Nekrink, akik a sorokat irjuk,
bejjrva n6pek orsz6,g6tj6t
- erkolcsi afelfigilsit
m6dunkban volt megismerni mis n6pek
6s viizonydt- a
Teremt6hoz. Megdllapithatjuk, hogy b6r akadnak, akik {bnyesebben 6s hangosabban valljdk meg hittiket, de olyan 6szint6n 6s tiszta sziwel kevesen
borulnak Isten szine el6, 6s kevesen ejtik olyan gyermeki allzattal a sz6t:
fdesarydnk!
mint a magyar
- ut6dai lenn6nkn6p.
M6ltatlan
honfoglalds el6tti 6seinknek, hogyha a
kereszt6nys6ggel felvett hittink alapjait, elhallgatni akarndnk a Feh6r L6
Legendijiban. . ., 6seink EGYISTEN hit6ben 6s erhallgatndnk, hogy a sz€ps6ges Szfiz Mdria kultusz is ott virigzottm6r a pogdny 6smagyarok si,trilbin
term6 Boldogasszony k6p6ben
mint olvashatjuk kr6nikjsaink tollib6l.
Az 6-hit, pdrosulva az ij-hitinkkel,
vdgteren erkolcsi alapot jelent azl
csakis ez a mindenn6l cr6sebb alap, a tiszta, m6lys6ges, Istenbe vetett hit
6s az abb6l 6rad6 erkolcsi er6 k6pes arra, hogy n6pek tenger6ben megdlljunk. 6seinknek is megvolt a fogalmuk aHazir6r. Mrnt otashaqiuk, szent
volt a temetkez6si helyiik, mert az csak pora egyestilt ott a folddel... ez lassan f,tment a Heza fogalmlvi; szent a hely, amelyb6l v6tettiink, s szent,
amelybe t6tetiink!
Vajon Krisztus p6lddi ellen cselekedtek-e a magyar el6deink? Nem!
N6zziik Krisztus plldijit. Lukics evang6lista 19. r€sz 4r. verslben azt
mondja: ,. . . 6s amikor kozeledett
l6w6n a vdrost, sira azon. . .t
J6zus
Dr. Ravasz reformdtus ptispok -igy megyarizza
Lukilcs eveng6list6t:
,,...Krisztus embers6ge zokogott fel a fijdalomban, riwa a v6rost, szril6foldj6t,
amely elpusztult... micsoda 6rz6s lehetett az, hogy konnyekre
-

Nagy Szenved6t, aki konnyek n6lkiil vitte a Golgotdra az emberis6g
lrfineit? J6zus embers6ge zokog a foldi haz6€rt, ov6 volt az orokk6val6s6g,
birt az eg6sz folddel 6s m6gis fij6an drdga volt neki egy parinyi fold, a rajta
jlr6-kel6, szomord emberek, hegyeknek, volgyeknek 6des vonala, az anyarryelv csoddlatos muzsikija, dtoroklott szenved6sek, 51mok, 6s rem6nyek
szoved6ke. Kicsiny volt az 6 hazija, kem6nyszivfi 6s megvetett nepe, idegen
rryelve, kop6r, vary egyszert ahatira, s m6gis konnye hullt a haza foldj6re,
.iaja szSlh felette, a fijdalom, mint egy kiterjesztett szirny, f?3lten betakarta. . . "
Mit sz6lnak a fentiekhez azok, akik Krisztus koveteinek tartjik magukat, de ahazihoz val5 hfis6g 6s szeretet fogalmdt tagadjdk? Avagy; megismerni sem 6hajtjdk?
Magyar n6piink, hogyha nem lenne hordoz6ja m6g tudat alatt is ezen
erkolcsi er6nek,
meg nem maradhatott volna azon a hely6n Eur6pdnak.
Eljon az id6 el6bb-ut6bb
minden n6pek fol6. El6rkeznek a Tort6nelem
nagy keresztitjihoz,6s el6ttiik lebeg a l6t-, vagy neml6t k6rd6se. A nagy
tort6nelmi fordul6kkal j:ir6 id6k elsoprik azokat, akik nem erkolcsi alapokon 6llanak. Mik6nt a term6szetben, rigy a Tort6nelemben is pusztitanak
n6ha nagy, v6res zivatarok...
Magyar nemzettink folott a koz6pkorban vonult it egy a maihoz hason16 szornyfi vihar 6s Nemzetiink a lenni, vagy elpusztulni szornyfi k6rd6s6t
l6tta az orszig folott, ldngbetiikkel irva.
Keletr6l zfdult akkor is a vihar... a torok elindult, hogy ad6fizet6jtv€
tegye az osztrdk r6mai csiszirsigot Utj" keresztiil vezetett Hazdnkon.
Nem tudjuk 6s neh6z elgondolni is, hogyan n€zne ma ki Eur6pa t6rk6pe,
hogyha 6seink 6tj5ba nem dllanak a Nyugat fel6 igyekv6 h6d(t6knak?
Otthon, az iskoldkban tanultunk valamit
most ldtjuk, milyen sz6na,lma- Kint k6borolva a vildgban, a
san keveset
a torok h6doltsdg kordr6l.
ktllonboz6lev6ltdrakban
tekintve sz6jjel, azutin kiilfbldi nyelveken me$elen6 irodalmat olvasva l6tjuk, hogy sokkal b6vebb rnagyarizat is van a torok
h6doltsdg okdra. Es most tudjuk igazSn felm6rni, ezeket a kiilfoldi forrdsmunkdkat llwa,, hogy 6seink micsoda emberfeletti er6kifejt6st vittek v6ghez,
nem maguk6rt, hanem a lrragyar jovend66rt. Kiilonosen feltfin6
sok helyr6l hozza, a dokumentumokat a megyarorszdgi torok hadjdratr6l 6s
annak okair6l Harold Lamb, amerikai tort6n6sz, aki Suleiman the Magnficent
(,,A csodilatos Sulejman") cimfi konyv6t torok bardtainak ajdnlja el6szaviban, s a torok nagys6gnak kivdn mfv6ben eml6ket i'llitani. M6dfelen
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Lapunk nemr6gen megjelent sz6m6ban kozolttik a szabrd foldon 616
magyarok Nemzeti M lSgs zovetsd g6nek v6 lem6ny6t a,,magzatelhaj tds sal ",
valamint a ,,fogrmz6st megel6z6" tablett6kkal szemben. irtut
o., t ogy
azoknak, akik ismerik magyar n6p szellemis6g6t, semmi okuk"ttarra, hogy
^ aJovend6
gyiszbesz6deket tartsanak
felett. Nagyobb viharokat is kibirt mdr
a magyarsig 6s 6t6lt sok olyan idegen hatalmi tdlsrilyt, amely elnyelni igyekezett. Eml6kezetes, hogy v6lem6nyrinket, n6piintbe vetett sziklaszildrd
hitiinkre dpitettiik
a mawarsdg erkolcsi erej6re. Istenbe vetett egyszerii,
- hogy m6g tudat
de 6szinte hite 6s az,
alatt is tart6zkodik mindent6l. amelv
neki idegen

a

ajdnljuk ezt a konlruet elolvasni mindenkinek, akinek m6djdban van, mert
ritka 6rt6kes felvildgositdsokat szerezhet bel6le... Land ofwar... A hdborri
orsziga... Magyarorszig... term6szetesen Harold Lamb konyv6ben az esem6nyek szinhelye. Zrinyi Mik16s, a szigewiri h6s, igyjelenik meg el6ttiink Harold Lamb konyv6ben, ahogyan
sajnos!
nem ismerhettiik
meg a magyar tankonlrueinkben sem... Suleiman,
a csoddlatos hadvez6r,
csoddlatos ellenfele.. . ! Aki teheti, olvassa el, minden konyvtdrban megvan.
. Milyen lehetett a magyar csalddok sorsa abban a borzalmas viharban?
Aldott fiSny melengette a kis csib6ket v1d6 szilrnyak alatt. .. magyar asszonyok v6dt6k a fbszket, amelyben kikeltek ezek a dr6ga apr6s6gok... akiket
rigy vettek akkor, mint
ljristen legdrSgilbb aj6,nd6kt...
A"
6let, pedig az anyilkon ^z
keresztiil rijul meg. .. igy lesz az ^"EfETnT.
enya a Teremt6
munkat6rsa mindorokk€, amig6let van a foldon. Es ilyennek l6,tt5kan6ket
a fbrfiak is... Isten munkatdrsainak, az 61et orokk6val6s5g6n6l... orok munkatdrsnak a fiirj oldala mellett... 6rt6ktik mindenn6l dr6g6bb volt... 6desanydk voltak. Az akkori id6knek megfelel6en n6ha nemcsak a saj6t gyermekeiknek, de sokszor mdsok gyermekeinek is. Es nem firadtak bele ebbe a
magasztos hivatisba... koteless6gbe... Magyar N6k voltak. A tort6nelem
kivdnta erejiiket... de sziviik, lelkfik minden rezdril6s6t is... 6s konny(iszerrel adtdk. Milyen szeg6nyek lehetnek azok a. n6pek, akiknek tort6nelm6b6l hiilnyoznakezekaz orok M6csesek... az anyas6g, a honlednyi l6lek,
a nemzeti szellem orok m6csesei... Es milyen gazdagokvagyunk mi,
elesetts6giinkben is, olyan kincstink van, nem sokaknak... k6szikla er6s
hittlnk. Hittinket er6siti 6seink p6ld6ja, akik tril6lt6k Mohdcsot... majd a
kovetkez6 gyiszokat... 6s 6l e magyar.
Miel6tt el6venn6nk orok M6cseseink... R6gi Magyar Asszonyaink
korabeli levelez6s6t, hogy azokat olvasgatva, tjra €rezzikfbnytik ma is 6ltet6 meleg6t, tegyiik le ahSla 6s kegyelet vftigait dr. Thkdts Sdndor kegyesrendi tanfr, rk. Piispok sirjira. Dr. Tak6ts gyfijtotte ossze 6s adtt hj ezt a
remekmfvet 79 14-ben MagyarorszSgon.
Amennyiben szivink szerint cselekedhetn6nk, akkor Thkdts Sdndor
konyv6t igy, ahogy van... sok-sok p6lddnyban kinyomtatndnk... s minden
616 6s eljovend6 magyar n6nek odaadndnk s hagyndnk, olvasni. rJgyanis
nemcsak a R6gi Magyar Asszonyok levelez6se, de a Thkdts Sindor irdsa is
olyan, hogy szinte €rezzik; nem szfint meg a haldllal pesztrdlni a lelkeket.
Most is tenit... oktat, 6s p6lddt 6llit Thkits sdndor nemcsak Isten orsz6ga,
de a Hazink szolglrlatilra is. Hazinkban a nemzeti szellemis6g ellen hadjdr48

let indult rn6r az I. vildghdborf e16tt. Mikszdth is sajndlkozva emlegeti m6r
rrrfiveiben a nemzeti szellem
t6ved6s ne ess6k
nem satnyul6s6t,
lranem
szim(izet6s6t!!! Es, amikor a nemzeti szellemis6get
szilmfizni
;rkarjdk n6hdnyak, akkor olyan hatalmas szellem6rilsokat termel ki magdb6l
Nemzettink, mint Thkits Sdndor, aki egyetlen munkdjdval is; a magyar
r)emzeti szellemet emeli magasba fhkly6nak. El6nk t6rja a legragikusabb
rnagyar kornak szellemi nagysdgait,
kovetend6 p€Idinak. Amit lehet,
rnindet megtesziink, hogy min6l er5teljesebben emelkedj6k ki Takdts
Sindor munkS.ssdga is 6sanydnk levelez6s6n6l, a jelen szfikre szabott has6bri lapjain is.
Koszonetet mondunk azutin dr. Feh6r Mihdlynak, a montreali reformdtus lelkip6sztornak, aki Takits Sdndor konyv6t kihozta az Ohazib6l €s
konyvtdriban d6delgeti. Helyette egyebet is hozhatott volna, de kincsk6nt
hoztaaz Ocednon 6t..-

