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“Minden  nemzetnek  olyan  kormánya  van, 
aminőt érdemel. Ha valami oknál fogva ostoba 
vagy  komisz  emberek  ülnek  egy  bölcs  és 
becsületes nép nyakára,  akkor a nép azokat a 
silány  fickókat  minél  hamarabb  a  pokol 
fenekére  küldi.  De  ha  egy  hitvány  kormány 
huzamosan  megmarad  a  helyén,  akkor 
bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba. Akkor 
az a nemzet aljas vagy műveletlen.”     
    
Széchenyi István

 



Kedves Barátaink,

Mivel nem vagyunk hetilap, nem 
számolunk be napi eseményekről, 
nagyobb időegységben összegzünk, 
vagy összpontosítunk legfontosabb 
magyar, ezen belül erdélyi 
életkérdéseinkre. 
Egy vérnélküli gazdasági háború 
csatazajában és hangzavarában 
igyekszünk kiszűrni saját hangunkat. 
Erdélyi magyar létünk bár sajátos, de 
veszélyes lenne kiszakítanunk a térség 
és a világ eseményeiből. Ennek a 
háborúnak vannak és lesznek 
győztesei és vesztesei is. Mi nem 
lehetünk tétlen szemlélői az 
eseményeknek.  
Nemzetiségi mivoltunkból adódóan 
lehetőségeink korlátozottabbak, mint 
a nagyobb nemzettesteké, de nekünk 
is meglehetnek és meg is vannak a 
sajátos fegyvereink. Ha megmaradni 
és élni akarunk, be kell állnunk a 
sorba és fel kell vennünk a harcot. 
Tudatában vagyunk annak, hogy a ma 
élő népek és nemzetiségek, a maguk 
helyén ezt tették és teszik ma is. Nem 
várhatunk mindig másoktól segítséget.
Mi magyarok is azért létezünk még, 
mert eleink is ezt tették. Az élet 
áldozattal jár, már a születésnél az 
anya fájdalmával kezdődik. Az életért 
az egész élővilág küzd, benne az 
ember is. Leegyszerűsitve, a törzsi 
viszonyok között is  megküzdöttek a 
vadászterületért, és még a koldusok is 
megküzdenek egy-egy sarokért a 
fennmaradásuk érdekében. 
Áldozz te is, ha másra nem futja, 
legalább egy imát népedért.
A honfoglalóknak sem volt egyszerű 
beékelődni véres harcok árán a 
környező birodalmak szorításai között, 
és sok száz éven keresztül 
Magyarországot Európa nagyhatalmi 
tényezőjévé tenni külső és belső 
harcok árán. A nagy kérdés ma a mi 
számunkra az: életképesek vagyunk-e 
egy kirajzolódni látszó gazdasági 
világbirodalomban a helyünket 
megtalálni, és megmaradni. Aki ma 
politikai szerepet vállal csak akkor 
tegye, ha öntudata magyar és erős.
A mai magyar politikustól csak az 
várható el, hogy ezen a viharos 
tengeren kifogja a szelet amely 
vitorlásunkat továbbviheti, akármilyen 
keveset, de népe javára fordítsa. E 
tekintetben a mieink már hosszú ideje 
rosszul vizsgáznak, mert az utolsó 25 
évben tőlünk akármilyen égtájra 
figyelünk, országok, népek, vagy 
nemzetiségek majdnem mind kivívták 
függetlenségüket, vagy 
önrendelkezésüket, amig mi 
egyhelyben maradtunk, és bizonyos 
tekintetben vissza is léptünk.

Hosszú lenne erről beszámolni, hogy 
mindez miért történt. Elgondolkodásra 
ajánlva sűritem észrevételeimet, 
miközben nem törekszem a 
teljességre, és nem zárom ki a 
tévedés lehetőségét sem.
1-Elvetem a sokak által szorgalmazott 
elméletet mely szerint az első lépés a 
gazdasági felemelkedés, csak ezt 
követheti a függetlenség, vagy 
önrendelkezés.
2-  Alaptétel: amig 
a“bukszánk”mások
zsebében van, addig nincs lehetőség a 
népünk javára történő gazdasági 
felemelkedésnek. 

Az egész történelmi  tény, másoké és 
a miénk ezt bizonyítja. Sokszáz éves 
alárendeltségünkben szegények és 
rabok voltunk és a kiegyezés után egy 
rövid 50 éves fellélegzésben 
gazdaságunk
európai szinvonalú lett. Mai városaink 
központjai
ennek köszönhetően nyerték el ma is 
látható arcukat  1910-ig. Fejlődő 
gazdaságunkban húzóágazat is 
megjelent, látsd a vasutat, amely 
rövid idő alatt 
világelső lett és a  legtávolabbi 
szigeteken is épitett és termelt. Az 
utolsó 20 évben függetlenné vált 
nemzetek önrendelkezésük elnyerése 
után minden
tekintetben nagyléptékű fejlődés felé 
haladnak annak ellenére, hogy előtte 
elmaradottak és szegények voltak.
3-  Történt néhány évvel ezelőtt a 
NATO-ba való
 lihegés előkészítésekor, az Egyesült 
Államok bukaresti nagykövete a 
chicagoi magyarok képviselőit a 
nemzetközi repülőtér elegáns 
szállójának éttermébe megbeszélésre 
hívta össze, azt követően, hogy előző 
nap a román képviselőkkel talákozott 
ugyanott. Az estét betöltő központi 
gondolat témája erdélyiekre 
vonatkozóan, hogy ő segíteni akar az 
erdélyi magyarokon, és legyünk 
nyugodtak, a magunk módjan segítsük 
Románia betagolódását a NATO-ba, s 
amikor Románianak majd jól megy 
dolga, nekünk is jó lesz. Amikor 
Románia EU-s tagságának az 
előkészítése került sorra, akkor 
Jeszenszky Géza volt külügyminiszter 
jelent meg nálunk, mint amerikai 
nagykövet, nyilván a reklám kedvéért, 
szinte azonos, kissé módósított 
szöveggel. Magam személyesen 



beszéltem vele az ő kérésére, hogy 
erdélyi fiatalokat toborozzak másnapi 
előadására. Beszélgetésünk 
alapgondolata, hogy nekünk erdélyi 
magyaroknak nem kell aggódnunk, 
mert ők tárgyaltak a román fél 
illetékeseivel “és ők megigérték, hogy 
ha a közösségbe bejutnak, mindenben 
támogatni fognak bennünket, és ha 
nekik jó lesz, nekünk is jó lesz.” Erre 
én ezt feleltem: -Nagykövet Úr, 
gondolom, ön is tudja és ők is, hogy 
mit miért igértek, de mi az ő 
igéreteikben már nem hiszünk, s ha 
mosolyognak, mi attól már félünk.- A 
nem várt válasz arcán és szemén 
látva, meglepte őt. Közöltem továbbá, 
hogy mi a jólétet nem csupán 
anyagiakban mérjük. 
4-  Életbevágóan fontos tudni azt, 
hogy a francia
forradalom óta íratlan törvény a régi 
királysággal szemben, hogy a föld azé, 
aki benépesíti. Ilyen alapon jöttek 
létre az új nemzetrészek, igy lett 
Koszóvóból albán terület, és 
legkézzelfoghatóbban az Egyesült 
Államokban igy lett törvényesen is 
második nyelv a spanyol. Ez is a 
többségi elven működő demokrácia 
tartozeka.
Az erdélyieknek, ha megmaradni 
akarnak, és hozzá jogokat is, a 
legfontosabb, ami ebből következik, 
benépesíteni az őshonos területet. 
Erdély átadásakor a román 
hivatalosságok is azt mondták, hogy 
“e területet a román anyáknak 
köszönhetik”. 
5-  Kormánykeréknél ülve képtelenség 
érvényesiteni akaratunkat, mert a 
kormánytag esküvel kotelezi magát a 
román nemzetpolitika szolgálatára. Ez 
tudathasadásos állapot.

A parlamentáris képviselet 
szükséges és fontos, hogy 
kimutatható legyen a bennünk 
rejlő erő, de ezúton sem 
nyerhetjük el jogainkat, mert:  
a) a többségi román 

parlamenterek ellenünkben
      egységesek, vagy meg sem 
hallgatnak, 
b) a szavazásnal pedig 

ösztönszerűen, szinte 
      100%-osan leszavaznak. 
6-   A politika mindig nélkülözte 
az erkölcsi korlátokat. Alapelve: az 
ellenfelet bármilyen eszközzel 
megtéveszteni, s aki ezt jól 
csinálja arra ma felnéznek, és azt 
mondják, művészi szintre emelte a 
politikát. Román barátaink ebben 

szinte világelsők. Tanulság: őket 
mi a sajátos lelki alkatunkkal nem 
tudjuk lepolitizálni. Igaz az is, 
hogy már mintegy száz éve az 
uralkodó világpolitika is nekik 
kedvez.
7-   Kezdetben az erdélyi magyar 
politikai stratégia egységes volt, 
és világosan látták a végső célt. 
Azóta az egység felbomlott, s a 
célt  homályosabban látják.  Meg 
kell vallanunk, ebbe belejátszott  a 
megmaradt ország politikai 
akarata  amellyel tudatosan 
megosztották az erdélyi magyar 
politikai egységet. Cáfolhatatlanul 
ott  van mindenhol a  kezük 
nyoma, miközben be

      kell  ismernünk saját 
gyengeségünket is.

Politikai csoportosulások és pártok 
megjelenése élénkitheti a 
lelassult erdélyi  magyar 
vérkeringést, ha vigyázunk 
alegfontosabbakra. A politikában 
lehetünk ellenfelek, akik 
szabályosan versenyt futunk  a cél 
érdekében, de semi esetre sem 
lehetünk  ellenségek.
8-   Szinte humorba illő a több 
mint évtizedes párbeszéd, 
melynek kapcsán eszembe jut 
aradi lelkészi szolgálatom idejéből 
egy  kedves történet.

      Bözsi néni, aki munkahelyi 
zajártalom miatt
      hallássérült volt, egy kora tavaszi 
napsütéses 
      délelőtt, amikor a kertben 
takaritottam, 
      váratlanul elém toppant  és azt 
kérdezte: 
         - A Tiszteletes Úr ássa a 
kertet?-
         - Nem Bözsi néni, én 
felszántatom.- feleltem. 
      Kisebb , nagyobb kihagyással ez 
megismétlődik, 
      és ő újra felteszi a kérdést:  
         - A Tiszteletes Úr ássa a kertet?
         - Nem Bözsi néni, én 
felszántatom- 
      válaszoltam újra. Felragyog a 
szeme, 
      és ezt mondja:  
         - Na milyen jó, mert én is 
ásom.- 
      Valahogy így képzelem Tőkésék és 
Markóék 
      párbeszédét is hosszú éveken 
keresztül. 
      Mikor Markó megkérdezte: 
        - Mondd Lászlo, ti 
antinómiáztok?- (általam 
      formált műszó) 

- Nem Béla barátom, mi 
autonómiázunk.-  



      Mire eljutottak az utolsó fordulóra, 
ismét
      hallatszott a  kérdés:
       - László, ti antinómiáztok?-
       - Nem Béla, mi autonómiázunk.- 
       - No, hát csak azért kérdeztelek 
meg kedves 
      barátom, mert mi is 
antinómiázunk.-

 8- Divattá vált, hogy a 
szétforgácsolódásban a
 magyar politikai vezérek a közös 
ellenséghez
 mennek segitséget kérni. Tanulság: 
Soha ne tedd 
 ezt a testvéreddel szemben, mert ez:

a. becstelenség
b. gyengeségedre utal
c. mindkettőtöket fogjul ejt 

és szolgájáva tesz.
  9-Hosszú története van annak, hogy 
a politikai
  pártok egyike a kis lépéseket tartja 
fontosnak, míg 
  a másik a nagyobb lépéseket, vagyis 
a 
  radikalizmust. Önmagában sem a 
kis lépés, sem az
  úgynevezett radikalizmus  nem 
üdvös. A kettő 
  együtt elfogadható, mivel  nem 
vagyunk 
  egyformák.  Mindkettő hordoz 
magában veszélyt és
  kudarcot, de hasznot is, akár kis 
lépés, akár nagy 
  lépés  Mindkettőnek alaptörvénye:

   következetes és határozott 
legyen.

