
57 

 

 

Ötödik levél. A család. 
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Ötödik levelemben az alapkérdésről, a társadalom legkisebb sejtjéről, egy férfi és egy nő szereteten 

alapuló szövetségéről, a család, társadalom építő fontos szerepéről, és az egészséges társadalmat 

alkotó családokat romboló tendenciákról gondolkodom. Lényeges az alapokkal ismerkedni, hogy 

tudjunk megbirkózni a világégéssel.  

 

Széchényi István: Hitel munkájának Bevezetőjében írja: 

 

„HONUNK SZEBBLELKŰ ASSZONYAINAK”  

 

„Fogadjátok Hazám érdemes Leányai! Tiszteletem ’s Szeretetem jeléül ezen kis munkám ajánlását. 

Vegyétek, bár férfiakhoz illendőbbnek mondják azt sokan, nyájas kegyességgel Pártfogástok alá. A’ 

H i t e l r ü l szólok, „s a’ mi belőle foly, a’ becsületről, az adott szó szentségérül, a’ cselekedetek 

egyenességérül, ’s így Előttetek sem lehet a’ tárgy idegenebb, mint előttünk, mert annyi Nemes és 

Szép, a’ mi az Emberisséget felemeli, ’a Ti Nemetek műve. Ti viszitek karjaitokon életbe a’ kisded 

nevendéket, ’s jó Polgárrá nevelitek; a’ Ti nemes tekintetekből szí a’ férfi lelki erőt ’s elszánt bár-

torságot. ’S ha léte alkonyodik a’ Haza ügyében, Ti fontok koszorút homloka körül. Ti vagytok a’ 

polgári Erény ’s Nemzetiség védangyalai, melly Nélkületek higyjétek soha ki nem fejlik, vagy nem 

sorkára elhervad, mert Ti vontok minden körül bájt ’s életet. Ti emelitek egekbe a’ port „s halhatat-

lanságra a’ halandót. Üdvözöllek és hála Néktek!” 1  

A család, egy nő és egy férfi gyerekekkel  

 

„Aki a természet vagy a szellemi élet valamely jelenségének lényegével és fontosságával tisz-

tában akar lenni, nem szabad beérnie azzal, hogy az illető jelenség megnyilvánulási formáinak 

egyikét megismeri, hanem arra kell törekednie, hogy a különböző országokban és korokban kiala-

kult formáinak sokféleségét áttekintse.”  igazítja el olvasóit Helmuth von Glasenapp: Az öt világ-

vallást feldolgozó könyvének Előszavában. 2  

Valóban, amikor az emberiséget égető jelenségeket felismerjük, az igazság felderítéséhez el-

engedhetetlen létrejöttének okait, és okozóit megismerni. A széleskörű kutatások eredménye rávilá-

gít, minden egyén megéli életét, ez nem más, mint saját belső „lelki” világának nem látható regé-

nye. Amit pedig kívülről látunk, az a matériának egy összegyúrt látványa. Azt pedig tudjuk, az em-

ber testből és lélekből rakatott össze.  

 

Minden társadalom belső rendjének alapja a család, a mindennapi életfolyam jelene, ami a 

múltból épül, és a jövő letéteményese. A családalapítás két ember szeretetközössége, aminek folyta-

tódása legalább négy ember, vagy a több ember. Ebben a rendben, gyermek a letétemény. Schütz 

Antal megfogalmazásában, a családi szeretetközösségben: „A nő főhivatása azonban, mindig az 

otthon marad, s főjoga s ereje a nőiesség lesz: amennyiben a szélső feminizmus ezt kezdi ki, a nők-

nek nem javán, hanem legnagyobb kárán munkálkodik.” 3  

 

„A gyermek egy darab az édesapjából és édesanyjából. Élő tükör, amelyben mindkét szülő 

egyszerre láthatja magát és házastársát is. Szülői szeretetének legmagasabb izzásából kipattant szik-

ra. Növekedésével állandóan növeli az örömet és boldogságot, amely életének megindításánál szülei 

szívében volt. Minden gyermek nemcsak új gond, de még inkább új öröm. Van-e sejtelmesebb, só-

várgó ádvent, mint amikor a szülők kis vendég érkezését várják? Van-e édesebb titok a földön, mint 

amikor az édesanya megsúgja férjének, hogy most már <hárman> vannak? Van-e szebb mosoly, 

mint amikor a baba először mosolyog vissza édesanyjára és édesapjára? Nincs az a gyémántfüggő, 

amelynek csillogása felérne a gyermekszem tündöklésével. Minden virágnál szebb a kis gyermek 

                                                 
1 Gróf Széchenyi István: HITEL, Pesten Petrózai Trattner J. M. és Károly István. Könyvnyomtató-intézetében 1830. 

Hasonmás kiadás. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1979. Egyetemi Nyomda.  
2 Helmuth von Glasenapp: Az öt világvallás Második kiadás. Gondolat Kiadó, 1977. Zrínyi Nyomda 5. o.  
3 Dr. Schütz Antal: Katolikus erkölcstan: 110. o.  
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arcának hamvassága. Minden drága ruhánál puhább, édesebb, melegebb a szülők számára gyerme-

kének ölelése.” 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. sz. kép. Magyar lélek Józsa Judit kerámiaszobrász alkotása.  