Mit koszonjiik azoknak, akikr6l sz6l ez a konyv, mit koszonjtink a R6gi
Magyar Asszonyoknak?
Any6ink... N6ktek koszonjiik, hogy Istenbe veretr hittinket lelktinkbe
p16nt11tdtok... koszonjtik Krisztust... koszonjtik a dr6ga Nagy Szenved6t,
Hazinkat, akit Ti tartottatok meg magyarnak. Legyen eml6ketek 6ldott, 6s
szellemis6gek fbnye mutassa az :utat rij- 6s nj 6vezredek fel6...
Dr. Takdts S6ndor irjr: Az ember izl6se 6s felfogdsa napr6l-napra vdltozhatik. Nevets6gesnek taldlhatja, amit j6mbor eleink sz6pnek 6s magasztosnak tartottak. Gdny tirgyivi teheti, ami azel6tt nemzetiink f?Sltett kincse
volt. Lealacsonyithatja a felemel6t; kacaghatja, gyfilolheti, amit egykoron
odaad6an szerettek 6s tiszteltek. De egyet soha el nem 6rhet; azt soha meg
nem akadilyozhatja, hogy a m6lyen gondolkod6 l6lek ne keresse, ne szeresse a r6git, a magyart, a nemzetit; ne csoddlja azt a munkis tiszta 6letet, azt a
minden izrben nemzeti gondolkozdst, azt a k6n6l szilirdabb hitet, amely a
){lI. szizad n gy maryar asszonyainak 6let6ben orok p6lddul fel6nk ragyog. Aki melegedni akar, kozelebb megy zt6zhoz. Aki magyar lelk6t akarja felviditani 6s felmelegiteni, olvasgassa r6gi nagyasszonyaink megsdrgult
leveleit, s m6lyrehat6 szemmel tanulmdnyozza. azokat, l6lekmelegit6
felemel6 hatdsukat lehetetlens6g nem €reznie. Hangjuknak egyszerfis6ge

€s
6s

kozvetlens6ge csak fokozza a hatdsukat.
A levelek, amelyeket nagyasszonyaink irtak, az 6 6letiik legszebb dics6rete. Emellett m€g az a j6 tulajdons6guk is megvan, hogy ezernyi apr6s6ggal szolglrlnak a r6gi maryar csalSdi 6let meg6rt1s1hez. igy hit miivelts6g-
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tort6rtettinknek is els6rendii forrisai azok. Ilyen m6don az eg€sznemzetet
6rdek16 c6l e leveleknek s veliik az ir6iknak a megismer6r.. "

***
E sorok ir6ja meggy6z6d6se, hogy olvas6ink els6sorb an arra kivdncsiak, hogyan 6ltek... s munkdlkodtak a szigewdri hdsnek
akir6l koztudom6sf, hogy feles6ge nem magyar n6 volt
gyermekei.- Mieldtt rit€rnlk
egy6b kortilm6nyeik ismertet6s6re, zrinyi- r"ianak egy level6t
kozoljtik,
amelyet 1585. mircius h6 1 l-€n irt az ur6hoz, €rezvlnleteteged6s6t.
Thkdts
sdndor irja, hogy Zrinyi Kat6t
Forgdch Imr6n6t
balsej[lmek gyotort6k a sztil6s el6tt, de arr6l level6ben
semmit nem 6rz6keltJt,
hogy urit ne
aggassz^ vele a torok ellen val6 harcban.
irjazrinyi Kata 1585. mircius 1r-€n
Atyafristent6l
_"Kfvdnok -az ,.r,i, 6, l.lkir,
az. Krisztus Sltal kegyelmednek kimondhatatlan sok j6kat,
kiben hogy 6n 6des szivem-lelkem uram, s szent fels6ge kegyelmedet
sok
ideiglen megtartson, szent nev6nek tisztessdg6re 6s ketyel-".drr.k
ridvostiszta.szivb6l konyorgok a szent fels6genek. Siilon, legyen hila
az
l;s!r.'
lJristennek, j6l vagyon, az tobbi (gyermek) is, legyen hSra azUiistennekj6l
vannak, 6n pedig napr6l-napra mind nehezebben vagyok. Tovdbbd
szerel-

mes szivem, 6n 6des uram, kegyelmedet k6rem, hogyha kegyelmed
engem
sz€ret' ne k6s6k kegyelmed ott, hanem siessen k"gy.h.J'haza!
Azon is
k6rem kegyelmedet, mint szerelmes szivemet, 6n 6des uramat,
hogy ke_
gyelmed az inast6l irja meg 6nn6kem, mely nap indul kegyelmed,
s mint
merre j6 kegyelmed haza, hogy tudhassak kegyelmedb"e elibe
kiildeni
Tiencs6nbe. En innen kegyelmednek semmi hirt nem irhatok;
mert sehonn6t semmit sem hallok- Sz(wel ajdnlom kegyelmedn ekaz lnholtomig
val6
szolgdlatomat 6s az 6n kegyelmedhez tiszta szivb6l val6 szerelmemet,
mint
szerelmes szivem, lelkem 6n 6des egyetlenegy uramnak...',
]udjuk, hogy akadnak majd, akik ezt ,til,rrt megmosolyogjdk... kine_
vetik. De azt is tudjuk, hogyjonni fog egy" olyan korJz"g ,-"t] majd
a mi
nyelvezetrinket mosolyogj"
t:gyan6gy.Egy bizonyor, t ogyi* ismerjtik
a r6gi id6k szellemis6g6t, aT.g
hiwestirsi viszony magasztos ,roltdl, ameiyet
zrinyi Kata level6b6l olvashatunk, akkor kev6s okunk lesz a ghnyra a

ir magyar csalSdi 6letben kell keresniink. Bdr a torok betelepiilt hozzink,
ll5r a harc szakadatlanul drilt; a haladds 6s fejl6d6s Rudolf csiszir koriig
:illand6!!! A nemzeti visszahatds s vele egytitt az eglsz nemzeri 6let teh6t 6l

virul. Nemzeti saj6tossdgaink, nemzeti on6rzetiink s nemzeti nyelvtink
jobban nem h6ditottak, mint ebben a zavaros szilzadban. Az ilyen
h6ditis kivdl6 pdldaadds n6lktil nem lehets6ges. S kikjdrtakvolna el6l aj6

6s

soha

p61d6val, ha nem a legkivdl6bb csalddjaink?

A XVL szizadban minden f6riri v6rkast6ly, minden nagyobb udvarhilz
nemcsak egyetlen hizaspirnakvolt a fiSszke, hanem eg6sz sereg ifrinak 6s
lednynak a nevel6 iskoldja. A l6nemess6g 6s a nemess6g nem zz iskoldkban,
hanem a kast6lyokban 6s az udvarhdzakban nevelkedett,
Sdndor.

irja

Thkdts

Ez nemcsak Magyarorszdgon volt igy, hanem szerte az eg€sz vilSgon.
Olvashatjuk a mds ndpek tort6nelm6ben is, hogy hasonl6 volt a tdrsadalmi
berendezked6s orszdgaikban. Elt6r6s legfeljebb ort volt, ahol ismeretlen
volt az emberiess6g szellemis6ge , s az al6rendelt szem6lyekkel nem bdntak
emberi m6don. N1lunk, nemcsak a koz6pkorban, de m6g a k6t hdborri
kozott is szdjr6l-szdjra sz6ll a mondds, hogy mindent, amelyet a Teremt6
mell6nk rendelt... ember, mint aki Isten k6pe misitviseli, bdrmilyen rangban is
nov6nyi, avagy 6llawll6gazon r6sze, amelyet el6rhettink, s
-very
r6la gondoskodhatunk,
rendelve lett arra, hogy Isten kegyelm6t 6s Krisztus
szeretet6t vele 6reztessiik. Nem iskolai tantirgyk6nt szerepelt ez a t€tel a mi
tdrsadalmi 6letiinkben sem,de az eny6k tan(tdsi rendjdben els6 helyen illt.
Onnan kaptuk magunk is! Es szivesen adjuk tovdbb.

Forgdchn6 sorain.
xvl szizad, vagyrs alegrnagyarabb kor irja Takits Sdndor lel.kesed6s6nek,
4
lovagias szellem6nek m6ly valldsossdjdnak
az okit6s rug6j6t,
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Erdemes ktilon is foglalkozni

a

XVI. szbzad magyartdrsadalmi szokisaiR6gi Magyar

val. Dr. Tak6ts Sdndor igen szeml6letesem io"ri

Asszonyok cimfi konyv6ben.

^"t

Legut6bbi szdmunkban kozoltrrk, hogy a szizad, szokisa szerint

a

nemesek 6s a f6nemesek gyermekeiket 9-10 6ves korukb an
m6r mds csalidokngg adtSk, hogy ott tanuljanak 6s nevelkedjenek. veltik egyiitt
n6ttek fel

veliik egytitt lettek nevelve ez illet6 csaldd tisztjeinek, sz"olgdinak gyer_
Teir a nemes ifakjobbdgy-inasai 6s a nemes lednyok ,zorgaio-rea"yri. a
!6knak is, meg a lednyoknak krilon-kiilon nevel6i voltak -l irj^dr. Thkdts
Sindor. Valamennyi rygl-_.! ifri, le6ny 6s szolga, eh6z urfttjdesapjdnak,
a h6z 6rn6j6t 6desanyjdnak hivta 6s rartotta.
J6maguk, pedig valamenynyien atyafi-szolg6k n6ven szerepehek, ak6r nemes&,
lei"ki,1"6b6gyok
t6nek l6gyen.
Innen ered az, hogy a legktilonboz6bb nevfi csal6dok gyermekei
olyanokat neveznek 6desapjuknak 6s 6desanyjuknak, akikh., "rlhlaorrk6ppen
m6g rokonsdg sem f6zte 6ket.Tahy Zs6fiap6rd6ul Nddasdyn6t
any;dnak 6s
Nddasdyt ,,ap6m-uramnak" mondja 6rllani6an leveleiben.
,,Er, ,r6L,', _
irja Tahy zs6fia Nddasdyn6nak 1555. jrilius g-6n,
mint szolg616le6nyi6s

nak parancsoljon 6s megl6{a nagysdgod, hogy nem- leszek az

leiny 6n6l mindenestiil

tolbi

szolg6r6

hedbaval6 szolgil6ja. . .,,
szLzad urai 6s asszonyai igazi epai €s anyai szeretetter vett6k
fo gva

A xvl.
koriil azokat, akiket hizukba fogadtak-Fdj6iziwel n6zt6k, amikor felcseperedv6n, tlvoztak hizukb6r. Devecseri choron Margit, k6ri
pl.
Batthyfnyn€t, hagyni n6la zrinyi Zsuzsanna 5rv6csk6j6t, lnert
m6g az

6desanyjdnak sem adja vissza. A kormendi ltr. Missile ,, TZ0l.
Q(VIL szizad
imm6r) szerint igy ir: ,,Sz6nj meg engem , szeglny megkesered
ett sziv(i
any6t, fogj mellettem_ 6des asszonyom, mert haiilt ,".rr.r-"d.k
az wermek6rt... Soha kezemb6l ki nem adom. Lelkem 6des szerelmes asszonyom,
j6
6s kedves villasztvdrok... "