  A radikalizmusnak haszna lehet 
abban, hogy
  tárgyalási alapot és 
kényszerhelyzetet   teremthet
  Veszelyhelyzet akkor következhet be 
mindkettőben,
  ha könnyelműen  cselekszenek. 
  Ismertem egy kislépőt, mondhatom 
a  kislépések 
  atyját, akivel hosszú ideig odahaza, 
egy Magyar  
  közösségben éltünk és 
dolgoztunk.Addig tipegett
  és topogott, amikor egyszer csak 
megpattant, 
  hátunk mögött és a   fejünk fölött 
egyenesen 
  Neptumra pottyant. Ott nagy 
titokban nemzetközi 
  barátaival ittak a medve bőrére, és 
sorsot vetettek

  köntösünkre. Majd szélsebesen 
betotyogott a 
  miniszteri  bársonyszékbe,s ott 
villámgyorsan
  semmit nem intézett el nyelvi és 
tanügyi  
  törvényeinkből. Egy újabb 
fordulatban
  nagykövetként  átpattant Rigába. 
Gondolom, azért, 
  hogy  kitanulmányozza,  hogyan 
sikerült nekik 
  villámgyorsan kivívni 
függetlenségüket. 
  Meghányta-vetette ottani 
tapasztalatait, 
  bölcsességben gyarapodva továbbra 
is azt javasolja 
  választóinak: 
  Tityegjünk és totyogjunk mert 
célbajutni ugysem 
  akarunk,  aki fut azt lerántjuk, 
  közben ne motyorogjunk, még csak 
meg
  se mukkanjunk, mindaddig míg 
elfogyunk. 

Ezért támogatjuk mi azokat, 
akik nemzetben gondolkodnak, 
nem perc emberkék és nem 
haspártiak, akik nem csak 
beszélnek, hanem 
cselekszenek is

Jó munkát barátaim.

Balogh András

_______________________
_________
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦♦

►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄
►◄►◄►◄

A TURÁNI NÉPEK 
ÉRDEKKÖZÖSSÉGE

Egy japán tudós - Dr. Shokotu Faisi 
- levele .
 
IGEN TISZTELT SZERKESZTÕ 



ÚR!
 
    Tulajdonképpen nekem nem illene a 
magyar kérdésbe avatkozni, mivel 
japáni fajú vagyok és a japáni 
nemzetséghez tartozom, akkor is, ha 
jelenleg, mint USA állampolgár 
Argentínában élek.
   Miután azonban egy igen jó barátom 
átolvasásra átadott néhány magyar 
újságot és ezek egyikében a Vasárnapi 
Levélben Dr. Farkas László és Magyar 
László urak olyan tónust ütnek meg 
sajá nemzetükkel kapcsolatban, mely 
az általam tisztelt és szeretett magyar 
"fajt" és "népet" teljesen elõnytelenül 
állítja be, kérem engedjék meg, hogy 
e történelmi 
kérdésben néhány szót mondhassak. 
Mi - néhányan - japáni õstörténet 
kutatók abban a
hitben nõttünk fel, hogy a világ 
legnemesebb nemzete és fajtája a 
magyar /: ma - maya-ar. / Kérem 
definíciómra nem a hitleri 
nominalizmust alkalmazni!...
   
A "Felkelõ Nap"  birodalmi ivadékainak 
hittük és hisszük Önöket, kedves 
magyar testvérek, akiket, a történelmi 
karma messzire sodort el. Faji 
kiválóságukat és elsõ szerepüket 
elismerve érkeztünk annak idején 
Budapestre, magyarul tanulni Imaoka 
Dzsuicsiro vezetése alatt. 
    Harminc év szemléletével ma meg 
kell állapítanom a következõket:

1./ Igaz Magyar történelemírás sem a 
Habsburg, sem 
a Horthy kormány alatt nem létezett.
A Habsburgok saját érdekükben 
elpusztítottak mindent, ami az õsi 
eredetre utal. A Horthy korszak 
illetékes szerve - a Teleki Pál 
Történelmi Intézet – saját nevelésû 
céhbeli tudósai pedig, Hóman Bálint 
vezetésével "átértékelték" az amúgy is 
hiányos 
magyar történelmet a római katolikus 
egyház és a Habsburg ház javára.

2./ Valóságos faji mítoszok alapján 
dolgozó történész - miképp a 
görögöknél van - ebben a gárdában 
nem létezik, mert, hogy értékelnék 
azok a mítoszok erejét és igazságát, 
akik a Nemzeti Krónikájuk hitelét is 

lerontották?! Egyetlen Dr. Farkas vagy 
Magyar László történész sem 
hivatkozik a Magyar Krónikákra....

Miért nem hivatkoznak a biblikus 
Izrael faji hasonlatosságokra?....Izrael 
faj, nép és nemzetség - tehát 
ugyanúgy a magyar, japáni, görög, 
arab is faj, nép és nemzetség!
    És miért nem oldják meg végre 
Önök - magyar tudósok - a Bibliában 
hemzsegõ magyar elnevezések, 
nevek, földrajzi helyek problémáit?
     Innen messzirõl jobban látszik az 
igyekezet is, meg a hamisság is. 
Valójában a magyar fajta igen 
elkeveredett már, A "magyar" 
történelemírás tudósai is ilyen kevert 
vérûek.
    Van német-magyar, szláv-magyar, 
román-magyar, izrelita-magyar 
keveredésû
történelemtudós is.
    Érdekes kívülrõl megállapítani azt, 
hogy ezek egyike sem az igaz magyar 
történelmet kutatja, hanem a 
németek, szlávok, románok és 
izraeliták javára akarja a magyar 
történelem igazságait elferdíteni.
    Ezzel kapcsolatban csak egyetlen 
kérdést szeretnék intézni egyesekhez 
a kartársakhoz és rajtuk keresztül 
minden magyarhoz, nevezetesen:
  "Miért van az, hogy a világ 
egyetlen nemzete a Magyar, 
amelynek származását, 
történelmét minden más népség 
elhomályosítani  igyekszik...?  És 
mik állnak e-mögött a homályosító 
érdekszövetség mögött...?
        Addig is, amíg erre önök 
válaszolni fognak, mi japániak és az 
összes turáni törzsekhez tartozók, 
Pakisztántól Szibériáig és a 
Hindusoktól Burmáig - a legõsibb 
"egynyelv" elemeit legtisztábban 
megtartó nyelven " magyarul " írjuk 
ÉBRESZTÕNKET a csaknem 800 millió 
testvéreinkhez. És ezzel a MAGYAR 
NÉPNEK, FAJNAK és NEMZETSÉGNEK 
akarunk a legõsibb származásáért és 
sok ezer éves tradícióiért tiszteletet 
adni...még akkor is, ha Önök
magyarok ezt a tényt erõszakkal 
megsemmisíteni kívánják!
Egyet azonban tartson szem elõtt 
minden magyar - még akkor is, ha 
...történetesen történelemtudós: A 
"NAP" az önök Istene is - keleten kél, 
és nyugaton nyugszik.

Dr Shokotu Faisi
Mivel azonban a magyar nemzet, faj és 
nép – vagy
  nevezzék, ahogy akarják -történelmi 
kutatá

  szempontjából csak olyan elbírálás alá 
kell hogy
  essen, mint a többi nemzet faj és nép. 



   -Kérdezem Önöktõl, kedves 
magyar történész
 kartársak, miért hivatkoznak mindig 
a saját fajuk determinációs 
kérdéseiben a hitleri anomáliákra?...

▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄
▀▄▀▄▀▄▀▄

GYIMÓTHY GÁBOR

NYELVLECKE

Egyik olaszóra során,
Ím, a kérdés felmerült:
Hogy milyen nyelv ez a magyar,
Európába hogy került?
Elmeséltem, ahogy tudtam,
Mire képes a magyar.
Elmondtam, hogy sok, sok rag 
van,
S hogy némelyik mit takar,
És a szókincsben mi rejlik,
A rengeteg árnyalat,
Példaként vegyük csak itt:
Ember, állat, hogy halad?
Elmondtam, hogy mikor járunk,
Mikor mondom, hogy megyek.
Részeg, hogy dülöngél nálunk,
S milyen, ha csak lépdelek.
Miért mondom, hogy botorkál
Gyalogol, vagy kódorog,
S a sétáló szerelmes pár,
Miért éppen andalog?
A vaddisznó, hogy ha rohan,
Nem üget, de csörtet - és
Bár alakra majdnem olyan,
Miért más a törtetés?
Mondtam volna még azt is hát,
Aki fut, miért nem lohol?
Miért nem vág, ki mezõn átvág,
De tán vágtat valahol.
Aki tipeg, miért nem libeg,
S ez épp úgy nem lebegés, --

Minthogy nem csak sánta biceg,
S hebegés nem rebegés!
Mit tesz a ló, ha poroszkál,
Vagy pedig, ha vágtázik?
És a kuvasz, ha somfordál,
Avagy akár bóklászik.
Lábát szedi, aki kitér,
A riadt őz elszökell.
Nem ront be az, aki betér.
Más nyelven, hogy mondjam el?
Jó lett volna szemléltetni,
Botladozó, mint halad,

Avagy milyen őgyelegni?
Egy szó - egy kép - egy zamat!
Aki 'slattyog', miért  nem 'lófrál'?
Száguldó hová szalad?
Ki vánszorog, miért nem kószál? 
S aki kullog, hol marad?
Bandukló miért nem baktat?
És ha motyog, mit kotyog,

Aki koslat, avagy kaptat,
Avagy császkál és totyog?
Nem csak árnyék, aki suhan,
S nem csak a jármű robog,
Nem csak az áradat rohan,
S nem csak a kocsi kocog.
Aki cselleng, nem csatangol,
Ki 'beslisszol' elinal,
Nem 'battyog' az, ki bitangol,
Ha mégis: a mese csal!
Hogy a kutya lopakodik,
Sompolyog, majd meglapul,
S ha ráförmedsz, elkotródik.
Hogy mondjam ezt olaszul?
Másik, erre settenkedik,
Sündörög, majd elterül.
Ráripakodsz, elódalog,
Hogy mondjam ezt németül?
Egy csavargó itt kóborol,
Lézeng, ődöng, csavarog,
Lődörög, majd elvándorol,
S többé már nem zavarog.
Ám egy másik itt tekereg,
Elárulja kósza nesz -
Itt kóvályog, itt ténfereg. . .
Franciául, hogy van ez?
S hogy a tömeg miért özönlik,
Mikor tódul, vagy vonul,
Vagy hömpölyög, s még sem 
ömlik,
Hogy mondjam ezt angolul?
Aki surran, miért nem oson,
Vagy miért nem lépeget?
Mindezt csak magyarul tudom,
S tán csak magyarul lehet. . ..!



„A  nemzeteket  úgy  likvidálják  – 
mondta  Hübl  –,  hogy  legelőször 
elveszik  emlékezetüket. 
Megsemmisítik  könyveiket, 
műveltségüket,  történelmüket.  És 
valaki  másféle  könyveket  ír,  más 
műveltséget  nyújt,  és  másfajta 
történelmet  gondol  ki  nekik.  A 
nemzet aztán lassan elfelejti múltját,  
és nem érti jelenét. A környező világ 
még sokkal hamarabb felejt.

Hát  a  nyelv?  Azt  minek 
vennék  el  tőlük?  Puszta  folklórrá 
válik,  és  előbb-utóbb  természetes 
halállal  kimúlik.”  (Milán  Kundera:  A 
nevetés  és  felejtés  könyve, 
Európa, Bp. 1998. 201-202. oldal)

„Hogyan  került 
Európába?”

A  Nyelvlecke  című  vers 
negyedik  sorában  áll:  „Hogyan 
került  Európába?”,  mármint  a 
magyar nyelv. 

Vajon  mit  mondhatott 
diákjainak  a  nyelvtanár?  Beszélt 
Etelközről,  Lebédiáról,  Magna 
Hungáriáról,  az  Urál  mögötti 
„őshazáról”?  A  finnugor 
nyelvrokonokról? 

Avagy  mondott-e  valami 
olyat  is,  ami  hiányzik  a 
magyarországi tankönyvekből?
.....tudatosodik,  hogy  vérségileg  is 
oda  tartozunk.  Az  Urál  mögötti 
„őshazából”  indultunk  el,  és  hosszú 
vándorlás  után  jutottunk  a  Kárpát-
medencébe,  miközben  ezt  is,  azt  is 
eltanultuk  más  népektől. 
Elgondolkodtató  a  fenti  idézet  A 
nevetés  és  felejtés  könyvéből! 
„Megsemmisítik  könyveiket, 
műveltségüket, történelmüket.”