Józsa Judit Galéria 2015. november 22. IMG_5055;  

 

 

„Beszéljünk „gyermekáldásról” ne „gyermekátokról”! Mondjuk szépen, hogy a várandós 

édesanyák „áldott állapotban” vannak; ne úgy, hogy „terhesek”. A zsinat így ír a szerelemről: „Ez a 

szeretet a szoros értelemben vett házassági tettben fejeződik ki és válik teljessé. A bizalmas és tiszta 

házastársi egyesülés cselekményei tiszteletre méltó erkölcsi értékeket, és igaz emberséggel gyako-

rolva azt a kölcsönös önátadást jelzik és mélyítik el, amely által örvendező és hálás lélekkel mind a 

ketten gazdagítják egymást.” (EM49)” 5  

 

„Hívő keresztények számára a nemi identitás kibontakozását az a bizonyosság alapozza meg, 

hogy Isten az embert saját képmására teremtette, és felruházta az élő és termékeny viszonyra való 

képességgel. A nemek polaritása kezdetektől fogva emberi voltunk jellemvonása. Mi, emberek, 

férfiként és nőként arra hívattunk, hogy egymást kiegészítsük, kölcsönösen segítsük, így egységben 

éljünk, és ez által valami újat, új életet hozzunk a világra. A Biblia szerint a család az emberi közös-

ségnek Isten által alapított legkisebb olyan egysége, amely az ilyen kötődések keletkezését különös 

                                                 
4 DR. Rajz Mihály: Családunk Katekizmusa II. 218, 219. o.  
5 DR. Rajz Mihály: Családunk katekizmusa I. kötet. 218. o. Szent István Társulat Budapest, 1983. Franklin Nyomda  
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módon elősegíti. A család azonban csak akkor lehet békés és védett hely, ha ott a férfi és a nő – 

egymással egyenrangúan, de egymástól különbözően – egységet alkotnak, és „egy testté válnak.” 6  

 

Akik élnek, legnagyobb feladatuk: biztosítani az élő jövőt. Gyermekeink az élő jövő, az élet 

folyamatában a követkenő nemzedék családjainak alapja. A család hordozza vállán a terheket, múlt-

járól a megismerhetőig jut, tudásával sorsát alakítja. Kölcsönhatása a társadalommal válságos hely-

zetekben, nem lehet szilárd. A második világháborút követő években a kommunista mozgalom célja 

a nemzetet alkotó családok szétdúlásával a családi kötődések szakításával: a nemzethez tartozás 

felszámolására törekedett.  

Tegyük fel a kérdést, századelőn fiaink és leányaink hogyan készültek jövőjük építésére a 

szocialista kultúra otthonában? Választhattak lakáshelyzetük megoldása, (milyen nehéz volt), az 

érvényesülés valamilyen formája, vagy a megélhetés szegény lehetősége között. Saját lehetőségeik 

határain belül döntöttek. Mindehhez a történelmi események is erősen hozzájárultak. A háború, a 

téeszesítés, a vidéki létforma ellehetetlenítését hozta magával, a parasztság számkivetettsége gyer-

mekeik városba költözéshez vezetett. Az önellátó életet élő vidéki emberek a nagyvárosok szélén 

épülő lakótelepek szűk lakásaiba kényszerültek, teljes kiszolgáltatottságba. Ezekben az otthonokban 

tanulni lehetett az új módon való élést. Korszerűbbnek tűnt, de megszűnt a régi, természetes pa-

rasztházi - vidéki élet.  

 

Egyre jobban terjed az a nézet, nem a gazdaság jutott igazi válságba, hanem civilizációnk. A 

környezetszennyezés, a bűnözés új fajtái, az emberi magatartás bizonytalansága, az emberi élet 

iránti érzék gyengülése, ahogy Boldog II. János Pál pápa mondja: a halál kultúrájának terjedése 

olyan képet vetít elénk, amely elszomoríthat, talán kétségbe is ejthet bennünket. És mindez nagyon, 

de nagyon meglátszik a házasságkötések, a válások, a születések és az elfajultak magamutogató 

felszínre törekvéseinek számaiban.  

A huszonegyedik század elején, azt a kérdést tehetjük fel: milyen világot akarunk építeni? A 

válasz egyszerű: a közjó társadalmában családokra épített emberi jövőt. De az építőanyag és az alap 

ma még: az egész társadalomban roncsolt. Azzá tették. Kitüntetett figyelmet érdemel: a gyermekkor 

során tapasztalt krónikus stressz, a lelki, fizikai szexuális „tapasztalatok”, negatívan hatnak, és elkí-

sérnek minden gyermeket a felnőtté válás folyamatában. A gyermek felnőttkori egészségének ala-

kulására károsan hatnak a szülők szenvedélybetegségei. A szenvedélybetegségek tapasztalatai nem-

csak halmozódnak, hanem át is adódnak: szülőről gyermekre, majd az ő gyermekeikre.  

