egy f6t ki lehet v6gni,

egy

kopjaf6t is, de arrrrg az ott 6lI,
btzonyilJa, hogy van magyar
ember. Ha ki sem mertink ejteni magyar sz6t se, azon a
kopjat6n akkor is ott van ma-

ban, nem volt ellenfelem. Elvittek nemzetkozt versenYre,
off esett meg, hogy a bulgdr 6s

a

magyarotszlqi atlltdk lendztek, mivel ilYen kicsike

termetfi vagYok. Mondtars az

gyarul a felirat, aszetetetnek,
a bwfutsdgnak a jele. EgY6bkdnt Szegeden is illhtottarrt
egy kopjatdt a 13 aradi v6rta-

nti

em16k6re,

amikor

I s0mbulllfumtfl
a tlszla energtltlg

egyik magyarorczilgi firi,
hogy majd n6zd a h6tamon a
sz6mot, hogyha be akarsz az
els6 tizkozott 6rni a c61ba. A

a

kdzdrszdl<t hagY om 6nY 6rz6k-

kel a sz6regr csata eml6k6re
szewezett rcndezv6nYen vetti.ink rdszt.EzzelPedig egY otletet sikerflt adni egy eml6kpark l6treho zds6hoz, ahol
minden 6vben ktilon-ktilon is
6llitunk egy-egY koPj af6t va'
lamennyi aradi v6rtanrinak' Itt
a mi viddktinkon, a NYergestet6re Pedig tavalY egy nagyon egYedi hdrmas keresztes
kopjatdt dllitottunk. Kelemen
D6nes b6csi farugta ezeket a
kopjatakat, melYekr6l besz6Ltem. NagYon boldog vagYok,

hogy a J6isten ad olYan lehet6sdget, hogy h6t gYermek
mellett meg ilYen dolgokat is
t6mogatni tudok.
Kiizdteti tevdkenYsdge

mellett &z sem hdtkdznaP|
hogy ennYi mestersdge van,
sdt rtgJ tudom, hogY htres

versenyt megnyertem, s 6gY
harmincvalah6nYadikk6nt be6rt ez a fiti is. Maratont is futottam, ott m6sodik lettem'
Mi a hdt mestersdge?

- Gyulafeh6rv 6tron megkaP-tam a k6ntor diPlom6t,, mellette megszercztem a mdhdsz
diplom6t. Mivel nem tanulhattam tov6bb, katona lettem,
s ott kaPtam egy hajt6si enge-

d6lyt motorcs6nakra.

A

csa-

v rrrgy 6rba keriiltem, esztet 96'
lyos oklevelet szerezterrl,
majd lakatos ,,diP1om6t' kaPtam. UgYanakkor 6n alegiobban pap szerettem volna lenni,
de Gyulafeh6rvdron az utols6
6vben kinyilt a szemeffi, S tigY
dontottem, hogY ink6bb a csal6dos 6letet villasztottam, mint
a papi 61etet. Szeretem, ha valaki mindig van kortilottem'
lt{sv71 csupdn a sujdt gYer-mekeivel, de szd'mos gYer-

sportolf is volt.
Fiatalabb koromban na-

mekkel igYekszik megszerettetni a KdrPdt'medencei ha-

ponta 10 kilom6tereket futottam. Mindezt a nYolc 6tar
munka utdn, s m6g emellett

zdnkat.

esti gtmndziumba is jirtalrl,
mert k6tszer kellett aettslgrznem. Abban a mocskos kom-

munista rendszerben ugYanis
csak azt a diPlom6t ismert6k
el, amin sarl6 -kalaPdcs, voros

csillag volt, az enY6men vi-

szont kereszt volt, hiszen
Gyulafehlrvarcn, katolikus
iskol6ban szeteztem az els6
6retts6gimet. IeY fjra le kellett
tennem. Szdval ez alilt az td6

Nincsen 6v, hogy ne szer'

-vezn6k hazat, s6t a KarPAtmeden c6nfii1i kirandul6st is a
h6romszdki magyar nagycsal6dosoknak. C6lom, hogy

megismerj6k a hatdron tfli
magyarokat, s min6l szorosabb kaPcsolatokat alakithassanak ki egYmdssal a KdtP6t-

medence legktilonboz6bb
pontjain

616

magyarok. Busz-

nyi hdromsz6ki nagycsalddost
viszek ki minden 6vben a ta'

A koll6giumban, ahol dilaktam, h6szigetelt,
dupl6n tivege zett ablakok
voltak. E gYik eltdv oz6somfil hazalwe azt vettem 6sz'
re, hogy a k6t tibla kozott
egy nagYdarab doglott l6gY
hever. El6szor ugy gondol-