Ha valamiről nem tudunk, az 
nem  létezik.  Tudatunkban  nem 
létezi.  Ha  valami  nem  létezik 
tudatunkban,  az  olyan,  mintha 
valóságban se létezne. Így vagyunk 
a  magyar,  de  lehet,  hogy 
helyesebben  „magyar” 
történelemoktatással  is,  amelyben 
bőségesen akad tudatos hamisítás, 
mellébeszélés,  de  a  leghatásosabb 

az,  amiről  nem  esik  szó,  tehát 
elhallgatják. Nemlétezővé teszik.

A hajdani erős és nagy múltú 
magyarság  már  félezer  éve 
kiszolgáltatottságban  él.  Tudunk  a 
százötven  éves  török  hódoltságról. 
Tudunk  a  nagyobbrészt 
magyarellenes  Habsburg  politikáról 
is,  de  ebben  már  nem  vagyunk 
egységesek.  Vannak,  akik  ma  is 
őket  szeretnék  a  magyar  királyi 
székbe  ültetni.  Tudunk  bukott 
szabadságharcainkról  és  vesztes 
háborúinkról,  de  népünknek  csak 
egy vékony rétege tudja,  ismeri  a 
Habsburgok  azon  ármányát, 
magyarellenes  politikáját,  amelyet 
az  1848-49-es  szabadságharcunk 
leverése után vezettek be a Magyar 
Tudományos  Akadémián.  A 
Habsburgok  ekkor  határozták  el, 
hogy  megsemmisítik  a  régi 
könyveket,  és  helyükbe  újakat 
írnak.  Hiába  tiltakozott  Széchenyi 
István  a  börtönből,  a  császár 
megtöltötte  a  Magyar  Tudományos 
Akadémiát  saját  „tudósaival”,  mint 
például  Budenz  Józseffel,  aki  csak 
törve  beszélte  nyelvünket, 
Hundorsfer (Hunfalvy) Pállal, aki az 
Akadémia főatyaistene lett, Szinnyei 
és a többiekkel.  Feladatuk az volt, 
hogy  semmisítsék  meg  a  régit  és 
írjanak  a  magyarságnak  új 
történelmet,  ami  a  lehető 
legmélyebbre gázoljon lelkükbe,  és 
szétrombolja  nemzeti 
önismeretüket. 
A  kiegyezés  1867-ben  ugyan 
megtörtén,  de  e  díszes  társaság 
továbbra  is  maradt.  A  magyar 
értelmiség  a  trianoni  katasztrófa 
után kezdett föleszmélni,  és ennek 
az  1930-as  és  40-es  évek  első 
felében  kezdtek  mutatkozni 
egészséges hajtásai. 

1942-ben  jelent  meg  például  Dr. 
Varga  Zsigmond Ötezer  év 
távolából című hatalmas munkája, 
amelynek  nagy  hatása  volt  az 
iskolai  oktatásra  is.  Varga  a 
debreceni  Kossuth  Lajos 
Tudományegyetem tanára  volt,  aki 
az  említett  munkáért  akadémiai 
kitüntetés is kapott. E kibontakozási 



folyamatot a vesztes II. Világháború 
utáni  szovjet  és  kommunista 
megszállás  gyökerestől  elseperte. 
Ami jó volt a Habsburgoknak, az jó 
lett  a  kommunistáknak  is.  Ami  jó 
volt  a  kommunistáknak,  az  1990 
után  jó  lett  New  Yorknak  is.  Itt 
tartunk ma.

Mit  tudhat  egy  magyar 
tanár,  akinek  abból  kell  vizsgázni, 
képesítését  megszerezni,  majd 
tanítani,  amit  a  nemzetellenes 
politikai  hatalom  megkövetel?  Azt, 
hogy  nyelvünk  a  finnugor 
nyelvcsaládba  tartozik,  s  mert 
egyébről  nem  eshet  szó,  ezért 
ismeretvilágában az

Számos nyugati tudós ember 
a legnagyobb elismeréssel  írt  vagy 
nyilatkozott  a  magyar  nyelvről. 
Ilyen  volt  az  angol  Sir  John 
Bowring, az olasz bíboros, Giuseppe 
Mezzofanti,  a  kanadai  William 
Dawson,  az  amerikai  Grover  S 
Krantz  vagy  akár  George  Bernard 
Shaw, hogy csak a legnevesebbeket 
említsem.  Nem  így  a  mi 
nyelvészeink. Ők kisütötték, hogy a 
magyar  nyelv  egy  szedett-vedett 
tákolmány,  amelyben  egyetlen 
magyar szó sincs. Van benne szláv, 
német,  héber,  ugor  és  egyéb,  de 
amelyik  egyikbe  s  tartozik,  az 
„ismeretlen.” Nos, az „ismeretlenek” 
képviselik a legnagyobb százalékot.

Az említett nyugati tudósok, 
és  azok  is,  akik  nem  lettek 
megemlítve,  megérdemlik,  hogy 
elismerő  nyilatkozataiknak  alapot 
adjunk,  még  mielőtt  valaki 
tévelygéssel vádolná meg őket.

Nos,  de  hogyan  került  a 
magyar nyelv Európába?
Hol volt, hol nem volt, volt egyszer 
egy  természeti  kincsekben  gazdag 
területe  e  világnak,  melyet 
„termékeny  félholdnak”  nevez  a 
tudomány  Hajdanában 
Mezopotámiának  nevezték  e 
vidéket,  de  amelyiket  a 
„demokrácia”  nevében,  napjaink 
„demokratái”  porig  bombáztak  és 
kiraboltak. 
Jó  tíz-tizenegyezer  évvel  ezelőtt 
Észak-Mezopotámiában,  a  Tigris 
folyam  felső  folyása  vidékén, 
termeszteni kezdték a vadbúzát és 
vadárpát.  Később  termesztették  a 
lencsét,  babot  és  datolyát.  A  jobb 
étkezési  lehetőség  népesedési 
robbanást eredményezett.  Ezen ősi 

földművesek  megkezdték 
terjeszkedésüket  a  szélrózsa 
minden irányába. 

Eljutottak  Dél-Mezopotámiába  és a 
Nílus  vidékére  is,  ahol  lerakták  az 
egyiptomi  műveltség  alapjait.  Akik 
Anatólia  déli  partvidékén,  majd  az 
Égei-tenger  szigetein  át  nyugati 
irányba  terjeszkedtek,  kilencezer 
éve  érték  el  a  Balkán  délkeleti 
csücskét.  Innen  a  terjeszkedés 
legfontosabb  útvonala  a  Vardar  és 
Morava  folyók  völgye  volt. 
Nyolcezer  évvel  ezelőtt 
benépesítették  a  Duna-Tisza  közét 
kb.  Hódmezővásárhely 
magasságáig,  a  Tiszántúlt  a 
Berettyó  vonaláig  és  Erdélyt. 
Hétezer  éve  pedig  már  az  egész 
Kárpát-medencét.  Legalábbis,  erről 
vallanak a régészeti leletek. Ez után 
jön  az,  ami  a  jól  beiskolázott 
magyar értelmiség agyába már nem 
talál  kapaszkodóra. Történt,  hogy 
egy  angol  katonatiszt,  Henry  C. 
Rwlinson az 1830-as évek második 
felében,  több  évi  munkával, 
lemásolta a háromnyelvű – óperzsa, 
méd  és  asszír-babiloni  –  iráni, 
Bihistum-i  sziklafeliratot,  amelynek 
elolvasása  fektette  le  a  sumer 
ékírás  megfejtésének  alapjait.  Az 
ékírás  megfejtésének  úttörői 
Rawlinson  mellett  a  francia  Julius 
Oppert és az ír Edward Hinks volt. A 
sors különös játéka, hogy Rawlinson 
munkatársa a magyar  Rónai Jácint 
– aki a Habsburg gyerekek nevelője 
is  volt  –,  Oppertté  pedig  Mátyás 
Flórián volt. A kezdeti 

sikereknek  két  magyar  is 
részese  volt.  Oppert  sumérnek 
nevezte  el  az  ékírás  népét, 
Rawlinson  pedig  scytha,  szittya 
nyelvet  ismert  fel  a  sumer 
nyelvben.  Az  1870-es  évekre, 
amikor már szépen felgyülemlett a 
megfejtett  anyag,  az  angol 
Archibald  H.  Sayce és  a  francia 
Francois C. Lenormant kidolgozták a 
sumer nyelv nyelvtanát, és rájöttek, 
hogy  Dél-Mezopotámia  ősi  népe 
nyelvének nyelvének olvasásához a 
magyar  nyelv  a  legjobb 



segédeszköz.  Lenormant 
Magyarországra  utazott  nyelvünk 
jobb  elsajátítása  céljából,  és  úgy 
tudjuk, hogy ezt Sayce is megtette. 
Ehhez  még  hozzá  tehetjük,  hogy 
Samuel  Noah  Kramer,  a  múlt 
század  egyik  legelismertebb 
sumerológusa  volt,  akinek 
díszdoktorátus  adományozott  a 
világ  minden  valamire  való 
egyeteme,  könyveiben  rendre 
megemlítette  a  sumer  és  magyar 
nyel rokonságát. 
Hogy  e  rokonság  milyen  fokú,  azt 
csak  a  nyitott  gondolkodású 
szakemberek  tudnák  eldönteni,  de 
vannak  olyan  tanulmányok,  mint 
például  Gosztony Kálmán,  a 
Sorbonne magyar sumerológusának 
munkája,  mely  szerint  a  sumer 
nyelv  53  nyelvtani  sajátosságából 
51 megvan a magyarban.

 Vagy az 1050 szó összehasonlítása 
esetében több mint 900 megegyezik 
a  magyarral,  míg  a  török  és 
finnugor  nyelvek  –  a  magyart 
kivéve –  200 alatt vannak. A többi 
pedig említésre se érdemes.
Itt  tehát  pártatlan  és  elfogulatlan 
tudományos  megállapításokról  van 
szó.  Arra  pedig,  hogy  eme  ősi 
földművesek  nyelve,  ezer  évek 
viharain  át  megmaradhatott,  a 
Kárpát-medence  természeti 
adottságai  adnak  választ.  Nincs  a 
Földnek talán egyetlen más vidéke, 
amelyiknek  oly  tökéletes  víz-  és 
folyórendszere  lenne,  mint  a 
Kárpát-medencének.  Ez  lehetővé 
tette  az  ősi  földművesek 
nagyszámban való megtelepedését. 
A  népsűrűség  e  medencében 
legkevesebb  kétszeres,  de  inkább 
háromszorosa  volt  az  átlagnak. 
Ezentúl,  a  Kárpátok  koszorúja, 
nyugaton az Alpok, délen a Dinári-
hegység  egy  bizonyos  elzártságot, 
védelmet  is  biztosított.  A  későbbi 
jövevények nyelve – akik egyébként 
is,  nagyobbrészt  alaplakosság 
nélküli  hódítók  voltak  –  a 
földművesek  nyelvét  ugyan 
ötvözhette,  de megváltoztatni  nem 
tudta.

A  magyar  nyelv  nem  azért  olyan 
gazdag  és  kifejezőképes,  mert  a 
sumér nyelv rokona,  hanem azért, 
mert  tízezer  éveken  át  ilyenné 
fejlődött.  De  ezt  csak  akkor 
érthetjük  meg,  ha  megismerjük  a 
magyarság  történetét,  a  Kárpát-
medence és a magyarság viszonyát. 
Az  imént  felsorolt  tényezők  tették 
lehetővé azt is, hogy az ind-európai 
népek megjelenése  után,  nyelvünk 
megmaradhatott  Európa  szívében, 
az ind-európai nyelvek tengerében. 
(O.F. 2008. 18-én.)