L2 , a r1gi magyarsdgot nem kellett a ,,demokr6 ci6ra,, oktatsatni 6s a
.
demokrdcidjukat

nem kcllett goly6sz6r6val k6nyszeriteni a tdrsadalomra,
hanem orommel fogadta sziv6be mindenki. A nemes urak gyermekei
ugy,anigy, mint a jobbigyok gyermekei r6szesei lehettekjav"k""l.
Hogyha
pedig olyan szeretertel tudtak fiiggeni m€g agondjukra Lirottgyermekekr52

kcl is, mint azt a Devecseri choron Margit level6b6l lithatjuk, el kell
lriggytik, hogy szemrik el6tt tartottik a saj6t gyermekeik nevel6s6t is.
l(iilonosen j6l esik most olvasgatni, amikorjelsz6lett az,hogy a gyermekhcn hagyni kell az osztonoket lsrfejl6dni... hogyha pedig tudjuk

ir, hogy
"ri t"rtjii.
korunkban a gyermeksziil6s is fbjdalommentes mdr... nevelni ,.szriks6gesnek,
elmondhatjuk, hogy igen l6nyegest fordult avllig.
Dr. Thkdts -Sdndor irja, hogy volt olyan rdvarhilz, ahol egyszerre 70-g0
szem6ly evett a csel6ds6gen kivtil. Az orszigpedig m6dfeleti szeg6ny volt.
S az akkori Magyarorszdgon osszesen n6gy f6riri asszony akadt, aki a korondzison megjelenhetett... mert nem volt megfeleld ruh6ja! De eg6sz sereg
ifiri 6s le6ny tanult 6s nevelkedett udvaraikban!l! pdlddul az akkor hatalmai
llatthydny Krist6f cip6jdn eg6sz sereg if ri 6s leiny nevelkedik, a sajftt fia
Ferdindnd kirdly udvardban tanul 6s onnan irjaaz 6desapj6nak:
,,K6rem kegyelmedet, mint szerelmes uramat, atyilmat, hogy tekegyel_
rned mondj a az €n szerelmes asszonyomnak, anydmnak, hogy 6nn6kem

inget kiildjon 6s feh6r nadrigot; mert immdron nincsen mit viselnem...
(Kormendi Ltr. Missiles 1550. szept. 20. B6cs)
Irja Takits Sdndor, hogy a kirdly
Ferdindnd 6s Miksa is
risz6h a
urakra, hogy n6ha hozzik fel- a feles6geiket B6csb e. Batthyiny
azt
\?sy^t
felelte egy alkalommal, hogy az nehezen megy, mert ahhoz fbny 6s pompa
kell,
az pedighidnyzik a rrragyar asszonyokndl...
A-tovdbbiakban eml6ket dllit Thkdts anydinknak a kovetkez6kben:
M6lyrehat6 szemmel azt l6tjuk, hogy a magyar asszonyok a maguk
egyszerfis6giik
szerint semmi 6lvezetet nem taldltak abban, hogy az udvar
koriil ragyogjanak €s pompizzanak. Szivesebben voltak otthon, tobb oromet okozott nekik a csalSdi 6let 6s a gezd6lkodds, mint e f6ny 6s pompa 6s
a mulatsdg. A K/I. szizad magyar asszonyainak otthon az unalomra nem
igen maradt idejiik. A fiirfiak az idejiiket veszedelmes v6gv6rakban a torcjkokkel val6 harcban toltott6k. A hdzuknil ritkin fordultat meg. M6r most
emigyen az eg1sz gazddlkoddst, e nagy udvarndp minden gondjdt ah6ziaszszonyoknak kellett intlzni... Forgeteges t6li estdken csipk6t vertek, fontak,
varrtak, h(mezetek. olvashatjuk a bizonysSgilt; ,,Erette leszek
ezt
Batthydnyn6nakjelentik
nagysdgod parancsolaqja szerin t, hogy csipk6ket
- (orsz. lev6ltdr. Nddasdy lev.) 1562-ben
csin6ltassak az lednyokkal"
Batthydny Ferencn6 irja a nidorispdnn6nak ,,J61 tudja kegyelmed, hogy itt
menyegz6 n6lkiil soha nem vagyunk... Kiildje el kegyelmed az koszorrit,
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csak,az form5j66rt, az kot6snek misfitveszem. (Mintdt vesz egy p5,rtir6l.)

Orsz. Ltr. Nddasdy lev.
M6s volt az akkori rokoni levelez6s 6s rokoni kapcsolat is, mint napjainkban. Bens6s6gesebb volt, m6lyebb alapokon nyugodott.
Thkits Sdndor
Forgdch Imre level6t kozli, amelyet Zrinyi IGta {brJe a s6gordnak, Zrinyi
Gyorgynek ir: ,,Mely nagyk6vinsdggal akarjuk hallani idejov-etelrik et, azt
mi
semmi nyelr,wel ki nem mondhatjuk. Az €n szerelmes Katdmmal 6gy
v6rjuk r6gtiil fogvdst kendet, mint ezlsrennek irgarmit,kit 6rw6n kegyelemed,
mentsen meg benniinket az nagy gondtul..."(Kormendi ltr. 1579]mmdr
ben) A r6gi magyar asszonyoknak egyetlen sz6rakoz6sa volt, hogy eg6sz
udvarn6piikkel haldsztak. A halast6 nemhihnyzott sehol. Madtarfusztak, 6s
a
zsih:n6nyb6l mindig juttattak a t6vol harcol6 uraiknak. Az akkori kedves
humor szerint orokiti meg, pl. pethes Benedek a feles6g6nekzs6km6ny6t,
amelyet egy nyuldszat alkalmdval szerzett. pethes Benedek irja feles6g6i6l:

,,...mindaddig nyrlisza, hogy tegnap kilenc 6rakor egy fiat fog".L i,.'
.gylft fekriszik az gyermekfuevat." (Kormendi ltr.)
val6sdgos verseng6s folyt kert6szked6s kortil
irja Tak6ts Sdndor
__
" a pillrnit
boldog volt az a f6asszony, aki
-,
elnyerte.- N6iasdyn6, Batthydny
Ferencn6, a bin feles6ge m6g ekfiposztitis maguk tiltett6k. A kert6szkedds
olyan magas fokon i,\y
\agyarorszfugon a XVI. szSzadban, hogy m6g
B6c-sben is diiat nyert.. Krilfoldre ktildozgett6k a gyiimolcsolt6
,igakai, gyiil
molcsoket. Maguk dolgoztlk fel a gyiimolcsoket... virfugvizetcsiniltak.
Az
aszalison kivril lekvdrt, dinnyesajtot, szilva- 6s almavizet. Hogyha valaki
mostan mind ketten

valami rijat fedezett fel a gyrimolcsfeldolgo z6sa ter6n, azonnelkozolte
azt a
tobbiekkel.
Mi, k6sei unokdk, igy €rezzik, hogy h(itlenek lenn6nk 6sanydink szakScstudomdnyihoz, hogyha nem kozoln6nk egy receptet, az 6 konyhSrkb6l. Annyifble gyiimolcskonzervdldsi m6dot mutatnak nektink, mint a
tudomdny csricsdt, hogy nem lesz 6rdemtelen megn6 zni azta r6gi receptet.
choron Zs6fia irja r569-ben Nddasdy Krist6fn6nak. ,,Kisasszonynap ut6n
val6 pdnteken... Az bereczket (barackot)
irja- meghdmozom sz6pen
- teszek, 6s borsos mlzetteszek
6s azbereczk magva helyett egy f6l mandoldt
rei €s tiszta deszkdra sz6pen rendelem, az kemenc6ben rigy szhraztommeg.
Az szllva-llktdriumot igy is csindlom, hogy ez szllvht meghdmozom 6s
meghasogatom 6s sz6pen deszk6ra rendelem. Az magvfttme[toretem
6s az
magvabelit az magva hely6be teszem s borsos mlzetontetek re6
6s 6gy sz6raztam meg kemenc6ben tiszta deszk6n. H6jast6l a szilv6t, ha csindlom,
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r, lrdt csak fElfelel meghasitom az szllvit, 6s az magvilt kiveszem 6s megtol('tcm, az m gva belit ez m6g magva hely6be teszem 6s borsos m6zet onte-

rt'k bel6 €.s az deszkira rendelem, 6s rigy szirazttm kemenc6ben...', (Orsz.
I t'vtdr. Nddasdy lev.)
Olvashatjuk tovibbd a r€gi magyar asszonyokr6l, hogy a majorsdggal, a
lfizi szilrnyasokkal is saj6t maguk foglalkoztak. Pdv6kat, gyongyryrikokat,
lrrdakat, kappanokat m6g kirdlyi udvaroknak is kiildozgettek. I. Ferdindnd
I'irily pl. janudrban,
fiatal libdkat kapott aj6nd6kba Nidasdyn6t6l, akinek
Ferdindnd kirdly kiild ajdnd6kba szdrnyasokat 1546. jantSr 6-6n.
'iszont
t )h, boldog id6k, ... amikor m6g a kirdlyok is oromet taldltak az llyen epr6

jfnd6kokban...
,,R6gi magyar asszonyaink szdll6ig6je voh, amelyet e fiatalsfugnak hirtlctni soha nem pihentek
irja Takdts Sdndor, illewe id€zi egy r6gi lev6llr(51: ,,...magadat is, j6szdgodat is megdldja az Isten, ha az irgalmassdg cselekcdeteit gyakarlatosan miveled..."
Az igy nevelked6 lSnyok term6szetesen mindazt megtanultik, amit ide*cn anyjukt6l ldttak 6s hallottak. igy azrtin bel6liik is der6k majorosok 6s
.r

16 gazdasszonyok v61tak.

olvassuk, hogy az udvarhdzakban nagy gondot forditottak a valldserkolcsi oktatdsra is. Isten ig6j6nek hirdet6je n6lktil, egyetlen udvarhdz sem
volt. AXVI. szizad nagy asszonyinak legszebb er6nye 6s tulajdons 6ga,hogy
e vallds dpoldsa ter6n p6ldaad6k voltak
(s 7y1, amit hallotirja Takdts
tak a lelkipdsztorokt6l, vagy olvastak, odaaddssal csopogtett6k a fiatalsdgba. . . "
,,...magyari €rz6s dolgilban sokszor m1gaz urakat is feliilm6lt6k... nem
csoda, hiszen 6k foglalkoztak a folddel, tehit szeretniiik is kellett a foldet,
ahol 6ltek. .. mir gyermekkorukban, igy sz6lv6n a szemiikkel ldttdk a torok
harcokat. Littlk a diadalmas hazat€r6 hadfiakat, akiket asszonyaik a legnagyobb orommel 6s lelkesed6ssel fogadtak... De littik a gyiszt, a fijdalmat
is, ami az elesett vit6zek nyomdban timadt. S a fog6kony gyermeki l6lek
hamar meganulta; ldngolni a nemzeti dics6s6g6rt, vigy6dni a nemzeti
c6lok utdn..." 5z6 szerint dr. Takdts Sdndor kegyesrendi tenir szevaitid6zznk.I-Jgy €rezzik, hogy nem el6g csak ,rrgy"rrrtrryaink levelez €s€t id6zni,
hanem kell, id€zzik Takits Sdndor szaveit is. Lelkipdsztor. Soha annyira
nem v6gy6dott a megfbradt magyar l6lek a pisztor utdn, mint jeleniinkben,
s oly j6l esik, hogy Takits Sdndor soraiban nemcsak a lelkipisztort, de a
magyar l6lek pdsztordt tisztelhediik.
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A )Cn. szizad orokos hiborrii hamar elsze g6nyite tt6k az orszdgot. lJrat

('szm6t

juk, hogy Hazdnkban teljes er6vel kezdi itj6t az rij hir terjed6se, azonban,
mint irja Thk6ts Sindor: ,,Az ii hitr6l (a reformdci6r6l) unos-untig eleget

vetrink... Eddig m6g senkinek sem jutott esz6be, hogy az fj hit ter1t'delm6t 6s h6ditisdt a csalddi levelez6sek szelid fbny6vel igyekezett volna
rrrcgvildgitani. Pedig b6ven sz6lnak err6l a csalddi levelek is 6s tartalmuk
, iszint6bb, kozvetlenebb 6s igazabb minden politikai ir6sn6l.
Mi6rt nem ne
rrrduljunk teh6t a sot6ts6gbe ezekvllilginil?
A reformfci6 m6g alig tekinthet vissza pir lvtizedre, s Hazdnkban a
/'rinyi Mik16s, Forgdch, Batthiny, Nddasdy csaldd protestins. Es a csalddok
t;rgjainak sohasem jut esz6be, hogy a mds felekezeten l6v6knekvalamit szenu.ikre vessenek. A legjobb viszonyban vannak a protestdns 6s a katolikus

je magit,

(

6s szeg6nyt egyarlnt nyomta a rohamosan terjed6 elszeg6nyed6s.