 

Talán nem tévedek, amikor arra utalok, hogy a társadalmak emelkedése és süllyedése egymást 

követő periódus, melyben a változásoknak is van belső élete. A külső szemlélő a változásokban 

jelenségeket ismer fel, például a természetbe történő emberi beavatkozások visszaköszönő tüzeit. 

Amikor az emberi teremtmény, az elérhető haszon érdekében megbontja a természet törvényeit, 

gyorsítja Földi világunk kipusztítását.  

Ebben a gyorsított ütemű rossz folyamatban azért nincs megállás, mert az emberiség egy ön-

törvényű kisebbsége, a művelt barbárok vezetésével, az elmúlt évezredek folyamán, a hatalom esz-

közeivel, az értéktelenség nyúlványába tördelte az emberi tisztességet. Rombolva az ember szemé-

lyiségének erkölcsi értékeit. Az e fajta fejlődés magában hordozza a kivagyiság, az önzés és az ön-

kény jegyeit. Mércét idővel a megszerezhető haszon emelése állított az egyén és a társadalom, való-

jában az emberiség elé. Amivel szemben, mondjuk ki, nehéz időkben, mint a mostani, századunk 

emberének elsőrendű feladata lenne az élhető világ fenntartása.  

 

A természetbe történő beavatkozások tűzcsóvái visszahatnak, és a szereteten alapuló családok 

összetartását elégetik. Igaz ez az egyed agyából kipattanó szikrákra is, melyek lehetnek jó hatásúak, 

vagy gonoszak. Az egyén életében, amit magával cipel, az öröm vagy bánat, siker vagy kudarc, 

lelki állapotát jelzi, de átlépni kénytelen egyéni éltének kereteit. Élettere elsősorban a család, a csa-

                                                 
6 Dominik Klenk: A nemek összezavarása 29. o.  
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ládok pedig nem önmagukban, elszigetelten élnek, hanem egy társadalomban. Ebből fakadóan, a 

társadalom, a család, és az egyén egymásra hatása kölcsönös.  

 

Nehéz körülmények között éli napjait az emberiség. Tetten érhető a transzcendenciával szem-

ben fellépő szélsőséges liberalizmus, a kiváltságokra ösztönző individualizmus térnyerése. A libera-

lizmus eszméje igazolja vissza, az egyén-, család-, társadalom alkotta függőségekben, kivirágzott az 

egyén egoizmusa is. Taszító erejének köszönhetően kiszorulni látszik, a szeretettől vezérelt alázat. 

Az öntörvényűek első helyen, gondolkodásának csapdájába szorították az embert. Mondjuk ezt töb-

bes számban, mivel az egyes emberek által alkotott közösségek  több milliárdnyi ember , az ön-

zés csillagába kapaszkodva, a szerény, tisztességes életvitellel szemben, a természet fölfalásának 

végrehajtóivá váltak. A szűkülő életfeltételek üldözöttjei keresik helyüket Földi Világunkban.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2. sz. kép. Nem kell többé tücsökzene 7 

 

Természeti kincseink fölfalása, emberi értékeink mellőzése, újabb technikai csodák alkotására 

csábít. Végzi feladatát a marketing: tízparancsolata nincs a robotnak. Mondjuk ki, az öntörvényűek 

lépéseikkel, szükségtelenné tennék a kétkezi munkát is. Akkor mit kezd magával az ember? Pedig, 

társas viszonyainkban, nagy dolgokra vagyunk képesek. A föld művelésétől a csillagok életének 

kutatásáig megtett úton haladunk. Az az igazság, az összerakott tudáskincsre is rátelepedtek az ön-

törvényűek. Az e terület végrehajtóinak kordában tartását szigorúan megkövetelt finanszírozási kö-

vetelményrendszerük biztosítja. Az öntörvényűek világrendjének alakításában tapasztaljuk, tervük 

van a feladatokat végrehajtó fölfalókkal. Amint gondolják, ha a robotnak nincs tízparancsolata, jó, 

ha a milliárdnyi emberiség maga is robotokból rakódik össze. Ebből következik álláspontom, a tűz-

oltás hamujában, a lomb és a törzs halott, de tovább élhet a magból szétágazó gyökérzet.  

 

Fontos kérdést a megmaradt gondolkodó utókor teheti majd fel, ha lesz ilyen: milyen hagya-

tékot kapott örökbe? Megelőző válasz: térjünk vissza Isten alkotó szabadságához.  