Radics Géza 
 

Balogh András

Lesipuskások

Hiszitek, vagy nem hiszitek, 
hogy immár több mint egy 
ezredéve orvvadászok 
pusztítanak széltében, hosszában 
a Kárpátok koszorúzta szép 
Hunniában.
Rejtőzve, osonva, először jöttek 
az álszent vadászok, segítő 
seregben, vallási köntösben, 
királyi családok 
gyökértelenítésében, 



friss hajtásaiknak letépésében, 
majd, lelki ereinknek 
felmetszésében. Követték a 
századok, véres harcokban, 
segítő szándékkal, Júdás 
csókokkal, majd jöttek sorban a 
felszabadítók, magukkal hozván 
a jármot, a rabszolgatarót. 
Több, mint másfél száz éve a 
Tudományos Akadémia 
kiseprésével, a 
MAGYARSÁGTUDAT 
áltudományos hirdetésével.
A múltban még meglapulva, 
gazdaságban, intézményben, 
kormányban és parlamentben, 
egymást untig bökdösve és 
noszogatva: gyerünk pajtás, 
puffants már!
A jelenben  változott  a  helyzet, 
nem nógatnak, nem bökdösnek, 
a  bökdösők  az  élre  álltak, 
kormányfők  és  miniszterek. 
Hajtóvadászatba  kezdtek, 
boszorkánykonyháikban 
kotyvolják  mérgező  söréteiket, 
célba vették mindazt, ami csíkos 
és sávos, és hirdetik: reszkessen 
a csíkos gatya, vadmalac, csíkos 
alma, csíkos fű és csíkos ing. 
Azt üzenik Magyarhonban, 
Csíkos Árpád, Sávos Árpád, 
árpádsávos, ha volt is, többé 
nincs, mert az új honfoglalók 
foglalása tetszik, vagy nem 
tetszik, egetverő, földrengető és 
dübörgő nagyléptekkel történik.

Egy szép napon a komám is 
megkérdezte, -mondd meg 
nekem, mi van itt?
Szép madarunkat a Kerecsenyt, 
a Turult is ijesztik. Ma már nem 

rejtőznek kormányban és 
intézményben ők a vadászok és 
a hajcsárok vezéri. Tisztes 
nevük Demszki, Gyurcsánszki 
és az egész Eszdéeszki le és 
felmenő ágon mindenki. 
Élvezettel lövöldöznek erdőn, 
mezőn, hegyeken, s az elszakadt 
részeken, különös nagy dühvel, 
kéjjel, az utcákon és tereken és a 
szépséges Budapesten. 
Az emberek azt kérdezik 
megdöbbenve, mi bajuk a 
Turullal, kedves madár, ritka 
fajta, őshazája Magyarhon, mert 
nálunk szinte 100 százalékban 
honol. (85 szazalek), ami nem 
nálunk van, kirepült. Törvény 
védi és óvja.
Nem kell nekik a hús-vér és 
eleven, csak amely nem tojik és 
nem fészkel, és századokon át 
magas emlékoszlopokon 
mozdulatlan, kitárt szárnyakkal, 
strázsál szüntelen, ugrásra 
készen. Talán ettől félnek? Nem 
hiszem. 
Talán, ha arra járnak, a fejükre 
nagyot pottyant? Ezt kétlem, 
amúgy is nagyon szerencsések. 
-De ez a madár nem ehető! 
-Tévedsz pajtás, ez a fajta jó 
étvágyú és mohó. Nem válogat, 
mindent lenyel hosszában, 
keresztben, egészben.
-Jaj, hogy akadna a ….. 
“Lement ott már hatökör is, hát 
ez a légy mit ártson!” 
-Akkor megis mi bajuk? Hiszen 
a páva is “felszállot a vármegye 
házra”, a “Zilahi kaszárnyára is 
rászállott a gólya, és vizet is vitt 
a szájában reguták számára”. A 
kecskebéka is felszállott, jobban 
mondva felmászott a fűzfára, és 
annak is a legmagasabb ágára, 



mert az ugyebár nem olyan 
repülős fajta, onnan pislant nagy 

laposakat ártatlan szemeivel, de 
neki senki sem mondaná még 
azt sem, hogy 
“ hess madár”.
Azt mesélik, ennek a madárnak 
lelke van, ők pedig félnek 
minden lélektől, főleg, ha úgy 
nevezik: néplélek. Lehet azért, 
mert bennük ilyen nincs, vagy, 
ha mozog is valami, az nem 
egyéb, mint áporodott levegő.
Ez a lélek tiszta és fehér, de ők 
csak a sötétet szeretik. 
A lélek szárnyal, sokszor 
elérhetetlenül magasan, de ők 
inkabb azt szeretnék,  ha a 
földön csúszna, mászna, hogy 
könnyen belerúghassanak, vagy 
eltaposhassák. 
Ez  a  lélek  tud  beszélni. 
Megszólal,  ez  a  tiszta 
lelkiismeret,  ezt  sem  kedvelik, 
mert ha bennük is megszólalna, 
halálra ijednének.    
A lélekben erő van, és ők  azt 
ellenőrizni akarják, de lemérni 
nem tudják. A lélek vándorol 
lélektől lélekig, összeköti a 
magyart a világ széléig. Ő vitte 
a hírt Emese ősanyánknak is 
álomban, mint az angyal 
Máriának, s Emese még 
álmában se gondolta volna, 
hogy a későbbi ezredévben 
vadászni fognak lelkunk 
madarára. 
Félnek, mert úgy hírlik, a mai 
kis Emesék tanulgatják a rövid 
imát:

“Ó Turul madár nálam szállj, 
Álmainkra vigyázzál… .”
A komám azt kérdezi, ki tudja 
ezeket ellenőrizni, megállítani?
Hol vannak a vadőrök (vad 
őrök, vagy ha úgy tetszik, 
enyhén rendőrök, Magyar 
rendőrök) miért kapják a 
fizetésüket? 
-Na látod, ez nagyon jó kérdés, 
mert ők néha az utcákon, 
tereken falkákba verődve, 
megvadulva lövik a szemeket, 
főleg, ha sokan kacsintanak 
össze.
-Ó, hogy az  a….., fakad ki a 
komám keservesen. 

-Ne ragadtasd el magad édes 
egy barátom, mert jön még az 
agarakra is dér. Addig is 
üzenjük: 
el a mancsokkal, ez a madár 
nem az a madár! “Ti 
jómadarak!”

Tőkés Lászlót lett a Kárpát-
medencei Magyar Autonómia 
Tanács elnöke

 

 Budapesten tartotta ülését a 
Kárpát-medencei Magyar Autonómia 
Tanács (KMAT). Ezen, többek között 
bejelentették, hogy az Európa 
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Tanács Parlamenti Közgyűlésének 
segítségét kérik Székelyföld területi 
autonómiájának elérése érdekében. 
A tanács ülésén az Ukrajnai Magyar 
Demokrata Szövetségen kívül 
valamennyi jelentős határon túli 
politikai szervezet képviseltette 
magát.

Tőkés László független európai 
parlamenti képviselő mindenekelőtt 
örömét fejezte ki amiatt, hogy 
egyre bővül a magyarság 
törekvéseiért küzdők köre, azaz a 
felvidéki után immár a délvidéki 
magyar szervezetek esetében is 
tapintható a nagyobb összefogás és 
jelenlét.

A KMAT egyik leglényegesebb közös 
céljaként említették a nemzeti 
önazonosság megőrzését, és a 
belső önrendelkezésen alapuló 
közösségi autonómiák rendszerének 
kiépítését. A püspök-képviselő 
egyúttal hangot adott azon 
aggodalmának is, hogy a magyarok 
által lakott országokban szinte 
mindenütt erősödik a 
magyarellenesség. 

Az utóbbi napokban ez már nem csak verbális 
agresszió, hanem tettlegesség formájában is 
egyre inkább megnyilvánul. Ennek kapcsán 
Tőkés László ismételten felhívta a figyelmet a 
csángókat érő, többféle módon megnyilvánuló 
hátrányos megkülönböztetésre.

A KMAT korábbi elnökének, Jakab Sándor 
mandátumának lejártával a tagok egyhangúan 
Tőkés Lászlót választották a szervezet új 
elnökévé.  

Az Amerikai 
Külügyminisztérium emberi 
jogi jelentése a csángókról
[ 2008. március 13., 22:37 ]

Magyar 
mise egy klézsei udvaron

 
 Megjelent  az  Amerikai 
Külügyminisztérium  legújabb 
emberi  jogi  jelentése  a  2007-es 
évre  vonatkozóan.  A  romániai 
jelentésben kétszer is megemlítik a 
moldvai  csángókat,  egyrészt  a 
vallási  szabadság  korlátozása, 
másrészt  az  oktatás  kapcsán.

Az  első  témához  kapcsolódóan  a 
következő  áll  a  jelentésben:  a  római 
katolikus csángó közösség, egy magyar 
dialektust  beszélő  etnikai  csoport 
szerint  a  jászvásári  római  katolikus 
püspökség  továbbra  is  elutasítja  a 
vallási  szertartások  magyarul  történő 
megtartását.  Mindez  annak  ellenére 
történik,  hogy  a  CNCD 
(Diszkriminációellenes  Bizottság, 
Bukarest)  egyik  2005-ben  született 
döntése  alapján,  az  anyanyelven 
történő istentiszteletek  megtagadása  a 
vallási  szabadság korlátozását  jelentik.

Az  oktatás  kapcsán  megjelennek  a 
2007/2008-as  tanévre  vonatkozó 
adatok,  vagyis,  hogy  a  moldvai 
régióban  élő  római  katolikus  csángó 
kisebbség,  közösség  folytatta  az 
államilag  finanszírozott  magyar  nyelvi 
iskolai  csoportok  működtetését.  Ez  a 
fajta  oktatás  14  helységben  működik, 
és  988  tanuló  részesül  magyar  nyelvi 
oktatásban. 

A  jelentésben  kitérnek  arra,  hogy  66 
diák azonban nem részesülhetett ebben 
az oktatásban, mert egy iskolai és helyi 
hatóságok által folytatott megfélemlítési 
kampány  következtében  a  szülők 
visszavonták  a  kérvényeiket.  A  meg 
nem  nevezett  települések  Gajdár  és 
Lujzikalagor,  ahol  jelenleg  a  Moldvai 
Csángómagyarok Szövetségének három 
tanára  iskolánkívüli  tevékenységeket 
tart  a  gyerekeknek.

Az előző évi jelentésben még szerepelt, 
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hogy  7900  diáknak  nem  volt 
hozzáférése  a  magyar  nyelvi 
oktatáshoz.  Bár erre most nem térnek 
ki,  a  helyzet  azóta  csak  keveset 
változott.  Moldvában  mintegy  9000 
gyerek  ért/beszél  magyarul,  és  ebből 
jelenleg  19  településen  1400  diákot 
tanítunk  magyar  nyelvre.  Így  a 
magyarul  tudó  gyerekeknek  alig  több 
mint  a  10%-át  érinti  az  oktatási 
programunk.  További  30  településen 
kellene  elindítanunk  az  oktatást,  amíg 
még  anyanyelvként  tanítható  a 
gyerekeknek a magyar nyelv.

Szóval, mi végleg elmegyünk, 
szervusztok, magyarok!

Négy erdélyi család költözött vissza 
szülőföldjére  november  óta 
Nagykovácsiból.  Önmagában  ez 
nem  számottevő;  ám  ez  a 
kistelepülés  csak  egy  a  sok közül. 
Megindult  a  visszavándorlás. 
Ügyvédek, akik évekig segítették a 
Romániából  érkezett  magyarok 
letelepedését,  most  a 
visszatelepülésükben  segédkeznek. 
Országunk, tudomásul vesszük vagy 
sem,  elveszítette  korábbi 
vonzerejét.

Fordul a trend: már ma is sok magyar 
vendégmunkást  lelni  Romániában.  Ott 
tavaly  tizenhat  százalékos  volt  a 
reálbér-növekedés. Mindenki megtalálja 
a  számítását.

Ferenc  sok  éve  él  nálunk.  Dolgos 
ember,  megbecsült  ezermester. 
Mindenhez  ért.  Csapata  mindent  tud, 
ami  egy  építkezésnél  kell,  az 
alapozástól  a  tetőfedésig.  „Amit  nem 
tudunk,  azt  megtanuljuk."  A  munka a 
szenvedélye.  „Kora  este  felmérjük, 
milyen  munkafázisnál  célszerű 
abbahagyni.  És  ha  kell,  csináljuk  még 
két-három  órát."  Sohasem 
folyamodott  állampolgárságért. 
„Csak  nem  gondolja,  hogy  leülök 
kínaiak  közé  magyarból 
vizsgázni…" Most  búcsúzik.  Keserű 
monológgal.

