a per. Szegény Orbán Viktor 
lassan-lassan többet van a különböző bíróságokon, mint családja 
körében. Becsületére legyen mondva, sorban nyeri ezeket a pereket, 
amelyek szépen hoznak a konyhára, a különböző jótékonysági 
intézmények nagy, nagy örömére. A baj csak az, hogy erről már a 
magyar sajtónak nevezett vörös brigádok elfelejtenek tudósítani. A 
szerencsétlen kellően elbutított újságolvasó, arról még értesül, ami 
természetesen nem igaz, viszont annak jogi következményeiről már 
nem. Ilyen szép kövér kacsa volt a rádió elnökasszonyának ügynök 
múltja, amelyről, amikor kiderült, hogy csak a rosszindulat szintjén 
létezett és ennek következtében sorra nyerte a pereket az írott sajtóval 
szemben, a lapok hallgatásba burkolóztak. Igaz viszont, hogy mindezért 
nem csak a sajtó a felelős. Tizenöt év állt rendelkezésre arra, hogy a 
médiák éléről a diktatúrát szolgai módon kiszolgáló címeres 
kommunistákat kirúgják, csakhogy az urak finnyásak voltak. A „vörös 
brigádok” viszont nem finnyásak, akik a markukból esznek, azokat 
szolgálják. Marad a per, amely bizony kétélű fegyver. Valahogy úgy, 
mint a „Köpeny’ című olvasmány főhőse, akinek ellopták a kabátját, de 
a közvélemény már csak arra emlékszik, hogy valami kabátlopásba 
keveredett. Rágalmazásban a „volt” elvtársak szaktekintélynek 
számítanak. 

 

Beke János (Budapest):                              

LEGYEN ORSZÁGOS GYÁSZNAP 
1956. NOVEMBER 4. 

JAVASLAT: Nyilvánítsa ki a Kormány, hogy november 4. 
Országos Gyásznap. 

A középületekre ezen a napon a gyászlobogót húzzák fel. A 
lakóházakon is megjelenhetnek a fekete zászlók, azonban az nem 
kötelező. 

Az iskolákban ezen a napon (ha nem oktatási időre esik, úgy előtte 
való napon a tanítás első félórájában) az órát tartó tanár egy félórát arra 



15 

fordítson, hogy ennek a november negyedikének történelmi 
jelentőségét ismertesse a diákokkal. 

Ezt a javaslatot szükséges megtennem, mert a történelmi fejlődés 
ezt kívánja két okból is: 

1. November 4-én rendszerint különböző védő-őrző csoportok 
jelennek meg a temetőknél, köztük a 301-es parcellánál is és ebben az 
időben a forradalom oldalán elhalt gyászolni akarókat nem engedik a 
sírokhoz, még a magukkal hozott virágokat sem engedik szeretteik 
sírjára lerakni. Sok esetben elhangzik az a mondat, hogy „eddig önök 
gyászoltak, most már mi gyászolunk!” Előfordult, hogy zaklatták a 
november 4. után megjelent gyászolókat. Volt olyan eset, ahol 
fenyegetést, sőt erőszakot is alkalmaztak a temetőből való eltávo-
lításukra! 

2. A másik indok pedig, hogy az 1848-49-es Szabadságharc a 
világosi csatavesztés mellett akkor ért véget, amikor a 13 tábornokot 
Aradon kivégezték. Ennek emléke október 6, amely gyásznappá van 
nyilvánítva hosszú évek óta. 

November 4. nekünk, magyaroknak ugyanilyen gyásznap. Ezen a 
napon a szovjet fegyveres beavatkozása fejezte le azt a dicső 
forradalmat, amelyet a magyar nép 12 nappal előbb kivívott. 

Kérem ez ügyben javasló leveleket az alábbi címre küldeni: 
Beke János, 1126 Budapest, Királyhágó u. 4/A 

Beke János 84 esztendős, szegény paraszt család hatodik gyermeke. Életét mindig 
befolyásolta a szülőföld, a hazája iránt érzett kötelesség és szeretet. 1956-ban az ÉM 
Kavicsbányák tervosztályának vezetőjeként a vállalati munkástanácsba választották. 
Október 23-án ott volt a Bem-szobornál, a Parlament előtt, majd a Sztálin szobor 
ledöntésénél. A harcokban nem vett részt, a munkástanács tagjaként tevékenykedett. 
Élelmiszert hoztak vidékről, és együttműködtek a munkástanácsokkal. 1956. november 
18-án elhagyta az országot, de néhány napon belül visszajött, mert nem akarta öt 
gyermekét kitenni a megtorlásnak. A rendszerváltozást követően aktívan tevékenykedik. 
Ma is 1956 szellemi örökségének ápolásáért küzd. 

 

1956 

 Szalay Lajos rajza 
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Ramon Cue Romano 

Magadra hagytunk 
Mert Európa szívében előttünk 
Fényes nappalon  megtörténhetett, 
Hogy megaláztak téged kis húgunk, 
És mi magadra hagytunk Tégedet... 

(spanyolból fordítva, idézet) 

Cúth János (Kanada): 

DICSŐSÉGÜNK ÖRÖK SZIMBÓLUMA: 
A déli harangszó 

A harang szava egykor végigkísérte az emberek életét, keretbe 
foglalta hétköznapjaikat, ünnepeiket. Mára veszített hajdani 
fontosságából, de a régi latin nyelvű mondás: vivos voco, mortuos 
plango, fulgura frango – azaz: az élőket hívom, a halottakat elsiratom, a 
villámokat megtöröm, ma is ugyanúgy érthető. A harangszó hívás, 
figyelmeztetés, emlékezés és emlékeztetés, védelem és védekezés 
egyaránt. Egy-egy közösség sokat áldozott arra, hogy szépen csengő, 
hírüket messze vivő harangjuk legyen. 

A haranghasználat rendje évszázadok alatt alakult ki, de vajon 
tudjuk-e mindannyian, miért szólnak minden délben a harangok? 

Ezzel kapcsolatban a közelmúltban, a harangöntést bemutató, 
színes képekkel illusztrált írásomban felidéztem azt a lélekemelő 
történelmi tényt, amely szerint a déli harangszó a rettenthetetlen, nemes 
szívű hadvezérnek, Hunyadi Jánosnak az előrenyomuló török sereg 
felett aratott dicsőséges győzelme tiszteletére csendül fel minden 
délben, III. Calixtus pápa rendeletére. Ezt a megállapításomat egy 
okvetetlenkedő olvasónk olyan alapon kifogásolta, hogy a 
szerkesztőségnek illene tudni, hogy III. Calixtus pápa nem Hunyadi 
Jánosnak a mérhetetlen török túlerővel (II. Mehmed) szembeni 
példátlan győzelmét illetően rendelte el a déli harangszót, hanem az azt 
megelőzően történt, amikor is a pápa keresztes hadjáratot hirdetett a 
törökök ellen, és imabullájában rendelkezett a napi háromszori 
harangszóról, hogy az szólítson imára a kereszténység védelmében. 
Hogy úgymond, ez megtalálható a Glatz Ferenc által összeállított  
Magyarok Krónikájában, sőt javasolja, hogy igazán megszerezhetnénk 
magunknak ez a kötetet (potom 80.000 forint). 
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Nos, e helyről üzenem okvetetlenkedő honfitársunknak, hogy 
szerencsétlenségemre áttanulmányoztam az ajánlott művet, amely 
méltán viselhetné a Magyartalan Krónika címet, mivel egy 
tendenciózusan összeállított, féloldalasan tájékoztató munkáról van szó, 
amelyre éppen az olyan féligazságok jellemzők, mint a déli harangszó 
eredetét tárgyaló, félrevezető cikk. Ezzel szemben lássuk a valóságot, 
amely nem valamely magyarellenes fércműből, hanem magának, III. 
Calixtus pápának a munkásságát tárgyaló leírásból származik: 

1453 május 29-én az oszmánok alig 21 éves uralkodója, II. 
Mehmed (1451-1481) elfoglalta Konstantinápolyt, a Bizánci Birodalom 
fővárosát, a „városok városát”. Az ifjú uralkodó felvette a Hódító 
melléknevet, és a várost hamarosan birodalma fővárosává tette, 
szimbolikusan is kifejezve politikai ambícióit: ő a bizánci császárok 
örököse, aki igényt formál azok hajdani világuralmára. Európa alig 
ébredt fel a döbbenetből, amikor Mehmed szultán félelmetes serege 
1456-ban Magyarország ellen, a térség egyetlen számottevő hatalma, az 
oszmánok régi balkáni riválisa ellen indult. III. Calixtus pápa (1455-
1458) keresztes hadjáratot hirdetett, és június 29-én „imabullájában” 
elrendelte, hogy napi háromszori harangszó szólítson imára minden 
hívőt a kereszténység védelmében. Így buzdítsák mindazokat, akik a 
hódítók ellen küzdenek. A pápa felhívása szokatlanul nagy visszhangra 
talált. 1456 nyarán minden eddiginél nagyobb – főként csehekből és 
németekből álló – keresztes had gyülekezett Bécs környékén. A 
keresztesek azonban soha nem találkoztak a Hódító seregével. Azokat 
Hunyadi János, Magyarország főkapitánya és a hetvenéves itáliai 
ferences szerzetes, Kapisztrán János (Giovanni da Capestrano), 
valamint az általuk besorozott zsoldosok és a környék felkelt 
keresztesei, magyar parasztok, kézművesek, szegény emberek állították 
meg Nándorfehérvár falainál 1456 júliusában. 

A Konstantinápolyt meghódító szultánra július 22-én Hunyadiék 
súlyos vereséget mértek. Sokan az ima erejének tulajdonították, hogy a 
mérhetetlen túlerőben levő oszmán hódítók ellen a Hunyadi János és 
Kapisztrán János által vezetett sereg győzelmet aratott. A pápai 
rendelkezésnek és Hunyadiék győzelmének híre közel egy időben 
érkezett meg Budára és Bécsbe. Így nem véletlen, hogy a déli 
harangszó mindennapossá váló gyakorlata rövidesen átértelmeződött, 
és a köztudatban ma már inkább a győzelem emlékeként él. Sőt, maga a 
pápa, amikor augusztus 6-án az Úr Színeváltozásának  (Transfiguratio 
Domini) napján értesült a győzelemről, elrendelte, hogy e napot az 
egész kereszténység ünnepként tisztelje. A pápa később számos más 
oklevélben is úgy említi a déli harangszót, mint a nándorfehérvári 
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csodáért szóló hálaadást. A korábbi pápai bulla megújításával VI. 
Sándor pápa a jubileumi Szentév kellős közepén, 1500 augusztus 9-én 
már arról rendelkezett, hogy a harangszó az egész keresztény világban 
minden délben szólaljon meg, jelezve, hogy a kereszténység védelme, 
az összetartás minden időben és minden helyen fontos kötelesség. 

Ez tehát a teljes igazság! Okvetetlenkedő olvasónknak pedig, ha 
nehezére esik, akkor is bele kell törődnie, hogy a déli harangszó 
Hunyadi János és Kapisztrán János hős magyar seregének a törökök 
feletti diadalára emlékeztet, nap, mint nap! Ellenben nem tudok mit 
kezdeni azzal a logikával, amely ünneplésre méltónak ítéli az oszmán 
hódítók elleni felszólítást a kereszténység védelmében, magától a 
sikeres védekezéstől, a fényes győzelem diadalától viszont elvitatja 
ugyanazt az ünneplésre méltó dicsőséget!? 
 
Ragács Ervin: 

AKIKÉRT NEM SZÓLT A HARANG 
Különös keresztút ez, amelynek egyetlen stációja van, az utolsó. A 

golgota, amely sintérteleppé vedlett, amelyet már régen nem 
használnak. Ez a golgota már nem vesztőhely, és egy ideje már 
sintértelep sem lehet, hiszen a temetőnek csak egy a rendeltetése, hogy 
nyugalmat adjon az elhunytaknak, és megnyugvást az élőknek. 

A délvidéki keresztutat járó magyarok az egy stációval rendelkező 
keresztút végén mindezt nem lelik meg. A temető ott van, de keresztek 
nélkül. Ennek a temetőnek a keresztjei ott nehezednek a megcsonkított 
családok lelkén. Ilyen lélekkel nehezen található megnyugvás olyan 
sírhant felett, amely nem ad megnyugvást az ott örök nyugalomra 
kényszeríthettek számára sem. 

Hogy is adhatna! Hisz az igazságtalanság nem ad megnyugvást, az 
elnyomás nem ad szabadulást, a terror nem ad szabadságot, a gyilkos 
nem ad életet. 

A délvidékre becsődülő igazságtalan és elnyomó terrort hozó, 
gyilkos rác csőcselék még soha sem hozott az itt élő magyarok számára 
megnyugvást: 1944 őszén sem. Azóta sem tudjuk azoknak a számát, 
akiket a legbrutálisabb módon végeztek ki a vörös csillag mögé bújó 
szerbek. 1944 őszén Csúrogon élő magyar nem maradt. A legtöbben 
közülük a sintérgödörben találtak örök nyugtalanságot, mintegy 1700-
an „tűntek” el akkortájt ezen a vidéken. Ezeknek a magyaroknak 
részére szeretnének nyugalmat, maguknak pedig megnyugvást lelni 
hozzátartozóik. De nem lehet! 
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Az első fejfa 50 év után került a tömegsírra, másnapra eltűnt. 
Azóta évente kerül egy kereszt minden évforduló alkalmával ugyanarra 
a helyre. Minden évben az évforduló másnapjára a kereszt eltűnik, a 
koszorúk, és a kegyelet virágai szétdobálva, az elhunytakért gyújtott 
gyertyák széttaposva. A kereszteken nem voltak nevek, sem évszámok. 
Csupán a következő töredék mondatok: „édesapáinkért”, „hol sírjaink 
domborulnak”, „megbűnhődte már e nép”, és ahogy gyűlt a keserűség: 
„nem feledünk”, és nem is szabad. Közben Szerbiában kitört a 
demokrácia (igaz, ebből csak a „rácia” valósult meg). A demokratikus 
változásokban bízva jött a gondolat: eljött az idő, hogy méltó hellyé 
váljon a magyar nép mártírjainak ez a nyugvóhelye is. Egy kőtáblát 
állítottak az ellopott keresztek helyén. Csupán csak ennyi: „Akikért nem 
szólt a harang 1944-45”. Történt ez 2002 október 12-én. De 17-re 
virradóra a rácok ledöntötték. A hatalmi szervek jóváhagyásával 
október 31-én visszahelyezték. November 3-án ünnepi keretek között, 
több száz hozzátartozó jelenlétében felszentelték. November 5-én 
reggelre a sírkő nem volt a helyén. Ott hevert szanaszét, darabokra 
törve – némán, mint annak idején a rác gyiloktól földre hullt magyar 
édesanyák, és édesapák, akiknek csak az volt a bűnük, hogy magyarnak 
szerették volna nevelni a gyermekeiket, és hogy a magyar nemzetből 
valók voltak. 

Különös keresztút ez, amelynek csak egy stációja van, a golgota, 
népek Krisztusának örökös nyugvóhelye, amely nem hagy nyugodni. 
 

Lipták Béla: 

ROMÁNIA ÚTJÁNAK AZ EU-BA 
ERDÉLYEN ÁT KELL VEZETNIE 

Az Antall kormány idején, 1992. október 23-nak éjjelén Szlovákia, 
magyar tulajdonú betontömbökkel, megkezdte határfolyónk elterelését. 
Ennek következtében Európa egyetlen belföldi tenger-deltájában 
kiszáradtak a kutak, és a kiszáradt folyómederben a halászok kézzel 
gyűjtötték a döglött halakat. 

1992. október 24-nek reggelén, 643 tüntetővel és hivatalos 
engedély nélkül átléptük a magyar-szlovák határt. A magyar oldalon 
egy deresedő bajuszos katonatiszt halk szavai arról a „hivatalos 
álláspontról” tájékoztattak, hogy mi a határátlépéssel törvényt sértünk. 
Miközben ezeket mondta, népi hímzésű sárga sísapkámat nézegette, 
nem nézett a szemembe, s mikor a párkán felfedezte a Kossuth címert, 
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attól kezdve csak a földet nézte, és mintha könny csillogott volna a 
szemében... 

Ma is szemem előtt van ez a könnyes szemű, parancsra váró 
magyar katona, aki ugyanúgy tudta, mint én: hogy egy szakasz magyar 
honvéd megakadályozhatná ezt a gyalázatot! De felettünk csak egy 
árva magyar helikopter körözött, s nekem az a verssor járt az eszemben, 
hogy: „aki egyszer rúgott a magyarba, az kedvet kap a rúgáshoz”. 

Több is veszett Mohácsnál?  
A menetünk élén, a kék-fehér transzparensünket négyen vittük: 

Örömy Zoli budapesti diák, egy győri munkásfiú és Arnóti Gabriella, 
egy 80 éves természetrajz tanárnő. Amikor odaálltunk a bulldózerek 
elé, tudtam, hogy nincs semmi esélyünk, hacsak  át nem megy rajtam 
az egyik – magyar gyártmányú betontömböket szállító teherautó. Azt is 
tudtam, hogy ha átmegy, ha elütnek egy amerikai állampolgárt, akkor 
felfigyel a világ, akkor leállítják ezt a szörnyűséget. Persze tudta ezt 
Meciar is, ezért a teherautó lefékezett, s minket félrerángattak. 

Aztán a Horn kormány idején, 1997-ben jött az első Hágai Kör, 
ahol a magyar delegáció a Kiegyezési Tervünk ellen, a szlovákok 
oldalán dolgozott, majd idén, a Gyurcsány kormány alatt jött a magyar 
Alkotmánybíróság döntése, amely tárgyalás nélkül elutasította a 
perünkben követelt második Hágai Kört. Egyszóval, 1992 és 2005, az 
egymást követő magyar kormányok abban egyetértettek, hogy 
határfolyónkat nem kell megvédenünk. 

Szolganépnek mije van? 
Elnézést, hogy látszólag elkanyarodtam a Bárki-Jeszenszky vita 

alaptémájától, de valójában a Duna ügye is ide tartozott, mert az elmúlt 
15 év kormányainak bizony közös vonása volt, hogy mindig a 
következő választás kimenetelében, tehát pártpolitikában gondolkoztak, 
s nem történelmi távlatokban, nem nemzeti érdekben. E miatt a 
nagyidai pártoskodás miatt, kormányaink még azt az alapvető feladatot 
sem végezték el, hogy a világ közvéleményében tudatosítsák a „magyar 
kérdés” létezését. Ezért a világ nem is tudja(!), hogy Európa 
legnagyobb kisebbségei, tehát az orosz, albán, cigány stb. mellett 
létezik egy magyar kisebbség is! Azt sem tudja, hogy ez a nemzeti 
kisebbség olyan emberek közössége, akik nem emigránsként kerültek 
idegenbe, hanem ma is a szülőföldjükön, apáik és nagyapáik építette 
falvaiban és városaiban élnek, s úgy váltak idegenné, hogy a 
nagyhatalmak újrarajzolták körülöttük a határokat. Nem újdonság ez, 
már Arany János is figyelmeztetett arra, hogy: 
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Ezelőtt a háborúban 
Nem követtek semmi elvet, 
Az erősebb a gyengétől 
Amit elvehetett, elvett. 
 
Most nem úgy van. A világot 
Értekezlet igazgatja: 
S az  erősebb ha mi csínyt tesz, 
Összeül és helybenhagyja. 
 

A világ azt nem tudja, hogy a Csehszlovákiát és Jugoszláviát 
létrehozó Neuilly-i és Saint-Germain-i szerződések mellett volt egy 
Trianon-i szerződés is! A magyar kormányok dolga lett volna, hogy 
amikor ezeket a mesterséges államalakulatokat felszámolták, amikor az 
azokat létrehozó szerződéseket semmisnek nyilvánították, akkor 
követeljék Trianon revízióját is. Nem ez történt! A „néma gyerek” 
sorsára jutottak elszakított testvéreink. 

Pedig hát minden nemzetnek kötelessége, hogy érdekeit megvédje! 
Azt helyette más el nem végzi! Ebből a szempontból a világ nem 
változott az elmúlt századokban, és majd a 21. században sem. Addig 
viszont nem lehet az érdekeink megvédésére vonatkozó nemzeti 
stratégiánk, egy olyan össznemzeti egyetértésünk, amelyet minden 
kormány magáénak vall, amíg tárgyilagosan fel nem mérjük, meg nem 
vitatjuk lehetőségeinket, a rendelkezésünkre álló eszközöket és azok 
alapján meg nem egyezünk elérhető céljainkban. 

Az alábbiakban felvázolok néhány alternatívát, olyanokat, amelyek 
biztosíthatják mind a magyar nemzetnek szülőföldjén való 
fennmaradását, mind megalázott népünk önbecsülésének a 
visszaszerzését. Az ez ideig tartó tétlenséget, mint követendő utat, meg 
sem említem, és így az alkománymódosítást, kettős állampolgárságot, 
nemzeti vízumot vagy magyar személyi igazolványt is csak az után 
tartom tárgyalandónak, miután már van stratégiánk az alapfeladat, a 
kisebbséggé alázott nemzetrészeink fennmaradásának biztosítására. 

Szomszédaink önérdeke 
Dél-Tirol példája mutatja, hogy igenis születhet megegyezés, ha az 

mindkét félnek érdeke. (Mint tudjuk, a Saint-Germain-i szerződés 
1919-ben Olaszországnak ítélte Dél-Tirolt és azon belül a német 
lakosságú Bolzanót, de ma már az olasz alkotmány garantálja Dél-Tirol 
autonómiáját és a  német ajkú nemzeti kisebbség helyi önrendelkezését, 
jogainak védelmét. 
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Így a magyar külpolitikának is alapvető céljának kell lennie, hogy 
kisebbségeink hosszú távú fennmaradását szomszédainknak is érdekévé 
tegye. Ez pedig elérhető mind pozitív, mind negatív eszközökkel, 
módszerekkel (mint ahogy az angol mondja, a “carrot or the stick” – 
eszközeivel). 

Milyen eszközökkel rendelkezünk? 
Románia esetében például, Magyarországnak ki kellene mondania, 

hogy minden eszközzel ellenzi majd Románia EU tagságát addig, amíg 
a magyar nemzeti kisebbségek vissza nem nyerik helyi 
önrendelkezésüket, autonómiájukat. Meg kell értetni – nem csak 
Romániával, de az Európai Unióval és a világ közvéleményével is –, 
hogy Románia útja az EU-ba csak Erdélyen keresztül vezethet! 
Ugyanakkor, szövetségeseket is szerezhetnénk ehhez az igyekezethez, 
ha támogatnánk azokat a politikai erőket, akik egész Erdély 
autonómiájáért dolgoznak, elvégre egy autonóm Erdélyen belül a 
magyar nemzeti kisebbségek autonómiája már szinte magától értetődő 
lenne. 

A magyar parlament szeptember 26-án szavazott arról, támogatja-e 
Románia EU-csatlakozását. Az eredmény: 257 igen, 6 nem és 1 
tartózkodás. Szeptember 26-án ennyire futotta! Szeptember 26-án 
Magyarország nem élt a lehetőséggel, hogy felhívja a világ figyelmét 
Romániának az önkormányzatisággal, a székely autonómiával 
szembeni merev és elutasító magatartására. Így szeptember 26 
odakerült december 5 mellé! A képviselőházban is megismétlődött a 
nemzeti szégyen! A magyar képviselők többsége, jobb és baloldaliak 
egyaránt(!) kimondták, hogy őket nem érdekli Erdély vagy az ott élő 
honfitársaink sorsa, nem érdekli őket a nemzet jövője. Ez a többség 
csak a húsosfazékhoz  kíván közel maradni, s ennek érdekében azt 
teszik, ami a pártfőnök érdeke. 

Ugyanakkor akadtak maroknyian magyar szívű, nemzetben 
gondolkozó képviselők is. Ilyen volt a 6 nemmel szavazó független 
képviselő – Balogh László, Boros Imre, Ékes József, Körömi Attila, 
Lezsák Sándor és Medgyasszay László – akik megérdemlik, hogy 
nevüket megjegyezzük. 

Ne gondoljuk, hogy baj az, ami történt! Nem baj! Jó tudni, hogy 
eljött a nagytakarítás ideje! Jó tudni, hogy egyik párt vezetősége sem 
jobb a másiknál! De azt is jó tudni, hogy így, ilyen lépésekben 
formálódik, alakul a demokrácia. Így tanul, tájékozódik a magyar 
közvélemény. Így tudja meg a szavazó, hogy melyik képviselő érdemli 
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meg az ő szavazatát és melyik nem! Így tudja meg, hogy nem szabad 
vakon csak pártokat támogatni, hanem az egyéni képviselőre kell adni a 
szavazatainkat! 

Persze, csak így tudja meg a képviselő is, hogy szavazói 
odafigyelnek a tetteire, hogy újraválasztása nem azon múlik, hogy mit 
mond, hanem azon, hogy mit tesz! Beszélhet ő hazaszeretetről napestig, 
ha tettei az ellenkezőjét bizonyítják.  

Ezért nagyon fontos, hogy a következő képviselő választáson a 
magyar szavazó levonja a helyes következtetést, és megtisztítsa a mi 
országunk házát. Nem kell ehhez sok! Csak annyi kell, hogy a szavazó 
tudja a képviselője nevét, s ha az igennel szavazott, akkor ne szavazzon 
rá! 

Jól tudjuk, hogy minden szavazást követ egy újabb szavazás. 
Tudjuk, hogy a jelenlegi pártjaink vezetői mind megbuktak a tegnapi 
vizsgán! De tudjuk azt is, hogy csak a magyar szavazókon múlik a 
következő szavazás kimenetele! Rajtuk múlik, hogy a következő 
választáson magyar szívű jelöltekre adják-e szavazataikat, mert meg 
kell tanulnunk végre, hogy a vak pártlojalitás a demokrácia legnagyobb 
ellensége! Nem az a fontos, hogy valamelyik párt jobb, vagy 
baloldalinak nevezi magát, hanem az, hogy annak vezetői tisztességes, 
szavahihető emberek legyenek. Persze az sem baj, ha a hazug pártok 
szétesnek, és létrejön egy ideológiák feletti, a nemzeti érdekeket és a 
magyar kibontakozást szolgáló koalíció. 

Lipták Béla a Yale Egyetem volt tanára. 

 

Dr. Nemes Imre (Ausztrália): 

TRIANON  
 „The evil that men do lives after them; 

The good is oft interred with their bones”. 
Shakespeare – Julius Ceasar  

1920. június 4-én, a versaillesi Grand Trianon palotában, az első 
világháború győztesei – saját elveik szégyenletes elárulásával – 
feldarabolták az ezer éves Magyarországot. A levágott országrészeket 
pedig nagylelkűen szétosztották az éhes hiénafalkaként koncot leső 
kiváltságosak között, akik részint csak nagyon szerényen járultak hozzá 
a győzelem kivívásához, részint pedig a vesztes oldalon harcoltak négy 
éven keresztül a jutalomosztók ellen. 
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Azóta Trianon baljós dátuma szinte tüzes-vassal van beégetve 
mindazok agyába, akiknek Magyarország ezeregyszáz éves múltjának 
emlékezete nem haszontalan kacat, hanem szomorú-büszke 
magyarságuk természetes forrása. Az ilyen emberek évről-évre 
összejönnek június 4-én, nem azért, hogy búsmagyarkodjanak, hanem 
hogy emlékezzenek és emlékeztessenek a huszadik század 
politikusainak egyik leggyalázatosabb döntésére, akik éveken keresztül 
mint a „Jog és az Igazság” kizárólagos képviselői handabandáztak a 
világpolitika színpadán, hogy utána annál alaposabban lábbal tapossák 
milliók jogait és igazságát. Mi is azért vagyunk itt, hogy emlékezzünk 
és emlékeztessünk a békekonferenciának álcázott versaillesi 
világszédelgés végső jelenetére, a magyarság trianoni tragédiájára és a 
felfuvalkodott békebírák erkölcsi csődjére. 

Nem valószínű, hogy Magyarország mostani kozmopolita-
internacionalista kényurai egy percet is vesztegetnének valamiféle 
trianoni megemlékezésre. hiszen a legmagasabb közjogi személy már 
régen kinyilatkoztatta, hogy nincs szükség határváltoztatásra, vagyis jó 
helyen vannak a határok... A valamivel csekélyebb fajsúlyú 
kiskirályokat pedig teljesen elfoglalja Magyarország eddig még el nem 
tulajdonított javainak saját, már most is tömött zsebükbe varázslása, és 
a tömött zsebek biztosítása új, szent és sérthetetlen törvényekkel. 

Az ő jövőképükben Magyarország mint nemzetközi bazár szerepel, 
a nemzet 86 éves sérelmeinek orvoslása, úgy tűnik, nem része 
tereiknek. A trianoni tragédiáról – amit pedig nemrégiben már Richard 
Holbrooke, az USA volt helyettes külügyminisztere is megemlített – 
szónokolhatnak olyanok, akiknek nincs jelentőségük, és már rájuk van 
ütve a szélsőséges nacionalizmus bélyege. Ezt a minősítést kétségkívül 
mi is megkapnánk, ha ma Magyarországon élnénk. 

A trianoni békebírák – mert a békegyártók hivatva érezték 
magukat bírákként ítélkezni a szerintük bűnös Magyarország felett – a 
vádlottat távollétében, hamis tanúk segítségével halálra ítélték. 
Hazudott az a két, pánszláv zsoldban álló professzor, Ernst Denis és 
Louis Eisenmann, akik a mártírhalált halt Tisza István emlékét azzal az 
arcátlan váddal gyalázták meg, hogy mint Magyarország 
miniszterelnöke, ő robbantotta ki a világháborút. Az már nem is 
meglepő, hogy Benes Eduárd, a hírhedt pánszláv kalandor és a frissen 
összetákolt Csehszlovákia első külügyminisztere, majd későbbi elnöke, 
ugyanezt a hazugságot kürtölte világgá már 1915-ben. Benesnek ezt a 
hazugságát harsányan visszhangozták az oláh és a szerb diplomaták, 
mert tudták, hogy a bűnösnek hazudott Magyarországot annál 
könnyebben lehet kifosztani a békekonferenciának maszkírozott 
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trianoni komédián. (Az igazság – amit természetesen a fennkölt 
békebírák is ismertek – az volt, hogy a világháborúban résztvevő összes 
állam vezető politikusai közül egyetlenegy sem igyekezett 1914-ben a 
háborút olyan őszintén és határozottan elhárítani, mint gróf Tisza 
István, Magyarország miniszterelnöke. De nem sült le a bőr a fennkölt 
békebírák képéről, amikor a gyilkos trianoni békeparancsot 
Magyarország háborús bűnösségével indokolták.) 

A trianoni békegyártók ugyan mindig az igazságra hivatkozva 
hozták meg hajmeresztő döntéseiket, de valójában nem érdekelte őket 
az igazság. Ezt számtalan tény bizonyítja, de talán a legjellemzőbb és 
legfelháborítóbb bizonyítékot az a budapesti történész fedezte fel, aki a 
kádári időkben, a hetvenes évek elején, kutatási engedélyt kapott a 
francia külügyminisztérium irattárában, és ott megtalálta azokat a 
védőiratokat, felvágatlanul, tehát olvasatlanul, amelyeket a magyar 
békedelegáció 1920-ban reményteljesen benyújtott a 
békekonferenciához. A címzettek, a békebírák, az iratokat át sem 
olvasták. Ilyen emberek döntöttek állítólag a megsértett erkölcsi 
világrend nevében 3.5 millió magyar sorsáról, akiknek leszármazottai 
jelenleg a meciárok, iliescuk és milosevicsek demokráciáját 
kénytelenek elszenvedni. 

Lehetetlen megrendülés és felháborodás nélkül olvasni Henri Pozzi 
beszámolóját Trianonról, aki, mint francia diplomata, bepillantást nyert 
az akkori világpolitika boszorkánykonyhájába, és a trianoni 
békediktátum előkészítésében is résztvett. Amit ott látott és tapasztalt, 
az annyira megdöbbentette és felháborította, hogy felháborodását és a 
jövő feletti aggodalmait két könyvben fektette le. A könyvek címe: „A 
háború visszatér” és „Századunk bűnösei” (Új kiadásban e két könyv 
Magyarországról talán még beszerezhető). A „Századunk bűnösei” 207-208. 
oldalán többek között ez áll Trianonról: 

„A trianoni karnevál. A trianoni békekonferencia napjai 
felejthetetlen hatással voltak azokra, akik a versengések, cselszövések 
és alacsony érdekek e feszült légkörében éltek. Örökké emlékezetes 
marad számunkra a legkülönfélébb nemzetközi kalandorok 
társaságának vetélkedése. Férfiak és nők tolongtak és tülekedtek sóvár 
kapzsisággal a konc reményében... A megvesztegetésekre előirányzott 
költségvetés mesés vagyonok és érdekek, értékes területek és 
méltóságok megkaparintásával kecsegtetett... Szenvedély, a 
gyűlölködés, az értelem és tudás arculcsapása siralmas látványt 
nyújtott. Mindenütt ugyanazon emberek nagyravágyása és számítása 
volt a mérvadó... Akik tisztán látták a helyzetet, kétségbeesve 
tapasztalták, hogy tanácsaikat és bírálataikat visszautasítják. Ezer éves 
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problémákat egyetlen kardvágással oldottak meg. Kényük-kedvük 
szerint szabdalták és csonkították az országokat”. 

Téved, aki azt hiszi, hogy Ausztria-Magyarország szétrombolása, 
illetőleg Magyarország trianoni feldarabolása egy-két tudatlan politikus 
ötletszerű tette volt. Az erre vonatkozó tervek már évekkel 1914 előtt 
megszülettek Szentpétervárott, a cári Oroszország fővárosában, ami 
természetesen egyúttal a pánszlávizmus idegközpontja volt. Innen 
gurult a rubel, amely megvásárolta, és Ausztria-Magyarország ellen 
hangolta a szégyenletesen korrupt francia sajtót, külpolitikát és 
közvéleményt, és pénzelte a politikai izgatást Ausztria-Magyarország 
nemzetiségei között. Mihelyt tisztázódott, hogy az elkövetkezendő 
háborúban Oroszország Franciaország és Anglia oldalán harcol majd a 
Német Birodalom és a Monarchia ellen, Franciaország és Anglia sajtója 
és külügyi szolgálata fokozott mértékben kezdte támogatni a 
Monarchia ellen irányuló pánszláv izgatást. Ha azoknak az 
újságíróknak a szerepét megvizsgáljuk, akik ezen a vonalon angol és 
francia színekben tevékenykedtek, elképedve tapasztaljuk, hogy a skót 
újságíró, Seton Watson, a Times külpolitikai rovatvezetője, Wickham 
Steed, a Le Temps külpolitikai rovatvezetője, André Tardieu, nemcsak 
kényes és fontos diplomáciai akciókat szerveztek országuk számára a 
háború előtt és alatt, hanem mint a szláv érdekek fanatikus támogatói, 
Trianonban is kulcsszerepet játszottak. 

Hogy mennyire tervszerűen történt minden Trianonban, arról 
Henri Pozzi mellett  J. F. Montgomery – az USA követe Budapesten 
1933-tól 1941-ig – is lerántja a leplet “Hungary, the Unwilling 
Satellite” című könyvének 9-11. oldalán: 

„Szövetségeseink és a hozzánk társult országok törvénybe iktatták 
számunkra, hogy kivel szemben viseltessünk megrögzött gyűlölettel, és 
kivel szemben megrögzött elfogultsággal Kelet-Európában. Mi erre 
azzal válaszoltunk, hogy engedelmesek és megbízhatók voltunk, mint az 
igavonó barmok. Addigra az angolok és a franciák már kidolgozták a 
latin-szláv együttműködés-koncepcióját a nem-latinokkal és nem-
szlávokkal szemben. Az osztrákok és a magyarok se nem szlávok, se 
nem latinok. Ezért ezzel a kettővel úgy bántak, mint legyőzöttekkel és 
bűnösökkel, ellenben Ausztria-Magyarország szlávjait győzteseknek 
nyilvánították. 

Nekünk, amerikaiaknak megparancsolták, hogy szeressük 
Csehszlovákiát, Romániát és Jugoszláviát, és tapsoljunk annak, hogy 
rosszul bánnak a magyarokkal és az osztrákokkal. Megtettük... 
Magyarország és a németajkú Ausztria legjobb tartományainak 
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elvesztését szenvedte el. Meghajoltunk ez előtt a rendezés előtt... Ha 
megfelelt az angoloknak és a franciáknak, hogy osztrákok és magyarok 
millióit cseh uralomnak, magyarokat román uralomnak és horvátokat 
szerb uralomnak vessenek alá, akkor mi ugyan miért finnyáskodjunk? 
Soha még csak meg sem hallgatták azokat az embereket, akiket 
szomszédaik létfeltételeiktől fosztottak meg”. 

Montgomery szerint tehát Trianont Angliának és Franciaországnak 
köszönhetjük. Montgomeryt nehezen lehetne véresszájú, szélsőséges 
magyar nacionalistának nyilvánítani. 

Alátámasztja Montgomery okfejtését Ives de Daruvár: “The 
Tragic Fate of Hungary” című könyve is, amelynek 173. oldalán 
bepillantást nyerünk egy olyan francia tervezetbe, amely már jóval 
1914 előtt született és Ausztria-Magyarország szétrombolására és 
Franciaország európai hegemóniájára irányult. E terv szerint Ausztria-
Magyarország helyét látszólag független, de valójában Franciaországtól 
függő kis államok foglalták volna el, éspedig szándékosan olyan 
igazságtalanul megvont, állandó ellenségeskedést gerjesztő határokkal, 
hogy ezek a népek többé soha nem lettek volna hajlandók újra közösen 
egy állam keretében élni. Francia számítások szerint egy ilyen 
elrendezés egyszer s mindenkorra megakadályozta volna a Monarchia 
szövetségi alapon történő újjászerveződését és megszilárdulását, ami – 
ha megvalósult volna – egy sokkal hatalmasabb riválist jelentett volna a 
Duna-medencében Franciaország számára, mint amilyen a Habsburg-
birodalom volt az évszázadok folyamán. 

Itt magától felmerül a kérdés: Hát nem emlékeztet gyanúsan a 
trianoni elrendezés és Közép-Európa sorsa a két világháború között erre 
az 1914 előtti francia tervezetre? (Egyébként Ives de Daruvárt sem 
lehet ködösagyú, véresszájú magyar nacionalistának minősíteni, bár 
apja magyar, anyja francia volt. Ő maga Franciaországban nőtt fel, a 
második világháborúban, mint francia katona harcolt a németek ellen és 
súlyosan megsebesült). 

De nemcsak megalomániás francia politikusok – ez a szerzet a 
közelmúltban atombombákat robbantott szinte Ausztrália küszöbén – 
tervezték Ausztria-Magyarország  szétrombolását, hanem egy nagy 
befolyású nemzetközi szervezet is. Itt átadom a szót Fejtő Ferencnek, 
aki 1945 után, mint az első demokratikus magyar kormány párizsi 
sajtóattaséja Nyugatra disszidált, s azóta mint történész dolgozik 
Franciaországban. (Nyilván őt sem lehet ködösagyú, szélsőséges 
magyar sovinisztának kikiáltani.) Fejtő évekig kutatott a Francia 
Országos Levéltárban, a Francia Külügyminisztérium Levéltárában, a 
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Párizsi Rendőrkapitányság Levéltárában, a Bécsi Udvari és Állami 
Levéltárban és a franciaországi Grand Orient Szabadkőműves Páholy 
levéltárában, mielőtt megírta: „Rekviem egy hajdan-volt birodalomért – 
Ausztria-Magyarország szétrombolása” című művét, amelynek 329-
330. oldalán többek között ez áll: 

„Az Osztrák-Magyar Monarchiát a Franciaországban és Nagy-
Britanniában eluralkodott általános osztrákgyűlölet tette tönkre, 
amelynek élharcosai a szabadkőművesek voltak, akik régóta várták a 
leszámolást klerikális főellenségeikkel. Az osztrákgyűlölet, amely 
ügyesen kihasználta a Monarchián belül autonomista és szeparatista 
mozgalmakat, mégpedig úgy, hogy segítette kibontakozásukat... De ha 
(a szabadkőművesek) céljai különböztek is a „tiszta” osztrákgyűlölő 
nacionalistákétól, nem elhanyagolható részük volt a Monarchia 
felosztásában”. 

Ehhez csak annyi hozzáfűzni való van, hogy a Monarchia két 
pánszláv sírásója, Benes és Masaryk, eredetileg szürke, jelentéktelen 
emberek, külföldön mintegy varázsütésre kapcsolatokat tudtak 
teremteni az Entente legfontosabb és legelfoglaltabb politikusaival. 
Benes és Masaryk mindketten szabadkőművesek voltak. 

A Monarchia szétrombolására irányuló fenti terveket megtoldották 
a háború végén a francia vezérkar szakértői, akik az újonnan létrejövő 
utódállamok számára könnyen védhető stratégiai határokat követeltek. 
Ezért tolták le a békefabrikálók Csehszlovákia határát oly messze 
délfelé, hogy Budapest a cseh ágyúk  hatótávolságába kerüljön, s azért 
tolták fel Jugoszlávia határát északra, hogy Belgrád ne kerüljön a 
magyar ágyúk hatótávolságába. Nagy-Románia azért kapott az 
Alföldből is egy hatalmas darabot, hogy a Kisantant összefüggő 
stratégiai vasútvonalat kapjon. 

A tisztelt francia stratégákat természetesen egy csöppöt sem 
érdekelte, hogy hány magyar kerül ezáltal cseh-, oláh-, és szerb uralom 
alá. Tehát a Monarchia szétrombolásának tervei készen voltak 
Szentpétervárott, Párizsban, Londonban, Belgrádban és másutt, már 
csak az alkalmat kellett kivárni, hogy megvalósuljanak. A háború 
végével az alkalom is megjött. 

Mire a magyar békedelegációt Párizsba rendelték, hogy közöljék 
és aláírassák vele a történelmi Magyarország halálos ítéletét, addigra a 
nyugati propaganda és diplomácia már teljes munkát végzett. Woodrow 
Wilson amerikai elnök híres-hírhedt 14 pontja – amelyben Németország 
és a Monarchia háborús nélkülözésektől elcsigázott társadalma 
nemrégen még az igazságos béke alapját és a szebb jövő zálogát látta – 
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már régen a lomtárban nyugodott. Wilsont ugyanis közben 
meggyőzték, hogy a demokrácia és a haladás érdekében a Monarchiát 
szét kell rombolni és így Magyarországot fel kell osztani. Ezért Wilson 
1918 októberében elárulta saját nagy eszményét, a népek 
önrendelkezését biztosító 14 pontot, amennyiben közölte Károly 
császárral és királlyal, hogy a Monarchia nemzetiségei már kifejezték 
elszakadási szándékukat;  ezért az egyes nemzetiségek már nem 
dönthetik el népszavazással, hogy hova akarnak tartozni, és a 
Monarchia fenntartásáról szó sem lehet. (Furcsa okoskodás, nemde?) 
Vagyis Wilson fenntartás nélkül elfogadta a francia-angol álláspontot a 
Monarchiát illetőleg. Ez Magyarországra nézve azt jelentette, hogy a 
háború befejezése után maguk a csehek, szerbek és az oláhok döntötték 
el, hogy mekkora területeket hasítanak ki Magyarországból, mégpedig 
a páduai fegyverszünet megsértésével. Megkapták erre a bíztatást és 
felhatalmazást elsősorban Clemenceau Franciaországától. 1920 
januárjában, amikor a magyar békedelegáció Párizsba érkezett, az 
ország háromnegyed része és a magyar nép egyharmada már régen 
idegen megszállás alatt volt, és ezt a kész tényt a magas 
békekonferencia már egy évvel előbb elfogadta. 

Magyarország sorsáról hogy milyen körülmények között döntöttek 
a fennkölt békebírák, arra Henri Pozzi a koronatanú: 

„Látszólag Wilson vezette a tanácskozásokat. Wilson Tardieut 
őszinte bizalmával tüntette ki. Valójában Wilson csak játékbáb volt 
bizalmasa, House ezredes kezében. Csak benne bízott, őrá hallgatott. 
Csak azt fogadta el, amit House javasolt. Wickham Steed, a Times 
külügyi rovatának egykori vezetője, emlékirataiban beszámol arról, 
hogy House mindent vele beszélt meg. Steed viszont csak azt tanácsolta 
és sugalmazta Housenak, amit cseh barátai: Masaryk, Benes, Osusky 
és Krámázs javasoltak”. (Századunk bűnösei, 211-212. oldal).  

Clemenceau francia miniszterelnök végzetes szerepéről ezt írja 
Pozzi: 

„A Tigrisnek két rögeszméje volt: Elszász-Lotharingia 1792-i 
határainak visszaállítása és a katolikus, antidemokratikus Osztrák-
Magyar Monarchia megsemmisítése”. (uo. 209. o.) 

Pozzi szerint André Tardieu, a szlávok mindenható támogatója 
játszotta Trianonban a legvégzetesebb szerepet: 

„Tardieu régóta megállapította programját és cselekvési 
szabadságot nyert Clemenceautól. Ő volt a békejavaslat kidolgozásával 
megbízott albizottság elnöke. Ő rendelkezett a cenzúrával. Tetszés 
szerint befolyásolhatta a sajtót. Ő volt a legfőbb úr... Amikor Tardieu 
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hozzálátott a Monarchia feldarabolásához, és megbontotta az európai 
egyensúlyt, Clemenceau, aki mindenáron elnök akart lenni, csak a 
választásokkal törődött. „Magyarország számára nincs könyörület” – 
jelentette ki Tardieu azon a napon, amelyen elfoglalta a bizottság 
elnöki székét... A történelem ítélőszéke előtt Tardieu felel a békeműért. 
Vak gyűlölete jóvátehetetlen következményekkel járt”. (uo. 210/225. o.) 

Pozzinak nem voltak illúziói Trianon erkölcsiségét illetőleg:  
„Az oroszlánok leterítették az oszták-magyar zsákmányt – a hiénák 

lesték a pillanatot, hogy összemarakodjanak fölötte, és a kiéhezett 
sakálok lesben álltak a sötétben”. (uo. 219. o.) 

Pozzi ismételten hangsúlyozza, hogy  Trianonban nem történelmi 
igazságszolgáltatás történt és nem elnyomottak felszabadításáról volt 
szó: 

„Trianonban nem az volt a fontos, hogy kinek van igaza, hanem 
hogy kinek mit követel az érdeke. Két évvel később ezt az elvet maga 
Tardieu is beismerte, amikor Magyarország népszavazást követelt a 
Felvidék számára. Ezt azért utasították vissza, mert tudták, hogy 
Magyarország javára dölt volna el. Tardieu ezt így fejezte ki 
emlékirataiban:”Választanunk kellett a népszavazás vagy 
Csehszlovákia megteremtése között”.(uo. 223-224. o.) 

(Elhangzott Sydneyben  a Történelmi Tények Fóruma 
által rendezett, Trianonról megemlékező összejövetelen) 

 
A trianoni egyezménnyel elcsatolt területek.  

Emlékezzünk TRIANONRA! 1920. június 4. NEM FELEJTHETÜNK! 

E M L É K E Z Z Ü N K ! 
86 éve veszítettük el az 

ezeréves Magyarország kétharmadát! 
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III. 
MAGYARSÁGUNK SORSKÉRDÉSEI 
 

Dr. Tápay Miklós (Cincinnati, Ohio): 

A NÉPESSÉGALAKULÁS VÉGLETEI 
A MAGYARSÁG KRITIKUS FOGYÁSA 

Századunk történelme alakításában döntő, meglehet fő szerepe lesz 
majd Földünk népessége alakulásának. E tekintetben jelenleg két, 
egymással teljesen ellentétes dinamikájú helyzettel állunk szemben: 
amíg egyfelől a fejletlenebb országok lakossága szinte 
feltartózhatatlanul növekszik, addig a civilizált országok lakossága 
egyre gyorsuló ütemben fogy. A kettő közül az előbbi az, amely a 
népesség eddigi stabil eloszlását a világon máris alapjaiban fenyegeti és 
globális problémává tette a velejáró szociális, egészségügyi és 
környezetkárosító következményeket. 

A túlnépesedés eredményeként a Föld lakossága az utolsó 40 
évben megduplázódott, 1999 októberében elérte a 6 milliárdot és 
évente Németország lakosságával, 80 millióval növekszik. Ennek a 
növekedésnek 97%-a a világ legszegényebb régióiban történik.  Ma 
már nem London a világ legnépesebb városa – ahogy ezt 50-60 évvel 
ezelőtt tanultuk –, hanem a 20 milliós Mexicó City. 2015-re 
előrevetítve 23 városnak lesz 10 milliónál több lakosa és ebből 19 a 
fejletlenebb országokban lesz majd található. A túlnépesedés kritikus 
problémájával késedelem nélkül szembe kell nézni, ezt az Egyesült 
Államok és még 57 más ország nemzeti tudományos akadémiája az 
alábbi nyilatkozattal dramatizálta: „Megítélésünk szerint ahhoz, hogy 
az emberiség képes legyen ennek szociális, gazdasági és környezeti 
problémáival eredményesen foglalkozni, szükséges a zero 
lakosságnövekedés elérése még gyermekeink életében”. 

Ezzel szemben és ezzel egyidőben a Föld fejlettebb, iparosodott 
országaiban a lakosság száma az utolsó két évtizedben rohamosan 
csökkent. Európában pl. valamennyi nép lélekszáma csökken az 
albánok és a cigányok kivételével. Ehhez hasonlóan csökken az észak-
amerikai fehér lakosság száma is. Míg a túlnépesedésre volna megoldás 
az iskoláztatás kiterjesztésével, a családtervezéssel, a terhesség 
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megelőzésével, a születésszabályozás irányításával (l. Kína), és az átlag 
életnívó felemelésével –, addig a lakosság csökkenésére mindezideig 
nem látunk hatásos ellenintézkedést és átfogó tervet, sem hazánkban, 
sem más európai államban. Különösen hátrányos a helyzet ebben a 
tekintetben hazánkban, ahol a reménytelen lakáshelyzet, alacsony 
jövedelmek és a pártállam anya-, gyermek- és családellenes 
következménye 56-os forradalmunk óta folyamatosan  érvényesült és 
ebben a felemás rendszerváltás sem hozott eddig javulást. A lakosság 
növekvő iramú fogyása végeredményben az érintett társadalom 
elöregedését vonja maga után, a nyugdíjasok és munkavállalók közötti 
szükséges 1:4 vagy 1:4.2 arány megváltoztatásával. Ez egy újfajta 
társadalmi-gazdasági kihívás, amelyre az érintett  kormányoknak, a 
társadalomnak, az egyházaknak és a tudományos akadémiáknak is 
reagálni kell, mert ellenkező esetben Európa lassan, de elkerülhe-
tetlenül eltűnik a történelemből¸ ahogy ezt a nemrég az Európa 
jövőjével foglalkozó brüsszeli konferencia beszámolója megállapította.  

A magyarság önpusztítása az anyaországban 1958-ban kezdődött a 
pártállam ezt célzó ösztönzésével. A növekvő létszámú társadalom 
életnívóját képtelen volt emelni, 1957-58-ban kiadta a jelszót agitprop 
siserehadának, hogy: „Nem kell annyi gyerek!” Ez éppen akkor történt,  
amikor a magyar születésszám elégtelenre változott! A párt sajtó-
monopóliuma is megtette a magáét ebben az irányban. Aki tiltakozott, 
megbélyegezték, mint nacionalistát vagy fasisztát. Az abortuszok 
száma – és csak a legálisan végzett és nyilvántartottaké – évi 200,000 
fölé emelkedett!  Ennek eredményeként 1962-ben a népesség számához 
arányítva nálunk született a legkevesebb gyermek a világon!  Az 
átlagos életkor kisfokú kitolódása leplezte ugyan egy ideig a gyermek 
korosztályok gyorsuló fogyását, de 1981-ben már letagadhatatlanul 
nyilvánvalóvá vált népünk „természetes fogyása”. Ez a fogyás 2000-re, 
tehát 19 év alatt, huszonnyolcszorosára nőtt! Azaz, ez alatt az idő alatt 
hazánkban 700,000-rel több volt a koporsó, mint a pólya. Ez annyit 
jelent, hogy betelepülők nélkül ma már jóval 10 millió alá esett volna 
hazánk lakosainak a száma! 

Ez a fogyás az anyaország lakosságának nagyobb részét, sajnos, 
nem érdekli. Ez pedig szorosan összefügg azzal, hogy az 56-os 
forradalmunkat követő évtizedekben a párt legfőbb törekvése volt a 
nemzettudat, a nemzeti érzés kiirtása a proletár internacionalizmus 
végső céljának érdekében. A kommunista sajtó a nemzeti érzést  
„negatív érték”-nek, „túlhaladott álláspont”-nak, „esztelenség”-nek, 
„indulati konglomerátum”-nak, „orákulumok manipulációjá”-nak 
minősítette és még jó volt, ha csak közönnyel regisztrálta fajtánk 
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tragikus fogyását. De voltak durván leplezetlen megnyilatkozások is, 
mint pl. Tanács Istvánnak, a „Népszabadság” vezérpublicistájának 
írása, amely szerint „Tudatosult bennem, hogy voltaképpen egyáltalán 
nem  érdekel, mikor hal ki az utolsó magyar”. Jellemző a hazai 
közállapotokra, hogy népesedési csődhelyzetünk sajtóvisszhangjában 
ilyen alávaló, minősíthetetlen nyilatkozat legnagyobb példányszámú 
napilapunkban megjelenhetett. De ezen talán ne is csodálkozzunk, 
hiszen a 41 éves agymosás során szinte bele programozták az agyakba, 
hogy aki büszke arra, hogy magyar, azt nyilván a nacionalizmus leprája 
emészti. Ha ráadásul még azt is orvul számolgatja, hogy hazánkban 
hányan születnek és halnak meg, az már hamisítatlan fasizmus. Úgy  
látszik, ennek az agymosásnak az utóhatásától még mindig nem tud 
megszabadulni a magyar társadalom. Pl.: a közszolgálati tv egyik 
műsora megállapította, hogy az ország lakossága „megállíthatatlanul 
fogy, megállíthatatlanul öregszik”, de kár volt ennek megoldásán 
fáradozni, mert „a pusztulást gátló kísérleteken áthatott a populista 
mákony”. Értsd: A fő veszély szerintük tehát nem is a népesség 
pusztulása, hanem az, hogy valaki ezen segíteni akar. A „Demográfia” 
folyóirat körkérdésére egy „tudományos tanácsadónő” – egyébként 
kitűnő közgazdász – már azt is „demagóg riogatás”-nak és 
„szélsőséges, nacionalista, haladásellenes” veszedelemnek minősítette, 
ha valaki azt mondta, hogy „fogy a magyar”. Hát még ha azt, hogy 
„minden évben elveszítünk egy várost!” – pontosabban:  egy Cegléd 
nagyságú várost. Hát kérem, ezt a nemzeti szempontból eltorzult 
véleményt ép ésszel megérteni nem könnyű dolog.  

A közel fél évszázad óta elégtelen születésszám a magyar 
társadalom elöregedését jelenti. Ennek következményeivel azok 
sohasem számolnak, akik a fogyást szinte kívánatosnak vélik. Az 
orvostanhallgatók ankétján egy felszólaló p. oda nyilatkozott, hogy „ha 
csak 5 millióan lennénk, kétszerannyi jutnak mindenkire a nemzeti 
vagyonból”. Egy másik számadat (amely állítólag a Nemzetközi Valuta 
Alap egyik bürokratájától származik) szerint ezen a területen elég volna 
6 milliós népesség is. Egy neves szociológus szerint a fogyással 
növekszik az élet minősége, – bár azt nem részletezte, hogy az elfekvők 
zsúfoltsága és az időskorú testi és szellemi nyomorékok számának 
növekedése miképpen is jelenti az élet minőségének a javulását. 
Politikusaink, akik a népesség fogyását csak a nacionalisták gondjának 
tartják, bírálják a leromlott egészségügyi helyzetet, amely pedig jórészt 
ennek a következménye. 

Erről, aminek elsőszámú magyar sorskérdésnek kellene lennie, 
sejtelme sincs a hazai társadalomnak! Ezt mint tabu témát kezeli a 
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sajtó, a tv, a közoktatás, a tudomány – még a Tudományos Akadémia 
is. Otthon alig hallani arról, hogy egy elöregedő társadalomban romlik 
a keresők és az eltartottak aránya, velejáróan csökken a reálbér és a 
reálnyugdíj, és így az életszínvonal. Növekszik a közteherviselés 
kiadása, csökken a vállalkozó kedv, lanyhul az önálló kezdeményezés 
és beszűkül az állam jövedelme. Nyomott, rossz lesz a társadalmi 
közhangulat és közérzet. Ködbe vesznek a távlatok az ifjúság előtt és – 
nem egészen indokolatlanul – külföldön keres boldogulást a hazai 
tehetség. Ilyen országban a „carpe diem”, éljünk a mának, szemlélete 
terjed el. 

Elvénülő társadalomban az utód- és életellenes erők veszik át az 
irányítást és voltaképpen maga a társadalom is életellenessé válik. A 
parlamenti viták is lényegükben az életet igenlő és az életellenes elvek 
harcát tükrözik, sokszor nem is könnyen felismerhető formában. Ebben 
a küzdelemben nehezen tájékozódhat az, aki csak a „jobb-„ vagy 
„baloldali”, vagy csak a „nemzeti” vagy „kozmopolita” megjelölésekre 
figyel. 

Könnyű felismerni az egyneműek együttélésének, azok 
„házassági” és örökbefogadási – azaz ifjúságrontási – jogigényében az 
életellenest, amelyre megoldás, sajnos, nincs. Ilyen jellegűek a drogok 
legalizálását követelő próbálkozások is, valamint a fiataloknak az a 
mozgalma, amely életükből kiiktatná a gyermekáldást. (Friss tudósítás 
szerint, ma már 20%-ra tehető az ilyen „akaratlagos gyermektelenek” 
aránya.) 

Életellenes természetesen az abortusz is, amelyet a hazai 
társadalom a születéskorlátozás egyik fő formájaként alkalmaz. Ennek 
morális elfogadása a társadalom részéről azon a biológiailag 
tarthatatlan érvelésen alapul, hogy az élet nem a fogamzással, hanem a 
születéssel kezdődik. Az ehhez való jogot a liberális szemlélet alapvető 
emberi joggá léptette elő, mondván, hogy a nőknek vitathatatlan joga 
erről maguknak dönteni. Így lett az életellenesség a jogrendbe beépítve, 
hogy törvény elé állíthassák azt, aki ezt az élet védelmében 
visszautasítja. Példa erre a 14 éves dávodi kislány esete, akit a helybeli 
katolikus pap és az Alfa Szövetség le akart beszélni az abortuszról és 
támogatást ígért a családnak a születendő gyermek felnevelésére. A 
bíróság pénz- büntetéssel sújtotta ezért mind a papot, mind az Alfa 
Szövetséget, amely ítéletet aztán a hazai liberális sajtó viharosan 
ünnepelt. 

Életellenesek természetesen az abortusszal járó testi és lelki 
szövődmények is. Az utóbbiak – bár kevésbé közismertek – igenis 
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gyakoriak: a szétesett kapcsolatok, a frigiditás, a bűntudat és a 
depresszió, amelyek extrém megnyilvánulása az öngyilkosságra való 
hajlam. Az idevágó amerikai adatok szerint az abortuszon átesett nők 
9x olyan gyakran kísérelnek meg öngyilkosságot, mint az átlag! Egy 
másik adat: Az abortusz legalizálása után a tizenévesek öngyilkossági 
aránya 500%-kal emelkedett! 

Életellenes a halálbüntetés tilalma is – bár a népességfogyásban 
szerepe nincs – amellyel a társadalom saját jogos önvédelmét 
függesztette fel a gyilkosokkal szemben. (Érdekes megemlíteni, hogy 
ezt a tilalmat milyen sürgősen törvényesítette a liberális baloldal a 
rendszerváltás után, hogy elkerüljék a kommunista évtizedek alatt 
elkövetett politikai gaztettek méltó büntetését.) 

Életellenes a hazai adórendszer is, amely Európa legsúlyosabb 
örökösödési adójával és illetékek terhével sújtja az özvegyeket és 
árvákat. – A Horn kormány óta a gyermekek nem számítanak különálló 
személynek abban az adózási törvényben, amely személyenként a lakás 
25 négyzetméterére biztosít adómentességet. Ez máig sem változott! 

Továbbá életellenes a hazai nyugdíjrendszer is, amely egyfelől 
törvényesen biztosítja az öregkori ellátást, másfelől viszont figyelmen 
kívül hagyja, hogy világra jön-e az a kellő számú utónemzedék, 
amelynek a munkából kiöregedettek benyújthatják majd eltartási 
jogigényüket. Az egymást követő nyugdíjrendeletek barkácsolói úgy 
látszik képtelenek felfogni, hogy az időskori ellátás-gondozás alapja a 
társadalmi folyamatosság, amely nem csupán a javak, de az élet 
újratermelésén is nyugszik. 

Végeredményben életellenes a tv-nek a fiatal nemzedék 
értékrendjének kialakulására gyakorolt hatása is, amely évezredekig a 
család befolyása alatt állt. Ma a tv által befolyásolt fiatal korosztályok 
fő elvárása az élettől az anyagi jólét, a kényelem, a szórakozás és az 
élvezethajhászat. Ilyen igények valóban nehezen egyeztethetők össze a 
gyermekvállalással. 

Nem kedvez az utódok vállalásának – az életnek – a munkabér 
jellegének a megváltozása sem az utolsó 100-150 évben. Míg ez a régi 
normák szerint egy család eltartását szolgálta (innen is a kifejezés, hogy 
családfenntartó), addig ma a munkabér inkább magánkeresetnek 
számít. Azaz, aki kapja, az el is költheti akkor is, ha nem vállal 
családalapítást. A női emancipáció voltaképpen 2 keresőre emelte fel a 
családfenntartást. Ha a házastársak úgy döntenek, hogy ketten élik fel a 
két fizetést, negligálva marad az utódok vállalása. Így a munkabér 2-3 
gyermeket illető része gyakorlatilag soha be sem épült a köztudatba és 
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általánossá vált az a szemlélet, hogy a családalapítás csakis a magán-
jövedelem terhére történhet. (Így lett a gyermekvállalás “áldott” 
állapotából “terhesség”.) A paraszti társadalomban még inkább 
érvényben maradtak a természet régi rendjét fenntartó, tehát életpárti 
érdekviszonyok, bár a föld megoszthatatlanságát védő “egyke” 
rendszer még náluk is a fogyást segítette elő. 

Az utódokat nélkülözhetővé tette a nyugdíj és a modern társada-
lombiztosítás rendszere is. Míg ui. a természet régi rendje szinte 
megkövetelte az utódoktól a felmenők ellátását, gondozását, ha azok a 
munkából kiöregedtek, ezt a feladatot ma elvégzi helyettük a nyugdíj és 
a társadalombiztosítás rendszere. Azaz, az a gyermekellenes vélemény 
vált általánossá, hogy “majd gondoskodik rólam az állam, nem kell 
ahhoz gyerek”. 

Tagadhatatlan, hogy egy gyermek felnevelése minden korban 
munkát, fáradozást, anyagi áldozatot, szellemi és morális irányítást 
igényelt a felnőtt nemzedéktől. Ez a “ráfordítás” anyagi és nem-anyagi 
értéket képvisel s ezt a gyermeket vállalók soha nem fordíthatták saját 
céljaikra – mintegy befektetve ezt az értéket a társadalom 
folyamatosságába, fennmaradásába és így a jövő munkaerő 
előállításába. Ennek értékét Theodor Schultz Nobel-díjas amerikai 
közgazdász a nemzeti jövedelem 30%-ára becsülte. Ennek  a 
tulajdonképpen a társadalom fennmaradását biztosító befektetésnek a 
terhét a mai magyar társadalom nem egyenletesen viseli: A Központi 
Statisztikai Hivatal ezirányú vizsgálata kimutatta, hogy azonos munkát 
véve alapul, a gyermektelenek jövedelme 2-3-szorosa, sőt 3.5-szöröse a 
többgyermekes családok jövedelmének! Ez a jövedelmi különbség 
nemcsak kirívóan antiszociális, de felháborítóan gyermekellenes is. A 
magyar társadalom ezt úgy ellensúlyozta, hogy humánus 
gondoskodását kiterjesztette a többgyermekes családokra is különböző 
anyagi támogatások formájában, mint a családi pótlék, anyasági segély, 
GYES stb. Még az az anyaságot segítő törvény, amely a 80-as években 
a dolgozó nők szülési szabadsága első 6 hetében biztosította a teljes 
átlag-fizetést, utána pedig 2 évig annak 70%-át, sem tudta a 
gyermekvállalás arányát növelni. Ezeket a támogatásokat az államtól 
kapják és így látszólag a nemzeti költségvetésből származnak. 
Valójában azonban ennek az állami eredete nagyon is megkérdő-
jelezhető. A Bokros időben ui. statisztikusok kiszámították, hogy az 
eltartottak számát figyelmen kívül hagyó adózási rendszerrel, a nevelés 
költségeire is kiterjedő forgalmi adóval és egyebekkel, az állam annyit 
vesz el a gyermekes családoktól, hogy az nemcsak az előbb említett 
segélyeket, de még gyermekeik alsó- és középfokú oktatásának a 
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költségeit is fedezné! Itt elsősorban nem az életszínvonallal vagy a 
lakáshelyzettel kapcsolatos társadalmi reagálásról, hanem népünknek a 
gyermekvállalással szembeni negatív állásfoglalásáról van szó, arra 
legjobb bizonyíték az, hogy ma ugyanez a helyzet a gazdaságilag 
fejlettebb nyugat-európai népeknél is! Így a megoldásnak is nemcsak a 
gazdasági szempontokat kellene figyelembe venni, hanem mind azt a 
tényezőt, amely a gyermekellenes közgondolkozást pozitívan tudná 
befolyásolni. Azaz: a gazdasági megfontolások – bár letagadhatatlanul 
fontosak, sőt nélkülözhetetlenek –  másodrendűek! 

A gyermekvállalás megítélésében az alábbi téveszmék hallhatók 
otthon: 

Aki 1 vagy 2 gyermeknél többet szül, az vagy felelőtlen vagy 
bolond. A gyermektelenek úgy vélik, hogy a többgyermekes 
családoknak juttatott állami segélyt az ő zsebükből veszik ki, vagyis 
rajtuk élősködnek a gyermekes családok. „A demográfiai folyamat nem 
irányítható!” – kiáltotta egy vezércikk, aminek pont az ellenkezője igaz. 
Egy demográfus azt is kiszámította, hogy nem kell az öregeket 
eltartani, hiszen megtermeltek azok már mindent, amire szükségük van 
– 102 éves korukig. Ha tehát nincs eltartóra szükség, akkor minek a 
gyerek? – A Magyar Tudományos Akadémia népesedési vitájának 
főelőadója úgy nyilatkozott, hogy a technika fejlődésével hosszú távon 
nem a munkaerő hiánya lesz a problémánk, hanem a munkaerő 
felesleg. Ezt figyelembe véve a demográfia hazai eminens képviselői 
azt kezdték bizonygatni, hogy a technika fejlődésével előnyünkre 
válhat a fogyás. Ennek is az ellenkezője igaz, ui. minél fejlettebb a 
technika, annál nagyobb szükség van a termelésbe bevonható munkaerő 
utánpótlásra. 

A népességfogyatkozásra a bevándorlás volna a gyors megoldás, 
csakhogy ez sem mentes problémáktól. Egy ENSz számítás szerint 
Európának fogyatkozó népessége pótlására 160 millió idegent kellene 
befogadnia. Ez a 160 millió örömmel is jönne a túlszaporodó, fejlet-
lenebb országokból. Csakhogy ekkora tömeg asszimilációját 
képtelenség volna megoldani más kontinensekről érkező 
bevándorlókkal. Ezek ui. nemcsak idegen nyelvet, de idegen vallást, 
kultúrát, hagyományokat, szokásokat hoznának magukkal, és a 
befogadó országokban – ha csak tehetnék – a saját zárt közösségükben 
élnének tovább. A komputer segítségével aztán napi kapcsolatot 
tarthatnának fenn anyanyelvükön nemcsak az otthonmaradt családi és 
ismeretségi körükkel, de hitükkel és kultúrájukkal is. Így a 
szülőhazájától távol, elszigetelten élő betelepülő alig van kitéve új 
környezetében a befogadó kultúra és szokások befolyásának, ami végül 
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is asszimilációhoz vezetne. Ezt figyelembe véve érthető, hogy Nyugat-
Európa előnyben részesíti a Közép- és Kelet-Európából, egy mégis 
csak rokon kultúrterületről érkező bevándorlókat. A németek pl. zöld 
kártyát kínálnak a magyar fiataloknak 6 évre. Ez éppen elég idő ahhoz, 
hogy egy fiatal családot alapítson ott, végleg letelepedjen és elvesszen 
szülőhazája számára. Az Európai Unióhoz való csatlakozást eldöntő 
szavazás kampányában is az egyik fő érv az volt, hogy „A csatlakozás 
másnapjától 24 másik országban telepedhetünk le!” Ez a kampány-
érvelés népességünk kritikus fogyásának időszakában egyenesen 
nemzetellenesnek minősíthető és szinte felhívás a magyar fiatalokhoz, 
hogy könnyebb életlehetőségek érdekében hagyják el hazájukat. 

Ha Nyugat-Európa részben tőlünk pótolja népessége fogyását, 
honnan is pótolhatnánk mi? Számunkra persze a legtermészetesebb az 
volna, ha saját véreinket a csángókat telepítenénk haza Moldvából és 
Bukovinából. Ez semmit sem változtatna azon a magyar etnikumok 
fenntartását célzó állásponton, hogy a mai határokon túliak lehetőleg 
maradjanak szülőföldjükön. A  csángók földje ui. csak Nagy Lajos 
királyunk uralkodása alatt volt 14 évig, 1345-től 1359-ig magyar 
fennhatóság alatt. Hazatelepítésükre már 1800 óta volt több kísérlet. 
Ezek között a legjelentősebb az 1941-es akció volt, amelynek során 
többezren lettek letelepítve a visszatért Bácskába, akik aztán 1945 
tavaszán átkerültek Dél-Dunántúlra. A ma magyarul beszélő csángók 
számát a kutatók 75,000-re becsülik. Miután hazánk lakosságának évi 
fogyása kb. 50,000-re tehető (évenként egy Cegléd nagyságú város), ha 
valamennyi csángó haza is települne, ez még csak 2 évre is alig 
egyenlítené ki a fogyást. Egy reális bevándorlási politikának 
figyelembe kellene vennie az amerikai tapasztalatot, amely 
legkedvezőbb a Távol-Keletről származó bevándorlókkal (Japán, Kína, 
Korea, Viet-Nam, India), akiknek gyermekei az egyetemeken 
mindenütt az élen járnak, akiknek munkamorálja példamutató, családi 
kötelékeik erősek, akik vállalkozó képességükkel idegen környezetben 
is gyorsan talpraállnak, és akiknél vallási fanatizmussal nem kell 
számolni. 

Bár népfogyatkozás szempontjából Nyugat-Európa is agonizál, a 
magyar helyzet az uniós állapotnál is rosszabb: a halálozás 50%-kal 
magasabb; a csecsemőhalálozás 7.2 ezrelék, ugyancsak magasabb, 
mint az Unió országaiban;  a nők várható élettartama 5.1évvel, a 
férfiaké 7.2 évvel rövidebb, mint az Unióban. Az abortuszok aránya 
pedig csaknem háromszorosa az uniós átlagnak. 

A csaknem 50 év óta tartó népességfogyás hazánkban olyan 
demográfiai hullámvölgyet, olyan hosszú elvénülési folyamatot 
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eredményezett, hogy ehhez hasonló sehol másutt nincs a világon! 
Ennek a tragikus helyzetnek a megfordításához elvben és gyakorlatban 
több lehetőség kínálkozik: 

1. Itt feltétlenül első helyen kell említenünk a művi abortuszok 
betiltását azzal a nagyon ritka kivétellel, amikor az anya életét 
veszélyeztető körülményről van szó. (Ez eddig közel 8 millió 
meggyilkolt magzattal rokkantotta meg népességi helyzetünket!) 

2. Egy megfelelő családvédelmi politika, ami biztosítaná, hogy a 
gyermekvállalás ne feltétlenül jelentsen alacsonyabb életszínvonalat. 
Ez magában foglalná az alábbi állami ténykedéseket: 

Egy olyan adóreform, amely messzemenően figyelembe venné az 
eltartottak számát.  

Fontolóra kellene venni azt a pár évvel  ezelőtt Baranyi Károly és 
munkacsoportja által részletesen kidolgozott javaslatot, amely szerint a 
felnőtt gyermek jövedelemadójának 25%-a a szülőket illeti. Így 20-25 
éves késedelemmel visszatérülne a szülők befektetése a gyermekválla-
lásba és még a szegényebb réteg is könnyen láthatná, hogy érdemes 
gyermeket vállalni és munkára nevelni – amellett serkentené azok 
magasabbfokú végzettségének az elérését is. 

Új családi pótlék rendszer bevezetése, amely a gyermekek 
számától függően progresszíven emelkedne. 

Olyan új bérrendszer bevezetése, amely azonos munkát végzőknél 
bizonyos előnyt biztosítana a házasoknak, és ez tovább emelkedne a 
gyermekek számától függően. 

Állások elnyerésénél és előléptetésnél részesüljenek előnyben a 
házasok és még inkább a gyermekes munkavállalók. 

A felsőoktatási tandíjak meghatározásánál progresszíven csökkenő 
tandíjak a gyermekek számának figyelembe vételével. 

Kedvezményes állami bérlakások juttatásakor részesüljenek 
előnyben a gyermekes családok.  

Bankkölcsönök kamatjainak meghatározása is függjön a család 
nagyságától. 

3. Az anyaország lakosságának a népfogyatkozással szembeni 
érdektelenségét ellensúlyozná a népi-nemzeti öntudat és a nemzeti 
érzés újjáélesztése, amely nyilvánvalóvá tenné, hogy itt nem 
kevesebbről, mint fajtánk fennmaradásáról van szó. Ennek érdekében 
iskoláinkban kiemelkedő szerepnek kell jutni a történelem oktatásának. 
Ugyanezt a célt szolgálná a hadseregben, ha a bevonult honvédek 
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történelemből és magyarságismeretből is kiképzést kapnának. Egy 
öntudatra ébredt ifjúságnak nem lesz majd nehéz felismerni felelősségét 
a magyarság fennmaradásában és a szülők gyermekvállalási döntése 
összhangban áll majd a nemzet érdekeivel. 

4. Alsó- és középfokú iskoláinkban ismét vezessék be az 
egészségtan oktatását, amely egyebek mellett ismertetné a dohányzás, 
valamint az alkohol és kábítószerek használatának tragikus követ-
kezményeit. 

5. A media – amely az 56-os forradalmunkat követő évtizedekben 
oly serényen együttműködött a pártállammal a nemzeti érzés 
kiirtásában – minden fórumán adjon helyet azok véleményének, akiket 
lefasisztáztak csak azért, mert fajtánk ez elsőszámú közügyére már oly 
régen megkongatták a vészharangot. 

6. A népfogyatkozással kapcsolatos hazai közgondolkozás 
megváltoztatásában történelmi egyházainknak kiemelkedő szerepet kell 
vállalniok. 

7. Miután sok mindent tehet a politika a nemzet pusztulásának 
fékezésére, megállítására, sőt megfordítására is, égető sürgősségű volna 
egy családvédelmi és népességi felügyelőség az egészségügyi vagy 
nép-jóléti tárcán belül, amely irányítaná a felméréseket, tájékoztatná a 
közvéleményt és kabinet szinten javasolná a tennivalókat. 

8. Addig azonban, amíg egy ilyen irányú kományprogramnak 
nincsenek kétségbevonhatatlan eredményei, marad, mint utolsó 
megoldás, egy jól átgondolt és körültekintő bevándorlási politika. 
Ennek keretében csak jólképzett, munkakész, egészséges és bűnügyi 
háttér nélküli bevándorolni pályázók jöjjenek számításba, akiknek 
asszimilálódása a magyar társadalomba előreláthatólag nem jelent majd 
nagyobb problémát. 

Voltaképpen ma már nem is az a kérdés, hogy megmenthető-e a 
pusztulástól a magyarság, hanem az, hogy meddig halogathatjuk még a 
cselekvést a folyamat visszafordítására. Népünk fogyása még a trianoni 
összezsugorított területen is letagadhatatlanul kritikus, veszedelmesen 
közeleg a reménytelenhez és ebben a helyzetben öngyilkosság a 
késedelem. Mert azt, hogy a népesedési politikában kinek van igaza, ma 
már nem viták döntik el, hanem a természet könyörtelen vastörvényei! 
Ha a jelen viszonyokon változtatni nem tudunk, népünk pusztulása 
elkerülhetetlen,  hasonlóan más nagy népekhez a történelemben 
(Nyugat-Európában a vizi- és osztrogótok, longobárdok és burgundok, 
keletebbre pedig az avarok, hunok, szarmaták, jazigok, kunok és 
besenyők). 
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Abelovszky Eliz (Worthington, Ohio): 

A MAGYAR TÖRTÉNELEM 
SZENT LÁSZLÓ KORA ELŐTT ÉS UTÁN 

Szent László és kora a magyarságra és történelmére legjellemzőbb 
problémákat sorolja elénk, ha van időnk, akarásunk  és jó forrás-
irodalmunk múltunkat kutatni! Abban sok magyar egyetért, hogy az 
utóbbi 500 év a magyarság számára nemzeti és egyéni tragédiák 
keserves sorozata volt. Azonban egyre többen vallják, hogy ez a 
tragédia-sorozat elindult már Szent István idejében,... valószínűleg 
házassága révén. 

Itt betoldok egy jelenkori mondatot: amikor egy amerikai 
ezredessel beszélgettem arról, hogy sok magyar nincs megelégedve 
sem a rendszerváltással, sem a NATO-adta lehetőségekkel, ezt felelte: 
„Elizabeth, te jobban ismered a magyar történelmet, mint én, tehát 
tudod, hogy a kis népek sohasem voltak igazán szabadok”! Erre azt 
feleltem neki: „Ez valóban igaz, de mi nem vagyunk kis nép!” 

A magyarokat szerető és viszonylag jól ismerő amerikai tábornok 
így határozta meg: „Igen, ti kis ország vagytok, de hatalmas nemzet!” 
Ezt sokszor, sok helyen elmondtam már, most is azért ismétlem, mert 
Hazánk némely baloldali politikusa erre biztatja a mai magyar nemzetet 
(szerinte „országlakosokat”), hogy „merjünk kicsik lenni!” (Azt 
hiszem, egyesszám első személyben ez sikerült is neki!) 

Itt meg kell említenünk, hogy a nemzet szót is ellenző baloldali 
politikusok,... akik hatalomra kerülésük esetén, mindig lefejezték a 
nemzetet, Orbán Viktor Tusnádfürdő-i beszéde szerint „lerohanták a 
nemzetet”... nem veszik tudomásul, hogy a kb. 60 nemzetből 
összeolvadt amerikai nép szívesen nevezi magát nemzetnek és sokan 
büszkék arra, hogy „ehhez az amerikai nemzethez” tartoznak. 
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Valahányan szinte szemtanúi vagyunk az amerikai nemzet 
vajúdásának és születésének, s számomra bizonyos magyarázatot is ad 
a hatalmas hun-avar-magyar birodalom kialakulásának, s talán 
szétesésének természetes következményeivel kapcsolatban is. Az angol 
világbirodalom is a szemünk előtt omlott össze,... két győztes háború 
után, úgyszintén a Szovjetunió! A hunokat sem győzte le senki!, a 
Római Birodalmat sem! 

Összeomlottak valamilyen általunk ismeretlen törvény alapján, 
vagy talán azért, hogy a sorshatalmak a túlsúlyú szabadesés természeti 
csodájában gyönyörködjenek. Vagy Ady Endre morális felfogása 
szerint (nem szószerint idézve): „Kihullnak az Idő rostájából világok, 
népek, girhes eszmék... Kedvét nem töltvén az Időnek”. 

Különböző amerikai-magyar társaságok fiatalabb tagjai is 
hajlandók faji, nemzeti kicsiségünket hangoztatni! Sokan ezért nem 
érzik fontosnak azt, hogy gyermekeiket megtanítsák magyarul beszélni. 

Gróf Széchenyi Zsigmond mondta kb. 45 évvel ezelőtt egy 
szűkebb baráti társaságban, hogy a világban szétszórt magyarok mindig 
segítségére voltak, ha nagy vadászkirándulásai alkalmával problémái 
voltak. Szerinte, alig van olyan nagy városi telefonkönyv, amiben nincs 
Szabó, Kovács, vagy Balogh, vagy egyéb tipikusan magyar név. 
Azoktól kért segítséget nyelvi, hivatali vagy egyéb gondjaiban. Tehát 
még számbeli kicsiségünk is tragédiánk, szétszórtságunk 
következménye. 

Beolvadásunk gyorsaságát pedig a magyarságra jellemző 
intelligens tulajdonságok és nemzeti vallásunk elsorvasztása okozza. 

Szent László 1040-ben született I. Béla király fiaként. Ezt minden 
iskola tanítja... már ahol még tanítanak magyar történelmet. Azt 
azonban ritkán említik, hogy a felnégyelt, hű és művelt ősmagyar, 
Koppány herceg a nagyapja volt! Anyja Ricséza lengyel hercegnő volt, 
de tanítói az ősmagyar tudományok és az ősi hit követői voltak, akik 
nagyszerűen összeillesztették az  ősmagyar hitet és Krisztus tanításait, 
amelyek sokunk szerint valóban összeilleszthetők! Jézus Krisztus is azt 
mondja egy helyen saját missziójáról: „Azért jött az embernek fia, hogy 
megkeresse és megtartsa, ami elveszett”. Lukács 19:10. Tehát már volt 
valamikor egy igazi hit, amiért Krisztusnak érdemes volt emberré 
válnia, hogy megkeresse és ismét tartóssá tegye azt! 

Ezekben az elveszett vallási és egyéb szellemi kincsekben benne 
van csodás ősi hitünk is, ami nemcsak hitbéli ismereteket, hanem 
nagyon értékes morális erőt is adott a nemzetnek, – minden időben! 
Ezek az értékek még a két világháború idején is jelen voltak, pl. apáink 
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korában többet jelentett egy kézfogás – amire „kezet adott” a két 
szerződő fél –, mint ma egy írott szerződés!  

Többen leírták és egyre többen vallják, amit László is hirdetett: a 
lengyelek és horvátok testvérnépeink, vagy belőlünk származó népek. 
Nyilván ezt nemcsak azért mondta, mert anyja lengyel volt és húga, 
Ilona, a horvát király felesége volt, hanem talán tudott valamit, amit 
nekünk már nem engedtek megtudni. Az elmúlt századokban sokan – 
főleg a finnugor elmélet hívei – kinevették ezt a felfogást. A DNA-
vizsgálatok tanúsága folytán, a genetika mai állása szerint, valóban 
közeli rokonok vagyunk, ui. azonos marker-gének vannak a magyar, 
lengyel és a horvát nép sejtjeiben! 

Szent László azt is tudta, hogy ha a mindenkori jelenkorban 
elsorvasztjuk őstörténetünk tanítását, akkor kilátástalan jövendőt 
teremtünk az utánunk következő nemzedéknek, mert a múlt 
megbecsülése és tisztelete nélkül nincs termékeny, boldog, vagy 
győzedelmes jövő! 

Valószínűleg Szent László neveltetése és tudása tette azt, hogy az 
Árpád-házi királyok között ő volt a legnagyobb, – nemcsak alkatában – 
„fejjel magasb mindenkinél” (Arany János). Benne továbbélt az a 
magyar örökség, ami az utána következő 900 év, vagyis kb. 25 
nemzedék legjobbjaiban élt... és a jó magyarokban még ma is él! 

Tudományos igazság, hogy a tudatunkat és a cselekedeteinket 
meghatározó erők zömét génjeinkben hordozzuk! 

Nagyon érdekes párhuzama ennek az a találkozás, amiben az 
elmúlt nyáron részem volt. Egy „hindu” orvossal találkoztam, aki 
genetikai kutatással foglalkozik Magyarországon is. A társaság néhány 
tagja nem beszélt angolul, ezért felajánlotta, hogy beszéljünk magyarul. 
Mivel a megszokott akcentus mellett néha számomra ismeretlen 
szavakat is mondott, megkérdeztem tőle: „Hol tanult magyarul?” Erre 
azt felelte: „Sehol sem tanultam,... én HUN vagyok! Elmondta: 200 
millió, magát hunnak valló ember él Indiában. Elképedve tettem fel 
kérdéseket neki, pl.: „Hol voltatok 1000 évig, amikor a magyarság 
gyakran élet-halál harcot vívott a megmaradásért?” 

Erre azt felelte: „Sajnos, elkövették őseink azt a hibát, hogy 
felvették a hindu vallást, ami a mindenbe belenyugvó karmatikus 
felfogás következményeként szinte kiölte belőlük az országépítő, sors-
teremtő, a hunokra jellemző szellemiséget!” A harcos, a tanító, a 
rosszat jóra fordító, vezetésre alkalmas hun karakter majdnem teljesen 
eltűnt! Mostanában kezdenek ismét magukra találni, visszatérni régi 
híres önmagukhoz!... Főleg a szikkek példája nyomán, akik a szkíták 
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leszármazottai Indiában, és amellett, hogy csak kb. 15 milliónyian 
vannak, legtöbbjük ma is vezető állásban van. Valószínűleg azért, mert 
megtartották ősi hitüket, azt a hitet, ami a magyar-fajú népeket 
évezredeken  keresztül vezette és egészséges testi-lelki-szellemi 
állapotban tartotta! Mikor ezeket a sorokat írom, éppen India 
miniszterelnöke is szikk (Azért írom és mondom magyaros fonetikával 
a szikk-szkíta nevet, mert nem vagyok ismerős a hindul fonetikában!).  

László tudta, ki volt a magyarok számára Attila, teljesen elfogadta 
a nagykirály örökségét, igaz történelemnek tartotta a Csodaszarvas 
„legendát”. Bár fájdalmasan tudta, hogy nagyapját, Koppány herceget 
Szent István négyeltette el,... mégis ő követelte István szentté avatását, 
amivel – valamilyen oknál fogva – Róma késlekedett. 

Azonban az is lehet, hogy László tudta, amit ma sok régész tudni 
vél, hogy István ártatlan Koppány halálában! Egyes kutatók szerint 
István és Gizella meglátogatta a harcokban súlyosan megsérült 
Koppányt, de mire visszatértek a királyi várba, addigra Koppány négy 
részre darabolt testét széthordták a haza négy sarkába! 

Ne felejtsük el: Koppány is a trónörökösök között volt nyilván 
tartva. Azóta tudjuk, hogy Imre herceg is politikai gyilkosság áldozata 
lett, éppen úgy, mint Vazul, akiért István király Buda nevű emberét 
küldte el, hogy Nyitra várából a királyi várba hozza Vazult, akit fia, 
Imre tragikus halála miatt királlyá akart tenni. Gizella küldötte, Sebus 
gyorsabb volt az áruló Budánál, s már csak az iszonyúan megcsonkított 
Vazult vezetik a király elé, akit azért kellett megvakítani, fülébe ólmot 
önteni, hogy alkalmatlanná tegyék a királyi trónra. 

Orseolo – a német – Péter, Gizella féltestvére és István nővérének 
fia volt, aki amikor Budára jött, egyik napról a másikra a testőrök 
parancsnoka lett. Koppány és Imre herceg halála és Vazul megvakítása 
után pedig trónörökös! 

A meggyötört király meg sem bünteti a gyilkosokat – nyilván erre 
már nem volt hatalma. Buda és Sebus csak Aba Sámuel király alatt 
nyerik el méltó büntetésüket és a kétszer megkoronázott Pétert pedig 
elűzik trónjáról. 

Ezért, vagy ég tudja, miért? ... a római pápa (anathéma) átok alá 
helyezte Aba Sámuel királyt – az egész magyar néppel együtt! Mint 
már annyiszor történelmünk folyamán, ismét az ártatlan bűnhődött! 

Ebben az időben László 4 éves volt, nyilván tanítói mélyen 
bevésték ezt a történetet is ifjú szívébe. Ennek egyik jele, hogy 
nagyapja, Koppány herceg somogyvári birtokán hatalmas templomot 
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építtetett, amelynek az oldalán levő kolostort a provencei bencés 
főapátságnak adományozta, azzal együtt, hogy mind ő, mind az utódló 
királyok jól tudták, hogy a nyugatiak kémközpontként használják majd, 
mégis abban reménykedett, hogy majd megváltoztatja a nyugati 
népeknek a magyarokról kialakított igazságtalan véleményét.  

A jelenkorból nézve – úgy látszik –, erre több népnek 900 év nem 
volt elég hosszú idő?! 

A megtört és valószínűleg lassú méreggel kezelt István királynak 
egyetlen választása maradt: felajánlani a Szent Koronát az ősmagyar hit 
Boldogasszonyának, akit már az ő korában Szűz Mária néven a nyugati 
kereszténység is elfogadott! 

A többezer éves agyagtáblákon gyakran előfordul ez a név, 
BAUDOG ASSON, ami minden nyelv olvasásában így hangzik, csak 
sokan nem tudják, mit jelent? Azonban nekünk, magyaroknak, könnyű 
elhinni és így érteni ezt a szót: BOLDOGASSZONY. A katolikus 
egyház szertartásában a szentté avatást megelőző fok a boldog jelző. A 
modern valláskutatók szerint a Boldogasszony magában hordozta a 
Megváltó ígéretét is. Szűz Mária is tudott valamit erről a régi hitbeli 
titokról, mert az angyali üdvözlet után ezt mondja a Mária énekében 
(Lukács 1:48) „Íme, mostantól fogva boldognak mondanak engem 
minden nemzetségek”. 

Szent László megparancsolta az udvar papjainak 1083-ban, hogy 
István király legendáit úgy állítsák össze, hogy mindenki számára 
világossá váljék. 

Szent László azt tanítja nekünk ma is: „A nemzetet nem a tömeg 
határozza meg. A nemzet a Szent Korona országa, ami független és 
szabad s amit sem feldarabolni, sem megalázni nem szabad! 

Egyre több hazai régész is hirdeti – már a tv-ben is –, hogy a Szent 
Korona Tana szerint a Trianon-i határon kívül rekedt országrészek is a 
Szent Korona tulajdona és ezt a Tant soha, semmilyen határozat, 
utasítás, vagy békeparancs nem merte hatályon kívül helyezni! 

Csupán a nemzet határozott akarata kell ahhoz, s talán egy Szent 
Lászlóhoz hasonló vezető, hogy ennek a szent és sérthetetlen 
törvénynek érvényt szerezzen! 

Szent László tanítása évezredes hitre, tudásra épült, csak a 900 év 
porát kell leseperni róla. Ez a tisztogatás nemcsak a magyarságnak, 
hanem Közép-Európának, talán az egész emberiségnek javára válik. A 
világ romlása nem a véletlenek műve, hanem – okozati összefüggés –, 
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amit pontosan azok nem akarnak tudomásul venni, akik az OK 
elkövetői voltak! 
Forrásmunkák: Bakos Attila – Duna Evangéliuma; Bakay Kornél előadásai; 
Badinyi Jós Ferenc; Grandpierre K. Endre 

 
Első cikk 

MIT KÍVÁN A SZÉKELY NÉP?   
Március 15-én (2006), a magyarság nemzeti ünnepén a Székely 

Nemzeti Tanács és a székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal 
demokratikus tömegdemonstrációt tervez. Az RMDSz helyi szervezete 
szintén a nagygyűlés helyszínére tervezi ünnepi rendezvényét, továbbá 
a Nagy Románia Párt a románságot provokatív ellentüntetésre hívta fel. 

Aggodalommal értesültünk a székelyföldi katonai mozgásokról, 
illetve a román állam képviselőinek magyar közösségekkel szembeni 
türelmetlenséget sugárzó megnyilatkozásairól. Ezek alkalmasak a 
megfélemlítésre, és az önrendelkezési jogát kinyilvánítani kívánó 
székely-magyar közösségben megalapozottan keltik a közvetlen fizikai 
fenyegetettség érzését. Ezt erősítik a román sajtóban és a világhálón 
megjelent képtelen és lehetetlen híresztelések a készülő lázadásról, 
amelyet, úgymond, a magyarországi titkosszolgálat szervez és támogat 
Erdély önállóságának erőszakos kivívása, majd a Magyarországhoz 
csatolása érdekében. Mindezek különös értelmet és jelentőséget kapnak 
az 1990-es marosvásárhelyi, alkotmányos jogi következmények nélkül 
maradt véres magyarellenes pogrom ismeretében. Elvárjuk, hogy a 
magyar kormányzat és a nemzetközi szervezetek, különösen az Európai 
Unió hitelt érdemlően tájékozódjon a jelenlegi valóságos romániai, 
székelyföldi viszonyokról, a híresztelések tartalmáról és forrásairól. 
Forduljanak haladéktalanul a román kormányszervekhez, kérjenek 
tőlük tájékoztatást, és tegyék fel a kérdést: szavatolják-e a magyar 
nemzeti közösség zavartalan, megfélemlítéstől mentes ünneplését 
március 15-én, és személyes biztonságát. Helyénvaló annak közlése is, 
hogy Magyarország és a nemzetközi szervezetek, különösen az Európai 
Unió elvárják Romániától a hatályos nemzetközi jog, az Európa Tanács 
emberi jogi és kisebbségvédelmi dokumentumainak, az EBESz és 
ENSz dokumentumok és szerződések rendelkezéseinek megtartását. 