 

Az emberi élet, a fogantatás pillanatában keletkezik az anyaméhben. Meg kell születni, mert a 

Teremtő esélyt adott az embernek, egy teljes, egészséges életre. A tudósok kutatásaiból tudjuk, a 

teremtődés élő környezetét, az anyaméhet kilenc hónap alatt érintő hatások, a megszülető ember 

életének minőségét befolyásolják. Azt is tudjuk, hogy a magzat fejlődésére jó hatással van az anya 

nyugodt, stressz nélküli környezete, az anya és az őt körülvevő környezet életminősége. Szóljunk 

arról is, hogy a magzati élet fejlődését kísérő bizalmi kötődés édes anyjához, megelőz betegségeket, 

egészségesen születik, életét biztonságban építi, családját szeretetközösségre alapíthatja.  

 

A kábítószerek, a szeszes italok fogyasztása, a dohányzás, a megfelelő táplálkozás hiánya, a 

stresszes élet viszont, a magzat koraszüléséhez vezet, vagy kóros testi elváltozással jön e földi vi-

lágra. Testi, lelki, fogyatékos, beteg gyermekek születnek. A szülők, megváltozhatatlan helyzettel 

néznek szembe. Az életből ismert tapasztalat azt mutatja, sok gyermek esetében, felnőtt korukra 

                                                 
7 Csiby Mihály: Nem kell többé tücsökzene. Természet  Rajz. Effo Kiadó és Nyomda. Budapest, 2000.  
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önellátásra, társadalmi beilleszkedésre képtelenek, tudnunk kell, szolidaritásra kész családi és társa-

dalmi környezetre van szükségük.  

 

Mit tapasztalunk a keresztény kultúrát felépítő, és az abban a kultúrában élő társadalmak éle-

tében nyugaton? Az elmúlt században értékvesztést, fogalomzavart, élvhajszát, rohanást, törekvése-

ikben töredékcselekvéseket. Eldarabolták tőlük a gondolkodás készségét. Ennek a helyzetnek létre-

hozott múltja van. Az egyéni célok kifejezetten anyagiak. A megvalósításban kevés erény kíséri a 

személyt, a szerelemben nincs jelen a szeretettel átölelés. Jellemző valóság a próbaúti kielégülés. 

Elveszítette Istennel való kapcsolatát a Nyugat.  

 

A második világháború után, Németország alkotmánya még egyértelműen, alapelvként hivat-

kozott Istenre. Az európai alkotmány előszava, ma már semmilyen utalást nem foglal magában a 

Mindenható szerepéről. A nyugat, Istenre ma már úgy tekint, mint egy kis csoport belügyére, nem 

az egész közösségnek irányt mutató alapelvére, ebben tükröződik a Nyugat Isten nélküli helyzete. 

Az 1960 és 1980 között eltelt húsz év folyamán teljesen leomlottak a szexualitással kapcsolatban 

mindaddig érvényben lévő normák, mértékvesztés alakult ki, a szexualitásra vonatkozó korábbi 

társadalmi korlátok semmivé lettek, az egyház pedig képtelen volt megfelelő választ adni a változá-

sokra.  

 

A legtöbb állam, ugyanúgy, mint Magyarország, bár gyakran külső nyomásra, vagy hatalmi 

érdekből az abortuszt legalizálta, létrehozta a bűn struktúráját. Kialakította az abortusz lebonyolítá-

sának szabályait (ezek mindig képmutatók voltak), létrehozta a kórházi intézményi rendszert, az 

orvosi társadalmat, akiknek többsége hamar elfelejtette, az un. Hippokratészi esküt. Azzal, hogy 

Magyarország az elsők között volt az abortuszok engedélyezésével, téves képzetet is kialakítottak 

az érintettekben. Sokan gondolták úgy, hogy a „parlament” által hozott törvény valóban felfüggeszti 

az addigi tilalmat. Mivel a Parlament hozta a „Törvényt”, az jó, aki eszerint cselekszik az is jó em-

ber. Így ez a „törvény” még meg is tévesztette az embereket. A részleteket a táblázat tartalmazza.” 8  

 

Persze a múltban sem volt egyszerű. A Képviselőházi naplóban olvasom: … „a mikor előttem 

szólott t. képviselőtáram, azt a szomorú képet festette az egy gyermek - rendszerről, a mely nemzeti 

és gazdasági előhaladásuk olyan nagy kára, nyűge, baja, betegsége, akkor a t. túloldalon ülő képvi-

selők közül épen egy orvos mosolygott ezen kijelentés felett. Pedig egy becsületes magyar ember-

ről, hozzá még egy orvosról nem lehet azt a képtelenséget feltenni, hogy ezt nevetségesnek találta 

volna. Én felteszem, róla, hogy nem találta nevetségesnek, hanem azt állítom, hogy nem tudta, mi-

ről van szó.” 9 

 

A józanészt vesztett társadalmi kavalkádban, nem jelenik meg a fény, a tisztaságnak nincs su-

gárzása. Sötétség, feszültség, közöny vagy remegés van a nem látható emberi bensőkben. Nem is 

tudnak róla szegények. Belenőttek, ezt fogadják el természetesnek. A nyugati demokráciák jólété-

nek egyik következménye, közömbössége. A túlfűtött nihilhez alkalmazkodnak, mert többségük 

otthon nem érzett szeretetet. A tisztább agyú, félelemmel fordítja el fejét. Sokak vénájában a tű, 

keserű szájízzel ébred szerencsétlenje, kóvályog, elmondhatja magában: bátorság. Az ember ily 

belső zavara nem magától való. „Akiben zűrzavar van, zűrzavart hoz létre környezetében. Akiben 

rend van, rendet teremet maga körül” írja Popper Péter: A belső utakban.  