Szervusztok, magyarok, megyünk haza! 
Otthon is keresünk már annyit, mint 
itt,  és  ott  legalább  senki  se  néz 
bennünket  románnak.  Eleget 
hallgattunk  azoktól,  akik  a 
kocsmapultot  támasztják  egész 
nap,  hogy  mi  csak  amolyan 
megtűrtek  vagyunk. Pedig  mi  egy 
szelet kenyeret sem vettünk el tőletek, 
mindenért megdolgoztunk, minket nem 
láttatok  a  szerszám  nyelét  támasztani 
soha.  

2004. december 5. óta úgysem éreztük 
magunkat  itthon.  Kilenc  évig  éltünk, 
dolgoztunk  és  adóztunk  itt,  de  tőlünk 
féltettétek a nyugdíjatokat. Azt hiszitek, 
ti  vagytok  a  magyarok,  csak  mert 
idepottyantott  titeket  az  Isten? 
December 5-én felmondtátok  velünk a 
szolidaritást.  Most  március  9-én 
egymással  is  felmondjátok  majd.  Mert 
egy  szelet  kenyérért  eladnátok  az 
anyátokat  is.  Nem  vagytok  ti  se 
magyarok, se mások. Csak önmagatok 
vagytok,  s  egymásnak  ellenségei.  

Született  itt  egy  kislányunk  a 
párommal, aki ugyanolyan magyar, 
mint  mi,  és  hiába  tettem  apasági 
nyilatkozatot, úgy adták a kezembe 
a  kórházban  a  saját  gyermekemet 
meg  az  anyakönyvi  papírt,  hogy 
„apja ismeretlen". És persze ő sem 
lehet  magyar  állampolgár,  mert 
nekünk  csak  tartózkodási 
engedélyünk van. Hát így gyártjátok 
ti  a  románokat. 

Ti  mindent  fordítva  csináltok,  mint 
ahogy  a  józan  ész  diktálja. 
Panaszolkodtok  a  kormányra,  rítok, 
mint  a  malac,  de  megválasztjátok,  s 
egy tál lencséért újra megválasztanátok 
holnap  is.  A  druszám  elfecséreli  a 
hazátokat.  Eladják  a  földjeiteket,  az 
útjaitokat,  a  vasútjaitokat,  a 
kórházaitokat,  eladnak  mindőtöket,  ti 
meg  szótlanul  tűritek.  

Kormányhivatal  itt  jót  még  nem  tett 
mivélünk.  Akadékoskodtak,  amiben 
csak  lehetett.  Odahaza  a  kormány 
legalább nem ellensége a románoknak. 
Most meg minket is várnak, sőt hívnak. 
Épülnek.  Épül  Erdély  is,  mégpedig 
gyorsan.  Aki  nem  lusta,  dolgozhat,  a 
kormány  nem  üt  agyon  mindent.  
Szóval  mi  megyünk,  szervusztok!  És 
fojtsátok meg egymást  nyugodtan egy 
kanál  vízben.  De  nélkülünk.  

Nyiri János, Magyar Hírlap  

●◦●◦●◦●◦●◦●◦●◦●◦●◦●◦●◦●◦●◦●◦●◦●◦●◦●◦●◦
●◦●◦●◦●◦●◦●◦●

A hun-magyar rokonság mellett 
szóló néhány érv:

1. Embertani tényezők: a hun és a 
honfoglaláskori sírok leletanyaga 
genetikailag
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nagyon közel áll egymáshoz.

2. A régészeti emlékek közös 
stílusjegyei és közös jelképei.

3. A hagomány és mondavilág: az 
európai népek közül a magyar 
mondavilág őrzi
legerősebben a hunok emlékét...

4. A hun-magyar regék közös 
jelképei: a hunoknál ugyanúgy 
megvan az égigérő fa, mint
a csodaszarvas legendája...

Ime, egy kiváló ember, akinek 
van tartása és nem fogadja el a 
magyarfaló és verő kormánytól a 
kitüntetést!!!

Blaskó Péter nyilt levele

Gyurcsány Ferenc 
miniszterelnök úrhoz 
2008. március 14. 

Miniszterelnök Úr! Megkaptam az 
értesítést, hogy március 15-én Kossuth-
díjjal tüntetnek ki. A Kossuth-díj minden 
művész életének megkoronázása, a 
legszebb kitüntetés, amelyet művész 
Magyarországon elérhet, amelyre 
mindenki vágyik, aki ebben a hazában 
művészettel foglalkozik. Én is nagyon 
vágytam erre. Álmodoztam róla, mi 
lesz, ha egyszer talán eljön az ideje, 
hogyan fogom átvenni. De a 
Kossuth-díjat én most 
visszautasítom, mert tiltakozni 
szeretnék. Tiltakozni Ön ellen! Egy 
ember ellen, akit a sors szeszélye ennek 
a gyönyörű országnak az élére sodort, 
és aki visszaélt ezzel a lehetőséggel. Ön 
ezt az országot tönkretette, 
kiárusította. Elpusztította az 
emberek hitét, szegénységbe, 
nyomorba, kilátástalanságba, 
depresszióba süllyesztette 
Magyarországot. Ma már nincs az az 
értelmes ember – baloldalon sem –, aki 
ne látná, érezné, tudná, hogy 
katasztrófa felé tartunk. 
A közgazdászok, tudósok, jobb- és 
baloldalon egyaránt, fogják a fejüket az 
Ön elhibázott lépései miatt. Ez tragédia, 
ez vétek, ez bűn! És nincs alkotmány, 
törvény, jog, mely megálljt parancsolna 
ennek?! Miniszterelnök Úr! Nem 
óhajtok Önnel kezet fogni! Ha 
megtenném, nem simogathatnám 
meg soha többé a gyermekeim 

arcát, feleségem kezét. El kellene 
tartanom magamtól örökre a 
kezem, mint Őze Lajos Az ötödik 
pecsét című film végén. Kossuth-
díjamat, amelynek egyébként 
végtelenül örülök és köszönöm azoknak 
a művésztársaimnak, akik méltónak 
találtak engem erre a kitüntetésre – 
ezennel tiltakozásom jeléül nem 
fogadom el, átvenni nem kívánom! Majd 
boldogabb időkben, amikor ismét 
demokrácia lesz Magyarországon; 
amikor nemzeti ünnepeinket nem 
megfélemlítetten, kordonok között, 
összeverten, lehajtott fejjel ünnepeljük; 
ha majd a szavak ismét visszanyerik 
eredeti jelentésüket: erkölcs, morál, 
igazság; ha a hazugot nem 
igazmondónak nevezik; a csalót, tolvajt 
megbüntetik; következménye lesz az 
emberek rafinált manipulálásának, 
becsapásának és a cinikus, dölyfös 
önkény befejeződik – ó, Istenem, ugye 
így lesz? –, akkor majd örömmel és 
boldogan veszem át a Kossuth-díjat. 

Blaskó Péter

TALLÓZÓ
Balogh   Éva ōsszeállítása  

ERDÉLY CSODÁI

Erdélyről nem is írni, hanem énekelni 
kellene. Szavak nélkül, ahogy a 
halottját búcsúztató ősember, énekelt 
a barlang előtt, testét ringatva, révült 
tekintetét a csillagporos égre 
függesztve, a Hold és a Tejút 
bizonyosságára. 
Úgy kéne írni, ahogy azok énekelnek, 
akik mindent megtanultak az éneklésről 
amit lehet, tökélyre fejlesztették a 
tudásukat, aztán leráztak magukról a 
szabályokat, nem törődnek 
közönséggel, 
izléssel, technikával, akikből úgy 
szakad fel a hang, mintha a bőrüket 
tépnék, ereiket szaggatnák fel, 
zsigereiket ontanák elénk. Erdély nem 
csak hegyek és völgyek, nem csak 
Magyar Kolozsvár és szász 
Nagyszeben. Erdély Európa kicsiben. A 



Földgolyó kicsiben. A Világ. Tündérkert 
és Pokol. Erdély a múlt, a költészet, a 
mindig bizonytalan jövő. A soha be nem 
teljesülő vágy. Ábránd. Erdély az 
édesanyánk, a szerelmünk, újra és újra 
elhagyott s megtalált szeretőnk. A 
gyermekkorunk és a történelmünk. 
Erdély a mienk. El nem vehető, mert, ha 
már nem a miénk, akkor már nem az, 
ami, és mi nem mi vagyunk.

Autonómia a bukaresti NATO-
csúcson

A Kárpát-medencei Magyar 
Autonómiatanács (KMAT) döntése, 
hogy a NATO az áprilisi bukaresti 
csúcsértekezleten tegye 
megfontolás tárgyává a békés és 
demokratikus autonómiatörekvések 
támogatását, nem az Észak-atlanti 
Szerződés Szövetségénél, hanem a 
magyar külügyminisztériumnál 
verte ki a 
biztosítékot.

Göncz Kinga külügyminiszter azonnal 
asszonyi sopánkodásba kezdett, hogy 
mennyire kockázatos Koszovó kérdését 
összekötni a székelyföldi autonómiával, 
hogy Koszovó nem modell stb., stb., 
és a magyar külügy vezetőjének 
érvelésében a kisebbségek miatt a 
többségiek félelme nagyobb

nyomatékkal jelenik meg, mint a rólunk 
való gondoskodás. A KMAT budapesti 
tanácskozásán, amelynek elnökéül 
Tőkés László független EP-képviselőt 
választották, munkacsoportot hozott 
létre, amelynek az a feladata, hogy az 
autonómiakoncepciókat egyeztesse. 
Céljuk nemzetközivé tenni az 
autonómiatörekvéseket. Ehhez egyebek 
mellett Kárpát-medencei összefogásra 
van szükség és a mindenkori magyar 
kormány támogatására. A narcizmusra 
hajlamos, önmaga okosságában és 
szépségében gyönyörködő jelenlegi 
kormány erre a legkevésbé alkalmas, 
hisz a szomszéd országok jóindulatának 
megszerzéséért elfogadják a 
kisebbségeket másodrendű 
állampolgárként kezelő, nacionalista 
beállítottságú pártok kisebbségellenes 
manőverezését. Példa erre bőven akad, 

Göncz Kinga mostani nyilatkozata 
mellett elegendő, ha Eörsi Mátyás 
bukaresti és kolozsvári 
megnyilvánulásaira utalunk.
Románia az erdélyi magyarság 
autonómiatörekvéseitől való félelmében 
elutasítja Koszovó függetlenségét, 
elfogadja azt az álláspontot, hogy egy 
Trianonban összetákolt országban a 
kisebbségeket tulajdonosként kezeljék.

A NATO áprilisi bukaresti 
csúcstalálkozója nem fog autonómiát 
adni senkinek, de legalább felhívja a 
figyelmet arra, hogy az autonómia az 
egyetlen megoldás a békés és 
tisztességes együttélésre. Autonómiát a 
román többség egyetértésével lehet 
létrehozni. Ehhez az egyetértéshez a 
NATO és az európai parlamenti nyomás 
is szükséges. Szükséges lenne a 
magyar kormány támogatása is, amely 
előbb-utóbb rákényszerül erre, hisz 
egyszerűen nevetséges és megalázó, 
hogy megannyi európai kisebbség 
autonómiája mellé ne zárkózhassék fel 
a mienk is. A gagauzok és a koszovói 
szerbek megvalósuló autonómiája olyan 
minták, amelyeket nem lehet és nem 
kell megkerülni.

Sylvester Lajos, Háromszék  

Kínának kellenek Tibet 
kincsei

Több mint száz halálos áldozata van a 
zavargásoknak  az  emigráns  tibeti 
parlament szerint, a Dalai láma és köre 
is hasonló adatokról beszél.

A áldozatok számát a kínai hatóságok 
kétségbe vonják, ők tizes 

nagyságrendről szólnak. A tibetiek 
tüntetését mindenki az olimpiával köti 

össze. 1959 óta sok tüntetés zajlott, de 
nem mindegyik volt emberéletet 

követelő. A Világunk-Reggel vendége 
Hendrey Tibor a Tibetet Segítő Társaság 

elnöke.
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Áldozatok nélkül nem tud előre jutni a 
világ. A harc szükséges rossz, de mikor 
egy nép a teljes kipusztulás szélén van, 

nincs sok vesztenivalója, erre 
szélsőséges példa a terroristák 

viselkedése. A tibetiek gyakorlatilag 
rabszolgák a saját országukban.