A nemzetközi jog Románia által is elfogadott hatályos szabályai 
szavatolják a népcsoportok önrendelkezési jogát, amelynek alapján 
egyebek mellett nyilvánosan tanácskozhatnak és állást foglalhatnak az 
őket megillető önrendelkezési jog gyakorlásának számukra helyes és  
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igazságos módozatairól. A kisebbségi népcsoportok elleni fenyegetés 
és erőszak tilalma egyenesen következik az alapvető emberi jogokból, s 
azt tételesen is tiltják a nemzetközi jogi egyezmények. Nemzetközi 
jogba ütköznek mindazon megnyilatkozások és ténykedések, amelyek 
az önrendelkezési jogról való tanácskozást korlátozni vagy akadályozni 
törekszenek. A nemzetközi jog ezen megsértésének megakadályozása 
és a határozott fellépés az európai béke és biztonság megőrzéséért a 
magyar állam és a nemzetközi közösség érdeke és kötelezettsége, 
amelynek teljesítését joggal igényelheti a magyar nemzeti közösség.  

Lehet-e, szabad-e, érdemes-e március idusán ünnepbe öltöztetni a 
lelket, nagyon szeretni a nemzetet a területi autonómia iránti igény 
hangsúlyos megjelenítése nélkül? Hogyan lehet egyáltalán képviselni 
egy igényt, amelyet maga a közösség saját ünnepén elhallgat? Ezeket a 
kérdéseket fogalmazta meg Ferencz Csaba, a Székely Nemzeti Tanács 
(SZNT) alelnöke egy évvel ezelőtt. 2005 márciusában az SZNT 12 
pontban foglalta össze a székelyek követeléseit. A Székely Nagygyűlés 
kapcsán elharapódzott ellentmondások további terjedését 
megakadályozandó, közreadjuk az akkor megfogalmazott igényeket. 

Mit kíván a székely nép? 
1. Szabad véleménynyilvánítás jogát, a székelység sorsát érintő 

valamennyi kérdésben! 
2. Önrendelkezési jogunk elismerését! 
3. Székelyföld területi-közigazgatási autonómiáját! 
4. Népszavazás kiírását a történelmi Székelyföld területén, 

Székelyföld területi-közigazgatási autonómiájának törvény 
általi létrehozásáról! 

5. Azt, hogy az RMDSz ne akadályozza, sőt, a kormányzó 
koalíció pártjaként segítse a székelység fennmaradását célzó, 
az autonómiáról szóló helyi népszavazások megtartását! 

6. Azt, hogy a román állam, a Gyulafehérvári Nemzetgyűlés 
határozatainak megfelelően, vegye tudomásul és tartsa 
tiszteletben a szülőföldjén többségben élő székelység 
kinyilvánított akaratát! 

7. Azt, hogy a magyar kormány ne akadályozza a székelység 
fennmaradását biztosító területi autonómia megvalósítását, 
hanem – alkotmányos kötelezettségéből fakadóan – vállaljon 
védőhatalmi státust és a nemzetközi fórumokon támogassa e 
törekvést! 
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8. Baráti és együttműködési kapcsolatot Európa valamennyi 
autonóm területével! 

9. Biztos jövőt az autonóm Székelyföldön, az Európai Unióban! 
10. Jogbiztonságot a magyarság és minden Kárpát-medencei nép 

számára, a jogegyenlőség elvének tiszteletben tartásával. 
11. Olyan Európai Uniót, ahol a területi autonómiák tartósan 

fejlődnek és a nemzeti közösségeknek védelmet nyújtanak! 
12. Cselekvő közösségvállalást a világ valamennyi elnyomott 

népével és nemzeti közösségével! 
A március 15-i Székely Nagygyűléssel kapcsolatosan 

sajtótájékoztatót tartott Szász Jenő Székelyudvarhely polgármestere. 
Amint az várható volt, a rendezvény békés, nemzeti ünnepünkhöz 
méltó lebonyolításának érdekében kivételes biztonsági intézkedéseket 
foganatosítanak – adta hírül Szász Jenő. A polgármester elmondta, 
hogy Hargita megye kormánybiztosával, a csendőrség és a rendőrség 
vezetőivel egyeztetett a szervezés körülményeiről, a közbiztonság 
fenntartásáról. Mindkét rendvédelmi intézmény emelt létszámot biztosít 
majd a rendezvényen. A hivatásos rendfenntartók mellett jelen lesznek 
a Székely Nemzeti Tanács karszalagos rendezői, irányítói is, de a 
Polgármesteri Hivatal igénybe veszi egy őrző-védő cég embereit is. A 
város központját a közúti forgalom számára délelőtt 11 órakor lezárják. 
A várhatóan nagy számban érkező autóbuszok és személygépkocsik 
számára a város három főbejáratánál nagy parkolókat jelöltek ki, 
ahonnan csak gyalogosan lehet a központba bemenni. 

MAGYARSÁG,  2006. március 18. 
 

Második cikk 

TERÜLETÉRT AUTONÓMIÁT! 
Folytatása a „Mit kíván a Székely nép” csikknek.  

Zavargások nélkül zajlott le Székelyudvarhelyen a március 15-re 
(2006) szervezett Székely Nagygyűlés, amelyen húszezren vettek részt. 
Közfelkiáltással elfogadták a Székely Nemzeti Tanács Kiáltványát, 
amelyben kinyilvánították a székelység autonómia iránti igényét. 

Székelyudvarhelyen már dél körül érkezni kezdtek a magyar 
nemzeti ünnepre, március 15-re meghirdetett Székely Nagygyűlés 
résztvevői. Az ünneplők helységtáblákkal és zászlókkal vonultak a 
város főterére, ahol a Transylvania együttes zenélt, a rockzenét remekül 
ötvözve a magyar népzenével. A város központját lezárták, a Márton 
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Áron tér megtelt fiatalokkal, és díszmagyarba öltözötteket is látni 
lehetett. Sokan érkeztek Magyarországról is, többen egy napot 
vonatoztak csak azért, hogy ott legyenek az eseményen. A szónoki 
emelvény fölött az ENSz Chartából idéztek három nyelven: „Az 
önrendelkezés minden népnek joga”. 

Traian Basescu elnök az utolsó pillanatban mondta le részvételét, 
pedig a szervezők már szinkron-tolmácsolással is készültek. 

A Szózat elhangzása után a Székely Nemzeti Tanács, mint a 
székely nép közképviselete, esküt tett, hogy békés,  demokratikus úton 
kivívja Székelyföld autonómiáját. 

„A nyelvében és kultúrájában egységes magyar nemzet, és annak 
részeként a romániai magyarság március 15-én a szabadságot ünnepli, 
amely csak akkor teljes, ha minden nemzetet megillet, – szögezte le 
Szász Jenő beszédében, s feltette a kérdést: tudunk-e még hinni a 
szabadságban, akarunk-e tenni érte, s ha igen, akkor mit? Mint mondta, 
ez március 15 évszázadokon évszázadokon és égtájakon átívelő kérdése 
minden magyar nemzedékhez. 

Hangsúlyozta, hogy ma a szabadság európai autonómiát, azaz 
területi és személyelvű önrendelkezést jelent, a román jogállamon 
belül. Utalt arra, hogy Európában több kisebbség (Dél-Tirol, Katalónia) 
is autonómiában él, így hisznek abban, hogy ami jó Európának, az jó 
Romániának is, ezért a nagygyűlés résztvevői a Székelyföld területi 
autonómiájának demokratikus igényéről kívánnak békés módon, 
méltóságteljesen hitet tenni. 

„A romániai magyar közösség és mi, székelyföldiek, a mai naptól 
kezdve új párbeszédet kívánunk nyitni román honfitársainkkal a közös 
jövőnkről” – jelentette be Szász Jenő. „Nem megalkuvásra, hanem 
őszinte és tiszta beszédre, nem apró lépésekre, hanem egyenes 
lépésekre van szükségünk” – hangsúlyozta.  

Területért autonómiát  
Hatalmas tapssal fogadták  Tőkés László Királyhágó melléki 

református püspöknek az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) 
elnökének beszédét. Mint mondta,  a szabadság és az önrendelkezés 
egyetlen szóban foglalható össze: autonómia. Többször is élesen bírálta 
az RMDSz-t, hogy nyilvánosan kérjen bocsánatot, amiért durván 
sértegette a Székely Nagygyűlést. 

Tőkés kifejtette, hogy a határmódosítás nem járható út, így nincs 
igazuk azoknak, akik a székely autonómia hallatán szeparatizmussal 
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riogatják a románságot. „Ezért azt mondom: területért autonómiát! Ha 
már elvették a területet, kérünk helyette autonómiát” – hangoztatta 
Tőkés László, s szavait hatalmas taps és ováció kísérte. A püspök 
emlékeztetett Traian Basescu román államfőnek a koszovói rendezést 
érintő elképzeléseire, amelyeknek szellemében autonómiát javasolt e 
területnek. Tőkés példaként hozta azt is, hogy Chisinau autonómiát 
adott a gagauzoknak, s ugyanezt ajánlotta fel Transznisztriának, hogy 
az ne szakadjon el Moldovától! Hasonlóképpen kellene megadni a 
romániai magyarság számára  is az autonómiát – hangsúlyozta Tőkés 
László. 

Ősi juss 
Raffay Ernő történész a nagygyűlésen mondott beszédében a 

történelemből vett példákat az autonómiára vonatkozóan. Emlékeztetett 
hogy a székelység ősi joga és jussa az autonómia, ezen a területen már 
nyolcszáz éve Európához illő autonómia létezett, a székelyek és a 
szászok autonómiája. Ezért nem állja a helyét az a mondvacsinált 
kifogás, hogy az autonómia nem „Európa-kompatibilis, – jegyezte meg. 

Itt az idő 
„Itt az idő, most, vagy soha” – vezette fel a kiáltvány felolvasását a 

műsorvezető. Dr. Csapó József ezután felolvasta a Székely Nemzeti 
Tanács Kiáltványát. Autonómiát Székelyföldnek, Szabadságot a 
Székely Népnek! – nyilvánította ki akaratát kiáltó szóval a húszezres 
tömeg Csapó József kezdeményezésére.  

A Kiáltvány felolvasása után ökumenikus istentisztelet 
következett. „Kérjetek és adatik nektek, keressetek és találtok, 
zörgessetek és megnyittatik nektek” – idéztek nagyon találóan a 
Bibliából, majd a nagygyűlés koszorúzással zárult. 

A Székely Nagygyűlésen elfogadott Kiáltvány 
Mi, a 2006. március 15-i székelyudvarhelyi Székely Nagygyűlés 

résztvevői, gyermekeinkkel és unokáinkkal szembeni történelmi 
felelősségünk tudatában fordulunk a Román Államhoz, az Európai 
Parlamenthez, az Európai Unióhoz, az ENSz-hez, a világ népeihez. 

Mi, a székely települések, a történelmi Székelyföld lakói, 
megállapítjuk: az 1919-es Párizsi Kisebbségi Szerződésben Románia és 
a Szövetséges és Társult Hatalmak autonómiajogot garantáltak a 
székelységnek. De ma, a román alkotmányra hivatkozva, még 
népszuverenitásunk gyakorlásától, a helyi népszavazástól is eltiltanak! 
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Az Egyesült Nemzetek 1993-ban szervezett Konferenciájának 
Bécsi Deklarációja szerint az önrendelkezés minden népnek joga – így 
a székelységnek is.     

Az Európai Parlament az önkormányzás és a szubszidiaritás 
elveinek megfelelő védelmi intézkedéseket ír elő az erdélyi magyarság, 
a székelység számára, de a romániai hatóságok ennek figyelembe 
vételére nem hajlandók! 

Mi, a székely települések, a történelmi Székelyföld lakói, 
kijelentjük: Nem akarunk továbbra is kiszolgáltatottságban, 
alárendeltségben élni! A történelmi hagyományok alapján területi 
önkormányzásunk ősi jussunk, enélkül szülőföldünkön meg nem 
maradhatunk, és erről soha le nem mondunk! 

Alapvető emberi közösségi jogainkért a demokrácia eszközeivel 
küzdünk, és erre azonnali, demokratikus megoldásokat várunk! 

Mi, a székely települések, a történelmi Székelyföld lakói 
követeljük: Autonómiát Székelyföldnek, Szabadságot a székelységnek! 
1918. december 1-én, a Gyulafehérvári Nagy Nemzetgyűlés 
Határozatában, teljes nemzeti szabadságot hirdettek az összes együtt 
élő nép számára.  

Követeljük: Tartsák tehát be ígéretüket!!! 
Románia parlamentje és kormánya tartsa be a vállalt nemzetközi 

kötelezettségeket és garantáljon a szülőföldjén őshonos székely 
közösség számára teljes és tényleges egyenlőséget! 

Románia parlamentje hagyja jóvá Székelyföld Autonómia 
Statútumát! 

Az Európa Tanács 1334/2003 sz. határozata szerint az 
alkotmányba foglalt nemzetállami minősítés túlhaladott értelmezés, 
ezért nem lehet akadálya a területi autonómiának, az illetékes 
hatóságok mégis a nemzetállami tételre hivatkozva utasítják vissza 
Székelyföld újralétesítését és autonómiáját!  Ebben az esetben töröljék 
az alkotmányból a „nemzetállam” kifejezést! 

Az Európai Unió orvosolja a 86 évvel ezelőtt elkövetett jogfosztást 
és tegye Románia csatlakozási feltételévé Székelyföld autonóm 
közigazgatási régió létrehozását! Az Egyesült Nemzetek Szervezete 
gyakoroljon felügyeletet Székelyföld autonóm státusának rendezése 
felett! 

MAGYARSÁG,  2006. március 25. 

* * * 
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Peller Miklós (Westlake, Ohio): 

2006. MÁRCIUS 15. 

Hat évvel ezelőtt, 2000 március 19-én ismét itt álltam ezen a 
dobogón, hogy méltó köszöntő szavakkal illethessem történelmünk 
egyik legnagyobb fordulópontját, az 1848-as márciusi forradalmat és az 
azt követő Magyar Szabadságharcot. A mai napon ismét az a 
megtiszteltetés és kitüntetés ért, hogy újból szólhatok az itt megjelent 
tisztelt ünneplőkhöz. 

Mindannyian ismerjük a Halley nevű üstököst, vagy legalábbis 
hallottunk róla. Összetevő anyaga víz, azaz jég és kozmikus por, ami 
fennmaradt a Naprendszer megalakulásából, ami nem vett részt a 
bolygók építésében. Ez a világűrt járó égitest ott húzódott meg a 
Naprendszer legkülsőbb peremén, amit van Oort felhőnek nevez a 
tudomány. Valamilyen égitest, vagy a Naprendszeren belül, vagy azon 
kívül, kirántotta több évbilliós pályájából talán egy millió évvel ezelőtt, 
és azóta olyan pályán kering a nap körül, amely a távoli külső bolygók 
tájékáról nagyjából 76 évenként földközelbe irányítja.  

Annak ellenére, hogy pályáját a feltételezett egy millió év óta járja, 
mégis a legelső megnyilvánulása annak, hogy az emberiség felfigyelt 
erre a híres üstökösre,  Kr. e. 240-re vezethető vissza. Legutolján 1986-
ban járt mifelénk, amikor is egy Galileo nevű űrszonda közeli 
fényképfelvételeket készített az üstökös parányi magjáról. Az 
üstökösnek felfedezésétől számítva, ez volt a 30. útja. 

Képzeletünkben tételezzük fel, hogy az üstökösön egy megfigyelő 
berendezést helyezett el egy fejlett civilizáció, hogy az utókorra 
feljegyezze és rögzítse a földünkön lezajló fontosabb eseményeket. 
Mivel az emberiség nem vett tudomást az üstökös korábbi földünk 
táján való megjelenéséről, alapozzuk meg a földközeli elhaladásának 
sorszámait a felfedezés évétől, azaz Kr. e. 240-től számítva. Az üstökös 
negyedik látogatása a Római Császárság megalakulását fedezte fel Kr. 
e. 12-ben. Az ötödik fordulója feljegyezte Krisztus születését és 
kínhalálát, majd feltámadását és mennybemenetelét. A Római 
Brodalom kettéoszlása a 9., majd a kereszténység megalapozódására és 
megerősödésére az üstökös 10. megjelenése figyelt fel. 

Üstökösünk 17. földközeli útja a megszülető Magyar Államot 
találta 989-ben, következő 18. útja 1066-ban már az alkotmányos 
Magyar Királyságról vett tudomást. Nemzeti nagylétünk nagy temetője, 
a mohácsi vész, éppen megelőzte a 24. látogatást 5 esztendővel. 
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Azonban az üstökös ezt megelőző 23. földközeli útja alatt az akkori 
világ egyik legnagyobb örömünneplésének volt tanúja. 1456-ban, 
pontosan 550 évvel ezelőtt, mintegy három évvel azután, hogy 
Konstantinápoly elveszett a muzulmán félhold áradatában, az oszmán-
török veszély a keresztény Európa kapuját döngette. Európa szívét 
terror szőtte át, a nyugati civilizáció egész léte és jövője halálos 
veszélyben állt.  

Ugyanebben az évben, az 1456-os év tavaszán megjelent a fényes 
Halley üstökös Európa éji egén. A korabeli tudomány még nem fejtette 
meg az üstökösök titkát és milétét. Az idegen fényes égi látvány tovább 
fokozta a török félhold által felajzott terrorérzést. Félelmetes, vészes 
égi jelnek vélték. III. Kalixtusz, az akkori pápa kijelentette, hogy az 
üstökös nem lehet más, mint a Sátán küldötte. Június elején, 
pontosabban június 9-én ért az üstökös földközelbe. Ekkorra már 
özönlöttek a félholdas muzulmán hadak a Balkán felől az Al-Duna 
vidéke és Erdély felé. Magyarországon ebben a szomorú időben 
nagyon gyenge volt a központi hatalom, az igazi erő és fegyveres erők 
az egymással kapzsi módon civakodó és egyben erős nagybirtokosok és 
főúri családok kezében volt. A török előrenyomulás előrevetítette az 
ország vesztét és minden jel szerint egész Európa biztonságát és 
fennmaradását fenyegette. Nem csoda, hogy az üstökös fényes 
megjelenése 1456 júniusában a Sátán ügynökének lett elkönyvelve a 
félelemtől reszkető Európa által. 

Ebben a sorsdöntő időben azonban feltűnt egy ritka nagy tehetségű 
vezér, Hunyadi János. Mintha az Isten küldte volna. Hős volt, született 
hadvezér, tiszta jellemű keresztény és lovag volt egy személyben. 
Nándorfehérvár lett a döntő ütközet színhelye. Hunyadi tehetségével és 
önfeláldozásával egymaga királyt és hadsereget pótolt, és diadalmas 
harcok hosszú sorával óriási győzelmet aratott a szultán félholdas 
hordái fölött. Nándorfehérvárnál 1456 július 22-én a török súlyos 
veszteséget szenvedett, a muzulmán félhold seregei szétfoszlottak és 
megfutamodásra kényszerültek.  

Hunyadi kardja által győzött Európa, győzött a kereszténység, 
győzött Magyarország, győzelmet aratott a Hunyadi kardja mögé 
sorakozott magyar nép.  

1456 augusztus 6-án III. Kalixtusz pápa, aki még egy pár hónappal 
ezelőtt az ördög cinkosának vélte a Halley üstököst, az ekkorra 
odaérkezett futár hírjelentését fogadta a nándorfehérvári győzelemről. 
A jó örömteli hír a hősies magyarokról és Európa megmeneküléséről 
ráült egész pápaságára.  
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Annyira átforrósította a győzelem jóleső érzése, hogy egy évre rá, 
1457 augusztus 6-án ezt a napot, amelyen saját szavai szerint életének 
legszerencsésebb eseményéről hozta a futár a hírt, a nándorfehérvári 
győzelem emlékére „Transfiguratio Domini,” azaz az Úr 
színeváltozásának egyházi ünnepévé kiáltotta ki. Ugyanekkor 
elrendelte, hogy a világ összes temploma a nándorfehérvári győzelem 
örömmel teli emlékére minden nap déli 12-kor szólaltassa meg 
harangját. Ez a rendelet még a mai napon is, pontosan 550 évvel a 
győzelmes magyar történelmi esemény után is érvényben van. 

Ez a magyar győzelem tette lehetővé, hogy Európában 
megszülessék és virágozzék a Felvilágosulás kora, a Renaissance. A 
mai kor gyermeke alig tudja már, hogy mit jelentett ez a győzelem 
Európa és a nyugati kultúra, egyben az egész világ számára. Mi 
azonban tudjuk, hogy a déli harangszó világszerte a magyarok 
nándorfehérvári hősies győzelme emlékére szól. A magyarok által 
megmentett szabad Európa épült, szépült és gazdagodott a 
Renaissance-alkotta kincseivel. Talán egy emberöltő leforgása alatt ez a 
megmentett Európa emlékezetéből nagyjából kiesett, hogy kinek is 
tulajdonítható az, hogy megmenekültek a Félhold járma alól, mert 
amikor 1531-ben az üstökös a 24. útját járta földközelben, a nagy 
magyar nemzet halála által kiomlott drága vér a mohácsi csatatéren már 
felszáradt, visszatért a magyar föld porába. Európa nem adta vissza azt, 
amit a magyarok hősies harca és győzelme kivívott neki, nem adott 
segítő kezet a magyar földet és ismételten Európát védő magyar 
honvédnek. 

Egykoron virágzó országunk török-szállta vidékei elnéptelenedtek, 
kiürültek, európai kulturális fejlődés elkerülte azokat. A magyar nemzet 
azonban, bár elgyengülve, mégis túlélte a 150 éves oszmán-török 
megszállást. Újabb honalapításra, mint ahogy az a tatárjárást követte, 
ez alkalommal nem kerülhetett sor, mert a Habsburg abszolutizmus 
vette át az ország felett az uralkodást. Az elnéptelenedett vidékekre 
idegen telepesek szivárogtak be. Nagy fejedelmünk, II. Rákóczi Ferenc 
függetlenségi harcai is kudarcba fulladtak, azonban a magyar nemzet 
öntudatát képtelen volt az abszolutizmus kioltani. Amikor már Európa-
szerte kinyílott az önkény alól való szabadulás eszméje, a szikra a 
magyar földön is lángra keltette a szabadságvágyat. Az üstökös 28. útja 
1838-ban tudomást vett a már azelőtt lezajlott francia forradalomról, az 
amerikai függetlenségi háborúról, és látta az Angliából kiinduló ipari 
forradalom nagy teljesítményét, a gőzgépet és a gőzmozdony által 
húzott vonatot, ugyanakkor észlelhette a forrongást Európa szívében. 
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Egy szép márciusi napon, 1848 március 15-én Magyarországon is 
fellángolt a szabadságvágy. 

A márciusi forradalom magától született meg. Először Bécsben, 
majd Budapesten. Nem irányítgattak a vezetők, nem hangoskodtak a 
politikusok a városok terein és utcáin, mint ahogy 50 évvel ezelőtt, 
1956-ban ismét így történt, 1848 március 15-én a nemzet felébredt és 
eggyé vált elvben, lélekben és szívben egyaránt. A nemzet a saját maga 
vezére lett, így írta be 1848 március 15-ét a nemzeti történelembe. 
Miért volt képes a nemzet arra, hogy saját magát kormányozza a 
forradalmi idők alatt? A szabadság és a nemzeti függetlenség szent 
fogalma utáni vágy kovácsolta eggyé a magyart. 

A 48-as márciusi forradalom  ennek a szabadságharcnak kezdetét 
jelentette. Akkor még nem volt rádió, ami azonnal jelentette volna a 
szabadságharc eseményeit. Néha eredeti rézkarcok is megjelentek egy-
egy nagyobb eseményről. Futárok és hírnökök hozták a híreket a 
győzelmes csatákról vagy az elvesztettekről. Több korabeli, sokszor 
helyszínen készült rézkarc örökítette meg az egyes eseményeket. Jött a 
hír az első nagy összeütközésről idegen földön, Bécs árnyékában a 
Lajta-vidéki Schwehát folyó melletti harcokról. A magyar 
szabadságharcosok a bécsi forradalmárok segítségére siettek, azonban 
elterjedt a rémhír, hogy a bécsi császárral összeesküdött horvát bán, 
Jellasics tábornok bekerítette a magyar fegyvereseket. Ennek hírére a 
magyar seregek óvatosságból nem indítottak hadjáratot Bécs irányába, 
amely ha sikeres lett volna, más irányba vezette volna a magyar 
szabadságharcot. 

Bécs egyik sakkhúzása a magyar föld peremén élő kisebbségek 
felajzása volt, terve szerint mintegy harapófogóba szorítani az udvar 
ellen nyugtalankodó magyarokat. A nemzeti kisebbségek jóformán 
szabad kezet kaptak Bécstől. Először a szerbek és montenegróiak 
szivárogtak át a Dunán dél felől. Majd jött a hír az 1848 október 22-én 
Erdélyben véghezvitt hallatlanul kegyetlen zalatnai vérfürdőről, ahol a 
román hegyi lakók a község magyar lakosságát kardokkal és egyéb 
szerszámokkal könyörtelenül megtámadták. Ami Európában eddig nem 
igen fordult elő, anyát, kisanyát és szűzleányt, apát és fiút, fiatalt és 
aggot egyaránt mészároltak le éles szerszámaikkal. A zalatnai 
vérfürdőnek mintegy 900 halottja volt. 

Ugyancsak napvilágot látott Windischgrätz Alfréd herceg 
kiáltványa, amelyben Kossuth Lajost pénzhamisítással vádolta a nép 
előtt. Jött V. Ferdinánd kiáltványa, amely lekezelő módon a 
szabadságáért küzdő magyar népet földmívesnek nevezte meg, majd 
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kérte a népet, hogy csatlakozzon az oszrák fegyveres erők mögé a 
törvénybontók megsemmisítése céljából. 

A hírek egyre rosszabbá váltak. December 3 és 4 közötti éjjelen a 
magyar erők, amelyekhez egy lengyel osztag is csatlakozott, Arad várát 
akarták visszaszerezni Berger báró altábornagy birtokolása alól. Ez a 
csata is vereséggel végződött. Schlick tábornok csapataival 
megsemmisítette a magyar erőket Kassánál december 11-én. Kemény 
volt a tél, nagy hófúvásokkal. A magyar fegyveres erők nem 
vetekedhettek a jól felszerelt és jól képzett császári hadsereggel. Így 
történt, hogy 1849 január 5-én délután 1 órakor Windischgrätz és 
csapatai kardcsapás nélkül bevonultak Budára és Pestre. Windischgrätz 
egyenesen a királyi palotát vette birtokába, Jellasics pedig a Károly-
palotát.  

A magyarság ügye már veszni látszott, amikor egyik legnagyobb 
magyar hadvezér, a harminc éves Görgey Artúr feltűnt a harcok alatt, 
és tehetségével egyszerre megfordította a helyzetet. Hetek lefolyása 
alatt a gyakorlatlan újoncokból és fegyveres gyakorlattal nem igen 
rendelkező, de a nemzeti színű zászló alá özönlő önkéntesekből egy 
olyan sereget szervezett, amely a császári hadakat, Európa egyik 
legkitűnőbb seregét, szédítő gyorsasággal űzte ki az országból. A 
győzelmek egész sorozata fűződik Görgey nevéhez: Kassa, Hatvan, 
Tápióbicske, Isaszeg, Vác, Nagysalló, Komárom. Végül is 1849 május 
21-én visszaszerezte a Windischgrätz által bitorolt Budát. Ezalatt a 
lengyel Bem József, akit azóta Bem apónak tisztelünk, a magyar 
seregek élén Erdélyt tisztította ki a császári hadaktól. A magyarság 
saját erejéből megvédte önmagát és kivívta függetlenségét. Klapka 
György csapatai legendásan, önkéntesek áradatával bővült ki a 
Dunántúlon. A győzelem majdnem biztosnak látszott, ugyanúgy, mint 
1956-ban október 31 után. 

Azonban a szabadságharc nem kapott támogató és fenntartó 
segítséget másoktól, csupán az orosz cár uralma alatt sínylődő 
lengyelektől. A 48-as szabadságharc elbukott. A Habsburg uralom az 
orosz cár segítségéhez folyamodót, amit villámgyorsan és készségesen 
meg is kapott. A cár maga félt attól, hogy a magyarok példájára a 
lengyelek is vérszemet kapnak. Egyik egykori jelentés így vázolta az 
akkori helyzetet: 

„Gróf Wrbna László altábornagy lett Budapest és a szomszédos 
megyék katonai kormányzója. Azonnal megkezdte a fegyverek 
beszedését és a gyanúsak összefogdosását. Elfogták gróf Batthyány 
Lajost. A Riadó-ért börtönbe vetették Czuczor Gergelyt. Az 
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ostromállapotot kihirdették. A bebörtönzések és kivégzések 
megkezdődtek. A főváros csöndes lett, mint a temető”. 

Igen, csöndes lett, mint a temető, nem csak a főváros, hanem a 
egész ország. Amint hat évvel ezelőtt, itt ezen a helyen említettem, a 
magyar a világ egyik legbölcsebb, legintelligensebb népe, nem csak a 
saját megállapításunkban, hanem más nemzetiségű, komoly, neves és 
tudós emberek kijelentései nyomán. Ahogy akkor említettem, két nagy 
nemzeti ünnepünk, 1848 és 1956 arra tanított bennünket, hogy a 
szabadságot szeretni kell, értékelni kell, és azután mindig küzdenünk 
kell. Míg a katonai elnyomás ellen fegyverrel lehet harcolni, a gyarmati 
elnyomás ellen felkeléssel és forradalommal, addig a szellemi 
elnyomás ellen szellemi felkészültséggel, józan gondolkodással és a 
csüggedés elleni óvakodással tudunk csak harcolni. Legelőször is fel 
kell ismernünk a szellemi elnyomás jeleit. Ha éberen felismerjük annak 
jeleit, ugyanakkor felismerjük annak a módszereit is. Ha felismertük a 
módszereit, akkor tudunk elsősorban védekezni ellene. Mint a 
sakkjátszmában azonban, csupán a védekezés nem elegendő. 
Kezdeményezni is kell, hogy megelőzzük ellenfelünk lépéseit. Egy 
szellemi harc szükséges. Egy olyan szellemi harc, amelyet 1848 hősei 
indítottak meg, majd 1956 hősei folytattak, akik mögé egész nemzetünk 
odaállt.  

A 48-as szabadságharcunk nyomán a józan gondolkodású Deák 
Ferenc  és sokan mások szellemi síkra szálltak a szabadság eszméjéért. 
Ezt bizonyítja az 1967-es kiegyezés Ferenc József császárral, amely 
létrehozta Európa egyik legerősebb nagyhatalmát, az Osztrák-Magyar 
Monarchiát. Amikor a Halley üstökös a következő, felfedezése után 
immár a 29. útját járta földközelünkben, 1910 április 10-én, már ezt a 
nagybirodalmat találta Európa szívében. Fellépett azonban egy 
ellenséges féltékenység a nyugati nagyhatalmak és a kisebb 
monarchiabeli tagállamok részéről, amelyek eltiporni, megbénítani 
igyekeztek az Osztrák-Magyar Monarchiát. Nemzetünk 1896-ban 
ünnepelte a millenniumot, az ezeréves keresztény állam, Szent István 
államának fennállását, amely fennállást az 1456-os nándorfehérvári 
győzelem erősített és amelynek szabadságvágya beteljesülését az 1848-
as szabadságharc vívta ki. A millenniumi ünnepségek után huszonnégy 
év múlva a nemzet az ezeréves ország feldarabolását vészelte át a 
mindent feldúló világháborút követően. Akik meg óhajtották bénítani 
az erős közép-európai monarchiát, túlléptek célukon, mert olyan 
légüres teret teremtettek, amely létrehozta a II. világháborút, és az azt 
követő szovjet-kommunista diktatúra kelet-európai birodalmát, amely 
Európa felét, köztük édes hazánkat is rabságba ejtette. Ez a 
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rabságviszony hozta létre azt az eseményt, amelyet nemzetünk második 
nagy értékes szabadságküzdelmi ünnepeként tisztel, 1956-ot, amelyre 
kerek 50 esztendő távlatából meghatottan és méltóságteljesen 
emlékezünk vissza az idén. 

Hat évvel ezelőtt, amikor itt álltam, párhuzamba vontam két nagy 
nemzeti ünnepünket: 1848-at és 1956-ot. A két esemény, amelyet 108 
év választ el, lenyűgözően hasonló, szinte a történelem 
megismétlődésének bizonyítéka. Mindkettő lényege a magyar 
szabadságszeretet volt, mindkettő a maroknyi magyar nép harca a 
nálánál sokkal nagyobb, túlerővel rendelkező hatalmak ellen. Sajnos, a 
harcok fizikai részét az erős hatalmak nyerik, így a két nagy 
ünnepünktől nem lehet leválasztani a gyász és a nemzeti veszteség 
szomorú érzését.  

Volt még egy nagy, sorsdöntő nemzeti megnyilvánulásunk, 
amelyet a történelmi távlat már-már homályba burkolt. Ez az esemény 
azonban örömet és győzelemünnepet vált ki belőlünk. Ahogy az előbb 
említettem, ez a nagy esemény az, amire a Hally üstökös a 23. útja 
folyamán rávilágított: az 1456-os nándorfehérvári győzelem, amely az 
egész Európát mentette meg és amelynek az idei évre esik az 550. 
évfordulója. Csatoljuk ezt az örömünnepünket a két szomorú nemzeti 
ünnepünkhöz, mert mindháromra büszke lehet a magyar nemzet. 
Hirdessük a világnak, hogy nem Belgrádban és nem a keresztesek 
arattak győzelmet 1456-ban a törökök felett, ahogy ezt egy falkép 
állítja a californiai San Juan Capistrano nevű város templomának 
nyitott csarnokában, hanem a győzelmet az eggyé forrott magyar 
fegyveres nép, Hunyadi János példás hadvezetése által, és 
természetesen Kapisztrán Szent János hősies segítségével vívták ki 
Nándorfehérvárott.  

A magyar nemzet kis nemzet a többihez képest, de legnagyobb 
fegyverünk a szellemi fegyver, ahogy ezt most is és hat évvel ezelőtt is 
hangsúlyoztam. Ez a fegyver vívta ki, hogy röviddel azután, hogy 
üstökösünk a legutóbbi 30. útját járta be közelünkben 1986-ban, 
Magyarországnál szakadt át először Sztálin és Rákosi Mátyás 
vasfüggönye, és hazánkban vallott először csődöt az egypárti 
kommunista rendszer. Magyarország adta meg a lökést, ami átütötte, 
majd lezúzta a berlini falat is. Így szabadultak fel sorra a vasfüggöny 
által elzárt nemzetek a szovjet iga alól.  

Maga a szovjet rendszer sem bírta fenntartani magát ilyen nagy 
csatlós veszteség folytán. Két évre a vasfüggöny lehullása után 
megbukott. 
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A magyar haza sokat szenvedett a 20. század 4. évtizede után. A 
borzalmas háború lerombolta az országot, majd a vörös megszállás 
folytatta a nemzet vérontását. A társadalmi rendszer bukása, az idegen 
megszállás, a magyar föld gyarmati sorsba döntése és a terrorista 
elnyomás ellenére a magyar nép életben tartotta a szabadságvágy 
szikráját, amely 1956-ban a világon egyedülállóan lángralobbant. 
Ahogy 1848 meghozta az 1867-es kiegyezést, 1989 meghozta ismét a 
magyar nemzet függetlenségét. Bár sokan felléptek a díszdobogóra, 
mint a szovjet rendszer megbuktatói, nem lehet azonban a történelmet 
annyira átfésülni, hogy az ilyen egyéni érdekeket képviseljen. A 
vasfüggöny legelőször 1956-ban szakadt át. 

Mit hoz majd a jövő? A vélemények vegyesen ítélik meg a 
jelenlegi világviszonyt. Vitatható, hogy a szovjet járom alól 
felszabadult nemzetek  valóban függetlenek lettek-e. A világon ugyanis 
már a hetvenes években kiforrott, és azóta hatványosan megerősödött 
egy globalizációnak nevezett folyamat és annak több megnyilvánulása. 
A globalizáció és az azzal járó népvándorlás, bevándorlás és 
kivándorlás a világ legtöbb fejlett országát behálózta. Az istenhit és a 
vallás kihalóban van Európában, másutt pedig rohamosan hanyatlik. A 
hagyományos család fogalma és a házasság intézménye kisebbségi 
fokra süllyedt Európa népei között, másutt pedig kisebbségi fok szintje 
felé zuhan. A határok átjárhatósága létrehozta a modern kor 
legnagyobb népvándorlását. Egyre többen figyelnek fel a veszély 
jelére, a muzulmán népek keresztény vidékekre való beszivárgására, 
amely még Európa legészakibb országába is behozta a mecsetet. 
Európa és a kulturált világ népei hígulnak és hanyatlanak a kultúra és 
erkölcs züllésének lejtőjén.  

Aggasztó kérdés az, hogy vajon mit talál majd üstökösünk 
földünkön, különösképpen magyar hazánkban a következő, a 31. útján 
amelyre 2061-ben kerül sor? Az előbb említett sötét fellegeket itt-ott 
felcsillanó fénysugarak szakítják szét. A 2004 december 5-i 
népszavazást, amely állampolgársági jogokkal ruházta volna fel az 
elszakított terület magyarságát, a központi irányítás megbuktatta. Ez a 
csúfos esemény elkeseredést szított az elszakított területeken. Ennek  
első évfordulóján Orbán Viktor a Parlamentben néma felállásra kérte 
képviselőtársait, akik egy percig némán emlékeztek a népszavazás 
szomorú sikertelenségére. 2005 tavaszán az Erdélyi Magyar Ifjak nevű 
polgári szervezet tagjai elkergették a megjelent Eörsi Mátyást 
Kolozsvárról, majd 2005 őszén Marosvásárhelyen fonnyadt 
szekfűcsokrot nyújtottak át Szili Katalinnak. Kassán hátat fordítottak az 
Országgyűlés elnökének. Szabadkán a helyi szerb rendőrök védték meg 
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Gyurcsány Ferencet a látogatása ellen tiltakozó magyar fiataloktól. 
Ugyanakkor olvashatjuk, hogy a Hősök Napját az ország egyre több 
vidékén megünneplik, a doni csatában elesett hősöket tisztelettel 
méltatják, emlékműveket állítanak fel, egyre több írott mű lát 
napvilágot a közelmúlt hőseiről.  

Ezek a hírek, bár szórványosak, mégis egyre gyakrabban terjednek. 
A nemzeti érzés nem halt ki, csak a hosszú elnyomás elmúltával csupán 
lassan-lassan képes ébredezni, de – ébredezik! A magyar ismét a 
szellemi adottságára támaszkodik. Talán a Halley üstökös 2061-ben, 
31. földközeli útja alkalmából ismét virágzó Magyar Hont talál.  
Egy virágzó szép hont, amelyhez a vezető utat 1456-ban 
Nándorfehérvár, majd 1848-ban és 1956-ban Budapestről elindulva az 
egész ország egyhangú felsorakozása és különbség nélküli összeállása 
nyitotta meg.  

Emlékezzünk méltóképpen 1956-ra, 1456-ra, majd a mai ünnepünk 
fénypontjára, 1848 március 15-re, amelyek múltunkat dicsőítik és 
szülőhazánk, Magyarország jövőjét fénnyel árasztják el, ha 
méltóképpen lelkünkben tartjuk és magunkban hordozzuk emléküket. 
Mindhárom ünnepünk a nemzet hőseinek vére által vált halhatatlanná, 
megemlékezésünk róluk csakis méltóságteljes és szent áhitattal átitatott 
lehet.  

Mint hat évvel ezelőtt, befejezésül ismét szeretném Jókai Mór 
korabeli bölcs szavait idézni, amelyek szerintem, legjobban tükrözik 48 
március 15-nek szellemét, majd 1848, 1956 és 1456 magas és örök 
mondanivalóját: 

 „Ne beszéljünk arról, hogy szép, ragyogó, dicső nap volt március 
15: ismerjük el, szükséges nap volt. Szükség volt e napra, hogy egy 
lökést adjon az időnek, amely a nemzetet évtizedekkel előbbre vitte. 
Szükség volt, hogy rögtön, rendkívüli nyilvánulás által szakítson a múlt 

balfogalmaival, hogy egyszerre jusson erejének 
tudatára. Ez március 15-nek emléke. Élő emlék, tizenhat 
millió ember szíve tartogatja azt. Minden búzakalász, 
amelyet Magyarország földje terem, 1848 március 15-
nek emlékét dicséri, ahogy a néphit szerint minden 
egyes magyar búzaszem hegyére oda van nyomva a 
„Patrona Hungariae” szent képe. Áldva legyen azoknak 
hamva, kik e nap diadaláért áldozatul adták oda 
magukat.” 
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Böjte Csaba: 

NYÍLT LEVELE PATRUBÁNY MIKLÓSHOZ, 
a Magyarok Világszövetségének elnökéhez, 

a népszavazás után 

„Csak abban az Európában hiszek, amelyben mindenki fájdalom 
nélkül vállalhatja azt az identitást, amit Isten adott neki, és ott, ahova 
Isten állította őt”. 

Világunkat a kimondott igék, igenek viszik előre. Te kimondtad az 
igét, amely történelmet ír! Kimondtad a választ kisebbségi létünk 
dilemmájára. Szeretjük szülőföldünket, nem akarjuk elhagyni azt, de 
szeretnénk felelős magyar állampolgárok is lenni, szeretnénk népünk-
nemzetünk sorsában felelősséget vállalni. Szeretnénk otthon lenni a 
határokon kívülre sodródott szülőföldön, de Magyarországon is. 

Bölcs dolog volt-e kimondani ezt a végtelenül egyszerű megoldást, 
választ álmatlan éjszakáink vívódására? Most kellett-e kimondani az 
évtizedek óta keresett igéket? Nem tudom, de nem ez a fontos. Mert az 
igazán fontos az, hogy kimondtad: „Mi, határon túli magyarok, a 
szülőföldünkön élve, felelős magyar állampolgárok akarunk lenni. 

Nem akarjuk a határokat rángatni, nem akarunk vért, könnyet, 
bánatot. Hisszük, hogy igenis lehet jó magyar állampolgárnak lenni 
Erdélyben, Kárpátalján, Felvidéken, Vajdaságban és mindenütt, ahova 
a történelem sodort bennünket, úgy, hogy az ne fájjon senkinek. 

Csodálatos az, hogy a kimondott ige, a határon belül és a 
határokon kívül milliók szívében visszhangot váltott ki. Trianon óta 
nem volt még egy ilyen egyszerű megoldás fájdalmunkra, amelyet 
ilyen egységesen magáénak érzett volna a különféle országokba 
szétsodort magyarság. 

Kimondtad, hogy nem pénzalapokról van szó, hanem legbensőbb 
igényünkről, arról, hogy tartozni akarunk népünkhöz, nemzetünkhöz, 
élő nagycsaládunkhoz, a szülőföld megtagadása nélkül. Istenhez való 
tartozásunk utáni legbelső identitásunkat találhatjuk meg ezen az úton. 

Szívből remélem, hogy népünknek azok a gyermekei, akiknek nem 
kellett hordaniuk a kisebbségi sors igáját, előbb-utóbb mind megértik 
őszinte, szívből jövő kérésünket, és teljesítik azt. Hiszem, hogy egy 
ilyen elemi erővel feltörő, senki ellen nem irányuló vágy elmossa a 
falakat, és néhány éven belül a budapesti országgyűlés padjaiban már 
ülnek a határon túli magyar állampolgárok képviselői, hogy alázattal, 
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és felelősen a népünket érintő döntésekhez, – ha nem is szavazati 
joggal –, de mint tanácsadók hozzászóljanak.  

Ez olyan szent cél, amelynek valóra válásáért alázatos, kitartó 
munkával összefognak a magyarországi és a határon túli magyar 
szervezetek, és egy indulatoktól mentes, nyugodt, nagy menetelésben 
megtalálják majd a kettős állampolgársághoz vezető utat. 

Az út elején fontosnak látom, hogy kimondjuk, nincs 
kompromisszum, nem pénzt, nyugdíjat, támogatást akarunk, hanem 
teljes jogú magyar állampolgárságot, jogokat és felelősséget, hogy 
otthon lehessünk Magyarországon, szülőföldünk elhagyása nélkül. Meg 
vagyok győződve, hogy ez a senki ellen nem irányuló őszinte, tiszta 
vágy, ha bölcsen, okosan érvelünk, meghallgatásra talál azok szívében 
is, akik most a népszavazáson másképpen döntöttek. 

Levelem legvégén, nagy szavak nélkül, köszönöm a kimondott 
igét, amely legbenső kérdéseinkre választ adott. Sokan bántanak!? 
Néped iránti szeretettel, nemes lelkeddel fogadd el, és viseld a 
keresztedet, amelyből élet fakad. 

Szeretettel ölellek: Csaba testvér 
2005. december hó 

 

Viharos Viktor (Dayton, Ohio): 

ÖTVENHAT  EMLÉKÉRE 

Áhitattal gyertyát gyújtok 
Pesti srácok emlékére, 
Akik üvegekben, benzint 
Dobtak tankok tetejére. 
Nem féltették életüket, 
Nem volt kiért, miért élni, 
Kommunisták terrorjában 
Csengőfrásztól kellett félni... 
 

Őszirózsák erdejével 
Terekre özönlött a nép, 
Moszkva parancsuralmában, 
Elvesztette nagy türelmét. 
Szabadságát követelte! 
Lyukas zászlókkal tüntetett... 
Ágyútüzek válaszoltak, 
S a nagy örömnek – vége lett! 
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Eltiporták a felkelést. 
Magyarokat akasztottak... 
Nyugaton tétlenül nézték, 
Nem szégyellték, hogy hazudtak! 
Magára hagyták a népet, 
Nagy ígéretük elmaradt! 
Halál várt gyermekhősökre, 
S hazánkra, új terror szakadt. 

Budapest, 1956 
 

Botos László (New York, NY): 

ÚT A TRIANONI BÉKEPARANCSIG 
A kisebbségek élete az utódállamokban 

November 6 és 10 között honvédeink visszafoglalták az ősi földet. 
1939. január 6-án a cseh hadsereg megtámadta Munkács városát, de 
vereséget szenvedtek. Március 7-én a csehek hűségesküt követeltek a 
tótoktól, amelyet a szlovák kormány megtagadott. 1939. március 15-én 
Szlovákia kihirdette függetlenségét. Március 17-én Tiso elnök a szlovák 
kormány nevében felkérte Hitlert Szlovákia támaszává, amelyet Hitler 
elfogadott, és részben megszállta Szlovákiát. Március 23-án Hitler 25 
évre garantálta Szlovákia függetlenségét. 

Az első világháború végeztével a Népszövetség elrendelte a 
Központi Hatalmak katonai erejének oly mérvű gyöngítését, hogy alig 
volt elégséges a belső rend fenntartására. Németországnak 100.000, 
Ausztria-Magyarországnak nemzetenként 35.000 katonát 
engedélyeztek. Támadó fegyvereket nem tarthattak, és nem gyárthattak. 
Ugyanekkor az utódállamok a legfejlettebb fegyverekkel nyakig ellátva 
álltak határaink körül. Katonai létszámuk másfél millió katona volt, 
amelyet háború esetén 5 millióra lehetett emelni. Megalakulásakor a 
kisantant 540.000 katonával és 3.000 repülővel rendelkezett. Ez a 
hatalmas erő azt szolgálta, hogy ne tudjuk visszavenni történelmi 
örökségünket. A Népszövetség felügyelt katonai szervezkedésünkre, de 
szabad kezet adott ellenfelünk előkészületére.  

A csehek elsőrendű programukká tették a magyar értelmiség 
elbocsátását. Magyarellenes cseh és tót nacionalistákkal töltötték fel 
helyüket. Ez az eljárás teljesen megegyezik a szovjet kommunista 
módszerrel. Jól látható a becstelen cseh és tót viselkedés. Először 
német-támogatók voltak, majd átsétáltak az orosz cárok táborába, 
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azután a szovjetnek lettek majmolói. „Hűségüket” bizonygatták a 
franciák felé, hirdetőivé váltak a demokráciának, és rendíthetetlen 
köztársaságiaknak is vallották magukat. Nem számított, hogy hova, 
kinek ígértek hűséget, a lényeg az volt, hogy megtarthassák elorozott 
területeiket. 

Benes a fentebb említett könyvében így ír rólunk: „Magyarország 
számára egyetlen út állna nyitva az érvényesülés felé: a csatlakozás 
lehetősége a lengyel-csehszlovák konföderációhoz. Ellenkező esetben 
Magyarországra szigorított második Trianon vár”. Benes szerint a 
kisebbségi kérdés megoldható: be kell vezetni a lakosságcserét, és a be- 
és kivándorlást meg kell könnyíteni. Ez azt jelenti, hogy ha az 
elszakított magyarság nem akar elnyomottként élni, akkor 
kivándorolhat, elhagyhatja ősi földjét, de azok, akik ezt nem tudják 
megtenni, elkészülhetnek egy erőszakos beolvasztásra. Benes később 
azt írta, hogy a kisebbségek védelmét, jogainak biztosítását a 
demokratikus emberi jogok szavatolják majd és nem a nemzetiségi 
jogok. Ez pontosan az ellenkezője annak, amit a trianoni tárgyalásokon 
hangoztatott, amikor azt állította, hogy mi magyarok a cseh és szlovák 
népet elnyomtuk. A Felvidék megszerzését a nemzetiségi jog alapján 
kérte és kapta meg. 

1943 decemberében Moszkvában találkozott Benes a cseh 
kommunista párttitkárral, Klement Gottwald-dal, ahol egyezségre 
jöttek a csehszlovákiai kisebbségek sorsa felől. Elhatározták, hogy 
Csehszlovákiából egy-nemzetiségű államot formálnak, ahol a csehek 
kerülnek uralmi helyzetbe és többségbe. Elmozdítják otthonaikból a 
németeket és a magyarokat. Érdekes megjegyezni, hogy ez a gondolat 
eredetileg nem Benestől, hanem a fasiszta Tiso-tól származik. Tiso már 
előbb felkérte Hitlert, hogy deportálhassa Szlovákiából a zsidókat, 
magyarokat és cigányokat. 

Ez a szlovák kérés nyomtatásban is megjelent a Gardista című 
szlovák folyóirat 1943 áprilisi számának első oldalán. 1944 december 
27-én a Szlovák Nemzeti Tanács nyilatkozot: „A szlovák földnek, 
amelyet szlovák őseink szereztek, szlovák utódok kezébe kell kerülnie! 
Nem marad ezen a földön egyetlen magyar birtokos, egyetlen áruló 
sem. A magyarok földjét kártérítés nélkül sajátítjuk ki”. 

A Szlovák Kommunista Párt határozata az ott élő magyarok ellen 
kimondta: „Mindazok a magyarok, akik elősegítették vagy üdvözölték 
Szlovákia déli részeinek megszállását, továbbá mindazok, akik bűnt 
követtek el a szlovák nemzet ellen, bíróság elé kerülnek. Úgy kell őket 
elítélni és megbüntetni, mint a szlovák nemzet, a szlovákság és a 
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demokrácia ellenségeit”. Ezért a Szlovák Kommunista Párt 
ünnepélyesen kijelenti: „Szlovákia déli vidékeit, amelyeket a múltban, 
vagy az elmúlt hat év alatt erőszakosan megmagyarosítottak, 
tervszerűen és fokozatosan el kell szlovákosítani”. 

Ilyen előzetes hangok hangzottak el a jól ismert Kassai 
Kormányprogram előtt, amely három éven át mindent elkobzott az ott 
élő magyaroktól, alávetve őket mindennemű megszégyenítésnek, végül 
kizavarta őket őseik földjéről. 

1945 április 5-én a Kassai Kormányprogramban az újdonsült 
szlovák állam a felvidéki magyarságot hontalanná nyilvánította azzal, 
hogy megvonták állampolgárságukat. Bezárták a magyar nyelvű 
iskolákat, a magyar kulturális szervezeteket, a sport klubokat 
beszüntették. Ezek a döntések voltak a legnagyobb magyarellenes 
visszaélések. Fábry Zoltán írta, hogy ilyen feliratok jelentek meg: „Ha 
barbárt akarsz látni, nézz a magyarra!” 

A 33/1945-ös számú elnöki rendelet kimondja: „Azok a német és 
magyar nemzetiségű csehszlovák állampolgárok, akik az idegen 
megszállók  előírásai szerint német vagy magyar állampolgárságot 
szereztek, ezek az állampolgárság megszerzésének napjával 
elvesztették csehszlovák állampolgárságukat. A többi magyar és német 
nemzetiségű csehszlovák állampolgár ennek a rendeletnek életbelépése 
napjával veszti el csehszlovák állampolgárságát”.  

Clement Gottwald csehszlovák elnök hogyan hozhatott 1945-ben 
ilyen  törvényt, amikor hivatalosan ez a terület még Magyarországhoz 
tartozott egészen 1947 februárig! 

A 4-es cikkely kimondja, hogy „megbízhatatlanok azok a németek 
és magyarok, akik nem tudják bizonyítani, hogy aktívan részt vettek a 
háborúban németek vagy magyarok ellen, vagy lényegesen 
hozzájárultak volna a Csehszlovák Köztársaság visszaállításához, a 
cseh és szlovák nép szabadságának visszaszerzéséhez”. 

A 6-os cikkely kimondja: „A német vagy magyar nemzetiséghez 
való tartozás megítélésénél főképpen a családi érintkezésben használt 
nyelv, vagy magyar, illetve német politikai párthoz való tartozás, vagy 
népszámlálásnál bevallott nemzetiség a döntő”. Láthatjuk, a tulajdonjog 
megvonását faji megkülönböztetésre helyezték. Ez pedig jogi 
törvénybe ütköző megkülönböztetés. Az 1945 augusztus 23-i 
törvénycikkely még tovább vitte a magyar és német népírtást: „A 
földreform céljaira Szlovákiában elkoboztatik minden föld, amely 
magyar vagy német tulajdonban volt, minden kártérítés nélkül”. 
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Mindez még nem volt elég, mert 1945 október 25-én újabb törvény 
jött létre: „Amennyiben eddig meg nem történt volna, a Csehszlovák 
Köztársaság javára kártérítés nélkül elkoboztatik minden ingatlan és 
ingó vagyon, úgyszintén vagyonjog is (úgymint követelések, 
értékpapírok, betétek, eszményi jogok), amely a német és magyar 
megszállás (?) tényleges megszűnésének napján, az alábbiak birtokában 
volt vagy még most is van”... 

Csehszlovákia ilyen felfogás és ilyen törvények elfogadásán épült 
fel, és ezért ők voltak az elsők, akik létrehozták az ún. 
„népköztársaságot”. Mindent állami tulajdon alá vontak, de még itt is 
megkülönböztetést alkalmaztak. A cseh, ukrán és szlovák személyektől 
elvett javakért kártérítést fizettek, ugyanakkor a rendelet kimondta, 
hogy a németek és magyarok nem részesülhetnek kártérítésben.  

Jól ismert tény, hogy milyen borzasztó volt az élet a szovjet 
kommunista rendszer alatt, most adjuk a fentiekhez az utódállamok 
kisebbségellenes törvényeit, és akkor fogalmat alkothatunk a magyarok 
és németek szenvedéséről. 

A magyar üldözés a „vissza-szlovákosítással” és áttelepítésekkel 
folytatódott. Minden áron meg akartak szabadulni az ősi magyar 
lakosságtól, s mivel a deportálást a Potsdami Értekezlet nem 
engedélyezte, hát más megoldást találtak soviniszta céljuk elérésére. A 
magyarokat Csehszlovákián belül szórták szét lakhelyükről, főleg 
Csehországban és az elnéptelenedett Szudétaföldön. Clementis 
Vladimir, Csehszlovákia helyettes külügyminisztere, 1946 október 31-
én kijelentette: „A magyarokat erőszakkal kell áttelepíteni a volt 
Szudétaföldre”. (Sztálin hasonló áttelepítést hajtott végre a tatárokkal, 
amikor kitelepítette őket a Krím félszigetről.) 1946 november 13-án a 
Szlovák Nemzeti Tanács lapja, Národná Obroda írja: „Jogunk van 
asszimilálni a magyarokat és bármilyen áron is nemzeti államot 
teremteni. Végső célunknak a magyarok szétszórását kell tekintenünk”. 

A Kassai Kormányprogram alapján több, mint 68.000 magyart 
mozdítottak el otthonaikból, és szórták szét őket Csehszlovákia 
területén. A csehek így 160.000 katasztrális hold földhöz és 15.000 
házhoz jutottak ingyen. A magyarországi tótok, akik saját 
szándékukból mentek át a szlovákokhoz, 15.000 katasztrális holdat 
hagytak hátra és 4400 házat. Magyarország sohasem kapott ezért 
különbözeti kártérítést. Kormányunknak ezt is követelnie kellene, de 
még bocsánatkérés sem hangzott el a  sok megszégyenítésért és egyéni 
sérelemért. 
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Vigh Károly írja le a Szlovákiai magyarok sorsa című könyvében 
„a pozsonyi magyarság 90%-ának elűzését a szlovák fővárosból. 
Pozsonyban 1945 május 5-én a magyarok lakásaira szlovák katonák 
törtek rá. A csomagolásra fél órát adtak, majd 50-100 fős csoportokban 
áthajtották őket a Duna-hídon Ligetfaluba”. Raffay ezzel kapcsolatban 
megjegyzi, hogy Pozsony 1938-ban nem került vissza, ezért nem volt 
még ún. „magyar megszállás” sem. E durva intézkedés után a tótok 
megkezdték a „vissza-szlovákosítást”. Ilyen módon leszorítva a 
magyarok számát, tudták csak létrehozni Szlovákiát. 

Az 1946 június 17-es törvénycikk szerint a több mint 400.000 
Szlovákiában maradt magyar választása az volt, hogy vagy vallotta 
magát „cseh-szlováknak”, és ebben az esetben megkaphatta az 
állampolgárságot, vagy magyarnak maradt, és szenvedte tovább az 
üldöztetést. Az itt élő magyarság nem bírhatta végletekig az elnyomást, 
a reménytelenséget, mert a család túlélésére kellett gondolnia. Az 
életük azért is volt különösképpen reménytelen, mert nem volt újság, 
média, amely tovább adta volna sérelmeiket. Mit csinálhattak? 410.820 
elfogadta a „vissza-szlovákosítást”. Ez azt jelentette, hogy ennyi 
magyar embernek kellett feladnia eredetét, kultúráját, nyelvét, csak 
azért, hogy élhessen. 
 

Deli Éva (Ausztrália): 

SAJÁT KÁRUNKRA TORZÍTVA  

A Magyar Életből értesültem arról, hogy a Country Women’s 
Association (CWA) ezt az évet a magyar kultúrának szenteli, ezért nem 
lepett meg, amikor meghívást kaptam a szervezet bodallai 
találkozójára. A műsor, a kiállítás – amit a helyi szervezet asszonyai, 
valamint az iskola mintegy száz diákja rendezett – kellemesen lepett 
meg, akárcsak az a meleg érdeklődés, amellyel rögtönzött előadásomat 
fogadták, s amelyet kérések özöne követett a mai magyar életről, a nők 
társadalmi helyzetéről stb. 

Örömmel mentem tehát a következő találkozóra Naroomába, ahol 
az öröm gyorsan ürömmé változott. Itt ugyanis egy angol zenész – akit 
a magyar zene bemutatására kértek fel – tartott félórás 
nemzetbecsérlést, imigyen kezdve: Hungary as such never existed... – 
és folytatta Árpádot mondai alakká kicsinyítve, Árpád-házi királyainkat 
morvákká változtatva. 
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A magyar konyha, a magyar zene, a magyar tánc, a magyar 
népművészet teljes tagadásán (idegen, nem magyar eredetén) keresztül 
eljutott a magyarok történelmi szerepének, mint csak rombolni tudó, 
bajkeverő, ázsiai horda megfogalmazásáig. Jegyzeteit, az internetről 
lehozott szövegeit a földre dobálva hangsúlyozta, hogy még a papírért 
is kár, amelyet egy ilyen értéktelen, minden eredetiségtől mentes népre 
pazarolt!  

Kijelentette: nem tudni, miért nevezik a térséget Magyarországnak, 
mivel a magyarok semmi érdemlegeset nem alkottak, csupán ott 
laknak. Az igazi nemzetalkotók és alakítók a cseh-morva, tatár, török, 
német, cigány, de mindenek előtt a vízigót, vandál, római, hun, avar és 
főleg szláv eredetű népek voltak. This country happened to be called 
Hungary, who knows, why, when all the culture and heritage of the 
land has been created by others. 

A mintegy kétszáz főnyi hallgatóság (felnőtt és diák) egy része 
elképedten, másik része közömbösen hallgatta az elhangzottakat. Noha 
a CWA összejövetelei nem vitafórumok, mégis amikor  a – különben itt 
is nagyon kedves – szervezők megköszönték a szép előadást, 
elkeseredésemben és szégyenemben a mikrofonhoz léptem (bár az 
illem szabályainak megfelelően ezt a szervező házigazdának kellett 
volna megtennie) és udvariasan félrevezető és hamis képnek neveztem 
az elhangzottakat, ezzel még jobban elrontva az összejövetel ünnepinek 
tervezett hangulatát – mert talán mondanom sem kell, hogy a szervezők 
és diákok felkészülése ellenére a meghittség eltűnt. 

A műsor utáni beszélgetésből – különösen a tanárok részéről – az 
derült ki, hogy a könyvtárakban és az interneten nagyon kevés anyag 
található rólunk és az is szándékosan vagy bután félrevezető, 
tudálékosan félremagyarázható. Nehéz eldönteni, hogy mennyi volt a 
rossz szándék, a félrevezetés vagy a tudálékos butaság ebben az 
emberben, mindenesetre elgondolkodtató a saját magunkról és a mások 
által rólunk festett kép. A körülöttünk és velünk élő népek időt és pénzt 
nem kímélve minden médiát felhasználnak ellenünk, így növelik – 
jobbat nem tudva – saját nagyságukat. 

Ha mi ezt nem tudjuk hasonló módon viszonozni, azért saját 
magunkat lejáratni, lekicsinyíteni mégsem kellene. Hogy mire 
gondolok? Íme néhány példa: a magyar zenét angolul sokan csak Gipsy 
Music-ként ismerik. Noha mi ismerjük a különbséget a 
cigányzenekarok által kísért magyar nóta és népdal, valamint a cigány 
nóta között, a más nemzetiségűek a cigányzenén, a név alapján a 
cigányok népzenéjét értik, aminek a magyar népzenéhez semmi köze 
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nincs. A Csárdáskirálynő angolul Gipsy Princess, minden magyar 
vonatkozását elvesztette és az angolszász hallgató számára a többi 
magyar operettel egyetemben csupán bécsi, cseh-morva és cigány 
elemekből szőtt zenét jelent. 

A nagykövetségeken néhány éve osztogatott szép kivitelezésű 
füzet (Flavours of Hungary, Published on behalf of the Hungarian 
Turism Corp. by Promomédia Kiadó, 1997) bevezetőjében (Taste of 
Hungary by George Lang gastronomic expert) többször szerepelnek 
más népnevek, mint a magyar, angolul bizonyítva a világnak, hogy mi 
még konyhaművészetünket is a szomszéd népektől, meg a töröktől, 
orosztól, sőt tatártól (continuously influenced by the Tartars...) vettük 
át! A bevezető – a sorok között – szinte sugallja a Magyarországra 
látogató turistának, hogy az eredeti ízeket csak a szerbeknél, cseheknél, 
oroszoknál stb. próbálja ki, hiszen itt úgyis minden csak utánzat!.. 

Az angol nyelven megjelent Zoltán Halász: Hungary (Corvina 
Kiadó, Budapest, 1980) című könyvéből egyáltalán nem derül ki, hogy 
a Hunyadi János által megvédett „Belgrade” annak idején egy magyar 
végvár – Nándorfehérvár – volt, s hogy védelmét Magyarország (és 
nem Jugoszlávia) kormányzója irányította. Megtudjuk azonban, hogy a 
vár védelmére „the troops arrived from Poland, Germany, Vienna and 
Bohemia”. A Bonfini krónika azonos mondatának – főként azonban 
Magyarországról – befejezése lemaradt. A magyarokról szó sem esik 
annak ellenére, hogy a mintegy 60.000 lelket számláló keresztes had 
zöme magyar jobbágyok, deákok, kézművesek, papok és barátok 
tömegéből állt össze. 

A fentiek csak két kiragadott példa arra nézve, hogy sokszor 
magyar szerző tollából is születnek félrevezető vagy félreértelmezhető 
gasztronómiai, történelmi stb. munkák, amelyeknek alapján a felületes 
szemlélő – vagy jelen esetben önkéntes történész – a magyar 
történelmet félremagyarázva, hamisan, a maga módján értelmezheti. A 
minden szinten megnyilvánuló magyar szolgalelkűség a népek közötti 
természetes egymásrahatást egyoldalúnak, tehát csak felénk 
irányulónak mutatja, ezzel saját kárunkra torzítva a népek közötti 
természetes viszonyokat. 

Valószínűleg itt bosszulja meg magát a háború az 56-os emigráció 
egy részének túlbuzgósága is, akik a szocialista rendszer elleni jogos 
ellenszenvüket érzelmi szinten túlfűtve, magyarellenessé váltak. A 
magyar kultúra, tudomány és technológia minden otthoni meg- 
nyilvánulása ellen ellenségeinknél is nagyobb propagandát fejtettek ki, 
de ami a legrosszabb: figyelmen kívül hagyták, hogy a más érzelmi 
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szinten gondolkodó angolszász világban mindebből, a kommunizmus 
ellen irányuló tevékenységből csak a magyarellenesség maradt és 
ragadt meg! 

A NSW-i Magyar Szövetség, a Magyar Nagykövetség és 
Konzulátus tudtak a CWA idei programjáról és arról, hogy mennyi diák 
és felnőtt kapcsolódik be majd ebbe a tevékenységbe, mégsem 
használták ki a soha vissza nem térő, egyszeri alkalmat megfelelő 
emberek és ránk nézve pozitív információ, nyomtatványok, filmek 
szétküldésével, honlappal a világhálón. A háromnapos armidalei 
előkészítő programmal nem lett volna szabad lezártnak tekinteni az 
ügyet. Ez óriási felelőtlenség és még valamit: egyik említett szervezet, 
illetve képviselet sem érzi úgy, hogy missziót tölt be, hogy hivatott a 
magyar nemzetkép pozitív kialakításában. Valószínűleg egyik sem 
tudta még kinőni a Kádár-korszakbeli szerepét, az egyik jobbról, a 
másik balról marad le. Ez azonban egyiket sem menti, mert nagy kárt 
okoznak azoknak, akik csak magyarként tudnak ausztrálok, egyáltalán 
emberek lenni. Mert nem könnyű viselni a szégyent azért, amiről nem 
tehetünk, amibe beleszülettünk: magyarságunkért! 

Azt hiszem, joggal várhatjuk el azoktól, akik akár önként, akár 
hivatásból vállalták a nemzet képviseletét, hogy minden alkalmat 
kihasználjanak a magyar nemzetkép javítására más népeknél! Erre jobb 
alkalmat, mint a WCA programja által ránk irányított eleven         
érdeklődést a diákság körében álmodni sem lehet. Ezt elmulasztani... 

Magyar Élet, 2000 július hó 

 

Ambrosy Anna (Australia): 

AZ IGAZ MAGYAR TÖRTÉNELEM 
MEGISMERÉSE 

Az elmúlt évtizedek folyamán többször kerestem a XX. századról 
szóló magyar történelmi tanulmányt Ausztrália jelentősebb 
könyvtáraiban. Ezeknek hiányát már az egyetemen eltöltött éveim alatt 
tapasztaltam. Amikor 1995-ben egy háromnegyed részben elkészült 
tanulmányt ezek hiánya miatt félre kellett tennem, akkor elhatároztam, 
hogy a még hátralevő éveimben ezt a hiányt bepótolom. 

A kezdeti évben minden erőmmel további forrásmunkákat 
kerestem, kiegészíteni a már meglevő saját történelmi munkáimat. A 
további nagyon fontos forrásmunkákat barátaimtól, ismerőseimtől 
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kaptam, sőt még más államokban élő, ismeretlen személyek is 
elküldték féltve őrzött történelmi tanulmányaikat. Ezek mind 
hozzájárultak a jelen munka megírásához. 

Ez év június 6-án a Magyar Élet „Szerkesztő postája” rovatában 
megjelent Deli Éva tollából egy írás, ami ránk, magyarokra nézve 
szomorú valóság; már mint az, hogy ellenségeink még itt is a föld 
másik részén próbálják új hazánk népessége előtt szedett-vedett 
hazugságaikat terjeszteni mind nemzetünkről, mind népünkről, és 
kultúránkról. Mindezeket a hazugságokat könnyen terjeszthetik, hiszen 
az ausztrál könyvtárakból hiányzik egy angol nyelven megjelent, átfogó 
huszadik századi magyar történelmi tanulmány, amivel bárki, bármikor 
ilyen és hasonló hazugságokat megcáfolhat. 

Hálás vagyok Deli Évának azért, hogy a magyar írások hiányára 
felhívta a figyelmemet, továbbá Fazakas Lolának, aki július 10-én, 
szintén a Magyar Élet „Szerkesztő postájában” válaszolt Deli Évának. 
Úgy érzem, hogy az elmúlt hat év alatt szerény személyem elvégezte a 
nemzetünk és népünk javára szolgáló feladatot ennek a hiánynak 
betöltésére. A tanulmány kiadásának a lehetősége az itt élő magyar 
érzelmű egyesületeken és egyéneken múlik. Ezzel a tanulmánnyal 
célom az, hogy a kiadott műből minden ausztrál könyvtárba szeretnék 
eljuttatni egy-egy példányt, s ez azért nagyon fontos, hogy a rólunk 
terjesztett hazugságokat a jövőben bárki, bármikor le tudja leplezni. 

Egy másik, nagyon fontos tény az, hogy az angolszász 
országokban született és felnőtt leszármazottainknak lehetőséget adjunk 
az igaz magyar történelem megismerésére. Biztosan tudom, hogy utána 
büszkék lesznek mind származásukra, mind őseikre. 

Itt szeretném megköszönni Csapó Endre úrnak, a Magyar Élet 
főszerkesztőjének a lap október 26-i számában megjelent, erről a 
szerény tanulmányról írt felemelő szakértői véleményét. 

A tanulmány kiadásának megkönnyítésére védnöki díjat szeretnénk 
kérni a magyar egyesületektől és személyektől. A védnöki díj értékében 
könyveket küldünk, továbbá a védnökök nevét és a beküldött összeg 
könyvértékét hivatalosan a Magyar Életnek nyugtázzuk. 

A könyv címe: A Brave Nation – A Short political and Social History of Twentieth 
Century Hungary.  – Megrendelési ára: 35 dollár, plusz 5 dollár postaköltség. Csekket, 
Money Ordert „Brave Nation” névre a következő címre kérjük. Brave Nation, P. O. Box 
4134, East Burwood, Vic. 3151.  

Magyar Élet, 2000. december   
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Ormay Gabriella (Toronto, Kanada): 

PÁLYÁZAT - ERDÉLYI DIÁKOKAT  
SZERETNÉK ILYEN MÓDON TÁMOGATNI 

A Magyar Társaság Vezetőségének! 
Forgatom a Magyar Társaság 

tájékoztatóját az ez évi 
találkozóról és az anyagi 
támogatások című rovatban a 
következőt találtam: „az erdélyi 
diákok pályadíjára” ezer dollár 
adományt irányoznak elő. 
Többször említettem írásban és 
szóban, hogy milyen fontosnak 
tartom a magyar ifjúság helyes 
nemzeti tájékoztatását, elkezdve 
már középiskolás korban, és hogy 
erre leghathatósabbnak tartom a 
dolgozatok írását pályázatokra. 
Nem csak beszéltem erről, de az 
elmúlt években barátaim 
segítségével több ilyen pályázatot 
is meghirdettünk és díjaztunk.  

A következő témák kerültek kihirdetésre: „Trianon visszhangja a 
magyar irodalomban”, „Wass Albert regényei hogyan tükrözik a 
magyar sorsproblémákat”, legutóbb csak erdélyi diákoknak: „A 
magyar-román viszony alakulása”. Nagyon szép dolgozatokat kaptunk 
és a szóbeli versenyvizsgán megvitattuk ezeket a témákat. Az egész 
aktivítás nagyon sikeresen folyt le, több éven keresztül. Ezt a tervemet 
megemlítettem a Magyar Társaság ülésein, és külön dr. Nádas 
Gyulának is. Úgy látszott, egyetértésre találtam, bár anyagi támogatást 
ez ideig nem kaptam. Feltételezem, hogy az említett pályázatra való 
adakozás az én tervemmel kapcsolatos. 

Jövőre, az 1956-os Magyar Forradalom és Szabadságharc 50 éves 
megemlékezésére készülve, a mellékelt pályázati hírdetést 
fogalmaztam meg. Ezt idáig a kolozsvári Ref. Kollégium igazgatójával, 
Székely Árpáddal és Odor Lászlóval, a Fasori Evangélikus Gimnázium 
igazgatójával közöltem. Az utóbbi nagyon lelkesen fogadta, egész 
nagyszabásúra szeretné ezt a tervet kifejleszteni, belevonva az egész 
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Kárpát-medencei ifjúságot. Még a művelődési minisztérium 
segítségében is reménykedik. 

Nagyon boldog lennék, ha a Magyar Társaság hozzájárulna ehhez 
az aktivításhoz. Ha csak az erdélyi diákokat szeretnék ilyen módon 
támogatni, ezt úgy is lehet, hogy Erdélyben külön hirdetjük meg ezt a 
pályázatot, külön bíráljuk el és díjazzuk. De a Fasori Gimnázium égisze 
alatt szerintem jobb lenne. 

Töttösy Istvánné, a Magyar Társaság résztvevője – hosszú évekig – 
hozott össze iskolája igazgatójával, és az elbírálók között lesz. 

Mellékelem az említett pályázati tervezetet és bízom benne, hogy 
támogatásukat elnyerem. 

Az idei Találkozón résztveszek és valószínűleg előadok 
(Erdélyről), nagyon hálás lennék, ha akkor megbeszélhetnénk ezt a 
tervet. 

* 

Az 1956-os Magyar Forradalom 
emlékére hirdetett pályázat: 

A pályázatra jelentkezhetnek felső tagozatú középiskolások, 
iskolájuk megjelölésével. Cím: 

„Ahol zsarnokság van ott zsarnokság van”... 
Az 1956-os Magyar Forradalom okai és lefolyása. 

Az esszék legalább öt gépelt oldalból álljanak, lábjegyzetekkel és 
bibliográfiákkal ellátva.  

Benyújtási határidő: 2006. május 1. A tíz legjobb dolgozat íróját 
meghívjuk a zsüri elé, hogy szóban is elmondhassák dolgozatuk 
lényegét. Első díj: 300, második díj: 200, harmadik díj: 100 US dollár.  

Mind a tíz résztvevő jutalmat kap és elszállásolásukról 
gondoskodás történik. 

* * * 

IKE PÁLYÁZATOK 
PÁLYÁZAT NYERTESEI 

 
Itt vannak az IKE pályázatok. Erdélyben mindegyik első helyezetet 

kapott, viszont itt a MT két fele választotta, elolvastak és a következő 
sorrendbe helyeztek: 
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1: Orosz Rita: Őrangyalok 
1: Keszegpal Anna: A Magyar Szó 
2: Kató Katalin: Az évszakok és a falu élete 
2: Visky Andras: Nem múlik el nyomtalanul  
3: Kulcsár Ágnes: Egymás terhet hordozzuk 
3: Fulop Botond: Dolgozni csak pontosan...  
4: Visky Eva: A kulturális és a keresztyén élet 
4: Iochom Zsolt: Legyünk kövek 

* 

Orosz Rita 

Őrangyalok 

Orosz Rita, 16 éves, a „Bartók Béla” Elméleti Líceum, X. 
Közgazdasági osztályos tanulója vagyok. 

Iskolánk keretén belül működik az „Őrangyalprogram” amely nem 
más, mint egy szociális csoport. Ennek a programnak lényege, hogy 
liceumi diákok foglalkoznak 5-8 osztályos, hátrányos családi helyzetű 
és különböző lelki problémákkal küszködő gyerekekkel. Már a tavaly is 
részt vettem ebben a programban, az idén pedig én lettem az 
„őrangyalok” (a licista diákok) vezetője (feje).  

Hogy mi módon foglalkozunk a rászoruló gyerekekkel? Erre több 
módszerünk van: 

• Közős programok szervezése: ez abból áll, hogy hetente 1-szer 
találkozunk a kicsikkel (természetesen nem kötelezzük egyiket 
sem, hogy részt vegyen, általában nagyon szeretik). Ilyenkor 
játszunk, kézimunkázunk, énekelünk és más érdekes dologgal 
foglalkozunk. 

• Minden évben színdarabbal készültünk a Karácsonyra és ha 
tehetjük a Húsvétra is.  Tavaly a „Népek karácsonya”című 
darabot adták elő a kicsik, ami arról szólt, hogy minden ország, 
nemzet szokásairól írtunk egy kisebb összefoglalót és minden 
országról 2-3 gyerek mondott 1-1 rövidke szöveget. A szövegek 
betanításával és a jelmezek elkészítésével is az „őrangyalok” 
foglalkoztak. Az előadás után pedig szeretetvendégség és 
csomagosztás (a „báránykáknak”) következett. 

• Ezen kívül vannak viszonylag egyéni tevékenységek is, ami 
abból áll, hogy minden „őrangyalnak” van egy, két vagy akár 
több kicsije, akivel többet foglalkozik. Például: szünetekben, 
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külön találkozókat beszélnek meg stb. Van nekem is egy 
„báránykám” (kicsim), akivel hetente egyszer találkoztam még a 
közös találkozókon kívül. Ezt az időt általában azzal töltöttük, 
hogy minél jobban megismerjük egymást, meséltünk , illetve 
kézimunkáztunk ,az anyukájának nők napjára ajándékot 
készítettünk, ezenkívül az év vége felé elvállaltam az 
árvízkárosult unokatestvérét is (Ótelek), aki nálunk folytatta az 
iskolát. Az idén úgy tervezem, hogy legalább kettő, de ha csak 
lehet három kicsit vállalok, hisz ők sokkal többen vannak, mint 
az őrangyalok és mindannyian külön odafigyelést és foglalkozást 
igényelnek.  

• Nyáron sem szünetel az „Őrangyalprogram”, bár ilyenkor 
általában csak közös találkozók vannak és csak kéthetente, de 
akkor sem hagyjuk abba a munkát. Ilyenkor kivisszük őket a 
parkokba játszani, olvasunk velük, másolási feladatokat adunk és 
a legszorgalmasabbakat jutalmazzuk. De ehhez hasonló 
tevékenységeink év közben is vannak pl.: tavaly Karácsony 
előtt, minden gyerek vállalt minden napra 1-2 jócselekedetet, 
amit fel kellett jegyeznie egy füzetbe. Ezzel megtanítjuk őket 
arra, hogy jobb adni, mint kapni. 

• Minden év október 8-án kirándulást szervezünk Máriaradnára, 
ahol részt veszünk a misén, majd pedig felmegyünk a Solymos-i 
várba. Az idén is voltunk (én szerveztem a kirándulás jelentős 
részét) és mondhatom, mind a kicsik, mind az „őrangyalok” 
nagyon jól érezték magukat annak ellenére, hogy néha nem 
akartak szót fogadni a „báránykák”, de ezeket a helyzeteket is 
megoldottuk. Az idei kirándulásnak összesen 26 résztvevője volt 
(15 kicsi és 11 kísérő a tanárnővel együtt), autóbusszal utaztunk, 
amelyet a Máltai szeretetszolgálat bérelt az időseknek és mi is 
befértünk (részben a Máltai szeretetszolgálathoz tartozunk). 
Ezenkívül az „őrangyalok” összeadtak 5-5 lejt, amiből ennivalót 
vettünk és szendvicseket készítettünk a kirándulóknak (nálam 
otthon a kirándulás előtti délutánon), édesanyámat megkértem, 
hogy süssön kekszet (amit ő szívesen meg is tett, így ennivalóból 
nem volt hiány). 

• De nem csak az iskolánkon belüli rászorulókon segítünk, hanem 
másokon is. Például az idén egész nyáron, minden kedden 
bejártunk az iskolába kiválogatni az árvízkárosultak számára 
ősszegűjtőtt ruhákat. 
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Hát ennyit az eddigi tevékenységeinkről, de még elmondanám a 
terveimet és a céljaimat az elkövetkező évre.  

Az eddig megszokott programjainkon kívül (nem helyettük) a 
következőket szeretném még megvalósítani: 

• Felvilágosító előadások a különfajta káros szenvedélyekről, így 
például a: dohányzás, alkoholizmus, drogfüggőség; de 
ugyanakkor a nemi és az egészségügyi felvilágosítás sem 
elhanyagolható dolog, főleg az olyan helyzetű gyermekek 
körében mint a védenceink. Az előadásokat internetes források 
segítségével készítjük elő, lehozni az ő szintjükre, plakátokkal 
szemléltetjük és olyan formában adjuk elő, hogy minél jobban 
bevonjuk a hallgatóságot is, hogy számukra érthetőbbé tegyük. 
Természetesen nem egyszerre beszélünk majd mind a 4-5 
témáról, hanem külön-külön, minden héten, vagy minden 
második héten kerül sorra egy téma. 

• Ezeket az előadásokat követheti néhány „zsíroskenyérparty”, 
amelynek keretén belül csoportversenyeket szervezünk, ezekből 
a versenyekből felmérhetjük, hogy mennyit értettek meg az 
előadásokból és utána egy kis zsíros kenyér evés, teázás, 
éneklés, játszás következhet. 

Céljaim, amelyeket e tevékenységek segítségével próbálok 
megvalósítani: 

• A mottónk követése: „Ugyan olyan szükségünk van a 
szegényekre, mint nekik miránk”. Ez alatt annyit értek, hogy 
éreztetnünk kell velük, hogy rájuk is szükség van az életben, 
hisz attól, hogy szegények és sok problémával küszködnek, még 
tanulhatunk tőlük is és próbáljuk meg együtt megoldani a 
mindennapi problémákat. 

• Az „őrangyalok” közötti szoros baráti kapcsolatok kialakítása, 
amely a kölcsönös bizalmat vonja maga után, és amely nagyon 
fontos az eredményes munka érdekében. 

• Ugyanakkor barátság a „báránykák” és az „őrangyalok” között. 
Nem elég, hogy a kicsik példaképüknek, tanítójuknak tartsanak, 
mert ez egy eléggé távolságtartó kapcsolathoz vezet és nem 
biztos, hogy el tudjuk nyerni a bizalmukat. Ezzel ellentétben, ha 
barátaiknak tekintenek, sokkal nagyobb betekintést nyerhetünk 
az ő kis lelki világukba. 
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• Mindezeken kívül fontos az is, hogy az „őrangyalok” minél több 
„báránykát” vállaljanak, hisz mindannyiuknak szükségük van 
némi személyes foglalkozásra. 

Ez a mi „Őrangyalprogram”-unk, amibe meg kell vallanom csak 
azért kezdtem bele, mert kíváncsi voltam, s gondoltam, ha nem tetszik, 
majd kiszállok, de annyira megszerettem, hogy most már nem lennék 
képes kiszállni, még akkor sem, ha ezért nagyobb áldozatot kell majd 
hoznom. Nehéz munka, de megéri. Megpróbálunk szponzorokat 
keresni a nagyobb és költségesebb tevékenységeink megszervezésére, 
de ezt egyre nehezebb találni, így mikor megtaláltam ezt a pályázati 
lehetőséget, arra gondoltam ha megnyerem, anyagilag is támogathatom 
a programunkat. 

Örvendek ennek a lehetőségnek és remélem sikeres elbírálásban 
lesz részem, előre is köszönöm. 

 
Keszegpál Anna 

A MAGYAR SZÓ – MARADJON MAGYAR 
NEKÜNK IS TENNI KELL ÉRTE 

Van egy város, mely egyesek szerint lapos, poros, unalmas, mások 
szerint pedig éppen ebben a mivoltában rejlik egyszerű, nyugodt 
szépsége; e város neve: Szatmárnémeti. Bárhogy legyen is, e város 
szülővárosom, az én szívemnek talán legkedvesebb városka.  

Nevem Keszegpál Anna. 1987 november 1-én láttam meg a 
napvilágot itt, a Magyar Alföldön elterülő Szatmárnémetiben. 
Édesanyám Keszegpál Katalin textilmérnöki egyetemet végzett. 
Jelenleg mint tanár tevékenykedik és oktatja a tanulni vágyó nebulókat. 
Édesapám, Keszegpál János matematika-fizika szakos tanár. 
Mindketten arra törekednek, hogy áldozatos munkájuk révén a 
fiatalságba oltsák a tudás szeretetét. 

Bár első soraimban azt írtam, hogy szülővárosom Szatmárnémeti. 
Meg kell  említenem, hogy nemcsak Szatmárt érzem otthonomnak, 
révén, hogy véremben három tájegység népének vére keveredett. Ez 
annak köszönhető, hogy édesapám a Marosvásárhelytől nem messze 
fekvő Vámosgálfalván született, így gyermekkorom óta lógathatom 
lábam a nagyapám földjének végében elfolyó Kisküküllőbe. 
Édesanyám pedig Magyardécsei születésű. Ez egy nagyobbacska falú 
Besztercétől nem messze, a dombok ölelésében. Színmagyar 
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református falú, amelynek cseresznyéje olyan híres, hogy hetedhét 
országból idejárnak megízlelni azt. Szüleim foglalkozásuk révén 
kerültek szülőházuktól oly messze, ami miatt én nem is búslakodom 
sokat, hisz ennek köszönhetem, hogy három otthont , három kissé 
különböző kultúrájú vidéket tudhatok magaménak. 

Állandó lakóhelyem mégiscsak a Szatmártól 8km-re található 
Lázári nevezetű település. Innen járok be minden hajnalban busszal 
Szatmárnémetibe, ugyanis büszkén vallhatom, hogy a  Szatmárnémeti 
Kölcsey Ferenc Nemzeti Kollégium immár XII. osztályos tanulója 
vagyok, filológia szakon. Nagyon büszke vagyok arra, hogy egy olyan 
iskola falai közé járhatok, mely lassan 850 éve ad otthont a Magyar 
kultúra megteremtésének. Büszke vagyok arra, hogy azokat a lépcsőket 
koptathatom melyeket Kölcsey Ferenc, Dzsida Jenő, Szilágyi Domokos 
és hazánk sok más híres szülöttje is koptatott már. 

V-VIII osztályos tanulmányaimat a szatmárnémeti 
Képzőművészeti Középiskolában végeztem. Mindig nagyon szerettem 
a művészetet, mert megszépíti az emberek lelkét. Ezt követő 
tanulmányaimat már jelenlegi iskolámban folytattam, a IX-X. osztályt 
matematika-informatika szakon, a XI-et pedig már filológia szakon. Ez 
a sok vándorlás annak köszönhető, hogy tág érdeklődési köröm miatt 
keresem a helyem, az új élményeket és vágyom arra, hogy minél több 
tudást szívhassak magamba. Nagyon szeretek szavalni, és állítólag a 
kukacon kívül valami tehetségféle is mocorog bennem, ezt bizonyítja 
nagyon sok verseny nagyon szép eredménye. 

Számomra a kultúra az ember éltető energiája, ezért arra 
törekszem, és próbálok másokat is arra ösztökélni, hogy szeressék a 
szépet, a jót, a művészeteket, és legyenek büszkék népük ősi 
kultúrájára, mert ez az, ami igazán övék, amit az őseinktől örököltünk, 
és amit nekünk is tovább kell adnunk gyermekeinknek. Ez a mi arcunk, 
ez a mi egyéniségünk, csak ez segíthet minket fennmaradni annyi más 
kultúra között. Ez az az érték, amit soha, semmilyen körülmények 
között nem szabad elhagynunk. 

Épp ezért megteszek mindent, ami életben tartja bennem ezt az 
érzést és ami másokban is képes fellobbantani ezt. Azért szeretek 
annyira szavalni, mert érzem, hogy ez által szeretetet, értéket tudok 
átadni az embereknek. Nem az számít, hogy mit nyersz vagy mit nem, 
nekem a legnagyobb nyereményt az jelenti, ha egy elszavalt vers, vagy 
egy elénekelt dal után odajön hozzám valaki, nem kell száz ember, elég 
egyetlen egy is, és azt mondja köszönöm. Azt hiszem nincs annál 
boldogítóbb érzés amikor ezt a szót hallod, amikor érzed, hogy fényt 
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lophattál valakinek a szívébe. És talán ezért is sikerül a versenyeken 
olyan szép eredménnyel szerepelnem, mert nem becsvágyból, hanem 
őszinte szeretetből és meggyőződésből teszem azt. 

Az elmúlt egy évben a következő szavaló- és egyéb versenyeken 
vettem részt és értem el eredményeket: 

Médiabefutó országos tehetségkutató versenyen bejutottam az 
országos szakaszra, ezzel is öregbítve városom hírnevét. Dzsida Jenő- 
„Elárul mert világít” című versét szavaltam, azért ezt mert városom 
szülöttje és egyik kedvenc költőm, mert hihetetlenül nagymértékű a 
verseiből kiáradó élet, magyarság, Isten iránti szeretet. 

Az Egyesült Magyar Ifjúság pályázata, melyen dicséretben és 
különdíjban részesülhettem. 

József Attila szavalóverseny – III Díj 
Dzsida Jenő szavalóverseny – különdíj 
Vidám Versek Szavalóversenye – I Díj 
Hajnal akar lenni népdaléneklési verseny – különdíj 
Aranka György Nyelvművelődési verseny – dicséret. 

De, mivel mint már említettem nem azért versenyzem, hogy 
nyerjek, hanem,  hogy fényt lopjak az emberek szívébe, éppen ezért 
szívesen részt veszek olyan kulturális rendezvényeken, ahova 
meghívnak, vagy ahol érzem, hogy én is tehetek valamit.  

A magyar ember egyik éne a népdalokban nyilvánul meg, éppen 
ezért igyekszem kortársaim figyelmét is felhívni olyan dallamokra, 
amik lassan elfelejtődnek szívünkben. Az én szívembe ezeket a dalokat 
még kislány koromban oltotta dédnagyapám. Énekeltem már a Hám 
János Katolikus Kollégium diákjainak diáknapokon, éppúgy mint saját 
iskolám diákjainak. Mindig megpróbáltam bevonni őket is az 
éneklésbe, hisz ez az egyik legszebb játék a világon, melybe 
beleölhetjük szívünk minden bánatát, és amely által kiadhatjuk végtelen 
örömünket az élet iránt. Jó látni, hogy a legtöbb fiatal engedi behatolni 
szívébe ezeket a gyönyörű, őseinktől kapott dallamokat. Ezeket a 
dallamokat a Batizi embereknek is elvittem a falunapokon, ők is 
örömmel zárták őket szívük kamrácskájába. 

Március 15-én iskolánk dísztermében emlékező műsort készítettem 
osztálytársaimmal. A terem zsúfolásig tele volt fiatallal, és látszott 
rajtuk, hogy átérzik a dicső hazafiak önfeláldozó  tetteit és azt, miként 
kell, vagy kellene nekik is kiállni a hazájukért. 

Két alkalommal szerepeltem városunk tévéjének ( Nr.1) magyar 
adásában, ugyancsak szavalással, Karácsonykor és március 15-én.  
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Csaknem egy héttel ezelőtt emlékeztünk az aradi tizenhárom 
vértanúra. Itt Szatmáron egy másfél órás megemlékezést tartottunk 
szabadtéren. A megemlékezésen én is részt vettem, Wass Albert: „A 
láthatatlan lobogó” című versét szavaltam. Számomra fontos, nagyon 
fontos, hogy ilyen megemlékezéseken vegyünk részt, hisz nem szabad 
elfelejtenünk a multat, mert csak így tehetünk az ellen, hogy  a gyászos 
események, népünk tragédiáinak megismétlését elkerüljük. Ha ismerjük 
a multat, szebbé tehetjük a jövőt. 

Tagja vagyok iskolánk szinjátszókörének a MADIPÓ-nak. 
Legutóbb Karinthy Frigyes:  „Az emberke tragédiája” című drámáját 
vittük színpadra nagy sikerrel a diákság és tanáraink körében. Azért is 
olyan jó ebbe a színjátszócsoportba tartozni, mert eddig kizárólag 
magyar írók műveit adtuk elő, hisz annyi van belőlük. Úgy vélem mi 
magyarok nagyon szerencsések vagyunk, mert rengeteg  kitűnő embert, 
írót, költőt, tudóst, színészt tudhatunk a magunkénak. 

Módfelett szeretem az irodalmat is. Rengeteget olvasok és írok. 
Szerkesztője vagyok a „Tintaszósz és Bumm” suliújságoknak, 
folyamatosan jelennek meg cikkeim a Diákabrak és Génius országos 
diáklapjaiban. Egyik nagy álmom, hogy híres író legyek, de ez már a 
jövő. 

Na de falucskámat sem hanyagoltam el ez alatt az egy év alatt. 
Sikerült megalapítanunk a Lázári Magyar Ifjúsági Kezdeményezés 
szövetségét is (LMIK), igaz még csak fél éve működünk, de azt hiszem 
bátran mondhatom, hogy igazán eredményesen. Az egyesületnek, én 
volnék a kultúrfelelőse. Lassan megalakul a helyi színjátszókör, melyre 
már toborozzuk a lelkes ifjúságot, és terveink szerint a néptánc és 
népdaloktatást is bevezetjük, hisz nagyon fontos az, hogy a fiatalok 
megismerjék népük csodálatos hagyományait,  szokásait, táncait, dalait. 