-6kk6nt

tam, valahogY bem ilszhatott,
megvizsg 6lva
de k6s 6bb

a nyil6sz6t6t

hogy az

611atka

r6jottem,

e

m6don

nem kertilhetett beliilre' Ek-

hogy a t6rc61 6s td6r6l alkokieg6s zitlste
felvettek
Amikor
szorulnak.
a KozPonti Fizikai Kutat6tntlzetbe, ha szabad'igy fogalma zrrr,, teljesen beleil-

tott nlzeteink

alatt tudtam m6g szatradni is'

gyarok nem csak H6romsz6-

Megyei bajnok lettern fut6s-

ken vannak.

amit mondtak, s igYekeztem

16ss6k, ma-

ken.

Mi volt

az, &mi mdgis ki-

-billentette ebb6l az dllaPotb6t?

Mint ,56 6s megbizhat6"

-munkatdrsat,

1

98 1 -ben m6saz

t6l eszten d6te kiktildtek

USA-ba, Brookhavenbe dolgoztn. Itt egy nagy, 6ri6si
konyv t6rc aI bir 6 nemzetko zi
laborat6rium miikodott. Ki-

kor lreztem meg el6szot, nyflt a vtl6g. 5tszitz

leszkedtem a hivatalos
ir6nyvonalba. Csin6ltam

l6koz6ha, hogy

nem gondolkodni a sorra
e16m kertil6 furcsa t6nYe-

kilot6rtem
konYvvel
grammnyi

haza.

Ekkortdit ismerkedett
meg felesdgdvel is, hq i6I
tudom.

6 a JATE matematika
Az egYetemen unalmukban asztalt
t6ncoltattak. En, mikor el6'
szak1n v6gzett.

szor hallottam err6l, felh6-

borodt&ffi, de igYekeztem
ut6naj 6rnt a titoknak. S v6gtil dobbenten kellett l6tnom, hogy valami megmagyardzhatatlan van e mogott
is.

meg 6le-

Mikor

ielentek
-tdben a giimbvilldmok?

M6r az Egyestilt Attamokban is rengeteget olvas-

nagyd arab

fick6 megpr 6b6lt

megfojtani a tomott huszonkettes buszon. Eletben ma-

radtam, de h6rom h6naPig
viseltem a fojtogat6s nyomait. A rend6rs6g meghallgatta a tanrikat, majd eredm6ny n61kti1 lezftta a nyomozdst. Persze akkori t6mo-

tam a n6piesen csak ,,matat6

gat6m az eset ut6n rogvest

m6nkfi"-nek mondott jelen-

visszal6pett.
Visszakanyarodva a kiiz-napian csak ingYenesnek

s6gr61. Mikor hazajottem,
elkezdtem gyfijteni az effe
vonatk oz6 megfigYeldseket.

Az

J

mos Miivek vagy Q MOL...
Tudom. Egy szer k6t

tnt6,zetn6I nem nagyon

ortiltek ennek, ahol lehetett,

akadillyozt6k munk6mat.
Azt a sok gyiiloletet, melYet
ekkor kaptam, ellens6gemnek sem kfv6nom. A sok
idegesked6s miatt az dvek
sor6n ot gyomorfek6lYem
volt.

Senki nem tdmogatta

-kutatdsdban?

De h6la Istennek mindig

,
-akadtak
p6rtfog6im.

Am 6k
csak titokban 6llhattak ki
mellettem. Amikor felmondtam a munkahelYemen, minden hidat fel6gettem magam mogott. A saj6t
munkdm, az tgazamba vetett
hit ugyanis jobban 6rdekelt,
mint a tudomdnYos fokozatok halmozdsa.
Mihez kezdett magdban?
- Volt nehfiny kimondottan

-gazdag,

magas 6116sf

ember, aki

izlet-

fgy

v61te, van
abban fantdzia, amivel foglalkozom vagYis a null-

ponti, b6rki szdmfra ingYen
el6rhet6, tiszta, szenny ez6s
ndlktili energia. Mert bizonY
van olyan, 6s bizonYitam is
tudom. Az6ta LS ezzel a k6r-

d6skorrel foglalkozom, 6s
foglalkozunk a cdgemben.
A ,,bdrki szdmdra el6r'