Kénytelenek  kiszolgálni  a  nagy 
birodalom képviselőit. 
Semmilyen  jelentősebb  pozícióban  - 
sem  gazdasági,  sem  politikai,  sem 
társadalmi  -  általában  nincsenek 
tibetiek,  vagy  olyanok  vannak,  akik 
kollaborálnak  a  kínaiakkal.  Az  egész 
tibeti  gazdaság,  politika  kínai  kézben 
van  -  közölte  a  társaság  elnöke.

Kínának  nagy  szüksége  van  Tibetre. 
Egyrészt  egy  pufferállamként  kezeli 
India  és  Oroszország  felé.  Másrészt 
pedig  számos  ásványi  kincs  található 
Tibetben.  Lakosságot  lehet  oda 
telepíteni,  atomtemetőt  lehet 
kialakítani. 

Tibet  huszonháromszor  nagyobb,  mint 
Magyarország  és  hatmillió  tibeti  lakja, 
jelen  becslések  szerint  már  hét-nyolc 
millió  kínai  tartózkodik  az  országban - 
mondta  Hendrey  Tibor.

Amerikai—magyar egyeztetések 
vízumügyben

Várhatóan  hétfőn  írják  alá 
Washingtonban  az  amerikai—
magyar vízummentességi szerződés 
alapjául  szolgáló  egyetértési 
nyilatkozatot  — tudta  meg az  MTI 
az  amerikai  fővárosban  tegnap 
kezdődött  kétoldalú 
egyeztetésekhez  közeli  forrásból.

Az  Egyesült  Államok  belbiztonsági 
minisztériuma  minden  pályázó 
országgal  külön-külön  egyeztet  a 
szerződés  tervezetéről.  Washington  az 
Európai  Unióba  négy  éve  belépett 
tagállamok közül elsőként február 26-án 
Csehországgal  zárta  le  az  egyeztetési 

folyamatot,  és  a  felek  aláírták  a 
memorandumot. 

Észtország  és  Lettország  a  héten 
szerdán  írta  alá  Amerikával  az 
egyetértési nyilatkozatot, amely alapján
a két  balti  ország állampolgárai  vízum 
nélkül utazhatnak majd a tengerentúlra.
Az  amerikai—magyar  egyeztetési 
folyamat  várhatóan  egy  nap  alatt 
lezárul,  és  a  felek  hétfőn  írják  alá  az 
egyetértési  nyilatkozatot.  Washington 
ugyanaznap tervezi  hasonló 
memorandum aláírását  Szlovákiával  és 
Litvániával.

Manhattannél hétszer nagyobb 
jégtömb szakadt le az Antarktiszon

A 415  négyzetkilométer  területű  tömb 
évszázadok,  de  akár  másfélezer  éve 
lehetett  az  úgynevezett  Wilkins-jégself 
szélén.  A  műholdfelvételek  tanúsága 
szerint  a  letöredezés  folyamata  még 
február  28-án  kezdődött,  míg  végül 
kedden szakadt le az óriási jégtömb. A 
Brit  Antarktiszi  Kutatóprogram 
(BAS/British  Antarctic  Survey)  adatai 
szerint  a  hatodik  kontinensnek erről  a 
részéről  korábban  már  hat  jégtömb 
szakadt le, a legnagyobbak 1995-ben és 
2002-ben törtek le.

Strasbourgban perelnek a 
háromszéki gazdák

Strasbourgban  perelnek  erdőik 
tulajdonjogáért  a  háromszéki  gazdák. 
Az ügyet  Tamás Sándor parlamenti  és 
Sógor  Csaba  Európai  Parlamenti 
képviselők vitték  az Emberjogi  Bíróság 
elé.

Az  1968-as  megyésítéskor  több  mint 
tízezer  hektár,  egykor  háromszéki 
magánszemélyek  és  közbirtokosságok 
tulajdonában  lévő  erdőt  csatoltak  az 
Óromániai  Vráncsa  megyéhez.  Jóllehet 
hiánytalanul  megvannak  az  egykori 
telekkönyvek,  a  területileg  illetékes 
bíróságok  nem  állították  vissza  ezen 
erdőterületek tulajdonjogát
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Elvesztette az eszméletét, de a 
földön is tovább rugdosták
Kolozsvár belvárosában román fiatalok 
eszméletlenre vertek egy 17 éves 
magyar fiút azért, mert kokárda volt a 
mellén és magyar zászló a kezében. 
„Székelyföld román föld!”, „Mi a 
szerbekkel tartunk!”, „Kifelé a 
magyarokkal az országból!” Ezeket a 
jelszavakat skandálták a kolozsvári 
Széchenyi téren összegyűlt Új Jobb 
szélsőjobboldali román ifjúsági 
szervezet ellentüntetői. Még nincs 
bizonyíték rá, feltételezések igen, hogy 
az ellenrendezvényre siető román 
fiatalok 

közül kerülhettek ki azok, akik 
eszméletlenre verték a főtéri Szent 
Mihály templomba tartó 17 éves Lészai 
Lehelt. Szemtanúk szerint Lészai Lehel 
az ütlegeléstől összeesett és elvesztette 

az eszméletét, de a román fiatalok 
tovább rugdosták az ájult, véresre vert 
fiút. Az áldozat feljelentést tett a 
rendőrségen, majd édesapja a 
kolozsvári törvényszéki orvostani 
intézetbe vitte kivizsgálásra.

◊●◊●◊●◊●◊●◊●◊●◊●◊●◊●◊●◊●
◊●◊●◊●◊●◊●

A Szabad  Magyar 
Református  Egyház a 
Költeszet napi megemlékezésen 
gyűjtött  összeget  az  alább 
felsorolt  beteg  fiatalok 
megsegítésére adja . 
Aki  tud  segitsen,  hiszen 
néhány  dollár  is  sokat 
jelent.

Segítsünk a nyolcéves 
gyimesfelsőloki Lacikán!

Nagy Lacika, nyolcéves kisfiú vagyok. 

Myopathia (izomgyengeség) 
betegségben szenvedek. Leleteimet a 
kijevi klinikára küldtük, ahol 
őssejtbeültetést javasoltak. 

Ennek a beavatkozásnak az ára 11 ezer 
euró, amit a szüleim nem tudnak 
megfizetni. Kérem, segítsenek nekik, 
hogy a műtétemhez szükséges pénzt 
össze tudják gyűjteni. 

Szeretnék meggyógyulni, hogy én is 
köztetek járhassak.
Köszönöm, Lacika.

Telefonszámok: 0040-266-339311 
(vezetékes), 0040-749-049073 (mobil).
Számlaszámok:
Nagy Piroska
BANCA ROMANA DE DEZVOLTARE, Suc. 
Lunca de Sus
RO31 BRDE 210S V136 4099 2100 / 
RON
RO57 BRDE 210S V141 2644 2100 / 
EUR
RO49 BRDE 210S V141 2660 2100 / 
HUF  

Balázs tüdőátültetésre szorul, 
SEGÍTSÜNK!

Az Alsócsernátoni 21 éves Szőcs 
Balázsnak életmentő műtétre van 
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szüksége, amihez szülei a jóakaratú 
emberektől kérnek anyagi támogatást. 
A fiú betegségét kilencéves korában 
diagnosztizálták, nem ismert eredetű 
tüdőfibrózist állapítottak meg. Mostanra 
állapota annyira romlott, hogy az 
orvosok mihamarabbi tüdőátültetést 
javasoltak. Sepsiszentgyörgyi 
kezelőorvosa tájékoztatása szerint a 
beavatkozásra, Bécsben kerülhet sor. A 
műtét 110 ezer euróba kerül.

Az adományokat a fiatalember 
édesanyja, Szőcs Melinda nevére nyitott 
számlaszámokra lehet elküldeni: 

RO97RNCB0124092925730001 
(Lej) vagy 
RO70RNCB0124092925730002 
(Euró).

A családról információkat Virág István 
felsőcsernátoni matematika tanártól 
lehet kapni a +40765-450222 
mobiltelefon-számon.
  

Segítsünk az ötéves 
székelykeresztúri Boglárkán

Egy ötéves székelykeresztúri kislány, 
Bartha Boglárka súlyos májbetegségben 
szenved. Sürgős életmentő műtétre van 
szüksége, de ennek költségei 
meghaladják a családja erejét. 
Szülei kérik azokat a jó érzésű 
embereket, akik bármilyen kis 
összeggel is hozzá tudnak járulni a 
kislány gyógyításához, hogy 
segítsenek.
„Kérem szépen, hogy lehetőségeihez 
mérten támogassa családunkat a 
Boglárka műtétjéhez szükséges pénz 
összegyűjtésében" – írja levelében a 
kétségbeesett anyuka.

A Bartha család lakcíme:
Székelykeresztúr, Orbán Balázs u. 9 sz., 
D/18.

Az édesanya, Bartha Melinda 
mobilszáma: +40746-388411

A folyószámlák, ahova a család az 
adományokat várja:
Bartha Melinda
OTP BANK ROMANIA Suc. Miercurea-
Ciuc
RO85 OTPV 2600 0022 5783 EU01 
(EUR)
RO35 OTPV 2600 0022 5783 HU01 
(HUF)
RO31 OTPV 2600 0022 5783 RO01 
(RON)
Swift-kód: OTPVROBU

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
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Bojkottálta az 
állófogadást a Los 
Angeles-i magyar 
főkonzul - a székely 
himnusz miatt  (mely "nem 
is himnusz")
2008-03-21. 17:13

Nem vett részt a Los Angeles-i 
magyar főkonzulátus vezetősége a 
helyi Egyesült Magyar Ház 
állófogadásán, mivel előzőleg - a 
megállapodástól eltérően - 
eljátszották a székely himnuszt.

≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈
≈≈≈≈≈≈≈. 

Tiszavirág-életűnek 
bizonyult a kolozsvári 
Kossuth Lajos utcanév

Tiszavirág-életűnek bizonyult a 
kolozsvári Kossuth Lajos 
utcanév, miután a városi tanács 
többségi szavazattal két héttel 
ezelőtti saját határozatát 
felülbírálva tegnap Smârdan 
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utcára nevezte át a Békás 
határrészben alakuló új 
lakónegyed egyik utcáját. 

„Ennyit ér az adott szó” – reagált a 
Krónika érdeklődésére szűkszavúan 
a határozat elfogadását követően 
László Attila. 

Felépítik Attila palotáját

Megkezdődtek az 
előkészületek Attila hun király 
feltehetően 
Tápiószentmártonban valaha 
állt fapalotája újbóli 
felépítésére, a három milliárd 
forintos 

beruházás tényleges munkái 
2009-ben indulnak. A terveket 
finanszírozó Attila Alapítvány 
kurátora, Kocsi János 
elmondta: a leírások szerint a 
400-453-ig élt hun király egy 
ideig a mai Pest megyei 

Tápiószentmárton területén 
fából és kőből épült palotában 
trónolt.

Megérkeztek Csángóföldre a 
dunaújvárosi adományok

A  napokban  érkeztek  meg  a  Móricz 
iskolában  összegyűjtött  adományok  a 
csángóföldi  magyar  diákokhoz. 
Könyvek,  írószerek,  füzetek,  sőt,  még 
televízió  is  került  a  csomagba.
Hogy  az  anyanyelv  megmaradjon 
mottóval  kezdett  gyűjtést  a 
dunaújvárosi  Móricz  Zsigmon  iskola 
még  2006  februárjában  a  csángóföldi 
magyar oktatás támogatására. 
Már  akkor  is  rengeteg  adomány  és 
felajánlás gyűlt  össze a Moldvában élő 
csángó  közösség  megsegítésére.  A  cél 
az volt, hogy a szórványtelepülésen élő 
csángó  magyarok  számára  lehetővé 
tegye a magyar oktatás elősegítését. A 
moldvai  magyar  oktatási  programban 
részt vevő pedagógusok és szervezetek 
összefogása  nyomán  jutottak  el  az 
adományok  a  Kárpátokon  túlra.  E 
nemes hagyomány idén is folytatódott, 
és  az  országos  akcióhoz  csatlakozva 
idén is egy teherautónyi felajánlás gyűlt 
össze  a  csángó  oktatás  segítésére. 
Tavaly  karácsony  előtt  ismét  gyűjtés 
indult  a  kockás  inges  diáksereg 
körében,  hogy  újabb  terebélyes 

csomagokat küldhessenek a csángóföldi 
diákoknak.  A  felhívásra  érkeztek 
könyvek,  füzetek,  mesekönyvek, 
írószerek,  és  rengeteg  minden  egyéb 
használható dolog, mely megkönnyíti az 
ott  élők  mindennapjait.  Sőt,  olyan  is 
volt, aki televíziókészüléket ajánlott fel. 