Részt vettem a Lázári napok szervezésében, arra is felkért a helyi 
polgármester, hogy én vezessem a műsorokat, mely felkérést el is 
fogadtam. 

Számomra sokat jelent az a szó, hogy keresztény, Isten neve 
szorosan hozzáfonódik életemhez. Szüleim és keresztszüleim, 
mindketten lelkészek, révén kiskoromtól egészséges és örömteli 
keresztényi nevelésben részesültem. Hihetetlen boldogságot és 
szeretetet éreztem a szívemben amikor konfirmálásomkor az első 
Úrvacsorát magamhoz vehettem, éreztem, hogy Ő velem van és érzem 
azóta is. Számomra az Istenbe vetett hit a boldogságot jelenti, valami 
végtelen, megfoghatatlan, túláradó és felhőtlen melegséget. Az ember 
eltörpül az Isten mellett. Olyan porszemek vagyunk, sosem tudhatjuk 
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mikor jön egy szellő, hogy elfújjon minket a semmibe. Fontos, hogy az 
emberek higgyenek benne, mert minél többen hiszünk, annál szebb lesz 
a világ. 

Ezért fontos az is, hogy már a kisgyermeket keresztény hitben 
neveljük fel és ne csak várjuk, hogy a lelkészek minden munkát 
elvégezzenek, ez a mi feladatunk is. Mint már említettem én vidéken 
élek. Nálunk szokás, hogy Karácsony éjjelén a gyermekek 
betlehemezni járnak. Tavaly  Karácsonykor a gyülekezet pár fiatalja, 
köztük én is, elindultunk az egyház betlehemével felkeresni és elvinni 
az embereknek a szeretet szavát. Hihetetlen élmény volt. Sok ember 
arcára csaltunk kedves mosolyt, olyanokéra is, akik egyedül töltötték az 
ünnepet, de így nekik is jutott egy csepp az örömből. Az iskolánkban is 
évről évre megrendezzük a Karácsonyi színjátékunkat és olyan jó nézni 
a színpadról a sok boldogságot sugárzó diákarcot. 

Sokszor szavalok a templomban, és nagyon jó látni közben az 
emberek csillogó szemét,  akkor érzem igazán, hogy én is teszek 
valamit az emberekért, a közösségért és Istenért, és ez nagyon jó érzés. 
Senki sem különálló sziget, össze kell tehát fognunk. 

Azt is fontosnak tartom, hogy megmutassuk az embereknek, hogy 
bár a világon több vallás, felekezet van, mégis, meg kell tanulnunk 
egymással együtt élni, egymást szeretni, elfogadni, és abbahagyni az 
öldöklést. Épp ezért a nemrég megrendezett Holokauszt emlékünnepre 
készítettem egy esszét, melynek címe: „Kavicsok és Virágok”. Ez a 
dolgozat azokról a Szatmári és környékbeli keresztény emberekről szól, 
akik igazak tudtak maradni annyi hajlotthátú társaik között is és 
emberek életeit, zsidó, de mégis magyar emberek életeit mentették 
meg. Ezt a dolgozatot iskolánkban éppúgy, mint a zsidó hitközség 
ünnepén felolvastam. 

A jövőt illetően két pálya lebeg a szemem előtt: teológia vagy 
orvosi, azt hiszem mindkettő Istentől megáldott pálya. Nekem az 
tetszik bennük, hogy mindkettővel embereken segíthetünk, az egyik az 
emberek lelki sebeit a másik testi sebeit gyógyítja, és én mindenképpen 
tenni szeretnék valamit az emberekért. 

A jövőt illetően még egy álmom van. Szeretném feléleszteni 
Szatmáron a Szilágyi Domokos irodalmi kört, jelenleg erre toborozok 
ifjú tollforgatókat és irodalomkedvelőket. És miután mindezt 
megvalósítottam, szeretném, ha a kör máshol is megvalósulhatna és 
végül behálózhatnánk Erdélyországot, és utána az egész világot, hisz 
csaknem minden országban élnek magyarok. 
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Hát ezért tartom fontosnak azt, hogy az emberek keresztény 
szellemben éljék le az életüket. Azt hiszem Isten végtelen szeretetét 
főként azok érzik meg, akiknek senkijük nincs a világon. Fontos ez 
nekünk nagyon és valahogy úgy érzem, hogy nekünk szórványokban 
élő magyaroknak még annál is fontosabb,  mert minket ez köt össze, az 
öntudat és a hit. A konzervatív szellemben élés azért fontos, hogy meg 
tudjuk őrizni hagyományainkat, népünk saját, eredeti, népi kincseit, 
mert ez tesz minket különbözővé a többi néptől, ez tesz minket 
egyedivé. Minden népnek megvan a maga szellemi kincse, ami csak az 
övé és ha egy nép elveszíti ezt, az olyan mintha az arcát veszítené el, az 
egyéniségét. Persze nem csak megőrizni, de megosztani is kell tudni 
ezeket az értékeket, hogy ne csak minket, hanem másokat is 
boldogítson, hogy más is tudjon bennük gyönyörködni, és persze az, 
hogy konzervatív nem azt jelenti, hogy az újat kiszorítjuk és 
akadályozzuk a haladást. A régit ötvözhetjük az újjal is és így 
létrehozhatunk újabb kincseket. Sok fiatalra rossz benyomást tesz ez a 
szó: konzervatív. Sokak szerint nem szabad ódivatúnak lenni. Észre 
sem veszik, hogy az által, hogy ellökik maguktól azt, ami az övék és a 
nyugatot majmolják elértéktelenednek, ők is csak olyanok lesznek, 
mint más, holott voltak saját értékeik.  

Szerintem meg kell őriznünk értékeinket mert csak így lehetünk 
értékesek. Harmóniában kell élnünk egymással. Közös nevezőre kell 
jutnunk önmagunkkal, embertársainkkal és Istennel, mert csak így 
remélhetünk egy szebb jövőt. 

 

Kató Katalin 

AZ ÉVSZAKOK ÉS A FALU ÉLETE 

Az erdélyi falvaknak az a sajátosságuk, hogy mindegyik más, mint 
a többi.  

Ha megismersz egyet, mindig az az érzésed támad, hogy egy új 
világot találtál, olyant, amit azelőtt nem ismertél.  

Vannak kicsik és nagyok, vannak erdő közt épültek és vannak 
folyópartiak. Egyeseknek sok lakója van, másokban csak pár család él.  

Egy dologban viszont olyan egyformák. A székely falu lakói 
barátságos emberek, nem fontos milyen messziről jött az utazó, 
behívják a házakba, a belső szobákba és csak nehezen engedik el őket. 
Ezért is mondják messziről jött utazók, hogy ha majd egyszer valahol 
egy csendes helyet keresnek, ahol körülveszi őket a csend és az 
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egyszerű ember szeretete, akkor egész biztos Erdély egyik eldugott 
faluját  választják majd.  

Nem messze a várostól, az erdő szélén van az a falu, amelyet 
mindenki szívesen látogat, és ha egyszer megismeri, többé nem tud 
elszakadni tőle. 

Kálnokra ugyanis sokszor visszajön a látogató, és ahány látogatás, 
annyiféle. Mindig talál újat és szépet benne. 

Kálnoknak 520 lakója, legtöbben közülük egyszerű földműves 
vagy munkásemberek. Kevés unitárius és még kevesebb katolikus él itt, 
legtöbben református vallásúak.  

A református egyházközséghez tartozók száma 249.  
Egy elemi iskola, egy református és egy unitárius egyházközség és 

egy kulturális otthon biztosítja a falu kulturális és egyházi életének a 
fennmaradását. 

Néha úgy tűnik, alszik a falu, hogy vegetál. Ez azért van így, mert 
nincsenek ismert szórakozóhelyek, nincsenek kulturális találkozók, 
nincsenek sport-egyesületek, táncdélutánok vagy kézműves-műhelyek.  

Ez azonban nem jelenti hogy nincs semmi érdekes itt, 
ellenkezőleg. A kálnokiakra jellemző az összetartás. Minden 
körülmények közt rész vesznek a közösség életében és kis dolgokban is 
megtalálják az érdekességeket. 

A hétköznapokban sok a nevetés, és a jókedv mellett jobban megy 
a munka, az ünnepeknek pedig megvan az a csodálatos hangulata, amin 
sokszor elcsodálkozok. 

És megvan a hangulata a nyári meleg estéknek, az őszi langyos 
délutánoknak és a téli fagyos reggeleknek is. 

Az év mindig szilveszterrel kezdődik ebben a kicsi faluban. A 
fehér hó, a hidegen fújó szél és a szobák melege szokott emlékeztetni 
rá, ha közeleg a szilveszter,  mivel javában tombol a tél, a falubeliek 
ilyenkor nem sokat járnak az utcákon.  

Ilyenkor van együtt a család, ünnepli az új évet. A faluval együtt az 
egész világ ünnepel. Reggel pedig mindenki veszi a legmelegebb 
kabátját és templomba megy. A templom nagy, nehéz kifűteni és ezért 
nagyon hideg van. Mégis sokan vannak. Szorosan ülnek egymás 
mellett, kicsik-nagyok együtt, dideregnek és mosolyognak.  

Mert ma nem csak az isten-tisztelet a fontos,hanem hogy mindenki 
„Boldog új évet kíván” neked és te is mindenkinek. 
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A tél sokáig tart, és hogy ne legyen unalmas, farsangi bált 
rendeznek. Az egész falu tarka-barkába öltözik, énekelnek, 
bohóckodnak. Ott vagyok köztük. Mert ma mindenki egy kicsit újra 
gyerek lesz. Én is… 

Végül a természet évezredes rendje (vagy az emberek vasakarata?) 
elhozza a tavaszt. 

A tavasz meleggel és esővel jön, és hoz virágokat, zöld füvet és 
friss rügyeket.  

A falu is felébred, az emberek kimerészkednek a meleg szobákból, 
otthon felejtik a sapkákat, sálakat.  

Ilyenkor rendeznek nőnapi ünnepséget, később pedig imahetet. A 
falu életre kel.  

Azután valahol távol, életre kelnek városok is, mert sokan jönnek 
kirándulni. Nem számit ha esik, ha még hideg van, azért eljönnek.  

Annak ellenére, hogy a felnőtteknek mindig sok dolguk van, a 
fiatalok pedig iskolába járnak, mindenki megy templomba és részt 
vesznek a falu életében. 

Az asszonyok csütörtökönként találkoznak, ugyanis ilyenkor 
vannak a nőszövetségi gyűlések. Mindenki szívesen megy, megbeszélik 
a tennivalókat, ez pedig felszabadulást jelent számukra. Ha 
elmondhatják egymásnak, hogy mi bántja őket, azután a munka és talán 
az egész élet sokkal könnyebb lesz. 

A fiatalok és a gyerekek pénteken találkoznak. Az elemisták 
biblia-órára járnak, a 14 évesek konfirmáció-felkészítőre, a 
konfirmáltak pedig ifjúsági egyletre. 

Az egész gyereksereg szellemi vezetője a tiszteletes-úr. Ő az, aki 
mindig hív mindenkit hogy menjenek biblia-órára, mert rossz helyre 
nem mennek.  

Hiszen Isten háza a legbiztonságosabb hely ahova menni lehet. 
Elemistaként én is jártam biblia-órákra. Mindig nevettünk, annak 

ellenére, hogy egy nehéz iskolai hét volt mögöttünk. Később pedig 
konfirmáció-felkészítőre mentem, ami komolyabb és érdekesebb volt, 
mint a biblia-óra. Ma mások járnak biblia-órákra, konfirmáció-
felkészítőre, én pedig ifjúsági egyletes lettem.  Péntekenként van az is, 
de most sokkal kevesebben vagyunk.  Most sokkal fáradtabb vagyok, 
mint akkor, amikor elemi iskolába jártam. Ma is ugyanolyan érdekes, 
de keveset nevetek. Azóta másképp látom a világot és persze magamat 
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is. Sokszor elszomorít, elgondolkodtat, ha valamire rájövök. Sokat 
beszélgetünk, gyakran vitázunk és közben eltelik az egész délután.  

Kevés fiatal jön el,talán nincs idejük Istenre és másban találják 
meg a szépet, a nyugalmat és a biztonságot. Sokan a szórakozásban, 
még többen a pénzben. 

A szombat a tanulásé és a családé, vasárnap viszont újra az Úr 
napja. Olyan nyugtató elmenni a nyugalom házába, olyankor jól 
kezdődik a hét és jól is folytatódik. 

A tavasz legnagyobb és legszebb ünnepe a Húsvét. A Húsvétra a 
falu minden keresztyén embere negyven napig készül, sokat mennek 
templomba, imádkoznak és énekelnek. Bűnbánati hét van ilyenkor, 
hétfőtől szombatig. És ha egy héten keresztül érezted a szívedben a 
Húsvétot, vasárnap tiszta szívvel veheted az úrvacsorát. Ilyenkor 
minden padban ülnek, sokan azok közül, akik egész évben nem járnak 
templomba, ma belopózkodnak egy hátsó padba és talán arra 
gondolnak, hogy talán bepótolhatják az elmulasztott évet. 

Nyár elején konfirmáció van majd gyermek-evangélizációs hét. 
Mindkettő a fiatalságról szól. A konfirmáció a reformátusok egyik 
legfontosabb ünnepe. A konfirmáció a felnőtté-érést szimbolizálja. Aki 
konfirmál, ahhoz máskép szólnak, meghallgatják és értékelik a 
véleményét. 

A gyermek-evangélizációs biblia-hét már egy hagyomány 
Kálnokon. Még a kezdetén alig volt 15-20 résztvevője. A hét év 
tapasztalata segíti az ifjakat és volt már nyár, amikor minden nap 60-70 
gyerek jött el.  

A fiataloknak fontos az evangelizációs hét, mert ez egyfajta 
visszajelzés. Hiszen ők is voltak résztvevők, aztán szervezők lettek és 
jó érzés, hogy a következő nemzedék már a nyomunkban van. 

Sok a játék, de a legfontosabb az, hogy minél több gyerek-ész 
megismerje, azt amit a keresztyén fiatalok már nagyon jól ismernek: 
Isten csodálatos világát. 

Aztán eljön a nyár és a vakáció is. Senki sem gondol most a falura. 
Táborok vannak, kirándulások minden iskolásnak, és nagyon sok 
munka a felnőtteknek. 

Mégis van egy ünnep, ami minden kálnokit hazacsábit a 
szülőfalujába és ami lefoglal minden kálnoki lakost: a falunapok. 
Amerikából, Magyarországról, Románia távoli részeiről jönnek haza, 
akik itt töltötték a gyermekkorukat. Kíváncsiak a szülőkre, testvérekre, 
rég nem látott barátokra és persze s falura. 
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A friss búzából készült első kenyér ünnepe az újzsenge. Ha elmúlt 
újzsenge, az már az ősz kezdetét jelenti. Az ősz a szüretelés és a 
szüreti-bálok évszaka. Évközben van csoki- és narancs-bál, de a 
legszebb és legfontosabb a szüreti-bál. Mert a szüreti-bál a székelyek 
egyik legszebb hagyománya. Ezen a napon minden ifjú székely-ruhába 
öltözik, szekereken, lovakon járják a falut, szőlőt és bort adnak 
mindenkinek. A bálra a környező falvakból mindenki eljön, fiatal és 
idős együtt mulat reggelig. 

Az évnyitó alkalmával ifjúsági istentisztelet van a templomban. 
Nagyon sok a meghívott, a környező településekről, minden ifjú 
keresztyén szívesen eljön, mert jó együtt lenni, és mert érzik, hogy 
Isten is ott van köztük és fogja a kezüket. 

A tanulás és a sok munka miatt alig lehet észrevenni, hogy az őszi 
napok helyét átveszi a tél. Egyre hidegebbet hoz a szél, aztán egy 
nagyon hideg reggelen lehull az első hó.  

Olyan érdekes a Mikulás napja mindenkinek, a legszebb mégis az 
időseknek. Ilyenkor ugyanis a faluban az idősek karácsonya van. 
Gyerekek, ifjak együtt viszik az örömet az idősek házaiba. Mindenki 
nagyon fázik, de talán most senki sem foglalkozik vele. Bemennek a 
régi házacskákba, énekeket és sok jókedvet hagynak maguk mögött. 

Nem az a fontos, hogy ajándékot kapnak, az öröm a legfontosabb, 
amit magunk mögött hagyunk a meleg szobákban. 

Végül egy év várakozás után újra eljön az év legszebb napja, a 
Karácsony. Mindenki a kinti szél hangjára ébred fel és ha kinéz, 
mindent olyan hófehérben lát.  Bent nincs hideg, mert a szobában még 
mindig ott van az esti kellemes meleg. Csak nagyon lassan jön az este. 
Reggeliznek, fenyőfát díszítenek, szánkóznak vagy hógolyóznak, 
ebédelnek, aztán végre indulhatnak. Az egész család. Mire odaérünk, 
már sokan vannak a templom előtt. Beszélgetnek, nevetnek és mi is 
velük. Aztán elkezdődik az istentisztelet. És ma nem bűnökről és 
büntetésekről szól, sokkal inkább szeretetről és megváltásról és 
örömhírről. 

Tele vannak a padok emberekkel. Gyerekek ülnek szülők mellett, 
szomszédok, barátok közel egymáshoz. Keresztyén keresztyén mellett. 
Ma nem gondolnak arra, ami holnap várja őket, nincs más csak a 
közösség és a szeretet. 

Amikor beléptem a templomba úgy éreztem, mintha az ajtóban 
felejtettem volna valamit. Láttam, hogy körülöttem mindenki 
mosolyog. Akkor jöttem rá, hogy mindenki, aki azon az estén belépett 
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az Isten szent házába, valamit kint felejtett: a mindennapokat, a 
problémákat, mindent, ami zavarja a őket az év 364 napján.  

Sokuknak igen nehéz élete van, de ez most itt nem fontos. Egy 
dolog számít, hogy mosolyognak és hogy a Karácsony boldoggá teszi 
őket. 

* 
Köszönőlevél 

Mindenekelőtt szeretném megköszönni a lehetőséget, amelyről egy ifjúsági táborban 
hallottam először és már akkor eldöntöttem, hogy én – élve a lehetőséggel – megírom a 
pályázatot.  

Meglepetésként ért a hír, hogy egyike vagyok a nyerteseknek. Szeretném 
megköszönni továbbá a felajánlott pénzösszeget is. Mivel úgy gondoltam,  valami olyant 
veszek belőle, ami maradandó és ami emlékeztetni majd erre a pályázatra, ezért 
megrendeltem egy angol-magyar ill. magyar-angol szótárt. 

Tisztelettel, 
Kató Katalin 

Kálnok, Kovászna megye 

 

Ifj. Visky András 

NEM MÚLIK EL NYOMTALANUL 

Ha választanom kellene, hogy a babákról, a fiatalokról, a 
felnőttekről, vagy az öregekről írjak dolgozatot, akkor gondolkodás 
nélkül a fiatalokat választanám. Emberi mivoltunk egyik legérdekesebb 
formája ez számomra. Annyi pezsgést, életrevalóságot, bolondságot, 
komoly s komolytalan játékot életünk egyik időszaka sem hordoz, mint 
ez. Mindezen pozitív tulajdonságok megnyilvánulásához, fiatalságunk 
kiteljesüléséhez, megéléséhez azonban van egy nélkülözhetetlen 
alapfeltétel: a közösség. Értem ezalatt a baráti kört, az iskolát, és egyéb 
közösségeket. A fiatalság erejét, milyenségét ezekben érhetjük tetten a 
leginkább. Az én közösség-élményem, fiatalságom két, számomra 
legfontosabb és legérdekesebb dimenziója a kereszténység, és a 
kultúra, ezeknek viszonya: egymásba játszódásuk vagy ellentétük. 

A hit, a kereszténység átitatja egész életemet, meghatározó, 
irányadó, útmutató szerepük van. Rengeteg töprengésnek, vívódásnak, 
élménynek, s nem utolsósorban tevékenységnek voltak a forrásai ezek. 
,,Most azért megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek között 
pedig legnagyobb a szeretet” – írja Pál apostol. Nem hiszek a tétlen 
szeretetben, és ösztönzöm magam, próbálok minél tevékenyebb életet 
élni, még akkor is, ha erőt vesznek  rajtam a kételyek vagy a lustaság. 
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Legfrissebb tevékenységem, amire rengeteg örömmel gondolok 
vissza, egy keresztény gyermekkonferencia szervezésében való 
részvétel volt. Barátaim tudták rólam, hogy szeretek gyerekekkel lenni, 
és megkértek, hogy segítsek nekik a különböző programokban. 
Színdarabban léptem fel, énekeltem, beszélgettem, játszottam és 
ismerkedtem ezzel a zsibongó, kedves társasággal. Az egészben az volt 
az érdekes, hogy mi fiatalok foglalkoztunk a gyerekekkel, és nem a 
felnőttek. Úgy kellett jelen lennünk, mint valami példaképek a 
következő generáció számára, és ez felelősségtudattal és ambícióval 
töltött el. De nem csak adtam, kaptam is. A türelmet és az erőfeszítést 
rengeteg mosolygó gyermekarc és anyuka hálálta meg. 

Tevékenységeimnek egy másik, szintén nagyon fontos területét 
képviseli az Asáf nevű keresztény együttes, ahol gitározom, fuvolázom 
és éneklek. Hetedikes lehettem, mikor alapítottuk, és akkor talán még 
csak álom és játék volt, de az évek során egyre valósabb formát kezdett 
ölteni. Célunk: Istenről való bizonyságtétel, saját kérdéseinknek, a 
bennünket foglalkoztató gondolatok kivetítése egy minél magasabb 
színvonalú zene nyelvén. Zenéltünk már ifjúsági konferenciákon, 
keresztény zenefesztiválokon, és általános benyomásként írhatnám le, 
hogy nagyon erős üzenetközvetítő eszköz tud lenni a zene, ugyanakkor 
összetartó erő és kifejező eszköz is a keresztény fiatalok számára.  

Zene mellett egy másik kedves foglalkozásom az irodalom és az 
írás. Nyáron lehetőséget kaptam a Koinónia Kiadótól, hogy a 2006-ra  
megjelenő határidőnaplóba írjak két áhítatot. Nagy kihívás volt és 
örömmel vállaltam el, főleg, hogy a témát is én választhattam meg. Két 
olyan gondolatkört próbáltam kibontani, amelyek már régóta 
foglalkoztattak: a Krisztusnak odaadott élet és a félelem. Lehetőség 
volt arra, hogy elmélyüljek, formába öntsem hitemet és megosszam 
gondolataimat másokkal. 

A kultúrával való érintkezését a fiatalságnak, a kereszténységnek 
rendkívül fontosnak tartom. A kultúra által nyújtott lehetőségek, 
gondolatok az egyedüli  versenyképes alternatíva a világ által nyújtott 
személyiség-ölő, könnyű szórakozásra. A kultúra gondolkozásra 
késztet és lehetőséget ad a személyiség megnyilvánulására, 
kiteljesedésére. Nem szabad bezárkóznunk, Isten nem csak az igében, 
hanem a művészetekben is meg tud mutatkozni, „ha megszenteli azt a 
könyörgés”. 

Sulis életemet és szabad időmet szinte kizárólag a kultúrára 
próbáltam és próbálom összpontosítani, mert ez az, amivel foglalkozni 
szeretek és szeretnék egész életemben. A diákélet egyik fontos 
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tényezője a suli-újság. Nemzedékről nemzedékre száll az újság 
megszerkesztésének a feladata, értékes, ápolni való hagyománnyá nőtte 
ki magát az évek során. Rendszeresen publikálok benne, rovatokat 
szerkesztek, abban a reményben, hogy a diákság majd nevetve és 
elgondolkodva olvassa munkámat. Az iskolai közösség dinamikáját 
talán a lap élete méri meg a leghűségesebben. Ha a közösség összetartó, 
akkor sokan veszik, sokan érdeklődnek az újság iránt, ha pedig nem, 
akkor senkit nem érdekel. Diákos büszkeséggel mondom, hogy nálunk 
az Apáczai Líceumban sokan „veszik lapot”. 

Az iskola kulturális élete azonban nem zárul le a suli-újsággal. 
Aktívan működő színjátszó csoportnak, a BUHU-nak is otthont ad az 
Apáczai. Az elmúlt iskolaévben két darab is bemutatásra került: a Bárki 
című abszurd dráma, és Carlo Goldoni A szmirnai impresszárió című 
komédiája. Diákszínjátszó fesztiválon is részt vettünk, és nem maradt 
kő kövön... 

Jött is a nagy kihívás: a 2005 tavaszán végzős nyolcadikosok 
osztályfőnöke felkért, hogy barátommal együtt írjunk és rendezzünk 
meg növendékeinek egy darabot, amivel elbúcsúzhatnának az iskolától. 
Két hónapos kemény munka után sikerült befejezni a Macskagyilok 
címet viselő darabot. Talán a legérdekesebb része a munkának nem is 
az írás volt, hanem az előadás megrendezése. Egyedi élmény volt 
együtt dolgozni ezzel a korosztállyal, megismerni őket. Végig jó 
hangulatú próbáink voltak, sok hasznos beszélgetés alakult ki, és ez 
volt a legfontosabb. Ez a diákos, viccelődő hangulat, és az 
osztályközösségük ereje érződött a darab bemutatóján is. A közönség 
ennek köszönhetően nézte el a becsúszott hibákat, és nem maradt el a 
fiatal színészeknek kijáró tapsvihar sem. 

Íráshoz, irodalom: 2005 telén, hosszas baráti beszélgetések után 
megszületett bennünk egy irodalmi kör megalapításának a gondolata. 
Ha találkoztunk itt-ott egymással, sokszor volt téma az irodalom, 
mindig megbeszéltük a legfrissebb könyvélményünket, vagy 
megmutattuk egymásnak írásainkat. Addig-addig, amíg megalakult a 
Károly Irodalmi Kör. Legfontosabb célunk egy olyan közösség 
kialakítása, amellyel beszélgetni tudunk bármilyen művészeti ágról, 
fejlesztve így tudásunkat, gyarapítva műveltségünket. Az eddig 
megszervezett körökben sok mindenről beszélgettünk: fiatal költők 
verseiről vitáztunk, Esterházy Péter regényeiből, Mrozek Károly című 
színdarabjából olvastunk fel, próbálkoztunk alkotással, írással is. 
Hasznos viták hangoztak el, mostanra már kialakult egy kisebb 
közösség, amely reménységünk szerint tovább gyarapszik majd. 
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A legkülönlegesebb helyet a színház, sőt a színjátszás foglalja el 
életemben. A legfontosabb színházélményeim a Karinthy-darabokat 
játszó csoporthoz kapcsolódnak. Pap Ákossal és Kelemen Csongorral 3 
éve együtt játszom,  rengeteg előadást, meghívást tudhatunk magunk 
mögött. Ebben az évben léptünk fel az Aranka György nyelvművelő 
versenyen, a kolozsvári humorfesztiválon és a marosvásárhelyi 
Félsziget Fesztiválon. Megtiszteltetés számomra, hogy ezzel az értékes 
és egyedi Karinthy-humorral nevetethettem meg a közönséget. 

Mennyi minden történik, ami nem múlik el nyomtalanul...! 
 

Kulcsár Ágnes 

„EGYMÁS  TERHÉT  HORDOZZUK” 

Kulcsár Ágnes vagyok, a kolozsmonostori ifjúság egyik aktív 
tagja. 2003 áprilisában konfirmáltam és azóta igyekszem minden 
tevékenységen részt venni, ami a kolozsmonostori gyülekezeten belül 
történik, akár mint szervező, akár csak mint résztvevő. Nagyon 
szeretem a közösséget, az ifi társaságát, mindent, amit együtt teszünk, 
cselekedünk saját magunkért, de ugyanakkor másokért is. 

Visszaemlékszem, hogy az első tevékenység, amelyen részt vettem 
mint ifis is és szervező is az „I. Népdal- és versmondó vetélkedő” volt. 
Eléggé régmúlt , de annyira maradandó élmény volt, hogy biztos soha 
nem  felejtem el, mert ez volt az első közösségépítő tevékenységem, 
amelyben szervezőként  közreműködtem. 

Kedvenceim közé sorolom a táborokat. Igazi nagy élmény volt 
számomra, amikor felkértek kátétábor szervezőnek. Ez alkalmat teremt 
arra, hogy a gyülekezetünk konfirmációi oktatásában részesülő ifjak 
egy keresztyén jellegű nyári programban is részt vegyenek.  Örömmel 
gondolok vissza a felkérésre, amelyet   nagy lelkesedéssel fogadtam el  
és azóta is kátétábor szervező vagyok. Szívesen tervezem, szervezem 
ezt a tábort, célom mindig az, hogy a kátésok jól érezzék magukat, 
minél több élményben legyen részük. Törekszünk, hogy Isten Üzenetét 
a legmegfelelőbb módon átadjuk a kátésoknak. Általában a táborokról 
marad meg mindig a legtöbb felejthetetlen, szép élmény, emlék. 
Mindig igyekeztünk a kátétábort az ifitábor mintájára szervezni, mert a 
kátésoknak, mint jövendőbeli ifisek, szükségük volt egy képet 
kialakítani az ifjúsági tevékenységeinkről. Sokat meséltünk az ifi 
életéről, emlékeiről, élményeiről, olyan tevékenységeket szerveztünk 
ami jelen van az ifiben is.  
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Általában a leggyakrabban felmerülő akadály a kátésok számára 
mindig a beilleszkedés. Ezért alapítottuk az Ifikét is. Ennek a szervezői 
ugyancsak a kátétábor szervezői, mivel mi a kátétábor során nagyon jól 
megismerjük őket. De persze, hogy néha más gyülekezeti ifis is besegít 
a szervezésbe. Ez mindig akkor működik, amikor van iskola és kátéóra, 
kéthetente, vasárnap délután.  

Mondhatom, hogy az ifi keretén belül, nyáron a kátétábort és többi 
idő alatt az Ifikét szeretem a legjobban. Tudom, hogy ennek az 
alapcélja: minél több fiatalt bevonni az ifi körébe. Ifikén, ugyanúgy 
mint kátétáborban, az ifit vesszük mintául. Különböző témákat 
beszélünk meg velük minél változatosabb módon, alapjául véve Isten 
Igéjét. Emellett kirándulni megyünk velük, amit a legjobban szeretnek, 
filmeket nézünk meg együtt és vetélkedő-délutánokat szervezünk. 
Karácsony előtt  megkértünk minden kátést, hogy hozzon otthonról 
olyan ruhaneműket, amit már nem használnak, ezekből kisebb 
csomagokat alakítottunk, majd az egyház anyagi segítségével 
szendvicseket és teát készítettünk velük együtt. Ezek után közösen 
elindultunk a városba, minden kéregetőnek, meg hajléktalannak adtunk 
egy csomagot, néhány szendvicset és egy forró teát. Nagy örömet 
szereztünk a szegény embereknek is, de ugyanakkor a kátésoknak is 
tetszett a jótékonysági cselekedetünk, amitől én is nagyon boldog 
voltam.  

Miután konfirmálnak, a következő szombaton beavató-estét 
tartunk nekik, hogy  ők is ifiseknek érezzék magukat. Ezzel mindig azt 
próbáljuk mutatni, hogy mennyire szívesen fogadjuk őket körünkben. 
Saját tapasztalatból mondom, hogy beilleszkedni nehéz, de viszont ha 
van akarat és érdeklődés, akkor nagyon könnyen meg lehet szeretni az 
ifit.  

A kátésok mellett kisebb gyerekekkel is foglakozok. A Vasárnapi 
iskolában is részt vettem mint oktató. A vasárnap délelőtti istentisztelet 
ideje alatt kisebb vallásórákat tartunk a gyerekeknek, barkácsolunk, 
énekelünk és játszunk velük. Ugyanez történt a Evangelizációs 
Gyerekhéten is. A gyerekhét keretén belül, amelyre minden nyáron sor 
kerül, a III., IV.-es gyerekek csoportjának voltam a vezetője. 
Elsősorban az volt a célunk az egész gyerekhéten, hogy a gyerekek 
megismerjék Illés prófétát, cselekedeteit és kapcsolatát Istennel. Ebből 
kifolyólag próbáltuk őket is Istenhez közelíteni. Emellett sokat 
énekeltünk, játszottunk velük és vetélkedőket rendeztünk nekik.   Igazi 
öröm számomra látni, hogy a gyerekeknek ilyen nagy boldogságot 
tudok szerezni. A gyerekhetet úgy zártuk be, hogy a vasárnap délelőtti 
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istentiszteleten bemutatták a gyerekek a gyülekezetnek röviden, hogy 
mi is volt a tanulság  az elmúlt szép héten.  

Részt vettem  az egyház keretén belül Németországban egy hetes 
továbbképzésen is, ahol tanítottak, hogy miként is a legjobb 
gyerekekkel foglakozni. Mire is van nekik szükségük, hogyan tudnánk 
a legjobb módon átadni Isten üzeneteit, mivel tudnánk valójában 
megragadni és lekötni a figyelmüket. Sokat számított nekem az a hét, 
sikerült is felhasználni a közeledő vakációs bibliahéten. Ilyen 
továbbképzőre itt, Kolozsváron is sor került az ifik számára. Egy napos 
volt, azon is jelen voltam és azon is rengeteg új és hasznos dolgot 
hallottam. A karácsonyi csomagokat is mi, az ifisek szoktuk 
összeállítani a gyerekek részére. 

Az ifinek az alapja a Bibliaóra, ami minden szombaton este 7 
órától van. Ezt tartom a legfontosabbnak és hogyha ezen részt veszek, 
akkor merem állítani, hogy ifis vagyok. A sok tevékenység mellett 
azért  erre igyekszem mindig elmenni. Ifinknek van egy Ifiklubja is, 
amely a templom melléképületében található. Ennek vagyok a 
pénztárosa. Itt zajlik le az ifi életének a legnagyobb része. Esténként fel 
szoktam menni a klubba beszélgetni, találkozni, játszani és együtt lenni 
társaimmal. Jelenleg a KISZTet (Kolozsvári Ifjúságok Színjátszó 
Találkozója) szervezzük. A tavaly mi nyertük meg az első díjat, így 
most nekünk kell megszervezni. A darabban én is szerepeltem. Ezzel a 
darabot, amelyben Babits Mihály: Jónás könyvét mutattuk be, Váradon 
és Fugyivásárhelyen is nagy sikerrel előadtuk. Kívülállóként, de jelen 
szoktam lenni a többi tevékenységen is,  amelyeket a kolozsvári ifik 
együtt szerveznek, mint például a foci bajnokság, kosárlabda 
bajnokság, kézilabda bajnokság. Visszatérve klubunkhoz, tavaly 
minden héten egyszer volt „Kiscsoportos”. Ez hasonlított a 
Bibliaórához, csak a létszám volt kisebb és nyíltabb volt a beszélgetés. 
Én ezt nagyon szerettem, mert sikerült másokat jobban megismerni, 
másokhoz közelebb kerülni. A témát mi választottuk ki és Isten 
Igéjével próbáltuk megközelíteni a lelkésszel együtt. 

A Kakasos gyülekezet ifjaival együtt, gyülekezeti termünkben 
társasági táncot is tanultunk. Minden szerdán este egy profi társasági 
táncoktató két órán keresztül tanított minket. Én mindig nagyon jól 
éreztem magam, nagyon jó volt a hangulat, sose maradt ki a jókedv. 
Hétfőn pedig az volt a programja az ifinek, hogy Irodalom-estét 
rendezett. Saját magunk próbáltuk megragadni az irodalom érdekes 
részeit, megfejteni a mondanivalót. Havonta egyszer meg sor került 
csak a lányoknak egy találkozóra, amit úgyszintén nagyon kedveltem. 
Különböző dolgokat tettünk együtt, mint például teszteket oldottunk, 
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beszélgettünk. Sokat jelentett számomra, sokat tudtam tanulni a többi 
lánytól. 

Karácsonykor együtt töltjük a Szentestét. Az előtte levő szombaton 
megtörténik a karácsonyfa feldíszítése, az ajándékozás és a Karácsony 
köszöntése. Szentestén együtt megyünk kántálni, ezt a tiszteletes urak 
lakásán kezdjük és minden ifist meglátogatva folytatjuk. Húsvétkor 
pedig az ifis fiúk együtt öntözik meg a lányokat. Sokat jelent nekem, 
hogy az ünnepeket egy ilyen társasággal tudom tölteni. A 
születésnapokat is mind figyelembe vesszük, legtöbbször ez nekem jut 
eszembe és igyekszem összeszedni a társaságot, hogy az ünnepeltet illő 
módon felköszöntsük. 

De ne hagyjam ki a kolozsmonostori ifi, mondhatom, legnagyobb 
tevékenységét: az ifitábort. Erre is minden nyáron sor kerül 
Nagykapuson, ahol az ifinek „hivatalos” táborhelye van. Ekkor történik 
a legtöbb esemény az ifiben, egy hétig együtt vagyunk, mindent együtt 
teszünk, többek közt megbeszéljük a következő év programját is. 
Ifitáborokban sokszor szerveztem vetélkedőket, versenyeket, mint 
például  ügyességi-vetélkedőt és „Mister Tábor”. 

A délutáni istentiszteleteket szoktam nagyon gyakran látogatni, 
hogyha nem utaztam el, akkor biztos, hogy elmegyek a templomba. 
Istentisztelet után pedig nagy örömmel töltöm el az estémet a klubban a 
többiekkel. Legtöbbször beszélgetünk, társasági játékokat játszunk 
vagy ping-pongozunk. A klubba való látogatás hétköznap is 
megtörténik. 

Hálát adok az Istennek, hogy ehhez az ifihez tartozok és remélem, 
hogy  továbbra is ilyen  gazdag eseményteli éveink lesznek együtt, mert 
nagyon ... jó. Többek közt egy egyedi örömöt, biztonságot és 
nyugodtságot nyújt nekem. 
 

Fülöp Botond 

„DOLGOZNI CSAK PONTOSAN, SZÉPEN, AHOGY A 
CSILLAG MEGY AZ ÉGEN, ÚGY ÉRDEMES”. 

 ( József Attila ) 

A legutolsó percig töprengtem: írjam, vagy ne írjam? Vajon úgy 
dolgoztam –  e, ahogy József Attila intése szól? Nem, senki nem lehet 
tökéletes, kisebb - nagyobb hibák, hiányok mindig adódnak.  

Egy biztos: amit tettem szívből és örömmel tettem. 
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Minden tevékenységem során irányítóim, barátaim, osztálytársaim 
mellett velem volt az Isten. Ez erőt, bátorságot, kitartást adott.  

Röviden így jellemezhetem az elmúlt hónapok munkáját: színes és 
gazdag. 

Alkalomról alkalomra aktívan vettem részt mind az iskolai, mind 
az egyházi vonatkozású tevékenységekben, rendezvényeken. Mégis a 
legszebb talán, amiről bővebben szeretnék Nektek ismeretlen 
ismerősöknek mesélni, az Anyák Napja megünneplése volt. 

Református fiú vagyok. Már egész pici koromtól jártam vallás 
órákra, vasárnapi iskolába, és rendszeresen templomba. Kronológiai 
sorrendben minden egyes ünnepet megültünk. Aranyos Lelkészt rendelt 
nekünk az Isten. Általa, vele ismerkedhettünk meg olyan rejtelmekkel, 
amelyek számunkra mesének vagy csodának tűntek.„ Isten országát ” a 
nyaranta szervezett egyhetes táborokban ismerhettük meg, ahova, „ 
találkozni mentünk, hogy vizsgáljon, hogy halljuk hangját, tegyük 
akaratát ”. 

A tanévkezdő istentiszteletet azért említem, mert ez ad erőt, lelket, 
lendületet egész évre. Mindig szeretettel emlékszem ezekre az ünnepi 
alkalmakra. Valahogy mindig összeszorult torokkal imádkoztam: 
Istenem, segíts meg! 

A reformáció hete is különleges volt, estéről estére 
korcsoportonként szerepeltünk, bemutathattuk előzőleg betanult kis 
műsorunkat. Külön öröm volt számomra, hogy minden este gitárral 
kísérhettem a felcsendülő dalokat. A hét minden napján a szomszédos 
gyülekezetek lelkészeitől szerezhettünk tudomást a reformációval 
kapcsolatosokról (a reformátorok munkásságáról, életéről, az egyház 
kialakulásáról, fejlődéséről). 

Az iskolánkban, mivel Áprily Lajos nevét viseli, mindig 
méltóképpen ünnepeltük meg születésnapját. Áprily – hét keretén belül, 
Parajdhoz fűződő verseiből szavalóversenyen vettem részt. Ő tanított 
meg rálátni a szépre, ezer szemmel csodálni a természetet, érezni azt a 
mély szeretetet, amelyet megénekelt. A vár alatti álom ébresztett rá a 
valóságra:  

„Rapsonnénak, a mesének, a gyermekkornak vége.”  
( Álom a vár alatt ) 

Egy új élet, új környezet kezdődik számomra, a parajdi általános 
iskola után egy lépcsőfokkal arrább, a marosvásárhelyi Bólyai 
líceumban. Otthonról, otthonra leltem. „Azért vagyunk a világon, hogy 
valahol otthon legyünk benne. ” ( Tamási Áron ) 
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Az Adventi ünnepségsorozat valahogy teljesebbé, felemelőbbé 
tette Istentiszteleteinket, hiszen az igehirdetést követően ünnepi 
műsorral leptük meg a gyülekezetet. Az Adventet megelőző este 
Ifjúsági Csendes Est volt, ezután négy héten keresztül készültünk a 
szeretet ünnepére.  

Első héten a Hegyi Beszéd boldog mondásait szerepeltük el, 
meglepetésként Móra Ferenc: Kis fenyőfa című elbeszélését olvasta a 
lelkész. Második héten a Szeretet Himnusszal gyarapítottuk tudásunkat, 
ekkor már a Mikulás küldte nekünk kedves ajándékát, a mézes 
pogácsát. Harmadik héten az Isten és felebarátaink iránti szeretetről 
hallhatott a gyülekezet verseket, bibliai idézeteket, cserében elő – 
angyaljárás kis figyelmességet kaptunk. A negyedik vasárnap 
záróünnepségre került sor amelyet Jézust váró örömmondások 
díszítettek. Itt sem maradt el a kis meglepetés, ami számomra a 
legnagyobb volt. A tiszteletes Wass Albert Karácsonyi verseiből 
idézett:  

„Minden ember szépségtenger 
s mint a tenger csillagszemmel 

tele vagyok szeretettel…!” 

Karácsony mindenek előtt és mindeneken túl a szeretet ünnepe. A 
szereteté, a megbékélésé. Mert Urunk azért született meg, hogy 
szíveinkbe lopja az önzetlen szeretetet. Ilyen gondolatokkal készültünk 
Karácsonyra. Ekkor is tartalmas műsorral: Az elkésett angyalka című 
mesét dramatizáltuk.  

Eközben készültünk életünk következő mérföldkövének 
megünneplésére, a konfirmálásra. Egyszerű, meghitt ünnep volt a 
hitünkről való vallástétel. 

Ezután Húsvéti műsorunkat említeném. (szavalatok, kórus, 
gitárkíséret)  

Ami a legjobban tetszett és lelkileg mélyebben érintett az Anyák 
Napjára való készülés és megünneplés volt. Különleges ünnep, kettős 
öröm. 

József Attila születésének 100. évfordulóját a templomban is 
megünnepeltük. Ez az ünnepély egyben alkalom volt arra, hogy 
megismerkedjünk József Attila egész emberiséggel mélyen együtt érző, 
az Istennel néha perlekedő, máskor segítségért könyörgő, érzékeny 
szívű, árva fiú arculatával. Mély emberszeretete abból a szomorúságból 
fakad, hogy soha nem jutott elég szeretet számára. Ezért idézi gyakran 
édesanyja alakját, vagy ezért fonódik egybe sok – sok versében az anya 
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– gyermek – szerelem motívum. Édesanyáinknak e témájú versekből 
csokrot szedtünk és olyan céllal adtuk át, hadd illatozzák az anya és 
gyermek igazi viszonyát, az édesanyát meghatározó szeretet szerepét, 
de egyben a család egységének pontosságát, egy életre kiható, nyomot 
hagyó befolyását.  Istenes verseiből is adtunk át néhány szálat. Ezeket 
jóság, szelídség, szegényekkel való együttérzés hatja át, hol „nagy – 
nagy tüzet” rakna, hogy felmelegedjenek az emberek, hol „vadalmafa” 
lenne, hol a pusztuló világot szeretné szebbé tenni virágaival. Szüleink 
kik felelősek hitünkért és a bennünk kifejlődő istenképért, mint jó illatú 
csokrot fogadták az elszavalt, megzenésített verseket, akár 
hálaszavaink, akár vádlóüzenet volt mulasztásaikért.  

Az e napon elhangzott ige:  Ézs. 49  / 14-15  
„És szól Sion: Elhagyott az Úr engem, és rólam elfeledkezett az Úr! 
hát elfeledkezhetik – e az anya gyermekéről, hogy ne könyörüljön méhe 
fián? És ha elfeledkeznének is ezek: én te rólad el nem feledkezem.” 

Pünkösdöt is megünnepeltük szerény műsorunkkal, versek, énekek 
tették ünnepélyesebbé a Szentlélek kitöltetésének ünnepét.  

Tanévzáró Istentisztelet jelezte a vakáció kezdetét, de csak a 
tanulásban volt vakáció, mert a kis csapat kalotaszegi táborozáson vett 
részt. 

Tájegységenként ismerhettük meg a Maros- , Aranyos- , Szamos 
mentét, e települések templomait, jellegzetességeit. 

Ezután egyhetes cserkésztáborban ápolhattuk szovátai 
cserkésztársainkkal a kapcsolatot. Változatos program volt, mesekertbe 
foglalva. Annak ellenére, hogy a kedvezőtlen időjárás a sátortábort 
felszámolta, a programon változtatott, kipihenve, vidáman, lelkileg 
feltöltődve, sok élménnyel tértünk haza. 

Minden tevékenység öröm volt számomra, sokat tanultam és úgy 
érzem ezáltal egy új világot fedeztem fel, a szeretet világát. Lehet 
szeretetben élni és napról – napra gyarapítani, növekedni benne. 

Hiszem, hogy minden társam így gondolja, úgy érzi, hogy 
többletem amit kapott s ez többlet az a szeretet, amely soha el nem 
fogy.  

Remélem e pár soron keresztül sikerült elmondanom mindazt, 
amire nem lenne elég egy egész élet. 

Köszönöm, hogy meghallgattatok! Sok van még, amit nem írtam 
le, de a szívembe eleven és ez a lényeg. 

„Jól csak a szívével lát az ember” (Exupery) 
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Visky Éva 

A KULTURÁLIS ÉS A KERESZTYÉN ÉLET 

Nevem Visky Éva, 18 éves diák vagyok az Apáczai líceumban. 
Családomban a hit megélése és a kulturális értékek megbecsülése 
elsődleges helyet foglal. Ebből kifolyólag szüleim úgy neveltek engem 
és négy testvéremet, hogy számunkra is életfontosságú legyen a 
Krisztusba vetett hit és nemzeti hovatartozásunk. Személyemet tehát ez 
a kettő határozza meg. 

Kulturális tevékenységeim részben az iskolán belül valósultak 
meg, illetve valósulnak meg. 

A múlt év Karácsonyán először szerveztek zenés karácsonyi 
műsort iskolánkban. Örömmel fogadtam akkor az alkalmat, hogy 
jómagam is egy zongoradarabbal örvendeztessem meg az érdeklődőket. 
Úgy gondolom, hogy a zene alapvető szüksége az embernek, ebből 
kifolyólag tehát gyakran járok szimfonikus koncertekre is. Ettől a 
zeneigénytől hajtva jártam tavasszal egy reneszánsz tánctanfolyamra is. 
Ez is egy alkalom volt, hogy magyar fiatalokkal találkozhassak és még 
több információt hallhassak a magyar kulturális életből. Ugyancsak a 
tavasz folyamán vettem részt a minden évben megrendezendő magyar 
irodalom és nyelv tantárgyversenyen. Erre a versenyre immár ötödjére 
neveztem be, hiszen valóságos kihívásnak találom ismeretlen versek, 
szövegek értelmezését, elemzését. Ez évben részt vettem a helyi, illetve 
megyei szakaszon. 

A kulturális élet elengedhetetlen összetevője a színház is. 2003-ban 
a féléves budapesti tanulmányaim során nagyon megszerettem a 
színházba járást, így azóta az itthoni színházlátogatások száma is 
többszörösére megnőtt. Nyitott vagyok a klasszikus, de ugyanakkor a 
modern előadások megtekintésére, hisz mindkettő hozzájárul egy 
világkép kialakításához. 

Az iskolai év utolsó negyedében különböző programok 
szervezésében vettem részt. Az iskola ökológiai körének tagjaként 
társaimmal együtt szerveztem meg a Föld napi vetélkedőt, amely külön 
versenyt jelentett az elemi osztályosoknak, illetve az 5-8. 
osztályosoknak. Ugyanez kör keretén belül szerveztük meg  az iskola 
napok  alkalmával az Eukalyptus-túrát az 5-8. osztályos diákoknak. Ez 
a verseny több feladatból áll, melyeknek központi témája 
környezetünk, illetve a környezetvédelem. Az iskola napok keretén 
belül megrendezett „Magyar Nobel-díjasok” c. előadássorozaton 
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vállaltam, hogy röviden ismertessem Kertész Imre irodalmi Nobel-díjas 
író életét, illetve „Sorstalanság” c. könyvét. Ez egyike volt a 
legtanulságosabb tevékenységeimnek, hisz a könyv elolvasása után a 
filmet is megnéztem, illetve foglalkoztam a második világháború 
eseményeivel, többnyire a Magyarországot érintőkkel. 

Az iskolai évet lezáró tevékenységek magukba foglalták a 
végzősök nagykorúsításának, illetve ballagásának megszervezését, ez 
alkalmat adott arra a megtiszteltetésre, hogy jómagam búcsúztassam a 
11.-esek részéről a ballagókat. 

Az év folyamán megismerkedtem jobban Mátyás király kincses 
Kolozsvárjával, hisz vállaltam külföldi csoport idegenvezetését 
városunkban. Ez alkalommal rengeteg információt tudtam meg Erdély 
fővárosáról, kultúrközpontjáról, ugyanakkor felfedeztem a magyar 
segítőkészséget, mellyel templomban, étteremben találkozhattam. 

Keresztyén életemre meghatározó fontossággal bírnak szüleim, 
akik példámmá váltak a szeretet és a hit megélésében. Úgy gondolom 
az emberre mindenképpen bátorító hatással van egy jó példa, így is 
meg tud bizonyosodni afelől, hogy a keskeny út járható. 

Tagja vagyok gyülekezetünk ifjúsági csoportjának, az ifinek, így 
tevékenységeim nagy része a csoportra, illetve gyülekezetünkre irányul, 
ennek minden korosztályára.  

Múlt év Karácsonya alkalmával is a már szokásossá vált módon, 
voltam a fiatalokkal gyülekezetünk idős, magányos tagjainál kántálni. 
Ezzel a kis figyelmességgel nagy örömet tudunk szerezni, ennek 
következtében pedig mi is örvendezünk. Örülök annak is, hogy sokszor 
együtt mehetünk szánkózni, kirándulni, esetleg ifiseink házasságkötését 
ünnepelni. Mindezek a közös tevékenységek formálják közösségünket, 
egymás iránt figyelmesebbeké tesznek, így tudunk egy összetartó 
csoporttá válni. 

A hitélet egyik legfontosabb részének tarom az imádkozást, ebből 
kifolyólag törekszem tehát két ifistársammal egy imaórát kialakítani. 
Ez alkalommal egymásnak beszámolunk a heti tevékenységeinkről, 
illetve problémáinkról és közösen imádkozunk, hogy mindenben az Úr 
akarata nyilvánuljon meg.  

Ezek a találkozások számomra mindig nagyon tartalmasak és 
hiszem, hogy a csoport létszáma csak növekszik majd. Ilyen jellegű 
találkozásunk van vasárnap délelőtt istentisztelet előtt gyülekezetünk 
felnőtt tagjaival is. Ekkor a prédikációért, a lelkészért és természetesen 
a gyülekezetért fohászkodunk Istenhez. 
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Ifjúsági csoportunk megjelentet negyedévenként egy ifjúsági lapot, 
mely az ifiről ír, különböző beszámolókat, áhítatokat tartalmaz. Ebbe 
az  újságba jómagam is írok cikkeket, illetve segédkezem a 
kihordásában. 

Mivel fontosnak tartom a közösséget, a lelki életben való 
növekedést, részt vettem több keresztyén táborban. A tavasz folyamán 
a „Függőleges konferencián” voltam, mely noha csak 3 napos volt, 
áldásokban gazdag. A nyár folyamán pedig angol-keresztyén egyhetes 
táborban vettem részt, immár másodjára. Csodálatos alkalomnak 
bizonyult, hisz építő előadásokat hallottam, ugyanakkor más városból 
való közösségeket ismerhettem meg. Természetesen gyülekezetünk 
ifjúsági táborában is részt vettem, melyre meghívókat hordtam ki, 
illetve megszerveztem a kézműveskedést a tábor ideje alatt.  

Ugyancsak a nyári programok közé tarozik a gyülekezeti 
gyermekhét szervezésében való segédkezésem. Ez az esemény is lassan 
hagyománnyá válik, és öröm látni, hogy a gyerekek mennyire nyitottak 
Isten tetteiről, csodáiról hallani. Gyülekezetünk szerény kórusában is 
énekeltem, hiszen úgy gondolom az ének egyik legjobb kifejezője Isten 
iránti hálámnak. 

Az elmúlt év tehát minden szempontból csak előrehaladást 
eredményezett, mind lelki életemben, mind tudásszintemben. A 
keresztyén életben való tevékenykedést fontosnak tartom, hisz ezek a 
cselekedetek utalnak hitünkre, cselekedet nélkül a hit pedig halott 
(Jakab 2,17). Ugyanakkor ezek által a tevékenységek által tehetek 
bizonyságot hitemről, segíthetek másoknak, hogy megismerjék jobban 
az egyedüli Istent, illetve épülhetek én is lelki életemben. 

Kulturális tevékenységeimet fontosnak tartom, hisz ezek nélkül 
nincs igazi identitásom. Ez egyszerűen hozzátartozik a személyemhez 
és nem igazán tudnék másképp élni. A nevelésemből fakad, hogy 
szeretem az irodalmat, a zenét, mindazt ami meghatározza az embernek 
a széphez való viszonyulását. Ugyanakkor Erdélyben kisebbségben 
lévén fontosnak tartom, hogy minden alkalmat megragadjak, ami a 
magyarságot összetartja, illetve kulturális szempontból építi. Ez az 
egyedüli esély, hogy identitásunkat megtarthassuk.  

A továbbiakra nézve remélem, hogy a kulturális és a keresztyén 
életben is tevékeny maradok, illetve ahogy Pál apostol írja: „De egyet 
cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, 
azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekik dőlvén, célegyenest 
igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnan felülről való elhívása 
jutalmára.” (Filippi 3,14) 
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Iochom Zsolt 

LEGYÜNK  KÖVEK!  

Amelyik népnek nincs múltja, nincs jövője sem. Ezért már most a 
jelenben teszek a jövőért a múltra emlékezve. Próbálok szerves része 
lenni szülővárosomban, Kézdivásárhelyen, a magyar kulturális, illetve 
keresztény életnek. Tudom, sok-minden van, ami jelenleg nem jó, 
változásra szorulna, s hogy én még csak X-es diák vagyok, csak egy 
kő... mit tehet az? Igenis tehet!, mert ha egy kő elkezd gurulni, és 
többet is magával hoz, nagy dologra képes. Vallom, hogy nem szabad 
félni kezdeményezni, megváltoztatni azt, ami nem jó, mert a félelem 
rossz tanácsadó! Ne féljünk, mert újat akarni, szabadnak lenni azt is 
jelenti, amit egyik irodalmi idézet találóan így fejez ki: „az élet célja, a 
küzdés maga”. Minden, ami új, ami változással is jár, nagyon nehéz 
folyamat, mert ellenállásba ütközik.  

Minden követ próbálok már most megmozgatni... kis ember 
vagyok nagy tervekkel! Próbálok globálisan gondolkodni, és lokálisan 
cselekedni. Hogyan sikerült mindez az elmúlt egy évben? Úgy 
gondolom, hogy a magyar nyelvet elsősorban megőrizni, ápolni és 
továbbadni kell. Legyen kellő önismeretünk arról, hol a helyünk a 
világban. De reálisan!  

Hat éves korom óta aktív tagja vagyok a kézdivásárhelyi 
népszínháznak, mely 2000 óta diákszínjátszóként működik. Az elmúlt 
évben és idén is több előadást tartottunk, városunkban és a környező 
falvakban is. Kisebb-nagyobb előadásaink közül a legsikeresebb a 
Nagy István által írt nagyon nagy romalagzi darabunk volt. Igaz, hogy 
az előadás maga egy órás volt, de ennyit látnak a nézők. Igazán az a 
fontos, ami a kulisszák mögött, a próbákon történik. Gyakorlatok, 
beszédtechnikák elsajátítása, testbeszéd, szép magyar kiejtés, amelyet 
nem lehet eleget tanulni. Jelenleg „Fürödői levelek” című darabunkkal 
készülünk, amelyet november-december folyamán mutatunk be. 

A színház az emberek szórakoztatását biztosítja. Fontosnak tartom 
az emberek tájékozódását is. Elsősorban gondolok itt a televízióra. Már 
több mint egy éve (be)dolgozok a helyi televíziónál a Polyp TV-nél. 
Általában én szoktam köszönteni a nézőket, én ismertetem, hogy mi 
várható az aznapi adásban, de van amikor a híradót is nekem kell 
mondani, mivel fizetett bemondók csak nők vannak, és férfi hang is 
kell néha. Én ezt teljesen ingyen csinálom, iskola után. Egyrészt mert 
nagyon érdekel a média minden területe, másrészt így próbálok tenni 
anyanyelvemért.  
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Anyanyelvéért mindenki próbál tenni. Csak nem mindegy, hogy 
hogyan. Ha nem jól beszélünk, nem helyesen írunk, negatív hatást is 
válthat ez ki. Ezért járok a helyi „Beszélni nehéz” körre, melyet Egyed 
Mária Magdolna magyar-német szakos tanárnő tart. Tavaly részt 
vettem Budapesten a Beszélni nehéz emlékversenyen is, amelyen olyan 
híres nyelvészekkel találkozhattam mint Grétsy László, Arany János és 
még sorolhatnám. Rendszeresen megoldom a Duna Televízióban 
vasárnaponként feladott Beszélni nehéz feladatokat.  

De nem csak, a hangos szó a fontos, ugyanakkor fontos az írás is. 
Ahogy a szállóige tartja: a szó elszáll, az írás megmarad. Tavaly 
szeptembertől  havonta jelenik meg az általam szerkesztett iskolaújság. 
A Református Kollégium diáklapja a Sulisok(k) nevet viseli. 
Mindannyian diákok vagyunk iskolába járunk, diáknyelven sulisok 
vagyunk. És ha már elegünk van néha az iskolából, akkor az már 
sulisok. A diákújság szerkesztése szabadidőm egy részét felveszi, de 
minden fáradságot kárpótol, mikor látom a tanulók kezében az újságot. 

Ezenkívül, a helyi és a központi sajtóba is jelennek meg néha 
írásaim. Tábori beszámolók, sportcikkek, tárlatbemutatókról szóló 
rövid írások. 

Tévé, újság... mi jöhet még? Rádió? Igen... A rádióban is szoktam 
néha vasárnaponként szerepelni a „Szeretem ezt a tájat, szeretem ezt a 
várost” című rovatban. Lapismertetőt szoktam olvasni, versenyekről, 
eredményeimről számolok be, vagy éppen alkalomhoz illő verset 
szavalok. 

Kosztolányi Dezső ezt írta: „A vers néma. Adj neki hangot. A vers 
a könyvben halott. Keltsd életre!” Mikor csak tehetem életre keltem, 
életet lopok bele. Számos hazai és nemzetközi szavalóversenyen vettem 
már részt. Idén a legfontosabb esemény e tekintetben a költészet napja, 
József Attila születésének 100. évfordulója volt. A körzeti versmondó 
versenyen II. díjat szereztem. Nagy örömömre szolgált, hogy sikerült 
eljutnom Nagyenyedre is, ahol ugyancsak József Attila tiszteletére 
szerveztek szavalóversenyt. Itt a zsűri különdíjjal  jutalmazott, mivel a 
verseny megkezdése után értem csak oda. Így versenyen kívül 
szerepeltem. De az a taps… emlékezetes marad.  

Március 13-án került sor a „Zúgj március!” szónokversenyre, ahol 
igazán nagy volt a tét. Tévedés ne essen, nem pénzbeli, nem tárgybeli 
díjra gondolok. A zsűri által kiválasztott legjobb szónok, 15-én 
elmondhatta beszédét a központi ünnepségen, amelyet élőbe sugárzott a 
Duna Televízió. Ezen a versenyen második díjat szereztem. Ennek 
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köszönhetően elmondhattam beszédemet, a bel- és külföldi 
meghívottaknak szervezett állófogadáson.  

Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy számos versenyen 
részt veszek, ahol lehet mindenhol pályázok, így sokszor nyílik 
alkalmam az anyaországba való látogatásra. 

Hely szűke miatt csak röviden, pár szóban az elmúlt egy év fő 
versenyeiről: 

Április 16-án Halásztelken szervezték meg „Az ezeréves tölgy 
kihajt még újra” Kárpát-medencei műveltségi vetélkedőt, ahol szép 
eredményt értem el.  

Május 14-én Nagyenyeden alkalmam volt bekapcsolódni a Bocskai 
István fejedelemmel kapcsolatos történelmi vetélkedőbe, ahol a 
háromtagú csapatunk harmadik díjat szerzett. 

Május 27-29 között Marosvásárhelyen tartották az országos 
irodalmi kreativitási versenyt, melyet több helyi és megyei szakasz 
előzött meg. Ide is sikerült eljutnom, díjat nem is, barátokat, 
tapasztalatot mindenképpen nyertem. 

Az igazság az, hogy tavaly ősszel iratkoztam a Református 
Kollégiumba, míg azelőtt a Nagy Mózes Elméleti Líceumba jártam. A 
tárlatmegnyitókon, könyvbemutatókon és egyéb kulturális 
rendezvényeken két iskola szerepelteti önkényesen diákjait, a Nagy 
Mózes Elméleti Líceum és a Bod Péter Tanítóképző, így az elmúlt 
évben nem igazán volt alkalmam efféle rendezvényeken szerepelni. 

Az iskola életének is aktív tagja vagyok: én szerkesztem a már 
fentebb említett diákújságot, tagja vagyok a diákönkormányzatnak, 
számos versenyen képviselem iskolámat és mindezek mellett kimagasló 
tanulmányi eredményt értem el, kiérdemeltem az iskola legjobb 
tanulója címet. Iskolai rendezvényeken rendszeresen szavalók, így 
ápolva és továbbadva anyanyelvemet. Március 15-én elmondhattam 
köszöntő, megemlékező beszédemet és ezenkívül tanévnyitó és záró 
ünnepségen is szavaltam. Az idei tanévnyitó érdekessége az volt, hogy 
egy általam írott verset adtam elő. 

Mint említettem nagyon szeretem a verseket… Én is úgy tartom: 
két könyv legyen a kezedben: az egyiket olvasd, a másikat írd. „Én 
szeretem a verseket, a hamisakat, a szépeket, és ha tetszik amit írok, 
akkor írok, amíg birok…” – ezért számos verset írtam, amelyek közül 
már nyomtatásban is jelent meg pár. Egyelőre az íróasztalomnak 
alkotok, de ha összegyűl egy jó kötetre való, akár meg is jelenhet. 
Alkalomra illő verseket írok, például Karácsonyra a szüleimnek, anyák 
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napjára, születésnapomra… Már több versíró pályázaton vettem részt, 
és egy anyák napi versíró-pályázaton első helyezést értem el. 

És hogy mire vagyok a legbüszkébb? Közel négy éve készítek egy 
hatalmas kiterjedésű (már most több mint 3500 oldal) rejtvényfejtő-
lexikont, amelyet várhatóan öt év múlva fejezek be. Négy éve 
dolgozom rajta napról-napra és már fele elkészült. Rengeteg munka van 
benne. Virtuális lexikonként jelenik majd meg, ha elkészül, így segítve 
a rejtvénykedvelőket a gyors információ jutáshoz. 

Tavaly ősszel rendezték meg első alkalommal a „Média Befutó” 
tehetségkutató versenyt, melyen nem igazán volt szerencsés a 
versválasztásom, úgyhogy nem nyertem. Idén, október 24-én kerül rá 
sor, melyen színdarabbal, vagy stand up comedyvel szeretnék fellépni. 

Idén nyáron is, mint majdnem minden évben, sikerült eljutnom pár 
Kárpát-medencei magyar fiataloknak szervezett táborba. Ami a 
legemlékezetesebb marad az a Rákóczi Mozgótábor volt, amelyet 
kanadai magyarok támogattak. Ezzel a mozgótáborral teljesen ingyen 
beutaztuk egész Magyarországot, Aggtelektől Kiskőrösig, Pesttől a 
Hortobágyig, számos új és régi helyet látogatunk meg.  Nekem igazán 
újdonság volt a  pannonhalmi apátság. A kirándulások mellett több 
történelem órát is tartottunk. Megdöbbentő volt a különbség az itthon 
és ott hallottaktól. Igazi magyar történelmet, nem mondvacsinált 
humbukkot hallottunk. Ez a tábor és a másik kettő, amin még az idén 
részt vettem feltöltött lelkesedéssel, nagy adag optimizmussal, hogy 
nem vagyok egyedül, számos anyaországon kívül élő fiatal 
hasonlóképpen gondolkodik velem. 

Jöttek Felvidékről, Dél-vidékről, Erdélyből, és más helyekről is. 
Az egyik csoportvezető feltette a kérdést, hogy mi mindannyian 
különböző országokban élünk, mindannyiunknak más a nemzetisége, és 
mégis mind magyaroknak valljuk magunkat. Lapon nem vagyunk azok, 
lélekben és szellemben igen. Ki a magyar? Magyar az, aki legyen akár 
a világ bármelyik táján, amikor lehunyja szemét magyarul álmodik. És 
én magyarul álmodok: álmodok Magyarországról és a régi új Nagy-
Magyarországról. De ez csak álom marad…   

A keresztény életnek is részese vagyok. Nem teszek túl sokat, 
imádkozok, templomba járok… Kell ennél több? A legfontosabb, hogy 
hiszek. Hiszek Istenben! És… 

„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök 
igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában.”…  „Ez az én 
vallásom, ez az én életem…” 
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Itt, Erdélyben, Kézdivásárhelyen szerencsés helyzetben vagyunk, 
mert a lakosság nagy része magyar. Itt sok kicsi kő van, mely egy nagy, 
kemény rakást alkot. Törekedjen mindenki arra, hogy kő legyen, mert a 
történelem rohanó vize minden mást elmos, ahogy Wass Albert 
mondta: „a víz szalad, és csak a kő marad. A kő marad!” Ilyen kő 
akarok én is lenni, itt az öreg kontinensen, a vén Európában, Erdélyben, 
Kézdivásárhelyen.  

Ui.: Az Önök munkájukra Isten áldását kívánom és mély tiszteletem 
mindannyiuknak. 

Iochom Zsolt a kézdivásárhelyi Református Kollégium tizedik osztályos 
tanulója.  

* * * 

Balogh Petres Judith  (Zalaszabar, Mo.): 

QUO  VADIS,  EMBERKE? 

Az otthonunkhoz közeli városban volt dolgom. Egész délelőtt 
egyik helyről a másikra mentem sorba állni hivatalos ügyeim elintézése 
érdekében, de mégsem tudtam mindent elvégezni. Amikor kitört a déli 
szünet a hivatalokban, én is betértem egy helyi étterembe ebédelni, 
hogy erőt gyűjtsek a délutáni programhoz és a bürokrácia 
követelményeinek elviseléséhez. 

Vastag füst terjengett a helységben, ami akár függönyként is 
szolgálhatott volna a szorosan egymás mellé zsúfolt asztalok között. A 
pincér lesöpörte az étlappal az előző vendég hátrahagyott morzsáit, 
majd meglehetős kelletlenséggel felvette rendelésemet. Nyilván 
megterheltem déli programját azzal a figyelmetlenségemmel, hogy 
szerettem volna megebédelni. Míg vártam az ételre, elkerülhetetlen 
volt, hogy a körülöttem zsibongó vendégek beszélgetéséből ne halljak 
meg töredékeket, különösen azért, mert az eszmecserék jó része mobil 
telefonon történt, amikor ugyanis sokkal hangosabban beszélnek a 
vendégek, mint különben, mit sem törődve azzal, hogy mást nem igen 
érdekelnek nyomorúságos kis magánügyeik. 

„Szíja, na mi van? Mennyit mondtál? (nyomdafestéket nem tűrő 
kifejezés)...Öregem, annyiért nem adom. Mondd meg neki, hogy... 
(ismét egy leírhatatlan megjegyzés). Téma lezárva.  – Akkor az 
eszement pasi azt mondta: „Baromság, én azt soha sem mondtam. Azt 
mondtam, hogy vigye a cuccot”... 

„Forintban, vagy valutában?” – „Egy nagy... (leírhatatlan 
trágárság) Na, és az a szerelék, amiben kelleti magát! Ha nem tudnád, 
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akkor megmondom, hogy miből telik neki. Ennyi erővel akár ki is 
állhatna az utcára”... 

„Az semmi, eddig tizennyolc ezer forintot fizettünk ki, hogy 
Tomika elfogadhatóan, de egyáltalán nem kielégítően felszerelve 
léphessen a harmadik elemibe”... 

„Na, csak várj! Hamarosan jön a felkérés: ennyit a kirándulásra, 
ennyit az uszodába, ennyit a színházra... Nem sajnálom, mert ez mind 
jó és nemes dolog, de nekünk három iskolásunk van. Azt mondd meg, 
hogy miből fizessünk? Együnk, fűtsünk, vagy iskoláztassunk? Ez itt a 
kérdés. Öltözködésre legfeljebb a turkáló jöhet számba. A Mindenható 
és összes szentje pedig óvjanak minket betegségtől és csőtöréstől. 
Ámen”.  

„Mi is félünk. A nagy leépítések korát éljük a cégnél, de eddig 
szerencsénk volt. Ki tudja, meddig?... Egyelőre csak dupla munkát 
akarnak szimpla fizetésért, de örülünk, hogy legalább ez van”... 

„Csak nem azt akarod mondani, hogy egyetlen szavukat is 
elhiszed? Gazemberek azok, mind csak lopnak, csalnak és hazudnak 
rendületlenül”  (a szokásos befejező trágárság).  

„Hallottad a legújabb viccet? A kisvállalkozó ürge bemegy az 
adóhivatalba szabadságot kérni. Megdöbbenve kérdik, hogy miért 
éppen tőlük? Na hallják, ejszen maguknak dolgozom, hát akkor adják 
meg a kijáró szabadságot is” – magyarázza az ürge. 

Közben a pincér meghozta az ebédemet, én meg rosszkedvűen 
tologattam a fürészpor szárazságáig sütött húst a lecsóban, amiben a 
paprika és a hagyma öt centis darabokban boldogtalankodott a 
másnapos krumpli mellett. De, amíg azzal foglalkoztam, hogy a nem 
kívánt darabokat kerülgessem a tányéron, legalább átmenetileg nem 
hallottam az emberek életéről folyó beszámolókat. A cigarettafüst 
tovább kínzott, elöregedett és megégett olaj szaga terjengett a konyha 
felől, amit végképpen nem lehetett elviselni. Fizettem. A pincér 
egykedvűen nézte az alig érintett ételt.  – „Nem ízlett”?  Hát nem, dehát 
nem az ő hibája, így nem részleteztem a kifogásomat, csak egy 
bátortalan mosollyal helyeseltem, aztán kimenekültem ebből az 
állítólagosan “jobb” étteremből. Az idő, amit ott töltöttem, fájón 
rámutatott sok mindenre, ami félresiklott életünkben. 

A világ és benne életünk bizonytalan lett. A megélhetésért való 
küzdés felőrli az emberek idegrendszerét. Az ország elfáradt. Félünk, 
és  nem tudjuk, mit hoz a holnap. Lassan már csak a pénzben hiszünk 
és remélünk. Tisztesség? Hol van az már! Úgy látjuk, hogy az állam 
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elnyűtt gépezete nem tudja ellátni a dolgát, de azt is tudjuk, hogy 
anélkül életformánk tragikus anarchizmusba fulladna. Valahogyan ki 
kellene lépni ebből a veszélyes állapotból és megindulni egy jobb, 
biztonságosabb, tartalmasabb élet felé. Ebben valamennyien 
megegyezünk. De arra már senki sem tud választ adni, hogyan is 
kellene erre az új útra lépni, és melyik irányt kellene választanunk. 
Megrettenünk, mert túlságosan gyengének, tehetetlennek érezzük 
magunkat ilyen hatalmas feladat megvalósítására. A sok hazugság és 
üres retorika között alig ismerjük ki magunkat. Úgy érezzük, hogy 
szükségünk lenne valakire, aki irányt mutat és vezet minket. Igaz, 
időnként hiábavaló önteltségünkben kidüllesztett mellel bírálgatunk 
mindent és mindenkit, akit felelősnek vélünk sorsunk miatt, és 
szeretnénk elhitetni szűk törzshallgatóságunkkal, hogy mi mindent 
sokkal jobban tudunk, és ha rajtunk múlna, akkor minden nehézséget 
könnyedén megoldanánk, nem úgy, mint azok az idióták, akik mit sem 
értenek a dolgukhoz és biztos vesztébe viszik a nemzetet, és míg üres 
beszédünk visszhang nélkül hull a feledésbe, valójában lelkünk mélyén 
mégis érezzük, hogy nem tudjuk a problémákat megoldani, mert nem 
értünk az országláshoz. Azt sem tudjuk, hogyan kellene kezdeni ezt az 
országépítést, és drága jó Istenem, küldj már nekünk valakit, aki érti a 
dolgát és kivezet az ingoványból! De ki lehet erre hivatva?   

Érdekes, hogy egyes népek nyelvezetében a tudósok a „kőnig” 
kifejezést, amit modern szótárak „király”-nak fordítanak, a können 
igéből származtatják, ami nagyjából azt jelenti, hogy az egyén valamire 
rátermett, valamit képes megtenni. Tehát ez a rátermett, hozzáértő 
„Können-ember”, vagy „Könning” (később Kőnig), nem véletlen 
családi öröklődés eredménye, amelyet sok esetben már csecsemő 
korban elnyer a soron következő ifjú, abban a korban, amikor 
valamiféle rátermettséget a legokosabb sámán sem tud kiolvasni – még 
őfelsége pelenkájának tartalmából sem. Aztán, amikor őfelsége végre 
felcseperedik, gyakran akkor sem tud semmiféle tehetséget vagy 
hivatásérzést felmutatni. Egy múlt század elején élő vitriolos tollú 
angol professzor jegyezte meg, hogy 1805-ben Európa minden 
monarchiájában nem rátermett, hanem egy többé-kevésbé gyenge 
elméjű (nem röstellte „idiótának” nevezni) király uralkodott. Hát ennyit 
a koronával születettekről. 

Ezzel szemben az eredeti Könning nem volt születése révén 
azonnali teljhatalmú nagyúr, automatikusan megáldva szentséggel, 
különös kegyekkel, kiváltságokkal, korlátlan hatalommal élet és halál 
felett, hanem csupán annyit jelentett, hogy a legrátermettebb embert 
bízták meg a csoport vezetésével. 
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Hazánk kusza és legtöbbször tragikus történelmében akadt olykor 
egy-egy választott uralkodó, de általában az volt a sorsunk, hogy 
hosszabb, rövidebb ideig ki kellett böjtölnünk a legtöbbször csak ránk 
erőszakolt idegen uralkodót. Sokszor a felkent személy természetes 
vagy erőszakos halála sem hozott semmi jót, legfeljebb egy újabb 
uralkodót abból a házból, ami már előtte is csak keserűséget és 
nyomorúságot hozott hazánkra. 

De az idő megváltozott, és ezer év után megadatott nekünk, hogy 
akárcsak Árpád apánk idejében, a legrátermettebb embert bízhatjuk 
meg azzal a sorsdöntő feladattal, hogy rendet és békét teremtsen, 
értékrendszerünket helyre állítsa, összezilált gazdasági helyzetünket 
rendbe tegye, és jövőképet teremtsen az elfáradt, elkeseredett 
nemzetnek, méghozzá aránylag rövid idő alatt. 

Most itt rejlik nemcsak a probléma, de a hihetetlen felelősség is, 
mert hirtelen, szinte felkészülés nélkül, történelmi szerepet kaptunk. 
Váratlanul rajtunk áll, hogy ezt a különös képességű embert 
megtaláljuk, kiválasszuk, elfogadjuk és hűséggel, méghozzá a szokásos 
széthúzás nélkül, kövessük. Nagyjából tudjuk, mit akarunk. Főként arra 
vágyunk, hogy a bizalom és megértés kölcsönös legyen, hogy céljaink 
és törekvéseink megegyezzenek a vezetőével, hogy amit mond, azt el is 
tudjuk hinni, mert a hazugság olyan távol áll tőle, mint Teréz anyától a 
promiszkuitás. 

Látszólag ugyan az egyén alárendeli magát egy ilyen vezető 
akaratának, de mert a cél és az elkötelezettség közös, soha sem 
fejlődhet ki a rab és birtokolója, az úr és szolgája közötti átkos állapot. 
Közös a munka, csak mindegyik fél más-más fázisával törődik. Éppen 
ezért nem lehet eszmei, politikai, vagy financiális szakadék vezető és 
vezetett között, mert a mélység két ellentétes partjáról egészen más 
tájképet lehet látni, és ezért lehetetlen egymást megérteni és a cél 
érdekében közösen dolgozni. Valószínűleg Marie Antoinette soha sem 
mondta, hogy ha nincs kenyere, egyen a nép tortát, – de az anekdota 
mégis tökéletesen érzékelteti, hogy aki a palotában él, el sem tudja 
képzelni a nép égbekiáltó nyomorúságát. De ha nem érti, ha csak a 
pozíciójára, az ékszereire gondol, a lakomákra, protokollra, a selymeire 
és illatos olajaira, a harácsolásra, akkor ne csodálkozzék, ha a 
felbőszült nép a guillotine-hoz fuvarozza. Ezért kell nekünk olyan 
ember, aki látja és megérti a nincstelenséget. A palotában tortát evők 
nem értenek minket és nem a mi érdekeinket képviselik. Itt nem is 
annyira a palotán, hanem inkább az erkölcsi és szociális vakságon van a 
hangsúly, hiszen a történelemből ismerünk olyan palotában élőket 
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Szent Erzsébettől Horthy Istvánnéig, akik kiváltságos életük ellenére is 
megértették a nyomorúságot, felismerték az égbekiáltó szükséget.  

Ott, ahol egy nemzet meg tudja találni azt a kiváló embert, akinek 
céljaival azonosítani tudja magát, akire tud hallgatni, akit tisztel, 
munkájával támogat, és végül felemeli a vezetés méltóságáig, ott 
létrejön a tökéletes országlás. Ott nincs már szükség parlamenti 
veszekedésekre, áskálódásokra, dührohamokra, „mudslinging”-re, 
árulkodásra, a másik jellemének bemocskolására, politikai csínyekre, 
rendőrségre. Ott a hatalmat nem öncélúan kezelik, az üres ígéreteket 
megvetik, de az emberi jogokat tisztelik. Ott megszűnik az alpári hang, 
a kapzsiság, a durva korteskedés, a hatalomért és pénzért való küzdés, 
tisztességtelen vagyonszerzés, hiszen ez a Könning-ember nem a 
hatalmat és a vagyont keresi, hanem küldetése van. Azért tudunk hinni 
benne. Ilyen országban a nép felismeri és megismeri ezt a kiváltságos 
tehetségű embert és elfogadja. Viszonzásul pedig a vezető pontosan 
ismeri népe akaratát és törekvéseit. Bátorsága abban rejlik, hogy 
szembe mer nézni a problémákkal, amiket nem üres retorikával 
igyekszik megoldani, hanem tettekkel, még akkor is, ha azokat még a 
követőinek is nehéz olykor elfogadni. Itt a szavak nem üres frázisok, 
mert ez a legrátermettebb ember, ez a Können-ember, undorodik a 
maszlagoktól, tiszteli a szó hatalmát és úri becsülettel kezeli ígéreteit. 
Az igazság és az igaz valósága szent előtte. Gondolkodik, mielőtt szól, 
és a kimondott szavának ereje van, mert elvei nem változnak meg 
naponta, és nem kell az időjárás szerint módosítani álláspontját, 
kitételeit. Ennek a Könning-nek nem jut eszébe idegen elemeket, akik a 
nemzet problémáit, múltját, megálmodott jövőjét összetett egyéniségét, 
de még a nyelvét sem ismerik, idegen országból bérbe fogadni, azért, 
hogy azok aztán drága pénzen megrendezzék a választási kampányt és 
bemagyarázzák a népnek, mint hülye gyereknek, hogy az mit is akar. A 
nemzet nem igényli, hogy más gondolkodjék helyette, és megveti az 
idegen álmokat, sőt szívből undorodik tőlük. Egyszerűen nem fogadja 
be a gyomra. Érdekes módon Árpádnak nem jutott eszébe átszólni 
Perzsiába vagy Egyiptomba, hogy küldenének már valakit, aki 
meggyőzné a másik hat vezért, hogy őt válasszák meg fejedelemnek, és 
Hunyadi Mátyásnak sem kellett japán kampány menedzser ahhoz, hogy 
a nemzet kikiáltsa őt királynak. Még a gondolat is kész komédia, csak 
sajnos, manapság egyre kevesebb embernek van olyan fényes jó kedve, 
hogy ezen kikacaghatná magát. Eleget diktált már idegen ezen a földön 
politikát, magatartást, követendő eszméket, nehogy most már azt is más 
mondja meg, hogy mire vágyódik a nemzet, és miként képzeli el 
jövőjét, és kit akar vezetőjének. A nemzet végre a saját hazájában a 
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saját jövőjét kívánja építeni, magafajta emberek mellett, a maga 
választotta vezető irányításával, aki az álmait megérti és megvalósítja, 
idegenek bevetése nélkül. Nincs ebben semmi csoda, még ebben a 
csúfosan összezavart világban sem. 

Természetesen tudjuk, hogy az ideál csak megközelíthető, de 
sohasem teljesen elérhető. Ez sem tragédia, eléggé józanok vagyunk, 
hogy ezt elfogadjuk és megelégszünk azzal, aki legközelebb áll az 
ideálhoz. Hiú álom lenne földünkre a tökéletes Paradicsomot 
megkívánni (és ha nem kapjuk kézhez, ahogyan elképzeltük, akkor 
megkeseredve mindentől elfordulni) – de az is bizonyos, ha 
megtaláljuk a magunk Könning-jét, még akkor is, ha az nem is olyan 
tökéletes a valóságban, mint álmainkban, mégis vele valóra válthatjuk 
céljaink nagy részét. De emberfeletti feladat ezt a különös embert 
megtalálni, és kishitűségünkben megtorpanunk. Nincs bátorságunk 
elfogadni a kihívást, nem merünk elveink mellett kiállni. Inkább csak 
panaszkodunk, baráti körben zsörtölődünk, de nem merjük szavunkat 
leadni a választásokon.  

Talán azért bizonytalanodunk el, mert amikor meg kellene 
keresnünk ezt a kiváló egyént, a dolgot mindig a rossz végénél kezdjük. 
Ez kicsit olyan, mintha a lovakat a kocsi mögé akarnánk befogni, vagy 
az imánkat az Ámen-nel kezdenénk. Azon rágódunk, hogy kit 
válasszunk, kinek adjuk bizalmunkat, kit engedjünk a bársony székbe 
ülni. Ez pedig valójában csak másodlagos kérdés. Először azt kell 
eldöntenünk, hogy egyáltalán képesek vagyunk-e ilyen történelmi 
döntésre, hogy van-e bennünk elegendő józanság, elkötelezettség, 
jellem, igazságérzés, felemelkedettség, és főként, tudjuk-e egyáltalán, 
hogy mit akarunk. Mennyit ér a mi adott szavunk, mennyire 
kifinomultak az érzéseink, mennyire lehet megbízni bennünk? Amíg 
ezt nem tudjuk, addig nem is tudunk helyesen dönteni. 

Tehát, bármilyen furcsa is, a Könning megválasztása és felkenése 
másodrendű dolog, először magunkat kell úgymond tisztába tenni, mert 
aki vezért keres, annak tudnia kell, hogy miért érzi ennek szükségét, és 
mit vár el tőle. Egyszóval ő maga mit remél a jövőtől. Árpád kortársai 
tudták, és ma mi is tudjuk, hogy jól döntöttek. Nem szabad felednünk a 
szellemes megjegyzést, hogy minden nemzet megérdemli a maga 
konyháját és kormányát, mert minden nemzet azt kapja, amit akar, és 
amennyit hajlandó erre áldozni. Vigyáznunk kell, hogy mit érdemlünk 
meg. 

A világ eddig soha nem tapasztalt krízisen megy keresztül. Sem a 
görög kultúra hanyatlása, sem Róma elesése, sem a francia forradalom, 
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sem a Puritánok mozgalma, vagy Luther 95 tétele, de még a 
Vasfüggöny leomlása sem okozott a maihoz hasonló, egyetemes 
vajúdást az egész világon. Erkölcsök, ideálok, világnézetek, polgári 
tisztesség, a család, a vallások – mind górcső alá kerültek, és hol 
megalapozottan, hol alaptalanul elégtelennek mutatkoznak. A politikai 
élet tisztességtelensége, a matéria bálványozása, az egyetemes 
céltalanság érzete, mind megannyi jele annak, hogy a régit elvetettük, 
de újat még nem találtunk helyette, és közben alaposan eltévedtünk. 
Gyermekeink üres fejű és kétes erkölcsű színészek és énekesek 
bűvkörébe esve, új, zagyva ideálokat kergetnek, a pénz, a pillanatnyi 
kielégülések, hangzatos frázisok és nyegle pózok befolyásolják 
életünket. Trágárság, a ponyvaregények, soap operák, és „Valóvilágok” 
felszínes „kultúrája”, polgár-pukkasztó hitványsága, vészes 
gyökértelensége hatalmasodik el a társadalomban. Ezer éves 
kultúránkat hajlandók vagyunk az ócskás árúival elcserélni. Nemzeti 
érzéseinket megkérdőjelezik és megbélyegzik, törekvéseinket a 
hirdetések harsány és zagyva hangján minimalizálják a mindent és 
mindenkit  kiszolgáló média-lovagok. Az agymosás mindennapi 
áldozatai vagyunk. (Nem üres szavak ezek és nem árt, ha felismerjük, 
amikor manipulálnak minket.) Példának okáért az egyik, egyébként 
tiszteletre méltó napilap, vastag címmel írta, hogy az amerikaiak 
„segítik” az MSZP-t. Józan paraszti eszem ezt úgy magyarázza, hogy 
az USA, illetve Washington, hivatalosan elismeri és segíti az MSZP 
törekvéseit. Azonban a cikk olvasása közben lassan azért mégis kiderül, 
hogy ilyenről szó sincsen. Jóllehet, Washingtonban talán nem is tudnak 
arról, (miért is tudnának?) hogy az MSZP az egyik szövetségi államban 
működő privát kampányszervező céggel, valószínűleg tetemes 
összegért, szerződést kötött, hogy az a magyar népnek aztán beadja azt, 
amit megbízója el akar hitetni a választókkal. Egy kaliforniai privát cég 
és az MSZP közötti szerződést, amiért súlyos obulusokat fizetnek, a jó 
ég tudja, milyen pénzből, aligha lehetne “amerikai segítségnek” 
nevezni. De a napilap részéről a cím választása eredményes ötlet volt, 
mert kettős célt is szolgált: akinek MSZP kötöttsége van, az felületes 
olvasás után úgy értelmezheti, hogy az USA támogatja törekvéseiket és 
jóváhagyja munkájukat. Az ellenzéki táborban azonban felháborodást 
kelt az „amerikai” támogatás híre, és ez ügyes észrevétlenséggel 
táplálja a megszokott USA-ellenes hangulatot. (Ez pedig egyértelműen 
agymosás, mert valaki(k) úgy befolyásolják gondolkodásunkat, hogy 
szinte észre sem vesszük.  

De valóban akarjuk ezt az elhatalmasodó silányságot, 
materializmust, ezt a nemtörődömséget, amivel mindennapos 
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gondjainkat a szőnyeg alá sepregetik? Vagy csak elfásultan elfogadjuk, 
mert ezt kínálják, és mert nincs már erőnk jobbat, tartalmasabbat 
követelni? Az ember természeténél fogva igényli a rendet, mert nem 
tud káoszban élni, de személyes biztonság, célok és munka nélkül sem. 
Halhatatlan lelke van, amit időnként szinte röstell, de mindenesetre 
megvan még, ha ki is száradva, ha utolsókat lehelve, de megvan és még 
mindig követeli a magáét. Még akkor is, ha időnként maga is 
megbotlik. Az ember végeredményben az igazat és az igazságosat 
igényli, undorodik a hamistól, alapvetően büszke és kegyetlenül 
szenved, ha becsapják, ha bolondot űznek belőle. Hiba lenne tagadni 
anyagias vágyait. A kényelmes, biztonságos élet és jövő, a boldogság 
keresése közös emberi tulajdonság – az amerikai szövetségi alkotmány 
külön kihangsúlyozza ezt a mindenkire kiterjedő jogot. De ennél sokkal 
többet és nemesebbet akart az emberiség és akar ma is, még akkor is, 
ha a történelem írói ezt nem mindig ismerik el. 

Például, van, aki szívesen magyarázza, hogy a francia forradalom 
kitörésének oka az általános éhezés volt. Meglehet, de annál sokkal 
mélyebb és keserűbb volt az emberi jogok megsértése. Az éhséget –        
ugyan a történelem során milliók haltak bele – az emberiség jobban és 
türelmesebben viseli el, mint a gyalázatot. Az éhség lehetett a 
forradalom egyik komponense, de a felbőszült népnek bőven volt más 
leszámolni valója. 

Sokan, különösen azok az angol írók, akik még nem tudták 
feldolgozni az amerikai kolóniák elszakadásának tényét, szeretik a 
Boston Tea Party-t úgy magyarázni (öntudatos felháborodással), hogy 
az Amerikában létesített kolóniákban az emberek, angol 
állampolgárságuk ellenére, nem akartak adót fizetni. Szerintük minden 
tisztes angolnak tudnia kell, hogy az adót, bármennyire fájdalmas, 
mégis meg kell fizetni, és aki nem teszi meg ezt a polgári kötelességét, 
az nyomorúságos senki-ember és jobb, ha veszi a kalapját és máshol 
igyekszik boldogulni, mert a nemzetnek nincs szüksége az ilyenre. De 
ez csak a sértett fél gyermekes szipogása. Valójában azonban 
egyenlőségről szólt a vita Bostonban, az adók által biztosított 
szolgálatok igazságos elosztásáról, és arról, hogy a kolóniákba 
vándoroltaktól megvonták a szót a londoni parlamentben, ami 
másodosztályú polgárokká fokozta őket. (“No taxation without 
representation”, volt a harci kiáltás, szabadon fordítva: nem adózunk 
képviselet nélkül.) A gazdag bostoniaknak nem a pénz fájt. A tengerbe 
dobált tea csak szimbólum és figyelmeztetés volt. 

Arról is sok szó esett, hogy a Vasfüggöny leomlását a 
hidegháborúval járó gazdasági válság okozta. Mivel igen közel állunk 
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még az eseményekhez, pontosan tudjuk az igazi okokat, az igazi 
sérelmeket, amiket évek alatt a leigázott nemzetekre halmoztak. 
Önérzetünk keservesen háborog, amikor eszméinket, álmainkat 
egyszerűen a piac aprópénzében számolnák el. Olcsó megoldás az 
ember szenvedését vagy szent felháborodását a valuta árfolyamával 
magyarázni, netán orvosolni. Addig még nem süllyedtünk, és soha nem 
is jutunk el odáig. Annál sokkal nemesebb és különb a magyar szellem. 

Most hát, amikor döntenünk kell, először is fontolóra kell vennünk, 
hogy kik vagyunk, hogyan is néz ki az értékskálánk, milyen elvek 
fontosak a mi és a gyermekeink életében. Eljön az az idő, amikor a 
történelem ugyancsak szigorúan ítélkezik majd felettünk és megírják a 
tankönyvekben, hogyan álltuk meg helyünket, hogyan fogadtuk el ezt a 
hihetetlen felelősséget és kihívást. Nem engedhetünk meg magunknak 
egy második december 5-öt, amikor nem hagyatkoztunk saját józan 
eszünkre, tisztességünkre, és hagytuk magunkat befolyásolni, amit 
utólag hiába bánunk. Viszont ebből a szomorú eseményből 
remélhetőleg azt az egyszerű törvényt is jól megtanultuk, hogy 
bármilyen ellentmondásosnak is tűnik, a távolmaradt szavazó is szavaz, 
csak sokszor éppen oda, ahova különben soha sem adta volna le a 
voksát. Az olcsó és kopott magyarázatot – „nem tudom, nem értem a 
politikát, senkiben sem bízom már” tisztességes ember nem fogadja el. 
Egy demokráciában az átlag intelligenciájú embernek polgári 
kötelessége, hogy ismerje a törvényeket és legyen tájékozott az ország 
dolgairól. Például, hiábavaló lenne egy rendőrtisztnek igazoltatás 
esetében azt magyarázni, hogy „nem ismertük” a törvényt, ami szerint 
jogosítás nélkül nem szabad autót vezetni, éppen olyan fölösleges az a 
kifogás, hogy „nem választunk, mert nem igazán tudjuk, mi történik az 
országban és nem is érdekel minket”. 