Am a kor
m6ly vallisossdga nagyon felvirSgoztatt^ az emberszeretetet _ iria Takjts
Sdndor.

A

xw.

szdzadot azonban nemcsak a torokkel val6 hfbo.iskodds tette
zajossd, hanem akkor kezd6dikaz rij hit terjed6se is. Tudjuk, hogy
Luther
Mdrton 1517. okt6ber 31-6n ftiggeszti ki a 95 pontb6l dll6 t6tel6t, 6.s aztlit_

irtak. Egy emberolt6 is kev6s arra, hogy az ember a rengereg anyagon 6tvers m6gis
nekiink rigy tetszik
mint hi azlngerurt elemek

-

-

lriispok tagjai is a csalddoknak, s gyakran vend6geskednek egymds h626n6,.1.
iomba m6dra emelkednek az iskoldk Es egyhizak, s mindegyik mag6nosok

dolgokr6l
teljesen migfeledkeztek
volna. Felszedett szemoldokkel, tfizt6l gyulladt tekintettel hirldettek min_
den olyan dolgot, aminek nyomdban csak gyiilolet kelhet, kigyd-kovet
frijtak egymdsra s nem vett6k 6szre, hogy ezer- €s ezer ember lelk6nek a
csendessdg6t felzavxjik Pedig az ij hit napjainak fiatal zoldj6ben ndlunk
nem gy(ilolet, hanem szeretet nyiladozott; nem indulatoss6g, hanem
emberszeretet 6s a j6t6konysdg h6ditott. A vall6si gy(ilolet idegen nov6ny
volt! B6csb6l iiltett6k Sthozzink. S mig ez a m6rges nov6ny ndlunk gyokeret nem vert, addig eg6szen mds 6let jirta itt,legaldbbis nem olyan,'mint
amilyenr6l r6gi, molyette konlvekben olvasunk.
ugy €rezzik sz6 szerint kell, id6zzik az alSbbjakban is Thkjts Sdndort.
Annyira korszerfi 6s olyan nagy szolgillarot tesz a magyarsdgnakjelen koriilm6nyeinkben is, legf6bbk6ppen azzal,hogy 6gyvan i.va, hogyha nem n6zn6nk utina a Lexikonban, hogy szerz6je kegyesrendi p"p, ,r"- tal6lnfnk ki,
hogy a r6mai katolikus egyhilzhoz tartozik. Azt ri,tnink, hogy olyan tiszta
maw* l6lek az ir6ja a soroknak, aki legf6bbk6ppen Istennek kirran szolgilni azzal, hogy Nemzet6nek szolgil.
,,A torv6ny az €lettel nem mindig j6r karolwe. Gyakran megesik, hogy
csak egyes ember 6rdeke hozza l6tre s igy az €rete semmi hatdssal nincsen.
A xvl. szizadban az ij hit ellen hozott torv6nyekkel is igy vagyunk. Ezek
gyfloletet hirdetnek akkor, amikor a magyar csalddok kebel6[en a vall6si
gyfilolet m6g te!esen ismeretlen dolog volt. Haldlos biintet6ssel fenyegetik
az ij hit terjeszt6it akk9r, amikor az eg6sz orszilgbantdrt karokkd
roddjat
6ket. Lehet ilyen kortlm6nyek kozott a torv6nynek erkolcsi ereje 6s hat6sa? A felelet arrafekad, hogy sohasem... Az rij hitre vonatkoz6
torv6nyeket,
politikai frisokat mindk6t r6szr6l j6l ismerjtik... mi a siv6r ktizdelembe 6i

B6csb6l azonban tallltak m6dot arra, hogyan lehet apr6p6 nzre villtani a
felekezeti b6kctHazinkban. Az aldbbiakban kozliink egy levelet, amelyet a
katolikus Forgdch piispok ir a protestdnssd letr occs6nek 6s az ugyancsak
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a tiizes vitatkozdsban a legtanulsdgosabb

l,6kezfisdg6b6l fakad.
Ott, ahol az emberszeretet 6s abu,zg6s6g jitssza a f6szercpet, az asszorryi rend szokott elol jdrni! Igy volt ez az (tj hitn6l is. Ennek a kortilm6nyrrek jelent6s tdrsadalmi hatdsa van. Tudjuk, hogy

a n6i sziv gyeng6debb,

rnint a harcokban megkem6nyedett fiirfisziv.
Az ri.y hit nyomdban kifejl6dott m6ly 6s mindent ithat6 buzg6s6g, az
;rmfgy is 6rz6keny n6i sziveket mdsok szenved6se ir6nt, m6g fog6konyabbd tette. S mi l6n az eredm6ny? A legonz6bbnek, a legszivtelenebbnek
rnondott ){.'Ir/|. szizadban ez irgalmassdg 6s az emberszeretet er6nye oly
rn6rt6kben virul, hogy a k6s6bbi kort hasonlitani sem lehet. Hol van mt az
r f66ri csal6d, amelyik naponta tobb mint sziz chez6nek terit? Hol vannak
a foldesurak, akik megnyomorodott falvak eg6sz sereg6t gabondval tartjdk
cl? Hol vannak a csalddok, amelyek itthon 6s kiilfoldon szeg6ny de6kokat
tartanak 6s tanittatnak? Magyaro rszigon mindez a XVI. szilzadban koznapi
dolognak sz6mitott."
Milyen korszeriiek Thkits sindor sorai. Hol van ma az emberszeretet?
Olvasgawdn r6gi nagy asszonyaink levelez6s6t, ldtjuk, hogy v6grendeletiikn6l mindig gondoltak k6rhizak, aggmenhilzak, iskoldk alapitSsilre, de
sehol sincsen megjegyezve, hogy melyvallisGlekezet szimira. Nem a felekezeteket, hanem a rdszorul6k szimira alapitottdk!
Irja Takits Sdndor, hogy pl.: ,,a protesrdns ZrinyiKata az rij hit 6rdek6ben tobbet tett a nemz et javira, mint a civakod6 6s a gy(ilolko d6 hiwit6z6

pr6f€tik..."

I
protestdns Batthy6ny Ferencnek. Ebben a lev6lben bizalmasan megirja
Forgdch prispok, hogy mi6rt hagytaott a b6csi udvart.
,,Mivel a magyar tort6netirfs
ismerv6n e levelet
csak tapogat6zik a k6rd6s koriil,
ideiktaqiuk azt. B6cs. levtdr. 1 565. november
1 5.
leatthyeny Ferenchez).',
Thkdts Sindor most sz6 szerint id€zi a r6gi sdrgult levelet:
,,In summa
azt irhatom kegyelmednek, hogy a csi.z6r 6 felsege az velenc6snek (t. i.

Dephininek) adta a gy6ri ptispoks6get, kit soha ez 6riligegy magyar kirdly
sem mivelt vala! Immdr most k6r6ssel tapasztaljuk, hogy eirres zink, az6rt
csak az mindenhat6 (Jristen imrnir, ki minket tart; mert nekiink m6s
oryigban sem azel6tt nem adott, azttin sem ad, az mi orszigunkban sem ad.
En immir mindenbdl kivettem rem6nys6gemet! ... ha m"gyarnak adta
volna, semmit nem gondoln6k vele, de hogy velenc6snek ,ai", ti a szent
korondnak ellens6ge 6s kin6l az fold hiwdnyabb embert nem rermett, az
6nn6kem bosszrisdgom 6s nagy megmondhatatlan kisebbs6gem, mely dolgon senki eleget nem tud csodilkozni. K6rem ez6rt kegyelmedet, hogy
az
Isten6rt, adjon tandcsot, mit kell mivelnem."...ElmonJja leveldben, "hogy
tobb6 a csiszirral sehovd nem megy, ,,hanem hon akarok laknom..."
A csdszirok hasonl6 int6zked6sei vdltottlk ki azutdn egyre nagyobb
m6rt6kben az ij hit terjed6s6t.
Jelen korunkban oly sokszor halljuk a n6ksz6ji,b6l a szdt, hogy nincsen
idejrik semmire... Ha visszapillantunk a XVI. szizad asszonyainak 6let6re.
Idthaql'uk, hogy sokkal tobb joggal besz6lhettek volna igy... mert
az, amir
eddig kozoltiink
h6zi teendlk
nem volt el6g. aiegi magyar asszo- is fel kellett -,venni k6borto torot<.r"p"rokli"l.
nyoknak n6ha a harcot
Bdnffy
Kata, Batthyinyn6 pl. k6t izben is felvette a harcot vdrai v6delm6ben
a
torokkel, o'ert az urit Erd6lybe sz6litotta aHaza. Batthydny maga irja...
,,Tudod, hogy egyszer is, mikor Erd6lybe mentem ,rolt, dreid biztam vara
az v6geket 6s akkoron veszpr6mn6l igen megvert6tek vala tz torokot."
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6nOr MEcsEK rv
Dr. Thkits Sdndor: R6gi Magyar Asszonyok
frtuk mlr, hogy a r6gi magyar kor asszonyainak nemcsak a saj6t csalddnemcsak asszonyi teend6kker kellett foglalitoskodja;uk gondja jurotr,
- fel kellett venni a harcot
rrak, de nem egyszer
a torokkel 6s saijt csdsz6runk
zsoldosaival, akik
mint Takdts Sdndor is emlfti tobb alkalommal is, versenyt raboltak 6s gyrijtogattak
a torcikkel, az orszigban Ebb6l a korb6l ered
;r n6ta szovege is nyilvdn: ,...k6t pogSny kozt egy Hazilrt omlik v6re..."
Szomorfi, de igy igaz.
Thkdts Sdndor jegyzi, hogy a fejl6d6s 6s haladds Rudolf csfuszSr koriig
rilland6. Habsburg Rudolf csds zirral azonban elkezd6dik Hazdnkban a harc
:r magyar nemzeti szellemis6g ellen.
,,1'593-ban megindult az eg6sz orszigban a torok h6borri, amelyet mindenki nagy orommel vdrt
irja Dr. Takits,
p6rt egyestilt, s az
- hogy a nagyvalamennyi
orszilg f6vit6zei ezent(l hitt6k,
harcot sikerrel vi.vj6k meg 6s
fblragyog Magyarorszdg elhomdlyosult csillaga. Gy6ztinkitt is, otr ir... tgy
ldtszott, hogy a szawira fogyott torok hold aliszill6banvan. Ami a pacsirta
e pirul6 hajnalnak, olyan volt a siker az 6bred6 nemzetnek. Sajnos, az alkorryod6 sz|zad e sz6p rem6nyt hamar letarolta.
A magyarok a csilszilri hadseregben biztak. Ez a sereg azonbantobb kjrt
tett a magyar vagyonban, minr a torok6ben, s jobban gy(ilolte
saj6t Isten
rrev6re eskiidott Habsburg csdsz6runk katondja
a mawart,- mint a po- a tcirok, 6s a tatir, mert
gdny ellens6get!!! Azutin vele egyiitt a ric, a romdn,
B6csb6l olyan politikit folytattak, amely inkibb a magyarsdg, mint a toroks6g gyengft6s6t szolgdlta. Korondzott cslszirunk B6sta had6t kiildte a
Nemzetre. Magyarorszigkoronilzott kirdlya utasitisul adta Bdstdnak, hogy
cilesse, 6gesse, akasztassa, pusztitsa a rebellis magyarsdgo t, s j66rz6sii, n6meteknek osztogassa a magyar foldet. Es Bdsta, sz6 szerint teljesit6 ura
parancsdt. Erd6lyben p6lddul a sz€p ttind6rorsz6gban (Erd6ly neve a XVL
szdzadban) olyan vildg voh, hogy nem taldltak elegend6 bicskdt, amjvel az
elfogott magyarcSg nyakit elnyiszilhattdk volna... "
1593-b6l id6ziink, nem pedig a bolsevista megszilils alatt 616
Magyarorszdgr6l. Isten szent nev6re esktit tett Habsburg csdsz6runk adta a
parancsot elleniink Bdstdnak
cseh rabl6vez€r volt
6s nem Sztalin
Rdkosinak. A tort6nelem ism6tl6dik,
minden elnyomd egyforma
eszkozeiben. Rudolf azonban nem egyedril volt a Habsburgok kozott, aki Isten
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nev6re tett eskiij6t igy tartotta... hanem sajnos... igy ment ez v6gig. Isten
ktilonos kegyelm6nek koszonhetjrik, hogy Hazaik megszabadult t6liik.
Hiszen kozotttik ez ez rralkod6, akire m6g arinylag legszirresebben eml6keznek vissza apiink, Ferenc J6zs ef is, ez aradi 13 tdlornok haldlos ft6let6-