 

Európa keleti felén, a meghozott törvényekkel, olyan gazdasági környezetet alakítottak ki, 

melyben biztosítva csak a megélhetés volt. A gyermekek elmaradtak. Azután jött valamiféle átmen-

tési átmenet, és az elmúlt évtizedekben, fiataljaink előtt a csillogó jövő felmutatása törvénykezési 

trükkökkel, de sok-sok kis családi fészek nélkül.  

„Családi fészkek nélkül! A családdal kapcsolatban a keresztény megítélés szerinti devianciák, 

                                                 
8 Dr. Molnárfi Tibor cikkéből részlet, a Céh. 2004/7 17. o.  
9 / 1905 - 1910 / Képviselőházi napló, 1905. I. kötet * 1905. február 17 - június 21. / Ülésnapok / 1905. 14. 104. o.  
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egyre erőteljesebb hangot kaptak ezek a kinövések, egyre értéktelenebbnek tekintették a hagyomá-

nyos családmodellt. Az élet tisztelete talán még ma is tabutémának számít sokak körében. A semle-

ges világnézet hamis követelménye és más szempontok most is megkötik azok kezét, akik az élet 

védelmében – hivatalból – támogatnák az anyákat magzatuk megtartásában.” 10  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Részlet Bíró László püspök és Elmer István beszélgetéséből. Új Ember 2014. május 18. szám 9. o.  
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„Gyilkosságra kész orvosok kerestetnek” címmel olvasom a Katolikus neten: „A zöldek sze-

rint a nők többek között akkor rendelkeznek egyenlő jogokkal, ha szabadon dönthetnek a szívük 

alatt növekvő gyümölcs sorsáról. Nagy kár, hogy ez a gyümölcs nem tud beszélni. Ha már a (dönté-

si) szabadságról beszélünk, akkor legalább is e kezdődő élet helyébe kellene képzelnünk magunkat, 

és úgy kellene a kérdést feltennünk, hogy a magzat életben akar-e maradni, vagy azt akarja, hogy 

megöljék, hogy saját magát embernek tartja-e, vagy csak a méhbe tévedt sejtek halmazának, amit a 

legjobb lenne gyorsan eltüntetni. …  

 

A pár órás magzatokban sokan csak egy sejtcsomót látnak, amit végszükségben akár a szüle-

tés (!) előtt orvosilag kifinomult – dehogyis, brutális! – módon meg lehet szüntetni. Nem mellesleg: 

hogy jut valakinek eszébe megkérdőjelezni, hogy a férfi magjával egyesült petesejt vajon ember-e? 

Az ilyen „sejtcsomóból” még soha nem lett semmi más, csak ember. Igaz, az ember ilyen állapot-

ban valamely állatként igen valószínűleg sokkal jobb túlélési esélyekkel rendelkezne, mint ember-

ként.” 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A magzat fejlődése. Továbbá: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Forrás: kath.net A cikkből idézet rész. 2020-09- 17-én jelent meg. Fordította: Frick József. A „Mondd el a vélemé-

nyedet, szólj hozzá a cikkhez.”  
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Kedves Barátomnál, Bartis Ferencnél elmélkedünk nemzetünk helyzetéről. A magyarországi 

népesség elvándorlásáról, örökös harcainkról, a Magyarok Világszövetségének munkájáról, nehéz-

ségeiről beszél. Később kezembe nyomja a 2004-ben megjelent Céh 7. számát. Kifakad. Nézd meg 

ezeket a számokat. Tibor szerkesztette táblázatba. A korházak hulladékgyűjtők is. Érted komám? 

Égetik a magyart! Tedd el. Olvasd el Tibor írását. Mit gondolsz Jóska, megmarad a székely, a ma-

gyar? Hazaérve elővesztem az újságot. Olvasom Molnárfi Tibor gondolatait:  

 

„A Magyar Holokauszt kifejezést szó szerint kell venni. Megrendítő látvány a magából kivet-

kőzött orvostársadalom és az általuk működtetett kórházak „hulla”-dék-gyűjtő helyeinek látványa. 

A kikapart, szétvagdosott magzat-hulla(dékok), majd az égetőkemencékbe kerülnek. Voltak olyan 

megfigyelések is, hogy akárhányszor még érző magzat volt a tűz táplálója. Holocaust ez a javából, 

és csak Magyarország legyilkolt magzatainak száma több mint Izrael mai lakossága. A művi, vagy 

mesterséges abortusz - eltekintve a vétlen, spontán abortuszoktól - lényegében azt jelenti, hogy a 

magzat a MÉHEN belüli életét külső beavatkozással megsemmisítik, kioltják.  