De ha ismerjük önmagunkat, akkor hirtelen világos lesz, hogy 
milyen vezetőt akarunk: mi a célunk, hol akarunk lenni öt és tíz év 
múlva, mit akarunk elérni és milyen áron? Mit akarunk a 
gyermekeinknek adni, és mit gondoljanak majd gyermekeink, unokáink 
rólunk? Egyáltalán, mi fontos nekünk az életben? Nem számít, ha 
idealizáljuk magunkat ebben az önismeretben, ez is emberi tulajdonság, 
sőt jelen esetben hasznos is, mert minél különbnek tartjuk magunkat, 
annál magasabbak az igényeink a vezetőnkkel kapcsolatban. Kiváló 
emberek, csak kiváló vezetőt tűrnek meg, és csak azt tudják követni. 
Önérzetük nem engedhet meg ennél kevesebbet. 

Fontos tudnunk, hogy létezik egy olyan jövőkép, amire minden 
egészséges ember vágyódik. Biztonság, olyan életkörülmény, ahol a 
gyermekáldás öröm, gyermekeink kiváló iskoláztatása, tisztaság a 



113 

lakóhelyeken, civilizált, udvarias és előzékeny hang, jól megfizetett, 
emberi munkakörülmények, nemzeti öntudat, a művészetek és 
tudományok felvirágzása, az árvák, öregek, betegek elfogadható 
ellátása, kedély és derű mindenütt, mert mindeniknek megvan a helye, 
a célja, a biztonsága, a jövője, az értékrendszere. „Isten, áldd meg a 
magyart, jókedvvel, bőséggel”. Elégszer elmondtuk, elénekeltük már, 
tudjuk, mit jelent. 

Léteznek ugyanis olyan országok, ahol ezt valóra tudták váltani, és 
ezt nem mennyei csodák által érték el, hanem emberi erőfeszítéssel, 
kiváló vezetéssel és összetartással. Amit más meg tud csinálni, azt mi 
játszva duplán tudjuk produkálni. Csak akarnunk kell! 
 

Orbán Viktor (Budapest): 

KIEMELT  FIGYELMET  A  VAJDASÁGNAK! 

Orbán Viktor az Európai Néppárt alelnökeként vett részt a 
szervezet elnökségi ülésén, ahol jelentést tett a vajdasági helyzetről. 
Elmondta, újabb magyarellenes atrocitások történtek, és a szerb 
belpolitikai helyzet is egyre ingatagabb. Ezért az Európai Uniónak és az 
Európai Parlament néppárti képviselőcsoportjának továbbra is kiemelt 
figyelmet kell fordítania a térségre, elsősorban a jogállamiság és az 
emberi jogok tekintetében.  

Hangsúlyozta: javasolják majd újabb vizsgálóbizottság küldését a 
Vajdaságba, és fogadják a vajdasági magyar és horvát vezetőket 
Brüsszelben. – „Az üggyel foglalkozni kell, a helyzet komoly” – 
hangsúlyozta. Koncepciós per indult a vajdasági magyarok vezetőivel 
szemben, a radikális pártok egyre nagyobb teret nyernek a térségben, és 
a rendvédelmi szerveket is befolyásuk alatt tartják – fűzte hozzá. 

Magyarország jövője a tizenötmilliós nemzetben van 
A Fidesz elnökét a délvidéki Aracs Társadalmi Szervezet Főnix-

díjával tüntették ki. A kitüntetés átvételét követően Orbán Viktor a 
határon túli magyarság megmaradásának fontosságát hangsúlyozta 
beszédében. Mint mondta: „Magyarország jövője nem a tízmilliós 
Magyarországban, hanem a tizenötmilliós magyar nemzetben van, 
amelyet egyetlen gazdasági övezetté kell alakítani. Ehhez a 21. 
században a lebomló államhatárok, a bürokrata államok korszakának 
leáldozásával kitárulnak a lehetőségeink. A szabad mozgás, a 
vállalkozás szabadsága megnyitja az utat a magyar nemzet 
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újraegyesítése előtt” – tette hozzá.  „A határon túli magyarok ügye nem 
ideológiai kérdés, nem pártkérdés, hanem olyan lehetőség, amely közös 
hasznot, gazdasági erőforrást kínál a mai határokon belül élő magyarok 
számára is” – mondta.  

„Egy nemzet akkor erős, ha van bátorsága szembenézni múltjával 
és jelenével. Egy nemzet akkor erős, ha vannak közös céljai és 
mindenki tagja, részese lehet a közös céloknak, a nemzet közös, 
nagyszabású vállalkozásainak” – húzta alá. 

Figyelmeztetett: „Ameddig minderre nem leszünk képesek, addig 
nem leszünk urai az életünknek, addig csak túléljük, és nem megéljük a 
saját életünket. Márpedig – fűzte hozzá – 1956 őszének és a 
rendszerváltozás üzenetét összegezve, vagy együtt emelkedünk fel, 
vagy sehogy sem”.                                   

Szabadka, 2005. szeptember hó 
Magyar Élet, Ausztrália 

 

Kellermayer Miklós: 

TÉRJ MEG VÉGRE, ÓH MAGYAR, 
KÜLÖNBEN ELVÉSZ A NEMZET! 

Ha a trianoni nemzetvesztés, ha a hatmillió meggyilkolt magzat, ha 
a minden korábbinál rohamosabb nemzetfogyás, ha a fiatalok aggasztó 
testi, lelki satnyulása, ha a korai öregedés, ha a korán halás, ha az egyre 
mélyülő lustaság, ha az alkohol-, a televízió- és más kábítószerfüggés, 
ha az öngyilkossági világelsőség, ha a Duna elterelése, a rendkívül 
súlyos víz, levegő és talaj elszennyezéssel és a barbár erdőpusztítással 
együtt még mindig nem elég tény, hogy megrettenjünk a 
nemzetpusztulás közelsége miatt, akkor a vész még sokkal súlyosabb! 

Ha viszont a felsorolt szomorú tények súlya alatt a 
fenyegetettséggel, a nemzetpusztulás felé rohanással kényszeredetten, 
de végül is szembesül mindenki, a megoldásban teljes a tanácstalanság. 
Nagyon kevesen lehetnek ugyanis azok, akik hiszik, tudják és hirdetik 
is, hogy most, a harmadik évezred küszöbén kizárólag a megtérés az, 
ami megmentheti a nemzetet és az egész emberiséget is a fenyegető 
pusztulástól. Vallásos ember van, sőt, vallási fanatikusok is vannak 
bőven a régi és a rohamosan gyarapodó új felekezetekben, szektákban, 
de az igazán meggyőződöttek számaránya kicsi. Ez persze nem azt 
jelenti, hogy nem nekik van igazuk. Természetesen ahhoz, hogy a 
meggyőződöttek, az igazi gyermek- és életmentők számaránya 
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növekedjen, először tisztázni kell, mit is jelent valójában ez a szó: 
megtérés! Nyilvánvalóan csak egyet: a Teremtő és teremtménye, illetve 
a tudás és az istenhit közti, amúgy megbonthatatlan egység 
visszaállítását! Ebből következik, hogy a megtérés, ahogy ebben az 
írásban szerepel, nem vallási ügy! Legalábbis nem kezelhető úgy, 
ahogyan manapság azokat az ügyeket kezelik, amelyekre rásütik a 
„vallási ügy”, „magánügy” bélyegét.  

Ellenkezőleg, a megtérés ügye a Föld legnagyobb értékéhez, az 
élethez, az élőlényekhez, s benne minden egyes emberhez kapcsolt 
legfontosabb politikai, tudományos és társadalmi ügy. Kérdés, hogy 
van-e olyan tagja a társadalomnak, a nemzetnek, akiben az eredendő 
egység megbonthatatlanul megvan, akit követni lehet, akit védeni kell. 
A válasz egyértelmű: Van! Igen, van! A magzat, az újszülött, a még 
meg nem rontott gyermek birtokolja az eredendő egységet. Még benne 
él a Teremtő Isten „erőterében”. Az Újszövetségi Szentírás erről így ír: 
„Hagyjátok csak a gyermekeket, ne akadályozzátok meg őket, hadd 
jöjjenek hozzám, hisz ilyeneké a mennyek országa” (Máté: 19,24). 
Másutt: „Bizony mondom nektek, hogy aki Isten országát nem úgy 
fogadja, mint a gyermek, nem jut be oda” (Lukács: 18,17). Ady Endre 
„Gyermek” című, Petőfiről írt tanulmányában a gyermekség lényegéről 
így ír: „A gyermek az elevenség, az öröm, a jövőbe ható ígéret, a 
bilincsbe nem vert ember, az igazán Igaz Isten! 

Bárhonnan is számítjuk az újkort, Kolumbusz útjától, Amerika 
felfedezésétől (1492), Luther fellépésétől, a reformációtól (1517), vagy 
Cromwell vezérelte angol polgári forradalomtól (1649), egyre megy, 
mert függetlenül a kezdet időpontjától, a társadalmi méretű 
gyermekellenesség, mint az újkor fő közös jellemzője, végül is minden 
országban létrejött. Az újkor embere az Istent akarta tagadni és a vallást 
életéből kiiktatni. Közben saját gyermekei ellen fordult. Gyermekrontó, 
gyermekellenes lett. Az emberek, a felnőttek egyre inkább elszakadtak 
a természettől, városokba tömörültek, olyan életformákat vettek fel, 
olyan iskolarendszereket építettek ki, – a tudományra hivatkozva – 
olyan hipotéziseket szültek és tanítottak tényként a gyermekeknek, 
amelyeknek hatása alatt a gyermekek garantáltan képtelenek lettek 
szabadságukat, egyéni voltuk lényegét, egyéni misztériumokat megélni, 
és ezáltal egyéni küldetésüket beteljesíteni. Természetesen, ez az 
újkorban általánossá vált gyermekellenesség, gyermekrontás nem volt 
és ma sem tudatos, sem nálunk, sem másutt! Az egyre mélyülő 
gyermekrontás, az értékválságból, mint valami sátáni önjáró gépezetből 
ered, abból, hogy az újkorban a tőke, a felhalmozott pénz, az ember 
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saját kezének művei kerültek a Föld igazi értékének, az életnek, az élő 
rendszereknek, s benne minden egyes ember helyére. 

Itt érdemes az Ószövetségi Intelmet idézni: „Akkor majd 
kimondom ellenük ítéletemet minden gonoszságukért, amiért 
elhagytak, és a saját kezük műveit imádták” (Jeremiás könyve 1,16). 
Vajon mennyivel súlyosabb az a vétség, amikor nem csak saját kezük 
műveit imádják, hanem generációkon keresztül ártatlan gyermekeiket is 
erre kényszerítik. Nehéz elhinni, de nagyon valószínű, hogy az újkor 
legfőbb közös jellemzője, az általánossá vált gyermekellenesség, 
gyermekrontás eddig egyetlen országban sem vált igazán köztudottá, 
kimunkálttá! Lehetséges, hogy sokan azok közül, akik az újkorra 
jellemző, általános gyermekellenesség, gyermekrontás tényével ennek 
az írásnak olvasásakor találkoznak először, inkább kétkedéssel, mint 
meggyőződéssel fogadják. Sőt, lehet, hogy első reakcióként tagadni is 
próbálják. Viszont a gyermekek általános veszélyeztetettségét kétségbe 
vonni ma már nem lehet. Mára az egész világ felismerte, hogy az 
Emberi Jogok Magna Chartája nem alkalmas a gyermekek 
megvédésére. Ebből a felismerésből született a „Gyermekek jogairól 
szóló, New Yorkban 1989 november 20-án kelt Egyezmény”. Ez az 
Egyezmény Magyarországon az 1991. évi 64. törvényben lett 
kihirdetve, törvényerőre emelve! Sajnos, ez az a törvény, amelyet ma 
Magyarországon minden szinten, napról-napra súlyosan megsértenek! 
Megsértik, mert ami a lényeget, a társadalmi méretű 
gyermekellenességet, a nemzetpusztulás elkerülhetőségét illeti, nem 
volt rendszerváltás Magyarországon. Sőt, 1994 és 1998 között a 
gyermekrontás, a nemzetártás, a kommunista diktatúra jellemző súlyos 
mértékhez bizonyítva is, tovább romlott. 

A nagy kérdés: mi lesz most? Mit lehet és mit kell tenni?  Az 
Egyezmény, vagyis az 1991. évi 64. törvény betartása nem elégséges. 
A fenyegető vész elkerülésére csak egy út van. Meg kell térni! Helyre 
kell állítani a Teremtő és teremtménye, illetve a tudás, és az istenhit 
közti, amúgy megbonthatatlan egységet! 

El kell fogadnunk, hogy a társadalom legértékesebb tagja a 
magzat, az újszülött, a meg nem rontott, a meg nem botránkoztatott 
gyermek, akiben még megbontatlan a Teremtő és teremtménye közti 
egység, aki még benne él a Teremtő Isten „erőterében”. 

Meg kell értenünk és el kell fogadnunk, hogy a gyermekek lelkébe 
„rejtett” tehetség hatékony „kimunkálása” nem a szülők magánügye. 
Ellenkezőleg, a legfontosabb, a legelőbbre való társadalmi, politikai 
közügyünk. Annak kell lennie! 
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Nyilvánvalóan, a gyermek lelkébe „rejtett” tehetség 
„kimunkálására” a leghatékonyabb technológia kidolgozása a konkrét 
feladat most. Ezt a technológiát minden nemzetnek az adott történelmi 
pillanatban magának kell kimunkálnia. Az biztos, hogy a tehetség 
hatékony kiművelésének első és legfontosabb követelménye, hogy a 
gyermeket a felnövekvése, nevelése, tanítása során olyan védelemben 
kell részesíteni, hogy benne az egység, a Teremtő és teremtmény közti 
egység meg ne bomoljon. Mindent meg kell tenni, hogy a gyermek 
szabad akaratának, döntőképességének teljes birtoklásáig 
megmaradhasson a Teremtő „erőterében”, azaz meg ne 
botránkoztassuk. Az ide vonatkozó intelem egyértelmű. „Ha valaki 
megbotránkoztat egyet is a kicsik közül, akik hisznek, jobb volna neki, 
ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék” (Márk: 9,42). 
„A kicsik, akik hisznek”, íme ismét világosan tárulkozik fel a Teremtő 
és teremtménye közti egység, amelyet a felnőttek, ahogyan már előbb 
megvilágításra került, kegyetlen következetességgel, alkotmányaikba, 
törvényekbe foglalt eszközökkel az egész újkorban megbontottak és ma 
is megbontanak. Gondoljunk csak a minden egyes ember lényegéhez 
tartozó misztérium üldözésére, az ember egyedi voltában rejlő, soha 
meg nem ismerhető rejtély elhallgatására, az élővé szerveződés és az 
ember egyedi voltának kutatása helyett a tudománynak az ember ellen 
fordítására, illetve a tudománynak a pénz, a tőke szolgálatába állítására. 
Gondoljunk a vallások humanizálására, azaz a vallások zöménél a 
lényeg, a misztérium kiűzésére, de gondoljunk a vallásszabadságra, 
amely úgy jelenik meg, mint az újkor különös vívmánya, holott 
valójában nem más, mint a felnőttek általános gyermekellenességének 
burkolt megnyilvánulása.   

Összegezésként egy alapvető tényt kell leszögezni. Teljes 
egyetértés van az igazságot kimondani merő természettudósok közt 
abban, hogy a Föld legnagyobb, sőt, úgy is lehet fogalmazni, egyedüli 
értéke az élet, az élő rendszerek és benne minden egyes ember nem 
bírja  ki majd azt, hogy az ember elégesse az összes kőolajat, ami a 
Föld mélyén még van. A kőolaj mennyisége biztosan véges. A legújabb 
számítások szerint (bár ez mindig bizonytalan), olyan ütemű égetés 
mellett, ahogyan az ma folyik, ötven-nyolcvan évre való kőolaj lehet 
még a Föld mélyén. Az is biztos, hogy már eddig sem lett volna szabad 
a kőolajat, kőszenet égetni. Az erdőségekben, a Földet borító 
légrétegekben, az élő fajokban már mostanra is olyan súlyos károk 
keletkeztek, amelyek nagy valószínűséggel már soha vissza nem 
fordíthatók. A felnőttek, akik „a saját kezük műveit imádják”, vagyis 
azok, akiknek az újkori demokráciákban szavazati joguk van, nem 
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képesek a tőke kényszere ellen szavazni. Tragikus módon  újra meg 
újra megszavazzák majd a kőolaj égetését. A halált! A nagy halált is! 
Nem az a baj, hogy sok ember él a Földön, hanem az, hogy a pénz 
uralmában, a megváltozott értékrendben, vagyis abban az életformában, 
ahogyan az emberiség ma él, a Teremtővel egységben élő 
gyermekekből törvényszerűen szabadságvesztett, a halált is 
megszavazó felnőttek lesznek. 

Mindezt látva tanácsot kell ülnünk! Biztos, hogy meg kell 
változtatnunk az alkotmányt, ha egy új demokratikus rendet, az élet 
demokráciáját akarjuk létrehozni. Ebben az új társadalmi rendben csak 
a magzatok, az újszülöttek és azok szavazhatnak, akikben az egység, a 
Teremtő és teremtménye közti egység még megbontatlanul megvan. 
Vigyázni kell, mert ma az újkor nagy vívmányán, a televízión keresztül 
a családok legintimebb zúgába is bejut a gyermekrontás, a 
megbotránkoztatás és ezáltal az egység megbontása már akár egy-két 
éves korban is kezdetét veszi. Mindez azt jelenti, hogy a tanácskozás 
csak egy közös határozatot hozhat: Meg kell térnünk! Meg kell térnünk 
emberi lényegünkhöz, teremtett voltunk misztériumához! Egyszer 
mindannyian benn éltünk a Teremtő „erőterében”. Részesei voltunk a 
nagy egységnek. Mi, a ma élő felnőttek úgy nőttünk fel, hogy közben 
kötelező módon elveszítettük ezt az egységet. Kikerültünk a Teremtő 
Isten „erőteréből”. Még a vallásukat gyakorlók döntő hányada sem 
fogja fel, hogy a be-ki, ki-bekapcsolódás, a 168 órából egy óra a 
templomban, messze nem az, ami a gyermekekben van, azaz a Teremtő 
Isten „erőterében” éles. A rend, a világmindenséget átfogó teremtői 
rend vigasztaló módon az, hogy újra, meg újra úgy érkezik minden 
magzat, minden újszülött, hogy birtokolja az egységet, részese a 
teremtői „erőnek”. Ezért kell megtérnünk az ártatlan gyermekekhez! A 
tudás és az istenhit új ötvözetében véget kell vetni az újkor 
skizofréniájának, amely a tudást és a hitet szétválasztva 
megakadályozta a lényegünkhöz tartozó tény, egyedi voltunkban rejlő 
misztérium tudatos elfogadását. 

A tudás és istenhit ötvözetének bizonyosságában mostantól kezdve 
máshogy kell a gyermekekhez viszonyulnunk és róluk gondoskodnunk. 
Úgy kell őket védenünk, úgy kell őket nevelnünk, hogy úgy váljanak 
igazi kiművelt emberfőkké, alkotó zsenikké, hogy közben 
megmaradtak a Teremtő „erőterében”, megmaradt bennük az eredendő 
egység, az igazi  ökumené... 

Lehet-e ezt, a magzatokhoz, az ártatlan gyermekekhez való 
megtérést politikai célul kitűzni? A válasz egyértelmű: Nemcsak lehet, 
hanem kell! Itt, és csak itt igaz: nincs más alternatívánk! 



119 

Dr. Pungur József (Edmonton): 

A  MAGYAROK  SZEKERE 

Minden meglevő és tornyosuló problémáink mögött 
kimondhatatlanul is egy izgató kérdés vibrál 15 millió magyar – a 
határokon belül maradtak és a túlra kerültek – lelkében: merre halad a 
magyarok szekere? Halad-e és merre? 

Ami a magyarok ország-szekerének XX. századi útját illeti, 
bizonyára elfogadható az a megállapítás, hogy az igencsak göröngyös, 
kátyús, kerék- és tengelytöréseket sem nélkülöző úton döcögött, s 
ráadásul több útirány-változtatással érkezett el a harmadik évezred 
küszöbére. Nem csoda, hogy ezek után felvetődik a nemzeti sorskérdés: 
merre, milyen irányba és milyen úton? Alapjában véve a mai országban 
két tábornak van elképzelése a válaszról. 

Az egyik oldalon állók esküsznek, hogy valamiféle új irány kell, 
amit a nemzet- és keresztényellenességben, kozmopolitizmusban és 
globalizációban vélnek megtalálni. A másik oldalon vannak azok, akik 
úgy vélik, hogy az ország szekerét a hagyományos nemzeti, 
keresztény/keresztyén kerékvágásba kell visszazökkenteni, amelyből jó 
100 éve kiesett, mert kivettetett, s a legtöbb bajnak ebben van a 
gyökere. 

Azok, azt mondják, hogy a nacionalizmus és a kereszténység már 
elnyűtt történelmi klisék, amelyeknek visszahozása semmit sem oldana 
meg. Ezek meg azt állítják, hogy az ajánlott új utakról nem tudni, vajon 
jó irányba halad-e majd  azon a szekér, vagy nem rohan-e még nagyobb 
bajok felé? 

Vajon igaz-e, hogy a nacionalizmus idejétmúlt? Ezt sulykolták, és 
teszik ma is, különösen a második világháború óta. Ám ezek vagy 
elfelejtették, vagy nem tudják, hogy a nacionalizmusnak két merőben 
különböző fajtája van. Az egyik az offenzív típus, amely más fajok, 
népek és kultúrák rovására igyekezett terjeszkedni, nem riadva vissza 
háborúktól és népirtásoktól sem. Ennek eklatáns formája a nácizmus 
volt, de ide sorolható a ruandai tutsi népírtás, a szerb polgárháború, 
vagy a most folyó szudáni-darfúri genocídium. A nacionalizmusnak ez 
a típusa minden erővel megakadályozandó. 

A nacionalizmus másik típus viszont a defenzív nacionalizmus. Ez 
akkor jön létre, amikor egy fajra, egy népre, egy kultúrára ráront egy 
offenzív nacionalizmustól tüzelt ellenség, hogy meghódítsa, kiszorítsa, 
vagy megsemmisítse azt. Nem más ez, mint ösztönös védekezés: 
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megőrizni és megvédeni mindazt, ami a mienk, körömszakadtáig 
védeni helyünket a nap alatt, földünket a talpunk alatt, jogunkat 
kultúránkhoz: hagyományainkhoz, szokásainkhoz, nyelvünkhöz és 
vallásunkhoz. Ebből a defenzív nacionalizmusból fakadt és fakad, s 
fakad is majd minden ellenállás az idegen hódítók felé, jöjjenek azok 
hadsereggel, világmegváltó ideológiákkal, földi paradicsom vagy éppen 
kancsalul festett egek ígéretével. Egyedül a defenzív nacionalizmus az 
egészséges nacionalizmus, s ez védhető, mert igazolható, 
megvalósítható, sőt megvalósítandó. 

Ez minden népnek az életösztönében van, kivéve a magyaréban – 
mert azt kilúgozták. Jellemző, hogy a kommunizmus majd’ fél 
évszázada idején, a környező népek a kommunizmus álarca alatt 
egyfajta offenzív nacionalista kurzust űztek – főleg a trianoni-párizsi 
békediktátumokkal az uralmuk alá kényszerített magyarok ellen. 
Gondoljunk itt a deportálásokra Kárpátalján, a tömegmészárlásokra 
Délen, a benesi dekrétumokra Északon és a Ceausescu érára Erdélyben. 
Ez az offenzív nacionalizmus ma is él: Szlovákiában a magyar 
többségű megyéket felszabdalták; Erdélyben 15 év alatt 1500 ortodox 
templom épült; Szerbia északi részein a magyarverések 
mindennaposak. Ide demokrácia, oda demokrácia, a környező 
országokban az offenzív nacionalizmus változatlanul tovább él, éppen 
úgy, mint a kommunista érában. Ugyanakkor a fenyegetett magyarság 
defenzív nacionalizmusát egyértelműen és szemérmetlenül 
kárhoztatják. S mit tett a magyar kormány? December 5-én kitagadtatta 
a nemzetből a határon túlra szakadt magyar nemzetrészeket, éppen úgy, 
mint tették elődei a kommunizmus időszakában. Ők is mint elődeik, a 
3.5 milliónyi elszakított magyart egyszerűen leírták azon az alapon, 
hogy más államok állampolgáraivá lenni kényszerültek – akaratuk 
ellenére. Ezzel szabad kezet adtak és adnak az utódállamoknak a 
határokon kívül rekedt magyarság következmények nélküli 
felszámolásához. 

Ma a defenzív magyar nacionalizmusnak minimális parancsa a 
Kárpát-medencében az anyaországtól 85 éve igazságtalanul elszakított 
és minden megsemmisítést túlélő magyar tömbök területi és kulturális 
autonómiájának a kiharcolása, megvalósítása, s ha ez az illető országok 
kormányainak ellenállásán megbukik, erkölcsi alapunk van a békés 
határkiigazítás követelésére, kb. az 1941-es nemzetközileg elismert 
határok mentén. 

Nemzeteket nem csak háborúkkal lehet tönkretenni, hanem 
békediktátumokkal is – s ennek Európában Magyarország a 
legtragikusabb illusztrációja, immár 85 éve. Egy igazságos és békés 
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világ sohasem épül majd fel, amíg léteznek az igazságtalan 
békediktátumok rettenetes következményei. Ha a kommunizmus alatt 
erőszakkal elvett vagyontárgyakat, anyagi javakat most vissza kell 
szolgáltatni jogos tulajdonosoknak (restitúció), vajon nem kellene-e a 
szétszakított nemzeteknek elrabolt nemzetrészeit – gyermekei millióit – 
valamiképpen visszaadni a megrabolt anyaországnak? Ha a jóvátétel 
csak anyagiakra vonatkozik, de élő embercsoportokra nem, akkor vajon 
ők kevesebbet érnek az anyagiaknál? Ez elfogadható? 

Mindez megvalósíthatatlan marad, ha a magyar nemzet  otthon, az 
elszakítottságban és a szétszórtságban vissza nem nyeri elvesztett 
egészséges és jó értelemben vett defenzív nacionalizmusát, ami nem 
akar idegenektől semmit, csak kiharcolni, megvédeni és megtartani, 
ami a mienk. 

A kereszténységről is azt tartják számosan, hogy már régen idejét 
múlta. A mai balliberálisok, kozmopoliták, globalisták és új modernek 
irtóznak attól a gondolattól, hogy valami áporodott, két világháború 
közötti, klerikális, kultúrharcos kereszténység térjen vissza. Azok 
gondolják ezt így, akiknek a történelemszemléletével van baj. Ezek úgy 
vélik, hogy a történelem önmagát ismétlő körforgás. Azonban 
elfelejtik, hogy a történelemben van emelkedés, vagy éppen visszaesés, 
tehát a történelem haladása spirális alakú. Ez azt jelenti, hogy régi 
témák időnként visszatérnek – de magasabb szinten! 

Már a régi görög filozófusok tudtak az atomokról, azaz olyan 
legapróbb anyagi részecskékről, amelyek tovább már nem hasíthatók. 
A modern fizikába ez a fogalom visszatért, de azzal, hogy még az atom 
is hasítható – s meg is hasították. 

A turizmus már a klasszikus ókorban divatba jött: Platón 
Egyiptomban turistáskodott – igaz, elrabolták, s barátai váltották ki –, 
igazából ez csupán korunkban vált tömegszenvedéllyé. A demokrácia 
és a diktatúra is a klasszikus ókor találmánya, amelyet ma hol jobban, 
hol rosszabbul valósítanak meg. 

A keresztyénység is fejlődésen megy át. A Cluny mozgalom, a 
Reformáció, a II. Vatikáni Zsinat és a modern Ökumenizmus ennek a 
fejlődésnek kiemelkedő állomásai. A keresztény teológia is fejlődik. 
Koronként az uralkodó filozófiai rendszerek nyelvén interpretálják 
teológusok e vallás nagy igazságait. Így értelmezték azokat a 
platonizmus nyelvén, a kanti filozófia fogalomkészletével, korunkban 
megpróbálják ezt az egzisztencialista filozófia terminológiája révén 
újra magyarázni. Így lesz a bűn embertől, Istentől, világtól, önmagától 
való elidegenülés, s a kegyelem isteni feleletté az ember lelki 
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hiányainak kipótlására. Bűnre bűnbocsánat, halálra feltámadás, 
arasznyi létre öröklét, elidegenedésre Istenben való hazatalálás, talmi 
értékek hajszolása helyett a maradandók, s benne az élet értelmének 
megtalálása a válasz. Az ember csak Istent megtalálva emelkedhet ki a 
teremtmények közül, s ott élheti meg teljes emberségét. A torzó emberi 
élet csak Istenben nyerhet kárpótlást, kiegészülést és beteljesülést. Ilyen 
és ezzel rokon igazságok felismerésével, aprópénzre váltásával és 
tömegeinek átnevelésével válhatnak az egyházak régi ceremóniák, 
elmúlt korok liturgikus maradványainak és muzeális értékeinek 
hordozóin túl a nemzet lelki újjászületésének kovászává. Régi korok 
megkövesedett kenyere ugyanis már nem táplálék, csak muzeális érték 
a mai ember számára. Minden nap új kenyeret kell sütni a régi recept 
szerint. Az egyházak ma csak az egzisztenciális teológia révén 
segíthetik leghathatósabban a nemzet lelki újjászületését, magára 
találását és felemelkedését. 

Csak azok az erők helyezhetik vissza az ország szekerét az 
ezeréves szentistváni kipróbált régi kerékvágásba, amelyek egészséges 
nemzeti és modern keresztyén elveket vallanak és valósítanak meg. 
Csak ez az  út lehet a jövő, az egymásratalálás, az összefogás, a nemzet 
megmaradása és kiteljesedése felé vezető út. 

 

Peller Miklós (Westlake, Ohio): 

IN SEARCH OF A NEW HOME 
Refugees of the 1956 Hungarian Revolution 

I was born in Eger, Hungary, on August 30  in the year 1940. On 
this very day, five hours before I was born, the Second Vienna Accord 
decreed Northern Transylvania to be Hungarian Territory again. It 
should be remembered that the Treaty of Trianon, following the defeat 
of the Central Powers in World Was I, forced Hungary to cede two-
thirds of its territory to the neighboring nations of the Little Entente in 
1920. Hungary was jubilant on the day of my birth, and I was given the 
name “Miklós” at baptism in honor of Miklós Horthy, the Regent of 
Hungary, as a commemoration of this event. A few years after the year 
of my birth, World War II began to affect Hungary. My family 
transferred to Szombathely, a city near the Austrian border in western 
Hungary. I witnessed and survived Allied bombings and the huge fire 
bombing of Szombathely on March 9, 1945, a Friday. My family and I 
somehow survived. Four weeks after this infamous fiery event came the 
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Russian Red Army and the looting, rapes, forced labor, trains carrying 
prisoners of war to Siberia, and the drunken disarray the Red Army 
represented. Soon unprecedented terror descended on Hungary. 

The years of terror began with the reign of Mátyás Rákosi around 
Christmas of 1948 when Cardinal Mindszenty was arrested by the 
ÁVH and his long years of torture began. Religious orders were 
disbanded, the schools they operated and I attended were nationalized 
by the Communist regime. The Scout organizations were banned, 
replaced by the Communist “Pioneer” organization which didn’t have 
much purpose other than eradicate the memory of the Scout Movement. 
Church attendance was discouraged at first, then was virtually banned 
for anyone who wanted to keep a decent job or had hopes to attend a 
university.  The use of the word “Christmas” was officially eradicated 
just like it was in the US this past year. Secret service agents and 
informers were embedded in Catholic churches masked as priests. 

The dreaded ÁVÓ, Rákosi’s secret service became the main 
instrument of Communist terror. A systematic procedure of domestic 
spying fed by spineless informers, eavesdropping by tapping into 
telephone lines and the filtering of censored mail was a constant 
occurrence. Neighbor feared neighbor, colleague feared colleague, 
everyone feared everyone else. The standard of living that I 
remembered in my brief exposure to the pre-war era plummeted. 
Private property was expropriated, western radio broadcast were 
electronically blotted out. The borders with Austria were secured by 
parallel barbed wire fences, land mines and guard towers. A so-called 
border zone, about 10 km wide, was established along the Austrian 
border where entry was restricted to those carrying special permits 
only. The outside world ceased to be a factor in our lives and minds. 
House searches by the ÁVH took place routinely, usually at night. 
Domestic deportation was frequent. We often woke up in morning to 
hear that some family we knew were forcibly moved out of their home 
and relocated in some forsaken village far away. The title “enemy of 
the state” was routinely given to anyone who was at odds with the 
Communist system. This included anyone from the past social order, 
people attending church, anyone with a little more food than the 
neighbors. People disappeared, and rumor quickly delivered its 
gruesome information: he or she was arrested by the ÁVÓ and taken to 
either dreaded forced labor camps of to the infamous torture chambers. 
Many never returned. Libraries were purged of all so-called decadent 
reactionary books. 
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The only institution that worked very well was the school system. 
Great emphasis was placed on scholastic excellence. Instructions in 
mathematics, science courses, geography were probably among the best 
in the world. I was, however, reminded by my parents that history that 
was offered in the schools was re-written in Communist propaganda 
language and that I shouldn’t waste too much time studying the subject, 
just enough to pass the course. The only foreign language permitted, 
beside Latin, was Russian, which was compulsory. I had amassed a 
sizable library of books on science, on world travel, nearly all books 
written by Jules Verne, many books on astronomy, archeology and 
languages. I was interested in languages and had dictionaries in Arabic, 
Turkish, Spanish, Italian, English, Japanese, Finnish and French, 
learned the Greek, the Hebrew and Arabic alphabets and began 
studying Chinese characters in my free time. Then one morning, March 
5, 1953 to be exact, while walking to school, my daily path took me in 
front of the Red Army’s Officer Headquarters. This building was 
usually draped with red fabric with Stalin’s quotes written on them  in 
white letters, with huge pictures of Lenin, Stalin , Marx and Engels. 
The officers usually were busy mingling outside the compound every 
morning, listening to loud Russian music and loudly talking to each 
other. This morning, however, it was all quiet. I suspected something 
unusual. At noon, our school principal ordered us to gather outside in 
the playground where he announced that “Comrade Stalin ceased to 
live”. Nikita Khrushchev and Vladimir Bulganyin became the leaders 
of the Soviet Union shortly after Stalin’s demise. In a few month’s time 
Imre Nagy, who was an avowed Communist, was appointed to head the 
government as prime minister. Rákosi and his gang were still around, 
he himself being the secretary of the Communist party and still 
maintained his former power. Slow changes were noticed, however. 
Butter, cheese and lemons were made a little more available in the 
stores. Some of the members of the formerly disbanded religious orders 
returned from the ÁVÓ prisons. The schools permitted after hours 
courses in German and English on a voluntary basis. The electronic 
interference of western broadcasts was throttled back a little, so that 
every third word could be understood. The strange-looking people in 
the back of churches seemed to be fewer in number. 

February of 1956 was the month of the XX. Soviet Congress where 
Khrushchev denounced Stalin for his so-called “Cult of Personality”. 
Stalin’s pictures were removed from buildings, offices, stores and 
classrooms, quotes by him were purged from textbooks. In a way, 
Rákosi was also criticized for much of the same, and Ernő Gerő, who 
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was a Soviet citizen, was installed as the new Party Secretary. During 
the summer of 1956 we heard of an uprising in the Polish city of 
Poznan according to Radio Free Europe. Then we witnessed the 
rehabilitation of László Rajk, who was one of Rákosi’s early gang, but 
who fell out of Rákosi’s favor and was tortured and executed as an 
enemy of the state. Then came October 23 and the beginning of one of 
the purest revolutions in world history where all of Hungary’s 10 
million citizens became one in the hope of establishing freedom and 
independence. It lasted all but 12 days. Those twelve days revealed a 
new world to me and changed my destiny forever. 

Following the savage suppression of the revolution, Hungary 
became quiet as a grave. We were promised by Radio Free Europe and 
the Voice of America that Western help is coming. Even as the Soviet 
tanks rolled in early in the morning of November 4, both radios 
broadcast encouragements for us to hold out just a little longer until 
Western help arrives. Unfortunately that help never came and was not 
intended by the leaders of the West to ever come. We all felt betrayed 
and abandoned by the rest of the world. 

Many of us saw the writing on the wall that we who lived in the 
euphoria of freedom for 12 days were facing a horrible future, if any 
future at all. The idea of escaping from the country occupied my mind. 
Five days after November 4, our Hungarian day of infamy, I hurriedly 
said a tearful good-bye to my mother and younger brother. They were 
the one ones near me when I had to leave. First I took a night train 
heading south from my city, then sought refuge in a village near the 
Austrian border. I was in hiding for two days while assessing my 
chances to achieve my plan. A motherly lady in the village warned me 
that the border region was already saturated by Russian solders and 
they would just shoot me on sight and would bury me in the woods so 
that no one would ever find my remains. That did not defer me at all, 
however. On Sunday, November 11 at 7:00 o’clock in the evening I 
started out on foot toward the border, all alone at the age of 16. Even 
though I was within three miles of the border and living in 
Szombathely I knew the border very well, I was somewhat disoriented 
in the very dark forests under a heavily overcast night sky, probably 
heading in a direction parallel to the border. After seven hours of 
crawling through the forests, bushes, creeks and ravines and climbing 
up hills in the pitch black of the night, I spotted the Iron Curtain, the 
barbed wire fences and the little Austrian red-white-red flags on the 
other side of the fence. I gathered up all my strength, started to run and 
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somehow broke through the sharp wires and suddenly I was standing 
on Austrian soil. 

The folks living on the farms near the border directed me to a 
nearby village where the Red Cross operated a center for newly arrived 
Hungarian refugees. I found the center and after some red tape we were 
on a small bus heading to a town called Güssing, or Németújvár in 
Hungarian. There we were placed on a train that took us to the large 
city of Graz. Here we given a chance to send messages to our loved 
ones in Hungary via Radio Free Europe, informing them that we were 
fortunate to have made it across the border, using aliases which we 
previously agreed on, in a short while, we were placed on some buses 
again  and were heading into the mountains of Styria (Stelemark in 
German). By late evening we arrived in a lovely storybook-like Alpine 
called Oberwölz. We were given housing in a tourist inn which 
consisted of a restaurant and tavern and three rooms with a forest of 
bunk beds. This was to be my home for the next five weeks. Since at 
the age of 16 I was the youngest in our group of about twenty refugees, 
I was nicknamed the “little one.” We didn’t have any possessions. I 
even lost my gloves in the thorny undergrowth of the forests I crossed 
the previous night. We didn’t have any money or anything other than 
our dress, shoes and overcoat. 

My uncle, my father’s younger brother, was residing in Cleveland 
since 1950. I only met him once in my life, when I was merely three 
years old. He occasionally wrote letters to us and sometimes I wrote 
one to him. They did not have any children, and I knew that they would 
gladly welcome me. The question was how could I get in touch with 
him without any money. Neither our Austrian hosts nor the Red Cross 
ever offered a few schillings for postage stamps. I went from door to 
door in the village asking the residents if they wanted any firewood cut 
and split. One old lady nodded and I spent all morning doing just that. 
Instead of money, however, she invited me and gave me a bowl of 
warm soup. No one had any need for my services. I spent my days 
hiking in the nearby mountains all alone. My father made me love 
hiking in mountains when is was younger. Once I nearly fell to my 
death walking on an icy path next to a deep ravine. One day an older 
couple accepted my offer to prepare some firewood from freshly felled 
timber. I put in a whole day’s work and they rewarded me with 10 
schillings. That is all I needed. The postage to America cost 6 
schillings. I wrote my letter to my uncle. In four day’s time I was called 
to the village post office: I had a call from America. My heart was 
pounding as I waited for my uncle’s voice. When we had our 
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connection, he sounded like my father. He warned me not to sign up for 
travel to any other country but wait for the money he was about to wire 
me. I continued hiking into the beautiful mountains of the Alps until a 
few days later the money arrived. I was waiting for my uncle’s 
instructions. In the meantime, my fellow refugees celebrated my name 
day on St. Nicholas Day. We sang patriotic songs and recited patriotic 
poetry, even our Austrian hosts joined us. Around the middle of 
December my uncle’s instructions arrived. I was to travel to Salzburg 
and make contact with a Hungarian gentleman who happened to live 
there who would direct me to the American authorities. I left the village 
of Oberwölz on the morning of December 16. All my fellow refugees 
and all the people of the village, including its mayor, stood by to say 
goodbye. Just as I boarded the bus, they started to sing the Hungarian 
Anthem. The train took me south first, there I boarded the Tauern 
express which had Salzburg as its destination. It was totally dark when 
the train reached Salzburg and I have to repeat that I was merely 16 
years old and all alone in this endeavor. I did not know where to go for 
the night. A station official directed me to a Caritas inn, which was like 
the YMCA. I obtained lodging for the night in a bunk bed. The 
following morning I set out on foot and finally found the street and the 
gentleman I was supposed to meet. That afternoon he took me to Camp 
Roeder in the outskirts of Salzburg. I was interrogated by US officials, 
examined by US physicians, given some paperwork and was asked to 
wait for a phone call. I spent a day sightseeing. Salzburg is one of the 
most beautiful cities in the world. The phone call came about two days 
later and I was asked to report to Camp Roeder that same afternoon, 
December 20. We were interrogated again, then put on a train that took 
us to Bremerhaven that evening. We reached Bremerhaven by noon of 
the following day and were taken to the harbor where a US troop 
carrier ship, the General Leroy Eltinge was waiting for us. We boarded 
the ship that afternoon. It was a strange feeling to be standing on US 
territory, especially since two months before I would not even dream 
about such event. As the ship pulled away from the pier, the local 
Hungarian community came out to bid us farewell and sang the 
Hungarian Anthem. This was December 21, 1956. I stayed up on the 
upper deck, saying goodbye to Europe. I had no idea what is awaiting 
me and when I would see Europe again. I was watching the Dutch coast 
in the evening and breathing in the salt air of the sea that I never 
experienced before.  

After a few days out of Bremerhaven we crossed paths with a 
tropical cyclone. Nearly everyone was sick with my exception since I 
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stayed up on the deck until the early morning hours when I felt I could 
not stay awake any longer. Christmas Eve reached us in the middle of 
the Atlantic. It was very memorable. We had two Catholic priests 
aboard, Father Záhorsky and Father Nyeste. We attended midnight 
mass after which my cabin mates, finding out that I could play the 
piano, asked me to play Christmas. I did and slowly we switched to 
patriotic and historic Hungarian songs. I believe I was the first one to 
play Hungarian music on the piano at Christmas time in the middle of 
the Atlantic on a US troop carrier in the middle of a tropical cyclone. 

We were delayed by the storm considerably and no one was able to 
tell us when we would reach America. The Gulf Stream kept us warm, 
and I was able to stay on the deck most of the time even without my 
overcoat, well away from the  sick people down below. One morning I 
noticed icicles that formed on the ship’s rigging. Being well versed in 
geography, I concluded that we had exited the Gulf Stream and we 
would see the new continent very soon. That day came on December 
31, New Year’s Eve. We dropped anchor in New York harbor at 10 
o’clock in the evening. The Statue of Liberty was illuminated. Her 
greenish tint with the illuminated New York skyline reminded me of 
the 15-cent airmail stamp that accompanied my uncle’s letters to us in 
Hungary. It was unforgettable. Midnight came. All of my fellow 
refugees went out on the top deck, miraculously cured of seasickness 
once the ship stopped moving. We sang the Hungarian National 
Anthem and we noticed that the ship’s army personnel also stood at 
attention along with us while we were singing. During the anthem, we 
saw the fireworks from someplace among the skyscrapers.  

We got off the ship the following morning, went through 
immigration and boarded some buses that took us to Camp Kilmer in 
New Jersey. There we were registered again, went through the 
physicals and obtained some papers, one of which was the pink card. 
We were told that eventually we will get a green card, but we all fell 
under an emergency order of President Eisenhower that allowed 20,000 
Hungarian refugees into the Country. The Red Cross took good care of 
us and finally we started to disperse. I was put on a train that would 
take me to Cleveland. There were five of us refugees on that train. All 
of us still wore the same dress that we had when we crossed the Iron 
Curtain two months ago. This was an overnight ride through Buffalo. 
We finally arrived in Cleveland. My uncle and his lovely wife were 
waiting for me at the top of the stairs in Terminal Tower. It was 
Sunday, Epiphany, January 6, 1957, the first day of my new life. 
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My uncle and aunt were very happy to have me with them. We 
went to visit their friends and some other friends came to meet with me. 
During these visits the conversation was mostly on the recent events in 
Hungary. They asked a lot of questions on life in Hungary in general 
under communism. Slowly the conversations took a turn and I 
discovered that there is more behind the presence of Hungarian émigrés 
in the US than I had ever imagined. The  Communist system shielded 
the captive nations, Hungary included, from any news and information 
about the West, especially the sizable number of Hungarians who were 
political refugees. They either moved west to save their and their 
family’s life from the advancing Soviet avalanche or were displaced by 
the war and  could not return to their homeland. I had no idea that a 
sizable Hungarian community exists in the West. During our 
conversations I learned that there are several émigré organizations, 
including  four Scout Groups. I also discovered that the spirit of these 
Hungarian émigrés, who arrived to America between 1949 and 1952, 
was similar to what we, all Hungarians, experienced in Hungary during 
our 12 days of freedom. All they yearned for freedom for their 
homeland. Since they were political refugees, much like we were in 
1956, their fate was the instrument that put them on these shores. Many 
of them worked very hard to earn their living and to open up to their 
offspring the education opportunities that this great country had to 
offer. Contrary to what some historians wrote about them, they were 
not lost in the New Land nor did they shield themselves from the new 
environs. They became valuable builders of the United States. The only 
reason they maintained organizations and fraternal groups is to keep 
their Hungarian culture and heritage alive which they knew was too 
valuable to be cast aside. They represented the first group of political 
refugees from communism and they had to build up from scratch what 
we found here in 1956. They came to an alien foreign land. When we 
came in 1956, we came home. 

Soon I began to feel very homesick. I had to adapt to the new 
impressions, to the new environment, to new customs and missed the 
parental home, even though my uncle and aunt treated me as if I were 
their son. I couldn’t converse with anyone outside our circle of friends 
since I did not know much English. I didn’t find any friend yet. I surely 
missed the books I had in my library. My homesickness was tempered 
by my recurring nightmares of finding myself back behind the Iron 
Curtain with no visible means of escape. 

Since I only knew a minuscule amount of  English, only what I 
taught myself in Hungary, my uncle enrolled me in a language course 
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at John Hay High School. These courses were held by the Board of 
Education for children of newly arrived immigrants. What we learned 
was 1st Grade level English and songs like “Here comes Peter 
cottontail.” A few other Hungarians about my age and I had a serious 
problem with the intellectual level of these courses. We have already 
studied physics, biology and chemistry for six years, already had pre-
calculus courses in Hungary by 1956 and here we had to learn nursery 
rhymes. My uncle, seeing my cultural shock, arranged a meeting with 
the dean of John Carroll University. As we told the dean of my 
scholastic achievements and the levels of scientific education I had in 
Hungary, he said that I am qualified to be a sophomore at John Carroll 
University, except for my lack of knowledge of English. On his advice 
I enrolled as a fourth-year student at Cathedral Latin High School. My 
knowledge of math and science subjects was such that the high school 
sent me to the State of Ohio High School Physics competition. 
Unfortunately I had to carry my English-Hungarian dictionary with me 
to understand the word problems. But even with this handicap, I 
finished second in the competition. 

I had to endure a certain dose of discrimination due to my 
deficiency in the English language. My fellow students made fun of my 
mannerisms, such as standing up when the Teacher addressed me, but 
that is what I did since age six and it was difficult not to do it. They 
often told me “Oh, just go back to Hungary”, and this was painful for 
me to hear. 

One Saturday I attended the Cserkészbál, the Scouts Ball. To my 
real surprise, I met with many boys my age and many beautiful young 
girls, all Hungarians. One of the most beautiful of these girls ended up 
being my wife. This was a significant turning point in my life since I 
began to feel at home. I was able to speak to people my age in a 
language I knew. Unfortunately, meeting these good friends was not a 
daily occurrence. The next time I met them was at the Scout Picnic at 
the German Central Park in September of 1957. Being at that picnic felt 
like I was back in Hungary among the people I knew. 

Then I found out that several other émigré organizations exist in 
Cleveland. One of them, the Collegiate Society of Hungarian Veterans 
as it was called then, or MHBK, invited me to be in the group of young 
people who were to perform the ceremonial opening dance, the Palotás, 
at their upcoming Ball in January of 1958. People I now was able to 
call friends gathered around St. Margaret Church after Sunday mass, 
organized car pools, and drove over to St. Patrick Hall on Bridge 
Avenue for the dance practice. These events were fun and meant a lot 
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to me. I began to see that Hungarian émigrés are doing everything in 
their power to preserve Hungarian culture and tradition, as it was 
something to cherish, something that is a treasure that should not be 
lost. It was my unexpected pleasure to be appointed the King of the 
Ball and my partner the Queen. As this event was over, the same group 
of young people started preparations for the Scout Ball, having the 
same practice sessions. I also attended several commemorative events 
on Hungarian national holidays. Some were organized by the 
Hungarian Veterans and some by the Hungarian Liberation Front. 
Attending these events and hearing the many talented speakers was the 
political food for my soul; these were similar in nature and substance to 
the same speeches we heard during our 12 days of freedom. In other 
words, it seemed like the 12 days of freedom in 1956 continued to 
flourish here in America. 

I joined the Scout Organization, namely the Water Scouts under 
the able leadership of Steve’s brother, Tamás Szappanos. Many of my 
newly found friends were in the same group. We built four kayaks in 
the backyard of the Szappanos residence on Yaekel Avenue, then went 
out to test them and to take a four-day camping trip on Lake 
Pymatuning. These events and the organizations behind them anchored 
me to America and were instrumental in my adaptation to my new life 
in America which I will call home, maybe for the rest of my life.  

I began attending college and it was in the first year of college that 
I really acquired a working knowledge of English and began to be quite 
fluent in it. Scholastically I was always at the head of the class and I 
earned the respect of my professors and fellow students.  

Since my scout friends either went to college out of town, or joined 
the Air Force or the Army, our scout group dissolved. On the other 
hand, I became involved with the Veterans Organization, the MHBK as 
one of the assistant leaders of the youth group. I helped with the Ball 
organization as well as the dance practices for the Palotás. In the 
meantime I finished college and started graduate studies, and was 
employed by a local structural engineering firm. 

In 1967 I married Ildikó, who was one of the first persons I got to 
know in 1957. We had four children who were relatively close in age. 
There was no question or doubt that we will teach them about 
Hungarian culture and traditions and that we ourselves will remain 
active. We became active again with the Scouts and the Hungarian 
School. Both of these organizations rely on the parents to take an active 
part in running and sustaining their activities and various functions. I 
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began to teach history and literature in the Hungarian School in the 
early seventies and, in the year-long absence of Dr. Gábor Papp, the 
founder of the school, became assistant principal for a year. Ildikó 
began teaching geography shortly after. As our children grew up and 
started their own families, Ildikó and I still remained active in several 
organizations. Their number dwindled over the years as the founders 
turned old and some reached the end of their lives. Many of them did 
not live to see the end of the Soviet occupation of Hungary nor the fall 
from grace of the Communist political system in their homeland. 

What did these organizations mean to us? It was the Scout 
Movement that maintained itself in exile while the organization was 
banned in the homeland. After the Red Army finally excited from 
Hungary in 1991, the Scout Movement resurrected itself in Hungary, 
thanks to those who maintained the movement in exile. The Hungarian 
School is still very much alive, kept this way by those who share the 
goal of keeping Hungarian culture alive wherever Hungarians reside, 
and this is the very reason why we have a Hungarian Heritage Museum 
right around  us here today. Other organizations still function, such as 
the Hungarian Veterans and the Hungarian Association, just to name a 
few. Our Hungarian churches, which were founded by our predecessors 
we called Old Americans, those that arrived here early in the XX. 
century, are still functioning and I happen to be the organist in one of 
them. The organizations and institutions gave us a home and an 
environment in which we were able to keep our culture and national 
identity. 

 Why is that important? On January 1, 1957 in Brooklyn Harbor, 
when I walked off the ship that carried me here, I feared the unknown. 
When I reached Cleveland six days after, I realized that we would not 
be alone. A home and a functioning system of institutions were 
prepared for us by those who came a little earlier. We have all become 
loyal US citizens. We have helped to build the United States into what 
is today through our physical efforts, intelligence and professional 
expertise and excellence. I myself, being a structural engineer, designed 
buildings that  can be found in many US cities from coast to coast and 
some cities in foreign countries.  

I am also telling my American friends that maybe I am more 
American than they are, since they were born into this country while I 
chose this country to be mine. On the other hand, we Hungarians have a 
treasure which should be guarded, maintained and passed on to as 
many generations after us as possible. This treasure is our beautiful 
language, our 1100-year history and our rich culture. 
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IV. 
KIÁLLÍTÁSOK 

A XLV. Magyar Kongresszus kiállításai  képző- és iparművészeti, 
bélyeg- és könyvészeti osztályokra tagozódtak. A kiállítások 
tulajdonképpen 2005. november 25-én reggel nyíltak meg és a Magyar 
Bál végéig voltak díjtalanul látogathatók.  

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

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

A szabad földön kiadott könyvek nagymértékben fokozták a 
kiállítások sikerét. Nagy sikere volt Pohárnok Jenő harmadszor kiadott 
kézikönyvének, amelyet a sok újonnan kiadott mű közt találhattunk, s 
amelyhez a függeléket Prof. dr. Somogyi Ferenc, mint nyelvtani 
áttekintést szerkesztett. A képző- és iparművészeti kiállítás termékei 
külön figyelmet érdemelnek. 

 
A könyvkiadás termékei. Középen: Ludányi Nádas Julianna, a könyvkiállítás szervezője.  

(Nádas János) 
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Peller Ildikó műsorvezető, Chikány Béla énekművész, 
Dr. Nádas Gyula tb. elnök, Lendvay Gabriella énekművésznő. 

(Somogyi Lél és Nádas János felvételei) 
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V. 
IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST 

 
A XLV. Magyar Kongresszus Irodalmi és Művészestje 2005. 

november 25-én, pénteken este 7 órakor, a Sheraton City Centre Hotel 
6. emeleti dísztermében vette kezdetét. A hálás közönség a termet 
zsúfolásig megtöltötte.  

Az est közönségét Pellerné Ildikó (Westlake, Ohio), az Árpád 
Szövetség  nagy díszjelvényének tulajdonosa, mint műsorvezető , 
meleg szavakkal köszöntötte. „Továbbra is... Merjünk magyarnak 
maradni!” 

Majd az egyes szereplőket külön-külön bemutatta: 
Neszlényi Judit  Liszt-érmes zongoraművésznő: 

F. Mendelssohn: Rhondo Capriccioso 
Ft. Mustos István, Sch. P., a külföldi magyarok püspökének 
helyettese: 

Fekete István író életét és munkásságát ismerteti 
Lendvay Gabriella énekművésznő, a New York-i Magyar Színház 
 tagja (koloratúr szoprán) és 
Chikány Béla énekművész, a Budapest Operettszínház tagja (tenor) 

Lehár F., Kacsóh P.: „Örökzöld” operett szóló és duett áriák 
 Budapesti egyveleg 
Mécs Éva előadóművésznő: 

Ovidius: (Devecseri Gábor fordítása) – „Philemon és Baucis” 
 József Attila: „Gyermekké tettél”, „Kései sirató” 
Neszlényi Judit zongoraművésznő: 

Liszt Ferenc: XII. Magyar Rapszódia 
Lendvay Gabriella és Chikány Béla: 

Kálmán Imre: operett szóló és duett áriák 
 Offenbach, Puccini, Bizet: opera szóló áriák 
Dr. Nádas Gyula: Zárószó 

Utána „Ismerkedő Est” és „Koktélparti” 
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Az est előadói. 

(Somogyi Lél felvétele) 



137 

Peller Ildikó (Westlake, Ohio):  

Továbbra is ..... 
Merjünk magyarnak maradni! 

Amikor csütörtök reggel ablakomból kinéztem, Petőfi „A puszta, 
télen...” c. verse jutott eszembe.. 

Idézzek pár sort belőle,  
Hejh, mostan puszta ám igazán a puszta! 
Mert az az ősz olyan gondatlan rossz gazda, 
A mit a kikelet 
És a nyár gyűjtöget, 
Ez nagy könnyelműen mind elfecséreli, 
A sok kincsnek a tél csak hült helyét leli. ...... 

A magyar találkozó programját is, amelyet az évfolyamén nagylelkű 
szervezői, előadói gyűjtöttek össze, e kincsnek a tél majdnem hült 
helyét lelte. 

Tovább...De még a csárdák is ugyan csak hallgatnak 
Csaplár és csaplárné nagyokat alhatnak. 
mert a pince kulcsát  
Akár elhajítsák, 
Senki sem fordítja feléjük a rudat, 
Hóval söpörték be a szelek az utat. 

 
Megijedtem, csak nem jut 

Találkozónk hasonló sorsra a 
pusztai csárdással? 

Találkozónk már ezért is 
rendkívüli, ... mert  dacolva a 
korai téllel, a hóval, kedves 
vendégeink és előadóművészeink  
nem engedték, hogy, találkozónk 
a pusztai csárdás sorsára jusson, 
és eljöttek, mert mertek  magyar-
nak maradni! 

Mélyen tisztelt Hölgyeim és 
Uraim! A rendezőség nevében-
megbízásában őszinte szeretettel 
köszöntöm kedves vendégeinket 
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és kiváló előadóművészeinket a 45. clevelandi Magyar Találkozó 
Irodalmi és Művészestjén. 

„Továbbra is .....  Merjünk magyarnak maradni!” felszólítással 
hívtuk kedves vendégeinket ma esti előadásunkra.   

* * * 

 
Neszlény Judit zongoraművésznő 

(Nádas János) 

A messzi napos Kaliforniából jött hozzánk, Neszlény Judit, 
Lisztérmes zongoraművésznő, az Árpád Akadémia aranyérmes tagja.  
Fáradhatatlan művészi tevékenységei a zenében külföldön mindig 
hirdeti magyarságát, az otthoni kezdő művészeket pedig segítőkézzel 
pártolja.  Ö az egyik megalapítója a  híres „Gyulai Zenenapok”-nak 
melyről bővebben számol be a találkozó alatt.   

Ma este első számunkat előadja zongorán, Mendelssohn: Rhondo 
Capriccioso szerzeményét.   
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Felix Mendelssohn német zeneszerző és zongoraművész 1809-ben 
született Hamburgban, korán, 38 éves korában halt meg Lipcsében.  
Leghíresebb szerzeménye a Szentivánélji Álom, de legnagyobb 
népszerűségre zongoradarabjai tettek szert.  

* 
Számos művészestünkön Ft. Mustos Istvan értékes irodalmi 

előadásai gazdagítottak  a programot. Mustos Atya ma este is készült 
köztünk lenni, előadását megtartani, de, sajnos, egészségi okok miatt  
nem jöhetett el, pedig igen nagyon készült a találkozóra. Amikor 
beszéltem vele telefonon, mondtam neki, hogy nagyon fog hiányozni.  
(persze, tanár az mindig tanár és mindig tanít ) – Válasza erre az volt, 
hogy az nem úgy van, mert mi fogunk neki hiányozni.   

Fekete István író nagy tisztelője és az ő életének különös sorsát, 
mint munkásságát szerette volna velünk ismertetni. Így, hogy nem 
tudott eljönni, mégis eleget tegyen ígéretének, egy rövid kis 
összefoglalót küldött és kérte, hogy olvassuk fel.  

* 
Lendvay Gabriellát, a New Yorki Magyar Színház tagját, már jól 

ismerjük.  Évek óta jön közénk, hogy tehetségében és művészi 
énekhangjában gyönyörködjünk. Philadelphiából jön hozzánk, és idén 
is vállalta a hosszú utat, amit az idén még hosszabbá tette a hirtelen 
betört hóvihar.  

Tavaly sikerült nyélbe ütni, hogy művésztársa, Chikány Béla, a 
Budapesti Operett Színház tenorja is fellépjen művészestünkön.  
Mindannyiunknak, akik tavaly jelen voltunk, még ma is fülünkben 
cseng az a sok szép opera és operett ária, amellyel Gabi és Béla 
megajándékozott bennünket.  A szerencse az idén is kedvezett nekünk.  
Ismét köztünk van Gabi és Béla is gyönyörű új programmal.   

Hallgassunk meg egy kis csokrot közismert és kedvenc operett 
dalokból Gabi és Béla művészi előadásában, a Tiszáról, a Dunáról, 
valamint egy rózsaszálról, és Ringó vállú Csengeri Violámról.   . . 
.majd utána képzeletünkben átrepülünk Budapestre, ahol egy kis 
Budapesti egyvelegben gyönyörködhetünk. 

* 
Bár idei nagy eseményünk megünneplése holnapra van kitűzve, 

nem szalaszthatom el az alkalmat, hogy elmondhassam:  mi is lesz ez a 
nagy megünneplés.   

A Magyar Társaság megalapításának és életben tartásának egyik 
kivitelezője, dr. Nádas Gyula bácsi most ünnepli 100. születésnapját.  
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Köszöntsük Gyula bácsit, hogy e jelentős életpontját elérte.  Isten 
éltesse Gyula bácsit!!! 

* 
Mécs Évát ismét nagy örömmel és elismeréssel üdvözöljük 

körünkben – sok éven át élveztük lenyűgöző előadásait, melyet mindig 
a minőség, a változatosság, az eredetiség, és a teljes odaadás jellemez.  
Magyarországon végezte a művészeti főiskolát és 1985 óta 
Pittsburghban él.  Amerika szerte művészi előadásait a magyar 
közösségek hálával, örömmel élvezik.  

Publius Ovidius, a híres római költő, 
K.e. 43-ban, március 20-án született, 60 
éves korában, K.u. 17-ben halt meg.  
Rómában nevelkedett , majd egy nagy 
birodalomkörüli útja után a költészetnek 
szentelte életét. Költeményei hamar 
ünnepeltté tették a nevét.  K.e. 8-ban 
Augusztus császár a Fekete Tenger mellé 
száműzette a mai napig ismeretlen okok 
miatt.  Bár többször kért kegyelmet, sem 
Augusztus, sem Tiberius nem oldotta fel a 
számkivetésből, ott végezte életét.  
Költeményei nagy részben nőkről, 
szerelemről szólalnak, azonban egyik legnagyobb munkája a 
„Metamorphoses”, a görög és római mondákból alkotott láncolat.  
Ovidius képzeletben gazdag és a verselés művészetében elsőrangú 
költő volt.  Ma este a „Philemon és Baucis” c. versét adja elő Éva, 
Devecseri Gábor fordításában.  Figyeljük meg a vers örök értékű 
mondanivalóját. Úgyszintén előadja Éva József Attila „Gyermekké 
tettél” és „Kései sirató” c. verseit.  

* 
Liszt Ferencet nem kell ismertetnünk, hisz hazánk fiaként 

tiszteljük.  1811-ben született a Sopron vármegyei Doborjánban. Atyja 
Eszterházy herceg tiszttartója volt. 9-éves korában már 
hangversenyeken szerepelt.  Szüleivel először Bécsbe, majd Párizsba 
költöztek. Liszt itt ismerkedett meg Berliozzal, majd Chopinnal. Az 
1840-es években kezdett visszalátogatni Pestre, s majd Andrássy Gyula 
gróf arra kötelezte, hogy minden esztendőben egy néhány hónapot 
Pesten kell eltöltenie, amit Liszt hűségesen betartott. 

Nagy művei közül hallgassuk meg a XII. Magyar Rapszódiát 
Neszlényi Judit művésznő előadásában. 
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* 
Közeledünk műsorunk végéhez, amit nem fejezhetünk be anélkül, 

hogy ne halljuk ismét Gabi és Béla hangját. Ismert Kálmán Imre 
operett áriákban, majd Offenbach, Puccini, és Bizet opera áriákban 
gyönyörködhetünk ismét.   

* 
Köszönöm, elóadó művészeinknek és kedves vendégeinknek, hogy 

együtt, 
MERTÜNK MAGYARNAK MARADNI! 

*** 

 
Kovach Béla, a rajzok művésze 
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VI. 
DÍSZVACSORA  ÉS  A  MAGYAR  BÁL 

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

Crowne Plaza Cleveland City Centre Hotel (777 St. Clair Avenue) 
nagy báltermében 2005. november 26-án, szombaton került 
megrendezésre. 

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

Díszvédnökök dr. Kondray Ildikó, Ludányi Nádas Julianna, dr. 
Nádas János, Nádasné Ormay Gabriella, Pellerné Ildikó, Pintérné dr. 
Pereszlényi Márta és Somogyi F. Lél voltak. 

* 
Bevezetőül Buzáné Ormai Ildikó (Bay Village, Ohio) énekművész, 

zeneszerző – Peller Miklósnak,  a Szent Imre Egyházközség énekkara 
karnagyának, az Árpád Akadémia rendes tagjának zongorakíséretével – 
és Győriné Mező Margit (Cleveland, Ohio) zenetanár, zongora- 
művész, a közönség részvételével énekelte el.  

Felemelő imát mondott Nagytiszteletű Kelemen Zoltán, református 
lelkész. 

Dr. Nádas Gyula, mint a Magyar Kongresszus rendezője, 
üdvözölte a megjelenteket, és jó étvágyat kívánt. 

* 
Az ízletes díszvacsora elfogyasztása után a 2005. évi Árpád érem-

pályázat kihirdetésére és átadására került sor. 
* 

Balról láthatok a rendezők és az Árpád-érmek nyertesei:  Somogyi Lél, Varga Béla, dr. 
Papp Klára, Molnár Istvánné Edit, Lázár András, Lázárné Andrea, Bogyay Elemér, 
Cathry Emília, Panek Ödön, dr. Tápay Miklós, Rátoni-Nagyné Valéria, Szabó Éva, 
Rátoni-Nagy Tamás, dr. Nádas János. Nincsennek jelen: Berta Erika, dr. Bognár Béla, 
Lauer Edit.   (Nádas Jánosné Gabriella felvétele) 

* 
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Somogyi F. Lél, mint az Árpád Akadémia főtitkára, felkérte dr. 
Nádas Jánost, a Magyar Társaság elnökét, hogy a Magyar Kongresszus 
Bírálóbizottsága által odaítélt arany Árpád-érmek nyerteseit hirdesse ki. 

Az arany Árpád-érmek nyertesei a következők: 
Berta Erika                         
Dr. Bognár Béla 
Bogyay Elemér 
Cathry Emília 
Lázár András 
Lázárné Andrea 
Lauer Edit 
Molnár Istvánné Edit 
Panek Ödön 
Dr. Papp Klára 
Szabó Éva 
Rátoni-Nagy Tamás 
Rátoni-Nagyné Valéria 
Dr. Tápay Miklós 

* 
Ezután az Árpád Szövetség díszjelvényeinek átadása azok részére, 

akik évtizedeken át önzetlenül dolgoztak emigrációs magyarságunk 
megmaradásáért. 

Varga Béla régész (Vaja, Magyarország) 

 
Balról: Varga Béla régész, Somogyi Lél, dr. Nádas János 
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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. 

* 

 
Ifjúsági bálelnökök Nádas Tas és Swett Anikó 

(Nádas Jánosné Gabriella)  

* 

A MAGYAR BÁLT 
két lelkes ifjúsági bálelnök rendezte: 

Swett Anikó és Nádas Tas 
* 

ELSŐ BÁLOZÓK 
Faulhaber Katherine 

Mikó Pamela 
Pavlish Lavinia 
Tóth Melinda 

 

NYITÓ TÁNCOSOK 
Bunjevác József 
Kondray Viktor, 
Némethy István 
Szélpál Tamás 
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Az első bálozók táncolnak 

(Nádas János) 

* 
A clevelandi cserkészek  „Regös csoportja” 

magyar népi táncokat mutatott be nagy sikerrel. 
* 

A kitűnő tánczenét, mint minden évben, 
Hegedeös Kálmán kiváló zenekara szolgáltatta. 

* 
Sajnos, a névsor nem teljes.  

Több vidékről érkező ifjú jelentkezett, de pontos nevüket nem közölték. 
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A clevelandi cserkészek  „Regös csoportja” 

magyar népi táncokat mutatott be. 
(Nádas János) 

 

 
Táncol a bál a kitűnő tánczenéhez. 

(Somogyi Lél) 
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TÁRSASEBÉD 
A szombati előadásokat, november 26-án délután, 

ízletes társasebéd követte. 
A társasebéd előadója: 

Mr. Péter Becskeházy (Tucson, AZ), 
American Hungarian Diplomat 

*** 

ISMERKEDŐ ÉS BÚCSÚEST 
A XLV. Magyar Kongresszuson megjelentek közül többen 

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

2005. november 23-án este a korábban érkező vendégek az 
amerikai hálaadás ünnepének előestéjén együtt vacsoráztak utána 
kedves műsoros estet rendeztek. 

2005. november 27-én, vasárnap nem tudott mindenki 
visszarepülni otthonába. Ezek – együttesen elköltött vacsora után – 
igen jól sikerült, vidám búcsúesten vettek részt, amelyet maguk 
állítottak össze. 

*** 

 
Buzáné Ormai Ildikó (Bay Village, Ohio) énekművész, és  

Győriné Mező Margit (Cleveland, Ohio) zenetanár, zongoraművész. 

 (Somogyi Lél) 
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Márkus Gyula (Burlington, Ontario): 

Varga Béla régész (Vaja, Magyarország) 
Árpád Szövetség díszjelvény nyertese 

Varga Béla. Született: 1954. Ágcsernyőn. 
Budapesten, az Eötvös Lóránt Tudományegyetemen szerezte 

régész diplomáját, 1978-ban. Világhírű. 
Tanárai: László Gyula régész, történész, Viró Zsigmond 

antropológus, Püspöki Nagy Péter történész, őskor kutató. 
Diploma munkáját a Magyar Szent Korona eszmeiségének 

szentelte. Így került be a Szent Korona, − Magyar Tudományos 
Akadémia által kijelölt − korona vizsgáló bizottságába akkor, amikor 
az Egyesült Államok visszaadta Magyarországnak legszentebb, 
legősibb ereklyénket. Közvetlen, állandó munkatársa lett Csomor Lajos 
aranyműves által összefogott szakmai csoportnak, akinek munkáját 
régészként támogatta. 

1985-ben kinevezték a Vajai Múzeum igazgatójának, ahol szellemi 
vezetőjévé vált az akadémiai, kommunista nézetektől eltérő 
tudományos kutatók szellemi műhelyének. A koronatan is ennek az 
irányzatnak volt vezérmotívuma. Így ismerkedett meg azzal az eretnek 
nézettel, amely szerint, a hivatalos, akadémiai állásfoglalással 
ellentétben Petőfi Sándor, legnagyobb nemzeti költőnk nem esett el a 
Segesvári hadszíntéren, hanem orosz hadifogságba került, s 
Szibériában, a múlt században, lényegileg Európától teljesen és örökre 
elzárva élte le az életét, beilleszkedve az ottani világba. 

1989-ben Kiszeli István antropológussal elindult Szibériába, Petőfi 
sírjának felkutatására. Erre az egész nemzetet felrázó feladatra a 
hivatalos tudományos világ semmilyen támogatást nem adott. 

Egyedül Gönc Árpád köztársasági elnök, aki a magánéletben 
jelentős drámaíró, kereste fel az akkor már Európa hírű régész tudóst, s 
adott neki erkölcsi és anyagi biztatást. 

Varga Béla  a felkészülési időben rendre megtanulta azokat a 
nyelveket, amelyekre a nagy kutatási feladat megvalósításához 
szüksége lesz a helyszínen. 

A magyar kutatócsoport munkáját siker koronázta. Hihetetlen 
sanyarú viszonyokat végig szenvedve, az orosz bürokrácia minden 
ellenállását legyőzve feltárták azokat a sírokat, amelyekben a talált 
csontmaradványokat vizsgálniuk kellet, s végül megtalálták azt a csont 
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és koponya leleteket, amelyről minden szigorú szakmai feltételt 
teljesítve valószínűsíthető, hogy Petőfi Sándor elporladt testének földi 
maradványai. 

Varga Béla előad a Petőfi koponya leletekről. 
(Somogyi Lél) 

 
A sikeren felbuzdulva, boldogan tértek haza a kutatók 

Magyarországra, ahol eddig az időpontig a hivatalos állami 
tudományos álláspont a teljes elutasításig jutott el.  

Megakadályozták, hogy elvégezhessék azokat a korszerű 
génsebészeti és immunológiai vizsgálatokat, amelyek a leletek 
egyértelműsízéséhez szükségesek voltak, míg a sajtóban a kutatóút 
sikertelenségét sugallták a hivatalos álláspontok. 

Varga Béla régész, tudós Magyar Tudományos Akadémia által 
fizetett múzeum igazgatói állását megszüntették. Barátai segítették 
egzisztenciális ellehetetlenülésének elhárítását. 

Erről az izgalmas témáról tart előadást Varga Béla régész az Árpád 
Akadémia 2005-ös közgyűlésén.  

* * * 
 
 
 



151 

Becskeházy Péter (Tuscon, AR):  

SZERET? NEM SZERET? 
Magyarországi tükörképek 

Amerikáról és a Globalizálódó Világról 

Mélyen Tisztelt Hölgyeim és Uraim, Kedves clevelandi Barátaim! 
Köszönöm szépen a magyar Társaság megtisztelő felkérését, a 

meghívást e mai ebédre. Szeretnék mindenekelőtt Dr. Nádas Gyula 
bátyánk 100. születésnapja alkalmából melegen gratulálni. 

 
Mai előadásomat szeretném Dr. Balogh Elemér emlékének 

dedikálni, valamint édesanyámnak, Balogh Ágnesnek. Amint azt 
bizonyára tudják, nem egészen fél esztendeje, hosszabb betegséget 
követően, kedves Elemérünk elhunyt. Elemért nagyon érdekelte a 
világpolitika, a magyarországi helyzet és az Egyesült Államok szerepe 
a komplikált, globalizált világban. 

Szeret vagy nem szeret Magyarország minket, amerikaiakat és mit 
gondolnak a magyarok a globalizációról? 
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Mit jelent elsősorban a globalizáció? 
A Global Policy Forum szerint globalizáció a multinacionális 

cégek által világszerte gyártott termékeknek az össznemzetek 
fogyasztóinak piacain történő árusítása. A pénz és technológia 
pillanatokon belül, a nyers és előre gyártott anyagok órákon vagy 
napokon belül száguldoznak át a határokon. A termékeken és a pénzen 
kívül, szabadon terjedhetnek az eszmék, ötletek és kultúrák. Ennek 
következménye a törvények, a gazdálkodás és szociális mozgalmak 
nemzetközisítése, az úgynevezett Globális falu.  

Az Internet ennek a fajta  fejlődésnek jó példája. Több országban 
próbálják korlátozni ezt a technológiát, mint  például Kínában, Észak 
Koreában, több arab és muzulmán országban, Kubában és más 
országokban. De a szabad eszmecserét nehéz megállítani, dacára annak 
rossz és akár perverz felhasználásának. 

Több kérdés merül fel ilyenkor. Az Internet egy amerikai 
monopólium? Csak angol nyelven lehet hatékonyan kommunikálni?  

A U.S. Information Agency 1997-es közvélemény-kutatásának 
eredménye szerint, a magyar lakosság 55%-a hitte azt, hogy az 
amerikai kultúra veszélyezteti a magyar kultúrát. 2002-ben, a svájci 
Institute for Management Development a globalizáció témájával 
foglalkozó közvélemény-kutatásában egy 10 pontos skálát állított fel, 
ahol az 1 pont a minimális, a 10 pont a maximális támogatását 
jelentette a globalizációnak. E közvélemény-kutatás eredménye szerint 
Magyarország 5 pontot ért el. Ezzel szemben Lengyelország 4 pontot, 
Oroszország 4.1 pontot, az Egyesült Államok 7.2 pontot, míg Ausztria 
majdnem 6 pontot ért el. 

Kedvelik-e a magyarok és a világ más népei az Egyesült 
Államokat? Kedvelik-e az amerikai külpolitikát? Kedvelik-e az 
amerikai gazdasági, védelmi és hadi politikát? Kedvelik-e az amerikai 
kultúrát, az amerikai filmeket, a hamburgert és az Internetet? Tisztelik-
e az amerikai szabadságot, és Amerikát, mint az alapvető emberi és 
vallási jogok védelmezőjét? S végezetül: Vajon az Amerikai Egyesült 
Államok kormánya próbálja-e, és ha igen, hogyan tudja a közvéleményt 
befolyásolni 2005-ben? 

A Lágy Erő (vagy Lágy Hatalom), angolul – Soft Power, és a 
Kemény Erő (vagy Kemény Hatalom), angolul – Hard Power, az 
előbbi kérdésekre tudnak részletes választ adni.  

A Hard Power az Egyesült Államok gazdasági és katonai erejéről 
szól. Az anyahajók a tengeren, a légi haderő, és katonáink a világ 
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minden sarkán. Az óriási gazdasági erő, bankjaink és óriáscégeink a 
világ minden részén. 

Jómagam szeretnék azonban a Joseph Nye által 1990-ben 
népszerűsített úgynevezett Soft Power koncepciójára koncentrálni. A 
Soft Power egy adott ország olyan jellegű hatása, amely más 
országokban, kényszer nélkül tudja az emberek véleményét 
befolyásolni, vagy velük azt elhitetni, hogy amit mi akarunk, az 
valójában ugyanaz, amit ők is akarnak. 

Hogyan volt képes már évekkel ezelőtt és hogyan tudja jelenleg is 
az USA a maga hivatalos „Lágy Erejét” Magyarországon érvényre 
juttatni?  

Ennek a megértéséhez tekintsünk vissza egy néhány percre a 
múltba, a magyar-amerikai kapcsolatok hivatalos történetére. A 
magyar-amerikai diplomácia viszonyát több történelmi időszakra lehet 
lebontani. A közelmúltban személyesen is volt alkalmam e folyamatban 
részt vennem. 

Az Osztrák-Magyar Monarchia idején az amerikai nagykövet 
Bécsben teljesített szolgálatot. Az I. Világháborút követő időszakot –  
amikor Budapestnek is volt hivatalosan akkreditált amerikai 
nagykövete – több fázisra oszthatjuk: 

Az első fázis a két Világháború közötti időszak, a második 1945-
től 1956-ig tartott. Ekkor kapott menedékjogot a budapesti Amerikai 
Nagykövetségen Mindszenty József Hercegprímás. Mindszenty 
Bíboros könyve leírja a kis szobában lévő lakását. Őeminenciájával 
személyesen is volt szerencsém találkozni 1971-ben, amikor egy 
vasárnapi miséjén vettem részt. Angolul prédikált, kiváló szókinccsel, 
de néha nehezen érthető magyar akcentussal. Nem sok amerikai 
állampolgárnak volt ilyen ritka alkalma találkozni a Bíborossal. 

A negyedik fázis 1971-től 1978-ig tartott. Ekkor került vissza a 
Szent Korona Budapestre Amerikából. Ezt a fázist váltotta fel az újabb, 
1989-ig tartó időszak Amerika és Magyarország diplomáciai 
viszonyában. 1990-től a jelenlegi fázist Magyarország NATO és 
Európai Uniós tagsága jellemzi, vagyis a Nyugathoz való tartozásának 
elismerése. 

Az Amerikáról alkotott magyar véleményeket privát és hivatalos 
kategóriákba sorolhatjuk az 1945-től 1989-ig terjedő időszakban. Mint 
hivatalos ellenfél, mint megszállt ország, a kommunista Magyarország 
követte a Szovjetunió külpolitikáját a Hideg Háború éveiben. A 
Magyar Népköztársaság minket amerikaiakat politikai ellenségként 
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tartott nyilván. A magyar állampolgárok jelentős része azonban nem 
fogadta el ezt a jellemzést. Amerika a szabadság jelképe volt sok 
magyarnak. Aki merte hallgatni a Szabad Európát és az Amerika 
Hangját, az tanúja lehetett a „Lágy Erő” jelentőségének. Más 
kommunista országokban is hallgatták természetesen az amerikai és 
más külföldi rádiók adásait, mint például a BBC-t, vagy a Deutsche 
Welle-t. De Magyarországon nem engedték meg a magyar hatóságok 
az Amerikai Nagykövetségnek az olyan kulturális programok 
előadását, mint amilyen volt például a híres amerikai jazz zenészek 
produkciója. A magyar zenerajongók mégis jól ismerték Willis 
Conover remek hangját az Amerika Hangja által sugárzott és a Közép- 
Európa szerte kedvelt MUSIC USA programon keresztül. Ez a 
magyaroknak a „Szabadság Zenéjét” jelentette. De mikor például 
Willis Conoverrel együtt a varsói jazz fesztiválon bemutathattam Louis 
Armstrong feleségét, vagy olyan jazz zenészeket, mint McCoy Tyner, 
ezek akkor nem utazhattak Magyarországra. Még a Szovjetunióba is 
utazhatott évente több híres amerikai zenekar, mint például a Dave 
Brubeck Band, de Magyarországra sajnos nem. 

Az 1970-es években az Amerika Hangja mellett megjelent egy 
nyomtatott Soft Power eszköz is, az „Amerika” folyóirat, melyet a 
Nagykövetség terjesztett több ezer példányban Magyarországon. E 
folyóiratban olyan cikkek jelentek meg a kortárs amerikai zenéről, 
szépművészetről és az amerikai életről, amelyeket hiába is kerestünk a 
magyar publicisztikákban. E cikkek Amerikával kapcsolatban olyan 
információkhoz juttatták az olvasót, amelyekkel a hivatalos magyar 
sajtóban  nem volt szabad előhozakodni. E lapnak én voltam az egyik 
szerkesztője. Így működött a hivatalos Soft Power. 

Először csak a kései ’70-es években adatott olyan lehetőség 
néhány magyarnak, hogy hivatalos csereprogramokon vehessenek 
részt, mint amilyen volt a Fulbright ösztöndíj. A későbbi ’80-as, és a 
rendszerváltás utáni ’90-es években az Amerikai Nagykövetség 
nagyszabású Public Diplomacy programot fejlesztett ki 
Magyarországon. Mit jelent a Public Diplomacy? Közérdekű 
Diplomáciának mondanám, mert a Köz érdekében politizál, de 
tulajdonképpen tájékoztatásnak, vagy közszolgálatnak is lehet 
mondani. 

A State Department egyik helyettes minisztere – hivatalos titulusa 
angolul: the Under Secretary for Public Diplomacy and Public Affairs – 
Karen Hughes, így teljesíti feladatát: Párbeszédre hívja az érdeklődőket 
külföldön és ismerteti Amerika pozícióját. A cél: összeegyeztetni a 
követség által képviselt diplomáciát és  propagandát (PR), úgy, hogy az 
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Amerika biztonságát erősítse és politikájának moralitását biztosítsa. 
Egy nagyhatalomnak (super power) erre nagy szüksége van. Persze, e 
nagyhatalmat, mint 1991 óta a világbéke fenntartóját, dicséret és kritika 
is éri.  

Thomas Riehle, az Ipsos német közvélemény-kutató cég egyik 
szerkesztője így rögzítette: Sok ország elfogadja az amerikai kultúra és az 
amerikai értékek exportját, mert garantál. Persze ez nem jelenti azt, hogy 
nincs kritika. 

A Gallup magyar közvélemény-kutató iroda szerint 2003-ban a 
magyarok 82%-a elítélte Amerika iraki háborúját. A maradék 18% 
kétharmada csak az ENSZ hozzájárulásával támogatná az iraki háborút. 

A New Statesman szerint, tíz évvel ezelőtt nehéz volt anti-amerikai 
érzelmeket kelet-közép Európában felfedezni. A 2001. szeptember 11. 
tragikus támadás után még Franciaországban is azt írták, hogy 
„Mindnyájan amerikaiak vagyunk”. A Foreign  Policy folyóirat szerint 
még az iraki háború negatíve hatásának dacára is, a kérdésre, hogy az 
Egyesült Államoknak van-e pozitív hatása a világra, ilyen 
százalékarányban feleltek az egyes országok lakosai: a franciák 38%-a, 
a németek 27%-a, a kínaiak 40%-a, a brazilok 42%-a értett egyet az 
állítással. A Fülöp Szigetek lakosságának 88%-a pozitív véleményt 
fejez ki az USA-ról. Az iraki háború és az amerikai elnök személye 
elleni álláspontot néha meg lehet különböztetni az amerikai elvek, a 
szabadság és a lehetőségek országa véleményektől. Ez az életkortól is 
függ. A Foreign Policy folyóiratban Anne Applebaum azt írja, hogy 
Közép Európában a fiatalabb generáció kritikusabban áll Amerikához, 
mint szülei vagy nagyszülei. Európában, Ázsiában és Dél-Amerikában 
a férfiak sokkal pozitívabban állnak az USA-hoz, mint a hölgyek. 
Érdemes az Egyesült Államoknak ilyen emberekkel közeli kapcsolatot 
teremteni és ápolni. 

Ezt Magyarországon például hogyan teszi az Amerikai 
Nagykövetség? 

A követség fő témái: a terrorizmus elleni harc, a regionális 
stabilitás és a nyitott piacok. Az Egyesült Államok továbbra is 
Magyarország legfontosabb stratégiai szövetségese marad, bár a vízum 
kérdés, az iraki háború, és az új gazdasági viszony az EU-val 
megfeszítik valamennyire a kapcsolatot. Ezen a kereten belül sok 
program lehetőség adódik. 

Az Amerikai Követség minden évben 25-30 magyar résztvevőt hív 
meg hivatalosan az International Visitors program keretében. Általában 
25 és 45 év közötti szakértők 3-4 hetet töltenek az USA-ban, hogy 
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megismerkedjenek az itteni helyzettel, s hogy az amerikai partnerek 
megismerjék a magyarországi fejleményeket. 

A Fulbright Magyar-Amerikai Oktatási Csereprogram Bizottsága 
minden tanévre ösztöndíjat hirdet meg. Fulbright ösztöndíjra azok a 
magyar állampolgárok pályázhatnak, akik felsőfokú végzettséggel, 
valamint magas szintű angol nyelvtudással rendelkeznek és az Egyesült 
Államokban szeretnének oktatni, kutatni, vagy továbbtanulni. Pályázni 
bármely tudományterületen és művészeti ágban lehet. Évente harminc 
magyar nyer ilyen ösztöndíjat és hasonló nagyságrendű amerikai nyer 
ösztöndíjat Magyarországon. Ezen felül 5-10 középiskolai tanár is 
részesül eme ösztöndíjban mindkét országban Fulbright vendégtanári 
ösztöndíjasként. Az amerikai és magyar állam támogatja ezt az 
ösztöndíjas programot. Itt Clevelandben is volt lehetősége 
megismerkedni a kedves közönségnek egy magyar Fulbright 
ösztöndíjassal, aki a clevelandi Magyar Múzeumban tevékenykedett. A 
Fulbright Bizottságnak többrétű a feladata. Több, mint 10,000 magyar 
diák szerez évente információt az amerikai felsőoktatásról a Fulbright 
Bizottság oktatási központjában  Budapesten, és kilenc más helyszínen 
Magyarországon. Közel 1000 magyar diák tanul amerikai egyetemeken 
évente.  

Kulturális és politikai témákról szóló programokat rendez és 
támogat az Amerikai Nagykövetség. 2005. szeptember 1-én Carter 
Revard, alias Nom-Peh-Wah-Teh (Félelmet Gerjesztő) amerikai indián 
költő előadóestje került megrendezésre. Az amerikai indián költészetről 
tartott előadást és saját költeményeit is felolvasta. Az egy éve kezdődött 
Amerikai Kuckók (American Corners) program Pécsett és 
Veszprémben regionális információs programközpontként működik, 
ahol az amerikai kultúráról, történelemről, időszerű kérdésekről, 
valamint a kormányzatról tájékozódhatnak az érdeklődők. Az Amerikai 
Kuckók vitaköröknek, szemináriumoknak, digitális videokon-
ferenciáknak, plakátkiállításoknak adnak otthont, emellett házigazdái 
különböző Amerikával kapcsolatos témák, amerikai és helyi 
szakértőivel szervezett találkozóknak. Regionális központokként 
működnek, ahol amerikai tárgyú könyveket, videókat, DVD-ket és CD-
ROM-okat lehet használni, továbbá ingyenes Internet hozzáférést és 
oktatási segédanyagokat biztosítanak. Partnerségi alapon működve, az 
Egyesült Államok biztosítja a berendezéseket és az anyagokat, a 
házigazda intézmények pedig a személyzetet és a helyiségek ingyenes 
használatát. Én egy ehhez hasonló Amerikai Kuckót nyitottam meg két 
esztendeje Vlagyivosztok városában, Oroszországban. 
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A Magyar-Amerikai Vállalkozási Ösztöndíj Alap 50 magyar diák 
és szakember számára biztosítja egy éves amerikai tanulmányi 
költségeit. A programok célja, hogy elősegítsék az ösztöndíjak 
nyerteseinek szakmai fejlődését, a megszerzett tudás és tapasztalatok 
cseréjét a magyar és az amerikai szakemberek között, s hogy 
szorosabbra fűzze Magyarország és az Egyesült Államok kapcsolatait a 
gyakorló és akadémiai szakemberek ösztöndíj program keretében, 
amely akár 50,000 dollár anyagi támogatást is jelenthet. A nyertes 
szakembereknek lehetősége van az általuk megjelölt területen olyan 
tudományos kutatási feladatokat végezni, amire Magyarországon 
megfelelő technikai, anyagi háttér hiányában eddig nem volt 
lehetősége. 

Más forrásokból is van lehetőség Magyarország és az Egyesült 
Államok közötti csereprogramokon való részvételre. A Congressional 
Youth Leadership Program 700 diákot küldött az elmúlt nyáron 
Magyarországra 5 különböző csereprogramban való részvételre.  

Kedves Hallgatóság! Az Amerikai Egyesült Államok komolyan 
veszi a Soft Power lehetőségeit, hogy Amerika fejlessze kapcsolatait 
Magyarországgal. Ez a személyes, nem államközi véleménycsere az 
amerikai érdekeket támogatja. Ahogy láttuk, nem minden magyar 
állampolgár kedveli az amerikai külpolitikát, az amerikai kultúrát, vagy 
a globalizáció (illetve amerikanizáció) behatásait. Ez persze nem jelenti 
azt, hogy nincsen Magyarországon érdeklődés Amerika iránt. Sőt, az 
ösztöndíj programok és az eszmecsere programok sikerei ezt mutatják. 
A Soft Power-nek, azaz Lágy Hatalomnak, van hatása, és lesz hatása a 
jövőben is. 

 

 
Makk Imre, a világhírű festőművész, előad festményeiről amelyek a szabadság iránti 

harcokkal foglalkoznak. (Nádas János felvétele) 
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A legfiatalabb Magyar Kongresszus résztvevője, Somogyi Ferenc, 

nagy érdeklődéssel nézi a programot. 
(Somogyi Lél) 

 

 
A kitűnő tánczenét, mint minden évben, Hegedeös Kálmán kiváló zenekara szolgáltatta. 

Pintérné dr. Pereszlényi Márta rendezte a Kongresszus programját. 

(Somogyi Lél felvételei) 
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DR. NÁDAS GYULÁHOZ ÍRT 
GRATULÁLÓ LEVELEK ÉS VERSEK 

Dr. Nádas Gyula 100. születésnapjára több gratulációs levelet 
kaptunk. Tisztelői telefonon és személyesen hívták és kérték Isten 
bőséges áldását további életére: 

* 

Ábrahám Mariann (Budapest): 
Szeretnék én is csatlakozni azoknak a táborához, akik e rendkívüli 

születésnapi ünneplés alkalmával jelen lehetnek, kinyilváníthatják  
jókívánságaikat.  

Három évvel ezelőtt nekem is volt alkalmam arra, hogy 
elmehettem Clevelandbe és jelen lehettem az előadásokon, 
megismerhettem személyesen Gyula Bácsit. Már akkor hihetetlen volt, 
hogy magas kora ellenére milyen nagyszerűen vezette az ülést, ahol 
éppen én voltam. Csodáltam.  

Kérem, engedje meg, hogy ilyen messzeségből lélekben a 
rendkívüli alkalommal együttérzőn, szeretettel öleljem meg, és a létező 
minden jót kívánjam a jövőre nézve. Isten áldását kérem életére. 
Szeretettel küldöm születésnapi jókívánságaimat és az ünnepi 
évfordulóhoz méltó sikeres kongresszust, jó szórakozást kívánok.  

* 

Cleveland-i Cserkészek: 
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* 

Hungarian Scout Association (New Foundland, NJ): 
A Magyar Cserkészek a New Foundland-i cserkésztiszti 

konferenciáról szép lapon, az összes tag aláírásával küldték 
üdvözleteiket, s további jó egészséget kívánnak.  

* 
Fölöp Attila (Philadelphia, PA): 

A következő,  tisztelő versét meg is dallamosította induló formában. 
Sajnos, azt nem áll módunkban közölni. 