nek alSirisival

valamint az orosz hader6nek 1849-ben tort6nt,

Magyarorsz 69 legizolSsSra
sz6l6 k6r6s6vel irta nev6t a magyar tort6nelembe. S bdr elkovetett arilnylagmindent azirdnybanuralkoddsa idej6n k6s6bb,
hogy feledtesse a gyiszt Nemzetiinkkel, mdgsem tudott soha kozel fbrk6zni a' magyer szellemis6g fellegvfraihoz. Hiszen pl., amikor az Ezer|ves

iinnep6lye volt Nemzetiinknek
Millennium
s mindenki r6zs6snak
- kegye folytdn,
- abban ez esztend,6ben
l6tte a vilSgot Hazdnkban az uralkod6
alapitottdk a ,,kivdndorl6k irodljdt" Budapesten, a Fiumei riton
irja eve- t-alo-ig,
rejtdkez6 magyarsdg szent piispoke: proh6szka ottok6r. 1593-t6l
igy m6dosult a magyarsdg elleni politika saj6thaziliban.
Igen sz6p szimmal vannak tort6nelm6szeink, aklk az orszSg prsztitfusit
a koz6pkorban, a torok h6doltsdggal j5r6 hiborlknak tudiflI be... nem
eg6szen igy van ez, mert ldm sajdt csdszdrunk hada sem akari ktilonb lenni.
rnint az illtala ,,poginynak" tartott torok. Mig azonban a torok csak az orsz6g anyagi 6s teriileti 6rt6k6t kovetelte t6liink
h6dolts6got
addig a
-,
m6sik zsarnok a magyar szellemis6g ellen is elkezdte
a generdci6kon
dt

l.vlnta el6deinket

is, aki Isten nev6t bizony igen hi6baval6an vette fel, mert
rrrinden t6nyked6se egyedtil a Habsburg-dinasztia er6sit6se volt. Ldthatjuk
rnejd a k6s6bbiek folyamin, hogy ut6dai is, m6g a korukbeli r6mai pdpa
utasitis6t sem veszik semmibe, hogyha az roviditen6 a dinasztia 6rdekeit,
r';rgy anyagi hidnyt szenvedn6nek. Rudolf hdt rij erkolcsot hirdetett meg...
rrrinden j6 6s nemes volt, amely j6 volt B6csnek. Istentagad6s.-. haza6rulris... mindezlrt gr6fi cim, vagy nagy kitiintet6s jdrt. Mohdcs el6tt a marryarsdg soraib6l kivdl6 hadvez6rek, nagyhir( tud6sok, val6ban
nemcsak
sztiletett
szellemi arisztokrat6k emelkednek ki. Rudolffal megszi3nik
- kiemelkedhess6k a Nemzet szolgSlttS€rt, 6s el6t6rb e jut az, az,
lrogy valaki
aki
lrajland6 az uralkod6hizkegyei€rt kilincselni,6s fajtS,jira irulkodni. A r6gi
rrragyar asszonyok nevel6si m6dszere egyszerre szembetalSlj a magit a szoleal6lek tipusdval. Ez ellen rigy v6dekezik, hogy egyszeriien semmibe veszi
;rz 6j m6dit. Nem sz(inik a l6lek ritjdt Isten orszilga fel6, ds az ember 6tj6t a

liildi c6lok fel6 irdnyftani.
Nevel6si m6dszertik tengely6ben vSltozatlanul marad a csalid nev6nek
rnocsoktalan 6rz6se. Lelki iidvoss6gtik ut6n, legfbltettebb kincsiik marad a
csaldd nev6nek tisztasiga.Isten 6s ember ellen elkovetett b(in, a kozoss6g

clleni b(in, irtl6s, az ellens6ggel val6 cimbordlfs
b(in, amely kis6ri a generdci6kat is.

-

megbocsljthatatlan

folytatott harc6t,
mint fent irtuk.
Divat volt a mriltban
a kirdlyokndl, hogy ,,Isren kegyelm6b6l" val6 kirdlynak nevezr6k magukat. Magyar Alkotmdnyunk, pedig (Aranybulla
1222.) kimondja, hogy az uralkod6nak eskiit kell tennie arra is, hogy
n6piink bevett szokSsait, er6nyeit, stb. megtartja, 6s misokkal is megtartatja...
R6gi magyar asszonyaink, any6ink, pedigaztlitt6k,hogy az, ami eddig
er6ny volt, s amelyet fElt6 gonddal csopogtettek a fejl6d6 if ris,ig lelk6be
-,
egyszerre csak b(in lett. Ak6r napjainkban, a bolsevista igeban nyog6
Hazinkban A gyenge n6i l6lek, a csar6dj6€rt.agg6d6
,okLr dKjbb €izi
"rry",
mega bajt, mint a harcokban edzett f6rfi.igy volt abban
az id6ben is, de
nem szfint meg k6s6bb sem a Rdk6czi-fble harcokndl,
mint ldqiuk a
k6s6bbiekben. Habsburg Rudolf
akSr a kovetkez6 Habsburgok
a 400
6ves uralkoddsuk alatt
igy igyekezett
feltrintetni uralkoddsdt. mintha
minden cselekedet6ben -Isten szolg6lat6tkivi,nn6teljesiteni. Minden elit6lend6 cselekedet6re, amelyet Nemzettink ellen elkovetett
ak6r akovetkez6k is
az Egyhiz palistjit akarta takarni. valldserkolcsi- sikon tdmadni
-

Gondoljunk csak a XVIIL szizadban Rdk6czi vezdre; Ocskay brigad6rosra... ma is magdban hordja ez a n€v a nemzeti kozoss6g ellen val6 irul6st. AXYI. szizadban ez, m6g nagyobb bfin volt. Az akkori maryar anydk
azonban tudatosan csepegtett6k a Gondvisel6 6ltal r6juk bizott ember-pal5nt6k lelkdbe az ellenszenvet az egy6ni vagy a kozoss6g ellen elkovetett
b(inokkel szemben. Milyen sz6p volna, hogyha napjainkban fjra ism6telhetn6 magdt a Tort6nelem, hogy tudniillik a mai anydk is rdmutatndnak
fejl6d6 gyermekeik el6tt azokra a gyiszos, szinalomra m6lt6 szem6lyekre,
akik mer6 onz6.sb6l, mint a falev6l, hajladoznak a sz6l irinyilba. Nem el6g
az, hogyha nagyhangon valljuk magyarsigrnkat, magyar 6rzelmeinket, de
kozben magyar er6nyeket tagadjuk. Napjainkban, pl. l6thatjuk, hogy
^
magukat nagyhangon magyarnak vall6 egy6nek, a Nemzet 6rdekeit nem
n€zlk, s6t eldruf dk, idegenek b6rencei lesznek, saj6t fajtdjuk rovdsdra - idegen zsoldosok
s az:utin gondolnak egy naryot, s rijra a nemzeti magyarsfg vez6reinek -kivdnj6k magukat tiszteltetni. Bizony sokkal inkibb megfelelne a maryar er6n1mek, hogyha egyszer bedllottak ezek a der6k urak az
idegen szolgilatibe
csal6dtak
akkor letiln6nek, s nem vezetni akar-
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ndnak, mert hiszen k6ptelenek a vezet6sre, 6ppen saj6t maguk
bizonyitot_
be, amikor csal6dtak. Mit sz6ln6nak a r6gi magyar anyak az
llyen szi_
nalmas szem6lyekre? Hogyan 6llithatn6k be 6ket a fejl6d,6 gyermek
el6;
kovetend6 p6lddnak? Nincsen olyan gondolkod6 magyar n6, J'mai

tik

korban
sem, aki it6letet ne mondana ezek folott 6s az eny€szetnek ne
szinnd, az
ilyenek nev6t.
Dr. Takits Sdndor konyv6b6l ldthatjuk, hogy annak idej6n, amikor
Rudolf ,,Isten kegyelm6b6l" val6 cs6sz6runk megszegi m€g ezisten
nerr6re
tett eskiij6t is... soha nem ldtott er6vel tor ki az adott sz6hozval6hfis6g
fogalmdnak nevel6se. A csSszir idegen, eskiit szeghet, hazudhat.
Isten
nev6ben cselekedhet Isten ellen
idegen a mzgyer er6nyeket, de az embe_
ri er6nyeket sem ismeri,
szent h6t az adott sz6 a magyarokndl. szentebb
lesz, mint a megyarri soha lenni nem tud6 hatalmas ciisz6r6.
Rudolf alatt
a magyar hizakbrn a nevel6k 6r6kon 6t magyar6zz6k, hogy magyar
ember
nem hazudik,
az ellens6ggel nem cimbordl, 6let6t, .ritaalat 6s Haz6j6t
- ajSnlja, s ha kell, meghal 6rette. R6gi magyar
Isten kegyem6be
asszonyaink
rij silaa mennek harcolni... nemcsak a vilrakormain harcoitr"k a torokkel,
de harcolnak a magyar szellemis6g6rt is immdr. A harc nem lanyhul,bSr
az
uralkod6k a Habsburg dinasztidb6l viltoznak, mik6nt anydink ismegt6rnek

rogy horvdt szirmazisi volt, azonban, hogy mennyire maryar voltZrinyi
Mikl6s csalddja, azt Zrinyi er6nyeib6l ismerjtik meg. Dr. Thkdts irja
s
- 6s
.v.6ta is sokan
hogy a tort6netir6k elkovetnek mindent
horvdt
f

-,

nragyar oldalon is

hogy

aZrinyi csaldd magyar 6rzds6t 6s magyari
gonAzonban aZrinyi csaldd levelez6se nagy r€sz-

-,
megvildgithatnik.