-het6, ingyenQs"
*'nem nsgyon

energidnsk

iiriilne a Villa-

nevezett nullPonti energidr&: nem prfibdlta &z \tletet

eladni & politikusoknak?
Hisz ez remek kamPd'nYt6ma lenne, hdthq emistt fel'

n6lktili energiaforr6sra. tyfjukat tanulmdnYozva
ll l2-ben egy fiatal n6met olyan 6raml6sr csatornilt
v6ndororvos, OrffYreus szokatlan szerkezetet mutat be:
egy kereket, ami 611and5an
forog, srilyokat emel fel, h6napokon 5t lezltrt szobdban
is mozog, s m6sik illlvdnyra

6pit, amelyb 6l aviz nagyobb
energi 6val ldp ki, mint
ahogy bel6pett. Kevesen segitik a munk6jdt, eredm6-

is dthelyezhet6. A kor tud6sai 6s hitelt 6rdem16 emberei

nagy fehtal6l6ja a 30-as 6veken olyan villanyaut6t 6qit,

tobbszor is megvizsgdljdk a
szerke zetet, l6tjdk, hogy
nem kiils6 hat6s mozgatja a

giaforr6s.

kereket. A feltal6l6 nem
furulja el, ink6bb a sirba viszi

titkot, de a 100.000 tall6ros
v6hel6rb6l nem enged. Az
1920-as 6vekben egy ftatal
amerikai elektrotechnikus,
H. Morcy egy fadobozt mu'

a

nyeit nem tudj a hasznosftani. Nikola Tesla, korunk

amrhez nem kell kiils6 ener-

6 m6gis szeg6'
nyen, elhagyatottan hal meg.
Az ehhez hasonl6 esetek,
tort6netek folytat6dnak a
legut6bbi 6vtrzedekig, soffa
t[innek el ilyen tal6lm6nYok
feltalill6ikkal egyiitt. Min-

jel arra mutat, hogY 6vszdzadokkal ezel6tt fontos

den

karolndk.
Rengeteg emberrel be-

tat be, amelyben k6kesen vil6git6 csovek vannak, s tobb

k6rd6sekben tfvl(rtra jutott a

mindhrdbasz6ltem erc6l
Volt aki lelkesedett, volt, aki
hiilydnekndzett. Am az 6lta-

kW elektromos enetgtdt ad

Nem tfrIzils azt illlitanr hogy

l6nos vllasz a szokdsos volt:
effe sajnos nincs Pdnz.

ftzett meg a k6rt vdtel6trat...
Az 1930-as 6vekben egy
osztr6k erd6,sz, Schauberger

-

Bizik a jdv6ben?

Amikor a

negyvenes

6vek elej6n felfedeztlk a Pe-

nicillint, kevesen tudtdk,
hogy ez a szet mat
vagy otven 6ve is-

le heteken kereszttil. Titk{tt a
sirba viszi, mert senki nem

ftztka s emiatt a vil6g.
ebbe tobb milli6rd ember
pusztult bele ezrddt.5 Akik
ISttdk a kiutat, 6s mfikod6,
olcs6 6s tiszta tobbletenergi5t ad6 szerkezeteket kdszi'

a

tettek, azokat eltaPostilk a

prsztrdngokat nem sododa le
a gyors hegyi Patak. KoPol-

,,tudomdny" 6s az ipar vezet6i. Emiatt marad a szeg6ny-

megdobbenve l6tja, hogy

s6g,

a nyomor, az

energi avillsdg

6s a

mert a

korny ezetszennye-

szem, hogy az 6n
6letemben jelent6s
el6rel6p6s tort6nik.
Am a furcsa jelens6-

borotvadlen t6nco1.
M6r csak n6h6ny 6v

tudomdny
szdmdra. En nem hi-

itt

maradnak tovdbbra is, a szemi.ink
eh6tt. Csak nem mindenki veszi 6szre.Ha
felfedezzik e lehet6sdgeket 6s felhaszndljuk azokat, egy
ttsztdbb, eg6szs 6ge'
sebb vildgot teremt-

gek

hetn6nk

ut6daink

szilmfra.

Nem 6n vagYok
az els6, aki szerctnd
a figyelmet felivnt az
ingyenes, ttszta, Yeg

26,s. Vildgunk l(ujra

van hdtra az utols6,
v6gleges robban6sig, 6s az ebb6l ad6d6 gazdasdgr, tdrsa'
dalmi v61s6gig. Ezt

az onmag6t felem6szt6 6letm6dot

nem sokdig folytat-

hatjaavil6g.Aforradalmtan r6gt tal6lm6nyok elterjed6se
elhdrithatnd a ve-

Vagy mdt
A tort6nelem

sz6Lyt.
k6s6?

most

kis6rtetiesen
ism6tli onmag6t...
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