 

Gyula Bácsi, Hozzád szól ma az énekünk. 
Veled együtt sok-sokezren örvendezünk. 
Hálát adunk s imádkozunk teéretted, 
Azért is, hogy százévedet megérhetted. 
 
Gyula Bácsi, szóljon hát a magyar nóta! 
Hiszen ma van életednek legszebb napja. 
Beköszöntött szülinapod: a századik, 
Mely Istentől mindenkinek nem adatik. 
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Százesztendős Gyula Bátyánk, szépen kérünk, 
Mindenről, mit Te átéltél, mesélj nékünk! 
Rád figyelünk, mint eleven lexikonra, 
S általad az ezeréves magyar honra. 
 
Szomorúan emlékezel Trianonra, 
A sokezer síró-rívó harangszóra... 
Azután is átszenvedted gyászainkat, 
S most reméled a feltámadásainkat. 
  
Boldog lehetsz, a jó Isten szeret Téged, 
Még valamit kíván Tőled, ezt is érzed?! 
Százév után is Rád vár még sok feladat! 
Erősítse szíved, lelked ez a tudat! 
 
Clevelandban ma Téged köszönt száz szál rózsa. 
Vígadjunk hát, szóljon sok szép magyar nóta! 
Kívánunk még sok-sok boldog szülinapot! 
A Te neved mindörökre legyen áldott! 

* 
Lépes Ödön (Medina, OH): 

Nagyon boldog születésnapot kíván a jó Isten további áldásával. 
* 

Mitnyán László (Montréal, Kanada): 

Igaz köszönettel olvastam a régen vár leveledet az idei 
kongresszusra. Köszönöm. 

 Mindenekelőtt kérem a jó Istent, hogy adjon erőt, egészséget 
Neked, hogy ezt a nagy munkát sikerrel tovább vezesd. 

Isten éltessen sokáig! 
 

 
Dr. Nádas Gyula – kerek száz éves! 
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Mécs Éva 

KEREK SZÁZ ÉVES 
Ez József Attila: „Születésnapomra” című versének átírt változatát. 

Az új cím: “Nádas Gyula bácsi 100. születésnapjára, 
az én (Mécs Éva) átdolgozásában”. 

   
Kerek száz éves lettem én 
Meglepetés e költemény 
Csecse-becse 
Ajándék 
  
Mellyel meglepem 
E szállodai szegletben 
Magam –  
Magam. 
  
Kerek száz évem elszelelt 
s még lelassulni sose telt 
Az ám – 
Hazám! 
  
Lehettem volna oktató 
Nem ily magyarokat koptató 
Szegény  
legény. 
  
De nem lettem, mert Cleveland-ben 
sosem tanácsolt el az egyetem 
fura 
ura. 
  
A Nádas család fejeként 
a magyart hoztam össze évenként. 
A hont 
kivont 
  
szablyával óvtam szüntelen. 
Ideidézi szellemem találkozónk 
helyét 
s nevét: 
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Crowne Plaza, Cleveland – 
a hatodik és hetedik szinten  
gyűlünk 
s züllünk. 
  
Ha örül Gyurcsány Ferenc úr 
Hogy Gyula bácsi már egy idős úr – 
sekély  
e kéj. 
  
Én egész népemet tudom 
Nem középiskolás fokon 
Taní 
tani! 
 

 
Mécs Éva előadja 

„Nádas Gyula bácsi 100. születésnapjára...” 

Ormay Gabriella (Toronto, Kanada): 
Nagy örömmel láttam levelükből, hogy nem csak mi, magyarok, 

hanem még az amerikaiak is megemlékeznek 100 éves 
születésnapjáról. 

Minden jót kívánok, a viszontlátásig szeretettel üdvözlöm. 
* 

Pungor Ernő (Budapest): 
100. születésnapod alkalmából sok boldogságot kívánok, s még 

nagyon hosszú életet szeretteid körében. 
Nagy teljesítmény, amit a magyarságnak adtál. Isten éltessen! 
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* 
Péterffy Gyöngyi (Betlehem, PA): 

SZÁZÉVES MEGMÉRETTETÉS 
DR. NÁDAS GYULÁNAK 

Száz év 
száz esztendő súlya 
fekszik a tarsolyodban 
szelíden 
nem kérked 
érzed 
a megszenvedett keserűséget 
a száműzetést 
a történelmet 
a magyar történelmi dráma  
háborús zuhatagában 
erdélyi utakon át 
viharos óceánon át 
itt az új vízparton 
a szeles Klivlandon 
alkottad a nagyot és érvényest 
százas lendülettel 
Jánossal, Rózsával 
segítő társakkal 
a magyarsággal  
örök küzdelemben 
nemzeted javára 
új hazád javára  
AMERIKÁBAN 
A MAGYAR KONGRESSZUSSAL 
 
Csak száz év volt és van 
rejtőző őssejted 
ősi tudásában 
viharok – viharában 
THANKSGIVING havában 
HÁLAADÁS havában 
 
Megmérettetett a század 
magvainak súlya 
amerikai magyarként 
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büszkén nézhetsz vissza  
MAGYAR KONGRESSZUSSAL 
MAGYAR tehetséggel 
alkotva – alkottatok 
segítve – segítettetek 
keresztényi hittel 
fénylő szeretettel 
őrizve a lángot 
a magyar szellemet 
a tudás szellemét 
AMERIKA földjén 
a legősibb nyelven 
a szent magyar nyelven 
az örök JELENBEN 
szikkadó szívekben 
„ISTEN ÉLTESSEN SOKÁIG” 

* 

SOÓS JÓZSEF (Baltimore, MD): 
100 éves születésnapod alkalmából fogadd szívből jövő 

jókívánságainkat és gratulációnkat. 
A Teremtő nagyon szerethet Téged, hogy egy egész évszázaddal 

megajándékozott. 
A jó Isten áldása kísérje életedet, és magyar hazánk, valamint 

népünk érdekében végzett munkádat továbbra is. 
* 

Somogyi Lél (Parma Heights, OH): 
On behalf of the Árpád Academy, and its membership of hundreds 

of scientists, writers, artists and other creative professionals around the 
world, I extend Dr. Gyula Nádas congratulations on his 100th birthday 
and the most sincere thanks for assuming and carrying the mantle of 
leadership of the Hungarian Association and the Hungarian Congress 
for so many years.  

Under his sponsorship as publisher, the Hungarian Congress has 
continuously published, over the course of the last five decades, one of 
the world’s most enduring records of Hungarian thinking and written 
scholarship in the form of the Krónika, published annually as the 
proceedings of the Hungarian Congress. 

* 
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Serényi István (Ausztria, Európa): 
Szívünk minden melegével gratulálunk gyönyörű 100 éves 

születésnapodra.  
Kormányozza a Gondviselés az Ő magyar jövendőnket sugárzó 

legdrágább drágakövektől fénylő koronájával életedet. 
* 

Viharos Viktor (Dayton, OH): 
Száz éve már, vagy több is talán, hogy született anyja baján egy 

szép magyar kisfiú, aki jóképű gyerek volt egy ideig, de mégsem lett 
hiú! – Minden érdek nélkül a nemzet napszámosa lett, ahol sokat nem 
keresett. Magyarország összeomlása után, mint üzletember, életének 
második felét külföldön töltötte, s ha vettek tőle néhány magyar 
tárgyat, szépen megköszönte .–  Szerette vevőit, vevői szerették őt – s 
ebben a kölcsönös szeretetben, ma ünnepli első századik 
születésnapját.– Emelem búval telt poharam! Isten éltessen jó 
egészségben! 

Élj még sokáig, aprópénzed érjen bokádig és áruld szorgalmasan 
tovább magyar portékáidat, mert még 2005-ben is van kereset és kínálat 
Nyugdíjas könyvkereskedő ennél többet nem kívánhat. 

Köszönt Téged a clevelandi Magyar Kongresszus is, aminek 
vezetője voltál s főrendezője is, idegenbe sodort honfitársaidért szóltál. 
Amerikában magyarokért éltél és  éljél még nagyon sokáig a kaszás 
bosszúságára. Várakozzon rád időtlen időkig, mert mi, híveid és öreg 
barátaid, nem engedünk semmilyen áron, hogy elvigyen! 

Na félj, nem leszel sokáig egyedül. Utánad megyünk mi is és 
találkozunk ott, ahol vársz majd ránk. – Mert mi sem vagyunk 
angyalok. – Szeretettel köszönt öreg barátod, az Általad is kitüntetett 
koszorús költő. 

* 
Zerinváry Miklós (Pennsylvania): 

Igaz szeretettel és mély tisztelettel köszöntjük emigráns 
magyarságunk kimagasló személyét 100. születésnapján. 

Áldja meg a magyarok Istene Gyula bácsit további jó egészséggel 
és békés szívvel, hogy büszke tudattal szemlélhesse nagy munkája 
eredményét. 

* * * 
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Dr. Nádas Gyula (Cleveland, Ohio): 

IDŐKEREKE 

Időkereke, mondd, miért rohansz oly nagyon? 
Miért nem hagysz minket kissé parlagon, 
Mi volna, ha egyszer magaddal nem sodornál, 
Mi volna, ha egyszer nélkülünk loholnál? 
 

Időkereke, csak Te tudod, mit hoz a holnap, 
Az ember Tőled ingyen semmit sem kap, 
Nincs, aki meg tudna állítani Téged, 
Vágtatsz, s magaddal rántod az emberiséget. 
 

Időkereke, emlékszel, gyermek voltam én is, 
Sosem hittem, hogy egyszer foglalkozok veled mégis, 
Te vagy az oka, hogy fölöttem is elmúltak a napok, évek, 
Lassanként rám is mutogatnak, mit keresnek itt ezek a vének? 
 

Időkereke, oly jó voltál hozzánk éltünk tavaszán, 
Miért bánsz velünk most mégis oly mostohán? 
Ifjúságunk jegyében Te hoztál elénk minden szépet: 
Örök ígéretet akkor, örök reménységet. 
 

Időkereke, tudjuk, elhullik közülünk, aki soros, 
Lehet egy napos, ifjú, vagy egész koros. 
Minden vágy, rózsaszínű álom hamis, 
Előbb-utóbb a föld alatt leszek magam is. 
 

Időkereke, mi lenne, ha egyszer mégis megállnál, 
S velünk, emberekkel, bújócskát játszanál? 
Eltűnnél rövidebb-hosszabb időre, 
Hidd el, jó lenne ez egészségesre, s szenvedőre. 
 

Időkereke, ha már oly kegyetlen, rideg vagy,  
Legalább a fiatalságnak időben jelt adj, 
Figyelmeztess előre minden nemzetet, népet, 
Sohase adják fel az örök reménységet. 
 

Időkereke, ne felejtsd, az igaz örökélet egyetlen titka: 
Békében, szeretetben élni, ami nagyon ritka. 
A Hit, a Béke és a Testvériség, 
Ez legyen mindenki részére örök reménység. 

1956. február 2. 
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Nagy érdeklődésnek örvendett a sütés és főzés bemutatója. 
Az előadást hallgatók változatos ízletes ételeket kóstolhattak. 

(Nádas János felvétele) 

 

 
Alapi Etelka, a Rendező Bizottság tagja 

(Nádas János) 

Bogárdy Imre festőművész 
(Nádas János) 
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VII. 
AZ ÁRPÁD AKADÉMIA 

XL. ÉVI KÖZGYŰLÉSE, ELŐADÁSOK 
 
Az Árpád Akadémia XL. évi rendes közgyűlésére 2005. november 

27-én, vasárnap délelőtt került sor. 
* 

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

fenntartó testületének, a Magyar Társaságnak választmányával együtt 
2005. május 18-án ülésezett hosszabb tárgyalásokkal. Szeptember 
hónap elején a Magyar Kongresszus rendezésével kapcsolatos 
megbeszélések folytak. 

* 
Elhunytaink 

Balogh Elemér a cleveland MHBK főcsoportjának tagja, életének 87. 
évében Clevelandben elhunyt. 

Berta László a clevelandi magyar rádió igazgatója és a Classic Printing 
tulajdonosa és vezetője, 78 éves korában Clevelandban elhunyt. 

Fejér Pál, a chicagói MHBK főcsoport tagja, Chicagóban hunyt el. 

„Fájó szívvel búcsúzunk elhunyt cserkésztestvéreinktől. Emléküket 
szívünkbe zárva kérjük a jó Istent, hogy adjon nekik békés 
nyugodalmat. Jó munkát, jó éjszakát!” A Magyar Cserkészet és MHBK 
vezetői, akik 2005-ben hazamentek:  

Bohánszky Viktor, Borosdy Bánk Jenő (a clevelandi MHBK 
főcsoport tagja életének 67. évében),  Cziegler Ferenc, 
Kálnoky Ernő és Ft. Kölley Ferenc.  

szillsárkányi Burgyán Aladár, több kitüntetés tulajdonosa, 2006 február 
26-án, életének 88. évében, Clevelandben elhunyt. 

Hetyey Sándor, az MHBK Melbourne-i főcsoportjának vezetője, az 
elmúlt évben hagyott itt bennünket. 
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Mattyasovszky Zsolnay Miklós, a Külföldi Magyar Cserkész 
Szövetség  örökös tiszteletbeli elnöke, 93 éves korában adta vissza 
lelkét Teremtőjének. 

gróf Széchenyi Ágoston, Bécsben az elmúlt év szeptemberében halt 
meg. 

* * * 

AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XL. ÉVI 
RENDES KÖZGYŰLÉSÉN 
ELHANGZOTT ELŐADÁSOK 

2005 november 27-én, vasárnap, a következő előadások 
hangzottak el Somogyi F. Lél főtitkár elnökletével: 

Dr. Nádas Gyula megnyitója 

Neszlényi Judit (Pasadena, CA): „A Gyula-i zene napokról, és a 
Los Angeles-i Liszt zongora versenyről” 

Márkus Gyula (Burlington, Ontario, Kanada)  és Bogyay Elemér 
(Port Hope, Ontario, Kanada): „Meggyilkolt miniszterelnökeink 1946” 

Dr. Csihák György (Zürich, Svájc): „Volt-e forradalom 1956-ban 
Magyarországon?” 

 

 
Márkus Gyula „Meggyilkolt miniszterelnökeink 1946” előadása közben. 

 (Somogyi Lél) 
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Csihák György (Zürich, Svájc): 

VOLT-E  FORRADALOM  1956-BAN 
MAGYARORSZÁGON? 

Miután halottait többször eltemették, sokukat érdemeikért 
felakasztottak, kitüntettek, eljutottunk abba a történelmi távlatba, 
amikor hitünket történelemmé alakíthatjuk a magyar 1956 tárgyában. 

Szólhatok róla hitelesen, hiszen abban a tanévben a budapesti 
Marx Károly Közgazdaság-tudományi Egyetem utolsó éves 
hallgatójaként az események résztvevője is voltam. Nagy Imre akkor az 
egyetem tanszékvezetője volt, ajtajára nevét kiírták, de az általa 
vezetett tanszékre a lábát be nem tehette. Viszont jöhetett az egyetem 
klubjába, amelynek egyik vezetője voltam, ahonnan a Petőfi-kör 
indult. Ez a kapcsolat a későbbiekben még némi szerepet játszott. 

A klubban kezdeményezett történelmi előadássorozatunk első 
előadója Péter György, a statisztikai tanszék vezetője volt. 
Beethovenről szóló, hanglemezes előadására a klub megtelt hallgatóval. 
Nem kezdhettük a „Kertmagyarország”-gal – de az az előadásunk már 
az egyetem legnagyobb előadójában volt, s a hely kevésnek bizonyult. 
Nemsokára két diáktársammal már az egyetemisták parlamentjét  
szerveztük. Legaktívabbak a jogi egyetem diákjai voltak, a műszakiak 
csak később lettek hangadók. Személyesen csak a Színház- és 
Színművészeti Főiskola két képviselőjére emlékszem, mivel nevükkel 
és képükkel máig találkozom. Berecz János a DISZ részéről csak 
később csatlakozott hármunkhoz, majd a „Fehér Könyv”-ben szépen 
megírta, miként és kik készítették elő a dolgokat. Megjegyzem, hogy 
rólunk „közgázosok”-ról barátilag írt.  

A többi esemény már jószerével ismert. Sokat elmélkedhettem 
felőle svájci életemben, gyakorta Gosztonyi Péterrel, aki egy évvel 
végzett előttem az 1955/56-os tanévben és már 1956-ban Svájcba 
„szakadt”. Állandóan panaszolta, hogy közelmúltunk hiteles történelmét 
nem írja meg senki. Akik tudják, hallgatnak, de nem is kérdezi őket 
senki. Későbbre már csak az írás marad. 

Az esemény megnevezése szép karriert csinált. Eleinte 
ellenforradalomnak is nevezték, amiért sokan berzenkednek, nem 
egészen értem, miért? Számos társadalmi alakulat büszkén vallotta és 
vallja, hogy ellenforradalmi. A mi ötvenhatunk utóbb forradalom lett, 
mára forradalom és szabadságharc a hivatalosított neve. 
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A magyar 1956 biztosan szabadságharc volt. Menekült társaimmal 
is sokat perlekedtem amiatt, hogy miért beszélnek „rab népek”-ről –, 
hiszen rab csak a mienk, miután egyedül elveszítetünk két világháborút. 
A többi – kivétel nélkül – a második világháború győztes hatalma. 
Valamennyien saját akaratukból lettek kommunisták – a vörös hadsereg 
csak minket tart megszállva. Ez pedig döntő jelentőségű, mert nemzeti 
önrendelkezésünk elveszett részlegesen Trianon után, teljesen pedig 
1944. március 19-ét követően. Magyarország legalább ezeréves Kárpát-
medencei történetében először. Történelmi jogfejlődésünk is 
(mindmáig) megakadt az 1946. évi I. törvény  (a Magyar Köztársaság 
Alkotmánya) életbeléptetésével. Ez a két fontos történelmi eseményünk 
mindmáig meghatározója életünk alakulásának. Harcunk 1956-ban 
minden kétséget kizáróan az idegen megszálló ellen folyt. Az nem 
számít, hogy a megszálló oroszul beszélt-e. 

Megállapíthattuk tehát, hogy ez volt az első (akkor, de azóta már 
tudjuk, az egyetlen is) háború két szocialista ország között, aminek 
eredményeként a.) legyőztük a Vörös Hadsereget (ez történelmében 
példa nélkül állt);  b.) megdőlt a kommunizmus Európában. 

Kettőnk számára – mármint Gosztonyi és az én számomra – tehát 
szabadságharc, de háború is volt és úgy gondoltuk, hogy forradalom 
is. Bár  ez utóbbi meghatározással már akkor – az 1970-es évek 
közepén – sem álltunk egyedül. 

„Ex Oriente Lux” címen írt könyvemet svájci kiadóm bemutatta a 
frankfurti könyv világkiállításon 1979-ben. A könyv némi bővítéssel 
Magyarországon is megjelent 1996-ban a Zürichi Magyar Történelmi 
Egyesület 16. számú kiadványaként. A Szabad Európa Rádió 1979. 
október 20-án “Ötágú Síp” című műsorában beszámolt a kiállításról, 
amit a következő két napon többször megismételt. Részletesen csak az 
én könyvemet ismertették. Figyelmeztetésemre felfigyeltek: a 
Szovjetunió rövidesen felbomlik és Közép-Európában politikai légüres 
tér keletkezik, amire fel kell készülni és írtam egy tervet. Igen 
megdicsértek, de a műsorvezető valami soha meg nem valósuló 
álomnak minősítette. Azóta őt Magyarországon többször kitüntették, 
mint „nagy hídépítőt’, több pénzosztó kuratórium tagja, s ebben a 
minőségében akadályozza, hogy egyesületem kiadványai pénzt 
kapjanak. Ez is idetartozó történet. Könyvemben ötvenhatról sok 
minden olvasható, de az inkább eseménytörténet – odáig egyeztem 
Gosztonyival is. Mindehhez sok köze van a mi ötvenhatunknak, amint 
a Brandenurgi Kapuhoz is mi vittük a kulcsot Berlinbe.  
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Vizsgáljuk meg: mit értünk a társadalomban „forradalmi” alatt? 
Választ hiába keresünk a lexikonokban, vagy a „szakirodalom”-ban, 
mert bárhol olvasunk – újabbkeletű! – szöveget, abból hamarosan kilóg 
a szocialista lóláb. Márpedig a társadalom is és a forradalom is régebbi, 
mint mindaz, ami így kezdődik: „szoci-„. 

A társadalomban minden forradalmat jellemez, hogy a felszín alatt 
„oda nem illő” mozgolódás van, ami egyszercsak a felszínre tör, mint a 
vulkán. Emberek felvonulnak az utcán, énekelnek, kiabálnak, valamiket 
lobogtatnak. Egyesek törnek, zúznak, gyújtogatnak. Megjelennek a 
„rendfenntartók”, akik ütnek, vágnak, lökdösnek, lőnek. Nevezze kinek 
hogy tetszik, ez így biztosan nem forradalom. 

Ha a rendfenntartók parancsnokának elég esze van, a rend őreit 
hazaparancsolja, ami kockázatos vállalkozás, mert néha az utcán 
spontán akasztanak. Mégis így tett pl. De Gaulle belügyminiszter a 
híres párizsi diáktüntetések idején – ahol egyébként nem akasztottak. A 
tüntetők ilyenkor előbb-utóbb rájönnek, hogy dologtalanná váltak, 
hazamennek és többnyire hamarosan azt teszik, ami ügyüknek tényleg 
használ. 

Az utcai randalírozást az magasztosítja forradalommá, hogy 
megjelennek, majd megvalósulnak gazdasági és társadalmi követelések. 
Ilyen követelésekben nem volt hiány 1956-ban, de miután az utcán 
győztünk, Kelet és Nyugat összefogott ellenünk, mire külső elnyomóink 
újra leigáztak. 

Nem teljesen. A viccekben fönnmaradt, hogy győztünk, mert újra 
van déli harangszó. A lényeg mára szinte teljesen feledésbe merül. 
Egyetlen gazdasági követelésünk teljesült: a mezőgazdaságban 
eltörölték a kötelező beszolgáltatást. Elnyomóink itt hibáztak, mert 
horderejét alábecsülték, pedig ebből a gyengécske hajtásból 
terebélyesedett ki 1968 és ez vezetett oda, hogy a nyolcvanas évek 
végén egész Közép-Európában a legelőbbre álltunk abban, amit 
egyesek tévedésből, tudatlanságból, mások tudatos hamisításként 
szociális piacgazdaságra kereszteltek (de erről máshol, máskor). 

A Kárpát-medence alkalmatlan a mezőgazdasági tömegtermelésre, 
viszont Európában egyedülálló adottságai vannak a minőségi 
termelésre. A kötelező beszolgáltatás eltörlése után néhány évvel, a 
magyar paraszt csodát művelt. Kis háztáji földecskéjéről jött az 
állattenyésztési termékek 40%-a. Néhány év alatt a magyar 
mezőgazdaság lényegesen javítani tudta nemzetközi fizetési 
mérlegünket. Az ország piacain, -üzleteiben egyszeriben lett elegendő 
jó minőségű élelem, a jegyrendszerre már senki sem emlékezett. Egy 
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nagyvárosunk polgármestere látogatóba hívta egy szovjet  nagyváros 
polgármesterét, aki egy áruházunkban körüljárva azt találta mondani, 
hogy nálunk nagy szegénység lehet, mert itt ennyi élelem van, náluk 
biztosan percek alatt  felvásárolnák az egészet. Ekkor kezdődött a 
gulyás kommunizmus, ekkor lettünk a legvidámabb barak. Majd 
bekövetkezett 1968 január elseje, amiről nálunk már senki nem beszél. 

Alig tizenkét évvel azután, hogy újra elvéreztünk, hogy nemzetünk 
színe-virága elpusztult, elmenekült, feltámadt a magyar: egyetlen napon 
az egész ország gazdasága intézményekkel, szervezetekkel, 
rendeletekkel. A pártban Nyers Rezső kapta a főfeladatot,  a 
kormányban Timár Mátyás lett az első miniszterelnök helyettes és 
Csikós-Nagy Béla – az átmenet szellemi atyja – önálló intézményt 
kapott új épülettel, az Országos Anyag- és Árhivatalt. Személyét 
illetően jegyezzük meg, hogy halálbüntetéssel ült a háború után évekig 
börtönben – ahonnan Vas Zoltán naponta kivitette, hogy részt vegyen 
az újjáépítésben. Éveken át, naponta nyílott a siralomházban a zárka 
ajtaja és nem tudta, hogy akasztani viszik, vagy a hivatalba. Csikós 
napjainkban volt kilencven éves.  

A felkészülést és az átmenetet ez a három személy irányította, a 
szakmai előkészítés és összefogás az Árhivatalban történt, vezetője 
akkor élete nagy részét úton töltötte és bizonygatta a többi szocialista 
ország vezetőinek: nem árulás, amit teszünk. A kor egyik 
legjelentősebb makróökonomista szakembere, Schiller nyugat-német 
gazdasági miniszter állandó csapatot tartott Magyarországon, akik 
figyelték a folyamatot. A szakmai világ szeme ismét rajtunk volt.  

Forradalmunk második szakasza megvalósult. Az évszázadok óta 
rendszeresen kirabolt, megnyomorított, megszállt ország ismét 
bizakodott, ám a megszálló ismét döntött és 1971 táján más utat 
parancsolt nekünk. Nemzeti önállóságunk, önrendelkezésünk hiánya 
történelmi jogfejlődésünk megakadása  csak torzarcú társadalmak 
létrehozását engedi, még a forradalom fázisai is szinte a 
felismerhetetlenségig torzulnak,  miáltal nemzeti önismeretünk is 
gyatra. 

Eközben egész Közép-Európa mozgolódni kezdett. A „reform” szó 
mindenütt divatba jött. A kelet-német, a lengyel, a cseh és a szlovák 
mozgalmak végül mégiscsak sírba segítették az európai kommunizmust 
– abban a formában – és a nyolcvanas évek  végére megérett nálunk is 
a helyzet a társadalmi változásra.  A magyar géniusz újra feltámadt. 
Hazánk egy darabkáján ismét a magunk urai lehetnénk. Forradalmunk 
harmadik szakasza lezárult. 
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Előadás az Ősmagyar Történelmi Kutató osztály ülésén. 

(Somogyi Lél felvétele) 

 

 
Dr. Böjtös Anita előadás közben a Magyar Orvosi Találkozón. 

(Somogyi Lél) 
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A szombati ebéd. 

(Somogyi Lél) 

 

 
Regös csoport tánc bemutató előtt. 

(Nádas János)
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VIII. 
A MAGYAR KONGRESSZUS 

KERETÉBEN RENDEZETT ÜLÉSEK 
ÉS ELŐADÁSSOROZATOK 

1. 

Az Ősmagyar Történelmi Kutató osztály ülése 

2.  
Orvosi előadások és a Magyar Orvosi Találkozó 

3. 
A Szent László Társaság és Rend, 

valamint a Vitézi Rend együttes ülése 
vitéz Falk Viktor (Cleveland, Ohio) elnökletével. 

Együttes ülés a Vitézi Renddel. 

 
Márkus Gyula, vitéz Falk Viktor, Buzáné Ormay Ildikó, Bugnyár Zoltán 

(Magyarországról), Pénzes Ottó (Magyarországról),vitéz Kun Szabó István 
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4. 
A Szlovákiai magyarok Nemzeti Bizottmánya 

Dr. Tomaschek László elnökletével. 
 

* * * 

5. 
ELŐADÁSOK 

Nem közlünk minden elhangzott előadást!  
 

Dr. Sasvári László (Lausanne, Svájc): 

ÖRMÉNY GENOCÍDIUM 1915-BEN 

Bevezetésként röviden ismertetem Örményország földrajzi 
elhelyezkedését, majd rátérek mérhetetlen szenvedéssel teli 
történelmük felvázolására. Ennek legtragikusabb fejezete a címben 
jelzett népírtás. Csoda, hogy még egyáltalán élnek örmények a világon. 

Örményország (Armenia) Elő-Ázsiában van. Ez a birodalom a Kis-
Ázsia, Káspi-tenger, Kaukázus, az Arat és a Murat folyók közti 
területet foglalta el. Az ország egy 800-2000 m magasságban levő 
legelődús fennsikon terül el, amit 5000 m-t meghaladó kialudt 
vulkánok (pl. a Nagy- és Kis-Ararát) és hegyláncok vesznek körül. 
Ezek között van a legjelentékenyebb, az Ararát-tól az Eufrát folyó 
mindkét forrásáig terjedő lánc, amely az országot déli és északi részre 
osztja. – Fontosabb  folyói a Tigris, Eufrátesz, Arat és a Kura. 

A terület lakói a legősibb időktől fogva az indogermán örmények 
voltak, de az időpont körül viták vannak a történészek között. Vannak, 
akik azt állítják, hogy már Kr. e. 3400 óta élnek ott, de később 
szétszóródtak. 

Történelmük legősibb része a mondák, legendák világába vezet. 
Az egyik szerint a birodalom alapítója Háik volt, Noé unokájának, 
Torgomnak a fia, aki Kr. e. 2300-ban visszament az Ararát földjére és 
államot alapítva első tagja lett a Hajkida örmény uralkodóháznak. Az 
örmények ettől kezdve sokáig „hajk”-nak nevezték magukat. 

A Kr. u. V. században élt Chorenei Mózes, akit az örmény 
történetírás atyjának tartanak. Híres könyvében Örményország 
történetét meséli el a kezdettől Kr. u. 439-ig, számtalan nevet 
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sorakoztatva fel, de konkrét évszámok nélkül. A bevezetőben őszintén 
megmondja, hogy milyen nehézségekkel kellett megküzdenie műve 
megírásánál, mert „az uralkodók nem hagyták meg alattvalóiknak, 
hogy az emlékezetre méltó eseményeket leírják”. 

Tőle tudjuk, hogy az ősök egyik legkiválóbbja a Kr. e. IX. 
században élt Aram király volt (az ő nevét őrzi az Armenia név), aki 
birodalma nyugati határait Cappadociáig terjesztette ki s az elfoglalt és 
benépesített tartományokat 4 részre osztotta. 

Történelmük során példátlanul sok szenvedésen, megszálláson, 
elnyomáson mentek át hosszú évszázadokon keresztül, és ez mindig 
külön-külön több tízezres lemészárlásukkal járt, de a függetlenség 
visszaszerzése utáni vágyakozásukat ezek sem tudták kiölni belőlük. 
Újra, meg újra megpróbálták lerázni az ismétlődő perzsa (pl. Kr. e. 
519-ben Dárius) görög (pl. 351-ben Nagy Sándor), majd a római és a 
környező népek rabigáit, hol több, hol kevesebb sikerrel. Így a 
történelmük a megszállások és a különböző ideig tartó függetlenségek 
sorozata. Ekkor születtek a csodálatos örmény építészeti alkotások. 

Érdekes adat, hogy Abejár nevű királyuk (Kr. u. 4-34) tudomást 
szerzett Krisztus működéséről, levelet írt Neki és választ is kapott. 
Később Taddeusz apostol ment oda téríteni, s a király után több főúr is 
felvette a kereszténységet, de a tömeges térítés Világosító Szent 
Gergely érdeme, akit Cezáreában, Kappadociában Kr. u. 302-ben 
püspökké választottak. Megkeresztelte Tiridátesz királyt, megtérítette 
305-ben az egész népet, s így létrejött  a világ első katolikus állama. 

Később az ország megint perzsa megszállás alá került, akik 
megpróbálták rájuk kényszeríteni a mazdeizmust. (Ez a vallási felfogás 
nem egy, hanem két istent ismert: egy jót, és egy rosszat.) –  

Hogy a hittérítők sikeresen tudjanak ez ellen küzdeni, a hirdetéshez 
szükségük lett volna örmény Biblia-fordításra, azonban az 
örményeknek nem volt írásuk. Párthus Izsák katolikus megbízott egy 
Mastoc nevű szerzetest, – aki  később a Meszrop nevet vette fel – az 
írás megalkotásával. Ő ezt 404-re meg is tette... Így elkészült az 
örmény nyelvű Biblia!  

Az örmény abc az egyik legtökéletesebb fonetikus írásrendszer. 
Valószínűleg ennek köszönhető, hogy a nyelv és vele a történelmi 
önazonosság tudata a mérhetetlen sok megpróbáltatás, szenvedés 
ellenére is fennmaradt és így az örmény kultúra nem folyt egybe a 
perzsákéval, a szírekével és senkiével sem. Hitükben sem tudták soha 
megingatni őket, inkább meghaltak. 



180 

Hadd ejtsek pár szót egy bámulatos kultúrtörténeti szenzációról is: 
Meszrop és tanítványai a Biblia után lefordították mindazt, amit 
érdemes elolvasni az antik görög irodalomból. “Egy nemzet 
büszkeségből, önvédelemből, polgári civilizáltságból saját írást teremt a 
semmiből, s alig kezd csírázni a hazai irodalom, már rendelkezésre állt 
Homérosztól Hipokráteszig a világkultúra” – írta az egyik történész. 
Bámulatos felismerése volt ez az igazi értékeknek. 

Az örmények többször megpróbálták lerázni a perzsa igát, de 
mindig leverték őket. Az egyik legtragikusabb vereség 451 június 2-án 
az Avaráir-i csatában következett be, ahol (Szent) Vártán, a 80 éves 
vezér és társai haltak hősi halált! Ez a nap, a nagyböjt előtti csütörtök 
azóta is a legnagyobb örmény nemzeti ünnep. Viszont 485-ben mégis 
kivívták maguknak a szabad vallásgyakorlatot. 

Azonban 491-ben a Papken egyházfő elnöklete alatt megtartott 
tanácskozáson elszakadtak az egyetemes egyháztól, s bár több 
évszázadon keresztül próbálkoztak a visszatéréssel, ez hatalmi, 
személyi ellentétek miatt nem valósult meg és így ma is vannak 
„egyesült és nem egyesült örmények”. (A szomorú az, hogy az 
elszakadást egy félreértés okozta: A chalcedoni zsinaton a háború miatt 
az örmény főpapok nem tudtak részt venni és a kapott hírek alapján azt 
hitték, hogy a zsinat Krisztusnak csak az isteni természetét ismerte el, 
holott ennek éppen az ellenkezője történt (amit az örmények is 
vallottak: kimondták, hogy Krisztusnak 2 természete van: egy isteni és 
egy emberi).  

Mivel nem kívánom önöket a következő 1400 év rendkívül 
tragikus történelmének adataival terhelni, csak néhány fontos tényre 
szorítkozom. 

693-ban a mohamedán arabok igázták le őket, szörnyű vérfürdőt 
rendeztek, majd a körülmények kedvező alakulása folytán I. Asod 856-
ban egy kis terület független uralkodójává vált. Ő és utódai 
felvirágoztatták a kis államot. II. Asod (953-977) fővárossá tette Ani-t, 
ahol fia, II. Szempád templomokat, palotákat, középületeket építtetett, 
amelyeknek díszessége messze földön híressé vált. Gazdagsága 
felülmúlta az akkori legnagyobb európai városokét is, de 1064-ben a 
szeldzsuk törökök elfoglalták és lerombolták. A menekülők panaszai és 
a legyilkolt örmények vértanúsága késztették részben VII. Gergely 
pápát keresztes hadjáratának a meghirdetésére. 

1375-ben a mamelukok, 1387-ben Timur Lenk pusztította el 
Örményországot, 1461-ben részleges, majd 1534-ben teljes török 
megszállás következett. IV. Murád szultán 1634 táján kb. 100.000 
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örményt fejeztetett le. Az örmények függetlenségi törekvése a XVIII. 
század végén a Pfalzi választó fejedelem, János Vilmos, Nagy Péter 
orosz cár és Lipót német császár, magyar király személyében 
támogatásra talált, de gyakorlati segítséget nem tudtak nyújtani. 

* 
Most pedig áttérek előadásom lényegére, a világtörténelem első 

népírtására. Fontos tudni, hogy a genocídium egy hatalom által előre 
megtervezett és megszervezett, fanatikus bürokraták és katonák által 
végrehajtott tömeggyilkosság. Így történt ez az örményekkel is. 

A hatalmas kiterjedésű ozmán birodalom szétszórt örmény 
közösségeit Konsantinápolytól Van-ig összegyűjteni, a vezetőket, 
értelmiségieket elkülöníteni és lemészárolni, a hadsereg örmény 
származású katonáit leszerelni és munkaszázadokba beosztani, majd az 
útjavító munkálatok befejeztével ezeket a csapatokat likvidálni, az 
irreguláris cseték (felszabadított fegyencek) fosztogatásait és 
tömegmészárlásait koordinálni, hatalmas tömegeket a sivatagi Deir-ez-
Zor-ba szállítani és ott pusztulni hagyni, – óriási adminisztrációs 
feladatsort jelentett. Mi váltotta ki ezt a félelmetes gyűlöletet és 
kegyetlenséget? 

Ennek nagyon súlyos történelmi előzményei  voltak.  A 
homogenitásra törekvő ozmán birodalom ugyanis – ami a gyakorlatias 
török katonanépre épült – magas fokú kiválasztottsági tudattal és 
birodalmi álmokon nyugvó koncepcióval, képtelen volt megérteni, 
elfogadni, elismerni azt, hogy az általa meghódított területek népei nem 
tudnak, nem akarnak beletörődni az elnyomásba és elvesztett 
függetlenségük visszaszerzésére törekednek. Ebben a törekvésükben 
pedig az örmények elől jártak.  

A XVI. században a perzsa sah-ok örmény gárdákat állítottak fel 
seregeikben az ozmánokkal folytatott háborúk során. Az örmény 
„árulások” (a törökök következetesen ezt a szót használták 100 év 
múlva is) a XIX. században már komoly veszélyt jelentettek a 
birodalom keleti határvidékére. 1828-ban az oroszok megverték a 
perzsákat és így az Örményország nevű tartomány orosz kézre került.  

Ekkor a törökök hadat üzentek I. Miklós cárnak, mire Paskievics 
serege támadásba lendült 1828 június 26-án. Erre az örmény katonaság 
nagy része fegyveres felkeléssel az oroszok mellé állt. Az oroszok 
megszállták Ecsmiadzint, az örmény egyházfő székhelyét és innen 
befolyásolni tudták a birodalom örmény kisebbségét. A törökök ezután 
nemzetiségi jogokat ígértek az örményeknek, cserébe a függetlenségi 
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álom feladásáért, – de hallgatólagosan továbbra is támogatták a kurdok 
támadásait az örmények ellen. 

Az 1878-as török orosz háborúban a cári csapatok az örmények 
egyöntetű rokonszenvével találkoztak, megalakult az örmények 
radikális nemzeti mozgalma, a Dasnak, vele számos gerilla egység, – 
ami aztán kiváltotta török részről az örmények pogromszerű 
mészárlását. (A pogrom eseti, csőcselék által végrehajtott gyilkosság.) 
Minderre az igazi megtorlás 1914-ben vette kezdetét. 

„Sokféle bevált módja van a függetlenségi törekvések 
elaltatásának, de a törökök megtalálták a legprecízebb, leghatékonyabb 
technikát. Mestermunkát végezve, kiküszöbölték az apelláta, a revízió, 
a kárpótlás és a visszatérés minden lehetőségét. Az Oszmán Birodalom 
néhány nap alatt megszervezte a halál logisztikáját és egyetlen év alatt 
megoldotta az örménykérdést. Ehhez azonban már kevesen voltak a 
szultán elpuhult vezérei és agái, ide az ifjú törökök (Ismail Enver pasa, 
Mehmet Talahat és Ahmed Dszamalah) hideg szenvedélye, cinizmusa 
és körültekintő intellektusa kellett. Ez tette példaértékűen félelmessé a 
genocídium megszervezését” – írta egy történész.  

Az „Ittihad ve Terakki Jemiyet” (azaz az Ifjú Törökök Egység és 
Haladás Bizottsága, élén a már felsoroltakkal) a végső megoldásra 
törekedett a megvetett nép ellen. Így figyelmük – a lakosság teljes 
kiírtása mellett – az élet egész területére kiterjedt. 

A szorosan vett genocídium 1914 szeptemberében kezdődött 
Zeitum városában, s kb. másfél éven át tartott az ország egész területén, 
lényegében véve azonos forgatókönyv szerint. Az örményeket 
felszólították, rövid határidővel, lakóhelyük elhagyására, majd az 
összegyűlteket a város határában lemészárolták. Csak a halottak 
számában volt különbség. Másutt az összegyűlteket tízezer számra 
deportálták a szír sivatagba, magukra hagyták őket, ott pusztultak el. A 
megöltek hullái tízezer számra feküdtek a városok utcáin, aztán vagy 
elégették, vagy az Eufráteszbe dobták őket. 

1915 július 14-én Ahmed Dzsemal, Szíria katonai kormányzója 
Resid pasához, az északmezopotámiai Diyarbakir parancsnokához 
fordult és nyomatékosan kérte: vessenek véget az Eufrátesz 
szennyezésének. Három hete ugyanis megállás nélkül özönlenek lefelé 
az örmény hullák a folyóban, valósággal eltorlaszolják és 
elviselhetetlen bűzt ontanak a környékbeli településekre. Dzsemal a 
környezetkimélőbb hamvasztást javasolja. A déli katonai parancsnokok 
viszont azt közlik a belügyminisztériummal, hogy a patakokat, tavakat, 
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országutakat ellepik az asszony- és gyerekhullák, mert nincs idő 
elégetni őket. 

Schacht dr. német katonaorvos 1915 novemberében jelentést 
küldött arról, hogy az Eufrátesz partján 7.000 levágott örmény fejet 
számolt meg. 

Aleppo nehéz helyzetbe került, deportálási biztosa a BM anyagi 
támogatását kérte, mert a tartomány önerőből képtelen fedezni az árván 
maradt örmény gyerekek elpusztításának költségeit. 

Mielőtt az oroszok 1915-ben elfoglalták a háromezer éves örmény 
várost, Van-t, az oszmánok azt porig lerombolták, a muszkáknak nem 
volt más dolguk, mint elégetni az 50.000 örmény halottat. 

 1915 augusztusában Henry Morgantha amerikai nagykövet 
jelentette a BM szavait: „Talahat hangsúlyozta: az Ittihad az örmények 
likvidálását alaposan megfontolta, csakúgy a végrehajtás hivatalos 
módszereit és politikáját és azzal dicsekedett, hogy Bitlis-ban, Van-ban 
és Erzerumban már egy fia örményt sem találni”. 

Talahat elnyerte méltó büntetését: 1921-ben Berlinben az utcán 
egy örmény lelőtte, megölte. – További pikantériája az ügynek, hogy a 
berlini bíróság a gyilkost felmentette. 

A fizikai megsemmisítés mellett gondoskodtak megfelelő jogi 
háttérről is. 

1915. augusztus 11-én az örmény nőket, akiknek férje török volt, 
megfosztották az öröklési jogtól. 

1915. szeptemberben a kormány szentesíti az örményvagyon 
eltulajdonítását. 

1915. október 8-án Talahat a tartományi hivataloktól dokumentum-
gyűjteményt kér, amiben igazolják az „örmény hazaárulás vádját”. – 
Megtiltják a házasságot örmények és törökök között. 

1915. december 14-én a hatóságok parancsot adnak az örmény 
papok meggyilkolására. Egy nap múlva körtelegram tisztázza, hogy a 
deportálások valódi célja a végső megsemmisítés. Ha egy örmény az 
iszlám hitre akar áttérni, ezt csak a deportálás végállomásán, a szír 
sivatagban teheti meg. 

Az örmény pátriárka 1912-ben összeállította az Oszmán Birodalom 
területén található örmény műemlékek jegyzékét, támogatást remélve 
azok megőrzéséhez. 1915-ben a török katonai parancsnokok e listáknak 
alapján semmisítették meg az épületeket. A 2.200-ból 2.150-et 
pusztítottak el, vagy rongáltak meg. Az utóbbiakat 1923-ban 
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pusztították el, s egyúttal megváltoztatták a földrajzi neveket, hogy 
kiradírozzák az örmények történetileg bizonyítható jelenlétét Kelet-
Anatóliában. 

1915. december 15-én utasítást adtak minden gyermek 
deportálására, kivéve azokat, akik nem emlékeznek szüleikre. 

1916. január 24-én Enver hadügyminiszter utasítása: a török 
hadsereg életben maradt örmény katonáit azonnal térítsék át az iszlám 
hitre és metéljék körül őket. A többség ezt megtagadja, erre kivégzik 
őket. Minden papot legyilkolnak. 

1916. augusztus 1-én a BM eltörli az örmény patriarchátust és az 
örménység törvényes jogait, “mert már nincs többé örmény közösség 
Törökországban”. 

A kisebbségi nyelvhasználat tilos, szigorú büntetés jár érte. 
Az örmények a genocídium napjának 1915. április 24-et tartják, 

amikor letartóztatták és kivégezték a konstantinápolyi örmény 
értelmiséget: tudósokat, költőket, papokat, jogászokat, orvosokat, az 
örménység egész elitjét, többszáz személyt. Erről a napról az örmények 
a világ minden részén évenként megemlékeznek, tisztelegve az 
elhunytak emléke előtt.  

1920-ban azt remélték, hogy amerikai segítséggel visszanyerik 
függetlenségüket, de ez nem történt meg, s 1921-ben a Szovjetunió 
tagállama lettek, s annak felbomlása után, 1991-ben, tudtak újra önálló 
állammá lenni. Területe 1922-ben 34.500 km2 volt, lakosainak száma 
1,340.00 volt. 1932-ben a lakók száma 1,032.700-ra csökkent. – 
Először azt hittem, hogy a Révai Nagylexikonban sajtóhiba van (bár 
még ilyent soha nem tapasztaltam). Pár nap múlva kaptam meg a 
magyarországi Örmény Értesítő 2005 májusi számát, ami közli Mádl 
Ferenc volt köztársasági elnök hozzájuk intézett levelét, amiben 
megírta, hogy 300.000 örmény esett áldozatul a sztálini tisztogatásnak. 
Így hálálta meg az örmények kb. 200 éves reményét, hogy az oroszok 
majd segítenek rajtuk. 

Ma a térségben, több államban, kb. 2,600.000 örmény él, s több 
millióan élnek szétszórtan a világ minden táján. Erdélybe 1672-ben 
több tízezer menekült örmény érkezett. Leszármazottaik 
elmagyarosodtak, de nemzeti identitásukat ma is őrzik. Sok értékes 
közéleti személyiséget adtak hazánknak. 

* 
Az első világháború befejezése után – a nyugati hatalmak 

nyomására – arra kényszerült Törökország, hogy felelősségre vonja a 
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mészárlások fő bűnöseit. Többet kivégeztek közülük. Azután a 
hallgatás hosszú évtizedei következtek, remélve az elfeledést. – Ezért 
mondhatta Hitler 1943-ban az egyik tisztjének, aki megkérdezte, hogy a 
tervezett Endlösung nem vet-e majd rossz fényt Németországra? 
„Ugyan, az emberek gyorsan felejtenek. Ki emlékszik már az örmény 
népirtásra?” 

Valóban így is történt. Mádl elnök úr írja fent említett levelében: 
„A hosszú hallgatás és titkolódzás után, a nemzetközi közvélemény 
csak a nyolcvanas években tudatosította a történteket. Az ENSZ 
Emberi Jogok Bizottsága 1985-ben, az EU Politikai Bizottsága 1987-
ben, majd ennek nyomán az USA, francia, az orosz, belga, bolgár, 
görög, argentín, svájci parlament, a Vatikán nevében pedig II. János Pál 
pápa ítélte el az örménygenocídiumot. Viszont Ankara mindvégig 
tagad, annyira, hogy 2005-ben a török miniszterelnök a parlamentben 
kijelentette, hogy aki a témát szóba hozza, az hazaáruló. Szerintük igaz 
az, hogy a török katonák a világháborúban megöltek kb. 250-300.000 
örményt, de nem népírtás részeként, hanem mint háborús ellenséget,  az 
Oroszországot támogató, törökellenes felkelésük leverése közben”. 

Döbbenetes, hogy mire képes az elvakult nacionalizmus. 
Források: 
Chorenei Mózes: Nagy-Örményország története 
Korbuly Domokos: Az örménykérdés 
Margittai Gábor cikksorozata a 90. évfordulón  
Révai Nagylexikon: „Erdélyi örmény gyökerek” című kiadvány 
 

 
Dr. Sasvári László (Lausanne, Svájc) magyarázza,  

 hogy mire képes az elvakult nacionalizmus. (Somogyi Lél) 
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vitéz Falk Viktor (Westlake, Ohio): 

A  MAGYAR  HUSZÁROK 

A megjelent hallgatóságot tisztelettel és szeretettel köszöntöm. 
Szeretném még személy szerint is köszönteni minden megjelent 

magyar huszárt. –  Hogy az elején kezdjem, szeretném leszögezni, hogy 
a magyar lovasság egyidős a magyar nemzettel. 

 
László Gyula, a neves magyar őstörténész hármas honfoglalásról 

beszélt. Szerinte a hunok, az avarok és a magyarok ugyanaz a nép volt, 
akik három hullámban érték el a Kárpát-medencét. A feltárt leletek és a 
korabeli krónikák szerint mindhárom hullám lovas nép volt. VI. Leó, 



187 

úgy is, mint Bölcs Leó, bizánci császár, aki 894-ben szövetségre lépett 
a magyarokkal Simeon bolgár király ellen, „Taktika” című munkájában 
leírja az ősmagyarok harcmodorát. A magyarok hadereje mindig 
lovasságból állt, akik mindig lóról harcolnak, gyors lovaikon 
meglepetés-szerűen támadnak, majd színlelt visszavonulásukkal 
megtévesztik az ellenséget. Vágtató lovaikról egyformán jól nyilaznak 
előre és hátra. A kardjukat csak a végső döntő rohamban használják. 
Hat évvel később Árpád vezér is ezzel a taktikával hódította meg a 
Kárpát-medencét, kb. 25,000 lovas harcossal. 

A honfoglalás (896) után – majd egy évszázadig – a magyarok 
különböző lovasportyáikkal egész Európát rémületben tartották. A 
kereszténység felvétele után a nemzet kultúrája azonban gyökeresen 
megváltozott, így a nyugati lovagi harcmodor lett szokásossá. A lovagi 
erényeknek ragyogó példája lett Szent István királyunk, akit II. Urbán 
pápa az első keresztes hadjárat vezérévé szemelt ki. Magyarországon a 
lovagkor Nagy Lajos király, majd Mátyás király uralkodása alatt érte el 
tetőfokát. Gondoljunk csak a lovagi tornákra, amelyekben még maga 
Mátyás király is küzdött. 

Maga a huszár szó eredete is érdekes, sajnos vannak olyanok is, 
akik ennek a kimondottan magyar sajátosságú fegyvernemnek az 
elnevezését szláv eredetre akarják visszavezetni (ez ugyanolyan téves 
okoskodás, mint hallottam egyszer, hogy egyesek Esztergom nevét is 
valami szláv eredetre akarják visszavezetni). Azonban sokkal 
logikusabb a következő elmélet: az 1937-es temesi országgyűlés 
határozata alapján, minden birtokosnak, húsz gyalogosként, egy lovast 
kellett kiállítani Zsigmond király seregébe, avagy húsz területi 
birtokegység után kellett egy lovast adni a király seregébe. Ez volt húsz 
teleknek az ára, azaz húsz ár, amiből idővel huszár kifejezés lett. THE 
CONSOLIDATED WEBSTER DICTIONARY így magyarázza a huszár szót:   
“Hung. Huszár, from húsz twenty, because in the wars against the 
Turks every twenty families were bound to furnish a cavalry soldier. 
Originally one of the national cavalry of Hungary; now a light cavalry 
soldier of European armies.” 

A huszárok hagyományosan gyorsan mozgó könnyű lovasság volt, 
akiknek fő feladata a portyázás és felderítés volt, de nyílt nagy 
csatákban is mindig résztvettek, ha kellett, még az ellenséges páncélos 
nehéz lovassággal szemben is keményen megküzdöttek. A török 
felszabadító háborúk idején a keresztény coalícióban már az egész 
magyar lovasságot huszároknak hívták. A későbbi kuruc generális, Vak 
Bottyán, ekkor érdemelte ki hírnevét, mint a „császár legvitézebb 
huszárja”. Az egyik portyázásuk alkalmával a még törökök által 
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megszállt Esztergomban fogadásból ledobta az obégató emüszt az 
imatoronyból.  

A Rákóczi szabadságharc alatt a kuruc huszárok egészen Bécsig 
portyáztak. Egy alkalommal egy császári vadászatra bukkantak és kis 
híján múlott, hogy nem fogták el magát Lipót császárt is. Sajnos, a 
kurucok akkor már két napja szünet nélkül nyeregben voltak és a fáradt 
kuruc lovak nem bírtak a pihent császári vadász lovakkal. Így a császári 
vadász társaság megmenekült a huszárok elől. Ki tudná megmondani, 
milyen lenne Európa arculata ma, ha akkor a kuruc huszároknak sikerül 
elfogni a császárt. 

Egy régi népdal is így emlékezik meg a kuruc huszárokról: 
Török bársony süvegem,  
Most élem gyöngy életem.  
Balog Ádám a nevem, 
Ha vitéz vagy, jer velem. 
 
Fakó lovam a Murza, 
Lajta vizét átussza.  
Bécs alját ha nyargalja, 
Császár azt megsiratja. 

(béri Balog Ádám kuruc ezredeskapitány volt, aki vakmerő portyáival 
vált híressé.) 

1740-ben, amikor Mária Terézia trónra lépett, mint a Habsburg 
Birodalom uralkodója, és a PRAGMATICA SANCTIO folytán mint magyar 
király is, a női trónöröklés jogát az európai nagyhatalmak nem ismerték 
el és birodalmát minden oldalról egyszerre támadták meg. A szépséges 
fiatal királynő a birodalom magyarjaihoz jött segítséget kérni a 
végveszélyben. Szeptember 11-én, a pozsonyi országgyűlésen, fekete 
magyar ruhába öltözve kisfiát a karján tartva, könnyes szemmel kérte a 
magyarok védelmét. Az országgyűlés vitam et sanguinem (életünket és 
vérünket) felkiáltással megszavazta a segítséget. A lovagias magyar 
főurak egymással versengve szervezték huszárezredeiket és vetették 
magukat a harcba. Talán ez a háború az, amelyet a történelem úgy 
ismer, mint az osztrák örökösödési háború, – reprezentálja a huszárság 
fénykorát. Ebben a háborúban  tesznek a magyar huszárok európai 
hírnévre szert. Különösen két huszár generális nevét kell megemlíteni: 
Nádasdy Ferencét és Hadik Andrásét. Főként Hadik András gróf 
fegyvertényét említjük meg, aki négy ágyúval 2500 huszárral  és 2000 
gyalogossal mélyen behatol az ellenség háta mögé és annak elfoglalja 
és megsarcolja fővárosát, Berlint.  
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Nádasdy Ferenc gróf pedig a kolini csatában 100 magyar 
huszárszázadot vezet förgeteges lovasrohamra és ezzel eldönti a csata 
sorsát. Mária Terézia királynő akkor alapítja meg a Habsburg 
Birodalom legmagasabb kitüntetését, a Katonai Mária Terézia Rendet, 
amelynek első két kitüntetettje Nádasdy Ferenc gróf és Hadik András 
gróf lett. A sors különös iróniája, hogy akkor a Habsburg birodalmat 
éppen a magyarok mentették meg a felbomlástól. A huszároknak olyan 
hírnevük lett, hogy a poroszok, franciák, angolok, dánok és spanyolok 
is szerveznek huszárezredeket magyar mintára, még a zsinóros magyar 
egyenruhájukat is utánozva. A francia hadseregben még ma is létezik 
egy Bercsényi és egy Esterházy huszárezred, természetesen ma már 
nem lovakkal, hanem könnyű páncélkocsikkal felszerelve. 

A két évtizedig tartó napóleoni háborúkban a huszárok ismét nagy 
hírnévre tettek szert. Meg kell említeni két nagy magyar hazafi nevét: 
gróf Széchenyi Istvánt és gróf Battyányi Lajost is, akik mint 
huszárkapitányok küzdöttek ezekben a háborúkban. Battyányi Lajos, a 
később mártírhalált halt első magyar miniszterelnök volt. Ez a 
fegyvertény az olaszországi hadszíntéren történt meg, amikor 
Széchenyi és Battyányi huszár századaikkal felderítést végeztek, és 
rábukkantak egy előrenyomuló francia curassier ezredre. A két 
huszárszázad meglepetésszerűen rajta ütött a francia nehéz lovasságon 
és azt szétszórta. 

Ezekben a háborúkban sikert sikerre halmozott még Simonyi 
József, aki mint közhuszár kezdte a 8. Wurmser Huszárezredben, és 
mint a 4. Hessen-Homburg Huszárezred vezénylő ezredese fejezte be. 
Majdnem minden létező kitüntetést megkapott: a Katonai Mária 
Terézia Rendet, a Lipót Rendet, az arany vitézségi érmet és végül 
Ferenc császár bárói címet és birtokot adományozott neki. Egyébként 
Simonyi volt az, aki a pápát kiszabadította francia fogságából és 
visszavitte huszáraival Rómába, ezért még a pápa is külön 
kitüntetésben részesítette. Simonyin kívül azonban voltak még sokan 
mások is, akik vitézségükkel nagy érdemeket szereztek. 

A huszárság mélyen belegyökerezett a magyar nép lelkébe, 
amelynek egy példája  a valószínűleg ebből az időből származó népdal 
is: 

Jól megy dolga a mostani huszárnak,  
Nem kell szénát kaszálni a lovának, 
Mert a széna porcióba van kötve, de van kötve, 
Gyere rózsám, vesdd a lovam elébe. 
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Édesanyám, ki a huszár, ha én nem, 
Ki nyergeli fel a lovat, ha én nem. 
Felnyergelem aranyszőrű lovamat, de lovamat, 
Oszt lerugatom véle a csillagokat. 

Az 1848-49-es szabadságharc kitörésekor egymásután szökdöstek 
haza az idegen országokban szolgáló magyar huszárok a Haza 
védelmére. Lenkey kapitány még az egész századát is hazahozta, 
amelyről nagy költőnk, Petőfi Sándor, versben emlékezett meg. A 
szabadságharcban is az első győzelmes csata a huszárok nevéhez 
fűződik: 1848 december 18-án Görgey Artúr huszáraival csúfosan 
szétveri Mosonynál Jellasich báró lovasságát. Az 1849 március 18-án 
vívott rendkívül véres nagysallói csatában, egy osztrák születésű, de 
magyar szívű huszártiszt, báró Pöltenberg Ernő – a  későbbi aradi 
vértanú – tűnik ki, aki lovasrohamával eldönti a csata sorsát. Őróla 
mondták a huszárok, hogy németül beszél, de a csatatéren magyarul 
verekszik. A komáromi csatában folyik le a háború legnagyobb 
lovasütközete a huszárok és a császári lovasság között, amely a 
huszárok győzelmével végződik.  

 
Az első világháború kitörésekor a huszárok ismét hamar 

közismertté váltak, mint a vörös ördögök, piros nadrágjuk és rámenős 
szellemük miatt. Azonban, a világháború sok változást hozott a 
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hadviselésben, és a lovasság szerepe a különböző gyorstüzelő 
fegyverek hatására egyre kisebb lett. Többször kellett a huszároknak 
lóról szállva gyalogharcot folytatni. Az 1914 decemberében 
megindított orosz offenzíva a Krakkótól délre harcoló 4. osztrák-
magyar hadsereget akarta oldalba támadni és bekeríteni. Az orosz 
tömegtámadásnak a soproni cs. és kir. 9. huszárezred állta útját 
Limanovánál lóról szállva. Látva a közelgő nagytömegű ellenséget, 
Muhr Ottmár ezredes, ezredparancsnok pisztollyal a kezében: „Előre 
fiuk! Éljen a király!” kiáltással rohamra vezeti a huszárokat. Iszonyú 
kézitusa fejlődik ki, a nem gyalogharcra kiképzett huszárok szurony 
nélküli rövid karabélyokkal és csak 50 db. tölténnyel küzdenek, de 
hatalmas véráldozat árán végül mégis visszavetik az ellenséget. 
Sopronban, a Deák téren levő huszár emlékművön vannak megörökítve 
hősi neveik két hatalmas bronztáblán, ahol első helyen áll Muhr Ottmár 
neve, aki postumus Ferenc Józseftől megkapta a Mária Terézia Rendet 
és a bárói címet. 

A második világháborúba Magyarország 1941. június 27-én lépett 
be, amikor Horthy Miklós kormányzó kiadta a támadási parancsot a 
vitéz Szombathelyi Ferenc altábornagy parancsnoksága alatt az 
északkeleti Kárpátokban felvonult magyar csapatoknak. Az itt felvonult 
magyar erők az első hegyidandárból, a 8. határvadász dandárból, a 
gyorshadtesthez beosztott 1. és 2. gépkocsizódandárból, és az 1. 
lovasdandárból álltak. 

A magyar csapatok gyorsan elfoglalták a Kárpátok előterét, majd a 
hegyi és határvadász alakulatokat visszahagyva megszálló erőnek, a 
gyorshadtest tovább folytatta előnyomulását a Runstedt vezérezredes 
által vezetett 17. német hadsereg déli szárnyán. A lovasdandár  
hadrendjébe főként huszár és lovastüzér alakulatok tartoztak. A 
gyorshadtest kiváló harciszellemmel tört előre, néha a szomszédos 
német csapatokat is hátrahagyva. Ebben az előretörésben történt meg 
augusztus 15-én a világháború, sőt, talán a történelem utolsó 
huszárrohama. A német előnyomulás elakadt az igen erős orosz 
ellenállásban és a németek minden támadását az oroszok visszavetették. 
Ekkor jelentek meg a 4. Hadik huszárezred huszárjai, Mikecz Kálmán 
őrnagy, osztályparancsnok rohamot vezényelt és a huszárok vágtató 
lovaikon kirántott fénylő kardjaikkal megrohanták az oroszokat. Eleinte 
az oroszok leadtak néhány lövést, de utána pánikba estek és 
megfutamodtak, a huszárok pedig lóhátról kergették a menekülő 
ellenséget. A gyorshadtest 80 nap alatt majdnem 1000 km-t tört előre, 
3000 orosz foglyot ejtett és Nikolajev elfoglalása után Iziumnál érte el 
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a Donyets folyót. Ezek után a gyorshadtestet kivonták a harcokból és az 
hazatért jól megérdemelt pihenőre.  

1942-43-ban a tragikus sorsú 2. hadsereg hadrendjében, amely 200 
kilométeres frontszakaszt védett a Don partján, 12 önálló huszárszázad, 
18 gyalogezred közvetlen huszárszakasz, valamint 4 huszárüteg harcolt, 
akik derekasan kivették a részüket a nyári hídfőcsatákból is. Sajnos, a 
magyar lovak nagy része nem bírta az orosz telet, így lóállományuk 
nagy része odapusztult, s hogy megőrizzék a huszárokra jellemző 
mozgékonyságot, sí alakulatokat szerveztek belőlük és így küzdötték 
végig a téli visszavonulás veszteségteljes harcait. Néhány példa a 
súlyos veszteségekre: az eredeti 277 fős huszárszázadokból a 20. 
huszárszázad 112, a 9. pedig 63 fővel tért haza. (Kelenik, Ságvári, 
Szabó, Zachar: „A Magyar Huszár”, 124. oldal) 

 
Benyovszky István: Lovas járőr az égő Sztanij-Oszkolban (olajfestmény). 

 
1943-ban, az új hadi tapasztalatok folytán a lovasságot újra 

szervezték, kicserélték a hagyományos huszárkardot szuronyra, 
géppisztolyra, és gyalogsági ásóra. A két eredeti lovasdandár megszűnt, 
a honvédség felállított egy három huszárezredes lovashadosztályt 
gyorsan mozgó tüzérséggel és műszaki csapatokkal együtt. A 
hadosztály parancsnokságot Vattay Antal altábornagy vette át. A 
kormány ezt a modern seregtestet meg akarta tartani az ország 
közvetlen védelmére, de végül mégis engedett az erőszakos német 
követeléseknek és kiadta az orosz harctérre. Először a hadosztály a 
Pripjet mocsaraknál nyert alkalmazást a mocsarakban bujkáló 
partizánok ellen. Az oroszok gyors térnyerése folytán azonban hamar 
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front szolgálatot kapott és főként a visszavonuló német csapatokat 
kellett fedeznie, nagyon veszteségteljes utóvéd harcokban. Közben a 
hadosztályparancsnokságot Ibrányi Mihály vezérőrnagy vette át. A régi 
huszárhagyományokhoz méltó kiváló fegyvertények elismeréseként 
Horthy Miklós kormányzó a huszár nevet adományozta a 
hadosztálynak. A román átállás következtében kritikussá vált itthoni 
hadihelyzetre való tekintettel, a kormány hazarendelte a hadosztályt, 
amelynek egységei megérkezési sorrendjükben rögtön harcba léptek a 
hazai föld védelmében. A hadosztályt ekkor már Schell Zoltán ezredes 
vezette. Az Alföldön, Csepel szigeten, Budapest védelmében, majd a 
Vértes hegységben harcoltak, ahol az oroszokat egy időre vissza is 
szorították. A háború végével a huszárok is osztoztak a honvédség 
sorsában és a hadosztály 7200 főre apadt része 1945 április-májusban 
esett amerikai fogságba, Ausztriában.  

* 
Előadásomnak az volt a célja, hogy egy rövid megemlékezést 

tartsak a huszárokról, erről a kimondottan magyar fegyvernemről. 
Természetesen több évszázad történelmét nem lehet összesűríteni 45 
perces visszaemlékezésbe, csupán a különböző történelmi korokból 
egy-egy pillanatfelvételt tudtam nyújtani, amely többé kevésbé 
illusztrálta az akkor történteket. 

A hadi technika túlhaladta a lovasságot a második világháborúban, 
de az elődöktől örökölt ősi huszárszellemet nem. A magyar történelem 
legdicsőbb lapjait írták a huszárok évszázadokon keresztül és ne 
feledjük el őket, legyünk büszkék rájuk, bármerre is járunk a nagy 
világban, s ne hagyjuk, hogy mások elrabolják tőlünk dicső emléküket. 
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Csihák György 

A NAGY CSALÁS –  
A VILÁG PÉNZÜGYÉVEL 

Napjaink legnagyobb szabású gazdasági csalása a világban a 
pénzügyi- és a valutarendszerrel való üzelmek útján történik. 
(Megjegyzés: A dolgozatban szereplő minden adat nyilvános.) 

A pénzügyekkel való visszaélés elsődlegesen azzal vált 
általánossá, hogy világméretű lett, miáltal a nemzeti kormányok révén 
már nem ellenőrizhető, nem akadályozható, mert idejétmúlt nemzeti 
törvények következtében tulajdonképpen törvényesen történik. 

Az viszont biztos, hogy mint minden csalás, úgy tartósan, hosszú 
távon ez sem válhat az áldozatok tartós kárára és a tettesek 
gazdagítására, mivel egyetlen szabad pénzügyi rendszerrel sem lehet 
tartósan visszaélni. 

I. A valóságos pénztől a névleges pénzig 
Az elmélet szerint, a pénz legális csereeszköz, ami 

értékmegőrzésre is szolgál, ezért kibocsátása régebben az állam 
kizárólagos joga volt. A pénzként szereplő arany-, ezüst- és rézpénzt az 
állam verette. Az állam szavatolta a fém tisztaságát és az érme súlyát, 
miáltal kül- és belföldön mindenki ismerte bármely érme értékét. Így a 
fém pénzérme nemcsak csereeszköz, hanem tartós érték hordozója is 
volt. 

Az államnak aranynak  és ezüstnek kellett lennie a pénzkiadáshoz. 
Ezért volt fontos, hogy a bánya is az állam kezében legyen, hogy 
ilymódon az érmét kiadhassa. A polgárok viszont tudták, hogy az állam 
csak annyi pénzt adhat ki, mint amennyi nemesféme van. Tehát a 
nemesfémkészlet volt az alapja a természetes nemesfém 
pénzrendszernek. Ötvözéskor a nemesfém arányának csökkentésével 
uralkodók egyre-másra megpróbáltak több pénzhez jutni, mint amennyi 
nemesfémük volt. Az eredmény az lett, hogy kereskedők, polgárok a 
rossz pénzt továbbadták, a jót megtartották, mígnem mindenki rájött a 
dologra és a rossz pénzt újra be kellett olvasztani. Természetes 
nemesfém pénzrendszerek voltak egészen az első világháborúig. 

A természetes nemesfém pénzrendszernek az a hátránya, hogy az 
arany nem szaporítható a gazdaság növekedése mértékében, így a 
pénzhiány a gazdaság erőteljes növekedését fékezi. Ennek 
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következtében sok állam áttért az indirekt, a közvetett aranypénzre: 
rendelkezvén egy bizonyos arany mennyiséggel, erre alapozva kiadtak 
állami bankjegyet, amit könnyebb szállítani, amivel egyszerűbb fizetni 
és nagyobb értéket lehet őrizni. Értéke azon alapult, hogy ez a bankjegy 
a központi banknál bármikor bemutatható és megfelelő mennyiségű 
aranyra vagy ezüstre volt cserélhető (aranyvaluta). Ilyen alapon az 
állam akár több névleges pénzt adhatott ki, mint amennyi nemesféme 
volt, mivel általában csak kevés bankjegy-tulajdonos ragaszkodott 
bankjegye aranyra történő beváltásához. Normális körülmények között, 
kevesebb mint 10% arany elégséges volt 90%-kal nagyobb 
pénzforgalomhoz szükséges bankjegymennyiséghez. 

A rendszer működött világszerte, mivel olyan országok is, amelyek 
aranykészlettel nem rendelkeztek, meghatározott átváltást biztosítottak 
saját nemzeti bankjegyük és más olyan bankjegyek között, amelyek 
aranyhoz voltak kötve. Mindaddig, amíg ez a biztosított átváltás 
valóban működött, a polgárok bízhattak abban, hogy ők – mégha 
kétszeres átváltás útján is – névértékű bankjegyüket valóságos pénz 
érmére (aranypénzre) cserélhetik, tehát legalább közvetett biztonságuk 
volt. 

II. Állami pénzből magánpénz 
Az állami pénztől való eltérés útján a döntő lépés az USA-ban 

történt 1913-ban a Federal Reserve System magalapításával. Noha az 
amerikai alkotmány szerint csak arany és ezüst lehet törvényes fizetési 
eszköz, a Rotschild és a Rockefeller vezetésű két magán pénzmágnás 
csoport által alapított kartell megszerezte a jogot saját pénz kiadására, 
amely pénz hivatalos fizetési eszköz lett, amiért kezdetben az amerikai 
központi kormány kezeskedett. Az első világháború után ez a bank 
összevásárolta a világ aranykészletét, aminek az lett a következménye, 
hogy sok más pénz nem tudta aranyfedezetét megőrizni, az 
elértéktelenedésben összeomlott, s így létrejött az első gazdasági 
világválság.  

Ezért a második világháború után 1944-ben Bretton Woods-ban 
meghatározták az új arany-dollár tartalmat. A világháború alatt az USA 
a hadviselő felektől aranyban követelte a fizetést hadiszállításaiért. Egy 
sor állam aranytartaléka – így a magyar is – mint hadizsákmány az 
USA-ba vándorolt. Így odakerült több mint 30.000 tonna arany – több, 
mint amennyi az összes többi országnál volt. Ez az arany a dollár 
fedezetét szolgálta. Mivel a világ központi bankjaiban többnyire a 
dollárt mint tartalékpénzt tartották, az USA több dollárt tudott kiadni, 



197 

mint amennyi aranya volt. A világ államainak ugyanis dollárra volt 
szükségük, hogy megvegyék azokat az alapanyagokat, amelyeket csak 
dollár alapon árultak. Az arany mellett egyre inkább a dollár lett a 
központi bankok fő pénztartaléka. Megkezdődött a dollár uralma a világ 
felett. 

Nixon elnök 1971-ben felmondta a dollár aranyra való átváltási 
kötelezettségét (tehát az arany-dollár tartalmat) és egyúttal az állami 
kezességet is. Azóta a dollár-pénzjegy nem valódi arany, állami 
kezességgel sincs fedezve, hanem a Federal Reserve Bank (FED) 
magánpénze. Azóta a dollár és a világ minden más pénze - kivéve a 
svájci frankot – nem értékálló, hanem csak nyomtatott hivatalos fizetési 
papír. Ez alól egy kivétel van: a svájci frank, amit soha le nem 
értékeltek, amit a Svájci Államszövetség, továbbá valamennyi kanton 
saját bankjában lévő aranykészlet több mint 100%-ban fedez. 

Törvénnyel ugyan kényszeríthető egy semmivel sem fedezett pénz 
állami csereeszközként való elfogadása, de értékmegőrzésre nem. A 
pénztulajdonos bizalma kell ahhoz, hogy pénzét hosszútávon 
értékmegőrzőnek tartsa. Valamely szabad mennyiségi-pénz hosszútávú 
átváltási értéke – vagyis a bizalom – a pénz, illetőleg a pénzmennyiség 
hiányától függ. A gond az, hogy az utóbbi 30 év alatt a világban az 
áruk forgalma csak négyszeresére, míg a pénzmennyiség 
negyvenszeresére nőtt. 

A pénz mennyiségének növekedése mindig inflációt eredményez, 
az infláció viszont nem más, mint a pénz elértéktelenedése. A baj 
orvoslására három gyógymódot találtak: 

1. a Federal Reserve System, a diktatúrák és az alacsonyan fejlett 
országok a „szabad mennyiségi-pénz” elvét követték, ami azt 
jelenti, hogy a politika és a magán-banktulajdonosok pénzzel 
való üzelmeit a törvény nem szabályozza; 

2. a legtöbb ország az „irányított mennyiségi-pénz” elvét 
érvényesítette. Ezek előírták, hogy központi bankjuk 
meghatározott célokat kövessen, mint növekedés, teljes 
foglalkoztatottság stb. A nemzeti politikának ez elegendő 
befolyási lehetőséget biztosít a központi bankra és a pénzre, és 
rendszerint oda vezetett, hogy politikai befolyásra a nemzeti 
pénz elértéktelenedett (pl. Franciaország, Olaszország, 
Spanyolország stb.); 

3. a német pénzügyi szakemberek már a Bundesbank alapításánál 
semleges, államtól független „negyedik hatalmat” igényeltek a 
bank számára, hogy ellent tudjon állni a pénzmennyiségre való 
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politikai nyomásnak, hogy a polgárnak bizalma legyen a pénz 
értékállandóságában. Valójában a Bundesbank kötelezően 
őrködött a DM értékállandósága felett (semleges pénzelmélet) 
és messzemenően független volt az államtól. Ez oda vezetett, 
hogy a DM mint szilárd pénz, egyre inkább keresett 
pénztartalék és értéktárgy lett. Ez után már nem meglepő, hogy 
Thacher és Mitterand minden ellenkezést lesöpörve nyomult a 
DM ellen, feladását a német újraegyesítés feltételéül szabva. 
Anglia persze nem csatlakozott az euróhoz. 

Természetesen jelentős árfolyam-feszültség alakult ki olyan 
pénznemek között, amelyek egyike független állami bank által értékét 
őrzi – mint a DM – , míg a másikakkal állami bankok, sőt 
magánbankok önös céljaik szerint szabadon fondorkodnak. 

Míg a német márkát a Bundesbank aránylag értékállandóan 
tartotta, más fontos pénznemek viszont mennyiségük növekedése és az 
infláció következtében egyre jobban elértéktelenedtek, természetesen a 
pénzvagyon tulajdonosai intézkedéseikkel a kemény pénznemek felé 
fordultak és a puhákat kerülték. Így a DM a dollárral való versenyben 
mint pénztartalék egyre nagyobb szerephez jutott a világgazdaságban 
és a központi bankokban. 

Mindenek előtt világossá vált, hogy a forgalomban levő pénz 
mennyiségének állandó növelése az úgynevezett kemény pénzek 
esetében, mennyire puhává tette a magán – illetve állami pénzeket. A 
pénzérték állandóságára ügyelő Bundesbank, a pénzmennyiség növelői 
és az infláció hívei körében a fő zavaró tényező lett – nem csoda, hogy 
a DM megszüntetésével ezt a zavart meg kellett szüntetni, hogy a 
politika által irányított, önállósággal nem rendelkező Európai Központi 
Bank hatáskörébe vigyék. Szűk körben elhatározták, hogy a német nép 
ne határozhasson saját értékálló pénze elvesztése felől. A nép szabadon 
soha nem áldozta volna föl a DM-et. 

Eközben – a svájci frank kivételével – a világ egyetlen pénzneme 
sem rendelkezik valóságos értékkel, a világ pénze elszakadt minden 
értéktől, nyomják gond nélkül mint papírt és szüntelen szaporodása 
révén elértéktelenedik. Hogy az emberek még mindég azt hiszik, hogy 
a kezükben lévő papírpénznek értéke van, annak köszönhető, hogy 
fondorlatos átváltási gyakorlat révén látszat értékarányokkal ámítanak. 
Nevezetesen, ezekkel az átváltási arányokkal (devizakurzusokkal) 
pontosan azok a csoportosulások ügyeskednek, amelyek a pénz 
mennyiségét is növelik. Eközben az amerikai pénzarisztokrácia által 
birtokolt és vezetett Federal Reserve System gyakorlatilag kézbe kapta 
a világ pénzét: 
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1. A FED-magánpénz-dollár már mennyiségénél fogva is 
uralkodik a világban: a forgalomban levő pénzmennyiség több 
mint 75%-a dollár. 

2. Az amerikai pénzarisztokrácia, az általa ellenőrzött 
nyersanyagpiacon is kierőszakolta, hogy csak dollárban 
kereskedjenek. Aki az olaját nem az értéktelen dollár, hanem 
euró ellenében akarja eladni, terroristának minősítik 
(Szaddam). 

3. A többi ország központi bankját is kényszerítik, hogy 
pénzkészletüket egyre nagyobb mértékben dollárban tartsák; 
az Euróbankban ez 90%. Tehát a többi pénznem, mint pl. az 
euró, több mint 90 %-ban értéktelen, csak az amerikai 
pénzarisztokrácia akaratán és hatalmán alapuló papír-dollár 
erején nyugszik. 

4. Eközben még a nemzeti bankokat is óvatosan, vagy 
keményebben (pl. Svájc esetében) arra szorították, hogy 
aranytartalékukat dollár ellenében kiadják, vagy 
„kikölcsönözzék”. Így a világ aranykészlete ismét, mint az 
előző világgazdasági válság előtt, a FED kezében 
összpontosul, úgyhogy az új aranyfedezet (arany tartalom) 
csakis az ő akaratuk és parancsuk szerint lenne megvalósítható 
és a FED tulajdonosai az aranyár újrarendezése révén (prof. 
Greenspan szerint feltehetőleg 6.000 dollár), lenne 
megvalósítható, ami pénzügyi reformot, s így számukra az 
évszázad üzletét jelentené. 

Az amerikai pénzarisztokrácia, a tulajdonában levő FED 
segítségével az egész világon kézben tartja a pénzt. A dollár 
magánpénzük, rajtuk kívül senki nem biztosítja, minden erővel 
fondorkodnak vele, szaporítják és egyre jobban kihasználják 
világuralmi céljaik elérésére és arra, hogy a világ fontos nyersanyagait 
és értéktárgyait összevásárolják. 

Az amerikai pénzarisztokrácia a dollár mennyiségének szakadatlan 
növelésével korlátlan mennyiségű szabad eszközzel rendelkezik, 
amivel megveheti az egész világot. Ezzel a dollártömeggel az amerikai 
állam is kiadhat többet, mint amennyi a bevétele.  

A dollár mennyiségének ilyen tisztességtelen növelésével 
egyoldalú előnyhöz jut, mind az uralkodó amerikai pénzügyi világ, 
mind az általa uralt amerikai vezetés. Ez az oka annak, hogy az utolsó 
10 évben a dollár mennyisége egyre gyorsabban nőtt. 
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Amerika 1982 óta a külvilág felé rémisztően eladósodott – az 
adósság összege jelenleg 5.200 milliárd dollár. Az egész világról 
beözönlő dollártömeg biztosítja működőképességét.  

A német államadósság 1.300 milliárd euró, ami percenként 1.500 
euróval nő. 

Az amerikai állam adóssága a külföld felé szintén drámaian 
megnőtt. Az amerikai állam is mind nagyobb mértékben szállíttat 
magának az egész világról anyagi javakat, amiért értéktelen papírt ad - 
a sarcolás modern módja. 

Ravasz szervezés és zsarolás eredménye, hogy a dollár 
mennyiségének eme mérhetetlen növelése nem vezetett már régen a 
dollár bukásához és a felek által való elutasításához. Évek óta az 
amerikai pénzarisztokrácia és állami vezetés gazdaságilag és 
politikailag arra kényszeríti a világ jelentős központi bankjait 
(Euróbank, Japán, Kína stb.), hogy kivitelükért kapott és összegyűlt 
értéktelen dollárjukat, mint állítólagos értékálló pénztartalékot 
megtartsák. Gyakorlatilag Kína, Japán és Európa központi bankjai a 
polgáraik által szállított javak ellenében kapott mind nagyobb 
mennyiségű értéktelen dollárt készleteznek állítólagos értékálló 
tartalékként. A csatlósok pénze az egyre jobban elértéktelenedő dollárra 
támaszkodik – következésképpen pont olyan értéktelen. Így 
valamennyien egyazon értéktelen pénzhajóban eveznek: a 
pénzszaporítás New Yorkban és Washingtonban élő kitalálói éppúgy, 
mint segítőik a csatlósok központi bankjaiban. 

Ezzel azonban az adós USA maga vette kézbe, hogy a dollár 
hivatalos leértékelésével hitelezőit milyen mértékben szegényíti - azaz 
becsapja – és önmagát, a többiek kárára mentesíti. A dollár minden 
leértékelése, a dollármennyiség kb. 80%-át kézben tartó külföldet 
szegényíti. Az adós szabadon eldöntheti, hogy saját adósságát mennyire 
csökkenti, mivel hitelezőit becsapja. 

A közönségnek eközben a csalárd módon kezelt árfolyamokkal és 
árfolyamkezeléssel azt sugallják, hogy a hamis pénz és a gátlástalanul 
növelt pénzmennyiség még mindég tisztességes átváltási értéket 
képvisel. Ha a pénztulajdonosok rájönnének, hogy csak papírértéket 
tartanak a kezükben és minden más csak ügyeskedés, félrevezetés, ami 
csak az amerikai pénzarisztokrácia hatalmától és céljaitól függ, akkor: 

1. a pénz forgási sebessége jobban nőne a pénz visszautasítása 
miatt; 

2. menekülés indulna az értéktárgyak felé; 
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3. ezzel drámaian emelkedne, majd rohamos lenne az infláció (a 
pénz elértéktelenedése); 

4. a polgárok pénzbeli értékei (értékpapírok, járadékok, alapok 
stb.) a régen esedékes módon elvesztenék értéküket, 
összeomláshoz, második börzekrachhoz vezetnének; 

5. az elértéktelenedés következtében az egész pénzügyi világ 
intézményeivel, kötelezettségeivel összeomlana; 

6. miáltal a pénzügyi újrarendezés elkerülhetetlenné válik.  
A pénzérték drámai csökkenése ellenére állandósága álmát 

egyenlőre álcázva fönntartják a törvényes fizetési eszköz művi 
fenntartása révén. Ilymódon csalóvá válik nemcsak az amerikai 
pénzügyi arisztokrácia, amely az ö FED-jével egyre gátlástalanabbul 
szabadítja a világra a dollártömeget, hanem játékostársai a központi 
bankok is, mint az Euróbank stb. Ezen bankok vetői jól tudják, hogy 
időközben a dollár mennyire értéktelen, mégis támogatják a dollár 
hivatalos fizetési eszköz ábrándját, politikai okokból hallgatnak, saját 
pénzüket szinte teljes mértékben értéktelen dollárral fedezik, miáltal 
saját pénzüket is éppoly értéktelenné teszik. Ha bekövetkezne a 
rendezés, pl. az Euróbank itt állna minden érték nélkül. A legtöbb állam 
aranya, csak mint lehetséges követelés létezne és nem mint valóságos 
arany, ami legfeljebb, feltehetőleg a Federal Reserve Banknál lenne, 
ahonnan viszont kikölcsönözték, tehát az összeomlás alkalmával nem 
lehetne hozzányúlni. A rendszer abból él, hogy ezt a csalást se 
nyilvánosságra hozni, se megvitatni nem lehet. 

Tények: 
1. a világ legfontosabb pénzeit (dollár, euró, yen stb.) oly 

gátlástalanul szaporították és oly ingatag lábakon állnak, hogy 
polgáraik számára már nem töltenek be értékmegőrző 
szerepet. 

2. Az egyes pénznemek közötti átválthatóság már nem 
biztosított, művi úton van fönntartva, a sok fondorlatoskodás 
és félrevezetés következtében. 

3. Az amerikai pénzarisztokrácia papírpénze, a dollár, már régóta 
elvált minden anyagi értéktől (mint az arany), vagy 
pénzmennyiségi kötöttségtől, tehát elveszítette nemcsak 
értékmegőrző szerepét, hanem félrevezeti a világot is 
világméretű árfolyamügyeskedéssel, az értéktelen magánpénz 
gátlástalan szaporításán alapuló látszólagos átváltási értékével. 
Csak ezzel az ügyeskedéssel és az amerikai pénzarisztokrácia 
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hatalmával lehet a dollárba vetett „bizalmat” elhitetni. Ezzel 
szemben, ha a piaci résztvevők tudnák, hogy a kezükben lévő 
pénzjegy névértéke nem más, mint magánemberek értéktelen 
ígérete, akiknek már rég nem volna szabad hinni, akik a 
hatalommal és a pénz értékével állandóan mesterkednek, 
visszaélnek, akkor ebbe a magánpénz dollárba vetett bizalom 
összeomolna. 

Azonos a helyzet a részvényekkel: a legtöbb részvény már nem 
érték, csak értékremény. Aki a nagy részvény-hosszban azt hitte sokat  
keres majd, a részvényár zuhanásakor megtudta, hogy a részvény a 
papír értékén kívül csak remény hordozója, ami gyorsan eltűnhet. A 
börzejátékokban a nyereség vagy veszteség csak remény, nem anyagi 
érték. Pont így van ez a pénzzel is. Annyit érnek, mint a papír, amire 
nyomva vannak. Minden más csak értékremény, ami a züllött, de a 
világ legerősebb pénzügyi hatalmába vetett hitből táplálkozik. 

III. Miként lesz a látszatpénzből anyagi eszköz 
A piac résztvevői ha tudnák, hogy pénzügyi rendszerünk végülis a 

magánpénz-dollár függvénye és hogy ez a pénz minden értéktől 
független, csak a pénzarisztokrácia ügyekedését és visszaélését 
szolgálja, akkor az emberek elveszítenék hitüket, pénzüket nem 
tartanák értékmegőrzőnek, hanem a pénz folyamatos elértéktelenedése 
elől pénzüket értéktárgyakba menekítenék. Pontosan ezt teszik a FED 
mögött álló, minden idők legnagyobb pénzszaporítói: az egyre 
értéktelenebbé váló pénzzel évtizedek óta felvásárolják az 
értéktárgyakat, amit csak elérhetnek: nyersanyagkészleteket, ipari 
műveket, ingatlanokat és minden, többé-kevésbé érintetlen külföldi 
tőkeérdekeltséget, barátságosan, vagy ellenségesen, szinte minden áron. 
Évek óta a világ értéktárgyait, amit csak megvehet, nemcsak az 
amerikai pénzarisztokrácia vásárolja, hanem az amerikai állam is és 
gátlástalanul eladósodik érte a külföld felé - amíg a külföldi hitelező 
bízik a dollár értékében, vagy amíg politikailag kényszeríthető, hogy a 
hamis dollárt pénztartalékba vegye. 

IV. Hogyan vezetnek az anyagi javak egyeduralomhoz? 
A FED mögött álló pénzügyi arisztokrácia céltudatos anyagi-

eszköz politikájával és hamis dollárjával felvásárolt egész piaci 
részeket, ahol egyedülállóvá és egyeduralkodóvá vált: gyémánt, arany, 
réz, cink, urán, telekommunikáció, gázvezeték-rendszer, nyomtatott- és 
elektronikus hírközlés, élelmiszer (Nestlé, Coca-Cola), a hadiipar és a 
légi szállítás nagy része stb. 
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Most folyik a gén-manipulálással való uralomszerzés. A 
génmanipulált állatok és növények szabadalmazottak és engedélyhez 
kötöttek, feltehetőleg a jövőben tudatosan szaporításra képtelenek. Ha 
tehát sikerül a génmanipulációt nagy területen kiterjeszteni, akkor pl. 
minden földműves kénytelen lesz a pl. gén-vetőanyagot monopoláron 
venni, mert saját termését nem tudja vetőanyagként használni. 

Egy másik ilyen játék folyik jelenleg a cukorpiacon. Az EU 
cukorpiacát saját piaci renddel szabályozta azért, hogy a 
földművelőknek megmaradjon a cukorrépa termelés, mivel ez sokuknál 
megélhetési kérdés. A répacukor viszont drágább az amerikai kartell 
által trópuson termelt nyerscukornál. Az amerikai pénzarisztokráciához 
tartozó Nestlé és Coca-Cola közösen azt követeli a tőlük függő 
tudósoktól és politikusoktól, hogy a nemzetközi szervezetekben 
(GATT, Mercosur) lépjenek fel „a cukorpiac liberalizálásáért”. Amint 
ez a felszabadítás megtörténne, a drágább répacukor nem tudná tartani 
magát az olcsóbb nyerscukorral szemben, véglegesen összeomlana az 
európai cukorpiac, amit átvenne - a kezdetben olcsóbb, később viszont 
drágább - amerikai pénzarisztokrácia által uralt nyerscukor kartell.  

Hogy az amerikai pénzarisztokrácia milyen módszerekkel vesz át 
egész ágazatokat, mutatja a Primacom esete. Ez a kábelhálózatot 
működtető cég különösen kedvező módon működik és már régóta 
szemet vetett rá az amerikai pénzarisztokrácia (telekommunikáció 
monopolizálása). Először beépültek a Primacom vezetésébe, majd 
ráerőszakoltak kölcsönt 30%-os kamattal, s végül a jól működő cég a 
kamatfizetés miatt nehéz helyzetbe került, mire az US-Bank szerint 
„most olcsón átvehető”. A játék éppen most jutott utolsó fordulóhoz. 

Hasonló játékba kezdett az amerikai pénzügyi körök képviselője 
Aaron Sommer a német Telecommal. Ezek a körök összegyűjtik 
valamennyi telekommunikációs vállalatot, hogy világszerte 
egyeduralmuk alá hajtsák. Sommer megvett az amerikai 
pénzarisztokráciától egy kis amerikai Telecom céget harmincszoros 
áron - 30 milliárd US dollárért – azért, hogy a német Telecom a saját 
vagyonából ezt a céget megvegye. A következő lépés volt, a német 
Telecom részvények árcsökkentése, hogy azután az amerikai beruházó 
olcsón megvegye. Egyenlőre ebben a játékban Aaron Sommer túllépte 
saját határát és belebukott. Ez azonban az amerikai pénzarisztokrácia 
terveit csak visszaveti, de nem akadályozza. A Telecom magánosítása 
és eladása terv szerint tovább folyik. 

Hasonló játékot űznek a világ energiapiacán, mivel ezek a körök a 
maguk embereit már elhelyezték az eladásról döntő bankok és 
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intézmények vezető testületeiben. Az amerikai pénzarisztokrácia 
képviselője Brzezinski szerint 20 éven belül uralják  a világ vizét. 

V. Hogyan vezetnek az anyagi javak pénzreformhoz? 
Ha jól értjük a pénzügyi világ vezetői tervét, akkor a pénz 

mennyiségét addig kell növelni és értékét csökkenteni, amíg a világ 
valamennyi lényeges javait felvásárolták és uralják. 

Ezek a vezetők jól tudják, hogy pénzhígításuk nem marad titokban 
és egyszer az értékvesztett dollárba vetett bizalom elenyész. A most 
ellenőrzésük alatt tartott lappangó infláció a pénz nyílt, rohanó 
elértéktelenedéséhez vezet, ami szükségszerűen pénzreformba torkoll 
majd. Pontosan ez a vezető pénzügyérek és az USA érdeke. 

1. A pénzarisztokrácia a hamis dollárral előzőleg összevásárolt 
elegendő anyagi értéket, tehát a pénzreform nem érinti majd, 
mivel a rossz pénzből, időben értékálló vagyont kovácsolt. 
Miután eközben sok területen monopol helyzetet biztosított 
magának, akár a világtól is követelni tud monopolárakon 
különleges adományokat. A világ urainak bevétele már nem az 
adó, hanem a diktált nyereség lesz. A pénz urait senki nem 
tudja abban akadályozni, hogy az arany, a gyémánt, a réz, a 
cink, a vasérc, az urán, a víz, a vetőmag, vagy az energia árát 
10, 20 vagy akar 30%-kal emelje és ilymódon a világ népeit 
külön adományra kényszerítse. (Ez már most is történik az 
olajjal.) A világon még soha nem létezett ilyen pénzügyi 
hatalom, még soha senki és semmi nem volt a világ számára 
ilyen veszélyes. 