,lolkoddsdt
lrcn elveszett. kev6s eml6k maradt :utana.

az orok pihen6helyre, de tovdbb adjdk a f6$yit, a m^War szellemis6g
fiUy Sjit a kovetkez6knek.
Sajndlatos napjainkban azt e rengeteg kifogdst hallani, arnivel jonnek
egyesek, amikor a gyermekiik nevel6s6r6l van sz6. pedig napjainkban
sok_
kal egyszer(ibb volna, mint volt anydink idej6ben. Ldthatjuk r6gi
magyar
asszonyink nevel6si m6dszer6b6l a k6t sarkpontot; a lelkef irdnyitani
6gi 6s
foldi c6lok fel6... valahol, valami elveszett, a sajiltbiztons6g6rzettint<.
oeik
Ferencet idczz'd,k,
menjiink vissza oda, ahonnan elindultunk, vagyis,
hogyha ,,rosszul gomboltuk
be a mell6nyr, gombolkodjunk itjra,, az 6
elgondoldsaikhoz a nevel6st illet6en; legyen :lujra e legdrdg6bb
kincsiink a
lelktink iidvoss6ge, 6s a neviink tisztas6ge... 6s legyen .rr-6.ry
rijra min_
dannyiunk sztil6foldje, a nagy szenved6 Magyarorszilg.
A kovetkez6kben rijra visszat6riink zrinyiKat6ra. Ugy ldtjuk, hogy
dr.
Takits S6ndornak is kedves ala\ja volt Zrinyi Kata, ill. Zrinyi
Mikl6s csa_
lddja. Szivesen foglalkozunk a zrinyi csaldd ismerret6s6vel az€rt
is, mert
6ppen most a mdsodikvil6gh6borrt utdn hallottuk nem egyszer
horvStsz6r_
ismer6seinkt6l,
v6gre jegye zz6k meg a magyarok hogy a
,
_hogy:
'oazilsi
Zrinyi
csaldd how6t volt... Horvdt volt-e, vagy nem, _ az k6ts6gt.l.rr,
r62
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okt6ber van
1959. Ebben a h6napban eml6kezntink kell egy 4 6vtizeddel ezel6tti okt6berre.
Lehetetlen volna r6la elfeledkezni, mert minden,
ami benniinket itt idegenben konilvesz
de a Rab-nemzefst is
2112 2
r6gi okt6berre eml6kezteti. Akiknek eml6kez6tehets6ge
nem 6rne -el 4 6vtized tivolsSgra, azok gondoljanak 1956. okt6ber6re, amelynek eredm6nyek6ppen m6g nem horpadtak be a h6si sirhantok.
Mi most arra a 4 6vtizeddel el6bbi okt6berre eml6keziink. Ennek a r6gi
okt6bernek eml6k6t
6desany6nk adta dt hiis6ggel 6s mi meg6rizttik.
Mindent, amit az 6desanydk
adnak 6t,
6rizni kell.
Negyven 6r,'vel ezel6tt ebben a h6napban
jott az ,,6szir6zsis,' forradalom Magyarorszdgon, a sokak
(d. milyenek... ?) iltal meg6nekelt
..

n

a

gyszer[i

s6

96bc n ".

-

Temet6virig az 6szirdzsa. J61 vdlasztott6k eztjelv6nyiil annakidej6n.
_
Ahol ennek a virdgnak jegy6ben megjelennek a boisevizmus hordoz6i,
ott megtelnek a temet6k. A forradalom jelszava ,,egyenl6s6g", az6rt hdt, aki
kiilonb mer lenni, mint a bolsevizmus hordoz6i, ,nn"k=" temet6ben a
helye.

Napjainkban mdr nem kell a bolsevizmust bemutatni sehol senkinek.
Mindenki ismeri,
nem 6gy, mint 1919-ben.
- k6s6bb most
N6gy 6vtizeddel
eml6ket kivdnunk sorainkkal dllitani
azoknak a tiinem6nyes asszonyoknak, akik 1919-ben szembefordultak
a
kommunizmusral. Es ezen 6vfordul6 alkalmdv al, az 19r9-es forradalom
halhatatlan nagyasszonyainak soriba emeljiik 1956 okt6ber6nek h6s magyar nagyasszonyait, akik kovett6k 6desanyjuk 1919-ben
p€ld,6jit,
szembefordultak a bolsevizmussal
'llitott
6vek tdvlatdb6l.
- mis n6pek asszonyaiho z. Ami aszA magyar n5 nem igen hasonlithat6
szonyaink tudnak csondben 6lni, 6s pajkos gyermekseregeknekjdts z6pajt6sa lenni m6g 6ltesebb korban is. Vesz6ly idej6n azonban komoljr
lesz, mint
az er6s fbrfi. Ha sz6l a v1szharang a Haza, vagy a csaldd hiza ielett, a magyar asszony ura mellert van 6s egyenl6 erej(i bajtirs.
Az 1919-cs els6 bolsevisra forradalom idej6b6l a tobbi koztil egy aszszony neve vildgit el6: Tormay C6cile.
Tormay c6cile magyar ir6n6 volt. Az 6 idej€ben is divat volt szajk6zni,
hogy ,,ririn6 ne m politiz il" . Ezt a jelmondatot term6szetesen idegen jovev6nyek honositottik meg ndlunk, 6ppen olyanok, akik azt is emlegett6k,
161

lrogy ,,kozos nagy 6rdekeket nemzetkozi sikon mozg6 szem6lyekkel, csak
lL'h6r asztalndl lehet elint6zni". Term6szetes ezen jovev6nyek a ,,feh6.r aszt:rlndl a nemzetkozi iigyeket mindig a hiziasszony elnoklet6vel intdzt€k,
vagyis hogy 6k politizdlhattak,
n6lkiihink.
J6l littik ezt a magy^r asszonyok , az€rt nem is vett6k komolyan az lIyen
rnondisokat.
Tormay C6cile, mint 6rz6keny lelkii n6, lelki szemeivel l6tta, hogy a
bolsevizmus a magyar szellemis6gre sokkal vesz6lyesebb, mint birmi m6s
cddig volt a tort6nelmtinkben, ez6rt nthinyad magival kisebb csoporror
szervezett, hogy veliik egyiitt megszervezze a magyar n6ket a magyar szellcm v6delm6ben, 6s ha kell, szembeforduljanak a bolsevizmussal.
El6szor kis csoportgyiil6seket tartottak, hol egyikiik, hol misikuk laklsdn, n6ha 6jjel is. Majd, amikor szdmuk egyre novekedett, tobb ezer volr
rnir, akkor nyiltan gyfil6st hirdetettek olyan id6ben, amelyben gyfil6stilalrnat rendelt el a kommunista kormdny. A gyfiIls hely6t
lglrnfs2slsssn
koriilvett6k kommunista bizalmiakkal (1919-es AVO-val).- Azonban a gyfil6s meg lett tartva. Tormay C6cile volt a vez6rsz6nok, s ezen a gyfil6sen
cgyesiiltek a kUlonboz6 Egyhdzakhoz tartoz5 ndi csoportokkal. Rovid id5

alatt tobb mint 300 ezer taga lett a Magyar Asszonyok Nemzeti
Szovets6g6nek szerte az or szigban.
Hogyan 6s mik6ppen 6rte el Tormay C6cile ezt nagyszerfi eredm6nyt
^
a legvdlsfgosabb id6kben? Id€.zzikaz 6 rnwkissdgdt:
,,K6t templomot litok maryar foldon, a katolikus 6s a protestdns templomok nagy Egyhirzait. A fold, amelycn 6llanak, az 69, amely redjuk borul,
a Haza 6s a Hit. Ez kosson ossze bcnniinket tesw6reim, mert nem jdrhatunk krilon utakon, akik Krisztus jelolte riton jdrunk. Szeressiik egymist,
fogjuk meg egymis kez6t 6s induljunk el Magyar Asszonyok az6rt, hogy
Magyarorszig magyar 6s Krisztus6 legyen...
Pildtus tornilcSn azlJr 6s a tomeg iivcilt,
feszitsd meg. Keresztet tesznek a vlllSra 6s felhajszoljdk a GolgotSra, rilszegeztk
a keresztre, hogy ne
mozdulhasson 6s lSssa v6rbeborult szemekkel, hogy lSbinil kontos6re is
kock6t vetnek. Fegyveresekkel 6riztetlk, hogy halott maradjon, ... de har-

madik napon asszonyok mennek Krisztus sirjihoz... Asszonyok voltak,
akik el6szor megldttdk a Felt6maddsr... !"
Tormay C6cile szavai ma is id6szerfiek. Pildtus ma,
az UNO.
Asztaldn Hazink, mint Krisztus kontose, 6s kockit vetnek re6,- fegyveresek-
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kel,6riztetik,

hogy fel ne tdmadjon, 6s a kereszten a Nagyszenved6_
Magyarorszdg n6pe.
Milyen csod6laros, isteni gondvisel6s lenne, hogyha sorainkb6l,
akik a
szabadfoldon 6ltink, 6jra egy hatalmas n6i

tdbo*l"k rlhrt.rr. Munkilnd,

el6segiten6 a Feltdmadds ritjdt. o1r"
lehetn6nek az els6k, akik a
"rrrorryok
N_emzet nagyp6nte\ie utdn a dics6s6ges
Feltdmadds reggel6t koszonthetn6k.

gondgljuf, ho_gy.1919-ben konnyebb
,Irja. I.
Tormay c6cile:

volt ez, mint napjainkban...
,,Nekrink, asszonyoknak kell valamit tenni,'mert a fbrfiak nem tesznek semmit, az asszonyokat kell megszervezni,
mert a magyar n6 tudar alatr is vdrja, hogy sz6litsdk... !"
A sorokb6l ldthatjuk, hogy r9r9-ben is vdrtak 6s poritikai jelszavakkal
licrtilltakaz urak,
i
- -^gy^, asszonyok, pedig befeje".,, ,errf.i. er6 6llitot-

taK oKet.

N6gy lvttzed ut6n, azonban le kell sz(irm az elmrilt id6 tanuls
d,gait.
Trilsdgosan nary tandij at fizettrink 6rte. Ki kell ktiszobolni
a hlb6kat, azlrt,

lycn nem volt meg a mindennapi keny6r. Prohdszka intelmeit nem jegyezrc meg az ember,
Isten k6p6t milli6kban torzitotta tovdbb. Nemcsak
- szerte a vil6gban. Ez az ok,6s ezt koveti az okozat,
Magyarorsz6gon, de
.r vil6g emberi tdrsadalmainak mai helyzetk6pe.
Akik tehdt a bolsevizmus ellen harcolnak, els6sorban azt kell nekik

kihangsflyozni, ami majd a bolsevizmus megd6lte utdn kovetkezik. Mi
rnagyarok az1rtvagyunk leg{6bbk6ppen erre kivincsiak, mert mi m6r egyszer l6ttuk megd6lni a voros biivdnyt. Mi mfr tudjuk, hogy annak, akit
rryiznak... mindegy, hogy milyen ,,izmusokat" szajk6zlk a h6h6r 6s milyen szinfi ruhdban van, mert
a megment6j6t fogadja orommel rigyis.
^2,
Annak a n€gy 6vtizedes okt6bernek 6vfordul6jdn Tormay C6cil6t 6s a
r6gi asszonyokat v6ljtlk hallani. Thldn nem siiket fiileknek sz6lnak... elindulnak az (tton,k6z ek€zben, hogy djra asszonyok lissdk meg,
most mdr

n

rgazi Feltdmadist. Adja Isten, hogy rigy legyen.

hogy aJovend6 biztos alapokra legyen 6piwe 6s ne dtmeneti
id6legyen 6jra,
mint volt az 1919-es bolsevista forradalom ut6n.
Ldthattuk 6s megjegyezhettiik, hogy a bolsevizmus
csak okozat!!
Az6rt hogyha minden id6re le akarunkvele szdmolni,
akkor el6szor az
.
okot kell megsziintetni. Nem volt ismeretlen az ok 1919-ben
sem, hiszen
6vekkgl az els6 vildghilbo.d el6tt r6mut atott arre a magyar
dolgoz6k szent
piispoke, Prohdszka ottok6r, amikor irta,
,,...hogyhJ'az.-b.. az Isten
k6p6t milli6kban eltorzitla, hogyha a munka jirmilban
verejt6kez6ket
kifejl6dni sem hagyja, igy tesz rrihik, mint mikor a f(ire kovet
hengerftenek' vegy6tek el a kovet, hogy az 6let oriilni tudjon a napsiit6snek...',
R{mgtat szent ptispokiink arra az ilrd,atran dilapotra is, amery
a ktiron.boz6Egyhizaktagai
kozott dfl,
ezr sem 6rt tudni. ir;r'ruotr.rrista forradalom el6tt: ,,...fogjanak kezet- mindazok, akik testri6rek
Krisztusban,
mert olyan r6m kozeledik Keletr6l ellentink, amely ellen
meg nem illhat_

nak krilon utakon..."