A magzat életének kioltása különböző technikákkal történik. A magzatot eltávolíthatják csá-

szármetszéssel, pl. só-mérgezéssel, leszívással, kaparással, stb. Köztudott, hogy Magyarországon a 

Kádár-rendszer legsúlyosabb, családokat sújtó erkölcsi kérdése az abortusz vagy a családot érintő 

életszínvonal csökkenés közötti döntési kényszer volt. Ahhoz, hogy az utóbbit válasszák, legtöbb-

ször nem volt meg az erkölcsi tartás. Az Élet védelme fenntartások nélkül, csak a Katolikus Egyhá-

zat jellemezte.”  

 

Minden ember őszintén bevallhatja, hogy gyermekvállaláskor próba előtt állt és a próbatétel-

kor győzött vagy elbukott. Azok az asszonyok férjükkel közösen, akik a próbatétel előtt magzatuk 

szeretete és élete mellett döntöttek győztek. Azok pedig, akik közösen a kicsiny életének elvétele 

mellett döntöttek, azok megbuktak szülő anyjuk - édesapjuk, önmaguk, és Isten előtt is.  

Korunkban, századelőn azzal a valósággal szembesülünk, sokan estek és esnek el a megpró-

báltatásban, mert felmérhetetlenül megnövekedett a bukdácsoló emberek száma. Így együtt, az em-

berekre értem, hiszen a saját családalapítást magától eltoló nő és férfi, együttes döntése, lemondás a 

parányi életről. Megbukás ez keményen, a hamisan csengő divatszólamokkal szemben, amikre nem 

lehet életet, családot, jövőt, nemzetet építeni.  

A keresztény-konzervatív elkötelezettségű értelmiség hibás abban, hogy a gyermekeikből lét-

rejött kis családok az elmúlt évtizedekben, nem a szűkösebb körülményt választották, életet adó 

elkötelezettséggel.  

 

„Megfontolt nemzetgyilkolás természetesen ez a terv, olyanok részéről, akiket a Kádár-Aczél 

rendszere nevelt nemzetgyilkolásra. A politika rég leszokott arról, hogy a távolabbi jövőt felelős-

séggel, szemmel tartsa, s kellő szívóssággal sikerült erről leszoktatnia a társadalmat is. … Az elvé-

nülő, tehát életellenes társadalomban a demokrácia is szükségképpen életellenessé nyomorodik, 

gerontokráciává – vénuralommá – nyomorítja hovatovább a többség. … Kisebbségbe szorítja, lebé-

nítja a kibontakozásra törekvő szándékokat, kíséreteket, s az élet átörökítését részben vagy egészben 

megtagadó és a korosabb, az átörökítse, már képtelen tömeg olyan érdekviszonyokat alakít ki, ame-

lyekben az elkorcsosult, a jólét ígérgetésével vezérelt demokrácia pártjai már csak a társadalmat 

végképp behálózó gyilkos élősködés népszerű kiszolgálásával szerezhetnek győzelmes voksokat.  

Annak az élősködési formának – az eltervezett, „akaratlagos” gyermektelen életmódnak – a 

leghatásosabb fegyvere, pajzsa és dárdája az a hamis szólam, melyet pendelyes koruktól fogva a 

legmélyebben magukba szívhattak a liberális agymosás áldozatai: Ez magánügy! Senkinek semmi 

köze hozzá!  

Az élet átörökítésének megtagadása, tehát az életformává választott leggyilkosabb fajta élős-

ködés, a jogrendbe beépülve, pusztítja a civilizált társadalmakat. Hogy ez a beépülés a jogrend gya-

lázása – észérvekkel aligha vitatható. De minden észérvnél erősebb, az az igazság, amelyet csak 
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érzelmeivel foghat fel az ember: valóban magánügy, hogy megmaradunk vagy kivesszünk a világ-

ból?  

Egészséges társadalmakban van vészkijárat a pusztulásból: a sorsközösség érzetének, a nem-

zeti szolidaritásnak az ébresztése. … 33 éven át százezer párttitkár, agitpropos és egyéb aktivista 

orrán-száján dőlt a nacionalizmus elleni harc, a nemzeti érzés legyalázása, az identitás elroncsolása. 

Egészséges, életrevaló nemzetben a végveszély fellobbantja az önvédelem csudálatos erőit – nem a 

mi esetünk. … 12  

 

A természettörvény a Teremtő törvénye. Az ember élete a fogamzással kezdődik és a termé-

szetes halállal fejeződik be. Az Isten által kinyilatkoztatott 5. parancs azt mondja: „Ne ölj!” Az az 

ember öl, aki kioltja valakinek az életét. A magzat emberi élettel, lélekkel rendelkezik, joga van az 

élethez. Az anya méhében élet van, aki a magzat életének kioltására törekszik, vagy azt elősegíti, 

emberölést követ el. A meghozandó törvényeknek nem lehet alapkérdése, hogy ember-e a magzat, 

hanem, lehetnek-e olyan esetek, amikor szabad ölni? Hány piciny magzat esett áldozatul, és hány 

család, orvos, nővér vált akaratlanul részesévé ennek a gyásznak?  