2. Ravasz módon, az amerikai pénzügyérek a hamis dollárt főleg 
külföldre vitték. A dollárkészlet több mint kétharmada már 
nincs az USA-ban, hanem hitelezőinél. Az USA ugyanis az 
elmúlt években a külföld felé egyre jobban eladósodott. A 
külföld árút (anyagi javakat) szállított, amiért értéktelen 
dollárt kapott. Valamennyi központi bank tele van a hamis 
dollárral. Ha ez hirtelen elértéktelenedik, akkor úgy 
háromnegyed mértékben az USA-n kívüli központi bankokat 
és államokat sújtja. Akkor aztán bánhatják a központi bankok, 
hogy aranyukat eladták és saját nemzeti pénzük - mint a yen 
vagy az euró – alapjává (mint devizakészlet) tették. Az 
uralkodó dollár összeomlásával bukik a csatlósok pénze is, 
mivel biztosítékuk egy része a hamis dollár. Más szóval: a 
dollár várható „reformálása” a világ valamennyi pénzének 
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reformját vonja maga után, mivel ezek legfőbb fedezetéül ma 
még a hamis dollár szolgál. Hogy tehát a magánpénz – a dollár 
– szakadatlan szaporítása az amerikai pénzarisztokrácia 
tulajdonában levő FED által, a dollár puhítását eredményezi és 
ez egyre erősödő inflációhoz, végül pénzügyi reformhoz vezet, 
ez a pénzügyi tudomány alapjához tartozik, amiben senki ne 
kételkedjen. 

VI. Pénzreformból világpénz 
Prof. Greenspan egyszer, óvatlanságból azt mondta, hogy „2007-ig 

valószínű az alapvető rendezés (Dollárkorrektur) és akkor 
szükségszerűen a dollárt és az eurót „euró-dollár” néven egyesíteni 
kellene”. Az amerikai pénzarisztokrácia számára ennek értelme van, 
mert a dollárcsalás 2007-ig eltarthat, legkésőbb addig fenntartható az 
amerikai pénzarisztokrácia zavartalanul szaporított, egyre jobban 
elértéktelenített és csak művi úton életben tartott magánpénze iránti 
bizalom. Tehát a legközelebbi jövőben valami történik majd a 
dollárral. Ha akkor a dollár az euróval egységes világpénzzé válna az 
amerikai pénzarisztokrácia elérné fontos céljait: 

1. Az új pénznem meghozná a régi pénzben való adósság 
leértékelését, miáltal a hitelezők, akik a régi pénzt tartják, 
ennek megfelelően veszítenének. Ha például az új euró-dollár 
20 régi dollárt, vagy 15 eurót ér, akkor a régi pénz ennek 
megfelelően leértékelődik, a régi pénznemben hitelezők 
veszítenek, tehát megérte a játék a magánpénz kiadóinak. 

2. Ezzel mindenekelőtt az amerikai állam is veszítene 
adósságából. Jelenlegi külföldi adóssága 5.200 milliárd dollár, 
50%-os leértékelésnél már csak 2.600 milliárd dollárt 
jelentene. 

3. Vesztes lenne minden régi-dollár tulajdonos, akik készlete 50, 
vagy akár 90%-ban leértékelődne. Ez különösen érvényes 
Kína, Japán és Európa központi bankjai magas dollár-
tartalékára. 

4. Az amerikai pénzarisztokrácia fő célja azonban a világpénz 
elérése, ami fölött uralkodik. Az euró-dollár rendszerben, az 
amerikai pénzelit tulajdonában lévő FED szükségszerűen 
többségi tulajdonos lenne, s így ez az elit uralná az új 
pénzrendszert. Erre a feladata létezik már a Nemzetközi 
Fizetések Bankja, egy magánszervezet, amelynek részvényei 
többségét az amerikai pénzarisztokraták már titokban 
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felvásárolták. Ha ez a bank lenne az euró-dollár-pénz új 
központi bankja, akkor véletlenül ugyanazok a 
magántulajdonosok lennének ennek a központi banknak a 
tulajdonosai, mint akik előzőleg a FED tulajdonosai voltak. 
Ők akkor újfent szabadon tudnák ugyanazt a pénzkiadási 
játékot eljátszani, mint amit a FED tulajdonában tettek, 
méghozzá magasabb szinten – ráadásul úgy, hogy a 
pénzreform következtében adósságukat elvesztették. Az eddigi 
világpénzszaporítást, a nagy pénzügyi csalást, a pénzreform 
eltüntetné. Az új rendszer a régi tettesek zsebébe játszaná az új 
pénzt, miáltal megengedné nekik az új euró-dollárral való új 
játékot újabb 20-30 évre. 

Az amerikai pénzarisztokrácia ily módon, pénzügyi csalással 
nemcsak a világ anyagi javait monopolizálná - közte életfontosságú 
dolgokat, mint a vetőmag, az élelmiszer, a víz, az energia és a fémek - 
hanem ezen túlmenően egyeduralkodó helyzetbe kerülne, kénye-kedve 
szerint alakíthatná a pénzügyi helyzetet, ami olyan pénzgyár lenne, 
mint a mesebeli aranypénzt tüsszögő szamár. 

Eme pénzcsalás közhírré tétele nem okoz majd világméretű 
felhördülést. Elintéznék mint „összeesküvési elmélet”, vagy 
„amerikaellenesség”, vagy éppenséggel mint „antiszemitizmus” 
(Rotschild), avagy az efféle közlést egyszerűen magakadályoznák, 
hiszen az amerikai pénzarisztokrácia birtokában van az egész 
nyomtatott és elektronikus hírközlés. A játék felismerése viszont fontos 
az emberek számára, akik a játszma vesztesei lehetnek. Akinek tehát 
pénze van, halljon és olvasson. 

A fináncoligarchák nagy játékában a világ minden piaci 
résztvevője vesztes, aki túlságosan bízik a pénzben, aki még mindig azt 
gondolja, hogy a pénz a maga csereközvetítő szerepén túl még 
értékmegőrző is. A pénz folyamatos elértéktelenedése az elmúlt 40 
esztendő alatt az embereket láthatóan még nem ébresztette fel. Az 
elértéktelenítés a következő években vágtat majd a keserű véghez, mert 
ez a tettesek célja. Aki tehát súlyt helyez saját vagyona hosszú távú 
értékmegőrzésére, az nem maradhat a pénzértéknél, a biztosítási 
szerződésnél, nyugdíjnál, hozadéknál se készpénznél, hanem át kell 
mennie anyagi javakba, amint a pénzarisztokrácia is mutatja. 

VII. Távlati célok a világméretű pénzügyi csalással 
Amennyire kívülállóként megállapítható, az amerikai 

pénzarisztokraták eredeti célja az volt, hogy uralják az amerikai pénzt 
és azon keresztül az amerikai piacot kényük-kedvük szerint 
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kihasználhassák. Ezt a célt szolgálta a magán központi bank rendszere, 
a FED. Amint Kennedy előterjesztett törvényt ezen magán pénzügyi 
rendszer államosítására, hirtelen meghalt. Ha valaki hozzányúlt ehhez a 
magánpénzlehetőséghez, elveszítette vagyonát, életét. Eközben az 
amerikai pénzarisztokrácia hosszútávú célja túlnőtte a nemzeti keretet. 
Célja a globális magán pénzrendszer, amit a világban az általa uralt 
magán-dollárral messzemenően el is ért, hiszen ez lett a fő pénztartalék, 
az már csak formalitás, hogy legyen egy világpénz is - az euródollár. 

Ha tehát meg akarjuk akadályozni a magán pénzarisztokrácia 
javára történő második világpénz-csalást, és egyáltalán a pénz 
mennyiségének növelésével való ügyeskedést, akkor biztosítani kell 
minden pénzt a kormányzati, vagy a magán-csalás, minden le- és 
felértékelési játék ellen. Ez viszont biztosan nem elérhető, ha a pénzt 
átengedjük a magán-pénzarisztokráciának. Ezek ismét kihasználják a 
fondorkodási lehetőséget és abból hasznot húzva a világot a 
pénzszaporítással becsapják és kihasználják. 

A tapasztalat azt is megmutatta, hogy a legtöbb kormány saját 
pénzét is megcsapolja, ha teheti, ha a központi bankjára és annak 
pénzmennyiségi politikájára hatni tud.  

Tehát arra kell törekedni, hogy a pénzt mind a hivatal, mind a 
pénzarisztokrácia befolyásától függetlenné lehessen tenni, hogy azok 
csalárd játéka kizárható legyen. 

Az biztos, hogy az aranyalapú pénzzel nem lehet olyan könnyen 
játszadozni, mint a mennyiségi pénzzel. Valamennyi aranyalapú 
pénzzel a gond a rendelkezésre álló arannyal van, hiszen a világ 
aranykészlete nagyobb részét az amerikai pénzarisztokrácia kapta 
kézbe. Így valamennyi aranyra épülő pénznem esetében is ők lennének 
a nyerők és kizsákmányolók. Megoldásként marad tehát a mennyiségi 
pénz. Ennek  a pénznek  azonban nem lehet szabad, esetlegesen  
meghatározott, hanem független pénzügyi cél szerint kell alakulnia: a 
pénz mennyisége nem nőhet gyorsabban az árumennyiségnél. A 
pénzügy világból nem indulhat ismét fel-, vagy leértékelő hatás a 
pénzre és a világgazdaságra. Ez kizárólag olyan semleges és független 
központi bankok útján elérhető, amelyek mint „negyedik hatalom” 
élnek, nincsenek magánkézben és kormányok sem befolyásolják. 
Például a Deutsche Bank eredeti formájában, mielőtt beerőltették az 
Euróbankba, megközelítette ezt a kívánatos állapotot. 

A bekövetkező pénzügyi reform egyedülálló lehetőség lenne a 
tettesek, a pénzügyi ügyeskedők és haszonlesők megbélyegzésére, 
ugyanakkor a közhangulat segítségével olyan központi bankrendszer 
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létrehozására, amely nem áll sem a magán pénzarisztokrácia, sem a 
kormányok befolyása alatt. Ez lehetne az évszázad lehetősége. 

Megakadályozni egy független központi bankrendszert mindenek 
előtt a pénzarisztokrácia tudna, amely a már tulajdonában levő 
Nemzetközi Fizetések Bankja segítségével előkészítette a következő 
központi bank- és pénzügyi rendszer új átvételét. Ezért 
elengedhetetlenül szükséges a lakosság és a politika felvilágosítása, 
nemcsak a monopolkapitalizmus és a pénzügy veszélyeit illetően, 
hanem az új pénzügyi rendszert illetően is. 

Zürich, 2005. augusztus 
 

* * * 
 

 
Dr. Várdy Huszár Ágnes előadása alatt.  

Címe: “Behind the Veil: Life of Muslim Women.” Nagy érdeklődéssel hallgatta a 
közönség, amint Dr. Várdy lefestette a nők szomorú  helyzetét egy világtájon, 

ami egészen más, mint a mai Nyugat. 
(Somogyi Lél felvétele) 
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IX. 
BEKÜLDÖTT  ELŐADÁSOK 

 

Cúth János: 

AZ  ISTEN-EMBER  PÉLDÁJA 

Eredeti tartalmát tekintve a Húsvét az egyik legszebb ünnepünk. 
Krisztus feltámadásának üzenetét rejti magában, ami az újjászületés és 
megújulás magasztos reményét nyújtja: hitet és az isteni rend 
érvényesülését az eltévelyedett emberiség számára. 

Az ünnep meghittsége kínálja az alkalmat, hogy számvetést 
készítsünk őszinte és józan előrelátással, hogy a jelenünkben épülő új 
világrend hazugságdömpingjének mocsárvidékére kergetett emberiség 
számára nyílik-e egyáltalán kis- és visszaút? 

Utunk egyre járhatatlanabb és a nihilbe, a pusztulásba vezet. A 
tömegek élén feltünedező „lángoszlopokból” nincs hiány. Csakhogy 
ahányan vannak, annyi felé terelik a népet és túl későn derül ki róluk, 
hogy korántsem lángoszlopok, hanem a mocsárvidék kísértetjelenségei: 
a halál hideg fénnyel pislákoló lidércfényei. 

Pedig mindhiába: az ideális (Istennek tetsző) életnek egy útja van, 
az a bizonyos egyenes, amelyről elbarangolni, hallgatva a csábos 
szirénhangokra – bizony végzetes kaland. 

Most mit látunk: a nevelés eszközei a befolyásolás, de pontosabb 
vagyok, ha azt írom: a félrevezetés eszközeivé váltak. Nem az embert, 
nem az életet szolgálják többé, hanem a pusztulás urát, a sátánt. Egy 
futólagos áttekintés is igazolja: a filmek és videók a képernyőkön 
keresztül fertőzik otthonainkat és gyermekeinket a lélek és tudat 
pestisbacilusával, amit a hollywoodi kultúrgengszterek 
bűnbarlangjaiban tenyésztenek ki. Ehhez asszisztál a televízió és a sajtó 
90 százaléka, sajátos tehetséggel, amely kifejezetten nem égi tehetség. 
Tébolyult őrjöngést idéznek éjt nappallá téve, szörnyszülöttek 
pokoltáncát, (az Oscar-díjas „színészen” és a buzi ripacson keresztül a 
műsorvezetőig), igyekezvén életstílussá tenni a véren gázoló, 
fegyverrel hadonászó dúvadak viselkedését – nem kevés sikerrel.  

 A maga ridegségével és könyörtelenségével mutatkozik meg a 
valóság. Ha az oktatás és nevelés intézményrendszere az ember ellen 
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fordul, akkor nem marad más, mint a család. Ólomsúlyként jelentkezik 
a feladat, az erkölcsi, ideológiai, filozófiai és tárgyi ismeretek szülőkre 
háruló átadásának kötelessége. Riadt tekintettel keressük a segítséget, a 
támaszt, a példát, és tegyük fel magunknak a kérdést: Mi jobb? 
Nádpálca a tanító kezében, vagy csőre töltött hétlövetű revolver egy 9 
éves éretlen tacskó zsebében?... Egy bizonyos, apáink, ha nem is 
mindent, de elismerésre méltón sokat tudtak a mai értelemben vett 
általános műveltség körén belül (is): tucatszám magolták be 
klasszikusaink legszebb költeményeit, álmukból felriasztva is 
elsorolták királyainkat (ma ilyen kérdést nem mernék feltenni 
középiskolás diákjainknak sem), és nem tévesztették össze Ausztriát 
Ausztráliával, ahogy Amerikában szokás.  

Nagyapáink tanítóinak azonban nem kötötték meg a kezét, nem 
béklyózták akaratukat sanda szándékú rendeletek, nemzetgyilkos 
áltanok és kötelezővé tett hazugságok. Ellenkezőleg. Irányításuk 
mellett, a palatáblákon meg-megcsikorduló palavessző nyomán 
szavakká formálódtak az ákombák betűk, az ifjak tudatában történelmi 
rendben sorakoztak fel nemzeti hőseink, és nemzetünk 
dicsőségtáblázata is szépen kiegészült ott, mert nevelőik így akarták, 
így látták jónak. Mint ahogy azt is, hogy a rájuk bízott csemeték 
birtokába jussanak az ősi rendnek és értékeknek. Nem hiszem, hogy 
központi utasításra cselekedtek volna, amikor ízlésre, rendszeretetre, 
szorgalomra, egymás megbecsülésére és egymás tiszteletére nevelték 
az emberpalántákat. 

Aki még nem járt a pokol irányítószáma alá tartozó végeken, egy-
egy ismert korzón, ahol egymást érik a kékre-zöldre mázolt, 
rongyokban fetrengő, kosztól bűzlő és drogoktól disznóvá züllött 
véglények, az talán el sem hiszi, hogy a züllesztés programszerűen 
történik.  

Korunk „Robin Hoodjai” úgy „harcolnak” a kábítószerélvezet 
ellen, hogy ingyen osztogatják a steril injekciós tűket, „nehogy 
megfertőzzék” egymást. – Ja, kérem, ha a drogozásba belehülyülnek, 
vagy belepusztulnak, az más. Nos, hát annyira más, mint a korai 
szexuális élet, amely problémát ingyenes kondomokkal vélik 
megoldani korunk álhumanistái, megkerülve, sőt támogatva az alapvető 
bajt: a gyermekek idejekorán felszított szexuális vágyát, amit egyaránt 
szít a televízió, a művészeteknek hazudott destruáló mozgalom, s a 
társadalmakat átható libertinista felfogás, sőt még az iskola is. Az 
iskolában „szexnevelés” folyik, ahelyett, hogy tartást kölcsönöznének a 
gyermekeknek, ráirányítanák figyelmüket az igazi értékekre, és teste-
lelket nemesítő ismeretekkel, tudással és példákkal látnák el őket 
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útravalóul, hogy tudják és akarják keresni Istennek és Isten Fiának 
igazságait, amelyek többet kínálnak a világ minden kincsénél... Nem. 
Ehelyett kitiltották Istent az iskolákból... Jöhet az új generáció, a 
tanítóikat és osztálytársaikat lemészároló gyermekkorú bestia fattyak – 
a liberális-kozmopolita szellem neveltjei. Nem igen kell félniük, mert 
ott áll mögöttük a züllesztést és emberellenességet, vagyis a bűnt 
pártoló „igazságszolgáltatás”, a tömeg-félretájékoztatás minden 
eszköze... 

Ott tartunk, hogy az emberi épülés fórumainak hiányában a 
tanítókhoz, a magyar pedagógusokhoz kell fordulnunk, kérve őket, 
hogy lássák be, a családon kívül és a családon túl, rajtuk áll, milyen 
útravalót kapnak utódaink. Ha lesz elég erejük és elszántságuk ahhoz, 
hogy az előírt tanterv mellett az életre és magyarságtudatra nevelés 
programját is megvalósítsák, akkor elképzelhető a feltámadás – 
beteljesülhet Húsvét ígérete! 

Örök idealistaként, néha arról álmodok, hogy az emberek mosolya 
mögött immár nem létezik álnokság, számítás és tőrbe csaló szándék... 

„Járj köztünk, drága Isten-Ember, 
Tavasz van, nőnek a gazok 
s kevesek az igaz igazok”.  

(Ady Endre) 
 

Csapó Endre (Ausztrália):  

LENDÜLETBEN AZ ORSZÁG 
− SORVAD A NEMZET! 

A cím első részét a liberálbolsevista kormány fogalmazta és 
forgalmazza, míg a második fele a nemzet sorvadására utal. Valamikor, 
az emigrációban úgy fogalmaztunk, hogy: ha elmennek az oroszok, a 
magyar nép felszabadul az elnyomástól, és akkor helyreáll az élet 
természetes rendje, mert működésbe lépnek a történelem tapasztalatai 
és a nemzet emlékezete, az államalkotó géniusz, és a génekben rejlő 
reflex helyreállítja mindazt, amit kisiklatott egy szerencsétlen háború 
még szerencsétlenebb következménye. Tizenöt év elmúltával itt áll 
előttünk egy torz realitás, az eltávozott oroszokkal megszűnt ugyan 
egyfajta rend, amiben a szocializmusnak nevezett kötött regula 
szabályozta a népet, és leplezte az ország anyagi és szellemi világa 
élősködőinek tevékenységét. A szovjet eltávozása és az egypárturalom 
felszámolása nem a magyar nemzet felszabadulását hozta magával, 
hanem a pártállam kegyeltjeinek a felszabadulását a leplezés kötelme 
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alól, hogy már nyíltan magánvagyonukká tegyék az általuk igazgatott 
állami vagyont, amely tevékenységnek a súlyát és értelmét a fásulttá 
ostobitott társadalom nem is érzékelte. Azt az állami vagyont, amit 
részben magánosoktól raboltak el (komonizáltak, államosítottak), 
nagyobb részben, amit az ország dolgozói létrehoztak a munkatábor-
országban. A pártállam feloszlatásakor nem adták vissza sem a 
megraboltaknak, sem a kizsákmányoltaknak a javait vagy azokhoz való 
jogosultságot. Az eltulajdonításnak a többpártrendszerű demokrácia 
intézményrendjére emlékeztető közhatalmi rend felállítása által adtak 
törvényességet és gyakorlati lehetőséget, mégpedig olyan párt 
kormányzata alatt, amely párt a kommunista uralom eltakarítását ígérte 
a választások idején. A rendszerváltoztatás politikailag bolsevista 
cselekedet, az állami vagyon szétszedése törvényesített fosztogatás 
volt. Ez a mai magyar jogállam. 

A mai magyar jogállam nem érez felelősséget a nemzetért, de az 
ország népe jólétéért sem. Az ország további és folyamatos parlamenti 
demokráciás díszítményei mellé ideológiai bástyát is maga köré von a 
nemzet fölé emelkedett betyártársadalom, a szabadelvűség elvét. Ennek 
lényege a gazdasági életben, az érvényesülésnek szabad utat kell adni, 
az életképesség (a gyengék legázolása) kiválasztó mechanizmusa 
lendíti elő a gazdaságot, ami végül is mindenkinek javára válik. Nos, ez 
a „végül is” soha, sehol nem mutatkozott meg, ellenkezőleg, ahol 
hirtelen sok gazdag keletkezett, ott csak nőtt a szegénység. Az történik 
ma Magyarországon is, hogy a tőkés réteg kivonja magát a közösségi 
felelősség alól, azt az állam nyakába varrja, miközben folytatja az 
állami vállalatok felszámolását, amelyek eddig megterhelték a szociális 
juttatásokat. A bolsevista tőkés társadalom már a rendszerváltoztatással 
beépítkezett az államba, és a törvényhozásba, amely ennek 
eredményeként kezdettől fogva olyan törvényeket alkot, amelyek 
biztosítják az ország folyamatos kizsákmányolását. Ez biztosítja a 
lakosság nagyobb része szegénységben tartását, ami fontos az olcsó 
munkabér állandósításához. 

Nehéz eltekinteni a szimbólumok jelentőségétől. A Szovjetunió 
jelvénye az ötágú csillag, vörösben. Az Egyesült Államok harci gépein 
ugyanolyan ötágú csillagot láttunk, fehérben. A fehér bolsevizmus 
Magyarországon épp olyan nemzetellenes, mint a vörös volt. Ez ma 
növekvő nyugtalanságot teremt a magyar nép körében. Lendületben az 
ország – hirdeti a kormány. A gazdasági mutatók ezt valamelyest 
igazolják is. Csakhogy, a gazdasági mutatók a gazdasági vállalatok 
gyarapodását idézik, de azoknak nagy része külföldi tulajdonú. Arról 
nem látunk kimutatást, hogy melyek a magyar, melyek a külföldi 
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vállalatok, illetve a sorozatban tönkrement vállalatok előbbi avagy 
utóbbi csoportba tartoznak. Arról viszont sokat hallunk, hogy régi 
neves magyar vállalatok megszűnnek. Pl. most éppen tönkrement a 
gyulai hentesárúgyár, ahol a hungarikumnak számító csabai kolbászt 
gyártották. A tokaji borpincék nagyobb részét franciák vásárolták meg. 
(Nekik szabad, Orbán családjának nem.) 

Országszerte látványos a házépítés,  Budapesten különösen. A 
bérbeadás céljából birtokolt lakás ma nagyon vonzó jó befektetés a 
tőkefelesleggel bíró egyéneknek vagy vállalatoknak, és a 
nemzetköziségnek megfelelően a külföldieknek. Arra haladunk, hogy 
magyar ember saját házában csak bérlője lesz a külföldiek honi 
ingatlanának. Az is igaz, hogy ebben a szép Unióban magyarok is 
vásárolhatnak ingatlant egyéb országokban is, spekulációs célra. Ez a 
nemzetköziség szebbik oldala, azonban ebben a kölcsönösségben a 
hamisság oszt rendet, itt is ott is a kiválasztottaknak jut lehetőség. 
„Luxuslakásdömping Pesten” a címe a Népszabadság cikkének, amiből 
az alábbiakat olvassuk: „A luxuslakás építése azért jó befektetés, mert a 
gazdagok biztos keresletet jelentenek, miközben valóban igényes 
lakásból meglehetősen szerény a kínálat is. 

A luxuskategória első lakásai természetesen a budai oldalon 
épültek: a legjobb helyeken, kevés lakásból álló igényes társas házakat 
húztak fel a befektetők. De a megfelelő helyszínek elfogytak, így 
eveztek át az ingatlanfejlesztők a Duna másik oldalára és a belvárosi 
területeket is felfedezték a befektetők. Először persze leginkább a 
külföldiek. Pest egyik legértékesebb terétől a Lánchídra futó Roosevelt 
tértől néhány lépésnyire 1 millió forintos négyzetméterár körül keltek el 
a lakások. Méghozzá úgy, hogy azokat meg sem hirdették, a fejlesztő 
külföldi vevőknek adták el a zömét. Írek, izraeliek és újabban 
spanyolok érdeklődnek a magyarországi lakáspiaci lehetőségek iránt – 
nagy hévvel”. 

Több kerületben, egészen látványosan a IX. kerületben, 
utcatömböket bontanak, ahol szép, modern társasházak emelkednek. 
„Lendületben az ország”, gazdaságilag egyesek és mások részére. 
Külföldi befektetők részére, mert a világon mindenütt sok a pénz, ami 
országokat foglal, jobb kedvében USA-fegyverekkel.  

El kell ismerni, hogy ez a rendszer nagy lehetőséget ad a 
tehetőseknek, az elvtársilag kiemelkedőknek, a minden téren vállalkozó 
szelleműeknek. Ők teremtik meg a lendületet, de aki a nemzet 
egészében gondolkodik, az meglátja ennek a féloldalas fejlődésnek a 
kártételeit is. 
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Az esély nem általános. Ez a probléma, amikor az ország 
egészének felemelése lenne a történelmi feladat. Szocialista örökség, 
hogy a városok lakosságának fele, a vidék lakosságának kétharmada 
jövőtlenül tengeti magát, mialatt lebomlik a gondoskodó állam, amikor 
az államnak ma már az lett a szerepe, hogy a vállalkozók lehetőségeit 
maximálisan kiszolgálja. Ilyenkor pusztul a természet, szennyeződik a 
táj, a bérért dolgozók kevesebbet kapnak, mint ami kellene munkában 
maradásuk feltételeinek újjátermeléséhez, és a haladás által diktált 
fejlődéshez. Romlik a közoktatás, az egészségügy, a jövőépítés. Aki 
teheti, kivándorol, mindenütt másutt jobban értékelik a tudását. 
Családalapításra, gyermekvállalásra nincs mód, minden évben egy 
kisvárosnyi magyar eltűnik a statisztikai táblázaton. A szomorú 
összlétszámon csak az évi egy-két tízezer bevándorló javít, akiknek 
azonban csak egy részük magyar. 

Mindezek tetejébe rossz közérzetet keltenek a baloldali médiumok, 
legfőképpen a televíziós csatornák. Hírműsoruk, szórakoztató műsoruk 
nem a magyarság politikai és erkölcsi megerősödését szolgálja, sokkal 
inkább megkedveltetője mindenféle nyugati dekadenciának. 

Augusztus 20 műsora üdítő kivétel volt a közszolgálati televíziós 
állomásokon. Magyar nap volt, a magyar nemzet napja. Szent István 
ünnepe az ország népe elé hozta azt a Magyarországot, amilyennek 
kellene lennie az év minden napján, amelynek létre kellett volna jönnie 
15 évvel ezelőtt. A tisztavatási ünnepséggel kezdődött a nap. Először 
hangzott el a honvédtisztek esküszövege végén: „Isten engem úgy 
segéljen!” (A határőrök tisztavató esküjében viszont még nem 
szerepelt.) De a fogalomzavar még tart az eskü szövegében: „Hazámat, 
a Magyar Köztársaságot megvédem”... kifejezés hangzott el. Az 
egypárturalom idején keverték össze a fogalmakat, szándékosan, 
Magyarország helyett Magyar Népköztársaságot mondtak, a hűséget az 
iránt követelték meg. A Magyar Köztársaság politikai intézmény, 
amely Magyarországot igazgatja. Olyan intézmény, amelyet 
politikusok, politikai pártok és hatalmi szervezetek tartanak fenn, 
méltatlan eskü vételére. 

Sólyom László köztársasági elnök ünnepi beszéde helyre tette a 
fogalmakat, és remélhetően példát ad a politikusoknak, a hatalom 
megvalósítóinak, a dolgok lényegéről. Már a megszólítás is súlyos 
üzenet: „Magyarország állampolgárai! A magyar nemzet tagjai! Ez a 
megszólítás illik és jár azoknak, akik a mai ünnepen a magyar államfőt 
hallgatják. Ez az a közösség, amelynek ünnep Szent István napja,  
amely képes meghallani ezer év távolságából is ennek a nagy királynak 
üzenetét”... 
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Sólyom László tudta, hogy ezen a napon a szomszéd államok 
magyarsága és a távolabbra került magyar százezrek is vele 
ünnepelnek. Aki nem ünnepelt, az maga rekesztette ki magát a 
megszólítás érvényéből. 

Az Európai Unióval kapcsolatban utalt, nem megnevezve, de 
félreérthetetlenül a magyarságot érintő külön problémákra, és azokat az 
ország vezetőinek, a magyar érdekképviseleteknek, a civil 
szervezeteknek felelősségébe helyezte: „Miért kellene nekünk 
nemzetközi kérdésekben mindig csak alkalmazkodni, mintát követni? 
Tanuljuk meg István királytól, hogy képesek vagyunk önálló 
hozzájárulásra, önálló teljesítményre Európa és a világ dolgaiban! 
Igenis előállhatunk olyan megoldásokkal, amelyek talán szokatlanok, 
de amelyek a mi problémáinkra vannak szabva, és aztán türelmes 
munkával elismertethetjük őket. Valóban részesei vagyunk a 
nemzetközi jog jogrendjének, és kötelezettjei vagyunk az európai 
jognak. De mégis új egyensúlyra van szükség, egyrészt a megszokott 
mintákhoz való alkalmazkodás, másrészt pedig a jól megalapozott saját 
kezdeményezések között. Igen, ezzel a határon túli magyarok ügyéről is 
szólok. Az ő magyar állampolgárságuk fájdalmasan félresiklott. Ez 
nem  maradhat így! Megoldást kell találnunk annak tudatában, hogy ez 
nem puszta jogi kérdés, hanem politikai is. Én egész életemben a jog 
fejlődését kutattam, azt, miként születnek új jogi megoldások, aztán 
miként terjednek, miként ismerik el őket. Higgyék el nekem, a jogban 
is vannak találmányok, vannak nagy felfedezések, és máris léteznek 
olyan jogi újdonságok, amelyek arra figyelemmel is születtek, hogy a 
magyarság határokkal van szétszabdalva. Például ilyenek az 
anyaország jogi, határon túli nemzetrészei azonosságának 
fenntartásában, amely máris a nemzetközi elismerés útján van. De 
ismétlem, ez nem csak jogi kérdés... Meg kell ismerni szomszédainkat, 
az ottani magyarokat ahhoz, hogy békességes megoldást találjunk. Így 
tudjuk csak belátni, mi az, ami sértheti, és jogosan sértheti az ottani 
népek érzékenységét, és mi az, ahol nem engedhetünk a magunk 
igazából. Aztán kellő tudással és empátiával nyugodtan nézhetünk 
Európa szemébe, amikor új megoldásokat javasolunk”. 

Legyen ez a Szent István napi beszéd a magyar nemzetpolitika új 
„Húsvéti beszédje”. Ha lenne még Ausztráliai Magyar Szövetség, 
Memorandumot küldenénk a magyar köztársasági elnöknek, 
üdvözlendő a támogatásunkat elnyerő gondolatokat, megkérve őt, hogy 
javaslattevő hatáskörében kezdeményezzen olyan törvényeket a magyar 
országgyűlés részéről, amelyek a javasolt kérdés tanulmányozását és a 
megoldás gyakorlatba tételét megvalósítják. Néhányszor már 
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javasoltuk, hogy hozzon a magyar országgyűlés olyan törvényeket, 
amelyek törvényes és jogi keretet adnak az egész magyar nemzetnek az 
államhatároktól függetlenül. Miért ne lehetne felemelni a nemzet 
fogalmát olyan köztudati, közjogi és alkotmányjogi szintre, mint 
amivel felszerelte a polgári liberális államfelfogás az állampolgár 
fogalmát. 

Ne legyen megemlékezés a Szent István-i magyar államra annak 
felidézése nélkül, hogy a magyar jogfejlődésben soha nem volt olyan 
szégyenletes példa országunk nem egy szétdaraboltatása során, hogy 
valamely országrész idegen megszállásakor a magyar nemzettesttől 
elszakadt testvéreket a maradék ország eltaszította, tőlük a nemzethez 
tartozás minden jogi és érzelmi kötődését megtagadta volna. Ezt a 
Szent Korona eszmerendje nem engedte. 

A fogalmak tisztásása ott kezdődik, hogy megértsék, főleg az 
illetékesek, hogy a Magyar Köztársaság, tehát a magyar állam nem 
azonos Magyarországgal, és az állampolgárok összessége nem azonos a 
nemzettel. Éppen ideje megtagadni és meghaladni a trianoni 
szemléletet, és felépíteni helyette az élet azon realitásán nyugvó új 
nemzetpolitikát, amely tudomásul veszi a nemzet egységét, és lebontja 
a nemzetet szétválasztó államhatárok magyarellenes hatása szétválasztó 
államhatárok magyarellenes hatásait. 

MAGYAR ÉLET (Ausztrália) 

 

 
Dr. Somogyi Ferencné Sarolta és Somogyi F. Lél a Magyar Kongresszus utolsó napján. 

Somogyi Lél szerkeszti a Krónikát. A könyv készítési munkában már évtizedek óta  
Dr. Somogyi Ferencné az anyaggyűjtéssel és kiszedéssel foglalkozik. (Nádas János) 
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Miklós F. János (Rochester, NY): 

HÚSVÉTI EMLÉKEK 

 
Szeretfalva – Déda 

új vasútvonal építésénél közreműködő honfitársaimnak emlékére, 
akik a szovjet-román kommunista terror mártírjai lettek. 

1942 tavaszán a Kolozsvári 
MÁV Üzletigazgatóságtól a 
Szeretfalva-Déda új vasútvonal 
MÁV Építőfelügyelőséghez 
voltam kirendelve. Beosztásom 
az építésvezető adminisztrációs 
titkárja volt, illetve lettem. Az 
építésvezető Pieri Cézár, MÁV 

műszaki főtanácsos,  olasz származású, minden tekintetben megfelelt a 
hihetetlen nagy terv felelősségteljes kivitelezésének irányítására. A 
főtanácsos édesapja olasz kőműves volt s a dongaboltozatú vasúti hidak 
építésének volt a mestere. Cézár fiú, mérnöki diplomával, a MÁV 
műszaki főtanácsosi rangját érte el, mint a MÁV Újvonalak 
Építőfelügyelőségének vezetője. 

A tervezett 48 km-es vasútvonal 6 építési szakaszra volt felosztva. 
Az V. és VI. szakaszt Rusz és Kenderessy Mélyépítkezési Vállalat 
kapta meg. A cég tulajdonosai Rusz Ervin és Kenderessy Ernő okl. 
mérnökök voltak. Kenderessy erdélyi születésű. Édesapja a MÁV 
utolsó osztálymérnöke volt Aradon. Az V. és VI. építési szakasz volt 
földtanilag a legnehezebb része az új vonalnak, a Mezőség sós, csúszós 
talaja igen sok fejfájást okozott a tervek kivitelezőinek. Kenderessy egy 
igen nagy létszámú munkáscsoportot vezetett és irányított. Meglátszott 
rajta, hogy a K. und K. hadsereg tartalékos tisztje volt s ez rányomta 
bélyegét a cégje munkájára. 

Besztercén (Beszterce-Naszód vm.) az Építőfelügyelőség irodája 
dr. Dán Tudor román ügyvéd tulajdonát képező épület 3. és 4. 
emeletére volt – bérleti alapon – telepítve, új épület s teljesen megfelelt 
a célnak. Az én irodám a 3. emeleten, munkaköröm igen széles skálájú 
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volt. Ma, 63 év távlatából eltűnődöm azon, hogy miként is bírtam 
eleget tenni a sok oldalú munkának. Hát igen! Akkor még fiatal voltam 
s napi 10-12-14 órai munka után az öreg  Kohlrussnál, vagy Bredtnél 
avagy a Magyar Kaszinóban, az elköltött vacsora után még leadtam  
énekszámaimat Keresztesi Ferenc barátom hegedű és a zenekar 
kíséretével. A zenekar prímása, Oszkár, igen szívesen vette, amikor 
Feri barátom átvette tőle a hegedűjét és az étterem közönsége elkezdett 
tapsolni. 

Kohlruss bácsi szász ember volt, ősei 1200 végén érkeztek, 
telepedtek le Beszterce és környékén. Minden nap este 6 órakor rádióját 
bekapcsolta s több állomásról felhangzott a “Lilly Marleen” katona dal, 
ami világháborús sláger lett. Amikor 1945 május 8-án az U.S.A. 
katonákkal találkoztunk, meglepetésünkre azok is a Lilly Marleent 
dudorászták. Az ősz szász bácsi a jenai tűzálló üvegből készült 
kávéfőzőjén készült finom zamatos fekete kávéját, jenai üveg 
poharakban kínálta és kérte a vendégeit, hogy csak 2 kockacukrot 
tegyenek bele, mert akkor adja ki finom aromáját. 1942-ben a Gasthof 
Kohlrussban még nem hiányzott a finom babkávé. 

Nem mulaszthatom el megemlíteni, hogy 1941/42 Szilveszter 
éjszakáját feleségemmel Besztercén nótáztuk, táncoltuk, át, ez volt 
életünk legszebb, legboldogabb szilvesztere. Felejthetetlen! 

Húsvét hete volt 1942 tavaszán. Szerdai napon ki robogott be az 
Építőfelügyelőség irodájába, mint az V.és VI. építési szakasz 
vállalkozó tulajdonos vezetője. Katonás mozdulataival: kézfogás, 
szervusz köszöntéssel. “János! Kérésem volna hozzád: Tudnál 
hálókocsi helyet szerezni az éjjeli vonaton holnap estére? 
Megpróbálom, Ernő! – válaszoltam. 

Nemsokára telefonáltam az IBUSZ besztercei kirendeltségéhez, 
ahol az ügyeket Pál Ilonka intézte. Ilonka fiatal, szép, csinos, keves 
teremtés volt, személyesen ismertük egymást, s így a kérés sikerült.  
Henderessy Ernő és felesége a kétágyas hálófülkét megkapták, 
utazhattak Budapestre a húsvéti ünnepeket otthonukban tölteni. 

Csütörtökön este én is vonatra ültem, hogy a húsvéti ünnepeket kis 
családommal tölthessem. Feleségem szülei is már nálunk voltak 
Hatvanból. Így kislányunknak, Ildikónak a nyuszikák igen nagy örömet 
szereztek. 

Gyönyörű tavaszi és boldog húsvéti ünnepünk volt 1942-ben. Az 
igaz, hogy háborúban voltunk, de álmodni sem mertük a Don menti 
katasztrófát, hazánk szovjet-kommunista megszállását, s hogy a sors 
hova vet majd el bennünket... 
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...húsz év múlva lakói lettünk Brazíliában az Egyenlítő vonalától 
északra Serrado Navio bányatelepnek. Érc szállítására 196 km hosszú 
rendes nyomtávú vasútüzem szolgált, az Amazonas folyam mellett 
Santara kikötő tárolási helyére. A vonal pályafenntartás szempontjából 
két szakaszra volt osztva. Én 1962-ben a II. szakasz supervízorja 
voltam, Serrado Navio székhellyel. 

 
Szeretfalva 

 

A lakótelep épületeit Oscar Niemayer, világhírű építész tervezte, 
aki ugyancsak Brazília új fővárosát tervezte és építője volt. A telepnek 
római katolikus temploma is volt. Minden áldott vasárnap a szentmisét 
olasz misszionárius lelkészek celebrálták. Ezeknek a misszionárius 
lelkészeknek Porto Grande Garimpero településen volt a plébániájuk s 
onnan járták a kisebb-nagyobb lakóhelyeket, ahol a meglehetősen 
primitív nép lelki szükségletét elégítették ki. 

Mind a két pap igen derék, hivatásuknak élő ember volt. Anyagi 
jövedelmük jóformán zéró volt. Sokszor megtörtént, hogy ebédjük 
farinya (mandióka liszt) s hozzá egy főtt tojás, de nem vetették meg 
egyes kígyófajták húsát sem (sózott, szárított hús). Mind a kettő már 
keresztülment a malárián, trópusi betegségen. A Miklós család igen 
megszerette a két olasz Padre-t, s Kata lelkem a szentmisék után 
mindig meghívta őket a vasárnapi ebédre. 

Két héttel húsvét előtt, az ebéd utáni beszélgetésnél Pe Angelo 
sokatmondó arckifejezéssel így szólt: Senhor Miklós! Tudja maga, 
hogy Paredao-n van a főmérnök és ő azt mondta nekem, hogy ismeri 
magát, ugyanis ő is magyar ember. 

Pe Angelo!! Hogy hívják a földimet? – kérdeztem én.  
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Nem tudtam megjegyezni a nevét, mert az bizony meglehetősen 
hosszú. Vasárnap Paredao-n misézek, s majd megkérem, hogy írja le a 
nevét és azt elhozom magának. 

Nagyon örülök neki – mondtam én. 
Ennek a vasárnapnak maradt még egy másik kedves emléke, hogy 

Zsuzsikánkat a saját kérésére Pe Angelo, reverzálisunk ellenére, a 
római katolikus hitre megkeresztelte. Zsuzsink 5 éves már elmúlt s 
ideje volt, hogy meg legyen keresztelve. Kata lelkem tősgyökeres 
református asszony, én római katolikus. A katolikus misszionárius 
papok úgy jöttek a feleségemhez, mint az édesanyjukhoz. Estére nálunk 
kapták meg a szülői házra emlékeztető „születésnapi vacsorát”, ami 
mindig a késő órákig tartott. Wagner, Verdi és Puccini 
operarészleteket, áriákat hanglemezről hallgattuk. Felejthetetlenek ezek 
a szép magasszínvonalú, hitvitázó, muzikális trópusi esték. 

Egy hét múlva örömmel üdvözöl Pe Angelo. 
Senhor Miklós! Itt van a honfitársának a neve. Grubima S.A. Dipl. 

Ing. Ernest Kenderessy. El lehet képzelni a meglepetést. Húsz év után 
létrejön majd egy olyan találkozás, ami nem mindenkivel történik meg. 

Rövid levélben meghívtam Kenderessy Ernőt, látogasson meg 
bennünket Virágvasárnap, Serado Navio-n. Porto Playon állomáson 
várom majd, motorhajtánnyal. A levélfutár Pe Angelo volt, aki BMW 
motorbiciklijével járta a több száz négyzetkilométert kitevő plébániája 
területét, Porto Grande, Fereira Gaomes Paradzo településeket. 

Virágvasárnap de. 10 óra. Porto Playon állomás peronján Quemel 
állomásfőnökkel beszélgettem, amikor a falú felől befutott egy G.M. 
pickup és kiszállott belőle a 20 éve nem látott építési vállalkozó, 
Kenderessy Ernő. Nehéz szavakat találni, leírni, hogy a két erdélyi 
magyar miként ölelkezett össze Beszterce után, Porto Playon amapai 
vasútállomáson. „Ernő! János!” Szemeink könnyesek lettek, hazátlanok 
lettünk mind a ketten és itt a brazil trópusi nap alatt létrejött – annyi év 
után – egy örökké felejthetetlen találkozás két olyan magyar között, 
akik munkásai voltak a Szeretfalva-Déda, rekord idő alatt épült 
vasútvonalnak. Isten áldja Pe Angelót, a motorbiciklis Isten szolgáját, a 
közvetítő futárt. 

Ezután a 8. számú trollyval elindultunk Serrado Navio 
bányatelepre. Gyönyörű vonal az őserdőben, itt-ott Kolonos primitív 
házakkal. Az Equator felett haladó nap erősen tűzött, de nem tartott 
vissza, énekelni kezdtem: „Az erdélyi havasokon sír az őszi szél”... 
amit annyiszor énekeltem Besztercén, esténként, a fárasztó, de nemes 
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munkák után. Boldog idők voltak azok és most is az lett, Ernő 
barátommal együtt. 

„Megérkeztünk, Ernő! Ez Serrado Navio” – Átszálltunk a 152. sz. 
G.M. pickup szolgálati kocsimra és robogtunk fel a hegyen Milósék 
lakásához. Kata lelkem, Zsuzsikánk, meleg szeretettel fogadták Ernőt, 
Ernő bácsit, és pillanatok alatt híre terjedt, hogy Miklóséknak vendégük 
van Paredao-ról, aki ugyancsak „ungarn”. 

Szép Virágvasárnap, boldogsággal teli és amikor beesteledett, a 
„Goziba Kórus” (éneklő majmok) csodálatos koncertje tetézte be ezt a  
...találkozást. 

Utószó: 
Húsvét másnapján Pareado vízi erőmű építési telepén Ernő barátunkat mi 

látogattuk meg. Találkozásaink a hétvégeken rendszeressé váltak, és ezek a 
találkozások, mint annyi sok más, fejezetei életünk megállóhelyeinek, 
állomásainak. Ernő sohasem jött üres kézzel, hozott magával mindig egy üveg 
bort és az „Egri bikavér” volt. 

Az araguari erőmű építésének befejezése után a német vállalat Grubima S. 
A. Kenderessy Ernőt a Xingu folyó vidékén épülő erőmű építéséhez helyezte 
át. Itt Ernő valami veszélyes trópusi betegséget szerzett, a Sao Paulo-i 
Hospitalba – légi úton – szállították. Ernő nem gyógyult fel s földi maradványai 
a Mozumbi sírkertben nyugszanak. 

Régóta terveztem, hogy Ernő barátommal való találkozást papíron 
megrögzítsem. Pe Angelo: „A neve kilométer hosszú, nem tudtam észben 
tartani”. Egy könyv olvasása, prof. dr. Kubinszky Mihály: „Erdélyi 
vasútépítkezések” adta meg a löketet ennek az emléknek a megírásához, és 91 
éves fejjel nekirugaszkodtam. 

Az írás ideje alatt két zenélődoboz csilingelt felváltva. Először a „Székely 
Himnusz”, másodszor  Ari Baraso: „Aquarella de Brazil”.  Isten nyugosztalja 
Kenderessy Ernőt! 

 

Gönc László (Chicago, IL): 

EURÓPA BŰNE TRIANON 

Ötödik éve, hogy csaknem teljes pompájában áll Nagykanizsán a 
Nagymagyarországi Emlékmű, amely elsősorban Rózsás János, Rajnai 
Miklós, Fliszár Károly, Pócza Attila, Szemenyey-Nagy Tibor és 
Törőcsik Pál áldozatos munkájának köszönhető. De természetesen 
annak a sok száz adományozónak is, akik erejükhöz mérten segítették, 
hogy az 1952-ben elföldelt szobor ismét a helyére kerüljön. 
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A 2005-ös megemlékezés is, mint korábban azért is megható, mert 
a valamikor Nagy-Magyarország területéről sokan érkeznek. Megható a 
cserkészek és csendőrök sorfala, a huszárok bevonulása, a tárogató szó, 
a Jézus Szíve templom Szent Imre Kórusa által felcsendült tiszta szép 
énekek. 

A teljesség igénye nélkül ezúttal hadd álljon itt két beszéd: Rózsás 
János íróé, a Gulágokat megjárt nagykanizsai díszpolgáré, valamint a 
szobor helyreállításában művészettörténészként is oroszlánrészt vállalt 
Pap Gábor, Magyar Örökség díjas professzoré. 

Elsőként tehát Rózsás János beköszöntőjét olvassuk: 
„Mélyen Tisztelt Megemlékező Közönség, Hölgyeim és Uraim! 
Megint eltelt egy esztendő, és szívet melegítő látvány, hogy ismét 

ilyen szép számmal találkozhattunk a Nagymagyaországi Emlékmű 
előtt, immár a nyolcvanötödik gyászos évforduló alkalmával kell 
emlékeznünk arra a végzetes tragédiára, amikor a mohó és telhetetlen 
szomszédaink több évtizedes aknamunkájának eredményeképpen a 
versaillesi Trianon palotában darabokra tépték az ezeréves Nagy-
Magyarországot. Az első világháború után a magukat győztesnek 
kikiáltó és ítélkezésre feljogosítottnak tartó nagyhatalmak felborították 
az egyensúlyt Európa nyugati felében is, de ezen a Kárpátok bércei 
által koszorúzta tájon, égbekiáltó bűnt követtek el a magyar nemzettel 
szemben. Most már tudjuk, hogy a Versailles környéki 
békediktátumokkal elvetették a második világháború lélekmérgező 
sárkányfogait. Hamis ideológiák alapján kialakult, világhatalomra törő 
diktatúrák  sarjadtak ki és osztották meg gyűlöletkeltő tanokkal Európa 
amúgy is békétlen népeit. A második világégés hallatlan véráldozata 
sem hozta meg az áhított békét, a hatalmi harc elcsitulását, hanem a 
hidegháború idegborzoló légkörét, amelyet napjainkra a terrorizmus 
világméretű fenyegetése váltott fel. 

Sajnos, mi magyarok, a számos történelmi fejlemény, a 
szomszédos, mesterségesen keletkezett országok átrendeződése, a 
térképek átrajzolása után  még mindig nem juthattunk el legalább addig 
nemzeti sérelmeink kiküszöbölésében, hogy a határon kívülre 
száműzött honfitársainkat hazánk teljes jogú állampolgáraiként az 
anyaország részeinek tekintsük, a közénk nyolcvanöt éve leereszkedett 
határsorompók ellenére. Hála és köszönet hangján szeretnék arról 
szólni, hogy az országos összefogás, áldozatkészség, az egyre 
csordogáló adományok segítségével az itt fölénk magasodó Nagy-
Magyarország Emlékmű az elmúlt év során teljesen visszanyerte 
eredeti felépítészeti – és ezáltal eszmei – megjelenítését. Elkészültek az 
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obeliszkhez felvezető lépcsősorok, a közéjük épített oltárokkal: Mohi, 
Mohács, Arad, Trianon, felkerült az összes vármegye kifaragott és 
kifaragatlan címerpajzsa, az obelisz oldalaira, a csodálatra méltó 
hazafias összefogás, a feledni nem akaró nemzeti öntudat és elszántság 
tanulságául.  

Most itt kell néhány szóban tisztázni az emlékmű helyi elnevezése 
körüli szóbeszédet. Az 1934-es felavatásra készült meghívó Nagy-
Magyarország Emlékműről szól, mint ahogyan hivatalosan ma is 
nevezzük. Közben a  közbeszédben a helyi polgárok a kezdettől fogva 
„Trianon emlékmű”-ként, „Irredenta szobor”-ként is hívták, és ma is 
mondják, a hosszabb elnevezés helyett. Érthető a logika, a 
gondolattársítás, ne is vitassuk. Csak az a baj, hogy az elmúl hatvan 
esztendőben – sok más egyéb mellett – szinte szitokszóként ment át a 
marxista politikai szótárba az irredentizmus fogalma. Az idegen szavak 
szótára szerint: „az irredentizmus területi igényeket,  nemzetiségi 
összetartozás vagy történeti jog címén érvényesíteni törekvő 
mozgalom”. Hát, amikor a két világháború között a trianoni diktátum 
felülvizsgálatát követelték felelős külföldi és hazai politikusok 
egyaránt, talán nem jogos igényről volt szó?! Mivel az emlékművet 
Schless István, a trianoni tragédia után a történelmi Nagy-
Magyarország emlékére állíttatta, érthető, hogy a történelmi vármegyék 
részben csonkán szimbolizált címerei, a felettük magasló Szent 
Koronával, félreérthetetlenül a tragikus békediktátumra emlékeztettek, 
és egyúttal a nemzet feltámadásának reményét sugározták a világ felé. 
Ez tükröződik az emlékmű elterjedt és logikusan is elfogadható népi 
elnevezésében. 

Az elmúlt majd egy évszázad alatt sok reményünk szertefoszlott, 
sok minden visszahozhatatlan, de azt ne követelje tőlünk senki, hogy 
törvényszerűnek fogadjuk el azt, ami természetellenes, lemondjunk a 
határon kívül rekedt honfitársainkkal való testvéri egységünkről? Senki 
ne tiltsa meg nekünk, hogy a magunk igazságát a világ szemébe 
kiáltsuk, és évről-évre visszatérően emlékeztessük az utánunk 
következő nemzedéket, hogy feledni nem szabad! Nem mondhatunk le 
a nemzet létjogosultságáról, a magyarság jövőjéről, a honfoglaló őseink 
által vérszerződéssel alapított Hazáról, a több, mint egy évezred óta 
magyar vér áztatta szülőföldünk valódi határairól”! 

Nagykanizsa 2005. június 5. 
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Szentmihályi Szabó Péter: 

ADÓSUNK EURÓPA 

Volt egyszer egy ország, ahol élt a magyar,  
A Kárpátok védték, ha jött a zivatar. 
Az idők folyamán ráéheztek mások, 
Széjjeldarabolták Nagy-Magyarországot. 
Ki akarta? Ma élők, tehetünk mi róla? 
felelős mindezért a vén Európa! 
Széttépték országunk, és sok millió szívet,  
Kisebbség nemzetünk öt országban így lett.  
 
Ki kérdez meg minket, jó nektek így élni?  
Kinek van jogában szíveinket tépni? 
Trianont sínyli hat ország magyarja,  
Köztük sem sok akad, aki így akarja. 
Fel is sorolhatom: a szép Kárpátalja 
Lakossága magát ősmagyarnak vallja. 
Ott nyílt meg számunkra a Kárpát-medence,  
Ontotta a magyart az áldott Verecke. 
 
Ezeréves multat biztosított nekünk, 
S mi erre a múltra mindig büszkék leszünk! 
De megjelent Trianon és sorsokkal játszva, 
Csodás országunkat darabokra vágta! 
Ekkor szlovák, végül orosz lett Verecke, 
Ez a magyarságnak mindenkorra lecke! 
De mindegy, ki hogy számol, összead, vagy szoroz,  
Ha magyar a magyar, nem lesz abból orosz! 
 
És így van ma Bánát, Baranya és Bácska 
Hetven év óta lenn Jugoszláviában. 
Ezért román Erdély, szlovák a Felvidék. 
Nagy-Magyarországot eképpen vágták szét. 
És Szlovákiában még elvárnák a néptől: 
Váljon meg örökre a múlt emlékétől. 
A szlovák a magyartól – fájdalom – irigyli, 
Ha Felvidéket mond, őt még az is sérti. 
 
Az erdélyieknek sem fényesebb a sorsa, 
Értük is felelős marad Európa. 
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Ők azok, kiket a sors kevésbé kényeztet, 
De annál gazdagabbak: szeretnek, éreznek. 
Ott  vasvillával, bottal erőltetnék rájuk, 
Hogy a magyarokból legyenek románok! 
Ebből kifolyólag békétlenség zajlik, 
De az igaz magyar, nincs, amiért hajlik! 
 
Így nemcsak minket sújt a trianoni átok, 
Kik bennünket tipornak, azokra is szállott. 
Számukra sem hozhat eszményi boldogságot, 
Míg más üldözöttként éli a világot. 
Ausztriában sem mindenkinek mindegy,  
Ha jól is megy sorsa, mégsem cserél szívet. 
Van, ki nem feledi, honnan jön, hova tart,  
Nem hagyja kiölni magából a magyart! 
 
Nézem így sorjában, mi maradt még hátra,  
Sok-sok széjjelűzött magyar a világba. 
Fontosnak tartom, hogy még Bácskáról meséljek,  
Mert születésemtől e vidéken élek. 
Ennek a porában játszottam, mint gyermek, 
Ez oltotta belém, hogy mindig magyar legyek! 
Ez tanított arra, hogy ami nekünk sóhaj, 
Más nemzeteknek az ne legyen óhaj! 
 
Erről a síkságtól látni a végtelent, 
Ez tár fel számunkra multat, jövőt, jelent. 
A magyar nem kér mást, nem a régi földet, 
Egy, amit nem ad fel, hogy értsék végre őket! 
Lássa be a világ a békétlenség okát: 
E nép azért harcol, ne vegyék el jogát! 
Ne legyen a magyar mások keze-lába, 
Ne, ne alattvaló saját hazájában! 
 
Beszélhesse nyelvét, úgy, ahogy tanulta,  
Hisz ő tekinthet vissza a leggazdagabb múltra. 
Soknak nem tetszik, ha mi azt kimondjuk,  
De él az igazság, akárhogy titkoljuk!  
Együvé tartozunk, de büntetnek azóta, 
E hét évtizedért a vádlott Európa! 
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Horváth Katalin (Székesfehérvár, Mo.): 

CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ 

Így kezdődött: Orsolya felhívott, hogy talán most sikerülne 
megvalósítani életünk álmát, elmenni együtt Csíksomlyóra. Férjeink 
nem tudtak volna velünk menni egészségi okokból, így egy csoporthoz 
csatlakozva képzeltük el az utat. 

Érdeklődésemre a Cursillosok egyik csoportját ajánlották. Magam 
is Cursillos vagyok, ez egy lelkiségi csoport. A Balatonalmádi-i csoport 
hirdetett egy hatnapos zarándoklatot. A terv oly jónak hangzott, de attól 
féltem, hogy máris minden hely foglalt. Rögtön beszéltem velük s már 
másnap küldtem a foglalót. A csoport ötven emberből állt össze. 
Egyharmada ismerte egymást, s a többiek egész Dunántúl területéről 
jöttek. Korban vegyesek, nagy örömünkre sok fiatal is volt velünk. A 
zarándok csoportot Szabó János atya, Balatonalmádi plébánosa vezette, 
aki fiatalos, derűs természetével végig igazi lelki atyja tudott lenni a 
csoportnak. Az út megszervezését egy nagyon agilis házaspár hozzáértő 
módon rendezte meg. Mély hitüket s Erdély szeretetét az út folyamán 
megosztották velünk.  

Amerre jártunk, azt a vidéket történelmileg bemutatták, kiegészítve 
hiányos ismeretünket, s felhívták figyelmünket az értékekre, 
látnivalókra. 

Orsolya maratonfutása 9-én kezdődött, amikor Clevelandben 
felszállt a gépre. Első útja apáca nővérünkhöz, Luczern városába 
vezetett. Bevallása szerint Svájcban félönkívületben járta meg a Rigi-
hegyet, s a várost, mert annyira fáradt volt. Hétfőn éjjel érkezett 
Budapestre, egynapos vonatozás után. Öcsiék, vagyis bátyámék várták, 
majd másnap lehozták hozzánk. Összepakoltunk az útra és szerdán 
reggel felvett a Balatonalmádiból induló busz, itt Székesfehérváron. 

Szerda, május 11. 
Korán keltünk s nagy izgalommal vártuk a buszt. Mosolygó arcok 

köszöntötték az új felszállókat. Budapestet érintve értük el a 
Nyíregyháza felé vezető utat. Budáról átérve a pesti oldalra, a Duna-
partján mentünk, mint egy túrista panoráma kirándulás: a Várhegy, a 
Duna-korzó, Hősök-tere stb. Elhagytuk a várost, és közös imádsággal 
készültünk zarándoklatunk első állomására: Máriapócsra. 

Máriapócs görög katolikus városka, első templomába egy török 
rabságból szabadult férfi fogadalmi képet készíttetett egy helyi rajzolni 
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tudó emberrel. Ez a kép az 1700-as években könnyezni kezdett és  
csodák is történtek. Az osztrák császárné kérésére a képet Bécsbe 
vitték, ma is ott van. A máriapócsiak rimánkodására készült egy 
másolat, ami ma is látható, s nagy tiszteletben van tartva. Később nagy 
templom és kolostor is épült. Ezt a templomot látogatta meg II. János 
Pál pápánk a kilencvenes években. A templom pompásan díszített 
görög katolikus templom, díszes ikonosztáziával díszített fala 
kettéválasztja a szentélyt.  

A könnyező Mária kép az oldaloltárnál van. A díszes brokát 
takaróból csak sötét arca látszik mind Máriának, mind a Gyermeknek. 
A Bécsbe elvitt eredeti kép soha többé nem könnyezett, a másolat igen, 
s utoljára 1905-ben. Így annak 100. évfordulóját ünneplik ma.  

A templomnál a zarándokokat várta az ottani pap s minket még két 
igen kedves rokon, unokatestvérünk, Miklóssy András és felesége 
Évike. Egy meleg ölelésre futotta az időből. Orsolya majdnem ötven 
éve találkozott utoljára Andrással. János atya itt celebrálta az első 
közös misénket. Szállt az ének, s az ima. A velünk hozott kéréseket is 
Édesanyánk elé tettük s tudjuk, hogy meghallgatott. 

Még megálltunk megnézni a Nyírbátor-i gyönyörű műemlék, volt 
minorita templomot. Ezt leírni sem tudom, olyan lenyűgöző 
nagyságával és szépségével. A templom mellett a jellegzetes harangláb, 
fazsindelyes, négy fatoronnyal, mintha csipkéből lenne. Ezt a 
toronyfajtát főképpen Kalotaszeg vidékén lehet látni. Jelképes 
építmény. A középső nagy torony Jézust, a négy „fiatorony” a négy 
evangélistát jelképezi. 

A határon minden probléma nélkül, gyorsan átjutottunk. Célunk 
Nagyvárad. A határmenti településeken nagy szegénység látszik. A 
város is megdöbbentett, düledező épületeivel. Megérkeztünk 
szállásunkra, ami azért lepett meg, mert kilóg az addig látott 
városképből. Gyönyörű, nyugati minőségben épített és karbantartott 
zarándokház, lelki és kulturális otthon. Csak ámultunk. Vacsorára 
gulyáslevest kaptunk, s a reggelit is fehér asztalterítős ebédlőben 
tálalták fel. Ennek az otthonnak a megálmodója és kivitelezője egy 
fiatal pap, Imre atya. Erdély szülötte, bejárta a világot, svájci 
segítséggel kezdett ennek a központnak a felépítéséhez. Célja a magyar 
fiatalság megtartása.  

Ma önfenntartó az intézmény, négy különböző saját kis cég tartja 
el: butorkészítés, házépítés, varroda és biokertészet. Ma a város 
lakosságának kb. 30 százaléka magyar. 
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május 12, csütörtök 
Mielőtt tovább mentünk, Imre atyával megnéztük  Nagyvárad 

történelmi belvárosát. Székesegyházát belülről is megtekintettük s a 
még vissza nem adott püspöki palotáját is kívülről megcsodáltuk. 
Miklóssy nagymamámékra gondoltunk. Ott éltek  pár évig, míg a 
második világháború vihara el nem sodorta őket onnan, örökre. Ez a 
város pezsgő kultúrájáról volt híres, sok író, költő, festő neve kötődik 
hozzá. Talán a leghíresebb alakja Ady Endre volt, most is ott kísért 
kedvenc kávéházában. Mi legalábbis ott véltük látni, éreztük jelenlétét. 
A várost a Kőrös vize szeli át, a tágas belvárosi utcákon még látni a 
régmúlt szépségét, polgári igényességét.  

A Nagyváradot és Kolozsvárt összekötő út Kalotaszegen fut 
keresztül. Falvaiban központi helyet foglal el a templom. Házai 
bejáratát díszes székely kapu díszíti. Parányi udvarukból nem 
hiányozhat a magasra felfuttatott szőlőlugas. 

Következő megállónk Bánffyhunyad volt. Ezt a református 
templomot meg kell néznie mindazoknak, akiknek arra visz az útjuk. 
Valamikor ez is templom erődítmény volt, ma már a külső védő falak 
eltűntek. Kívül-belül két különböző stílusban és időben épült 
templomot látni. Ez is, mint minden régi templom, hol katolikus, hol 
protestáns gyülekezet tulajdona volt a sok évszázad alatt. Ma 
református temploma a környék  fogyatkozó magyarságának. A 
tiszteletesné asszony elmondta mind a település, mind a templom 
történetét, gyönyörű magyar nyelven. Mi csak ízlelgettük, s 
rádöbbentünk arra, hogy ma már tőlük kell tanulnunk szépen, magyarul 
beszélni. A mennyezet két különböző korból való fakazettákkal ékes. 
Fa csillárjain Kalotaszeg vidékének mindenfajta kopjafa díszítése 
megtalálható. Az úrasztala felett egy fenyőkből és piros, fehér 
virágokból készített harangszerű koszorú, a pár napja lezajlott 
konfirmációt hirdette. Az itteni konfirmáción a leányok ma is díszes 
kalotaszegi ruhában vesznek részt. A falak végig tele voltak aggatva 
Kalotaszeg legszebb hímzéseivel, az írásos hímzés legszebbjei és 
eredeti mintái lettek összegyűjtve. Ennek a templomnak is jellegzetes 
tornya van, négy fiatoronnyal ékesítve. A térképen felfedeztem, hogy 
Középlak, Miklóssy nagymamánk szülőhelye, amit édesanyánk annyit 
emlegetett, ott van Bánffyhunyadtól nem messze. 

Kalotaszeg mesébe illő tájait elhagytuk, és megérkeztünk 
Kolozsvárra. A főtéren levő Szent Mihály templomnál tett le a busz 
minket. Ezen a napon itt hallgattunk szentmisét, amit nagy 
meghatódottság közepette mondott János atya. Csodálatos volt. A 
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szentmise végén felsorakoztunk egy közös fényképre az oltár elé, s 
zengett a székely himnusz, a szemekből pedig peregtek a könnyek. A 
templom előtt álló Hunyadi szobrot megkoszorúztuk. Talán ebben a 
városban éreztük legjobban, hogy Romániában vagyunk, csak román 
beszédet hallottunk és feliratot láttunk. Az arcok nem tükröztek 
mosolyt. Rossz érzés volt. 

A Mezőség és a Székelyföld következett. Kér híres ember sírjánál 
tisztelegtünk. Székelyudvarhely környékén, Szejkefürdőn, Orbán 
Balázsnak, a székelyföld szerelmesének sírját kerestük fel. A dombra 
vezető út tíz díszesen faragott székelykapu között vezet a síremlékhez. 
A másik sír, Farkaslakán található, Tamási Ároné. Ábel trilógiája talán 
mindenkit megérintett már s a híres mondat: „Azért vagyunk a világon, 
hogy valahol otthon legyünk benne”. 

Itt már közeledtünk célunk felé, éreztük, hogy a lakosság többsége 
magyar vagyis székely. A hegyek s a táj, a Hargita, mind minket 
köszöntött. Híres városokat magunk mögött hagytunk, és sötétedésre 
értünk vendéglátóinkhoz Csíkdánfalvára, ahol kürtőskaláccsal és 
köménymagos pálinkával várt bennünket a falu népe. Hazaérkeztünk 
testvéreinkhez. 

Szállásadóink, három éjszakára fogadtak be minket. Kényelmes 
volt, zarándokoknak megfelelő. 

május 13, péntek 
Kakasok ébresztettek s kisütött a nap. Magduska finom reggelivel 

indított útra mindnyájunkat. Kis dombon, eredeti szépségében áll a 
fallal körülvett erődtemplom, mint egy kis vár. Időben visszamentünk 
az 1400-as évekbe. Talán ez volt a legbensőségesebb szentmise. A 
templom kertjében érdekes ősi sírköveket láttunk, rovásírás 
feliratokkal. 

Gyergyószentmiklós következett. Kérésemre megálltunk, hogy a 
főesperes úrnak küldött dolgot átadhassuk. Nagy örömünkre – terven 
kívül –,  az örmény templomot néztük meg. Az örmények az 1600-as 
években a tatárok elől menekültek és telepedtek ide. Vallásuk örmény 
katolikus. Útunk előtt a családi szálakat tanulmányozva jöttem rá, hogy 
apai dédanyánk családja innen származik. Egy öreg néni mutatott pár 
sírt a templomkertben, vertán felirattal. Különös érzés volt lépten-
nyomon a család múltjával találkozni. 

Útunk célja a Gyilkos-tó és a Békás-szoros. Itt a hegyek közé zárt 
patakot az 1800-as évek közepén földcsúszamlás zárta el és azóta a 
kiálló fenyőcsonkokkal teli veres vízű  meseszép környezetben túristák 
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célpontja lett. A földcsúszamlás nyájukat legeltető pásztorokat is maga 
alá temetett s így kapta a Gyilkos-tó nevet. A tóból kifelé vezető hegyi 
patak végigkísért minket a sziklaóriások közötti szoroson. Néhol 
egészen leszűkült az út a 300 méter magas sziklafalak között. Nem 
győztük csodálni Isten kezemunkáját. Vagy félúton, egy nemrégen 
épült kápolnába betértünk, megcsodáltuk, majd rövid imát mondtunk. 
Ahogy elkezdtük az imát, egy rozsdafarkú pirinyó madár felettünk 
körözve majd az oltárra szállt, velünk imádkozott. 

Bár a szerpentin úton kb. 3 kilométert gyalogoltunk végig a 
szoroson, sajnáltam, hogy vége lett, olyan gyönyörű volt. Az Oltárkő 
nevű szikla, amely még Szent István idejében kapta a nevét, impozáns 
volt s tetején a három kereszt hirdeti Isten jelenlétét. A fenyők 
susogását, a patak morajlását, még most is hallani vélem. Ilyen szépet 
Isten csak jókedvében teremthetett. Itt pár kilométerre voltunk az 
ezeréves magyar határhoz. A szoros végén várt a busz ránk. 

Szérhegyen megnéztük a Lázár kastélyt, a 15-16. században épült. 
Itt nevelkedett Bethlen Gábor erdélyi fejedelem. Ez ma művésztelep, 
minden művész itt hagyja emlékbe egy művét s ebből áll a kiállítás. 
Geréby Hanna munkája is látható. 

Korán pihenésre készült a társaság, másnap minden erőnkre 
szükség volt. Megint meglepetés ért bennünket. Geréby Stefi és János, 
clevelandi jó barátok felkerestek, mivel Gyergyószentmiklóson 
elkerültük egymást. Volt öröm és ölelkezés, nagyon jól esett 
látogatásuk. 

május 14, pünkösd szombatja. 
Csíksomlyó története: A csodatevő Mária-szobor már 600 éve 

vonzza a híveket. Ehhez jött az 1967-es esemény. János Zsigmond 
fejedelem megtámadta és unitárius hitre akarta kényszeríteni a csíki és 
gyergyói székelyeket. A gyergyóújfalusi István pap vezetésével sikerült 
megfuttatni az ellenséget, ez a csata pünkösd szombatján történt, s 
azóta a fő búcsú ekkor van. Ennek a napnak az emlékére, az első 
keresztalja mindig Gyergyóalfalu. A moldvai csángók ma is gyalog 
jönnek a „Baba Máriához”, virrasztanak, s hajnalban várják a 
napkeltében meglátni a Szent Lelket és Máriát. 

Elérkezett a nagy nap. A társaság egy része, csatlakozva a falu 
keresztaljához, hatkor elindult – gyalog – Csíksomlyóra. Orsolya is 
velük ment. Már kora hajnaltól zúgtak a harangok, köszöntve az 
átvonuló búcsúsokat. Minket busz vitt később utánuk, és a faluban 
csatlakoztunk hozzájuk. Itt már, mint a patak folyóvá duzzadva, több 
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keresztalja együtt énekelve sietett Máriához. Vagy két kilométeres 
egyenes utca vezet végig a templomhoz. Itt már könnyeinktől alig 
láttuk az utat, csak a templomot néztük.  

Orsolya leveléből idézem: ... „a Szűzanyánál végig éreztem azt a 
csodálatos belső örömet, hogy hazaértünk. Valahogy olyan lehet ez az 
érzés, mint mikor meghalunk és Isten elé sietünk”... 

A templom elé érve hangos bemondón minden keresztalját 
köszöntenek, felsorolva, honnan, hányan, s ki vezeti őket. Innen kellett 
feljutnunk a Somlyó-hegyre. Megpróbáltatás volt mindannyiunk 
számára, de főleg a hajnal óta gyaloglóknak. Már-már úgy éreztük, 
hogy nem bírjuk tovább, egymást támogatva mégis célba értünk. 

Amerre csak a szem ellátott, emberek százezreit, zászlók sokaságát 
lehetett látni. Megrendítő, megrázó csoda volt, amelynek részei 
lehettünk. A Csíkdánfalva-i keresztalja az oltár mögött kapott helyet, de 
nem volt zavaró, hiszen a kihangosítókkal tisztán hallható volt minden. 
Ragyogott a napsugár, s több százezer ajkon felcsendült az ének. A 
szentmisét a gyulafehérvári érsek,  dr. Jakubini György végezte, a 
főszónok Hajdó István gyergyószentmiklósi főesperes volt. A 
szentbeszéd nagy hatást keltett, főtémája a család volt. A „pelenkák” a 
jövő, a nemzeti megmaradás zászlajává magasztosítva mindenkinél 
visszhangra talált. Hajdó István atya külön fejezetet érdemelne. 
Karizmatikus egyénisége miatt, az ottani nép, a ma Márton Áronjának 
tartja. A szentáldozásnál János atya elhozta hozzánk, az erdő szélére az 
eucharisztiát. Látni kellett volna mosolygó arcát, amikor felért 
híveihez. Később tudtuk meg, hogy a csoport egyik tagja akkor járult 
először szentáldozáshoz. 

A mise végén szem nem maradt szárazon, amikor a székely, majd 
a magyar himnuszt énekeltük. Testünk fáradtságát elfelejtettük, lelkünk 
csordultig megtelt, ezt leírni, megfogalmazni, nem lehet. 

... „olyan jó volt magyarnak és vallásosnak lenni, és ott lenni 
mindenkivel ... tudatni a világgal, hogy mi magyarok létezünk, és 
hiszünk Istenben”... (Orsolya) 

Nyugodt fegyelmezettséggel oszladozott a tömeg. Sokan másnapig 
maradtak, virrasztottak és a napkeltét várták. A falubeliek többsége 
maradt, másnap gyalog tették meg az utat visszafelé is. Az oltár előtt 
volt egy gyors cursillós találkozó, ahol a testvérek köszöntötték 
egymást, majd elénekeltük a De Dolores indulót, s utána búcsúztunk. A 
lefelé vezető út sem volt könnyű, mint egy nagy folyó, úgy 
hömpölygött az emberáradat. A kegytemplomba képtelenség volt 
bejutni. A cursillós zászlót figyelve mindenki célba talált. Még Jant is 
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megtaláltuk, aki a mise előtt elkeveredett tőlünk. Jan, a közkedvelt 
utitárs, holland, akinek a szíve magyar. Citera zenével kedveskedett 
esténként vacsora után, s szép magyar balladákat tanított nekünk. 

Busszal mentünk vissza a faluba, ahol este búcsúvacsorával 
kedveskedtek nekünk. Orsolya már nagyon kikészült, így ő otthon 
maradt. Mi is vacsora után elköszöntünk, már nagyon vágytunk a 
pihenésre.  

május15, Pünkösd vasárnapja 
Reggel nyolcra bepakoltunk, s vendéglátóinkkal a reggeli 

szentmisén vettünk részt. A templom előtt álldogáltunk, vártunk a 
többiekre, amikor valaki felfigyelt, hogy pont felettünk a ragyogó tiszta 
égen, egy félhold alakú szivárvány volt látható. Kitörő örömünket az 
Ave Regina énekkel fejeztük ki. Mise után búcsúztunk és indultunk 
hazafelé. Megálltunk koszorúzni a mádéfalvi emlékműnél. Mádéfalva 
szomorú mészárlás emlékét őrzi, sok csíki, gyergyói székely lelte ott a 
halálát 1764-ben. A császári csapatok megtorlása volt, mivel a 
székelyek megtagadták a katonai szolgálatot régi jogaikra hivatkozva. 
Utána tömegesen vándoroltak el Moldvába. 

Korondon, a székely fazekasság fővárosában, volt alkalmunk egy 
kis vásárfiát venni. Segesvár előtt megálltunk Petőfire emlékezni a 
fehéregyházi csata helyén. Mi itt tettük le a koszorúnkat. Megnéztük 
Segesvárt, tipikus szász város, szépen épségben maradt várnegyeddel. 
Itt találkoztunk a mellénk befutó buszból leszálló clevelandi cserkész 
gyerekeinkkel, Tábor Matyival és Kikivel. Ők is Csíksomlyóról 
tartottak hazafelé. A Balassi Bálint intézet tanulói között a világ 
minden tájáról voltak magyar cserkészek. Orsolyával örömujjongással 
ugrottunk a gyerekek nyakába. 

Gyulafehérvár környékén, Alvincon, egy ferences kolostorban 
éjszakáztunk. Töltött káposzta, vagyis „töltelékes káposzta” és puliszka 
volt vacsorára. 

május 17, Pünkösd hétfő 
Megérkeztünk Gyulafehérvárra. Ez a város már a római birodalom 

idejében jelentős központ volt. Kívülről megcsodáltuk a volt 
fejedelmek házát, ami ma érseki rezidencia, majd egy öreg, 92 éves, 
apát úr mutatta meg a székesegyházat. Történelmi helyen álltunk, 
minden kő mesélt. Hunyadi János szarkofágját, és még két másik 
Hunyadi nyugvóhelyét a jobb oldalon láthattuk. Más történelmi 
eseményeket megörökítő táblák után elérkeztünk az oltárhoz, ahol a 
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legrégibb fa Mária-szobor áll. A bal mellékoltárnál Izabella királyné és 
fia, János Zsigmond nyugszik, ugyanott látható Fráter György 
emléktáblája. Maga az óriási templom a csupasz szürke falaival, mint a 
kővé vált történelem. A templom mellett, majdnem ráépítve, egy 
ortodox épületkomplexum áll, hallani lehetett az éneket és szállt a 
tömjén illata. Itt már nagyon kevés magyar él, de az Erdélyi Magyar 
Katolikus egyháznak ma is központja.  

Lippa közelében, Máriaradnán volt az aznapi szentmise. Énekelve 
mentünk fel a templomhoz.  A harang is megszólalt köszöntésünkre. Ez 
a templom valamikor a Csanád-i püspökséghez tartozott. Ez is Mária 
kegyhely. Egy egyszerű szentképet adományozott valaki az 1600-as 
években a templomnak. A törökök később felgyújtották a várost s a 
templom leégett. Ez a kép, olcsó vásári papírkép, csodaszerűen 
épségben megmaradt, és azóta zarándokolnak hozzá és csodákat is 
észleltek. 

Arad mellett vitt az útunk, de már nem állhattunk meg, még hosszú 
út várt ránk. A holland „magyar” útitársunk korábban egy szép 
balladára tanított meg minket, s így azt, citera kísérete mellett, énekelve 
– gondoltunk az aradi vértanúkra. 

Kora délután Nagylaknál léptük át a határt. Makón megálltunk, 
egy kis vendéglőben megvacsoráztunk, halászlé és túróscsusza volt a 
búcsúvacsora. Tíz körül voltunk Enyingnél, ahol Feri várt ránk. 

Hazaérkeztünk, de szívünket a Csíksomlyó-i Édesanyánknál 
hagytuk.  

„Atyaisten szép leánya, 
Mária segíts! 
Fiúisten édesanyja, 
Mária segíts! 
Téged voltunk köszönteni, 
Méltóztassál meghallgatni! 
Mindennemű szükségünkben, 
Mária segíts!” 

 
* * * 
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„A DIKTÁTUMOT 
MÁR CSAK MI TARTJUK BE, SENKI MÁS”...  

Pap Gábor művészettörténész arról a megdöbbentő tényről beszélt, 
hogy a békediktátumban diktáló és kedvezményezett államok polgárai 
nem is sejtik, mekkora bűn terheli őket. 

„Egy szlovák, egy osztrák, egy szerb, jelenleg középkorú, jó 
gondolkodású férfinak, vagy nőnek fogalma sincs erről - mondta Pap 
Gábor. Az anyáknak kötelességük lenne – pusztán a jószándéktól és 
nem a bosszútól vezérelve – gyermekeiket felvilágosítani arról, 
micsoda bűn az, amit őseik elkövettek.  

Fontos tudnunk, hogy a XX. század a „lefedések” százada. Ez azt 
jelenti, hogy a század folyamán minden valódi keservet egy álkeservvel 
fedtek le. Ha egyszer én 1920-tól kiszámolom, hogy hány év telt el, s 
ezt összevetem azzal, hogy 1933-tól 1945-ig hány év telt el, majd 
összevetem azzal, hogy az egyik miatt hogyan siránkoznak, milyen 
hangerővel, és a másikért egyáltalán szabad-e sírnunk, akkor az 
összefüggést nem lehet nem észrevenni.  

Ha ez valakit semmire nem emlékeztet, akkor idézzük fel 1956 
emlékét, amikor a szabadságharc lefedődött valami mással, amit 
Szueznak nevezünk, pedig jól tudjuk: nem Szuezről volt szó. A mai 
napig nem vagyunk tisztában azzal, hogy a diktátum értelmi szerzői 
tudományos szakemberektől különböző szakvéleményeket gyűjtöttek 
be, amelyekben mindegyik olasz, francia, amerikai, angol tudós azt 
tanácsolta a hatalmak képviselőinek, hogy szigorúan tilos felosztani a 
Kárpát-medencét!  

Mindegyik arra figyelmeztetett: a Kárpát-medence egységét 
minden szempontból tilos megbontani, mert az utódállamokban sokkal 
rosszabb lesz a nemzetiségek sorsa, mint amilyen az az Osztrák-
Magyar Monarchiában volt – ismertette a valóban megdöbbentő 
tényeket a szakember, aki hozzátette: „Az akkori jóslatok mára 
beteljesedtek!”                    

A beszédek után mindenki elhelyezte koszorúját a szobor 
talapzatán, végül a téma iránt érdeklődők a békediktátumról szóló 
könyvek közül válogathattak az alkalmi árusoknál.      

−aha− 
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Riskó Tibor: 

GONDOLATOK AZ ÖREGEDÉSRŐL 
ÉS AZ ÖREGSÉGRŐL 

Cicero szerint: „az öregség leghatalmasabb fegyvere a 
tudományokkal való foglalkozás. Azok ugyanis,  ha minden időben 
foglalkozunk velük, miután sokáig és sokat éltünk, bámulatos 
gyümölcsöt teremnek”. 

Ez kétségtelenül elfogadható tanács, de ebből az is következik, 
hogy a különböző képzettségű és műveltségű emberek lehetőségei ilyen 
vonatkozásban is eltérők. Nem foglalkozik ugyanis mindenki 
tudománnyal, nem mindenki egyformán művelt. 

Témánk szempontjából nem érdektelen, hogy ezt a feltételezést 
megvizsgáljuk. 

Balsac szerint: „azok a nyugdíjasok, akiknek sem tudásuk, sem 
lehetőségük nincsen arra, hogy mással pótolják azt a munkakört, 
amelyből kiléptek, furcsa változáson mennek át: egyesek meghalnak, 
mások pedig horgászásra adják fejüket”. 

Mindez azt bizonyítja, hogy az öregségre időben készülni kell, az 
ún. „egyéb elfoglaltságok” – nevezzük ezt hobbinak megteremtésével 
és begyakorlásával is. A „csak szakmájuknak élő”, azon túl semmi iránt 
nem érdeklődő, korábban semmi mással nem törődő, nem foglalkozó 
idős emberek igen nehéz helyzetbe kerülhetnek, ha korábbi szakmájuk 
gyakorlására már nincs módjuk. Még akkor is így van ez, ha korábban 
azt hangoztatták, hogy „szakmájuk egyben hobbijuk is”. 

Ezt úgy szoktam megfogalmazni utódaimnak, kollégáimnak, hogy 
„hobbi nélkül nem teljes az élet” aktív, fiatal korban sem! Még 
idejében meg kell valósítani a „teljes intenzitással dolgozni – teljes 
intenzitással pihenni, kikapcsolódni” jelszó feltételeit, mielőtt az első 
infarktus jelentkezik, amint ez fontos szempont a már korábban 
kialakult kapitalista, magángazdaságokra épülő társadalmakban. Ezt a 
felhívást egy kórházi „faliújságon” olvastam az USA-ban: 

A londoni Nuffield Alapítvány által végzett felmérés szerint 
„minél magasabb valakinek az értelmi színvonala, annál többféle és 
annál változatosabb tevékenységet űz. A nyugalomba vonult fizikai 
munkások, parasztok még sokáig folytathatják korábbi elfoglaltságukat, 
legalább napi néhány órán keresztül. A teljesen munkaképtelenek és 
nagyon betegek kivételével. A legtöbb embernek megfelelne az 
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ilyesfajta elfoglaltság, mert a tökéletes tétlenség elviselhetetlen... 
Csakhogy ehhez előbb gyökeresen meg kellene változtatni a 
társadalmat, az utódok viszonyát a nyugdíjba vonulókkal szemben. Azt 
természetesen nem szabad megengedni, hogy emiatt munkanélküliség, 
az időben pozícióba kerülés lehetőségének elmaradása fenyegesse a 
fiatalokat, a javakorbelieket, az utódlásra érdemeseket”. 

Lenne tehát néhány megoldás, ami az öregek számára humánus és 
nem gátolja a fiatalok esélyeit. A megoldási lehetőségek szakmánként, 
csoportonként eltérők. 

Malcolm Cowley szerint: „minden öregnek vállalkoznia kell 
valami feladatra, ha elevenebb akar maradni. A feladatnak azonban 
elég nagynak kell lennie, hogy ereje legjavát követelje, de nem szabad 
akkorának lennie, hogy elkedvetlenítse és engedje visszahullni a 
közönybe. Bármit lehet választani az ember érdeklődésén és 
képességén belül. A vállalkozás lehet régi, alapulhat az ember régi 
foglalkozásának kevésbé megterhelő oldalaira, vagy táplálkozhat 
valami régi kedvtelésből, de lehet egészen új dolog is. Talán jobb is, ha 
valami egészen új dolog, mert az a személyiség olyan oldalait veszi 
igénybe, amelyeket korábban elhanyagoltak, és így újabb energiákat 
szabadít fel”. 

A MAGÁNYOSSÁGRÓL 
Az öregkor egyik nagy problémája a magány. A „magány” 

fogalmával kapcsolatban felmerül a közösség iránti igény kérdése. 
Ezért többnyire abban látják a megoldást, hogy az öregek számára 
klubokat, összejöveteleket, kirándulásokat rendeznek, hogy „ne 
legyenek egyedül”. Bizonyára ez sokak számára megoldás, de a kérdés 
ennél bonyolultabb. 

Márai azt tanácsolja: „Vigyázz a magánnyal, mert van az a szelíd 
és igaz magány, ami magatartás az emberek felé, s ez jó! Aztán van a 
tragikus, amikor jegesedni kezd körülötted a villát, az utakat, amelyek 
az emberekhez vezetnek, belepi a jég. Akkor eltévedsz és meg kell 
fagyni”. 

A megoldás tehát nem lehet sematikus és a problémával 
magunknak is meg kell küzdenünk. Kétségtelen, hogy részben  
társadalmi jelenséggel állunk szemben, ami nem csak az öregekre 
vonatkozik. 

Az USA-ban az elmúlt években drámaian megnőtt az egyedül élők 
száma a 30-35 évesek között is. Igényeiket valóságos iparág elégíti ki: 
lakásban, élelmezésben, a háztartás ellátásában, partnerközvetítésben, 
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szórakoztatásban egyaránt. Mindezeknek az egyedül élő öregek is 
hasznát látják.  

Véleményem szerint a magányosság érzésének elviselésében – 
öreg és fiatal korban egyaránt – az egyik legértékesebb menedéket a 
természet közelsége adja. Aki beágyazva érzi magát a keletkezés, az 
élet, az elmúlás nagy összefüggéseibe, annak nem kell félnie a 
magánytól, az öregedéstől, az élet küzdelmeitől, az elmúlástól. 

A városi életben a túlzott civilizáció körülményei között, az élet 
hajszájában elveszítjük mindezt. Nem érezzük természetesnek az élet 
törvényszerűségeit. Ezért is különbözik oly sokban a falusi ember – „a 
bölcs paraszt” – és az ún. „művelt”, civilizált ember viszonya 
mindehhez. Cato azt mondta: „abban vagyok bölcs, hogy a természetet, 
a legjobb vezért követem, mint valamely istent, és neki engedelmes-
kedem”. 

KÖLCSÖNTESTBEN 
A tevékenység korlátozása, a teljes elszakadás a korábbi 

feladatoktól, vagy ennek hiányában más tevékenységtől, az egyén 
személyiségének csökkenését, végső soron a teljes izolálódást, pszichés 
leépülést, az élet feladását vonhatja maga után. 

Holmes szerint: „öregnek lenni annyit jelent, mint küzdeni az 
öregség ellen. Mindaddig, amíg elevenen tovább él bennünk a fiatalság 
érzése, az életkor objektív valósága, az embernek az a benyomása, 
hogy kölcsön álarcban, kölcsöntestben él”. 

Mivel lehet befejezni ezeket a gondolatokat? 
Talán leginkább azzal, hogy a küzdelem mellett öregkorunkban is 

megbékélünk életkorunkkal, állapotunkkal, teljesítőképességünkkel. 
Goethe ezt úgy fejezte ki: „Az öregkort nem megérni, hanem 

elviselni művészet”. Voltaire tanácsát se feledjük: „ki másként érez, 
mint korához illő, korának minden átkát érzi az”. De az is igaz, amit 
France úgy fogalmazott meg, hogy: „ha az ember nem nagyon vén, 
rendkívül nehéz eltűnnie”. 

Ellentmondás tehát akad elég. Ezért nevezhető az öregedés 
„művészetnek”, amit idejekorán el kell sajátítani. Nagy segítséget 
jelent, hogy az öregedés folyamat. A változás tehát – szerencsére – nem 
egyik napról a másikra következik be, mint amikor megszületünk vagy 
meghalunk. 
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Sévigné ezt bölcsen úgy fogalmazta meg, hogy: „A Gondviselés 
olyan jóságosan vezérel bennünket életünk különböző szakaszaiban, 
hogy szinte nem is veszünk róla tudomást. Az enyhe lejtőn, amelyen 
születésünk pillanatában megindulni kényszerültünk, szinte 
észrevétlenül ereszkedünk alá. Olyan ez, mint az óra mutatója, nem 
látjuk, hogy mozog, de mozog”. 

Ehhez hozzátenném, hogy az idő nem egyféleképpen  telik életünk 
különböző szakaszaiban. Nem azonos az óramutató járásával, ami az 1-
es számot ugyanolyan tempóban közelíti, mint a 12 órát. Ahogyan 
öregszünk, az idő múlását egyre gyorsabbnak érezzük. 

Az öregkor tehát sokarcú, általunk csak részben befolyásolható, 
sokféle körülménytől függ. Úgy tűnik, minden ember életét, 
életminőségét eltérő törvények szabályozzák: nagyrészt génjeinktől, 
életstílusunktól, választott foglalkozásunktól is függ. 

AZ ATOMKOR VÉNEI 
A tétlen sorselfogadás idegen a mai dinamikus korban és ez kihat 

arra is, miként közelítünk az öregséghez. Cowley szerint: „új 
szerepében az öregember azon veszi észre magát, hogy új vétkek 
kísértik, újfajta kárpótlások kecsegtetik és még új erényekre is szert 
tehet. Ezek közül a legfőbb, ha hősiesen ellenáll, és nem adja meg 
magát az idő múlásának. Csodálatra méltó az a hajó, amely lobogó 
zászlókkal, kapitányával a hídon száll alá a mélybe”. 

Természetesen, nem szállhatunk szembe a biológiai folyamatokkal, 
legfeljebb lassíthatjuk őket. Talán legérdemesebb Chateaubriand 
tanácsát megfogadni: „helyesebb, ha nem sokat foglalkozunk az 
öregséggel, hanem elég harcos életet élünk, hogy akkor is ragaszkodni 
tudjunk még hozzá, amikor már elvesztettünk minden illúziót és kihalt 
bennünk a szenvedély”. 
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Egyszer régen a Magyar Társaság vezetőségében Dr. Nádas János (második jobbról) és 

Prof. Dr. Somogyi Ferenc (jobb oldal szélén) álltak az élen. Középen láthatók a 
festőművészek Makk István és felesége. 

 

Tibor Kocsis: 

AND I SHALL EAT DESSERT 
EVERY SINGLE DAY 

If you didn’t know how old you were, 
how old would you be? 

The other day a young person asked me how I felt about being old. 
I was taken aback, for I do not think of myself as old. Upon seeing my 
reaction, she was immediately embarrassed, but I explained that it was 
an interesting question, and I would ponder it, and let her know. 

Old age, I decided, is a gift. I am now, probably for the first time in 
my life, the person I have always wanted to be. Oh, not my body! I 
sometime despair over my body – the wrinkles, the baggy eyes, and the 
sagging butt. And often I am taken aback by that old person that lives 
in my mirror, but I don’t agonize over those things for long. 

I would never trade my amazing friends, my wonderful life, my 
loving family for less gray hair or a flatter belly. As I’ve aged, I’ve 
become kinder to myself, and less critical of myself. I’ve become my 
own friend. I don’t chide myself for eating that extra cookie, or for not 
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making my bed, or for buying that silly cement gecko that I didn’t 
need, but looks so avant garde on my patio. I am entitled to overeat, to 
be messy, to be extravagant. I have seen too many dear friends leave 
this world too soon; before they understood the great freedom that 
comes with aging. 

Whose business is it if I choose to read until 4 a.m., and sleep until 
noon? I will dance with myself to those wonderful tunes of the 50’s, 
and if I at the same time wish to weep over a lost love, I will. I will 
walk the beach in a swim suit that is stretched over a bulging body, and 
will dive into the waves with abandon if I choose to, despite the pitying 
glances from the bikini set. They, too, will get old. 

I know I am sometimes forgetful. But there again, some of life is 
just as well forgotten – and I eventually remember the important things. 
Sure, over the years my heart has been broken. How can your heart not 
break when you lose a loved one, or when a child suffers, or even when 
a beloved pet gets hit by a car? But broken hearts are what give us 
strength and understanding and compassion. A heart never broken is 
pristine and sterile and will never know the joy of being imperfect.  

I am so blessed to have lived long enough to have my hair turn 
gray, and to have my youthful laughs be forever etched into deep 
groove on my face. So many have never laughed, and so many have 
died before their hair could turn silver. I can say „no,” and mean it. I 
can say „yes,” and mean it. As you get older, it is easier to be positive. 
You care less about what other people thing. I don’t question myself 
anymore. I’ve earned the right to be wrong. 