Amikor kitort a forradalom, fbj6 l6lekker jegyziproh'szka:
,,,..borzalmas m6ly eke szdnt a magyar n6p lelk6n, bariaL
6let, amely majd az eke
utin b ar Lzddkba kerii l, gazdag term6st hozna a szenv ed,6 Nemzetnek...
!,,
Az els6 kommrin^utdn, rem6nyreljes mag kertilt a m6ly eke hely6n
timadt barizdilkba- sajnos a sz6pen fejr6i6 vet6st, elkdtyavety6lt6k.
Rosszul gazdillkodtak. Kev6s helyen tril sok volt felhalmozva,
sok he_

-
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Ft. dr. JaszovszkyJ 6zsef tSmaddsa BadinyJ6s Ferenc
ellen

Felt(in6en 6les tdmadist int6zert F6tisztelend6 dr.
Jaszovszky J6zse[
Badiny J6s Ferenc, a Buenos Airesi
Jezsuita Egyetem sz'umir tansz6k6nek

professzora ellen.

A t6mad6s euo vaiis Mah-Gai'cimen aKatolikus Magyarok
foly6 6vi iprilis 23-i szilmiban csaknem egy eg€sz oldalt
tesz ki,
6s BadinyJ6s Ferenc Katde6t6t Ister-camig cimen
*.g.t.rrt tanulminydvai
vasdrnapja

kapcsolatos.

F6tisztelend6 dr. Jaszovszky mindjd rt az ir6sa kezdet6n
azzal t6r pillcit
sok vilSghires archeoldgus tuddsdnak eredm6nye fitrott,
hogy a BadinyJ6s

dltal forrdsk6nt felhaszndlt eredm6nyeiket semmibe ,.,r.ILi, azzal int€zi
ef, hogy
egy-k6t magyar osszehajolt 6s gondolawildgukban fantaszrikus
- keringenek a magyar nyelv
elk6pzel6sek
6s a magyar n6p eredet6r6l.
Aki k o lvastik Bad i ny J6 s Kard e d t6r I s t e r- G amij' cimfi
nagy szerfi ko nyv6t,
llthattSk, hogy felsorol minden forrist, ahonnan meritetre
fenti konyve ird_
sait' Tehdt nem
osszehajldsdnak
fantasztikus
elk6pzer6seit,,
"egy-k6t_magyar
adta ki konyv alakban. Nem. S6t nem is-a magyar
kutat6k, hanem nemzerkozi. sikon is a legnagyobb szaktekint6lyek munkdssdgdnak
tdrgyi

bizonyi-

t6kait.

Neh6z elhinni azt,hogy F6tiszterendd dr.
Jaszovszky soha sem taldlkozott volna a kiilonboz6 nyerveken
igy magyar nyelven is megjelent 6s a
kelcti romvdrosok isatisaindl talalt- katibl aurZt ,r&o hiranyaggaL
Hiszen
nem egy alkalommal a Kat. Magy. vasSrnapja c. lapban
i, olrr.rf,"tt,rnk r6la.
Vagy pl' a Monrreal Star c. napilap is 6ppen pdi nappal
er6bbi
1972.
mdjus 3-i szirnilban
megjelent kozrem€ny az tr"lban taldlt -k6tdbldk
- Az iraki kdt6bldk mint
megfejt6s6r6l sz6l6 hir.
a Montreal Star irja _
Kr. e. 700-ban k6sztiltek, arim nyelven van- irva a szciveg.
A tartalom iedig
ellenkez6je annak, amit a Biblia a zsid6krdl sz6r6 r6sz6ien
ir.
archeol6gusok dltar feltilrt torr6nelmi tilrgyibizonvit6kok
amelyeket Badiny J6s felhaszndlt, mint forrismunkzi torryuirr.k
irdsakor
arra mutatnak, hogy valamikor Kr. e. kb. 5 ezer esztend6vel
mir 6rt egy
nagy kultfr6jn nlp. Szellemis6g6nek, abb6l fakad6
kurtfrdjinak .ryo-li
vildgosan ldthat6k a feltirt romokon. E felfedez6s
vezerte tid6rok t ,r.",
6ogy ma is 616 n6pek kozott kurassdk, meryik az an6p,r-"ry".r.
"
1
mai kultttrijitban 6s nyelv6ben kimutathat6 valami a tirgyi ti"o"yitetotuJi.
igy
6rkeztek el a ma 616 magyars6ghoz. A magyar szeilemis6gb6l

tiprirkoz6
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kultfra, a ma €16 magyar nyelv az, amelyben leginkSbb kimutathat5k a
til|h tir gyi bizonyit6kok eml6kei.
Yal6szinfi,, hogy a kutat6k kozott is akadt, aki ortilt volna, ha sajit n6p6rrek kapcsolata deriilt volna ki a kb. 5 ezer 6ves tdrgyibizonyit6kok alapj6n.
Nekiink magyaroknak pedig l6tni kell, hogy akad olyan magyar lelkipisztor, aki nem oriil, hanem 6lesen tlmadja azt, aki tudatositani akarja a mai
rnagyarsdgban, hogyha a jelenje szomord is, de mriltj it szlgyenleni nem
kell. Ldm, m6g a k6bor cigdnynak is mennyivel jobb, minr a magyarnak. A
cigdnnyal, mikor trlfSsan rdtdmadnak, hogy ,,F6ra6 ivad6ka" 6si nagys6git
tudatositjdk vele. Mi magyarok pcdig, ha idegen ihal feltlrt 6si nagysSgunk
tirgyi bizonyit6kaira hivatkozunk is, szellemi vezet6ink ledorongolnak
bennrinket.
6tisztclend 6 dr. J aszovsz ky nehe zm 6 ny ezi, hogy a Kalde 6t6t I s ter- c amkonyv6ben talSlhat6bizonyit€kok szerintJ6zus nem volt zsid6 szirmaz6srt', hanem a sntrnft n6pcsalddho z tartoz6 n6pb6l eredt. Nehe zm|nyezi
:rzt is, hogy a kb. 5 ezer 6r,ryel el6bb 6lt n6peknek mdr volt Megvdlt6juk, s6t
r Szenthdroms6g fogalmdt is ismert6k. A magyar tcirt6nelmet Szt. Iswdnt6l
szilmitje csupdn. ugy Sllitja be, mintha a magyarsdg Szt. Istvdn el6tt az
akkori n6pek tirsadalmiban semmit sem szdmftott volna. Mint irja sz6 szerint, a magyarsdgot a benc6s missziondriusok tanitottfk kultririra.
Lfm, milyen j6, hogy a benc6s misszioniriusokat beengedt6k haz6nkF

ig c.

ba, ,,nyugati kultririt" tanultunk, s van, akikhez dorgedelm6t intlzze a
F6tisztelend6 rir. De most nekiink Badiny J6sokra van sztiks6giink, hogy
ebben az ossze-vissza,,kultur6lt" vildgban, megmaradhassunk magyarnak.
Milyen pogdnyok 6s ,,kultur6latlanok" voltunk a Honfoglal6k idej6ben
6s Etelkozben, meg kell n6zziink korabeli feljegyz6st 6seink vallds6let6r6l.
Bolcs Le6, gorog cslszir tort6nelm6s ze irja a ,,pog6ny" magyarokr6l
(Horvdth Mihily, csanddi piispok Magyar tort6net c. munkdj6b6l id6zver):
ok csak egy f6-l€nyt imddtak, ki mindeneket alkotott, fennrart 6s igazgat.
Ennek tisztelet6re kozons6ges dombokon s berkekben imdkat, s ildozatokat mutatinak be e v6gre leolt marhikb6l (gazdaslgaikb6l). Legbecsesebb
6rt6krik 16 volt, krilonosen a feh6r 16. Az6rt nagy rinnepeken azt 6ldozt6k. E
j6 szellemen k(viil, kik 6t Isten n6v alatt tisztel6nek, s kinek adominy6b6l
jonni hittek minden flddst 6s szerencs6t, tisztelt6k m6g
de nem imddtdk
- l6nyeket, amea levegSt , vizet, tiizet, foldet, kiv6lt a Napot, mint olyan
-lyek dltal leginkdbb vett6k Isten j6t6tem6nyeit. Nagy szerepet jdtszott m6g
valldsi 6letiikben egy hatalmas, de Istennek aldvetett gonosz szellem, kit
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Arr46nynak, m6sk6ppen Uraiingnek vagy Ordognek neveztek. Ett6l sz6rmaztattlk 6k, mint mds n6pek is a vildgon el6fordul6 gonoszt, mit 6k a j6
Isten eszm6j6vel megegyeztetni nem tudtak. Hitt6k a l6lek halhatatlansdgdt
6s egy tflviligi jobb 6letet. Valdnak papjaik is, akiket tdltosoknak neveztek.
A n6p ir6ntuk hetirtalan tisztelettel viseltetett, de szabadsdgdt Sltaluk
mint akkori mds n6pekn6l lehetett
megsdrteni, vagy osszeszoritani nem
engedte...

-

igy irtale Bolcs Le6 csiszilr a honfoglalds kori 6s etelkozi magyarokvall6s-6let6t, melyet Horvdth Mih6ly rom. kat. csanddi piispok sz6 szerint id6zett.
A ,,pogdny magyarok" tdltosai, mdgusai 6ppen ezt a szellemis6get becstilt6k meg v6reikben, mert ez volt a saj6tosan magyar.
Azonban ezzel a sajdtosan magyar sztbadsiggal bir6
s6rt6 sz6nd6kot
- meg Szt. Iswdn
m6g papjait6l sem tfir6
rrragyar szellemis6g iitkozott
- vallissal, amely mint fentebb l6tjuk nem
kor6ban azzal a nyugati rij
rij fogalmakat, hanem 6j formdkat szabott neki.
Erdsodott a harc, mikor Szt. Iswdn, a kor szokisinak megfelel6en, mint
minden n6pek, akik a nyugati kereszt6nys6ghez csatlakoztak, kir6lyi koron6t kapott R6mdb6l.