És hányan akarattal váltak gyilkossá, saját anyagi épülésük érdekében? S ha ez mind igaz 

Magyarországon, akkor az európai elöregedés nem-e tény, valamilyen bosszú megtestesülésének?  

 

Kinek, kiknek volt célja egy ilyen nagyságrendű gyermektelenségi helyzetet előidézni? Ami 

persze nem véletlen a múltban sem, és most a szabadelvű törekvések idejében sem. Törekvésük egy 

gyökértelen cselédség kitenyésztése. De forduljuk Európa felé!  

A pusztító törekvés alanya, az európai keresztény társadalom maga. Szellemi rombolással el-

érték, hogy az ember hitetlenné és erkölcstelenné váljon. A század végére kialakult az önzés. Az 

önmegvalósító egyén már fél a házasságtól, a házassággal együtt járó felelősségtől. Tisztátalanná 

válva, magának tartja fenn az élvezetet, paráználkodik. Nem odaadja, eladja magát. Nem vállalja a 

gyermekáldást, képtelen feloldódni önzetlenül.  

 

Az élet továbbadása, Istentől kapott ajándék. Az emberiség pusztítására törők, egyértelműen a 

gonoszok vitája Istennel. Istennel szemben győzni szeretnének, a győzelemhez vezető út egyike a 

gyermektelenség. A táblázatban sorolt adatok időrendi felsorolásban, fél évszázad nemzedékveszté-

sét mutatják. Szegény fiatalember nemzedék, miért is nem ismerte föl a megszületni akaró, a kettő-

jük közé érkező ajándékot? Féltek az ajándékkal érkező feladatoktól? Nem vállalták a pelenkázást, 

az éjszakázást, a játszást, a kimondható szóra tanítást, anyu - apu.  

 

Az abortusz törvény, a terhesség megszakítás törvénye. Miért is teher a jövő? Mert gyönyörű 

asszonyaink másállapota, a törvényeket előkészítő gyilkosoknak, nem elvárt állapot? Áldott-

várandós állapot? Az áldott állapotnak megszakítása erőszakkal, egészségkárosító volt mindég, ma 

is az, testi-lelki sérüléssel együtt járó állapot. Akik politikai eszközökkel, fiatal emberek családala-

pítási törekvéseit, a megélhetés milyenségének kérdésévé tették, népirtást követtek, és követnének 

el. Magyarországon, magyar népirtást. S mondjuk ezeknek szemébe, a kikapart magzat halvaszüle-

tése, nem éppen rendes formája az anyává - apává, a családdá válásnak.  

 

Albert Camus pontosan fogalmaz: „Az életet elveszíteni nem nagy ügy, de azt végignézni, 

amint az élet értelme szertefoszlik, elviselhetetlen.” Úgy gondolom, hogy egy-egy magzati élet el-

vesztése egy-egy nő, egy-egy férfi, vagyis egy-egy család felelőssége és bánata. Amikor már millió 

magzat, több millió ember életének értelmét szertefoszlatják, a bánaton túl már a nemzet felelőssé-

gének Trianonja. A Magyar Nemzet Trianonja is!  

 

Az elmúlt évtizedekben, a Magyar Kommunista Párt Minisztertanácsának 1956. június 4-én 

hozott 1043/1956. számú rendeletét követően, az abortusz törvénynek következményeként, több 

                                                 
12 Fekete Gyula: Részletek: „Európa! S.O.S.! A népesedésről 44 év óta írott köteteim, cikkeim, előadásaim zárszava.” c. 

összefoglalóból.  
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mint hatmillió csecsemő nem született meg. Azóta növekedett a létszám. Hét millió emberről beszé-

lünk, akik nem születtek meg!  

 

Az Országgyűlés őszi ülésszakának 14. ülésén vitatták, hogy az új élet melyik pillanatban ke-

letkezik? A természettudomány ismeretei szerint az emberi élet kezdete, a fogamzás pillanata. A 

parlamenti választásokra készülő pártok 1992. október 13-i vitájában kiderült, minden párthoz kö-

tődtek olyan személyek, akik az abortusz teljes tilalmát vagy liberalizálását támogatták, és voltak, 

akik a korlátozott engedélyezést tartották helyesnek. Gazdasági, oktatási módszerek bevezetését 

javasolták az abortusz visszaszorítása érdekében, azzal a feltétellel, hogy a nők szabad döntési joga 

ne sérüljön. Ez azt jelenti, a terhesség 12 hetének végéig a nő kérésére el kelljen végezni a műtétet. 

Ennek a javaslatnak szószólója a Szabad Demokraták Szövetségének egyik képviselő asszonya volt. 

Indoka között sorolja a nő önrendelkezési jogát, a magzat életének, ember születésének érdekével 

szemben, ami a természet törvénye alapján áll.  