So, to answer your question, I like being old. It has set me free. I 
like the person I have become. I am not going to live forever, but while 
I am still here, I will not waste time lamenting what could have been, or 
worrying about what will be. And I shall eat dessert every single day. 

 
Soós Géza (Budapest): 

EZ A KORMÁNY KIFOGYHATATLAN 
A KÜLÖNBÖZŐ TRÜKKÖKBŐL 

Ez a kormány kifogyhatatlan a különböző trükkökből. Főleg, ha 
pénzről van szó. Dehogy akarom megbántani a legutolsó oláhcigányt, 
de ők a kormányhoz képest a tisztesség szimbólumai. Miről is van szó? 
A demokráciában számtalan civil szervezet létezik, amelyeknek 
tevékenysége az élet számtalan területén ma már nélkülözhetetlen. 
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Ezeknek a  szervezeteknek működése nem kevés pénzbe kerül, amelyet 
a legkülönbözőbb formában teremtenek elő. Így pl. pályázatok útján. 
„Pártunk és kormányunk” gyakorta tetszeleg az önzetlen szponzor 
szerepében, akik a „jó ügyért” nem sajnálnak anyagi áldozatot hozni a 
közös kasszából. 

Eddig ez rendben is van. Más országokban sincs ez másként, még 
a velejáró  melldöngetést is el lehetne viselni, tudomásul véve, hogy 
szociálliberális kormányunktól nem áll messze a kérkedés. Arról 
viszont már kevesen tudnak, már csak azért is, mert erről mély 
hallgatás van, hogy hazánkban az elnyert pénz nem azt jelenti, hogy 
ehhez valóban hozzá is jut a pályázó. 

Tavaly pl. többször a sikeresen pályázó szervezetek, egyetlen 
fillért sem kaptak. Ugyanis az állam – minden ok nélkül – az elnyert 
összeget egyszerűen visszatartotta. A probléma az, hogy ezeknek a 
szervezeteknek a működéséhez napi kiadások járulnak, s azt fizetni 
kell, ha kiutalják az összeget, ha nem . 

Az elmúlt tizenöt évben, a tavalyi volt az első esztendő, amikor az 
állambácsi „lenyúlta” az apanázst. A szervezetek először reklamáltak, 
majd egyre hangosabban követelték a járandóságukat. Végül tizenkét 
civil szervezet megunta ezt a tisztességtelen viselkedést és beperelte a 
magyar államot. A többszáz nyertes pályázó közül csak tizenketten 
vállalták a jogi ügykezelést. Milyen jogbiztonság van abban az 
országban, ahol maga az állam csaló, aki galád módon visszaél 
erőfölényével. 

Nem emlékszem, hogy valaha is lett volna ekkora felhajtás egy 
kutya miatt. Az igazsághoz tartozik, hogy ez a kutya, amelynek a neve 
Magyar Vizsla, nem egy családi ház portáját őrzi, hanem lap 
formájában riogatja a balliberális kormányt. Ez egy időszakos kiadvány 
ugyanis, amely rendszertelenül jelenik meg. Az, hogy kik állnak 
mögötte, nem világos, mint ahogy az sem, hogy kik finanszírozzák. 
Végül is teljesen mindegy.  

Mint minden lapnál, a belső tartalom a fontos. No ettől rémült meg 
a luxusbaloldal, amely a szakadék felé vezeti az országot. Magyar 
Vizslánk egy jó vadászkutyához méltón, itt ragadta meg „áldozatát” és 
húzza le róla azt a sok luxust, amelyet magukra aggattak. 

Mivel ez az újság elkerült majd hárommillió háztartásba, nagy az 
esélye annak, hogy ötmillió ember humoros formában szembesül azzal, 
hogy „hála” kormányunk „áldásos” tevékenységének, ebben az 
országban folyamatosan a szegények még szegényebbek, míg a 
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gazdagok, a kormányzó és uralkodó réteg, és annak holdudvara, tovább 
tollasodnak. 

Mindez kendőzetlenül és cenzúrázatlanul került az emberek 
asztalára, egy olyan időszakban, amikor a szolgai, talpnyaló sajtó, 
önként hordott, viszont remekül jövedelmező szájkosárban tetszeleg. 
Ez a sajtó, és az egész média rendszer, szinte vezényszóra, 
felháborodásának adott hangot a kiadvánnyal szemben. Általános vád 
az, hogy ez bizony negatív kampány. 

Tényleg az. A gond csak az, hogy az elmúlt négy évről pozitív 
kampányt készíteni nagyon nehéz. Persze lehet, csak azt jól meg kell 
fizetni, mint ahogy ezt teszi a kormány – közpénzekből. Minél 
nagyobbat füllent, annál többe kerül, bár „becsületére” legyen mondva, 
a pénzzel (a mi pénzünkkel) nem fukarkodik. 

Ami viszont a negatív kampányt illeti, volt kitől tanulnia, hiszen 
még az ország nem felejtette el a 23 millió románnal való riogatást, 
vagy azt az alantos suttogó propagandát, hogy Orbán Viktor nem is 
Orbán, hanem Orsós, tehát cigány, csak magyarosította a nevét, 
kihasználva a joggal meglevő ellenszenvet a cigánysággal szemben. 
Ilyenkor tovatűnik a rasszizmus elleni „szent eszme”, hiszen a cél 
szerintük szentesíti az eszközt. A cél pedig az Orbán-család lejáratása. 

Most az ilyen aljasság kiagyalói kiáltanak rendőr után, és 
folyamatosan a tisztességre hivatkoznak. Arra a tisztességre, amelyet 
ők csak hírből ismernek. Fényes bizonyíték erre, ahogy ezt a Magyar 
Vizsla ügyet kirobbantották. A postánál ugyanis valószínűleg a 
beépített, „éber elvtársat megharapta ez a vizsla”, mire fájdalmában 
riasztotta a sintért, Újhelyi István MSZP-s alelnök személyében, aki 
tört kutya nyelven a hold felé fordulva elpanaszolta sérelmeit. 

Újkori demokráciánkban el lehet gondolkodni azon, hogy a 
Magyar Postától milyen jogon landolt egy küldemény, amely nem az 
MSZP székházának volt címezve. Bár ismerve a magyar állapotokat, ez 
már valóban „apróság”. Minden esetre „köszönettel tartoznak” a lap 
szerkesztői Újhelyinek, aki ingyen ilyen reklámot csinált a lapnak, így 
sikerült azok érdeklődését is felkelteni, akik már egy idő óta 
közömbösek a különböző politikai megnyilvánulások felé. Csak 
remélni tudjuk, hogy vizslánk még sokáig jó egészségnek örvend, és a 
postások helyett a hazug politikusokról húzza le – ha nem is a nadrágot 
–, de legalább is a vízeslepedőt. 

   Közelednek a választások, a pártok jobbnál jobb ötletekkel állnak 
elő, hogy nekünk, állampolgároknak megkönnyítsék életünket. Az 
ötletek egy része finoman kifejezve is csak múló álom, amely a 
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választások után hamvában elhal, bár addig néhány vokssal 
megsegítheti az ötletgazdát, vagy annak pártját. 

Ezért a választások előtti „hevületben” tett komfortérzésünket 
javító ötletek, nem sok szót érdemelnek. Most egyet mégis ismertetek, 
mivel megvalósítására komoly szükség  lenne, és látok benne ésszerű 
magyarázatot. Orbán Viktor a Fidesz elnöke, benyújtotta a Tisztelt Ház 
elé pártja javaslatát, amely a gyermekek és időskorúak  Büntető 
Törvénykönyv (Btk.) módosítását célozza, ami több lehetőséget nyújt 
ebben a tárgyban. A javaslat lényege, hogy mind a gyermekek, mind az 
idősek, a legvédtelenebbek, a legkiszolgáltatottabbak, így a jog 
eszközén keresztül is fokozott védelmet kapnának. 

Megemlíteném, hogy nagyon sok idős ember él nem ritkán 
magányosan tanyákon, és gyakorta éri őket támadás. Egyes bűnöző 
csoportok, többségben cigányok, kimondottan a tanyán élő magányos 
emberekre utaznak, akik nem tudják magukat megvédeni. 

A városokban sem jobb a helyzet. A bűnözők, gyakorta hatósági 
embernek adják ki magukat, vagy valamilyen szolgáltatást ígérve, 
bejutnak a naív, jóhiszemű emberekhez, és kifosztják őket. Nem 
egyszer előfordult, hogy a temetésükre félretett pénzüket is elvitték. Az 
sem ritka, hogy súlyosan bántalmazzák őket, s miután megszerezték 
értékeiket, meg is ölik az áldozatukat. A Btk. szigorítása esetén 
elesnének a próbára bocsátástól, vagy a feltételes szabadlábra 
helyezéstől. Esetenként növelnék a kiszabható büntetést is.  

Természetesen, nem tudom, hogy a javaslatnak végrehajtás esetén 
mekkora a visszatartó ereje. Az viszont tény, hogy az elkövető réteg, 
amely szóba jöhet, legalább addig sem veszélyezteti az időseket és a 
gyermekeket, amíg jól megérdemelt szabadságvesztését tölti. Egy ilyen 
szigorítás jobban alkalmazkodna a jelenlegi körülményekhez, hiszen az 
idős emberek többsége joggal úgy érzi, hogy nincs biztonságban. 

A törvényjavaslattal kapcsolatban nem szeretnék jóslásokba 
bocsátkozni, de meggyőződésem, hogy a Btk.- ba való beemelése, főleg 
az SZDSz-en bukik majd el, hiszen a liberálisok politikája csak a 
bűnözőkre terjed ki, az áldozatokra csak abban az esetben, ha cigány 
vagy zsidó! Marad a remény, hogy a választások után a jobboldal kerül 
hatalomra és Orbán Viktor akkor is szívén viseli a gyermekek és az 
idősek sorsát, a büntetőjog szigorításának eszközével is. 

Hosszú, kitartó tárgyalások után, végre Moszkvában elhangzott a 
da (igen), az oroszok visszaadják a Sárospataki Református Kollégium 
könyvtárából származó köteteket. Azért a dolog nem ilyen egyszerű. 
Az a bizonyos da, ugyanis, amely felváltotta az évek óta ismételgetett 
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nyet (nem) szót, még nem azt jelenti, hogy lehet csomagolni az értékes 
kiadványokat. Annyit viszont jelent, hogy Putyin elnök, támogatásáról 
biztosította a magyar kérést. 

Aki ismeri az orosz viszonyokat, ahol „tekintélyuralmi 
demokrácia” van, az jól tudja, hogy amire az orosz elnök igent mond, 
az a hivatalos fórumokon is könnyebben átjut. Ezt bizonyítja, hogy az 
alsóház, nagy szavazat többséggel, szintén igent mondott a magyar 
kormány kérésére. Már csak a felsőház döntésére van szükség, amely 
nagy valószínűség szerint szintén pozitív lesz. 

Ezeket az értékes kiadványokat a Vöröshadsereg, egy erre 
specializálódott különítménye „gyűjtötte be” és vitték magukkal még 
1945-ben, összesen százhetven darabot. Mint köztudomású, a könyvek 
egyházi tulajdonban voltak, és a gyűjtemény legértékesebb darabjait 
hurcolták magukkal a „megszabadítók”. 

A kiadványok között többségben voltak olyan ősnyomtatványok, 
amelyek a XV. századból származtak. A „felszabadító” szovjet 
csapatok végig rabolták Kelet-Európát, és ez lesz az első eset, hogy 
hazánk visszakap valamit, az elrabolt értékek egy töredékéből. Az 
orosz képtárak raktáraiban ugyanis százszámra hevernek értékes 
festmények, amelyek országunk kifosztása alkalmával kerültek orosz 
tulajdonba. (Ezt nevezték zabrálásnak.) 

Az orosz törvények is kimondják, hogy az orosz állam köteles 
visszaszolgáltatni a törvénytelenül elvett egyházi tulajdonokat, és ez a 
törvény nem tesz különbséget belföldi vagy külföldi tulajdon között. 
Nemzetközi egyezmény is kimondja, hogy a háború alatt 
hadizsákmányként elhurcolt képzőművészeti alkotásokat vissza kell 
szolgáltatni és ezt a szerződést Oroszország is aláírta. Csak nem mindig 
tartják magukra nézve kötelezőnek. 

 
Dr. Nádas János, a Magyar Társaság elnöke. 
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István Szappanos (Cleveland, OH): 

IN SEARCH OF A NEW HOME 
Immigration After the Second World War (1945-1955) 

 
This article is an amplified, edited version of a presentation given on January 14, 

2006 as Session III of a lecture series at the Cleveland Hungarian Heritage Museum. 

 
A. Brief history and politics of the inter-war years  

In order to understand and fully appreciate the nature of this wave 
of immigration, and the differences between the previous waves of 
immigrants who came for economic reasons vs. the political 
immigrants of the post Word War II era, it is instructive to review the 
short history and politics of  the quarter century preceding it. It is not a 
history written by an accredited historian, but my own representation, 
synthesized from my own experiences, and readings, studies, and 
considered opinions. Therefore it is subjective, and also by necessity 
very condensed. But, I believe, it represents the view of history by the 
majority of my contemporaries.  

1. Communist revolution and following terror in 1918  
The Bolshevik Revolution in Russia in 1917 was largely 

instrumental in defining the outcome of the First World War. A new 
world conquering political philosophy, called Marxism took shape and 
engulfed Eastern Europe. Lenin’s bands of terrorists ransacked the land 
of Russia, murdering the Czar and his family, murdering and 
incarcerating everyone opposing their rule, in the name of the new 
Socialism/Communism. As an antithesis to the feudalistic system in 
that country, this new system enforced radical changes in society, 
abolishing private property, basic human rights, independent thought, 
private enterprise, and all other trappings of a feudalistic society that 
provided peaceful and prosperous life for those, allegedly ruling over 
the millions living in poverty and destitution, the proletariat. We all 
remember the great film of the sixties, “Doctor Zhivago.” 

It is very tragic, but telling and perhaps a horrific prophecy of 
things to come years later, that Hungary was the only country outside 
the Russian sphere, who succumbed to the Bolshevik ideals in 1918, 
and actually allowed herself to be ruled for a year by those ideals that 
spread murder, destruction and terror throughout the country. The 
suffering of the segment of society targeted by the communists during 
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this year would not fade from the collective memory for decades, and 
would become the defining mind set shaping the hard choices to be 
made in later years. Its recurrence would have to be avoided at all costs.  

2. Regent Horthy (Mar 1920-Oct 1944) and his 24 years 
In the fall of 1919, the Hungarian National Army (Magyar 

Nemzeti Hadsereg), led by admiral Nicholas Horthy de Nagybánya 
(nagybányai Horthy Miklós tengernagy) starts out in Szeged and 
marches north to Budapest, clearing out the strongholds of the 
Communists on their way. The hated Communist leaders of this era flee 
to Moscow (B. Kun, etc.) or are incarcerated in Hungary (M. Rákosi, 
etc.), but are  later traded away to the Soviet Union in a diplomatic 
exchange. Some of these, who are still alive in 1945 will be returning, 
to vengefully reestablish the full stranglehold of Soviet Communism on 
the country.  

In the absence of a suitable monarch, Horthy accepted his 
appointment by the Hungarian Parliament to the position of Regent of 
the Hungarian Monarchy (Magyar Királyság), in March of 1920.  He 
held this post for the next 24 years, guiding Hungary, that was now, 
first time after centuries, a fully independent sovereign country, 
through its most difficult period in her history. 

3. Loss of territory, economic and military sanctions by the 
Trianon treaty 
To begin with, the year 1920 brought the tragic dismemberment of 

the country as a result of the Treaty of Trianon1 – a subset of the Treaty 
of Versailles. At the conclusion of the war The Entente Powers – Italy, 
France, Great Britain, the main players – sat down to rearrange Europe, 
and the near east, intending to punish the real and alleged 
troublemakers, such as Germany and the now disintegrated Austro-
Hungarian Empire, especially concentrating on reducing Hungary to 
insignificance, lest she manages to return to meaningful strength 
threatening the future balance of power in Europe. Out of the body of 
Hungary new countries, such as Czechoslovakia, Yugoslavia were 
created, and Romania grew to more than double its previous size. (It is 
also interesting to note today, that as a part of the overall Versailles 
Treaty the state of Iraq, in the near east, was put together as well by 
artificially drawn borders.) In the process Hungary lost 67% (325,411-
232,338=93,073 km2 left)2 of its territory, and 58% (20.9 million – 12.2 
miln = 8.7 miln left)2 of its population. In addition the new 
dismembered nation was forced to pay immense amounts of war-
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reparations to the victors, and was severely restricted in the size of the 
armed forces the country was allowed to maintain.  

This Treaty did not live up to its expectations of preventing future 
wars and upheavals in Europe. Rather it sowed  the seeds of  hatred and 
discontent between winners and losers, it set the stage for the second 
major conflagration, WWII. During that war in the early 40’s, both 
Czechoslovakia and Yugoslavia broke up into separate Czech 
(occupied by Germany) and Slovak, Serb (occupied by Germany) and 
Croat states. This was the time when these new sovereign states, 
Slovakia and Croatia were born. However they lasted but a few years. 
After the war under Communist leadership, they were reassembled 
again to their Trianon created entities, then broke up again in the 90’s, 
after the fall of Communism in Europe, this time by self determination, 
respectively into the Czech Republic and Slovakia, and into Slovenia, 
Croatia, and whatever was left of Yugoslavia. (Let us not forget the 
struggles and the bloody conflict in Bosnia-Herzegovina, Kosovo 
during the nineties, still a legacy of Trianon.) 

4. First 10 yrs begins definite trend to prosperity, 
30’s world depression. 
Under the leadership of Regent Horthy and his Government led by 

count István Bethlen, the first ten years are marked by relatively rapid 
growth of prosperity and social stability. This continues somewhat 
abated because of the Great Depression that arrived in Hungary in 
1932, for another 8 years, to 1938 – the beginning of wartime activities, 
under Bethlen’s successors, count Gyula Károlyi (1931-32), Gyula 
Gömbös (1932-36), Kálmán Darányi (1936-38). A strong middle class 
is starting to emerge. However, the country’s biggest social problem, 
the inequity between the rich and the poor was not attended to as 
vigorously as it should have been. Land reform was talked about, but it 
remained just talk. Some social reforms were enacted, but they too 
were limited by the county’s available resources. The nation was not 
able, or willing to risk instability, to address drastic reforms. A question 
may well be raised, whether dividing the great landholdings of the 
state, the church, and the aristocracy among the poor would have 
significantly reduced this problem? Or other economic factors, such as 
the great depression of the thirties, that radiated out from the USA to 
the whole western world, had a much greater impact. (Many nations, 
including the worlds richest nation, the United States of America, has 
not been able to solve this problem even in our days.) At any rate, the 
poor and distraught segment of society who did not participate in this 
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relative economic prosperity became the hotbed of discontent, found 
their salvation in the perceived promises of the Workers Paradise, 
promoted by the Marxist/Leninist/Stalinist Communist ideology. 

5. Territorial revisions3  
The sense of gross injustice and a burning desire for revision of the 

Trianon dictates drives the leaders and citizens of the nation. When 
Germany comes a courting, bearing promises of  territorial revisions, 
the nation cannot possibly refuse the chance of redressing past wrongs, 
and commits herself to an alliance, whose consequences are at first 
fruitful, but eventually will prove to be disastrous.   

In Nov. 1938 the 1st Vienna Accords returns the Hungarian 
populated part of the Uplands (Felvidék), an area of 12,000 km2 , and 
863,000 inhabitants from Czechoslovakia..  

In March 1939, as the new Slovakia is formed, Hungarian forces 
occupy, with the tacit agreement of the Germans, all of  Trans-
Carpathia (Kárpátalja), returning 11,000 km2 territory and 550,000 
inhabitants. This action restores the Hungarian border to its original 
place, on the ridge of the Carpathian mountains, and establishes a 
common border with traditionally friendly Poland.  

In Aug 1940 the 2nd Vienna Accords awards the northern part of 
Transylvania (Erdély) to Hungary, returning from Romania 43,600 km2  

of territory, and  2.2 million inhabitants. Hungary’s eastern border on 
the ridge of the Carpathians is now fully restored.  

In April 1941, as the German army invades Yugoslavia, and that 
country disintegrates, spinning off a new state of Croatia, Hungarian 
forces march in and retake the southern territories, called Voivodina 
(Délvidék - Bácska). This final territorial restoration returns 11,600 
km2, and 1.15 million inhabitants.  

In total 78,200 km2 territory ( or 34% of once lost territory), and 
4.763 million people (or 39% of once lost inhabitants) are returned to 
Hungary making its territory 171,300 km2, with 13.5 million 
inhabitants. Unfortunately this is but transient glory. The world is by 
now fully embroiled in a great war. Hungary finds herself drawn more 
and more inextricably into the whirlpool of final demise.  

6. World War II 
Finding neutrality an impossibility, the country faced a fateful 

choice between two evils, allying with Soviet Russia or Hitler’s 
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Germany? Given the viscerally engrained fear of Communism on the 
part of the large majority of middle and upper classes, the choice was 
really no contest. During the short Communist regime of 1918-19, the 
nation got a very strong taste of  its cruelty, injustice, and terroristic 
methods. The propertied and ruling classes felt threatened by its 
possible return, while the disenfranchised class began actively to 
undermine and sabotage the defensive efforts of the country’s leaders, 
by underground Communist organizations. This greatly polarized the 
country, and given the state of war existing at the time, it gave rise to 
some drastic moves by the government to combat them. The homeland 
was by now directly threatened by the enemy, the Soviet armies, and 
the leadership and large part of the population was solidly committed to 
defend the country against them. Even when Horthy sued for peace 
with Moscow, on Oct 15, 1944, a large part of Hungarian society, and 
the majority of the officer corps of the Hungarian Royal Army chose to 
continue the hopeless, desperate, life and death struggle to the last 
breath, causing the country, especially Budapest enormous damage, 
leaving it in utter ruin. Sacrificing all this, rather than accepting the fate 
of falling prisoner to the advancing red army. (Today’s postmodern 
historians look at this action as causing irresponsible, even criminal destruction 
to the country, especially the capital city of Budapest, and a senseless loss of 
thousands of lives… – forgetting that for time immemorial such unthinking 
sacrifice and heroism was understood and expected of all those who were 
entrusted with the defense of one’s homeland. Sadly or not, this view is no 
longer recognized today.) 

These last few months, Sep 1944-April 1945, however gave an 
opportunity to thousands to make the choice of fleeing from  their 
homes and eventually their country, with the intention of saving 
themselves and their families from the dangers of war, of Soviet 
occupation and the fear of consequent real and perceived hardships and 
tribulations, with the hope of  possible later return.  For those, who did 
not return after the cessation of hostilities, that hope, unfortunately 
faded with the passing of years, with leaving Europe for overseas 
destinations. Indeed, very few then adults, certainly none of our 
parents’ generation, were fortunate enough to see the end of communist 
rule in our homeland. When it happened, many of the younger 
generation decided to return. Several from my extended family did, 
notably my brother, who left Hungary at age 8 and returned at 55, and 
who after a period of hard times caused by the culture shock, found 
himself totally at home, found his inner peace, that has eluded him all 
his life, and lived out the last years of his life in the happy knowledge, 
that he found his way back to his roots and to the soil of his ancestors. 
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B. Wave of refugees : DP’s and 47’ers 

1.  44-45 (DP)  
Before embarking on this discourse, it is important to state that 

even though the statistics to be quoted below include the Jewish 
Hungarian DP’s, the following summary does not include their part in 
this history. The horrific events of the war have created 
insurmountable, albeit understandable animosities, which has put them 
on different and divergent paths. It is beyond the scope of this 
presentation to include those paths.  

Who were the refugees? Some willingly planned, some unplanned. 
Many of those unplanned were the members of, or associated with the 
retreating Hungarian Army, and the military establishment, as well as 
the government offices, schools, universities, academies. These entities 
making a planned retreat and evacuation. Then there were those, who 
made a deliberate choice. People fleeing the approaching front, fearing 
for their safety. The upper and middle level of society, the political and 
social elite, the educated class. People in politics, government and 
public administration, military officers, and members of the police and 
gendarmerie (csendőrök),  owners of property, such as land, businesses, 
banks and factories, their executives and highly placed employees. 
Professionals, teachers, professors, and generally members of society 
whose politics was devoutly anticommunist, who had all the reasons to 
fear for their life and property. There was this foreboding, that their 
world, their society as they knew it, was about to come to an end. Well 
justified, as it turned out later. About 70% (my estimate) of the leading, 
educated class, the intelligentsia of Hungary fled, never to return. 
Those remaining or those who have fled but returned from Austria and 
Germany, were declassed, deported, persecuted and finally eliminated 
from the functioning society. Former blacksmiths and cobblers and 
factory workers were promoted to be mayors of large cities, to be 
judges, police chiefs, and functionaries of the huge political apparatus 
that served the dictates of the Soviet.  

Indeed, our world, our society as we knew it, ceased to exist. 
Forever. The country never recovered from this great bloodletting or 
brain-drain. In the last 15 years since Communism collapsed, Hungary 
is still struggling to fill positions in business and industry, and in the 
leadership of the country and its politics. The moral decay, and the 
eradication of all idealistic and noble aspects of society and culture, by 
the 45 years of Communism, was unfortunately exacerbated by the 
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following sudden release of constraints and the unbridled adaptation of 
western society’s less attractive attributes. Many of our children and 
grandchildren, whom we raised in the love and respect of the beauty 
and greatness of our land of birth, and who have then returned there for 
an extended period, have come back disenchanted and feeling betrayed. 
They did not find the idealized place, their parents talked about. It will 
take a few more years before Hungary can return to a morally stable, 
prosperous society.  

Where did the flood of refugees go? And by what means?  There 
was only one avenue of escape – to the west. Into Austria and still 
further into Germany. Since it was uncertain whether the Soviet army 
would in fact stop at the agreed upon line, drawn through the middle of 
Austria, most refugees wanting to put as much distance between 
themselves and the Russians, kept on going deep into southern 
Germany. The means of transportation was whatever could be found, 
owned, obtained, bartered for or commanded by those in authority. 
Most of those who started out in automobiles or trucks soon ran out of 
gas and had to abandon their vehicles, forced to continue their journey 
by other means. Those who started out on horse-drawn conveyances 
may have been luckier, as long as they managed to be able to feed the 
horses. Trains were still running through the last days of the war, not on 
schedule, but if you waited long enough one was bound to show up. It 
was the most dangerous means of travel, since the Allies found 
bombing and strafing of trains and train stations necessary in their drive 
for victory. Only a few, rich and powerful enough to command 
resources, managed to save their paintings, Persian carpets or silver 
dishes and china.  In the end, the flood of refugees arrived in foreign 
lands with what they could carry in their backpacks and battered 
suitcases.  

2. 47-49 (latecomers)  
This wave of refugees are comprised of mostly the political elite, 

those with idealized but unrealized hopes of lifting the country out of 
the ashes and into a democratic future, those deposed by total 
Communist takeover, the disenchanted idealists, rejecting the old, but 
unable to accept the new. And finally more of the same as above, those, 
who in 1945 were hoping that things will not be as bad as the “nazi 
propaganda” had made people believe, but now realized it was all true 
after all. Their world too had come to an end, and life was no longer 
worth living under those conditions.  
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C. Years in Germany and Austria 

1. Numbers of  refugees 4 

Of the over 10 million displaced persons or refugees in western 
occupied Germany, mostly Germans from the east. Others formed two 
groups: from countries that were allied to the Western Powers: Poles, 
Czechs, Serbs; and from countries opposing those: Hungarians, 
Slovaks, Croats, Romanians, Bulgarians, Finns, Estonians, Latvians, 
Lithuanians, White Russians, and Ukrainians.     

Hungarian DP’s - 500,000 total refugees, after repatriation 120,000 
left. This includes Hungarian Jews and others released from 
concentration camps.  

47-ers -  + 40,000 
Total  160,000 

2. Life in refugee status 
Life as a refugee was shared by many ethnic groups. Thanks to the 

occupying forces of Great Britain, France and the United States, the 
native officialdom of Germany and Austria in the occupation zones of 
these forces were directed to afford the same conditions of existence to 
the refugees, as to the native population. Therefore by law, the refugees 
received the same amount of food stamps, and same opportunities for 
getting permits for lodging as the natives. This didn’t solve the 
suffering, the hunger and homelessness, but it made it survivable. The 
native population having been overrun by millions of extra mouths to 
feed and to house, was naturally quite hostile, or at least unfriendly 
towards them. But were very willing to part with a couple of eggs in 
exchange for a gold necklace, or a liter of milk for whatever valuables 
one managed to bring from home. Money had no value, neither the 
Hungarian Pengő, nor the German Reichsmark. Bartering and 
eventually private black marketeering made a strong foothold. The 
emphasis was on food and clothing, in a time when manufacturing of 
anything has ceased, agricultural production was limited. In these war 
ravaged countries even shoelaces were not to be had, let alone shoes, 
and owning a bicycle with inflatable tires was the most valuable 
possession one could have.  

Most of the refugees, Hungarian and others, lived in refugee 
camps. The Hungarian camps  in Germany were: Heidelberg, Landshut, 
Metten, Münzingen, Osterode, Piding, Pocking/Plattling, Polling 
(Weilheim), Prüfening (Regensburg), Rosenheim, Simmens Schule 
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(München), Mittenwald, Waldwerke (Passau). In Austria: Kellerberg 
(Villach)/Spittal an der Drau, Kufstein, Wörgl, Innsbruck.  

Life in these camps was pretty bleak. Very meager meals were 
served at a communal kitchen. Several families lived in the same room 
or hall, separated by blankets hung on ropes, to provide some degree of 
visual privacy. Shoes, clothing and other household necessities was 
whatever you managed to bring with you from home. There was 
rampant black marketeering, that could supply you with most 
necessities, if you had something to barter with. The families’ 
valuables, gold, jewelry, lacework, embroideries, monogrammed 
silverware, table- and bed-linen, whatever they managed to bring along 
while fleeing, were soon converted into milk for the baby, some extra 
staples for the growing children, the much needed clothing for the bitter 
cold winter. Heating of the barracks during the cold winters was a 
challenge, and those with an ax and saw would find the closest woods 
or forest and under the cover of darkness bring home enough firewood 
to last a few days. Sanitary conditions were rather primitive: no 
plumbing, one communal bathhouse with hot shower (certain times of 
day) and washtubs for personal ablutions and laundry, and several 
natural gravity outhouses around the camp.  

A smaller proportion found accommodation by private means, on 
farms and in villages, where working as farmhands, or simply by being 
closer to the source, made it easier to provide better subsistence for the 
family. Some lucky ones may even have found a place to live in the 
bigger cities, where, even though most of them lay in utter ruin, social 
life, and more civilized environs made life more bearable.  

This was a time when people’s true character, a full range from 
moral baseness to spiritual nobility, irrespective of one’s upbringing or 
social status, came to the surface. It is perhaps psychologically 
understandable, that having lost all earthly possessions, their homeland 
and the stability and constraints of society, some people allowed 
themselves be controlled by the basest of instincts. Thankfully, 
possibly a same number of people rose to their pinnacle of nobility in 
their selfless service, helpfulness and sacrifice. There was plenty of 
room for that, on the personal and community level. Those, who have 
organized the early locator services, so that separated families, friends 
could find each other; the priests and pastors, who took up their 
shepherd’s crook and walked the land to find, help and console the 
scattered and lost people; the teachers and educators, who flocked 
together and organized schools, so the young could continue their 
education in their own language; the young Titans, who gathered all the 
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young boys and girls under the umbrella of the Scout movement, to 
save them from aimlessly wandering into the moral swamp and abyss 
awaiting those without that support. These are the people deserving 
great admiration by their descendants.  

It is little wonder that all those who have lived through those days 
and years, have formed a spiritual bond, a fraternity. Strangers meeting 
anywhere on this Earth need only to establish this common history in 
order to become instant friends, comfortable with each other.   

3. Relief  efforts during 1945-52 
American Hungarian Relief, Inc. (American Hungarian Federation – 
Amerikai Magyar Szövetség) 1945-52.  Until 1949 a total value of 
$1,216,000 was collected and distributed in postwar Hungary and in the 
Hung. refugee camps of Germany, Austria and Italy. CARE packages. 
International Red Cross 
Vatican and other Protestant Church Groups 
United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) 
National Catholic Welfare Council (NCWC) 
Church World Service (CWS) and others 

4. Organizations, publications, schools 
The misery of life during these years was somewhat mitigated by 

finding ways to make  and maintain contact with each other, to form 
Societies and Organizations that reflected each group’s own 
background and sphere of interest. The many from military 
backgrounds formed Organizations to suit their needs of comradeship 
and a means of perpetuating the memory of recent history. Many of the 
educators found each other and founded schools in refugee camps, 
giving young Hungarians the opportunity to continue and finish their 
schooling in their own language. The Hungarian Gimazium in Passau is 
one example, that started out as an elementary school in 1945, and by 
1947 was graduating high school classes with the approval and 
certification of German and American authorities. Hundreds of girls 
and boys have attended these schools (see list below), and received 
their education in their own language and national culture, thereby 
extending their Hungarian education beyond the time of their 
separation from their homeland.  

Concurrently, young leaders in their twenties banded together and 
began to organize the youth into the continuance of the Hungarian 
Scout movement, which already in the late thirties was the repository 
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and promoter of the native folk culture, national identity and patriotism. 
This emigrant movement founded itself by building on what they 
brought with them, updating and transforming it to a successful 
organization, serving the same old ideals, but emphasizing the 
cultivation of the language, and the national cultural heritage. The 
number of scout troops throughout Germany and Austria later grew 
into a worldwide organization, whose membership even today, 
numbers in the thousands. Undoubtedly, this is an organization that has 
proven to be the only one with a positive, functioning, and self 
perpetuating program, that has made a significant impact on the 
emigrant generation as well as the later generations of Hungarians 
living outside the motherland. 

Aside from mimeographed newsletters in camps, the publishing 
activity, due to meager resources was rather limited. But those 
significant organizations, who later continued their existence overseas 
did begin to publish and continue so even today.   

List of significant émigré organizations, publications and schools:  
Organizations: Magyar Cserkészszövetség (Hung Scout Assoc); Magyar 
Harcosok Bajtársi Közössége – MHBK (World Federation of Hungarian 
Veterans); Vitézi Rend (Knightly Order of Vitéz); 
Magyar Szabadságmozgalom (Hungarian Freedom Movement), Magyar 
Királyi Csendőr Bajtársi Közösség – MKCsBK (Royal Hungarian 
Gendarmerie Benevolent Assoc.)  
Publications  – Magyar Cserkész, (Hungarian Scout); Hadak Útján (On 
the Path of the Armies) 
Schools – Germany: Passau (1946-51) - Lindenberg (1951-53) – 
Bauschlott (1954-55)-Burg Kastl (1955-present).  Girl’s school  – 
Niederaudorf /Reisach (1947-50)  and in Austria: Kellerberg (1946-48) –
Spittal (1948-51), Innsbruck. 
(Ref: see: http://home.iae.nl/users/nickl/umek-47.html – in Hungarian) 

5. Means of emigration 
It is to be remembered that Hungarian refugees, along with other 

nations’ refugees who were not fighting on the side of the Allies, were 
considered enemies, and did not initially enjoy the attention of those 
organizations (e.g. UNRRA) that were created to provide monetary and 
material support, and assistance in overseas relocation, to the victims of 
concentration camps, and refugees from “friendly” countries. These 
were the true DP’s (displaced persons). The refugees of once enemy 
nations had to wait until 1947 before they could register with the IRO. 
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At this time it became clear to the Allies that it was important to 
unburden the refugee host nations, and “forgave” the majority of these 
refugees, yet screening them very carefully for any signs of past 
political “sins.” The IRO fulfilled its mandate admirably, and by the 
end of 1951 – the end if its charter – most everybody, who intended to 
emigrate overseas was given a chance to do so. Those relatively few, 
who chose not to, remained in Germany and Austria, and  after 
surviving a few more years of destitution eventually blended in and 
participated in the economic revival of Europe.  

UNRRA – United Nations Relief and Rehabilitation 
Administration  (1943-47) was founded in 1943 to provide relief to 
areas liberated from Axis powers. UNRRA provided billions of US 
dollars of rehabilitation aid, and helped about 8 million refugees. It 
ceased operations in the DP camps of Europe in 1947, and in Asia 
in 1949, upon which it ceased to exist. Its functions were 
transferred to several UN agencies, including the International 
Refugee Organization. 5 
IRO - (1947-51) – The International Refugee Organization (IRO) 
was founded in 1946 to deal with the massive refugee problem 
created by World War II. It was a United Nations specialized 
agency and took over many of the functions of the earlier United 
Nations Relief and Rehabilitation Administration. In 1952 its 
operations ceased. 5 
McCarran-Walter Act – The Immigration and Nationality Act 
(INA) of 1952 (better known as the McCarran-Walter Act) was a 
law passed by the United States Congress restricting immigration 
into the United States. Racial restrictions which previously existed 
were abolished in the INA, but a quota system was retained and the 
policy of restricting the numbers of immigrants from certain 
countries was continued. Eventually, the INA established a 
preference system which selected which ethnic groups were 
desirable immigrants and placed great importance on labor 
qualifications. The INA defined three types of immigrants: 1. 
relatives of US citizens who were exempt from quotas and who 
were to be admitted without restrictions; 2. average immigrants 
whose numbers was not supposed to exceed 270,000 per year; 3. 
refugees.5 
Refugee Relief Act – 1953. Act passed by congress to rescue 
214,000 immigrants from communist countries in Eastern Europe.5 

Other private and various other means (1951-pre Oct. ’56). 



257 

Emigration worldwide 4 
By IRO between 1948-51- 62,000 Hungarians placed overseas, and 
in Europe. 
By IRO and all other organizations and means (1946-pre Oct 56) – 
110,000.  
Destinations :  USA, Australia, Canada, Israel, Argentina, Brazil, 
Venezuela, Chile.  

Emigration to USA4 
17,300 to USA (IRO) between 1949-51. 
9,000 to USA between 1952-pre Oct 1956. 
Total 26,300 immigrants to USA between 1946-1956. This number 
includes Hungarian Jews released from concentration camps, but 
does not include those Hungarians, who for their place of birth 
were forced to register themselves as Romanians, Czechoslovaks, 
Ukrainians or Yugoslavians. With these included, the number 
could easily reach over 30,000.  
To Ohio in this same period, perhaps 1/3 of above figure, or 
10,000. 

6. Arrival in USA 
 After having resolved the “enemy status” issue, the 

government of the USA began to allow these refugees, among them 
Hungarians, to enter. One prerequisite was, the possession of the so 
called “assurance papers”, a document sent by American citizens, 
assuring the Government that they will assume economic responsibility 
for these immigrants for a period of one year, so that they will not 
become a burden of the state. With these papers people registered 
themselves at the IRO, and eventually got a hearing at the American 
Consulate, where their qualifications, health status and political 
background was thoroughly checked out. Passing this test, emigrants 
were put through several collection and transit camps (e.g. Munich – 
Funk Kaserne; Wildflekken, Schweinfurt, respectively), before 
boarding the transport ships in such ports as Bremerhaven in Germany. 
Most immigrants entered the US through New York, although other 
ports, such as Boston, Baltimore, New Orleans were also used. The 
once famous immigration station at Ellis Island was no longer in use. 
All legalities were already taken care of overseas, no additional 
bureaucracy was necessary. We disembarked the ships, met up with our 
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baggage, which was cursorily checked by US customs, and somehow 
found the people who were waiting to collect us, or followed other 
instructions or arrangements assisted by the NCWC and CWS, and 
somehow, by some means found our way to our final destination. Many 
of us came to Cleveland, because of the many good Hungarians here, 
who sent “assurance papers” by the hundreds. It is to be noted, that 
none of this cost the immigrants one penny. The cost of resettlement of 
postwar Europe’ population was born by the UN, and in large part, the 
USA.  

Those who came to Cleveland were helped by some very kind and 
goodhearted people from the old time Hungarian–American community 
(régi-amerikások) and institutions. Among these that come to mind are 
Kálmán Kolozsvári, Béla Olexo, Mrs. Rose Varga, János Jakab, Mrs. 
Mérey of the Hungarian Businessmen’s Club, on the east side, Mrs. 
Ashberger on the west side and many others. Catholic, Reformed and 
Lutheran churches. Verhovay Fraternal Insurance Co. They were 
instrumental in helping to find lodging, work, and the bare necessities 
at the beginning of a new life in a new world. Cleveland became one of 
the largest concentrations of DP immigrants. Here, people of similar 
backgrounds found each other and formed friendships and gathered in a 
wide range and variety of organized associations, based on their one 
time place in Hungarian society.  

Integration with the old-time Hungarians and their Organizations 
was however not realized, as one would have hoped. There were 
several sociologically unavoidable reasons. There was the clash of 
cultures (village vs. city), and the cultural divide that separated these 
two groups not only by decades of fast moving history, but also 
ideological differences of the two worlds. While the old-timers have 
come to the New World seeking a better life, leaving behind a 
homeland shrouded in bitter-sweet memories, the newcomers felt that 
they were evicted from their homeland by forces of evil, not the least of 
which was perceived to be the very United States they have now 
arrived in. The old-time Hungarian print media, that had formed the 
political views of their readers, such as the Szabadság, the Népszava 
and others, who were rather left leaning and not at all understanding of 
the wartime predicament of the Old Country, could not rid themselves 
even by the early 50’s, of the notion, that those who have left their 
homeland at this time, were mostly nazi collaborators and war 
criminals, or at least members of that “feudal” society whose 
oppression and exploitation was perceived to have caused the 
emigration of the poverty stricken masses during the first half of the 
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century.  This created an undercurrent of  suppressed resentment on 
both sides, and prevented the new and the old generations to form 
closer personal or organizational relationships. With one notable 
exception: the Hungarian Churches.  

Based on these history driven differences between the old and new 
Hungarian Americans (régi és új amerikások), the new immigrants 
were not willing and/or able to create any physical establishments, such 
as new churches, clubhouses, insurance companies, because, one, they 
were already there, and two, these immigrants were not yet ready to 
face the inevitability of spending the rest of their lives here.  No 
common leadership recognized and respected by a majority could arise 
from the ashes of the emotional wasteland and disillusionment caused 
by a lost war and subsequent years of “wandering in the wilderness.” 
The DP society fragmented into small groups and associations, 
bickering among themselves about irrelevant social and political 
trivialities. 

They did however leave behind a valuable contribution: public and 
private records and collections of published materials, books from the 
inter-war era, collections of personal histories and biographical writings 
of participants in recent history. The Hungarian Association’s 
KRÓNIKA series. Personal archives of E. Homonnay, L. Sirsich, F. 
Somogyi and others. Recent military history (WWII) accounts by 
participants reported in Hadak Útján the periodical published by the 
MHBK. The main area of intellectual legacy being: promoting, and 
preserving the feeling of Hungarian identity by literature and writings, 
reinforcing it by continually recalling and recreating the lost life in the 
homeland. In the youth and following generations:  the encouraging of 
bilingualism, reading of Hungarian literature, learning the basics of 
Hungarian culture, traditions, history, literature and geography.7 

A sampling – with no claim for completeness: 
New organizations in the new world – 1949- pre Oct. 1956 –  

Transplanted from Europe – Hungarian Scout Association, World 
Federation of Hungarian Veterans (MHBK), Royal Hungarian 
Gendarmerie Benevolent Assoc (MKCsBK)’s successor -  Familial 
Association of Hungarian Gendarmerie (MCsCsK), The Knightly Order of 
Vitéz (Vitézi Rend), 
Cultural –  
Hungarian Association (Magyar Társaság) – (founded in Inssbruck, 
Austria in 1948, J. Nádas),  Árpád Academy (Árpád Akadémia), 
Hungarian Congress (Magyar Találkozó) 
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Hungarian Self Help (Önsegélyző), I. Wégling 
Hungarian School Care Club, G. Papp 
Hungarian American Friends of Scouting (Cserkész Barátok Köre, CsBK) 
Political –  
Hungarian National Committee (Nemzeti Bizottmány), F. Nagy. 
Hungarian Liberation Committee (Magyar Felszabadító Bizottság – MFB 
– post 1956, Gen. Gy. Kovács), and several other “Liberation 
Committees” specifically relating to the lost territories of the Uplands 
(Felvidék), Transylvania (Erdély), Southlands (Délvidék) 

Hungarian Radio Programs – 
old Hungarians – Frank Szappanos, Hudák,  
new Hungarians – László Rózsa, Elmer Kállay, Kapossy, László Dús,      
Kossányi.  

Journalism, publishing, literature – 
Old: Szabadság, Amerikai Magyar Népszava, Katholikus Magyarok 
Vasárnapja 
Newspapers and periodicals by the DP’s:  
Katholikus Magyarok Vasárnapja (taken over by refugee Franciscan 
Fathers in Youngstown – Ft. Galambos, – later István Eszterhás),  
New Yorki Magyar Élet (Toronto) 
Amerikai Magyar Élet (Gy. Hoványi – Chicago) 
Az Újság, Magyar Újság (Ft. Z. Kótai – Cleveland) 
Magyarság (J. Szebedinszky – Pittsburgh) 
Kanadai Magyarság (Toronto)  
Szittyakürt (T. Major – Cleveland) 
Képes Magyar Világhíradó (First Toronto, in the 70’s Cleveland – L. Füry 
and J. Ewendt) 
Kárpát (Z. Kótai – Cleveland)  

Publishers, by the DP’s – 
Katholikus Magyarok Vasárnapja (Youngstown) 
Kossuth Kiadó (Cleveland) 
Árpád Könyvkiadó (Cleveland) 
Kárpát (Ft. Z. Kótai – Cleveland) 

Schools, education – 
Local Hungarian School, founded by Gábor Papp – still functioning. 
Teaches basic Hungarian language skills to those already with basic 
knowledge. Prepares advanced students for a higher degree of diploma 
consisting of  Hungarian history, literature and geography. 
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“Szabad Egyetem” (free University) a series of lectures on topics related 
to Hungarian history, culture, politics etc., organized and run by the 
Magyar Társaság (Hungarian Association), every Friday evening in the 
early days. (1950-about.1970) 
Hungarian Scout Association’s stated mission is to educate Hungarian 
speaking youth in Hungarian culture, traditions. Scout leadership training 
includes testing in Hungarian history, literature and geography. 
Hungarian Language course at Lakeland Community College (I. Márkus)  
Hungarian Studies Chairs at higher learning institutions: Columbia 
University, NY. (in 1960’s), Indiana University, Bloomington, IN (prof. 
Dennis Sinor), (1962-present), University of Toronto (1978-present) 
Shorter duration Hungarian Studies Programs: University of California, 
LA (M. Birnbaum), Cleveland State University (F. Somogyi, R. Oszlányi, 
T. Lant), University of Pittsburgh (S. B. Várdy, A. H. Várdy), Ohio 
Northern University, Lima, OH (A. Ludányi), Portland University, 
Portland OR, (L. Éltető) , University of North Carolina, Chapel Hill NC. 
(Laszlo Birinyi Sr. Distinguished Professorship in Hungarian Culture), 
2006.  
 

The story of post-war immigration continues after the 1956 
Revolution. Thousands more leave their homeland in search of a new 
life. Their reasons and destinies are the subject of another presentation.    

 

Footnotes: 
1. Full text of the Treaty of Trianon http://www.lib.byu.edu/~rdh/wwi/versa/tri1.htm  
2. Data from: Á.T.I Kisatlasz – Magyar Királyi Térképészeti Intézet, Budapest, 1934 
3. Territorial revision - http://www.trianon.hu/keret.phtml?/trianon/triarev  
4. Várdy Béla : Magyarok az Újvilágban – A Magyar Nyelv és Kultura Társasága, 2000 
5. Steven Bela Vardy : The Hungarian-Americans – Twaine Publishers, Boston, 1985 
6. Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page  
7. A more complete list of academic level Hungarian Studies is not included in this paper 

but is available directly from the author. 
 

 
Szappanos István, a tanulmány szerzője, látható a jobb oldalon. (Somogyi Lél) 
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dr. Tóth Gergely (Kalifornia): 

AMERIKAI MAGYAR 
RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMOK 

A Tóth Gergely (Kalifornia) által meglátogatott amerikai magyar 
római katolikus templomok adatai tömören: 

Akron, OH, Jézus Szíve (Sacred Heart of Jesus) templom – 
alkalmanként beszolgál Kiss vagy Ligeti atya Detroitból. A legutolsó 
magyar diakónus a 2004-ben elhúnyt Balássy Géza volt. Az ő idejében 
vegyesnyelvű szentmise volt vasárnaponként, magyar énekekkel, 
felolvasással és imákkal.   

Buffalo, Lackawanna, NY, Nagyboldogasszony (Assumption) templom 
– Dr. Miskolczy Kálmán, Fodor Miklós piarista atyák. Orgonista: 
Horváth Erzsébet. Vasárnap 10:30. A két atya előreláthatólag 2006 
márciusáig marad a templomban, utána azt valószínűleg bezáratja a 
püspök. 

Buffalo, Tonawanda, NY, Szent Erzsébet templom – Juhász László 
jezsuita atya látja el a magyar közösséget. Orgonista: Tamóka Éva. 
Magyar szentmise: vasárnap 10:30. 

Chicago, Ill.,  Szent István templom – Vas László atya a plébános. 
Orgonista: Olajos Imre. Vasárnap 10:00.     

Cleveland, OH, Szt. Erzsébet templom – Antal András atya a plébános. 
Orgonista: Karetka Angéla. Vasárnap délelőtt 10:30.  

Cleveland, OH, Szt. Imre templom – Siklódi Sándor atya az 
adminisztrátor. Orgonista: Peller Miklós. Minden nap van magyar 
szentmise, és vasárnap ¾ 10 órakor.  

Cleveland, OH, Szt. Margit templom – Roskó László atya a plébános. 
Orgonista: Jaksa Anna. Vasárnap 10:30.  

Detroit, MI, Szentkereszt (Holy Cross) templom – Kiss Barnabás, 
Ligeti Angelus ferences atyák. Két magyar orgonista is van. A 
templomot és melléképületeit az atyák igen szépen helyreállíttatták. 
Hetente két hétköznap reggelén van magyar nyelvű szentmise, és 
vasárnap délelőtt 11-kor. 

Fairfield, CT, Szent Imre templom – Pintye Lajos atya (itt született) 
látja el a magyar közösséget, de a plébános amerikai. Orgonista: a 
magyar származású Tom Philips. Vasárnap 11:30. 
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Kelet-Chicago, Ind., Szentháromság (Holy Trinity) templom - Skerl 
Alfonz atya a plébános. Vasárnap délelőtt 10:30.  

Los Angeles, CA, Szent István templom – Theodore Smith atya látja el 
a magyar közösséget, de vannak amerikai papok is. Magyar mise: 
vasárnap 10:45. A magyar és angol szentmise mellett van német és 
spanyol nyelvű is. 

Miami, FL, Első Magyar Egyesült Református Egyház, – Beregszászi 
Miklós diakónus vezetésével a hó első vasárnapján délután 3-kor van 
magyar szentmise. Orgonál: Lukácsi Éva református lelkipásztor. 

New Brunswick, NJ, Szent László templom – Polgár Kapisztrán 
ferences atya (itt született) a plébános. Szentmise ideje: vasárnap ½ 11. 

New York City, NY, Szent István templom – Hesz Dénes fiatal 
ferences atya látja el a magyar közösséget, de a plébános amerikai. 
Dénes atya az augusztusban hazaköltözött Csorba Domonkos atya 
utódjaként van itt. Vasárnap 10:30.  

Passaic, NJ, Szent István templom – Mustos István piarista atya a 
plébános. Orgonista: Keresztes Ferenc. Vasárnap 11. 

Portola Valley, CA, Magyar Katolikus Misszió – Németh Maurusz, 
Horváth Piusz és Jávor Egon bencés atyák. Orgonista: Nagy Endre. 
Magyar szentmise ideje: vasárnap 11:00. A szentmiséknek otthont adó 
kápolna és az azt magába foglaló középiskola amerikai tulajdonban 
van. 

Sarasota, FL – az amerikai St. Michael templomban november 13 óta 
misézik a magyaroknak Szlezák Imre atya, aki eddig Fairfielden 
szolgált. Szépe László atya nyilvánosan már nem misézik, csak 
alkalmanként az otthonában. A fiatal Vargyas Emil atya havonta 
egyszer misézik a Venice-i Magyar Házban. 

South Norwalk, CT, Szent László templom – Bálint István atya (itt 
született) látja el a magyar híveket, de a plébános amerikai. Orgonista: 
Deák Teréz. Vasárnap 11:15. 

Toledo, OH, Szent István templom – alkalmanként beszolgálnak Ligeti 
és Kiss atyák Detroitból, de rendszeres magyar szentmise nincs.  

Woodbridge, NJ, Kármelhegyi Boldogasszony (Our Lady of 
Mount Carmel) templom – az utolsó magyar pap Vincze Mihály volt, 
idén nyáron hunyt el. Jelenleg koreai pap van és a hívek többsége már 
koreai. Vasárnap reggel ½ 9-kor van vegyesnyelvű szentmise, magyar 
énekekkel, egy magyar felolvasással és imákkal.  
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Lázár Bandi és felesége Andi, a Cleveland-i magyar rádió műsorának vezetői. 

(Nádas János) 
 

 
A kialításon részt vettek: Szabó Éva (középen), nővérével Piroskával,  

Bogárdy Imre, és Ludányi Nádas Julianna.  
(Nádas János felvétele) 
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X. 
KÖZÉRDEKŰ  KÖZLEMÉNYEK, 

ÉLETRAJZOK 
 

Lél Somogyi: 

IN RECOGNITION OF 
“REMEMBER HUNGARY 1956” 

Over the years, since the heroic Hungarian events of 1956, many 
books and articles have been published about the freedom fighters. Of 
these, “Remember Hungary 1956” stands out due to its historical and 
journalistic quality, rising above the rest as probably the most often 
referenced book documenting 1956.  

We commend the publisher Ferenc Laping for his dedication and 
journalistic professionalism and the many contributors who made this 
book possible, including numerous authors and contributors who are 
distinguished members of our Árpád Academy: Dr. Elemér Bakó, Dr. 
Tibor Eckhardt, József Cardinal Mindszenty, László Oltványi, József 
Széplaki, Tibor Tollas, and Dr. Ferenc Wagner. 

* 

 

2006. július 24.  

Tisztelt Somogyi Úr, 

Mellékelve küldök egy példányt az 
általunk kiadott “Remember Hungary 
1956” című könyvünkből, Széplaki 
József úr kérésére. 

A Duna TV, Philadelphiai idő 
szerint 2006. június 22-én George 
Bush budapesti látogatása alkalmából, 
10:42-10:43 körül kapcsoltak telefonon 
az alábbi kérdésekkel: 
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─ A vonalban Francis Laping (Frenszisz Laping), azaz Laping Ferenc, 
philadelphiai könyvkiadó, aki 1956. október 23-án csatlakozott a Bem 
szobor, majd az Országház körül zajló tüntetésekben, később pedig a 
Rádió elfoglalásában is részt vett. 

  

─ Milyen körülmények között jutott el a kötet az amerikai 
külügyminisztériumba, hogyan figyeltek fel rá? 

Az Amerikai Külügyminisztérium, Magyar osztálya már 1975-ben 
felfigyelt a könyvünkre és még akkor kértek egy példányt. Azóta több 
Amerikai elnök, közöttük Nixon, Ford, Reagan, és Bush, a mai elnök 
apja is kapott tiszteletpéldányt.  

George W. Bush amerikai elnök június 22-i, Budapesti látogatása 
alkalmából Miss Michelle LaBonte, a State Department, Magyar 
osztálya kért egy példányt Gereben István által az általunk kiadott 
“Remember Hungary 1956” könyvből Bush elnöknek dedikálva, a 
magyarországi látogatása alkalmából, hogy Pestre menetközben a 
gépen tanulmányozhassa az 56-os forradalmi eseményeket. 

  

─ Mi volt az ön szerepe az 56-os forradalomban? 

1956 Október 23-án csatlakoztam a Bem szobor, majd az 
Országház körül zajlott tüntetésekbe. Később pedig a Rádió 
elfoglalásában vettem részt. Másnap az Országház előtt történt 
mészárlásnál is jelen voltam és személyes tanúja voltam az ott történt 
eseményeknek. A következő napokban engem és Hamerli Jóskát azzal 
bíztak meg, hogy az osztrák határnál felhalmozott gyógyszereket 
hozzuk el Pestre. A magyar határőrök Győr után az úton letartóztattak 
és egy kaszárnyába lezártak. Pár nap múlva elengedtek, de mire mi 
visszaértünk Budapestre, a város már körül volt fogva orosz tankokkal. 

  

─ Mikor hagyta el Magyarországot? 

Menekülni kellett, így 1956 decemberében egy csoporttal 
nekivágtunk Zalaegerszeg felé. Zalaegerszegig egy tehergépkocsival, 
utána pár nap gyalogolás után szerencsésen átléptük az osztrák határt. 
Ausztriában az Amerikai Hadsereg titkosszolgálati tisztjenek 
tolmácsaként dolgoztam, mint magyar-német fordító.  

1957 januárban érkeztem hajóval Amerikába. Február végén 
Philadelphiába költöztem, ahol éjjel dolgoztam, nappal pedig a 
Philadelphia-i Iparművészeti Főiskolába jártam amit 1962-ben 
végeztem mint Photojournalista. 
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─ Ön papírra vetette emlékiratait. Mikor jelent meg a kötet, és miért 
döntött úgy, hogy megosztja a nyilvánossággal a gondolatait, emlékeit? 
Egyszóval mit tartalmaz a kötet?  

 

A “Remember Hungary 1956” 1975-ben jelent meg. A könyv célja 
az volt, hogy az akkoriban rendelkezésre álló összes történelmi anyagot 
egy elsőrangú kivitelezésben előállított könyvbe összegyűjteni és annak 
megmaradását a jövő nemzedéknek megőrizni. Angol nyelven adtuk ki, 
főleg a könyvtárak részére, és az Amerikai politikusok 
felvilágosítására. A könyv világszerte megtalálható könyvtárakban. 
Tudomásunk szerint az Angol és az Amerikai Követségek a Kádár 
korszak alatt, diplomáciai postával csempészték be tucat számra 
Magyarországra. 

A könyvet én terveztem, 382 oldalas, nagysága 31cm X 9.5cm, és 
több mint 200 híres eredeti, történelmi fényképet, grafikát tartalmaz. 
Híres emberek nyilatkozatait, cikkeit, az ENSZ-be elhangzott 
tárgyalásokat, Magyar Rádió adások fordítását, a forradalom alatt 
kiadott plakátok, röplapok, újságok reprodukcióját tartalmazza. 

  

About Francis Laping 
(photo and text from the original book cover): 
Francis Laping is a former photo-
journalist whose work has appeared in 
numerous national and international 
magazines, including Life, Look, Time and 
The Philadelphia Bulletin. Hungarian-
born, Mr. Laping was caught up in the 
Hungarian Revolution as a participant 
and observer. Educated in Hungary and 
the Philadelphia Museum College of Art, 
he started his photo-journalistic career in 
Philadelphia and quickly gained recog-
nition as an able and talented feature 
photographer. 

 

Üdvözlettel, 

Laping Ferenc 
flaping@comcast.net  

 

─ Douglas Crockwell amerikai festőművésznek volt egy képe, amelynek 
a „Pesti srác” címet adta, és amelynek eredetije elveszett, de a 
reprodukciója önnél van. Mit kell tudnunk erről a festményről? Ki volt 
a modell, ki ihlette meg a festőt? 
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Douglas Crockwell, amerikai festőművésznek a „Pesti srác” című 
festménye 1956-ban jelent meg a Saturday Evening Post képes magazin 
fedőlapján, az 56-forradalomrol szóló képriport alkalmából. 

1975-ben személyesen tárgyaltam vele, a festmény könyvünkben 
való kiadásával kapcsolatban. Ő készségesen megadta nekünk a kiadási 
jogot, és a színes reprodukciót magam készítettem.  

Azt monda nekem akkoriban, hogy az ihletet az 56- ós 
képriportokon látható pesti srácok adták neki. Sajnos az eredeti 
festménynek nyoma veszett a halála után.  

* * * 

LÁSZLÓ BERTA 
PRINTER AND  RADIO BROADCASTER  

László ‘Leslie’ Berta, 78, who came to Cleveland after the 1956 
Hungarian uprising and was a radio broadcaster for the Hungarian 
community for many years, and ran Classic Printing for 31 years, died 
at the Lorántffy Care Center in Copley Township.  

He was involved in many ethnic activities. He promoted dinners 
and other events to raise more than $200,000 for schools in 
Transylvania, a section of Romania with a large Hungarian population. 

Berta was born in Budapest. He earned a degree in engineering at 
the University of Budapest, where he learned to operate a printing 
press. He moved to Toronto, Canada, where he married an emigrant 
from Germany, Erika Freder, 45 years ago. They moved to Cleveland 
in 1965. 

He worked as a typesetter for Szabadság, the nation’s oldest and 
largest Hungarian language newspaper, then founded his own ‘Classic 
Printing’ on Madison Ave (Cleveland) in 1967.  

Many of the books and other materials that he printed over the next 
31 years were for people and organizations that did not have the money 
to pay for them. He was still glad he could help them, his wife said. He 
retired from the print shop in 1998. 

Berta was also affiliated with John Carroll University as its 
director of Hungarian radio broadcasts. His Sunday afternoon show 
was on WJCU- FM each week for 16 years. 
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BURGYÁN ALADÁR 
ÉLETRAJZA 

szillsárkányi Burgyán Aladár 1917 december 29-én született, 
Dicsőszentmárton városában, Kis-Küküllő megyében, Erdély-
országban. Édesanyja Gyalay Korpos Margit, Gyalay Korpos József 
erdélyi földbirtokos ivadéka és édesapja, szillsárkányi Burgyán Aladár 
okl. gépészmérnök, szillsárkányi Burgyán Aladár felvidéki országos 
felsőházi képviselő, földbirtokos és malomtulajdonos sarja. 

Egyrészt az oláh, másrészt a cseh földreform által birtokuktól 
megfosztva, az összeomlás utáni években – egy ideig – apja a 
dicsőszentmártoni Nitrogén gyárban, mint gépészmérnök dolgozott. 
1938-ban azonban, amikor Erdélyben a politikai helyzet tűrhetetlenné 
vált, s elvesztette állását, a család visszavándorolt az anyaországba, 
ahol édesapja a Pét-i Nitrogén gyárban kapott alkalmazást. 

* 
Aladár elemi iskoláit Dicsőben, középiskoláit Medgyesen és 

Nagyszebenben a szászoknál végezte, ahol érettségizett is. A 
gimnázium 8. osztályát pedig a ceglédi Kossuth reálgimnáziumban 
fejezte be, ahol azután másodszor is érettségi vizsgát tett. 1939-ben 
nyerte el okl. vegyészmérnöki diplomáját a m. kir. József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudományi egyetemen. Tudományos pályafutását 
az egyetem kémiai osztályán, mint egyetemi tanársegéd, majd mint 
adjunktus kezdte el. Itt ismerte meg jövendőbeli feleségét, Horváth 
Annát, akit 1944. december 9-én feleségül vett. 
        1943-ban a hadsereg behívta katonának, majd gyalogsági kiképzés 
után, mint karpaszományos őrmestert, a Szőny-i Olajművek 
olajfinomítójába vezényelték. – 1945 tavaszán innen menekült a 
megszálló orosz katonák elől, feleségével Annával, öccsével Istvánnal 
és szüleivel együtt, elhagyva szülőföldjét, Magyarországot.  

Az Ausztriában Traunsteinben, majd Németországban Ebingenben 
eltöltött évek után, 1951-ben az USA Ohio államának Cleveland 
városába  vándorolnak, ahol a „Ferro máz- és zománcgyár”-ban kutató 
mérnökként kapott alkalmazást.   

Itt a kutató laboratórium felügyelője, majd az osztály igazgatója 
lett és (1983 feb. 1-ig) nyugdíjazásáig a gyár műszaki igazgatójaként 
működött.  

Több tudományos és vegyészeti társaságnak volt tagja.   
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Clevelandban a Magyar Mérnökök és Építészek Szövetségének 
igazgatója, és a clevelandi Magyar Társaságnak éveken át alelnöke 
volt.  

1989 szeptemberében a budapesti Műszaki egyetem – 50 éves – 
mérnöki munkássága elismeréséül „arany díszoklevéllel” tüntette ki. 

* 
Szerette magyar nemzetét és szerelmese volt Erdélynek, ahol 

született és amelynek magyar református templomai építkezési 
költségeihez jelentős összeggel hozzájárult. A „keresztszülői akción” 
keresztül több éven át egy vagy két kolozsvári magyar diák tanulmányi 
költségeit fedezte. 

Szerette a természetet, hegyeket, erdőt és szenvedélyes vadász 
volt. Gróf Széchenyi Zsigmond volt a mintaképe, akinek könyvét 
többször is elolvasta, majd egy barátjával beutazta Alaszkát is. 

„Egész életemben” – mondta – „kerestem a Kincset. 
Kerestem mély djungelekben, a folyók torkolatában 
és sötét barlangokban. Mégsem találtam meg. 
Helyette minden utatlan utam végén: 
Téged találtalak. Te vártál engem. 
S most már 
Meghitté váltál, bár nem mondhatom, hogy 
jól ismerlek. Mondd, ki vagy?” 
Így felelt az idegen: önmagad 

Egy régi meséből 
Cleveland, 1996. március havában 

 

HETYEY  SÁNDOR 
(1918-2005) 

Újabb veszteség érte Bajtársi Közösségünket. Az MHBK 
Melbourne-i főcsoport vezetője, a Központi vezető ausztráliai 
helyettese, hagyott itt bennünket. 

1918 május 8-án született, a debreceni Egyetemen tanult jogot, de 
nem fejezte be. A Haza hívó szavára bevonult, tüzér lett. Elsők között 
jelentkezett rohamtüzérnek. Hajmáskéren képezték ki, végigharcolta a 
Kárpát-medencét és mint tartalékos zászlós fejezte be a II. 
világháborút. 

Energikus, ellenkezést nem tűrő munkás tagja volt a                
nemzeti emigrációnak. Erős kézzel vezette a Melbourne-ben élő 
MHBK főcsoportot, kiérdemelte a központi vezető ausztráliai földrész 
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helyettesi címet. Büszke volt rá.  A havonta általa készült „Értesítő” 
nemcsak a helyi tagságnak szólt, hanem mindnyájunk értékes 
olvasmánya volt.  

Sokszor hoztunk írásaiból, hogy olvasótáborunk se feledje nemzeti 
kötelességét. Egyik októberi leveléből idézünk: ... „Majd jöttek az 
álcázott terror szomorú évei... amikor szabadságot,  jólétet hirdettek, 
közben sorjában akasztották a felkelés fiatal hőseit! De nem lehet 
eszméket kötéllel elnyomni. Nem lehet egy ősi nemzetet örökké 
eltiporni, meggyalázni... lassan kinőtt a fű az áldozatok jeltelen sírján 
és kinyílott láthatatlanul a kegyelet virága az emberek jobb sorsra 
vágyó lelkében” (1992). 

Legutolsó telefonbeszélgetésünkkor elmondta, hogy leesett a 
lépcsőről,  „no de sebaj, ez katona dolog” – mondta Sándor. Röviddel 
később kaptuk meg a szomorú hírt, – írja Goór György levelében – 
kórházba került, az operáció sikerült , de Sándor itt hagyott bennünket. 

Búcsúzunk Sándortól, a rohamtüzértől, a Melbourne-i főcsoport 
vezetőjétől, a hűséges bajtárstól. Találkozunk! 

B. K. 

 

MATTYASOVSZKY ZSOLNAY  MIKLÓS 
(1912-2005) 

Dr. Mattyasovszky Zsolnay Miklós jogász, író, a Külföldi Magyar 
Cserkész Szövetség örökös tb. elnöke, cserkészkörökben a szeretett és 
tisztelt „Matyabája”, rövid szenvedés után, 2005 decemberében 
elhunyt. 

Pécsett született, a világhírű porcelángyáros Zsolnay család 
sarjaként. 1945-ben Bajorországba menekült a szovjet megszállás elől. 
Feleségül vette Gosztonyi Erzsébetet, majd 1952-ben Kanadába 
emigrált. Montréali tartózkodása alatt érte az 1956-os magyar 
forradalom és szabadságharc. Ekkor lett a montréali Magyar 
Segélyakció, majd a Magyar-Kanadai Szövetség elnöke. 

Húsz éven át (1953-1973) viseli a Külföldi Magyar Cserkész 
Szövetség elnöki tisztségét. Még 72 éves korában is 14 szervezeten 
belül tevékenykedett. Az emigráció 57. évében feleségével 
elhatározták, hogy Ottawából visszatelepülnek Pécsre, amelyet 2003-
ban meg is valósítottak. Ekkor már 90 éves volt. Ez a kiváló, négy 
nyelven folyékonyan beszélő magyar ember életén keresztül szószólója 
volt a magyar szabadságnak, az emberi méltóságnak, a demokráciának. 
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Jelmondata: „Légy híve az igazságnak, és harcosa az 
igazságosságnak!” – vezérelte életét. 

Alapító tagja volt a Teleki Pál és Sík Sándor által létrehozott 
„Fiatal Magyarság” mozgalom pécsi tagozatának, annak éveken át 
elnöke. Külföldre kerülése után, már 1946-ban részese volt a 
németországi Passauban szervezkedő magyar cserkészet 
megalakításának, főleg a Teleki Pál Magyar Cserkész Munkaközösség 
külkapcsolatai bővítésében vállalt szerepet. Erre a munkára 
Mattyasovszky Zsolnayt nem nosztalgia ösztönözte, hanem a magyar 
jövőt építeni vágyó szándéka. 

Matyabá a cserkészeszme alapfeltételeit követve a „felelősséget 
keresünk” jelszóval mindig példát mutatott. A kihívásoknak mindig 
eleget tett, és bátran vállalkozott olyan feladatokra, amelyek nemcsak a 
magyarság ügyét szolgálták, hanem a befogadó országét is. 

Higgadtsága, mérsékeltsége, békítő természete, becsületessége, 
kiegyensúlyozottsága és kitűnő diplomáciai érzéke olyan erények, 
amelyek a csoportok közti megegyezést eredményezték, és döntőbírói 
szerepet osztottak ki részére, amelynek eredményei hathatósak voltak. 
Kanadai kapcsolatai révén főleg a kanadai alkotmánnyal kapcsolatos és 
a Kanadán belüli angol-francia viszony rendezését célzó törekvések 
foglalkoztatták. Tudását és megbecsülését mi sem mutatja jobban, hogy 
a kormány egy emlékirat szerkesztésére kérte fel az állampolgársági 
törvény módosítása tárgyában. 

Mint lapszerkesztő – ő szerkesztette a Vezetők Lapja első számait 
1954-től kezdve – mindjárt  az elején meghatározta a magyar 
cserkészmunka értelmét. Ez az írás ma is klasszikusnak számító mű.  

Élete során számos kitüntetést kapott különböző nemzetiségű 
csoportoktól, a helyi és a központi kanadai szövetségi kormánytól, a 
rendszerváltás után pedig a magyar kormánytól. Ezek közé sorolhatók 
az emigrációban élők érdekében végzett tevékenységéért 1979-ben 
kapott Order of Canada díj, Kanadának legtekintélyesebb polgári 
kitüntetése olyan kanadai állampolgárok részére, akik kimagasló 
érdemeket szereztek és szolgálatokat tettek az országnak vagy az 
emberiségnek. További kitüntetései: a Kanada Évszázados Érme 
(1967), Winnipeg tb.  Polgári Diplomája (1974), a Királynő Jubiláló 
Ezüst Érme (1977),  a „La Fédération des Groupes Ethniques du 
Québec” Jubileumi Érme (1987). E szervezetnek egyik alapítója, majd 
14 éven át vezetőségi tagja. A Magyar Köztársaság Érdemrend Tiszti 
Keresztjét (1993) levéltári munkájáért és a magyar-kanadai kapcsolatok 
ápolásáért kapta. Az Ottawában rendezett 90. születésnapján a sok 
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méltatás mellett Papp Sándor kanadai magyar nagykövet Orbán Viktor 
miniszterelnök nevében külön elismerő oklevelet nyújtott át neki a 
külföldi magyarság érdekében végzett munkájáért. 

A rendszerváltás után gyakran látogatott haza, és nagy 
figyelemmel kísérte a Zsolnay-gyár munkáját. Végleges hazatelepülése 
után a pécsi Tüke-díjjal jutalmazták, amit olyan Pécsett született 
polgároknak ítélnek oda, akik a város jó hírnevének megőrzéséért 
kimagasló munkát végeznek.  

A Külföldi Magyar Cserkész Szövetség legmagasabb kitüntetését, 
a Jó munkáért! érmet az elsők között kapta meg még 1960-ban.  

Halálával a magyarság és a magyar cserkészet egy kimagasló 
hazánkfiát és a becsületesség makulátlan képviselőjét veszítette el. 

Fischer Viktor 
 a Külföldi Magyar Cserkész Szövetség 

külügyi vezetője 
 

* * * 
Fr. dr. Miskolczy Kálmán Sch. P. (Derby, NY): 

A „TÚLÉLÉS” LEHETŐSÉGE 
Gondolatok Mindenszentekre és Halottak Napjára 

A keresztény „Hiszekegy” kezdete: „Hiszek egy Istenben, 
mindenható Atyában”” és végződik azzal, hogy „Hiszem a holtak 
feltámadását és az örök életet. Ámen”. 

Logikus, ha valaki hiszi a kezdetét, akkor higgyen a végében is. 
Bár korunk hajlik az ateizmus felé, azért a többség még hisz, legalább 
is egy felsőbb lényben, Aki felelős ezért a világért, amelyben élnünk 
kell és Akinek terveinek kell lennie vele és a benne élőkkel. 

Keresztény ember számára tehát a halál a hitének legkeményebb 
próbája. Ha erős a hite egy „mindenható” Lényben, Aki Jézus Krisztus 
tanítása szerint „atyja” minden embernek, akkor nem félhet annyira a 
haláltól, mint az, akiben ez a hit egyáltalán nincsen meg. Az 
természetes, hogy a test visszaborzad a látszólagos megsemmisülés 
gondolatától, tehát a félelem nem küszöbölhető ki egészen. Ezt éppúgy 
el kell fogadni, mint egy „altatással” és „operációval” járó félelmet, de 
bízva abban, hogyha sikerül, akkor utána felébredünk”. 

A keresztény hit szerint, a Krisztusban hívők élete a halállal nem 
szűnik meg, csak eltávozik s „lerontatván a földi lakozás sátora, örök 
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hajlék készül számunkra a mennyben”. A garancia erre Krisztus 
feltámadása, amely történelmi tény és aki Éltető szellemmé vált, képes 
magához vonzani minden jóakaratú, igazságkereső lelket. Az állandó 
„megtérések” minden rendű és rangú ember között, egyik bizonysága 
ennek. Érdemes az ilyen „megtértek” beszámolóit elolvasni, vagy 
meghallgatni, milyen különös módon „fogta őket meg” Jézus. S ez 
történik nemcsak a még kereszténynek tekinthető kultúrkörben, hanem 
minden más nép között. 

Kevesen tudják pl., hogy az ifjú japán császár felesége keresztény, 
vagy hogy az iraki diktátor, Huszein miniszterelnöke is keresztény volt. 
Szent Pál apostol vagy pl. Szent Ágoston óta folytatódik ez a megtérési 
hullám és minden üldözés ellenére biztosítja a keresztény vallás 
fennmaradását. 

Ugyancsak a keresztény hit tanítása, hogy Isten, a halála 
pillanatában minden felnőtt, értelme használatára eljutott embert 
mintegy „mérlegre teszi”, „megítéli” s ettől az ítélettől függ végső, 
örök sorsa: „Vele vagy „Nélküle”.  

Az előbbi jelenti a lélek boldogságát, békéjét, mert élvezi Isten 
rááradó szeretetét, mint az egészséges test a napsugarat. Az utóbbiak 
számára ugyanaz az isteni fény fájdalmat, sőt kínokat okoz, úgy, mint 
egy nyílt sebet nem melenget, hanem éget a napfény és fájdalmat okoz. 
Ez a szentek tanítása is: az isteni szeretet az üdvözültek számára 
kimondhatatlan boldogságot, a kárhozottak számára kimondhatatlan 
kínt jelent. Ezt jelképezik a „pokol lángjai”.  

Newman kardinálisnak, a nagy angol konvertitának van erre nézve 
egy érdekes gondolata: „Vannak olyan bogarak, amelyek a kövek, a 
föld alatt élnek. Ha felforgatjuk a követ és a napfény rájuk süt, 
menekülnek vissza a föld, vagy a kövek alá. A napfény bántja őket,  a 
sötétséghez vannak szokva. Ilyesmi lehet a kárhozottak szenvedése is”. 

Másik, mélyen keresztény gondolat: mivel Isten lényege a szeretet, 
mindenkit a benne levő szeretet mértéke szerint vonz és mér le. Akiben 
van szeretet, mégha aránylag csekély is, azt Isten mint egy nagy 
„Mágnes”, magához vonzza és szeretete mértéke szerint részesíti a 
mennyei boldogságban. 

A mennyei jutalom ezért nem egyforma, amint a kárhozottak 
büntetése sem. Egy lélek, amelyben nincs szeretet, csak gyűlölet és 
bosszúállás, olyan, mint a homokszem, amelyet a mágnes nem képes 
magához vonzani. Ennek a soroknak írója, – mint lelkipásztor –, 
megfigyelte, hogy a haldoklók, ha még öntudatnál vannak, mennyire 
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kifejezik szeretetüket családtagjaik iránt, ösztönösen érezve, hogy abba 
a másik világba csak így lehet bizalommal belépni. 

Pascal, a nagy francia gondolkodó és matematikus gondolata, – aki 
maga is viharos ifjúság után tért meg, – hogy mindenképpen 
érdemesebb hinni Istenben és az örök életben, mert ha hiszek, nem 
vesztek semmit és van nyerési lehetőségem, ha nem hiszek, nem 
nyerhetek semmit, de óriási a veszteségi lehetőség. Mai nyelvre 
fordítva: akinek van legalább egy lottó jegye, van nyerési lehetősége, 
akinek nincs, nem nyerhet. Bármily kicsi is legyen valakinek a hite, 
már van nyerési lehetősége. Az öreg székely ezt így fejezte ki az őt 
faggató „securitat” (román ÁVÓ) emberének, amikor azt kérdezte tőle, 
hogy hisz-e Istenben: „Már én inkább hiszek, mert ha nincs, hát 
nincsen, de ha van, akkor jaj neked Ábris”. 

Visszatérve az alapgondolathoz: A halálfélelmet nem lehet teljesen 
legyőzni? Bár vannak kivételesen bátor egyének és mint a japán 
kamikázik, vagy az arab öngyilkos terrosisták megdöbbentő 
viselkedése mutatja, a nagy mennyei jutalom reményében (s már 
gyermekkortól erre nevelik – agymosás –), képesek legyőzni a 
halálfélelmet. Átlag keresztény számára azonban csak az örök életbe és 
a feltámadásba vetett hit lehet a természetes félelem csökkentője és az a 
gondolat, hogy: Jézus és azok a lelkek, akiket szerettünk, előttünk 
harcolták ma jó harcot, példát adva, hogy ha hittel imádkozunk, nekünk 
is sikerül átjutni a halál „sötét alagútján”, abba a „fénybe”, amelyet a 
klinikai halálból felélesztettek legtöbbje, már kis időre meg is látott. 
(Lásd: Elizabeth Kübler orvosnő könyvét, aki kb. négyezer ilyen esetet vizsgált meg.) 

 

Földváry Margit (Mrs. P. Boyd-Bowman): 

DR. MISKOLCZY  KÁLMÁN 
 PIARISTA TANÁR GYÉMÁNTMISÉJE 

A Nagyboldogasszony Magyar Templom Lackawanna, N.Y., 
valamint a Buffalo és környékének magyarsága 2006. április 23-án 
ünnepelte felemelő szentmise keretében dr. Miskolczy Kálmán piarista 
tanárt, a templom lelkipásztorát, pappá szentelésének hatvanadik 
évfordulója alkalmából.  

A sátoraljaújhelyi templomban szentelte fel őt a Kassáról 
kiutasított Madarász István kassai püspök, amikor Kálmán atya 
felajánlotta lelkét és földi munkásságát Isten dicsőségére, Krisztus 
követésére. 
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Magasztos látvány volt a fehérbe öltözött ünneplő atyák koszorúja. 
Most Rev. Edward M. Grosz D.D. auxiliary bishop of Buffalo Diocese 
meleg szeretettel köszöntötte Fr. Kálmánt gyémántmiséje alkalmából. 
„Isten éltesse”-vel fejezte be jókívánságait, amihez a jelenlevők óriási 
tapssal csatlakoztak.  

Az ünnepélyen jelen volt még Rev. Fr. Bowers David, piarista 
rendfőnök Washington DC-ből, Rev. James M. Augustyn a St. Michael 
Church plébánosa, Rev. Dr. Juhász László S.J., Rev. Deák Miklós, a 
Keresztelő Szent Jánosról elnevezett Welland-i görög katolikus 
templom plébánosa, Rev. Marosán László Wellandból, Kanadából. 

A szentmisét Miskolczy atya celebrálta a vendég papok 
segédkezésével. Szentáldozás után Rev. Fr. Bowers David piarista 
rendfőnök üdvözlete szólt a gyémántmisét ünneplőhöz, majd röviden 
ismertette, hogy 1948-ban meghívták a piaristákat Buffalóba, akik 
áldást és tudományt hoztak és adtak Buffalo lakosságának. Továbbá 
felolvasta XVI. Benedek pápa üdvözletét, átadva a pápa ajándékát, egy 
rózsafüzért.  

Ezek után Fr. Kálmán köszönete és hálaimája hangzott fel, amelyet 
küldött Ref. Fr. Bowersnek, a megjelent papoknak, a 
Nagyboldogasszony Magyar Templom híveinek, de elsősorban 
Istennek, aztán az édesanyjának, a piarista rendnek, akik hivatásában és 
tanulmányaiban segítették, hogy húsz éven át hazájában, azután immár 
negyven éve Amerikában, mint pap működhessen.  

A régi magyar egyházi ének hallatára könny szökött a szemébe: 
„Boldogasszony Anyánk, ne feledkezzél meg szegény magyarokról”... 

A templom szeretett orgonistája, Horváth Jánosné Erzsike kísérte 
az énekeket. Végezetül a „God Bless America” eléneklése után, a mi 
csodálatosan szép magyar himnuszunk hangjaival ért véget Kálmán 
atya gyémántmiséjének ünneplése. 

Szentmise után ünnepi fogadás következett, ahol az üdvözlő 
beszédek elhangzása után Kálmán atya  hálás köszönetét fejezte ki a 
megjelent vendégeknek, akik Isten áldását kérték további életére és 
munkájára, drága magyar lelkére. 

Bibliából felolvastak:  Mrs. Rose Miller, Mrs. Erika Szajer, Mrs. 
Anna Maria Németh és Mr. János Horváth. 

* * * 
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Böjte Csaba 

CSODÁT CSODÁRA! 

2005 szeptember és október hó folyamán két gyermekvédelmi 
központ is létesült az árva gyermekek befogadására Petrozsényben és 
Torockón. Csaba testvér minderről így számol be: 

Kedves Testvérek! 
Isten kegyelméből felszenteltük a petrozsényi gyermekvédelmi 

központunkat. Ács Éva, az intézet igazgatója kérte, hogy a házat Jézus 
Szíve – Cor Jesu – tiszteletére szenteljük. Örömmel engedtem a 
kérésnek, mert valóban úgy érzem, hogy találóbb példaképet nem 
tudtunk volna kapni e ház, s a benne lakó felnőttek, és gyermekek 
számára. 

Jézus szívét nagypénteken átdöfték, Jézus szíve meghalt, megszűnt 
dobogni értünk, eltemették, nehéz kőlappal elfedték. De a szeretetet, az 
életet, a reményt nem lehet elpusztítani, el lehet temetni, de megölni 
nem lehet. 

Húsvét vasárnapján Jézus feltámadt, szíve újra elkezdett élni, 
verni, szeretni. Ez a sebzetten is, átdöfötten is élő, szerető, az 
emberekben bízó szív a mi példaképünk, ez a mi zászlónk. 

A petrozsényi házat a ferences nővérek építtették 111 évvel ezelőtt 
Isten dicsőségére, a Zsil-völgyi magyar gyermekek, fiatalok oktatása, 
nevelése céljából. Az épületben kápolna is állt, hirdette az Egyház, s e 
vidéken élő emberek szeretetét a gyermekek iránt. Sajnos, 1948-ban ezt 
az iskolát is államosították, s azokban a termekben, amelyeket az Isten 
iránti szeretetből építettek, Istent gyalázó, ateista órákat tartottak a 
gyermekeknek, fiataloknak, a kápolnában profán, hitetlen bulikat 
rendeztek. Az épület nem csak erkölcsileg, hanem fizikai mivoltában is 
tönkrement. Az ateista kommunizmus egyetlen szeget nem vert az 
épületbe, csak lelakta, kiélte, tönkretette, megölte azt. Mikor már 
lakhatatlanná vált, ablakait, ajtóit betörve, magára hagyta azt. 

Jézus Szíve Húsvét hajnalán feltámadt, újra él. Nem kér számon, 
nem vádol, nem liheg bosszú után, hanem ott folytatja, ahol 
abbahagyta: szeret, szolgál jóságosan. Ez a halott épület is feltámadt, 
újra él. 118 gyermek imádkozik, tanul, él, kacag és játszik a falai között 
ez év szeptember 12 óta. 53 óvodás csöppség van a két óvodai 
csoportban. Ők az élő bizonyosságai annak, hogy a petrozsényi magyar 
közösségnek nem csak múltja, hanem jelene és jövője is van. 18 
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kisgyermek van az első osztályban, abban a városban, amelyben tavaly 
összesen 12 gyermek tanulhatott az anyanyelvén. Isten kegyelméből az 
emberi összefogás, lám megtízszerezte a magyar nyelven tanuló 
gyermekek létszámát, egyetlen nyár alatt. S most, hogy már van egy 
meleg fészek, „kotlómama” szerető szívű nevelőkkel, hiszem, hogy oda 
is, akárcsak a dévai, szászvárosi, szovátai házainkba, nap mint nap 
hoznak majd újabb árva gyermekeket, hogy Isten nevében befogadjuk, 
szeressük, neveljük őket. 

Örömömet örömmel osztom meg minden jóakaratú testvéremmel, 
azzal a szent céllal, hogy erősítsem  szíveinkben a pislákoló reményt, a 
hitet a holnapban, a szeretetet a kicsinyek, az elesettek iránt. 

Istennek hála, megint örömünket örömmel oszthatom! 
Tegnap az érsek úr felszentelte a kápolnát Kis Szent Teréz 

tiszteletére. Nagyszerűen sikerült, jó hangulatú, vidám ünnep volt. Az 
is jó, hogy most már hét gyermek van a helység közvetlen közeléből, és 
így a célunk kezd ott is kikristályosodni, a környék gyermekeit is 
sikerül összeszedni, segíteni. 

Úgy érzem, hogy Torockó, azzal, ahogyan a vállalkozók, a helyi 
emberek, tanárok stb. hozzáálltak a gyermekekhez, a ház gondjaihoz, 
csak reményre adhat okot. 

Kis Szent Teréz mondta, hogy nincsenek nagy és kis dolgok az 
Isten szemében, csak kis és nagy szeretet. Úgy érzem, ez igaz olyan 
szempontból is, hogy nincs kis és nagy háza a Szent Ferenc 
Alapítványnak, csak kis és nagy szeretet. Torockón Istennek hála, 
szeretetből bőségben van. Olyan jó lenne ezt soha el nem felejteni. 
Nekünk nem a világ szemével kell néznünk az elért eredményeinket, ne 
új, meg a nagy házak számában gyönyörködjünk, hanem az ott lángoló 
jóság és szeretet tűzében melengessük szíveinket.  
      Házaink soha nem lesznek elégségesek, hogy megoldják a bajban 
levő gyermekek gondját. A házainknak, és a mi munkánknak, 
kovásznak kellene lennie, hogy az egész társadalom figyelmét a 
gyermekek, az elesettek szeretetére irányítsuk. Talán itt, Déván, Dél-
Erdélyben nem is az a 300-400 befogadott gyermek a legnagyobb 
eredmény, hanem az, hogy most már mások is nem csak fontosnak 
látják a gyermekeket, az oktatást, hanem áldoznak is rá. Számomra is 
olyan döbbenetes, hogy 1993-ban itt, Déván, összesen négy Hunyad 
megyei gyermek jelentkezett a magyar líceumba, a kilencedik 
osztályba, most az idén meg négy párhuzamos kilencedik osztály indult 
Déván. Ez nekem elképzelhetetlennek tűnt ezelőtt 12 évvel. Az 
önzetlen szeretet olyan lavinákat képes elindítani, amelyeknek méreteit 
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– úgy gondolom – el sem tudjuk képzelni. Egy nagyon egészséges 
vágyat sikerül feléleszteni a szívekben. Az embereket sikerül jó irányba 
befolyásolni, meggyőzni, hogy gyermeket vállalni, nevelni, szeretettel 
egymáshoz lehajolni, segíteni, irgalmasnak lenni, jó dolog. Általa nem 
kisebb, hanem mérhetetlenül gazdagabb lehet az ember, az egész 
emberiség. Az önzetlen szeretet menthet meg minket is, de a világunkat 
is a pusztulástól. 

Igazából az lenne a cél, hogy ne olyan értékek után szaladjon az 
emberiség nagy családja, amelyet a moly szétrág, s a rozsda 
megemészt, hanem olyanok után, amelyek megmaradnak az örök 
életre. Krisztus szerint, nincs ezen a földön maradandóbb, mint az 
ember halhatatlan lelke. Ha egymás felé fordulunk, ha egymást segítjük 
kibontakozni, növekedni, akkor örök értékeket szültünk a földre, és 
ennél nagyobb öröm, boldogság nem létezik, mert ez már teljesen 
összhangban van a mi Urunk örömével, céljával. 

Kedves Munkatársaim, Barátaim, nagy-nagy szeretettel köszönöm, 
hogy vállalkoztatok erre a szent utazásra. Jó dolog érezni vállatokat a 
vállam mellett, Isten országának kibontakozásában, együtt gyönyör- 
ködni, örvendezni. A Torockón élő gyermekek, munkatársak, és az ott 
élő falubeliek öröme legyen mindannyiunk öröme. 

Csaba testvér 
2005. október 1. – Kis Szent Teréz napja 

 

Fáy István: 

TEGNAP ÉS MA 

Lapunknak több ezer olvasója van, akik tanulmányaikat a két 
világháború között végezték. Ezek valamennyien tudják, hogy abban az 
időben a nádpálca egészen 14 éves korig a nevelés nélkülözhetetlen 
eszköze volt. Jól emlékeznek tehát a „tenyeresre”, „körmösre” és a 
„fenekesre”, amelyet a szülők által erre felhatalmazott „szülő” – tanító 
– osztogatott, kinek-kinek aszerint, ahogy megérdemelte. Otthon a 
csintalan nebulót apja vagy anyja, egyszerűen a térdére fordította és 
attól függően, hogy mennyi „rossz fát tett a tűzre”, tenyerével, vagy 
nadrágszíjjal tángálta el és ezzel elintézte a „családi ügyet”. Nem 
hiányzott azonban – különösen a szájaskodás és szemtelenkedés esetén 
– néhány jól irányzott atyai pofon sem. 

Ha mai szemmel nézzük azt a világot – amikor a szeretetteljes 
szigor tettlegességet alkalmazott, hogy a csemete vadhajtásait 
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nyesegetve egyszer sűrűlombú, egészséges, sudár fává nőjön –, úgy 
tűnik, mintha ez a kőkorszak brutális gyermeknevelése lett volna. Egy 
nagy eredményt azonban nem lehet letagadni: az általános képességű 
gyerek 10 éves korában helyesen írt, fogalmazott, hibátlanul tudta a 
négy alapműveletet, a szorzótáblát, ismerte hazája történetének 
legfontosabb eseményeit és földrajzát, a bibliai történeteket, nem is 
beszélve a sok versről és dalról. Az egészen természetes, hogy a 
negyedik parancsolat maradéktalanul  megvalósult a gyakorlatban. E 
kemény nevelés ellenére sem jutott egy lánynak vagy fiúnak sem az 
eszébe, hogy lázadozzon, mert érezték, hogy ez a szeretetteljes szigor a 
jövőjüket szolgálja. 

Mikor tízévesen a középiskolába (polgári, gimnázium) kerültünk, 
osztályfőnökeink mindjárt az első napon kiosztották a kis, szürke 
„ellenőrzőkönyvet”, amelyben még egy-két óra mulasztást is igazolni 
kellett a szülőknek. Ebbe írták be negyed- és háromnegyedévenként az 
„intőt” abból a tárgyból, amelyben a diák tanulmányi előmenetele nem 
volt megfelelő. Ugyancsak itt örökítették meg az „osztályfőnöki 
megrovást” is, ha arra a tanuló okot szolgáltatott. Mindezeket azonnal 
alá kellett íratni otthon és másnap reggel bemutatni tanárunknak. Ilyen 
módon az iskola és a szülők kapcsolata folyamatos és nagyon 
harmonikus volt. 