A r6mai eredetfi korona misodik volt a magyarsig szSmire. Az els6
kir6lyi koronit Gejza fejedelemnek ktildte DukitJ6nos gorog csiszdr.Tehf,.t
Gejza fejedelem is kapott kereszt6ny kirdlyi korondt, hivatalosan sem volt
pogdny akkori 6rtelemben sem. A r6mai 6sbiz6nci eredetf k6t koron6t, Szt.
L5szl6 forresztrtta egybe. Hogy a k6t kiilonboz6 egyhilzi 6rdekb6l sz6rmaz6 ,,ej6nd6k" milyen hatdssal sugirzott ki az akkori magyarsSgra, 6s egym6sra milyen er6t gyakoroltak
ldthatjuk az akkori dlland6 harcokb6l, amelynek v6ge ez Arpid-hilz hJhalilsa,
magyar 6si csal6dok megsemmisiildse, a
m6g Etelko zb6l hozott Alkotmdnyunk semmibe vev6se
5l land6 viszi'ly kodds volt. Kivdve er6lyes uralkod6kat, akik az egyhiziaknak
megtiltottdk
u llla;mi 6let folotti uralmukat. Mint pl. Szt. Liszl6 is, aki nemcsak megtiltotta az egyhiziak 6llam folotti hatalmdt, hanem az Sllamhatalom ellen6rz6s6t emelte az egyhlziak fol6, pl. 6venk6nt a kolostorok konyveinek
6wizsg6l6sit...
Jaszovszky F6tisztelend6 rir megr6ja Badiny J6st, hogy emlitdst tett
arr6l, hogy Szt. Iswdn kanoniz6l6 okiratait a Vatiklnban nem talSlta, ezzel
k6ts6gbe vonja a szenttd avatilsilt is I. Iswdnnak.
Szt. L6szl6 kor6ban avattilk az orszSg6pft6 I. Iswdnt szentt6. A pdpa 6s
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\2.t. L5szl6 e tfrgyban vdltott levelez6se a passaui lev6ltdrban tal6lhat6k,
rrrint tobb alkalommal olvashattunk err6l, ktilonboz6 lapokban. Mint a
l,rpok kozolt6k mdr tobb alkalommal, Szt. Liszl6hatirozott 6haja volt ez.
l(iilonben tal6n m6g mindig folyna a szentt6 avattsi por I. Iswdn koriil is,
rrrint fV B6la le6nya Szt. Margit kortil folyt
lvszizedokon 6t.
Leszogezem, hogy BadinyJ6s Ferenc engem
e sorok ir6jdt
nem
- Azonban az -a hang,
kfrt, hogy vegyem v6delmembe. Nem is ismerem.
.rlrogyan dr. JaszovszkyJ6zsef F6tisztelend6 rir kirohant BadinyJ6s munk;'rja, illewe Kaldedt6l Ister-Gamig c. konyv ellen, jogot ad, hogy v6lem6nyt
r r

yilv6n(thassak e tdrgyban.

Napjainkban
Kr.u. 1972.
a Holdba jonnek-mennek az emberek
- Galileit haldlra it6lt6k az egyhizihat6li;ldtinkr6l. Csak -pdr sz6z €ve m6g
s:igok, mert ezt merte illlitani, hogy a ,,fiild mozog". Kideriilt, hogy
( ialileinek volt igaza. Viszont m6g napjainkban is megbllyegzik azt, aki
k6telkedni mer egyhlzia'kr€sz1r6l indul6
sokszor napi politikit is ural6
rrregnyilatkozdsokban. Reptilnek a legismertebb
vidak
egyhdzellenes
,,poginy", ateista stb. Pedig akik nyilatkozni mernek, nem az Egyhizat,
nem a pfipit, s legf6k6ppen nem az Istent, hanem a nyilatkozgat6 egyhlziakat bir6ljdk. Erre pedig ezlJjszovets6gben is van felhivds
-Yigyizzatoka
Iramis papokkal 6s e hantg irilsrnagyarlz6kkal szemben...
Nem 6llitjuk,
l ogy,, hamis papok" v
ir ismagy ar iz6k" tort6nelmtinkben szerepelndnek, de hogy a ^gy,,ha^)g
koz6pkori stilusban akarjanak benntinket m6g sajit
Inagyar 5stort6netiink szeml6let6re is kioktatni
nem fogadjuk el.
Meggy6z6d6siink, hogy Jaszovszky F6tisztelend6
urar a Kalde,lt6l l*er()amig c. konyv, 202. oldald;nEpilog c(m alatti irisrn(i hozta ki sodrib6l. A
szerz6 az Epilogot M6lndsi Odon
Magyar nemzet 1szinte ttirtlnete c. konyvdnek oldalair6l vette. M6g az oldalszSmot
is megjegyzi, mikor a Mdlnisitble szovegetid€zi. Mi6rt BadinyJ6s ellen gerjedt haragra a F6tisztelend6
rir, nem tudjuk.
Az Epilogal kapcsolatban pedig rd kell mutassunk eW magyar szempontb6l rendkiviil nagy j elent6 s6.g6 p 6p ai nyilatkozatra:
1,952. december 3-6n XII. Pius p6pa kinyilatkoztatta, hogy ,,...a r6mai
katolikus Egyhlz nem v6rja, hogy MagyarorszSg felszebaditisa eset6n az
Egyhiz hdborri el6ni jog6ll6sa minden tekintetben helyre illjon... 6s nem
rill fenn az a kivinsig, miszerint az Egyhiz visszakapja foldbirtokait, mer

l

yekb6l j ovedelm6nek nagy

rE

sze szirmezott Magyarorsz 6gon"

.

)CL Pius pilpe r6di6ban is elhangzott nyilatkoz^tit e vatikini hivatalos
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lep, a Religious News Seruice is lekozolte. Vatik6n vdrosban magyar nyelven
megjelen6 Elet c.lap, a hivatalos magyar nyelvfi rnagyarilzattal is ell6tta,
idlzve )CI. Pius p6pa nyilatkozatilnakegyes r6szeit.
Tehdt, amit Mdlndsi Odon a Magyar nemzet 6szinte tiirtdnete c. munkdjdban leirt, s amit t61e BadinyJ6s konyv6nek202. oldalln id6z, nem l6gb6l
kapott. Erre vall XII. Pius megnyilatkozisa, 1952. dec. 3-dn. Az egyhizi
6rdekek az Sllan;.lrdekek frolott voltak rn6g a trianoni Magyarorszfgon is,
mivel,,kir6lysig" dllamform6ban maradtunk, kormdnyz6sdgunk alart is,
l6v6n Szent Korondnak egyhdzi jellege.
Az Elet c. vatikdni hirmagyariz6 idlzve tovdbb XII. Pius pipit, irja ,,...e
politikai 6let sikjln k6ts6gtelentil jobban megfelel a mai kor ig6nyeinek, ha
a k6t hatalom vildgosabban elktiloniil egym6st6l. K6ts6gtelen, hogy az eWhizi nagybirtok akadilya volt a pap 6s a n6p lelki kapcsolatinak. Err6l krilonosen az elm:6k h6t esztend6 ttpaszta.latai utSn felesleges is besz6lni. A szeg6ny EgyhLz legszebb feladata az lesz a jovend6 rrragya;r 6letben, hogy
min6l tobb krisztusi embert 6s magyarabb magyart neveljen a nemzetnek."
Mint ldthatjuk, XII. Pius a mai kor politikai, ill. dllami 6let ig6nyeit
veszi alapul, mig Jaszovszky F6tisztelend6 benniinket ma is a Szt. Iswdn
kordba akar visszautasitani. Szt. Isw6nt6l napjainkig villtozott a korszellem.
A fejl6d6 korszellemmel vdltozott az illar.r'i 6let is. Nyugat-eur6pai hatalmak cser6ltek dllamformir, s ktildr6k vissza a koronit R5mdba, mert az
egyhizi 6rdek szembe keriilt az Sllarnllet kovetelm6nyeivel. Az Amerikai
Egyesiilt Allamok, vagy pl. Kanada stb., mdr alakullsuk idej6ben az 6llam6rdeket helyeztlk el6t€rbe. Azonban azt mondani, hogy ezek a n6pek ateistik-pog6nyok-p6paellenesek, vakmer6s6g volna. Tobb templom 6piilt az
elmrilt 200 esztend6ben, mint az el6z6 lvszilzadokban egyiitv6ve. Ez tz
igazsig.
Az els6 vilSghdborri kitor6sekor Eur6pa kell6s kozep6n, mint politiz6l6

egyh|zi hatalom, a Habsburg, ill. osztrdk-r6mai csiszirsig illott, rll. az
Osztdk-Magyar Monarchia. Eur6pa fejl6d6 dllamainak ritjdban volt.
Eltett6k az 6tb6l. A Monarchia kebel6be tartoz6 n6pek kozott vesztes az
Iett, aki tovibbra is k6pviselte a politikai hatalmat gyakorl6 egyhizi 6rdekeket. Konnyii kitaldlni, melyik n6p, ha XIL Pius id€zett megnyilatkozdslt
ismerjiik.
XIL Pius pdpa kinyilatkoztatislr6l annak idej6n j6magam (rtam cikket,
Egy uatikdni nyilatkozat margojdra
A Magyar
kdrddse cimen.
- mi lert volnafdldbirtok
Cikkemben feltettem a k6rd6st, hogy
akkor, ha ez apdpai nyi172

l.rtkozat 100 6r.'vel el6bb tort6nik, 6s nem

7

6vvel a

II. vilfghdboni ut6n...?

\zt hittem, olyan 6rdekl6d6 levelek 6rkeznek majd, amelyek eg6szs6ges
r rtit inditanak meg 1953 tavaszdn. Hiszen j6l tudjuk, hogy hazinkban a
t,ildk6rd6s,61etk6rd6s... Bdrmikor nyerjiikvissza szabadsdgunkat.J6llehet,
lr.gy kaptam igen szdmos lelkesen helyesl6 levelet, amelyben biztositottak,
lrogy imidkoznak XII. Pius pdpa
a magyarok legnagyobb p6p6ja, mint

eg6szs6g6.6rt, 6let66rt stb.-Azonban kaptam egy kocsider6k olyan
lr;rngon irt levelet is, amilyen hangon most F6tisztelend6Jaszovszky ledo-

r'tik

r()ngolta Badiny J5s professzort. Termdszetesen szerepelt a levelekben a
..kommunista-ateista, egyhizellenes, pog6ny" is. J6llehet 6ppen XII. pius
1';ipai kinyilatkoztatilsdt m6ltattam. K6rdezem, ki a pdpaellenes? Ki az ewlr;izellenes? Yagy klrdezem, kik azok, akik pdp6bbak a pip6nil...?
v6gril a legegyszerfibben int6zt6k el az egyhiziak a pdpa kinyilatkoztar.islt
agyonhallgattdk. Pedig l6m, az 1952. decernber 3-dn szabad foldre
[criilt- magyarsigot is 6rdekelte volna ez a k6rd6s ha nem csal6dom.
5z6 sincs arr6l, hogy lltaljnositani akarjuk az-egyhiziak tev6kenys6g6t
rrcmzeti 6letiinkbcn. Nagyon j6l tudjuk, hogy minden id6kben voltak az
lrwhdznak
egyhlzaknak
kimagasl6 k6pvise l6ihazinkban. A )o( szd- akit minden hivatalos int6zked6s
z:rdban pl. -Prohdszka ottok6r,
n6lktil,
rzcntt6 avatott a dolgoz6, verejt6kez6 magyarsdg felekezeti kiilonbs6g n6llir'rl. De
6ppen Prohdszka ttindokl6en tiszta Isten szolgilata mutatja az
- oldallt is. K6rdezzrik, nem Prohdszka
,'r'cm m6sik
mondja-e hogy
a sze,idnys6g orra el6tt a tizparancsolatot hfzglljik, a gazdagok pdnc6lszekr6rryeit pedig lllami segits6ggel 6rz1k, a nyomor megsziintet6s6re pedig semrrrit sem tesznek...?
Nem Prohdszka p6lddja mutatja-e, hogy r6szben trilbuzg6s igb6l, r6szlrcn meg nem 6rt6sb6l
tdved6sb6l indexre
tiltott olvasm6nyok listdjd-

tett6k Prohiszka mfiveinek
egy r€szlt, s ott van a mai napig is... az ideoIrigiai Irdnytfi...l A tdrsadalom-szeml6let, amely 1934-ben jelent meg...!?
A magyar n6p mindenkor a legnagyobb tisztelertel vette 6s veszi koriil
.rz egyhizak k6pvisel6it. Ez hozzitartozik a nr,agyar szellemis6ghez. De
clvirja, hogyval6ban az Istent szolgillja, val6ban a l6lek pisztoralegyen.
r:r
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