A móriczos rakomány a hétvégén indult 
Budapestre,  hogy  az  országos 
gyűjtéshez  kapcsolódva  keljen  útra 
Csángóföldre.  A  Dunaújvárosi  Hírlap  is 
számos alkalommal  foglalkozott  már  a 
csángóföldi  diákok  megsegítésével,  és 
továbbra  is  várjuk  vállalkozók,  cégek, 
intézmények  felajánlásait.  Ne  feledjék, 
minden adomány sokat segíthet. Addig 
is  bátran  írhatnak  a  messzi  faluba, 
Lábnyikba  –  ahol  Orbán  Attila 
pedagógus vezetésével folyik a magyar 
oktatás  -  a  labnik@csango.ro e-mail 
címre, vagy telefonon hívhatják Hegyeli 
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Melindát  a  0040-727341837-es 
telefonszámon.  

dh-online.hu 

Belgiumban 70 ezer német 
élvez teljes területi 
autonómiát! 

Belgium keleti  részén  van  egy  70.000 
lelket  számláló  ú.n.  „Autonóm  Kelet-
Belga  Német  Közösség",  amelynek 
külön miniszterelnöke is van Karl-Heinz 
Lambertz személyében. 

Tehát van egy kis állam az EU keretein 
belül és ez nem más, mint egy működő 
autonóm terület, természetesen a belga 
királyságon  belül.  Ők  teljes  kulturális, 
szociális  és  foglalkoztatási  autonómiát 
élveznek  a  belga  állam  területén.

Egy belgiumi látogatás alkalmával az is 
kiderült,  hogy  ezzel  még  a  hivatalos 
belga  képviseleti  személyek  sem 
akarnak  nagyon  kérkedni,  amikor  az 
erdélyi 

autonómiáért  lobbiznak  magyarjaink  a 
különböző fórumokon. 
Mert ugye ez már erősítené az őshonos 
székelyek jogos követeléseit is, akik 
legalább tízszer annyi lelket és területet 
mondhatnak magukénak Erdélyben. 

Dr. Száva Tibor-Sándor, Bécs
az MVSZ Elnökségének tagja

Egészségünk 
érdekében
JÓ  TUDNI, 
HOGY............
A 4 leghatékonyabb gyógyító 
fűszer 

A fűszerek nemcsak finomak, 
hanem egészségesek is: sok 
bennük a vitamin és az illóolaj, 
évszázadok óta fontos 
gyógynövénynek, gyógyteának 
számítanak, és gyakran a 
kozmetikában is használják őket.

Bazsalikom

A bazsalikom indiai eredetű, 
már az ókorban sokfelé 
elterjedt növény. Európa 

középső és északi részein vadon 
nem található meg.
Egynyári, 40-50 cm magasra 
megnövő, dúsan elágazó szárú 
növény. Levelei sötétzöldek, 
nyelesek, széles tojásdadok, szélük 
ép, vagy durván fűrészelt, a 
négyszögletes száron keresztben 
átellenesen állnak. Fagyérzékeny, 
sok napfényt és meleg, nedves 
talajt igényel.

Mire jó?

Elsősorban emésztési zavarok, 
étvágytalanság, felfúvódás, 
gyomorpanaszok kezelésére 
használatos, de nyugtató, altató, 
enyhe fájdalomcsillapító hatással is 
bír. Ismert féregűző szer, emellett 
antibakteriális hatása miatt 
torokgyulladás és bőrbetegségek 
kezelésére is alkalmas.
Erős, friss, enyhén borsos aromája 
saláták, fűszerszószok, 
paradicsom-, hús- és halételek 
ideális fűszerévé teszi.

Kakukkfű

A Földközi-tenger vidékén őshonos, de az 
egész északi féltekén elterjedt.
Akár 70-80 cm magasra is megnövő, 
melegigényes cserje. Több faja is ismert és 
használható.

Mire jó?

Szinte minden házipatikában megtalálható, 
rendszerint légzőszervi megbetegedések, 
torokgyulladás, köhögés, influenza esetén 



előkerülő, bár gyomor- és bélbántalmak - 
hurutok, gyomorfekély, hasmenés - 
orvoslására is alkalmas gyógynövény.

Fűszeres, illatos aromát ad a hús-, 
hal-, vad-, burgonya- és juhsajt-
ételeknek, szárítva fogyasztható 
teaként, és használhatod fürdőkhöz 
is.

Zsálya
Mediterrán eredetű, a Földközi-
tenger mellékén vadon is nagy 
tömegben élő örökzöld növény. 
Nálunk is sok helyen nő vadon.

Mire jó?
Gyakran és sokoldalúan használják. 
Belsőleg főképpen influenza, légúti 
megbetegedések, nátha, köhögés, 
hasmenés kezelésére használatos. 
Erős vizelethajtó szer, tisztítja a 
veséket, a húgyutakat és a 
hólyagot. Külsőleg sebgyógyításra, 
aranyeres panaszok kezelésére, 

szájvízként 

fogínybetegségek, szájsebek 
gyógyítására ajánljuk.

Erősen fűszeres, balzsamos aromát 
ad a hús- és halételeknek, 
leveseknek, de sajtot is ízesíthetsz 
vele. Fűszerként, teaként is 
takarékosan bánj vele.

Kapor
Keleti (Dél-Kelet Ázsia) eredetű, 
termesztett, helyenként kivaduló 
fűszernövényünk.

Mire jó?
Elsősorban az emésztőtraktusra 
hat, étvágygerjesztő, emésztést 
serkentő és szélhajtó hatású.
Ételízesítésre a leveleket és a 
magokat használják, bár szárítás 
közben sokat veszítenek 

aromájukból. Lágyabb, frissebb, a 
köményre emlékeztető íze jól illik a 
salátákhoz, szószokhoz, 
halételekhez, sajtokhoz.

Ha szeretnél még több gyógyító 
fűszerről olvasni, és érdekelnek 
egyéb természetes gyógymódok is, 
akkor mindenképpen látogass el az 
InforMed oldalára!

Köteles Ferenc–Varsányi Péter 
InforMed 

Forrás: femina.hu

Életet menthet – 
AZ AGYVÉRZÉS 
TÜNETEI 
A rohanó életünkben magunkkal és 
egymással is kell foglalkozni. Úgy 
gondoltam egy kis ismeretátadással 
életet menthetünk, ha idejében 
felismerjük az agyvérzés jeleit!

Ez a levél nem a szórakozást 
hivatott szolgálni, de a 
mondanivalója nagyon lényeges. 

Ezért kérem, szánjon rá 1 percet, és 
figyelmesen olvassa el, azután 
pedig vagy mentse el, vagy vésse 
jól az emlékezetébe a következő 
esetet.

Egy összejövetelen történt, hogy 
egy asszony tányérral a kezében 
megtántorodott, majd elesett. 
Felsegítették, majd azt mondta, 
hogy „minden rendben, úgy látszik, 
csak megbotlottam."



Nem akarta, hogy orvost hívjanak! 
Az est hátralévő részét jó kedvben, 
a társaságban folytatta tovább.

Amikor hazaértek, a férj mégiscsak 
felhívta a mentőket. Az asszonyt 
beszállították a korházba. Rövid idő 
elmúltával, még az éjjel 
agyvérzésben meghalt.

Ha ott, az összejövetel helyén, 
valaki ráismer az agyvérzés jeleinek 
egyikére, annak a következő 3 óra 
leforgása alatt életmentő 
jelentősége lett volna, az orvos 
véleménye szerint.

Alapjában, négy féle 
lehetőség van arra, 
hogy felismerjük az 
agyvérzés jelét:

1. Ha megkérjük a veszélyeztetett 
személyt, hogy mosolyogjon,

2. Ha megkérjük, hogy mondjon 
egy rövid mondatot, pl. Ma nagyon 
szép idő van.

3. Ha megkérjük, hogy emelje fel 
mindkét karját a magasba.

4. Ha megkérjük, hogy öltse ki a 
nyelvét.

feje fölé, vagy nem tudja kiölteni 
nyelvét, vagy

 A fentiek közül bármelyik 
elváltozás jeleit mutatja a 
normálistól,

 pl. ha arcának egyik fele 
görcsösen mozdulatlan marad, 
vagy 

nem tudja kifejezni magát egy 
egyszerű mondat erejéig sem, 
vagy 

ha valamelyik kezét nem tudja 
felemelni

Ha nem tudja kiölteni a nyelvét, 
vagy az egyszerűen csak kilóg a 
szájból... ez mind azt jelzi, hogy 
sürgősen hívjuk a mentőket.

Alma: az orvost távol 
tartja

Az alma becsét, jó hírét, a gyógyító 
erejébe vetett  ősi  hitet  jelzi  az  is, 
hogy  több  nép  mitológiájában  is 
szerepel.
Miért jó?
Egy  régi 

közmondás  szerint:  "napi  egy 
alma  -  az  orvost  távol  tartja". 
Tény, hogy ez a gyümölcs  minden 
porcikájában  különösen  értékes 
táplálék.  Húsa  8-13  százaléknyi 
gyümölcscukrot  tartalmaz,  egy 
közepes  nagyságú  nyers  almában 
80  kalória  van,  21  gramm 
szénhidrátot, 3,7 gramm rostot, és 
10-15 mg C-vitamint tartalmaz. A- 
és  B  vitamin,  folsav,  kalcium, 
magnézium, kálium, kéntartalma is 
jelentős. Vízoldékony rostanyaga, a 
pektin  sokféle  jótékony  hatást 
gyakorol  az  emberi  szervezetre: 
rendezi a székletet (a tapasztalatok 
szerint  főve,  párolva  a  hasmenés, 
nyersen  a  székrekedés  [1]  ellen 
vethető  be),  kedvezően  hat  a 
bélflórára,  csökkenti  a  vér 
koleszterinszintjét,  magas 
káliumszintje  a  magas 
vérnyomásúaknak  segíthet. 
Gyümölcssav,  almasav  tartalma  a 
belek és a máj működésére fejt ki 
jó  hatást.  Az  alma  a  szervezet 
egészére  méregtelenítő,  tisztító 
hatású, így például tehermentesíti a 
vesét,  csökkenti  a  vesekő  és 
húgysavképződést  (ezért  köszvény 
[2]  ellen  is  alkalmasnak  tartja  a 
természetgyógyászat).  A fogyókúra 
egyik  hasznos  segítője,  sőt,  ha 
valaki  egy-két  napos  almakúrát 
tart,  nemcsak  a  súlycsökkenéshez 
járul  hozzá,  hanem  egyben 
méregteleníti is a szervezetét.



IRODALOM

Bősze Ēva költő, 
Kőszegről küldte . 

Petőfi emlėke.....

Ott jött érte, hol remélte: 
csatamezőn a halál.

Nem párnák közt, vetett ágyban,
óvo szemek sugarában

-harci zajban! – mire várt.
Ott, hol fegyverek pengtek,

sosem hallott eszmék lengtek,
váll-váll mellett megütköztek.
Vagy tán útja messzebb vitte?
Ott, hol senki nem ismerte?

Ott aratta a kaszás?
Titok marad…
Ezer talány…

Csak szava zeng: 
Világszabadság!

Lángelme hullt hamvaira,
ismeretlen földhalmokra.
Mégis, itt mindenki tudja, 

ha felhangzik egy-egy strófa:
Ő nemzetünk fia volt, 
csakis értünk halhatott!

Csakis értünk, szép hazánkért,
“Márciusi Ifjuságért”.

Ott az ismert csatamezőn
sok fiatal vére folyt.

Sok vér kiáltott az égre!
 Jöjjön jobb kor már e népre!
 S mint a fáklya, lágra gyúlt!
  Piros, fehér, zöld színekben,

    Odaadás a szivekben…
            ….másfél század 
emlékképe

Mai napig nem fakult.