Ha ma erről beszélünk, a tv és a diszkók által nevelt ifjaknak, a 
komputerek világában, magunk is érezzük, hogy olyan ez nekik, mintha 
az elsüllyedt Atlantiszról regélnénk. Teljesen megfordult a világ fél 
évszázad alatt, mert a szülőkből lett a gyermek, a gyermekekből pedig a 
mindentudó felnőtt. A különbség mindössze az, hogy abban az időben 
apánk, anyánk és tanítónk ismerte jó és rossz hajlamainkat, így nagy 
szeretettel igyekeztek helyes irányba terelni bennünket. A mai fiatalok 
azonban kézlegyintéssel intézik el a maradinak nézett „my old man”-t, 
vagy a „mom”-ot.  

Napjaink pedagógiai elve, hogy minden gyerek hajlamainak 
megfelelően, teljes szabadságban fejlődjön a szülők és a tanítók 
befolyása nélkül. Nagyszerű példát láttam erre néhány héttel ezelőtt az 
egyik félórás tv „comic” műsorában: 

A 35-40 év körüli jóarcú, nyilván tisztességes keresetű apa 
felmegy az emeletre, ahol bekopogtat egy ajtón. Mivel háromszori 
kopogtatásra nincs válasz,  először a szobát látjuk. A falon Elvis 
Presley és Michael Jackson bekeretezett képe, azonkívül rock-sztárok 
és marslakónak öltözött gladiátorok, azaz néhány futball-szupersztár 
portréja. Ezután az ágyra irányul a kamera, amelyen egy 10-12 éves fiú, 



281 

fülén hallgatóval, eltorzult arccal rángatózik, mintha vitustánca lenne. 
Az apja háromszor szólítja: „Frankie, Frankie, Frankie”. Mivel nem 
kap választ, megérinti a fiú vállát. Az dühösen lekapja a fülhallgatót és 
gyilkos szemekkel ráordít az apjára: „Mit akarsz, nem látod, hogy 
dolgom van”? (Don’t you see I am busy?) Mire az idiótát játszó papa: 
„Bocsáss meg fiam, hogy zavartalak, majd ha már ráérsz, megint 
feljövök, mert szeretnék veled beszélni!” 

Mindenki jól tudta, hogy az apa nem gyengeelméjű és 
legszívesebben lekevert volna a pimasz kölyöknek két hatalmas pofont. 
Mégsem tette, mert ott áll a személyes szabadság és az „alapvető 
emberi jogok” tilalomfája. Ezt a gyermekek „védelmében”, a child 
abuse” megakadályozására, törvény erejével biztosították oly módon, 
hogy tettlegesség esetén a suhanc, vagy az ifjú hajadon bemegy a 
rendőrségre és feljelentheti apját és anyját. Sajnos, ez már sokszor 
előfordult, főleg, amikor az apa kábítószert élvező gyermekének – aki 
lopni is képes volt, hogy napi adagját megszerezze – egy-két kijózanító 
pofont adott. 

Mondani sem kell, a törvény előtt minden alkalommal az ifjúnak 
lett igaza „demokratikus jogainál” fogva. Több ilyen esetről olvastam. 
Érdekes módon az általános 3-8 hónapi szabadságvesztés végrehajtását 
minden ítéletnél felfüggesztették, hogy az elítélt apa, felperes 
gyerekének biztosítani tudja a lakást, élelmet, ruházkodást és a 
zsebpénzt. Mert ebben a „lótuszevő” szabadosságban a törvény 
kizárólag a gyermekeknek biztosítja a „jogát”. A szülőknek csak 
kötelességei vannak. 

Január 8-án aztán a lapok közölték demokráciánk minden nemzetét 
és jogrendszert felülmúló új törvényét az ifjúság jogainak védelmére, 
amely a szülőket és a tanárokat, illetve azoknak már régen nem létező 
jogait végérvényesen kikapcsolja vadon burjánzó utódaik neveléséből. 
Többen nagyon megdöbbentek ennek nyilvánosságra hozatala 
olvasásakor, még a törvényhozás egyes tagjai is. Én nem, mert 
számomra a mai világban már semmi sem meglepő. 

Arról van szó, hogy egy törvényjavaslat törvényerőre emelkedett 
Ontárióban. Ezt Mr. Frank White, a „tájékoztatás szabadságának 
koordinátora” (Freedom of information coordinator) fogalmazta meg. 
A javaslatot tartományunk parlamentje elfogadta. Két egészen meglepő 
újítást tartalmaz: 

1. Minden 16 évét betöltött személy tanulmányi eredményeinek és 
magatartásának nyilvánosságra hozása szigorúan tilos. Így 
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bizonyítványukat és rekordjukat az igazgató, vagy az osztályfőnök csak 
a tanuló írásbeli engedélyével közölhetik a szülőkkel. 

2. Az iskolaszék (school board) nem közölheti a szülőkkel, ha 
gyermekük két hónapig igazolatlanul távol van a tanórákról. Ezután is 
csak úgy, ha a tanuló erre írásbeli engedélyt ad az iskolának, az 
igazgató kérésére. Ha ez nem történne meg, úgy a fiú, vagy leány 
kártérítési pert indíthat a „high school”, illetve a Board of Education 
ellen. 

Ez aztán az igazi demokrácia és az ifjúság védelmének kimagasló 
példája!!! Befogadó hazánk legnépesebb tartománya bebizonyította, 
hogy nemcsak a színesek, hanem Közép-Európát kivéve minden emberi 
jog és szabadság védelmének rettenthetetlen harcosa, ahol lassan már 
az óvodások is teljesen önálló utakon járhatnak a szülők kötelező 
anyagi támogatásával anélkül, hogy „magánéletükbe” beleavat-
kozhatnának. 

Vannak, akik nem értenek egyet a törvénnyel, mint Can Jackson, a 
burlingtoni kerület képviselője, aki interpellált, de a miniszterelnök 
azonnal kijelentette, hogy semmi garanciát nem adhat ennek 
megváltoztatására. (... could not give any guaranties.) 

Hát itt tartunk! Fiaink, lányaink elvégeznek 13 osztályt, de írni, 
olvasni, vagy számolni nem tudnak, mert az régen kiment a divatból. 
Legfeljebb a nevüket tanulják meg leírni, mert mégiscsak szégyen 
lenne kereszttel írni alá a csekkjüket, ha ebben a „minimális” 
munkanélküliségben valahol alkalmaznák őket.  

Jogaik azonban vannak! Ezeket szigorúan érvényesítik a hatóságok 
is, mert inkább a szülők legyenek néhány hónapot börtönben, mint 
hogy a jövő letéteményeseinek a haja szála is meggörbüljön. Sokan 
megkérdezik: 

 Milyen lesz az általuk vezetett jövő? Teljes őszinteséggel 
válaszolom: Nem szeretném és nem is akarom megérni. Ehelyett 
elhunyt szüleimnek, tanítóimnak és tanáraimnak hálásan csókolom meg 
gondolatban a kezét éppen úgy, mint katonai elöljáróimnak, mert 
keménységük szeretetével embert neveltek belőlem társaimhoz 
hasonlóan, akik abban az elsüllyedt világban nőttek fel, amelyben én. 
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Panajothné László Márta (Cleveland, Ohio): 

HALOTTAK  NAPJÁN 

Visszaemlékszem régen elhúnytakra, 
elmúlást jelentő Halottak Napjára, 
gyertyagyújtásra, temetőjárásra, 
novemberi krizantémum fanyar illatára. 
 
Itt-ott fafeszület szegényes sírhanton, 
díszes márványkövek gondozott sírokon. 
Néhány szál virág, vagy dúsan koszorúzva, 
mit ér az annak már, ki nyugszik alatta... 
 
Családi sírhelyek régi temetőkben, 
visszaidéződnek emlékezetemben. 
Akik ott nyugosznak, jók voltak, kedvesek, 
hittel, reménységgel éltek és szerettek. 
 
Ámde akkor erre én még nem gondoltam, 
Jókedvű, fiatal, gondtalan koromban. 
Illendőségből, tán csak kényszerülten, 
temetőjárásra talán csak úgy mentem. 
 
...Azóta hányszor fordultak az évek, 
hány Halottak Napján sírnak az emlékek... 
Szeretett élettárs, szülők, testvéreim, 
azóta őértük hullanak könnyeim. 
 
Távol a Hazától, itt az idegenben,  
számomra is itt van már kijelölt helyem. 
Ki tudja, hányadik év fordulójára 
találkozunk újra, Halottak Napjára... 
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Faber Papp Erika (Sandy Hook, CT): 

A CONGRESS OF HUNGARIANS 
An article about the 44th annual Cleveland get-together from the 

Magyar News (Bridgeport), May 2005 

In what has become a Hungarian Thanksgiving tradition,  
...hundreds of people gathered November 25th to the 28th, 2004, at the 
Sheraton Cleveland City Center Hotel for the 44th annual Hungarian 
Congress. They came from all over, from Hungary, Belgium, 
Switzerland and Canada – from New Jersey, California, Pennsylvania, 
New York and Connecticut – (and from Ohio, of course). 

The Congress was officially opened by 99-year old Dr. Gyula 
Nádas. It was his brother János and sister Rózsa (both now deceased), 
who, 50 years ago, set up the Hungarian Association (Magyar 
Társaság), which organizes this annual gathering.  

One could attend presentations on topics as varied as “Conditions 
in Sub-Carpathia: “The Status of the Hungarian Minority;” “Instruction 
in Watercolor Painting;” “The Battle for Budapest 1944/45;” “The 
Crisis of Our Age and Original Sin;” “Cultural Differences Between 
America and Hungary;” “Hungarian Fortresses and Castles;” “The 
Development of the Gulag Slave Labor Camps.” 

A student and young adult program, followed by a reception, took 
place on Friday evening, with Dr. Antal Bejczy, the “Father of Space 
Robotics,” speaking about the latest news from Mars. 

Those from the Bridgeport area would  have recognized the film 
“Looking for Wordin Avenue,” which was also posted among the films 
to be shown. The exhibit of the historic time-line, showing Hungarian 
and world events would also have been familiar. (This was the same 
exhibit that had been on display at the Fairfield Library in the spring of 
2001.) Many Congress participants commented on it. It has now been 
donated to the Hungarian Museum in Passaic, NJ. 

A replica of the Holy Crown of St. Stephen was on display at the 
meeting of the Order of Szt. László. Professor Tivadar Ágotha, who as 
a seminarian was arrested by the ÁVÓ and sentenced to six years in a 
coal mine, and is now a professor of history in Belgium, spoke to the 
members of the Order about the legal basis of the  Holy Crown for the 
peoples of the Carpathian Basin. (His autobiography, entitled 
„Megalkuvás nélkül” – “Without Compromise” – was on sale at the 
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book fair.) As part of the Congress’ sessions,  Prof. Ágotha gave 
another presentation about re-evaluating Trianon in 2004. 

A most enjoyable feature of the Congress was the Friday afternoon 
demonstration and food tasting presented by three Hungarian men 
chefs, (sometimes corrected by their wives, to the laughter of the 
audience). One made an appetizer of tiny meatballs, another explained 
how to make gulyás (and had a pot already made), and a third made 
palacsinta. A fourth gentlemen explained which Hungarian wines 
would go best with each of these courses, and the audience was 
encouraged to sample everything. The bulk of the literary and artistic 
program on Friday evening consisted of well-beloved operatic arias, 
presented by soprano Gabriella Lendvay, star of the New York 
Hungarian Theater, and tenor Béla Chikány of the Budapest Operetta 
Theater. They magically transported the audience back to the “old 
days,” and many could be seen mouthing the words, nodding and 
smiling in response. 

Saturday evening, the traditional Dinner Dance was held in the 
hotel’s grand ballroom. After dinner, the Árpád Akadémia awarded 
Erika Papp Faber its gold medal for her translation of Hungarian poetry 
and her compilation of an anthology.... (Others were also awarded 
medals for their work. – ed.) 

Listening to lectures and offering comments, browsing the book 
and art exhibits, and renewing friendships, one often wished for the gift 
of bi-location, i.e. the ability to be in two places at once, so as not to 
miss anything. As it is, we had to contend ourselves with waiting for 
publication of the “Krónika,” which will contain the texts of all the 
presentations. Once again, the Hungarian Congress flew by too fast. 

Although not part of the Congress, but also worth mentioning, is 
the Cleveland Hungarian Heritage Museum in a covered mall.  It is 
staffed by volunteers, 11 to 3 on Wednesdays, Thursdays and 
Saturdays, and 11 to 5 on Fridays. It not only posts exhibits, but also 
offers Hungarian items for sale. (Old books are sold at tag sale prices.) 
It is currently also offering a monthly seminar series entitled “Food for 
Mind and Body,” alternating discussions of modern Hungarian  
literature with instruction on Hungarian food preparation.  

If you’re ever in Cleveland, make time to visit the Museum. You 
could spend a pleasant couple of hours just browsing and shopping 
there! 
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ÖSSZEOMLÁST  HOZHAT  AZ  ÖREGEDÉS? 
Sosem látott világgazdasági válsághoz vezethet s népesség 

elöregedése – állítja egyik tanulmányában Deloitte &Touch amerikai 
tanácsadó cég. A problémát nemcsak a népességfogyás okozza, a 
képzés minőségének romlása legalább ekkora gondot okoz. 

2008-ban nyugdíjba megy a második világháború utáni népes 
nemzedék első évfolyama. A fejlett ipari államokban a háborút követő 
népességrobbanás után folyamatosan csökkent a gyermekek száma, ami 
2050-re egészen elképesztő helyzethez vezethet: a lakosság negyven 
százaléka, az aktív – tehát dolgozó – népesség hatvan százaléka lesz 
hatvan év feletti. Az ebből következő első probléma mindenki számára 
nyilvánvaló: ha mindenki nyugdíjas, ki dolgozik, vagyis kinek a 
befizetései tartják életben a nyugdíjrendszert? A baby-boom generáció 
nyugdíjba vonulásával nemcsak az a baj, hogy nincs, aki tagjai helyébe 
lépjen. Távozásukkal búcsút inthetünk mindannak a szakmai tudásnak, 
amellyel rendelkeznek, ez pedig olyan szakemberhiányt idéz majd elő, 
amely végzetes lehet a fejlett országok gazdaságára. A jelenleg 
munkavégzési korba lépő fiataloknak ugyanis bizonyos szakmákhoz 
nem fűlik a foguk.  

A tanulmány szerint különösen nehéz helyzetbe kerül az 
egészségügy, a termelés, az energetikai szektor és a közszféra. Nővér- 
és orvoshiány már most is van: elképzelhetjük, mekkora gondot okoz 
ez, ha a népesség majdnem fele idősebb lesz hatvanévesnél. 

A napjainkban sokat emlegetett tanulmány szerint a gyárakból 
kivesznek a gépészek és technikusok. A magasabban képzettek közül 
már ma is nehéz természettudományos és műszaki végzettségűt találni: 
az Egyesült Államokban a 2018-ig nyugdíjba vonuló kétmillió 
szakember helyére összesen kétszázezer tud lépni. Európában sem 
kedvezőbb a helyzet. A termeléssel kapcsolatos ágazatokba már 
kikerültek a munkásfelvételre hívó táblák. 

A tanulmány egyenesen a hanyatló Római Birodalmat említi 
példaként: csak ott és akkor következett be a társadalom ilyen mértékű 
elöregedése. A párhuzamot folytatva: a jóléti államban senki nem 
akarja összepiszkolni a kezét kémcsővel és gépzsírral. Ezért fordult el a 
Nobel-díjasairól híres Németország fiatalsága is a reáltudományoktól, 
amelyek alapját képezik a kutatásfejlesztésnek és ezzel a gazdaságnak 
is. Hasonló a helyzet az Európai Unió minden régi tagállamában, de 
Magyarországon és az Egyesült Államokban  is. Kivétel az újonnan jött 
gazdasági nagyhatalom, Kína: ott az egyetemi hallgatók negyven 
százaléka szerez műszaki vagy természettudományi diplomát. A 
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szakértelem hiányát a képzésben lehetne orvosolni, azonban itt is 
gondok mutatkoznak szerte a világon.  

Ázsia sosem látott ütemben bővíti gazdaságát. Kínában 
kormányprogramot kellett készíteni a gyorsütemű fejlődés 
megfékezésére. Nem nehéz elképzelni, hogy a nyersanyagok 
tekintetében  dúsgazdag, 1.3 milliárd ember lakhelyéül szolgáló Kína, a 
Föld legősibb kultúrájának bölcsője, néhány évtized múlva milyen 
erőfölénybe kerül. Míg Amerika és Nyugat-Európa a terrorizmussal, 
politikai válságokkal és az egyre fölfelé kúszó nyersanyag árakkal és 
munkabérekkel küszködik, nehezen tud ellenállni a keleti 
„fenyegetésnek”. Mindez nem csak gondolatkísérlet. A Szilikonvölgy 
élenjárói a Csendes-óceán mellől az Indiai-óceán mellé települnek, az 
ipari óriások egymás után nyitják meg kínai üzemeiket, egy-egy 
különleges kedvezményeket kínáló kínai tartományban. A Volkswagen 
vagy a NOKIA már nem is titkoltan kizárólag ázsiai befektetéseitől 
reméli a fellendülést. 

A munkáltatónak tudatosan kell arra törekednie, hogy a 
munkavállaló elégedett legyen vele, lehetőséget kell adni a fejlődésre. 
A sok aggasztó előrejelzés között ez az egyetlen pozitív: a 
szakemberhiány közepette az ember értéke megnő. 

Embereket képezni idő igényes, s messzi távlatokba sem könnyű 
előrelátni – ráadásul a szülők és gyermekek nem is veszik jó néven, ha 
pályaválasztásukba beleszólnak. Annyi azonban bizonyosan 
elmondható, hogy az elmúlt években felduzzasztott létszámú 
felsőoktatás mellett, háttérbe szorult a szakképzés – vagyis sok a 
diplomás, kevés a gépésztechnikus. Hiszen nemegyszer olvassuk az 
újságban, hogy jönne a befektető, építene gyárat, ha lenne kéznél a 
kisvárosban háromszáz okleveles lakatos. Erre logikus lépés lenne, 
hogy mostantól mindenki lakatosnak tanuljon, hiszen állástalan 
magyartanárból már van elég, csakhogy ha a következő befektető 
háromszáz kárpitosra tart igényt, megint ott vagyunk, ahol a part 
szakad. 

Az ún. slágerszakok (jogi, tanári) népszerűségének a kulcsa 
egyszerű: a szegedi jogi kar dékánja, Szabó Imre adta meg rá a választ. 
Szerinte annak ellenére, hogy jogászi állás ma Magyarországon nincs, 
érdemes jogot tanulni, mert az egyszerűen segít a boldogulásban. 
Hasonló mentalitással vágnak neki emberek a közgazdasági 
egyetemeknek és a nyelvszakoknak is – nem tudják, mit tanuljanak, s 
addig is szereznek némi általános műveltséget. Ezek az egyetemi 
diplomák lassan az érettségi szerepét veszik át, miközben a 
munkaerőpiac informatikusért és mérnökért sír már.          – MAGYARSÁG 
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VILÁGÖRÖKSÉGÜNK 
Hortobágyi Nemzeti Park – a Puszta (1999) 

(Kultúrtáj, kulturális kategória) 

Az Hortobágyon keresztül utazó avatatlan látogatónak a 
végeláthatatlan füves puszta láttán az az első benyomása, hogy 
gyakorlatilag talán itt nincs semmi, csak a végtelen horizont. A 
tekintetet is csak ritkán akasztja meg egy gémeskút, csárda vagy tanya, 
kisebb fa- vagy bokorcsoport. Mégis mi az, ami miatt az UNESCO 
Világörökség Bizottsága 1999-ben a Nemzeti Parkot felvette a 
Világörökségi Listára? A Hortobágy olyan, a pásztorközösségek által 
megművelt kultúrtáj, amely az ember és a természet kétezer éves, 
hagyományos és kíméletes földhasználaton alapuló, harmonikus 
együttműködésének kiemelkedő példája. Európa legnagyobb 
összefüggő, természetes füves pusztája, amely nem az erdők kiirtása 
eredményeként jött létre, hanem emberi tevékenység révén, és képes 
volt megőrizni biológiai sokféleségét. 

 A leghíresebb magyar puszta fogalommá vált, és nemzetközi 
szinten mondhatni régebb óta ismert és elismert, mint hazánkban. 1967 
decemberében a Pro Natura akció keretében 22 világhírű tudós 
memorandumban kérte a magyar kormányt, hogy a Hortobágy 
egyedülálló természeti és kultúrtörténeti értékeit nemzeti park 
formájában őrizze meg. Ennek eredményeként 1973-ban 51 ezer 
hektáron létrejött Magyarország első nemzeti parkja, amelynek területe 
napjainkra már elérte a 82 ezer hektárt, – ezzel ma az ország 
legnagyobb összefüggő védett területe. A Hortobágyi Nemzeti Park 
teljes egészében UNESCO Bioszféra Rezervátum, közel egyharmada 
pedig nemzetközi jelentőségű vizes élőhely, amelynek védelmét a 
Ramsari Egyezmény külön biztosítja. 

A kiaszott szikes puszta láttán nehéz elhinni, hogy az egyik táj 
arculatát döntően a vizek formálták. A Hortobágy sekély 
mélyedéseinek nagy része a jégkorszak végétől a XIX. század közepéig 
a Tisza és Berettyó szabad árterülete volt, amelyeknek vize akár egész 
éven át megmaradt, vizenyős területeket, tocsogókat, 
mocsárrendszereket létrehozva. Honfoglaló őseink egy nagy kiterjedésű 
mocsarakkal, szikesekkel, rétekkel tarkított tájat találtak itt.  

Az ember jelenléte e térségben már a fiatalabb kőkorszakban is 
bizonyítható: elsősorban a réz- és bronzkor folyamán emelték a 
(köznyelv által kunhalmoknak nevezett) kurgánok nagy részét. A 
kurgánok mesterséges eredetű, tájkép, régészeti, botanikai, zoológiai és 
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kultúrtörténeti szempontból kiemelkedően fontos mesterséges eredetű 
képződmények – lakódombok, sírhalmok, őrhalmok és határhalmok. 
Méretük változó: átmérőjük 20-90 méter, relatív magasságuk 0,5-12 
méter. Alaprajzuk többnyire a körhöz közelítő ovális. 

A középkorban a falvak kialakítása jelentette e tájon az egyik 
legmarkánsabb tájképi beavatkozását – erről ma már csak néhány 
templomrom tanúskodik. Az Alföldön keresztülvezető fontos 
kereskedelmi útvonalak (mint például az erdélyi sóbányák kincsét 
szállító „sósút”) mentén épültek fel 10-12 kilométerenként – 
többségében a XVII. században – az utazókat kiszolgáló csárdák, 
valamint a vízbontás időszakában a közlekedést megkönnyítő hidak. 
Ezek egy híres utóda is legismertebb példája, amely a Hortobágy egyik 
szimbólumává is vált, az 1827-ben megépített Kilenclyukú-híd. Szintén 
a magyar puszta szimbólumaként ismeretesek az eredetileg az állatok 
itatására szolgáló gémeskutak.  

Az 1846-os év hozta meg a Puszta életében a legjelentősebb 
változást: megkezdődött a Tisza szabályozása. Ezt követően a 
kanyarulataitól megfosztott, gátak közé kényszerített folyó egyrészt 
nem öntötte el többé termékeny iszapjával a Hortobágy láposait, 
másrészt pedig nem táplálhatta közvetlenül a holtágak és távolabbi 
területek mocsárvilágát sem. Ez a szikesek kiterjedéséhez vezetett. E 
gondon az 50-es években ismételt beavatkozással igyekeznek segíteni: 
a Hortobágyot csatornákkal hálózták be. 

A táj területének döntő hányadát ma természetes élőhelyek – sziki 
gyepek és sziki legelők, löszpuszták, ártéri erdők és ligetek – képezik, 
valamint egy mocsarakból, tavakból és holtágakból álló „vízország” 
alkotja, a mozaikos talajviszonyoknak köszönhetően változatos és 
gazdag növény- és állatvilággal. A területnek viszonylag kisebb 
hányadát borítják mesterséges vizes élőhelyek (a halastavak 
összterülete 6 ezer hektár), ezek mégis nagy jelentőségűek, mivel 
együttesen a világ legnagyobb mesterséges halastórendszerét alkotják. 

Ha Hortobágy állatvilágáról esik szó, először talán mindenkinek a 
szilaj állattenyésztéssel meghonosodó szürke marha és rackajuh, 
valamint a mangalica sertés és a nóniusz ló jut az eszébe. A Hortobágy 
azonban nemzetközileg is kiemelt fontosságát sajátos madárvilágának 
köszönheti. A mocsarak és halastavak a madarak fészkelésének és 
vonulásának európai jelentőségű helyszínei: eddig 342 madárfaj 
előfordulását regisztrálták itt, amelyek közül ezidőtájt tovább, az eddig 
megfigyelt legnagyobb éjszakázó  darutömeg 55 ezer madarat számlált. 
A daru- és vadlúdvonulás az itteni madárvilág életének egyik legszebb, 
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nemzetközi hírű látványossága. Ez az élettere Közép-Európa 
legnagyobb kanalasgém-állományának és számos más gémfajnak, a 
batlának és kárókatonáknak, valamint igen fontos költő- és vonulóhelye 
számos énekesmadárfajnak. 

(Internet – Világörökség) 

Bulla Károly 

BOGNÁR BÉLA PROFESSZOR 
PAPRIKA-ÖSZTÖNDÍJA 

Észak-Amerikában a Reménység tavánál úgy jártam én is, mint az 
a három farmer, akik, amikor meglátták Bognár Béla gerontológus-
egyetemi professzort, amint a kertészkedés céljából a professzor 
emeritus cím kitüntetettjeként rendelkezésére bocsátott futballpályányi 
földterületen elvégzett szántás számbavételére megérkezett, és nem 
tudták hova tenni ezt a csodabogarat, aki a Dayton Egyetem tanáraként 
paprikatermesztésre adja a fejét. 

A különbség a három csodálkozó farmer s köztem annyi csupán, 
hogy ők egy évig figyelték ezt a városi embert, akinek a kertészet a 
bolondériája, s azt latolgatták, hogy ez mire megy azzal a földdel. Én 
viszont néhány órán belül a Magyar Baráti Közösség ITT-OTT 
találkozójának idei résztvevőitől paprikavásárlás közben megtudtam, 
hogy a Lake Hope-i zöldségárus Magyarországról eredeztethető 
fiatalkori hobbija a kertészkedés, amellyel sehol és semmilyen 
körülmények között nem hagyott fel, és most, nyugdíjas korában a 
paprika eladásából származó “jövedelmét” a Magyarországtól a 
trianoni békediktátummal elcsatolt területeken élő szegény, vagy a 
szerény jövedelemmel rendelkező családok tehetséges gyermekeinek 
képzésére fordítja. 

A „jövedelem” fogalmát idézőjelesen és mértékkel kell 
használnom, mert miközben a reménység-tavi tóparti délutáni pikniken 
a jóízű zöldpaprika és a felséges aromájú paradicsom – belga óriás – s a 
zsiványpecsenye falatozása közben megtudtam, az idén pl. ezer dollárt 
fordított a kertészkedésre, míg a bevétele az olyanféle zöldség-
árusításból, mint amilyent én is láthattam, mindössze 800 dollár volt. 
Ez a paprikás ösztöndíj-alap egyébként úgy áll össze, hogy a tudós 
professzor vederszámra szállítja a zöldséget az Ohio állambeli Troy 
nevű településről a Lake Hope-i találkozóra. Ezen az egyhetes 
összejövetelen jobb években akár kétszázan is részt vesznek – az idén 
mintegy százan voltunk –, s ott, ahol a tábori étkezést a hazulról hozott 
alapanyagokból kell összehozni, a friss és kívánatosan szép zöldség  
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igencsak kelendő árú, arról nem is szólva, hogy a vásárló tudja, hogy ez 
a gesztus a közönséges táplálékfelvételen túl valakik számára a 
szellemi táplálék hozzáférhetőségét is szolgálja. Így aztán akár a 
szükségleten felüli mennyiségben is kelendő a portéka, amelynek az 
árát sem a szabadpiaci viszonyok szabályozzák, hanem a vásárló 
pártoló szándéka, amelyből a Lake Hope-i találkozón tapasztaltak 
alapján mondom, nincs hiány. 

Bognár professzor úrnak az idén hétszáz paprikapalántája volt, s 
ugyanennyi paradicsoma. Amit nem tud eladni, azt a magyarok két 
templomához viszi, ott vásárolnak tőle, s a bevétel megy az 
ösztöndíjalapba. Minden arra megy, ösztöndíjra! Ami nem kel el, az 
sem vész kárba, mert a harminc ezres városkában a Szent Patrick 
templomnál főzésre alkalmas berendezésük van, s hetenként hatszáz 
rászoruló embernek főznek ebédet. A családi erőszak elől elmenekült 
asszonyoknak is van egy menedékhelye. Ott is működik egy kis 
konyha. Oda is szállítja a paprikát. Dayton városában két centrumot 
támogat: az egyik a Pali Sz. T. Vince éjszakai szálláshely, a másik meg 
olyan nappali menedékhely, ahol ebédelhetnek és az orvosi ellátás is 
biztosított. 

„Paprika ösztöndíjból” öt év alatt összesen 26 diákot támogatott. 
Ezek közül első diplomát szerzett négy, vagy öt. A második diploma 
megszerzését csak kivételes esetben támogatják. 

Az ösztöndíjasok közül 6 Magyarországon van, 2 Németországban 
tanul, 2 pedig a debreceni orvosi egyetemen. Gulyás Imre nevű 
ösztöndíjasát, aki délvidéki volt, – amint meséli –, agyonvágták és 
beledobták a Tiszába. Zentánál találták meg a testét.  

Minden diákjáról van egy története. Gulyás Imrét megölték 
Délvidéken. Zenész volt. Kiváló zongorista volt, a zentai zenekarban is 
játszott. Két hét múlva találták meg a Tiszában. Öngyilkosságot 
állapítottak meg. Miért lett volna öngyilkos? Bognár professzor úr az 
öngyilkosokról tanulmányokat is írt. Ez a gyerek egyetlen kategóriába 
sem tartozik bele. Meg se vizsgálták a testét, csak kimondták az 
öngyilkosságot. Népballadai, tragikus téma, eszünkbe juttatja a 
„Megöltek egy legényt százhúsz forintjáért, beledobták a Tiszába piros 
pej lováért”. 

Mi aszerint adjuk az ösztöndíjat, – magyarázza –, amilyen 
szüksége van a diáknak . Ha csak egy ebéd kell, arra kap pénzt. Ha 
lakás kell – például Délvidéken –, akkor arra adunk pénzt. Van, akinek 
a tandíját fizetjük. A szomszédos országokhoz képest Magyarországon 
a legdrágább a taníttatás. Egy határon túli magyarnak is annyit kell 
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fizetnie, mintha amerikai orvosként keresné az apja a pénzt. Akkor is, 
ha a szülők nagyon szegények. 

Gyanítom, hogy a zöldségeskert évi nyolcszáz dolláros 
„jövedelméből” s az ezer dollárnyi kiadásból nem futja a 26 paprika 
ösztöndíjas taníttatására. Ezt kiegészítheti egyéb jövedelméből, a 
nyugdíjából, de egy tanteremnyi fiatal taníttatásához az édeskevés. 

Mintha gondolatolvasó lenne, már is mondja, hogy sajnos,  egyre 
jönnek a levelek, és nem tud pénzt gyűjteni minden diák részére, így 
váró listára kell tennie őket. Több támogatót is említ, ezek közül a 
Doris Buffet esete tűnik romantikusan érdekesnek, aki milliomos, a 
nagyapját Barber Bélának hívták, száz évvel ezelőtt telepedett ki 
Budapestről. Doris sok diákot támogat, köztük a „paprika 
ösztöndíjasok” közül is mintegy tizet. Egy felvidéki diáklány esetével 
példázza a magyar származású amerikai milliomos nemes gesztusát. 

A lány apja valamikor lelépett. Kaliforniában van. Ott meg az 
édesanyját nyolc évig nem engedték ki a szlovákok, még a 
rendszerváltás után sem. Felvidékről írt nekem levelet angolul, hogy 
szerezzek neki ösztöndíjat. Tizenhét éves korában azt írta: „Először 
elmegyek apámhoz Kaliforniába. Ott van kollégium. Két évet ott 
maradok, s utána Santa Barbarába megyek, ott végzem el az egyetemet. 
Aztán mestervizsgát teszek biokémiából, s pályázom a Ph. D-re”. 

Ezt egy tizenhét éves lány írja: „Nekem itt az egyetemen 20-25 
éves diákjaim voltak, és nem tudták, mik akarnak lenni. Ezt a levelet 
elküldtem híres támogatónkhoz, a milliomos Doris Buffethez. Most itt 
van a lány, a Ventura College-ban járja az első két évet, jelenleg a 
California-Santa Barbara Egyetemen tanul biokémiát. Megírta az élete 
történetét is, azt, hogy mennyit szenvedett Csehszlovákiában. Értelmes, 
csinos, szép leány. Teniszezett. Azt írja, hogy belepisiltek a 
teniszcipőjébe, mert magyar. 

Az első két évben kapott ötezer dollárt, az idén 2500 dolláros 
segítséget folyósítottunk. Az apja jól keres. Tudja segíteni. Van két 
testvére neki is. Kassaiak. 

A másik felvidéki lány egy Zétény nevű kis faluban született a 
Latorca partján. Neki az volt a hibája, hogy Magyarországra, 
Sárospatakra ment tanulni. Koldusszegény család leánya. Ezelőtt hat 
évvel végzett. Nagyon okos lány. A pécsi orvosi egyetemre felvették. A 
Határon Túli Hivatal olyan szabályzatot hozott, – éppen akkor, amikor 
a lányt felvették oda –, hogy aki Magyarországon végez középiskolát, 
az nem kaphat magyarországi egyetemen vagy főiskolán támogatást. 
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Ennél szemtelenebb törvényt nem lehetett volna kibocsátani! 
Magyarországon tele vannak az egyetemek gazdag, volt,  vagy mai 

kommunisták gyermekeivel, akik a privatizáció során meggazdagodtak. 
Még nálunk is volt egy ilyen. Itt 12 ezer dollár az évi tandíj.     

A lány három hónapig tanult a pécsi egyetemen, s kapott egy olyan 
levelet, hogy 500 ezer forintot kell fizetnie, csak úgy tanulhat az 
egyetemen. A szülei koldusok. Az apja le van százalékolva. Az anyja 
egy kis falu szatócsüzletében dolgozik. Az egyetemista lányt 
egyszerűen kirúgták! Itt van minden papírja nálam. 

Mondtam neki, menjen vissza Szlovákiába, ott van a Sellye János 
Egyetem. Az éppen akkor indult. Hiába magyar az egyetem, az 
adminisztráció szlovák. Ott meg azt mondták neki: „Hát ha annyira 
magyarka akartál lenni, hogy Sárospatakra mentél, akkor miért nem 
mész Magyarországra tanulni?  

A lány nagyon el van keseredve. Istenadta tehetsége van, tanulni 
akar, és nincs rá lehetősége. 

Mondtam neki, pakoljon, mert az én belga feleségemmel, – az első 
feleségem belga volt –, szóval a volt feleségemmel elintézem, hogy 
Angliában esti tagozaton iskolába járhass. Légy babysitter. Szombaton 
is járhatsz egyetemre. Ez a szabály. 

Egy katonatiszt családjánál találtunk számára állást. Harmadik éve 
van kinn, két éve jár egyetemre. Nem tud orvos lenni, mert az 
orvosinak nincs esti tagozata. Közgazdaságit végez. Azt írta nekem:  
„Béla bácsi, lehet, hogy soha többé nem látom a Latorca partját, de én 
akkor is tanulni szeretnék”. Éppen most írta, hogy egy diákcsoporttal 
Indiában voltak tanulmányúton. 

Ennél igazságtalanabb törvény, hogy a szegény gyermek nem 
tanulhat Magyarországon, de a gazdag igen, – ilyen nincs a világon. 

Máris nyakig benne vagyunk a Kárpát-medencei napi 
politizálásban. Bognár professzor úr sokat nem kertel, a hobbi-kertész 
rusztikus fogalmazásával annyira szembemegy az álságosan finomkodó 
újpolitikai prüdériával, aminek következtében nekem főhet a fejem, 
hogy az „ezek a dögök”-szerű kifejezéseket miként szelídítsem a 
sajtóban szalonképessé. 

Első levelemben megírtam Magyar Bálintnak, – ecseteli –, hogy 
Magyarországon ötven éven át adtak ösztöndíjat minden idegen 
diáknak, Afrikából, Ázsiából. Hát akkor miért nem kaphat valaki, ha 
Erdélyből való? 
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Megírtam azt is, hogy Nyugaton a magyarországi diákoknak ötven 
évig biztosították az ösztöndíjakat. A mostani Magyarország képtelen 
arra, hogy a határon túli fiataloknak ösztöndíjat fizessen?  

A katolikusok közül nagyon sokan járnak a pannonhalmi 
gimnáziumba. Mikor az iskolát elvégzik, akkor a szegény gyermekek, 
mint amilyen a Latorca-parti lány, vagy a társai, mennek mind 
Nyugatra. Szándékosan teszik, ezt így Magyarországon? Ezek a 
fiatalok többé nem térnek vissza! 

Ha Magyarország tolerálná őket, akkor legalább a jó képességű 
erdélyi, vagy felvidéki s a többi határon kívüli ott maradna. 
Hazaküldenék a pénzt szüleikhez, s amikor csak tehetnék, 
hazalátogatnának. 

Itt Amerikában sem mindenki vallja ezt! 
Itt volt egy illegálisan dolgozó, harminc év körüli fiatalember. 

Takarított. Otthon volt három gyermeke. Hozzánk járt a templomba. 
Minden magyarral megismertettem. Itt is van olyan, aki azt mondta, 
„Menj haza, s csinálj öt gyermeket Erdélyben. Neked ez a 
kötelességed”. 

„Nekem már van három gyermekem” – felelte. „Ha a másik kettőt 
felneveli, akkor hazamegyek és szaporítom a székelységet”. 
 

Dömölki Lajos (California): 

MÁRCIUS  IDUSÁN 

Julius Caesar megöletése óta, március közepe (idusa) emlékezetes 
nap. A magyaroknak viszont természetes, hogy 15-én csakis a legszebb 
magyar tavaszra és forradalomra lehet emlékezni. Ez az évforduló 
történelmünkben annyira nagy és meghatározó, hogy Ferenc Józsefnek 
sem kellett több, mint 19 év, és engedélyezte, hogy Magyarországon 
szabadon ünnepelhessük az általa levert forradalmat. 1867 óta – amikor 
a császár ellenjegyezte a (’48-as után ugyan az első, de azzal együtt) a 
második szabad magyar kormány névsorát, gróf Andrássy Gyulával az 
élen – egészen 1951-ig március 15 munkaszüneti nap is volt. Akkor 
viszont egy minisztertanácsi rendelettel (III.10) munkanappá 
nyilvánították ezt a megszentelt napot. Ezután már 40 évnek kellett 
eltelnie, hogy ismét rangjának megfelelően tiszteleghessünk emléke 
előtt. Tagadni nem lehetett, ezért szinte minden politikai kurzus 
megpróbálta (megpróbálja) kisajátítani ennek az ünnepnek az emlékét... 



295 

Úgy látszik, hogy az erre a napra eső történeteknek ez a sorsuk. Így 
van ez Hofbauer Szent Kelemennel is, akinek igen komoly kötődése 
volt Magyarországhoz, hiszen rokonsága révén igen sokszor 
megfordult Sasváron. Tevékenysége Magyarország, Ausztria, Galícia 
és az oroszok által megszállt Varsó szegényeinek körében maradt 
emlékezetes, a szerzetesrendeket csonkító II. József – kalapos 
királyunk idején. 

Népszerűségét (miként március 15 emlékét), amely különösen a 
Felvidéken és Morvaországban volt kiemelkedő – 1909-ben, szentté 
avatásakor – az osztrák kamarilla is kihasználta. Nyomatékosan azóta 
nevezzük őt Hofbauernek, holott neve tükörfordítása az eredetinek 
(Hofbauer-Dvorzsak-Udvaros), hiszen ő egy egyszerű morva 
parasztcsaládban született és Dvorzsaknak hívták. 

Tiszteletének új keletű hulláma, hogy tőlünk északra, a 
szlovákoknál, valamint a lengyeleknél egyre több karitatív intézményt, 
iskolát neveznek el róla. 

Ha valaki most Podolinban jár (Szepes megye) és az álmos-ködös 
Béla-havasok lábánál sétát tesz abban a kis városban, ahol Krúdy („a 
német szóra adatván”) s piaristáknál tanult, most már Mária Kelemen 
Hofbauer nevével jegyzett egyházi gimnáziumot és általános iskolát 
talál... Sok hátrányos sorsú gyermek tanul most is ott, az öreg falak 
között. Tőlük pár lépésnyire (lehet, hogy számukra is olyan 
meghatározó lesz a hely, mint hajdani diáktársuknak volt?), még 
mindig megtalálható a Fő tér 62. sárga háza, ahol a Krúdy-regény, „A 
podolini kísértet” főhőse, Riminszky úr és a szépséges Ancsurka élt... 

Az iskola-névadó Kelemen – a valamikori péklegény, aki saját 
erejéből képezte magát pappá –, már főpapi rangban volt, amikor maga 
is részt vett egy Lengyelország-i leányárvaház javára szervezett 
gyűjtésben. Ott valaki arcul ütötte... 

„Rendben van. Ezt én kaptam, de most adjál valamit a 
szegényeimnek is!” – volt a válasza. 

Gyűjteni sokféleképpen lehet. A test táplálékai mellett például 
tudást is. Ezért sem elhanyagolható egy olyan ember emléke sem, aki a 
Jeruzsálem-i könyvtárat alapította és úgy hívták, hogy: Sándor. 

SÁNDOR 
Ő a szellem adományait gyűjtötte egy csokorba (ünnepe: március 

18.) Neve (Sándor- Alexandros) és pályakezdete Alexandriához 
kötődik, ahhoz a városhoz, amelyet még Nagy Sándor alapított Kr. e. 
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331-ben. Oda, ahol a nagy macedón uralkodó utódai – a Ptolemaiosok 
– alapították a világhírű Alexandria-i könyvtárat és iskolát. Az iskola 
már majdnem 500 éves volt, amikor Sándor ott tanult Origenesnél és 
magába szívta a tudás és a könyvek szeretetét. Ő a tavaszkezdő három 
név – Sándor, József, Benedek – sorában a tudományt gyűjtötte 
zsákjába, mint adományt. 

Adomány a család békéje és szeretete is, amelynek jelképe 

JÓZSEF 
az ács, Jézus nevelőapja (ünnepe: március 19.)  

József Dávid király leszármazottjaként jegyezte el (Krisztus 
anyját) Máriát. Mivel felvállalta Mária küldetését, az egyházi 
zsolozsmák, Máté evangélumára utalóan (Máté. 14, 25.) így szólnak 
róla: „Íme a hű és okos szolga, kit az Ú Isten a saját családja – a szent 
család – fölé rendelt”. 

Sokat nem tudunk az életéről. Egyes legendák szerint a Máriával 
kötött jegyessége idején már özvegyember volt és ezért szólhat az 
evangélium „Jézus testvéreiről”. Valószínűleg előbb halt meg, mint 
ahogyan nevelt fia, megkezdte volna nyilvános működését. 

Patrónusa az ácsoknak, asztalosoknak, bognároknak, kádároknak 
és erdészeknek. Ma már nálunk kevesen tudják, hogy védőszentje az 
Adria-i tengermelléknek, Stájerországnak és Tirolnak. 

A tavaszkezdő hármasban a családi szeretet jelképe. 
Az élet másik nagy adománya, ha valaki képes a közösségért és 

embertársaiért munkálkodni. Ilyen személyiség volt a bencés rend 
megalapítója, a nyugati szerzetesség atyja és törvényhozója: 

BENEDEK 
Ő Kr. u. 480 körül született (ünnepe: március 21.) és Szent 

Skolasztika ikertestvére. Élete a teljes magány vállalásával kezdődött és 
Subiaco környékén élte remeteéletét. 

A változás akkor következett be, amikor társai vezetőjükké 
választották, és ezzel meghatározott módon már csak a közösségnek és 
a közösségért élt. Megalkotta a szerzetesi közösségek működését máig 
is szabályozó „Regulát”, és létrehozta az első szerzetesházát Monte 
Casinoban. 

A bencések komoly szerepet játszottak a magyarok 
letelepedésében és abban, hogy a mezőgazdasági munka Európa-i 



297 

mintájú szervezését, tudományát tőlük és iskoláiktól sajátították el. 
Jelmondatuk: „ORA ET LABORA” (Imádkozzál és dolgozzál!) szinte a 
magyar parasztember életfilozófiája lett. 

* 
Ebben a hármasban, akik a szép népi rigmus szerint: „Sándor, 

József, Benedek/ zsákban hozzák a meleget” bizony van egy rejtett 
tartalom is: a „tudás”, a „család” és a „közösség” meghatározó ereje és 
melege, amely a mondókán túl is mutat... 

Ha a nevezett hármas beváltja a hozzá fűzött reményeket, akkor itt 
a tavasz. Ilyenkor korlátlannak érezzük lehetőségeinket, mint a Halak 
jegyében született fiúgyermek, a csíziók szerint: „...két felesége lesz, ha 
életét őrzi; fiai és leányai lesznek ..testében semmi fogyatékosság sem 
lesz,.. nem fél a betegségektől, örömest eszi más kenyerét”. 

CALIFORNIAI MAGYARSÁG 

 
Agyagfalvi Hegyi István: 

ÖREG  MAGYAR 

Földjéhez láncolta a gond, 
a verejték, a munkaláz, 
amely nem ismer Trianont. 
 
Tán nem is látott más határt, 
mint ahol – ezer éve már –  
az  üke szántott és kaszált. 
 
Vetett ő is. Legyen, kinek... 
(Fiára gondolt melegen) 
S aztán jöttek a csetnikek. 
 
Szurony villant a kert alatt 
s az ezeréves, ősi ránc 
nagyot pattant és elszakadt... 
 
A fia hol van? Él-e még?... 
Batyuján ül. Hallgat. Temet: 
fiút, hazát és kenyeret. 
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Dr. Gideon Polya (Melbourne, Australia) 

WHAT IS KILLING HUNGARIANS? 

The following letter has been sent to governments and media in 
Hungary and elsewhere in relevant countries of Central and Eastern 
Europe (see: http://globalavoidablemortality.blogspot.com/).  

I am an Australian scientist and writer of Hungarian origins and 
am presently editing the third draft of a huge book on global avoidable 
mortality. 

The post-1950 avoidable mortality has been abnormally high in 
Hungary (and in some other formerly Soviet-occupied Eastern 
European countries) since the 1960s. 

Avoidable mortality (excess mortality) is the difference between 
the ACTUAL deaths in a country and the deaths EXPECTED for a 
peaceful, well-administered country with the same demographics. 

Using United Nations data, avoidable mortality (technically, 
excess mortality) has been calculated for every country in the world 
since 1950.  

In order to make comparisons, it is useful to calculate the post-
1950 avoidable mortality/2005 population ratio for different countries 
and regions of the world. 

The post-1950 avoidable mortality/2005 population ratio for 
Hungary is 1.363 million/9.784 million = 13.9%, the highest value for 
any Eastern European country and the highest for any European 
country in the world – thus the value for this parameter is 2.7% (for 
Overseas Europe i.e. the US, Israel, Australia, New Zealand and 
Canada), 5.0% (Western Europe), 7.5 % (Eastern Europe), 9.4% (Latin 
America and the Caribbean), 10.9% (East Asia), 20.7% (Turkey, Iran 
and Central Asia), 23.0% (Arab North Africa and Middle East), 25.1% 
(South East Asia), 27.3% (the Pacific), 31.9% (South Asia) and 43.2% 
(non-Arab Africa). 

The serious post-1950 avoidable mortality outcome for Hungary is 
NOT reflected in infant mortality statistics – Hungary has one of the 
better infant mortality outcomes in Eastern Europe and indeed in the 
world. 

Thus the post-1950 under-5 infant mortality/2005 population ratio 
is 2.9% for Hungary as compared to a value of 1.5% (Overseas 
Europe), 1.7% (Western Europe), 3.8 % (Eastern Europe), 9.7% (Latin 
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America and the Caribbean), 10.7% (East Asia), 17.0% (Turkey, Iran 
and Central Asia), 15.4% (Arab North Africa and Middle East), 12.8% 
(South East Asia), 13.0% (the Pacific), 19.5% (South Asia) and 27.3% 
(non-Arab Africa). 

The dynamics of this process can be assessed by considering 
Hungarian avoidable mortality (in millions, m) in successive 5-year 
periods (pentades) since 1950: 1950-1955 (0.062m), 1955-1960 
(0.010m), 1960-1965 (0.005m), 1965-1970 (0.046m), 1970-1975 
(0.094m), 1975-1980 (0.149m), 1980-1985 (0.197m), 1985-1990 
(0.199m), 1990-1995 (0.221m), 1995-2000 (0.207m), 2000-2005 
(0.173m). 

The Hungarian avoidable mortality catastrophe took off in the 
1960s and has averaged about 30,000-40,000 avoidable deaths EACH 
year since about 1975. 

This abnormally high Hungarian avoidable mortality has been 
picked up in other epidemiological studies (e.g. see Treurniet et al., 
Journal of Epidemiology & Community Health, vol. 58, pp290-295, 
2004:  http://jech.bmjjournals.com/cgi/content/full/58/4/290).  

Other formerly Russian-occupied countries in Eastern Europe with 
abnormally high post-1950 avoidable mortality/2005 population ratios 
include Bulgaria (9.9%), the Czech Republic (10.6%), Estonia (12.8%), 
Latvia (12.7%) and the Ukraine (11.0%).  

Significantly, the major Continental Western European countries 
with the highest average post-1950 avoidable mortality/2005 
population ratios are Austria (9.0%) and Germany (8.6%), countries 
that were subject to partial Soviet occupation.      

One could speculate about excessive smoking, excessive drinking, 
depression, social laxity, industrial pollution and un-reported 
radiological contamination events as contributing factors for this 
Hungarian and indeed European catastrophe. The dynamics suggest 
that if one major cause was imposed from about 1945 onwards, then the 
effects took about 20 years to manifest. 

An unpleasant possibility derives from revelations of Soviet-era 
secret police use of radioactive tagging as a means of tracking 
dissidents. Such dangerous radioactive tagging employed by the East 
German secret police (the Stasi) is discussed in Ann Funder’s book 
“Stasiland” (Chapter 19; Text, Melbourne, 2002).  

East German scientist Dr Klaus Becker  has revealed documentary 
evidence from Stasi files of the deliberate contamination of victims, 
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their documents or money  with dangerous amounts of the beta- and 
gamma-emitter scandium-46 (half-life 83.83 days) to enable the 
tracking of dissidents (reported in New Scientist and other mainstream 
media; see: 
http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml?xml=/news/2001/01/04 
/wstas04.xml).  

Consistent with this possibility is long-term expression of cancers 
in irradiated people, secret police surveillance of very large numbers of 
Eastern Europeans and the pro-independence and “front-line” nature of 
all the affected countries. Was radiological contamination of dissidents 
more widely applied by the secret police in front-line Eastern European 
countries of the Soviet Empire? 

Similar careful analysis of United Nations mortality data has 
revealed that the post-invasion avoidable mortality in Occupied Iraq 
and Afghanistan now totals 2.1 million through non-provision of life-
sustaining requisites by the US-led Coalition in violation of the Geneva 
Conventions. Indeed this ongoing crime is now the subject of a formal 
complaint to the International Criminal Court. 

(See: http://www.countercurrents.org/us-polya211205.htm).  
The continuing avoidable mortality of some 35,000 Hungarians 

each year demands urgent investigation and public discussion.  
* 

Dr. Gideon Polya (e-mail: gpolya@optusnet.com.au) has published some 130 works 
in a 4 decade scientific career, most recently a huge pharmacological reference text 
“Biochemical Targets of Plant Bioactive Compounds” (Taylor & Francis, New York & 
London, 2003), and is currently editing a completed book on global avoidable mortality 
(numerous articles on this matter can be found by a simple Google search for “Gideon 
Polya” and on his website: http://members.optusnet.com.au/~gpolya/links.html). 

Hungarian connection: Gideon Polya’s paternal lineage dates back to the early 19th 
century in Békésszentandrás. His great-grandfather Jakab Pólya (née Pollak) was a 
lawyer-economist academician (who wrote many books and translated Adam Smith’s The 
Wealth of Nations into Hungarian), his grandfather was the surgeon Jenö Pólya (the Pólya 
gastrectomy) and his great-uncle was the mathematician George (György) Pólya (author 
of How to Solve It). 
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Sulyok Vince 

GULLIVERKÉNT LEKÖTÖZÖTT HAZÁNK 

Szédülés fog el, valahányszor 
arra riadok, arra gondolok: 
mi veszett el, mit raboltak el tőled, 
tőlem, mitőlünk  
s micsoda hazugsággal és csalárdsággal! –  
a falkában ránktört hiénanépek,  
s hogy mért folyik, mért folyhat 
egyre tovább, ma is még,  
a fosztogatás, az elhazudás...  
 
Szív, agy és akarat 
hiába fogna össze ellenük? 
Gulliverként lekötözött hazánk  
talpra állni sosem bír? 
Mert hisz fel nem áll  
(szívszorongva nézzük!) 
a földre taposott mióta már! 
Rontás szakadt ránk? Átok? Százados? 
 
Nyújtsd a kezed 
s nyúlj te is más kezek után! 
Álljunk egymás vállát karolva! 
Együtt könnyebben elviselhető 
a kín, a fantomfájdalom... 
Álljuk hát körül együtt, 
ami a Múltból megmaradt 
s tanuljunk meg egyet akarni, 
s akarásunk holnapra se lohadjon, 
de tudjunk (ha mást tudni már nem tudunk) 
konokan várni, várni,  
Fortuna felénk fordultát kivárni!  
 

Oslo, 2006-04-09. 
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Szép Emese és Nagy Tamás (Gyöngyös, Magyarország) 

HAZATELEPÜLÉSRŐL 
KÜLFÖLDRŐL HAZATÉRŐ MAGYAROK RÉSZÉRE. 

Kongresszusi vendégeinknek magyar-amerikai tanácsadás: marketing, és pénzügyi 
tanácsadás, értékpapírok. Kárpótlási jegyekről, privát ügyintézésről tájékoztatás, 
hazatelepüléssel kapcsolatos kérdésekre válaszok, egészségügyi alapellátásról 
információk. Letelepedéshez szükséges dokumentációk, élet hosszig tartó apartman 
használati jogok.  

 
1, A visszahonosítás törvényi feltételei:  

Visszahonosítását kérheti az a külföldi, aki: magyar állampolgár 
volt, de a magyar állampolgárságát elvesztette vagy az megszűnt; 
bevándoroltként, letelepedettként vagy menekültként, illetve EGT 
tartózkodási engedéllyel rendelkező, az Európai Unió más 
tagállamának állampolgáraként bejelentett magyarországi lakóhelye 
van; büntetlen előéletű és ellene magyar bíróság előtt büntetőeljárás 
nincs folyamatban; igazolja, hogy magyarországi lakása és megélhetése 
biztosított, honosítása a Magyar Köztársaság érdekeit nem sérti. 

A visszahonosítási kérelem mellékletei: 

A nagykorú kérelmezők saját kézzel írott önéletrajza és egy 
arcfényképe,  
A születési anyakönyvi kivonat, 
A családi állapotot igazoló okmány, pl.: házassági, halotti 
anyakönyvi kivonat, jogerős bontóítélet. (A születési anyakönyvi 
kivonatot és a családi állapotot igazoló okmányokat eredetben, 
hiteles magyar nyelvű fordítással ellátva kell csatolni. 
Magyarországon hiteles fordítást az Országos Fordító és 
Fordításhitelesítő Iroda készít.) 
A magyarországi megélhetés igazolása (Erre alkalmas irat pl.: 
munkáltatói és az APEH által kiállított jövedelemigazolás; 
nyugdíjas esetében a nyugdíjigazolvány vagy a nyugdíjmegállapító 
határozat fénymásolata a nyugdíjszelvénnyel együtt; eltartott 
személy esetében befogadó nyilatkozat a befogadó jövedelem 
igazolásával együtt), 
A magyarországi lakás igazolása (Erre alkalmas irat pl.: adásvételi 
szerződés másolata és/vagy tulajdoni lap; lakásbérleti szerződés a 
bérbeadó tulajdonjogát igazoló tulajdoni lappal együtt; befogadó 
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nyilatkozat a befogadó tulajdonjogát igazoló tulajdoni lappal 
együtt), 
A  kérelmező egykori magyar állampolgárságának igazolására 
vagy valószínűsítésére szolgáló irat (pl.: a magyar állampolgárság 
elvesztését tanúsító bizonyítvány, elbocsátási vagy lemondási 
okirat; állami anyakönyvi kivonat, magyar katonakönyv, magyar 
útlevél, magyar személyi igazolvány, lakcímbejelentő, stb.) 

2,  Az egészségbiztosítás szolgáltatásaira jogosultak –       
Megállapodás alapján szerzett jogosultság  
Az egészségbiztosítás ellátásaira jogot keletkeztető, viszonylag 

széleskörű jogviszonyok ellenére is előfordulhatnak olyan 
élethelyzetek, hogy a társadalombiztosítási közös kockázatviselés nem 
érint valamennyi, Magyarország területén tartózkodó embert. A 
társadalmi szolidaritás és az esélyegyenlőség alapján lehetőség van 
olyan megállapodást kötni az Egészségbiztosítási Alapot kezelő 
szervvel, amely alapján az egyébként nem biztosított, az ellátásra nem 
jogosult személy is részesülhet valamely egészségbiztosítási ellátásban. 
 
Megállapodás egészségügyi szolgáltatásra jogosultságról 

Azok a belföldinek minősülő személyek, akiknek a havi jövedelme 
nem éri el az előző hónap 1-jén érvényes minimálbér 30 %-át – 
februártól tehát a 17.110 Ft-ot –, és sem biztosítottnak vagy eltartott 
hozzátartozójának nem minősülnek, illetve egészségügyi szolgáltatásra 
egyéb jogcímen sem jogosultak, de szeretnék az egészségügyi 
szolgáltatást társadalombiztosítási támogatással igénybe venni, 
lehetőségük van az egészségbiztosítóval – járulékfizetés ellenében – 
erre megállapodást kötni. Ez a személyi kör tehát azon belföldieket fedi 
le, akiknek nem kötelező a 11%-os egészségbiztosítási járulékot fizetni. 

Az ilyen megállapodás alapján az egészségügyi szolgáltatás 
igénybevételéhez a minimálbér 11 %-ának megfelelő mértékű havi 
járulékfizetést kell vállalni.  

A megállapodáson alapuló egészségügyi szolgáltatások szűkebb 
ellátási kört biztosítanak, mint az egyéb jogviszony alapján az 
egészségbiztosítás keretében járó ellátások. 

Megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult 
személy a fogászati ellátások közül térítésmentesen csak sürgősségi 
ellátásra jogosult.  
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Továbbá nem jogosult az EGT tagállamon kívüli harmadik állam 
területén az életét, testi épségét súlyosan veszélyeztető ellátás 
költségének, illetve az EGT tagállamban a nem a közösségi 
jogszabálynak megfelelő formában igénybe vett ellátás költségének a 
belföldi költség mértékéig való megtérítésére sem. 

A megállapodás alapján egészségügyi szolgáltatásra jogosult 
személy nem veheti igénybe a Magyarországon nem hozzáférhető 
gyógyító eljárásokat a magyar egészségbiztosítása terhére egy másik 
országban. 
 
Külföldiek megállapodáson alapuló egészségügyi 
szolgáltatásra jogosultsága 

A Magyarország területén huzamosabb ideig tartózkodó külföldi 
állampolgároknak, ha hazájukkal nincs érvényes szociális biztonsági 
egyezmény, vagy más jogviszony alapján sem jogosultak 
egészségbiztosítási ellátásra, lehetőségük van az egészségbiztosítóval 
kötött megállapodással gondoskodniuk az egészségügyi ellátásukról.  

A magyar egészségbiztosítás ugyanis főszabály szerint nem terjed 
ki a Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárokra, így 
különösen a külföldi állam (nemzetközi szervezet) diplomáciai 
képviselője illetve a képviselet külföldi személyzete és a velük együtt 
élő külföldi állampolgárságú házastársa és gyermeke, a külföldi 
munkáltató vagy – a részvételi aránytól függetlenül – a külföldi 
részvétellel működő gazdasági társaság által hazánkban foglalkoztatott 
külföldinek minősülő munkavállalójára sem.  

Az ilyen jogviszonyok alapján Magyarországon tartózkodó 
külföldi állampolgárok, illetve a közép- illetve felsőfokú oktatási 
intézmény nappali tagozatán tanuló külföldi állampolgárok is 
szerezhetnek egészségügyi ellátási jogot egy előre meghatározott 
összegű járulék fizetésének vállalása mellett. Ugyanilyen feltételeknek 
kell megfelelni a társadalombiztosítási szempontból külföldinek 
minősülő magyar állampolgároknak is (ide tartoznak azok a személyek, 
akik nem rendelkezhetnek érvényes magyar személyi igazolvánnyal).  

Az egészségügyi ellátásra jogosultságot biztosítani lehet a 
megállapodást kötő külföldi személlyel együtt élő gyermek számára is. 

A külföldiek a tartózkodási helyük szerint illetékes megyei 
egészségbiztosítási pénztárnál kezdeményezhetik az ellátások 
igénybevételére jogosító megállapodás megkötését, ahol a külföldi 
személy részére egy, az egészségügyi szolgáltatásra jogosultságot 
igazoló nyomtatványt is kiállítanak. 
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Külföldiek által, megállapodás alapján fizetendő járulék 
Nagykorú külföldi állampolgár a megállapodás megkötésének 

napján érvényes minimálbér (jelenleg 57.000 Ft), a 18 évesnél fiatalabb 
gyermek, illetve a magyarországi oktatási intézményben nappali 
tagozaton tanuló külföldi a minimálbér 30 %-ának (jelenleg 17.100 Ft) 
megfizetésével szerezhet egészségügyi ellátásra jogosultságot.  

Az első hónapra esedékes járulékot nyomban a megállapodás 
megkötésekor be kell fizetni, a későbbiekben pedig havonta előre, a 
jogosultsági hónapot megelőző hónap 12. napjáig kell megfizetni.  

A megállapodás a megkötését, vagyis az első befizetést követő 
hónap első napjától hatályos, de az első hat hónapban korlátozott 
mértékű ellátásra jogosít. 

A megállapodás kedvezményezettje a társadalombiztosítás által 
támogatott valamennyi egészségügyi szolgáltatásra a megállapodás 
megkötését követő hatodik hónap első napjától lesz jogosult, azzal, 
hogy a megállapodás megkötését követő hónap első napjától a hatodik 
hónapig a sürgősségi ellátást igénybe veheti.  

Lehetőség van a megállapodás megkötésekor a hat hónapra 
esedékes járulékot visszamenőleg egy összegben befizetni, ebben az 
esetben a megállapodás megkötését követő hónap első napjától lehet 
valamennyi társadalombiztosítási támogatással nyújtott egészségügyi 
szolgáltatást igénybe venni.  

Lehetőség van olyan megállapodás megkötésére is, amelynek 
alapján a járulékfizetést más személy vagy szerv teljesíti, a 
megállapodásban meghatározott személy (kedvezményezett) javára. 

Aki a befizetési határidőig nem teljesíti a kötelezettségét, a 
következő hónaptól elveszti az egészségügyi szolgáltatásra 
jogosultságát, és ezzel egyben a megállapodás is megszűnik. 

Jogszabályok:  

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 
jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről (Tbj.); 195/1997. (XI. 5.) Korm. 
rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 
szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról; 1997. évi 
LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól; 327/2004. (XII. 11.) Korm. 
rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) megállapításáról; 1995. évi CXVII. 
törvény a személyi jövedelemadóról. 

Szép Emese és Nagy Tamás; 3200 Gyöngyös, Mátrai út 3. III/14.                           
Telefon: +36 37 300 165. Email: nagytamas@levele.com 
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Csapó Endre 

DÉLVIDÉK EMLÉKEZTET 

Vannak széplelkek, ábrándos költők, irodalmárok, vallásos 
elvektől vezetett idealisták, akik úgy gondolják, hogy a sok tekintetben 
egymástól eltérő népek végülis megtalálhatják a módját szeretetben 
együtt élni egymással. A faji és vallási gyűlölet forrását a 
primitívségben, iskolázatlanságban vélik meglelni. Ilyenféle szép 
elgondolással nyugtatták magukat őseink a XIX. században, pedig ha 
jobban odafigyeltek volna például a magyarellenes mozgalmakra, 
láthatták volna, hogy a gyűlölet nem a tanulatlan rétegben gyökerezik, 
hanem ellenkezőleg a tanultabb rétegben, még olyan körökben is, 
amelyeknek tagjai a magyar türelem és szabadelvűség révén 
emelkedtek az ország értelmiségi rétegébe különösebb hátrányok 
elszenvedése nélkül. Magyarország esetében a nemzetiségek iránti 
türelem történelmi eredetű, de az is, hogy nemzeti csoportok  amiből 
nagyon sokféle volt, és nehéz történelmünk során számszerűen is sok 
volt  elfogadták helyzetüket, jól érezték magukat a magyar állam 
védelmében, amihez hozzá is járultak. 

A bajokat okozó elvek Franciaországból indultak szét 
európaszerte, ott erőltették nemzetállammá, franciává a Lajosok és 
Napóleonok országát. Ez a politikai francosság rombolta szét a Kárpát-
medencét, és tette forrongó katlanná a Balkánt. Nyugat-Európa 
nemzetállami fejleményei (francia, spanyol, olasz, német) sikerétől 
felajzva pánszláv eszmék igyekeztek hasonló államalakzatot létrehozni. 
A minden szlávok nagy állama nem jöhetett létre, de az eszme két 
világháborút és félévszázados megszállást zúdított Közép-Európára.  

A Balkán  és a bizánci ortodoxia benyomult a Kárpát-medencébe, 
és megállította az európai civilizáció keletre terjedését. Magyarországot 
tönkretette. Nem sikerült az északi szlávok (Csehszlovákia) egyesítése, 
és nem sikerült a délszlávok (Jugoszlávia) egyesítése. Oroszországot is 
utolérte az oszlás. Európa keleti felén egyetlen sikeres impérium jött 
létre: Románia. 

A balkáni imperializmus a legtürelmetlenebb. Abszolút alapelv a 
herrenvolk-elmélet. Az államalkotó nemzeten kívül minden más népet 
el kell takarítani, egy nyelv lehet csak, egy kultúra érvényesülhet az 
államon belül. Minthogy ezt az elvet nemcsak a balkániak, de a 
szlovákok és ukránok is vallják, a területekkel elajándékozott magyar 
lakosság sorsa meg van pecsételve. Nem volt irányzat (királyság, 
demokrácia, szocializmus, kommunizmus), amely ezen az elven 
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változtatott volna, és semmiféle európai egységesülés nem változtat 
ezen.  

„Kezdjük a Vajdasággal. Amikor megnézzük ennek néprajzi 
térképét, láthatjuk, hogy olyan tarka, mint a legszebb piroti szőnyeg. A 
figyelmesebb szemlélő azonban felfigyelhet egyes etnikai tömbökre. A 
legtöbb magyar település például a Bácska észak-keleti és középső 
részén van. Horgostól és Szabadkától Zentán, Topolyán és Kulán át 
Újvidékig található az ország legnagyobb magyar etnikai tömbje. Az 
1941-ben mintegy félmilliónyi magyarból majdnem 300 ezer él a 
Bácskában. A többi 200 ezer Bánátban, Szerémségben, 
Horvátországban és Szlavóniában él szétszórtan, jelentéktelen 
kisebbségként. Ha a Bácskából 200 ezer magyart eltávolítanánk, 
megoldanánk a magyar kisebbségi kérdést.  

Az idézett bekezdés egy javaslatból való, amelynek dátuma: 
Belgrád, 1944. november 3. Szerzője Vasa Csubrilovics egyetemi 
tanár, akit az új Jugoszlávia megalakulásánál felkértek javaslat 
elkészítésére, amely a kisebbségek, németek, magyarok, albánok és 
románok száműzésére vonatkozott. 

Ez a dokumentum néhány éve került elő, de a szerző jól ismert a 
politikai irodalomban. (Google kereső.) További néhány idézet: 

„Ha sikerülne 500600 ezer németet és magyart eltávolítani, s a 
helyükre a mi népünket betelepíteni, a Vajdaság egyszer s mindenkorra 
a mienk lenne. 

Elvben az embernek nem lenne semmilyen ellenvetése, ha az 
összes kisebbséget eltávolítanánk az országból. Ezen dolgozni is kell. A 
háborúk a legalkalmasabbak az ilyen problémáknak a megoldására. Ha 
meg akarjuk oldani ezt a kérdést, addig tehetjük, amíg a háború tart. A 
katonaságnak még a háborús tevékenység idején tervszerűen és 
könyörtelenül meg kell tisztítani a nemzeti kisebbségektől azokat a 
vidékeket, melyeket a mi népességünkkel szándékozunk betelepíteni. 
Amennyiben ezt elvben elfogadnák, tiszta szívből, tudásom és 
tapasztalataim szerint a népfelszabadító hadsereg és a partizánegységek 
főparancsnokságának rendelkezésére állnék az erre vonatkozó részletes 
tervek kidolgozásában. A katonaság részéről történő tisztogatáson kívül 
más eszközökkel is rá kell kényszeríteni a nemzeti kisebbségeket az 
elköltözésre. Mindenek előtt háborús magatartásuk miatt el kell venni 
tőlük minden kisebbségi jogot. Kíméletlenül hadbíróság elé kell állítani 
minden olyan kisebbségit, aki bármilyen módon a megszállók 
szolgálatában volt. 
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Számukra gyűjtőtáborokat kell létesíteni, vagyonukat elkobozni, 
családjukat szintén táborba küldeni, s az első adandó alkalommal 
átküldeni őket nemzeti államukba. A magyarok és a németek 
vonatkozásában ehhez nagy segítséget nyújthat a testvéri szovjet 
katonaság. A kisebbségek tisztogatásánál külön figyelmet kell fordítani 
az értelmiségre és a gazdagabb társadalmi rétegre. 

Elsőrendű fontosságú, hogy a magyarlakta területeken levő katonai 
parancsnokaink pontos utasítást kapjanak, mit és hogyan kell 
cselekedniük. A legjobb az lenne, ha a népfelszabadító hadsereg és a 
partizán egységek főparancsnoksága mellett külön ügyosztály létesülne 
azzal a feladattal, hogy még a háború folyamán gondot viseljen a 
kisebbségektől való megtisztításról”.  

A terjedelmes fogalmazványból kivett részletek is világos 
magyarázatot adnak a bekövetkezett tömeggyilkosság és elüldözés 
előkészítettségére. Erre a dokumentumra Goran Ilics fiatal történész 
bukkant rá Szerbia levéltárában, majd közölte azt a Nedeljni Telegraf 
nevű lap. Magyarul a délvidéki Híd folyóiratban jelent meg, a 2000 
decemberi számban, majd a hozzátartozó statisztikai adatokat a 
következő számban közölték. 

Vasa Csubrilovics Tito közeli munkatársa volt, régi terrorista, aki a 
Ferenc Ferdinánd trónörökös elleni sarajevoi merénylet 
megszervezésében Gavrilo Princip társa volt. A Csubrilovics család 
Moszkva kémszolgálatában dolgozott, így került az ifjú Vasa is a cári 
titkosszolgálat kötelékébe, majd a Fekete Kéz nevű titkos társaságba. 
Princip csak azért kerülte el a halálbüntetést, mert a merénylet 
elkövetésekor még nem töltötte be a 18. életévét, ami alatt a monarchia 
törvényei szerint halálos ítélet nem adható. 

20 évre ítélték őt is és Csubrilovicsot is, de hamarosan  a háborús 
összeomláskor  szabadultak, nemzeti hősökként ünnepelték őket. 
Csubrilovics nagy karriert futott be, történészként a Szerb Tudományos 
Akadémia tagja lett, újságoknak bátran nyilatkozta tettestársi szerepét a 
trónörököspár legyilkolásában. Tudományos pályájának koronája volt a 
negyvenezer délvidéki magyar legyilkolásának megszervezése. 

A nemzetközi jogrend még ma is ott tart, hogy a győztesek veszik 
kezükbe az igazságszolgáltatást, melynek alapján a győztes fél bármely 
cselekedete igazolást kap, míg a vesztes fél azért is lakol, amit nem 
követett el. Így épül bele a győztesek háborús bűncselekménye a béke 
jogrendjébe. 

A leggyalázatosabb háborús bűn a fegyvertelen, ártatlan lakosság 
fegyveresek általi tömeggyilkolása faji, nemzetiségi alapon. 
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A leggyalázatosabb ítélkezés az, amikor a genocídium azon az 
oldalon hőstettnek nyilvánul, amely oldal sikeresebben (Drezda, 
Hirosima stb.) gyilkolt.  

A leggyalázatosabb kegyeletsértés az, amikor a vesztes oldal által 
elszenvedett tömeges legyilkolásról hallgatni kell, meggyászolását is 
üldözik.  

A leggyalázatosabb dolog bármely ország erkölcsi rendjébe 
befogadni, mi több, a nemzetközi jogrendbe beépíteni háborús 
bűncselekményt és azok következményeit.  

Messze esik a béke, a megbékélés fogalmától az olyan állapot, 
amikor a háborús bűncselekmény évtizedek múlva is folyamatosan 
újratermeli magát gyűlöletben, üldözésben, veréssel, gyilkolással faji, 
nemzeti alapon. 

Méltatlan a nevére olyan államszövetség, amely ötven év múltán is 
a győztes legyőzött alapon álló jogviszonyokat nem számolja fel 
(Benes dekrétumok stb.), nem igyekszik elboronálni a feszültségeket 
gerjesztő tényezőket.  

Méltatlan a nevére olyan magyar kormányzat, értelmiség és sajtó, 
amely nem követeli nemzetközi fórumokon az elszakított nemzetrészek 
következetes felszámolásának megszüntetését. 

Három olyan település van Bácskában, amelyből 1944 és 1945 
folyamán szinte minden magyar eltűnt. Csúrog, Zsablya és Mozsor 
helységekben 1944 őszéig mintegy 5000 magyar élt, amikor 
egyötödüket lemészárolták, a többieket pedig elűzték. Csúrogon 
hozzávetőleg 2700 magyar élt, itt volt a legtöbb áldozat. 

Ezerrel kevesebben laktak Zsablyán, és olyan 500 és 1000 között 
volt a magyarok száma Mozsorban  emlékeztet Matuska Márton 
publicista, az 194445-ös partizán-vérengzések kutatója, aki 
harmadmagával, a csúrogi születésű Tóth Lászlóval, valamint a 
zsablyai származású Bakos Pállal megemlékezést szervezett Zsablyán, 
az atrocitások áldozatául esett magyarok emlékének.  

„Zsablyán több százan estek áldozatul a partizánok 
vérengzéseinek. A mészárlások 1944. október 23-án kezdődtek, azon a 
napon, amikor megérkeztek ide a partizánok, és egészen addig 
tartottak, amíg minden magyart el nem űztek. ¹45. január 29-én 
fegyveresek járták végig a magyar házakat, és fölszólították a lakókat, 
hogy azonnal távozzanak családostul. Szegényeknek azt mondták, hogy 
amit magukkal tudnak vinni kocsikon, az az övék maradhat. 
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Nem így történt. Behajtották őket a falu központjába, és innen 
gyalogmenetben elindították őket Járek felé, ahol táborba zárták 
mindannyiukat. Néhány hónapos raboskodás után szabadultak, de nem 
mehettek haza: elvitték őket a Palánka melletti Wekerlefalvára (Nova 
Gajdobra) és Szépligetre (Gajdobra). Ott is eltöltöttek néhány hónapot, 
majd amikor innét elengedték őket, kaptak egy vörös csillagos pecséttel 
ellátott írást, amelyben megtiltották nekik, hogy valaha is 
visszatérjenek a falujukba.  

„A csúrogi magyarok már hetedik esztendeje szerveznek 
megemlékezést. 

Zsablyán viszont csak egyszer, 1997-ben próbáltunk 
megemlékezést szervezni. 

Az akkori községi elnök tudomásul vette a szándékot, és talán 
maga is részt vett volna a megemlékezésen, de az esemény előtti napon 
telefonált, hogy ne menjünk, mert úgy érzi, hogy nem tudja garantálni 
biztonságunkat. A zsablyai kivégzettek a volt katolikus temetőben 
nyugszanak jeltelen tömegsírokban. Az egész temető rendkívül 
siralmas állapotban van. A temetőben található kálváriadombból csak a 
domb maradt meg: a feszületek, a korpusz és a két lator keresztje is 
eltűnt. A kálváriadombhoz vezető stációknak is csak az alapját hagyták 
meg, a felső részt  éppen úgy, mint a síremlékeket és a temetőben 1939-
ben épült temetőkápolnát  teljesen lerombolták. A temetőt teljesen 
benőtte a gaz. A község szégyene, hogy egy temető ilyen állapotban 
lehet.  (Matuska Márton tudósítása.) 

„Ma senki sem akadályozta, zavarta meg a megemlékezés 
megtartását. 

Rendőrséget sem vezényelt ki senki az elhagyatott temetőbe. A 
mostani zsablyai község elnöke Vojislav Duvnjak sem jött el, pedig 
személyesen vitték el neki a meghívó levelet. A magyar állam 
képviselői közül sem volt ott senki. Viszont, igaz késve, de eljött 
Franjo Lulic titeli plébános, aki megáldotta a felállított keresztet, és ott 
volt három vajdasági magyar párt képviselője Matuska Márton, a 
VMDP, Bunyik Zoltán a VMSZ és Rácz Szabó László az MPSZ 
nevében, akik gyászbeszédet mondtak és együtt koszorúzták meg a 
kálváriadombon felállított keresztet. Matuska Márton beszédében 
elmondta, hogy hatvanegy évet kellett várni arra, hogy vállaljuk az 
eljövetelt, merjünk imádkozni és sírni az kálváriadombon. Bunyik 
Zoltán szerint is kötelességünk emlékezni az ártatlan áldozatokra, a 
fegyvertelen civilekre, akiket kivégeztek. Nem szabad a szőnyeg alá 
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söpörői a bűntetteket, mert azzal azt üzenjük, hogy megmenekülnek 
elkövetőik, és hogy tettük nem bűn. 

Megbocsátunk, de nem feledünk. Rácz Szabó László pedig arra 
használta ki az alkalmat, hogy hangoztassa ez is bizonyíték, hogy a 
vajdasági magyarságnak szüksége van az autonómiára. A zsablyai 
magyarok nevében szenvedve haltak meg. 

Szenvedőké a mennyország, s nézzünk fel az égre, ott vannak ők! 
Teleki Júlia pedig a kollektív büntetéssel sújtottak nevében kérdezte 
ismét, hogy mikor kárpótolják az áldozatokat és ítélik el a bűnösöket. A 
megemlékezést Oláh Sándor trombitás muzsikája tette még 
emelkedettebbé, hangszerén játszotta el annak elején a magyar 
Himnuszt, majd a zsablyai áldozatok leszármazottai által hozott kereszt 
felállításakor is muzsikált. Megható volt ez utóbbin jelen lenni, amikor 
az ácsolatlan akácfakeresztet a kálváriadombra felállították. Majd akkor 
is, amikor keresni kezdték a hozzátartozóik sírhelyeit a sűrű fűben és 
gyújtottak emlékükre gyertyát, mécsest.  (Szántó Márta tudósítása.) 

„Hogy a történtekről minél kevesebb szó essék, legelőször is 
tilalomfákat állítottak és tabukat teremtettek. Később hozzáláttak a 
nyomok eltűntetéséhez, legalább ott, ahol lehetett. Zomborban és Kulán 
az autóbusz-pályaudvart tervezték úgy, hogy elfedje a magyar és német 
tömegsírokat, Csúrogon a dögtemetőben nyugvó áldozatok csontjait 
egy sötét éjszakán teherautókon ismeretlen helyre szállították, a járeki 
német temető kriptáit  1944-45-ben a partizánok által létesített 
gyűjtőtábor mintegy hatezer áldozatának többségét is beléjük 
gyömöszölték  buldózerek-kel tették a föld színével egyenlővé... Hogy 
semmi ne emlékeztessen az elkövetett bűnre. Ha valaki mégis 
emlékezni akart, vagy gyanútlanul elszólta magát, azt ritkán hagyták 
megtorolatlanul. Az 1970-es években tanárok veszítették el 
munkahelyüket, mert történelem- vagy magyarórán a kommunista 
melldöngetést ellensúlyozandó kicsúszott a szájukon, hogy 1944-ben az 
nem egészen úgy volt. 

„Tudunk arról is, hogy gyári munkásokat ítéltek el több hónapos 
börtönbüntetésre hasonló okok miatt. A nyolcvanas években temerini 
hozzátartozókat  egy csoport asszonyt  géppisztolyos belügyesek 
vallattak, mert néhány nappal korábban körülbetonoztatták a helyi 
tömegsírok legnagyobbikát, kivégzett édesapáik nyughelyét.  

„Egyre többen látjuk úgy, hogy el kell jönnie annak a pillanatnak, 
amikor minden ártatlanul elpusztított áldozat emléke előtt egyként 
tiszteleghetünk, megadva a kései utókor által adható végtisztességet. 
Másfél évtizedes kitartó munkával a vajdasági magyarság önerejéből 
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elérte az ártatlan áldozatok erkölcsi rehabilitációját. A következő lépés 
most már szükségszerűen nem lehet más, mint a jogi igazságtétel, és ezt 
követően a kártérítés és a jóvátétel mindazok számára, akiket megillet.  
(Csorba Béla tudósítása.)  

„Még ma sem tudjuk pontosan, hány tömegsír van, és hol. A szerb 
kormányra próbálunk nyomást gyakorolni, hogy segítsenek felkutatni 
ezeket a sírhelyeket, engedélyezzék az állami levéltárba való 
betekintést. A mai magyarellenes atrocitások ellen is felemeltük 
szavunkat  mondta Matuska, majd hozzátette:  Meglepő volt, hogy 
minden környező ország képviselői felszólaltak a kisebbségek ügyében, 
azt a látszatot keltve, hogy országukban minden jogot megkapnak a 
nemzetiségek. Az EBESZ-nek külön bizottsága van, amely a 
kisebbségi kérdéssel foglalkozik, így alkalma lett volna mindenkinek 
hozzászólni a kérdéshez. Ennek ellenére a magyar kormány küldöttjei 
nem szólaltak fel. Ez egy újabb bizonyíték arra, hogy a mai magyar 
kormány külpolitikája meddő és kisebbségellenes  tette hozzá Matuska 
Márton. (Magyar Szó.) 

„Eljött az ideje, hogy a magyar kormány kinyilvánítsa, akar-e 
autonómiát a vajdasági magyaroknak, s ha igen, pontosan milyent? 
Eredményt csak akkor érhet el, ha meg tudja jeleníteni azt, amit el akar 
érni. (Ágoston András.)  (Magyar Élet 2005. november 17.) 

 

 
Lauer Edit tájékoztatja a közönséget a http://www.freedomfighter56.com projektről. 

(Nádas János) 
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Dr. Várdy Béla (Pittsburgh, PA): 
EMLÉKEIM MICHAEL HAYDEN 

TÁBORNOKRÓL, 
A PITTSBURGHI DUQUESNE EGYETEM 

EGYKORI DIÁKJÁRÓL 

A hatvanas évek végén, amikor Michael Hayden, az egyszerű 
pittsburghi vasmunkás fia, megszerezte egyetemünkön az M.A 
(Magister) fokozatot történelemből, nem gondoltam volna, hogy 
életpályája ilyen magasra viszi; hogy négy csillagos tábornoki ranggal 
az amerikai titkosszolgálat legfontosabb szervezetének fejévé nevezik 
ki. Persze igen jó diák volt, de egyetemünkön igen sok jó diák ment át a 
kezem alatt, akik azért nem vitték egészen ilyen magasra. 

Michael V. Hayden 1963-ban került kezdő diákként az 
egyetemünkre, s hat évvel később, 1969-ben távozott a Magisteri 
fokozat birtokában. Szerény társadalmi és anyagi helyzete 
következőben bejáró diák volt, ami nagyon is beleillett az egyetemünk 
akkori arculatába.  

S itt talán megemlíteném, hogy a pittsburghi Duquesne University, 
szerény kezdete ellenére, ma már az amerikai katolikus egyetemek 
között közvetlen az élvonalbeli Georgetown, Notre Dame, Fordham, 
Boston, mögött helyezkedik el. Megszületését Bismarck német 
birodalmi kancellárnak köszönheti, aki 1872-ben beindította a  
Kulturkampf-nak [kultúrharcnak] nevezett a Katolikus Egyház ellenes 
mozgalmát. Ennek a mozgalomnak az eredményeként a következő évek 
folyamán Bismarck sok katolikus vallási rendet szüntetett meg, illetve 
űzött ki az 1871-ben létrejött Német Birodalomból.  

E vallási rendek egyik az eredetileg 1703-ban elszász-lotaringiában 
alapított Szentlélek Atyák Rendje volt, akiket Bismárck már 1872-ben 
száműzött Németországból. A kiűzött szerzetesek Amerikába 
vándoroltak ki, ahol először Ohio államban, majd néhány év múlva a 
nyugat-pennsylvániai Pittsburgh-ben telepedtek le. Az Allegheny és a 
Monongahela folyók összefolyásánál, és az Ohio folyó kezdeténél 
elhelyezkedő iparvárosban elvállalták a mintegy hatvanezer katolikus 
német kivándorló társadalom lelki- és szellemi gondozását. Ennek 
egyik eredménye az 1878-ban alapított katolikus főiskola volt, amely 
néhány év után a jelenlegi Duquesne Egyetemmé nőtte ki magát. Az 
egyetemnek pillanatnyilag tízezer hallgatója van, akik tizenegy 
különböző fakultáson tanulnak és diplomáznak, s akik mintegy 120 
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országot képviselnek. Tehát az elmúlt 128 év alatt egy valódi 
nemzetközi egyetemmé nőtte ki magát, amelynek kihelyezett „leány 
campusai” vannak Rómában, Párizsban, Londonban, Dublinban, 
Madridban, Athenban, Cyrus szigetén, a közép-amerikai Mexicóban és 
Belize-ben, és még jó néhány egyéb országban. 

Alapítása idején, és még sokáig azt követően, az egyetem 
elsősorban a helyi kivándorlók és azok leszármazottai szellemi 
szükségleteit elégítette ki. Vagyis a huszadik század közepéig 
elsősorban a munkásosztály egyeteme volt. Az 1960-as évekre ez már 
kissé megváltozott, de még akkoriban is voltak olyanok, akik a város 
munkásnegyedeiből gyalog jártak be az egyetemre. Egyike ezeknek a 
munkásfiataloknak a jelenleg a CIA igazgatói posztját viselő repülő 
tábornok, Gen. Michael Hayden volt, aki 1963 és 1969 között volt az 
egyetem hallgatója, amely hat évből az utolsó öt éven át diákjaim közé 
tartozott. Én ugyanis 1964-ben kerültem a Duquesne Egyetemre, mint 
egy fiatal egyetemi előadó. (Azóta persze változott a helyzetem, mert a 
rendes tanári fokozatokon túl – Instructor, Assistant Professor, 
Associate Professor, Full Professor – az igen ritka “Distinguished 
Professor”-i rangot is elértem.)  

Már amennyire negyven év távlata megengedi, úgy emlékszem, 
hogy mind Michael Hayden, mind a későbbi felesége, Jeanine, tőlem 
hallgatta le a két éves “Western Civilization” [Nyugati Civilizáció 
története] kurzust. Michael viszont a posztgraduális fokon, többek 
között, az akkoriban kevés egyetemen leadott “History of the Habsburg 
Empire” [Habsburg Birodalom története] című kurzust is tőlem vette. 
Igen jó diák volt, mivel színjelesen szerezte meg mind az 
alapdiplomáját, mind pedig az MA fokozatot. Hagyományos elvekkel 
rendelkezett, amelyek között ott szerepelt a világháború előtt 
Magyarországon is hangoztatott „Isten, Haza és Család” fogalma és 
tisztelete. Ugyanakkor, sok korabeli amerikaihoz hasonlóan, katolikus 
léte ellenére is  értékrendszeréhez tartozott az Kálvinista 
predesztinációs hitből fakadó „Protestáns munkaetika” is; az az etikai 
rendszer, melynek gyakorlása egyik legfontosabb tényezője volt az 
Amerikai Egyesült Államok felemelkedésének – egészen a huszadik 
század közepéig. 

Egyetemi évei alatt Michael Hayden tagja volt az egyetemen 
működő tartalékos tisztképzésnek (Air Force ROTC-nek), majd a 
Magisteri diplomája megszerzése után bevonult és az amerikai légierők 
[US Air Force] tényleges katonája lett.  
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Ezt követően mintegy negyed évszázadig megszakadt vele a 
kapcsolatom, épp úgy, mint megszakadt több ezer egyéb hallgatómmal 
is. Azok mind mentek az egyéni életpályáikon, én pedig saját 
karrieremet építgettem. A kilencvenes évek közepén azonban mindez 
megváltozott. Az akkor már két csillagos tábornoki rangban levő 
Hayden meglátogatta egyetemünket és Jugoszlávia szétesését követő 
boszniai „etnikai tisztogatásról” tartott előadást. Előadása alatt 
felismert engem, s az követően odajött hozzám, mint egykori diákom. 
Ez az egyetemi előadás indította meg újbóli megismerkedésünket, 
amely elsősorban e-mail levelek formájában történt.  

2000-ben egy nemzetközi etnikai tisztogatási konferenciát 
rendeztem az egyetemen, ahová Hayden tábornokot is meghívtam mint 
főelőadót. (A másik főelőadónk Jeszenszky Géza, az akkor washingtoni 
magyar nagykövet volt.) A konferencia után, melynek anyaga egy 860 
oldalas kötet lett (Ethnic Cleansing in Twentieth-Century Europe, 
2003), fogadást rendeztünk saját otthonunkban a sok országból 
összegyűlt szakember részére. Hayden tábornok és felesége is jelen 
voltak a fogadáson, ahol aztán kicseréltük egymás emlékeit a „régi szép 
időkről”, amikor mindannyian még fiatalok voltunk. Csak néhány év 
van köztünk, azonban, mint megjegyezte, az ö szemében akkor én egy 
„öreg embernek” számítottam. Ez a jelenség különben elég gyakori a 
kezdő diákok között. 

2001-be az őszi szemesztert feleségemmel együtt Rómában 
töltöttük a Duquesne Egyetem római campus-án. Ott éltük át a New 
York-i World Trade Center elleni terrortámadás következményeit. Ezt 
követően több e-mail levelet váltottunk egymással Hayden tábornokkal, 
részben a fenti tragédiával kapcsolatban, s részben a gyorsan terjedő 
terrorista jelenségekről. Sajnos, mivel az ott használt „laptop” 
computerem beadta a szolgálatot, az akkori levelezésem és egyéb 
anyagom mind odaveszett. 

Legutóbbi személyes találkozásunk az idei március 31-én a 
pittsburghi Hilton Hotel báltermében történt, ahol mintegy 1200 ember 
– főleg a nálunk végzett egykori diákok serege – szorongott, hogy egy 
díszebéd kíséretében meghallgassa az akkor már négy csillagos 
amerikai tábornokot, aki hat éven keresztül a National Security Agency 
[Nemzeti Biztonsági Szervezet] igazgatója, 2005 áprilisa és 2006 
májusa közt az összevont National Intelligence [Nemzeti Biztonsági 
Szervek] első Igazgatóhelyettese, s azóta pedig a Central Intelligence 
Agency = CIA [Központi Biztonsági Szervezet] igazgatója lett.  
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A fenti találkozásunk alkalmával jelezte nekem Hayden tábornok, 
hogy az egykori hallgatóink – feleségem és jómagam hallgatói – által 
szerkesztés alatt levő Várdy-Festschrift [Várdy-Emlékkönyv] 
előkészítésében ő is szerepet vállalt, s ö is hozzájárul egy 
tanulmánnyal. 

Talán még csak annyit, hogy viszonyunk az újból 
megismerkedésünk óta igen közvetlen és barátságos, de ugyanakkor 
formális is. Hozzáintézett leveleimben én őt mindig “Dear Mike”-ként 
üdvözlöm. Ő azonban válaszleveleiben engem még mindig 
rendületlenül – többszöri protestálásom ellenére is – csak “Dear Dr. 
Várdy” vagy “Dear Professor Várdy”-ként szólít meg. S mindez egy 
olyan embert részéről, aki minden kezdeti nehézség ellenére is 
megérdemelten az amerikai katonai vezetés legmagasabb lépcsőfokára 
hágott fel. Ma már azon kevesek közé tartozik, akinek a fényképe a 
Time magazin 2006. május 22-i számának a címlapjára került. Ezt nem 
sokan mondhatják el önmagukról. 

Kétségtelen, hogy Michael Hayden tábornok megüti az egykor 
gróf Teleki Pál által hirdetett „emberibb ember” fogalmát. Szerintem 
ezt az „emberibb emberségét” a CIA igazgatói poszton is mindig és 
mindenkor megtartja. Még akkor is, ha a Teleki-féle „magyarabb 
magyar” mintájára egyúttal az „amerikaibb amerikai” fogalmat is 
képviseli majd. 
 

 
Dr. Várdy Béla a leghíresebb magyar amerikai történész. 

(dr. Nádas János felvétele)
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