Hawaii-ból érkezett ez a 
vers:

MAKKAI ÁDÁM:  Három 
szonett 

Földanyánkhoz
Te szerencsétlen, agyonrondított
megtépázott, aláaknázott Föld! 
Robbanj fel végre! Üvöltve közöld,
hogy vége, vége! Nem elég, hogy 
itt-ott

még akad egy-egy tisztavízű 
tó,

vagy hogy a Marsra küldtünk 
űrrakétát —

vagy hogy a Hubble, noha 
hűl, ma még lát,

s hogy új bolygónkról milyen 
vizió
vagy sci-fi mozi meséje vígasztal...
Robannod kell! Jöjjön a kozmikus
kiegyenlítés! Zord, vagy komikus,

akasztófák, vagy Vegas-i víg 
asztal:

szégyenünkben görnyedjünk 
végre hét-rét,

jó földanyánknak kiszívtuk a 
vérét.

Bár földanyánknak kiszívjuk a vérét,
még van belőle — olajos homok van 
—
s így Kanada sem fuldoklik 
romokban
hát... egyenlőre... Nagyipartól 
részvét?

Már jó rég lehet nap-
energiából

villanyt kicsalva fűteni a 
házad,

ez ellen csak az olajipar 
lázad,

mert haszonéhes mániákat 
ápol.



Ha mindenki a fenekén maradna
megszűnne a sok értelmetlen 
nyüzsgés:
tovább élhetnél, kínzott földanyánk!
Mint rozsda marta s életlenre nyűtt 
kés

vicsorítsd fel ez érzeményt a 
Napra,

mert fagyot terem s kígyót 
költ a fánk. 

Mert fagyot terem s kígyót költ a 
fánk,
Lucifer szárnya jégcsapokban lóg-
leng
míg Ahrimán bíztatja: „mard s 
fogódz meg!” —
s lilára hűlve vért fröcsög a szánk.

Minél több földet foglal el az 
ember

annál több lesz a hódító 
erőszak:

szadista kéjjel támad és 
előcsap,

nincs ki ezt vágyná bárgyú 
szerelemmel.
Ha kéjtől fetreng egy-egy Mona Lisa
jól nézd meg arcán mi van odaírva:
rejtelem-szégyen és haláltudat.

Földrabló minden politikus-
kalmár

ki Káin vétkét elfeledni hal 
már 

ha antik földön túrva ás, 
kutat.

Balogh Éva

Te Édes Élet
(Alcím: Te akartad, hogy igy 
legyen)

Az Isten megteremtette a kutyát, 
és így szólt hozzá:

“Mostantól kezdeve ülj gazdád háza 
ajtajánál, es ugass meg mindenkit. 
Adok neked erre 20 évet.”

A kutya ezt válaszolta: “20 évet 
ugatással tölteni, bizony nagyon 
hosszú idő. Visszadok 10 évet.”

Isten beleegyezett.

Ezután Isten megteremtette a 
majmot, és azt mondta:
“Kapsz 20 évet, és ezidő alatt 
majomkodjál,hogy az embereket 
megnevettetsd”

A majom így válaszolt: 
“Majomkodjam 20 évig? Bizony 
nagyon hosszú idő Uram. Visszadok 
10 évet.” 

Isten beleegyezett.

Ezután Isten megteremtette a 
tehenet, és azt mondta: 

“Minden nap ki kell menned a földre a 
gazdával dolgozni. Kisborjakat kell a 
világra  hoznod, és sok tejet adni, 
hogy a gazdád családját ellássad.

 

Erre adok neked 60 évet.”

A tehén így válaszolt: “Elég nehéz 
élet Uram, nem szeretnék szenvedni 
60 évig, visszaadok 40 évet.”

Isten beleegyezett.

Vegül Isten megteremtette az 
embert, és így szólt: “ Egyél, igyál, 
aludjál, játszál, házasodjál és élvezd 
az életet. Adok neked erre 20 évet.” 
Az ember azonban elégedetlen volt, 
és ezt mondta: 
“Csak 20 évet!? Uram, kössünk 
egyezséget: Add nekem az én 20 
évemet, a tehéntől megmaradt 40 



évet, a majomtól 10 évet, és a 
kutyától 10 évet.” 

Jól van, monda az Isten,te akartad, 
hogy így legyen!” 

“Csodalatos, örvendezik az ember, 
élhetek 80 évet.”

Igy is történt.

Életünk első 20 évében eszünk, 
alszunk, játszunk, örülünk az élet 
minden percének, ahogyan az Isten 
megmondta. 
A tehéntől kapott 40 évben huzzuk 
az igát, és tejelünk (fizetünk),  hogy a 
családot eltartsuk. 
Az ezt követő 10 évben 
majomkodunk, gyermekes 
bohóckodással szórakoztatjuk 
unokáinkat.  
És mivel az élet rövid, már itt is van 
az utolsó 10 év amit a kutyatól 
kaptunk, amikor kiülünk házunk elé a 
kispadra, zsörtölődünk, és morgunk, 
és megugatunk mindenkit, aki nem 
úgy él és gondolkodik, mint mi.

☻☼ ☻☼ ☻☼ ☻☼ ☻☼ ☻☼ ☻☼ ☻☼ ☻☼ ☻☼ ☻☼ ☻☼☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼ ☼

Tudjuk-e, hogy a magyar 
mesevilág páratlan az 

egész világon? Európában 
nem ismerik a tündért, 

hetedhét országot, 
fanyüvőt, hétfejű 

sárkányt, még nyelvtani 
szinten sem. Nincs szavuk 

rá.

                            

KÖZHÍRRÉ TÉTETIK:

Radics Géza szerkesztésében és 
írásaival a Chicagoi Szabad Magyar 
Református Egyház kiadásában, az 
elmúlt években több, mint negyvenezer 
példányban jelentettünk meg olyan 
könyveket, amelyek a helyes 
magyarságtudat ápolását és fejlesztését 
szolgálják. 
Ezen könyveket a szerkesztő Radics 
Géza ingyen osztotta szét a Kárpát 
medencei magyar ifjak között előadó 
útjai során.
A visszajelzések azt igazolják, hogy 
ezekre és más ilyen jellegű könyvekre a 
jövőben is igény van.
Hogy ezek a könyvek megjelenhettek, 
köszönet Radics Géza áldozatos 
munkájának, a Chicagoi Magyar Klub, A 
Szabad Magyar Református Egyház, az 
Erdelyi Magyarok Chicagoi Szövetsége 
és sok jólelkű magyar ember 
adományának.
Az Erdélyi Magyarok Chicagoi 
Szövetsége a 2008 augusztus 17-én 
tartandó piknikjének összbevételét e 
célra adományozza.

Ifj. Lajos Ferenc immár másodízben 
adományozott ötszáz-ötszáz dollárt a 
nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Iskola 
diákjainak, édesanyja iranti tiszteletből és 
szeretetből.
Id. Lajos Ferencné sz: Papp Irén, volt 
nagyváradi tanítónő, mindig hálával 
gondol volt iskolájára, ahol nem csak a 
tárgyi tudást, hanem a magyarságtudatot 
is magába szívhatta.

A Szabad Magyar Református Egyház 
ez évben immár hatodik alkalommal 
tartotta meg a Költészet Napi 
megemlékezést. 
Ez évben Wass Albert születésének 100 
évfordulójára is emlékeztünk. A 
résztvevők száma és lelkesedése 
bizonyítja, hogy Chicagoban erre igény 
van, és jó leülnünk a halhatatlan múzsák 
lába elé, hogy hallgassuk a lélek zenéjét. 



Az idei összes bevételt (megosztva) 
három otthon élő erdélyi fiatalnak 
adományozzuk, akik igen nehéz és 
költséges műtét előtt állanak.

Az Erdélyi Magyarok Chicagoi 
Szövetsége 2007-ben immár 
másodszor szervezte Böjte Atya 

chicagoi 
latogatasat.

Az összegyűjtott 
húszezer dollár 

azt mutatja, hogy a 
chicagoi 
magyarság 
szivében hordozza 

az árvák sorsát, és 
jele annak, hogy a szeretetnek nincsen 
felekezete, hiszen a chicagoi magyarság 
összes szervezetei és egyházai 
összefogtak és másodízben is nagy 
szeretettel fogadták Csaba testvért.

ΩΦ ΩΦ ΩΦ ΩΦ ΩΦ ΩΦ ΩΦ ΩΦ 
ΩΦ ΩΦ ΩΦ ΩΦ

Előrejelzések:

2008 április 19, szombat este 7 órai 
kezdettel: 
TAVASZ HÍRNÖKE zenés, táncos 
összejövetel a 
 Szabad Magyar Református 
Egyháznál
(St. Richard Church, 5101 W.Devon)

2008 április 26, szombat este 7 órai 
kezdettel:  
TAVASZI BÁL
Norridgei Református Egyház 
rendezésében a
Szent István Király Katolikus 
Templomban               
  
2008 június 1, vasárnap de. 10 órakor: 
Hősök napi és Trianoni megemlékezés 
közösen 
Az MHBK-va
St István Király Katolikus Egyháznál

2008 júnis 29:                                 
PIKNIK
LaBagh Woods 3-as sz piknik hely

Szt. István Király Katolikus Egyház

2008 július 20 
PIKNIK
Magyar Klub
Bunker Hill 1-es sz. Piknik hely

2008 augusztus 3 
PIKNIK
Norridge-i Református Egyház

2008 augusztus 9 
PIKNIK
Holy Trinity Magyar Katolikus 
Egyház
Indiana

2008 augusztus 9-16 
ITT-OTT Tábor
Lake Hope, Ohio

2008 augusztus 17 
PIKNIK
Erdélyi Magyarok Chicagoi Szövetsége
Bunker Hill, 7-es számú piknik hely 

2008 szeptember 7 
PIKNIK
Szabad Magyar Református Egyház
Bunker Hill, 1-es számú piknikhely

☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼☼
☼☼☼

EGY ÚJSZÜLÖTTNEK MINDEN 
VICC ÚJ

Későn
Tasziló késő este érkezik haza a 
vadászatról. Arisztid türelmetlenül 



várja:
-Na, hol van, amit lőttél? A 
konyhában?
-Nem, a kórházban! 
Lovon
Arisztid fordítva ül fel a lóra, úgy 
baktat végig a falun.
-Te Arisztid - szól rá Tasziló -, miért 
ülsz fordítva a lovon?
-Azért kérlek - szól Arisztid -, mert 
igazán nem kell mindenkinek tudni, 
hogy hova megyek. 
Papucs
-Miért csak a bal papucsomat tette az 
ágy elé, Jean?
-Mert mindig bal lábbal kel fel, uram! 

Gratuláció
Arisztid és Tasziló, a régi barátok, 
találkoznak az utcán!
-Gratulálok - mondja Arisztid -, 
igazán gyönyörű feleséget kaptál.
-Ugye, tényleg szép? - mondja 
büszkén Tasziló. -Tudod, egy másikat 
is kaphattam volna ugyanennyi 
pénzért, de én mégis ennél maradtam. 
Locsolás
-Locsolja meg azokat az új virágokat 
a kertben, Jean!
-De hiszen esik az eső, uram!
-Nem baj, Jean! Akkor vigyen 
magával esernyőt! 
Cipő
-Miért szorít ez a cipő, Jean?
-Mert benne maradt a nyelve, uram!
-Ugyan, Jean! Ha kidugom a 
nyelvemet, akkor is szorít.  
                      Hogy lehet?!
Az öreg székelynek 100 litert tejelő 
Riska tehene van, csodájára is jár
az ország-világ. Kimegy a bácsihoz a 
riporter is érdeklődni :
-bácsika! Hogy lehetséges, hogy az 
ön tehene ennyi sok tejet ad?
-Ááá, semmiség az egész, minden a 
kedvességen múlik.
-???

-Minden reggel kimegyek az istállóba 
és megkérdem a Riskát, hogy mi
lesz ma vacsorára? Tej vagy 
marhahús

                        Ebéd
Azt mondja a székely asszony az 
ebédnél a fiának:
- Ne csak a húst edd, a káposztát is, 
az éppoly jó!
- Nem hiszem azt, édesanyám... Ha 
éppoly jó volna, a kutyák már a 
kertben megették volna. 

                        Állatorvos
Az öreg székelynek megbetegszik a 
tehene, és kihívja az állatorvost. Az 
orvos fölírja a receptet, amivel az 
öreg bemegy a városba, majd amikor 
visszaér azt mondja a feleségének:
- Te, asszony! Kóstold meg már ezt a 
gyógyszert, nehogy valami baja 
legyen a tehénnek! 