 

A liberális-baloldali moralitással szemben, példaként állhat előttünk Shopia Loren önéletrajzi 

vallomása. Az Élni és szeretni c. könyvéből néhány gondolat. „… Van azonban egy célkitűzése, 

amelyet nem helyeslek, ez pedig az önkéntes magzatelhajtás. Az a küzdelem, amelyet azért vívtam, 

hogy gyermekem lehessen, valamint az elvetéléseim okozta érzelmi sebek leküzdhetetlen előítéle-

teket támasztottak bennem. Akaratlanul is mindig arra gondolok, hogy a magzat, amit egy nőtől 

elvesznek, éppen olyan okos, kedves, aranyos kisfiúvá válhatott volna, mint akármelyik a két kisfi-

am közül. …  

A családnak, azonban mint csoportnak, a tartalmas jelenléte mérséklő erőként hat a fiatalokra. 

Amikor én tizenéves voltam, az én családom egységes erőt képviselt, nap, mint nap éreztem erköl-

csi felfogásukat, bölcsességüket, szigorú szabályaikat, hogy mit találtak rendjén valónak és mit 

helytelennek. Törődtek velem, számomra pedig elképzelhetetlen lett volna, hogy olyasmit csináljak, 

amivel szégyent hozok rájuk. Sajnálom ezeket a mai fiatal lányokat, akiknek hiányzik az életéből ez 

a családi segítő erő. Sem a tabletták, sem pedig a magzatelhajtás nem segíthet rajtuk. Csakis a szü-

leik.” 13  

 

A KSH kimutatása szerint 2002 és 2010 között, az előző ciklusban csaknem minden szem-

pontból csökkentek Magyarország főbb demográfiai mutatói. A termékenységi ráta, azaz a gyer-

mekvállalási kedv, a rendszerváltásnak elnevezett állapotot követően, 1,23-ra esett vissza. Az a 

megoldás, ha visszatalálunk Istenhez, azt pedig nem szabad hagynunk, hogy az oltáriszentséggel 

való kapcsolatunk egyszerű formalitássá silányuljon.  

 

A jövő fenntartását, kellő önmegtartóztatással, s olykor áldozatokkal lehet szolgálni. Áldoza-

tok megkövetelése, élősdi hajlamok korlátozása, sem a politikában, sem a kormányzati munkában 

nem örvendett népszerűségnek. Ehelyett, a kommunisták, a társadalom életkörülményeinek ala-

csony szinten tartásával, törvényesen és törvénytelenül, már az anyaméhben nyolcmilliónyi nyil-

vántartott és nyilvántartásban sehol sem szereplő magzatot gyilkoltak meg. Ezzel az iszonyatos 

önpusztítással érdemben, igazolható eredménnyel fél évszázad alatt, a kivezető út megteremtésével, 

nem foglalkozott sem a politika, sem a tudomány, sem a közvélemény. Szabadsága volt a gyilko-

lásnak.  

 

Mit jelent az ember szabadsága? Van-e kerete a szabadságnak? A neoliberálisok szerint nincs, 

vagyis bármit tehetsz – sok esetben büntetlenül. Megöletheted meg sem született gyermekedet! 

Vagyis, te ölöd meg, elveszel egy életet az élők sorából. Az elvett piciny élettel nem születik meg 

egy családanya, vagy egy családapa! A liberális erre bátorít! A liberális erre hozat törvényt a nem-

zetek parlamentjeiben. Azután, veled öletik meg, mert tiéd a döntés. A liberális nem követ bűnt el, 

igaz hogy felbujtó, de nem gyilkos. A liberális szabadság eszménnyel szemben, a keresztény ember 

                                                 
13 Sophia Loren: Élni és szeretni Lejegyezte: A. E. Hotchner. Gondolat Kiadó Budapest, 1987. 
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hite szerint, van kerete-partja a szabadságnak. A szabadság partjait az erények határozzák meg. 

S ha a liberális jog, a gyermekeink megszületése ellen való, akkor ezzel a fajta gyilkolgató, embert 

– nemzetet pusztító szabadságjoggal szemben kell fellépni.  

 

Amikor a politikának nem célja a keresztény társadalom életben tartása, akkor a gazdaság fej-

lesztése nem cél, a családtervezés ellen ható eszköz. A kommunisták hitelfelvételeikor a nemzetet 

eladósították, visszafizetésére kötelezettséget vállaltak. A magánvállalatok államosításával kézben 

tartották az állami bevételek és kiadások egyenlegét. Az oktatás államosításával kiiktatták az erköl-

csi alapok elsajátításához szükséges intézményeket. Ennek történetét élték át a kommunizmus felé 

vezető úton lépkedők évtizedeken át.  

A háromnemzedékes parasztcsaládok együttélésének elbontása mellett, a városokban élő 

munkás és értelmiségi fiatal házasoknak kis alapterületű panellakásokat biztosítottak lakhelyül. A 

kötött munkaidőt két és több műszakra tervezték. A szülők munkahelyeinek egymástól való távol-

sága, a gyermek bölcsődei, óvodai elhelyezésének lehetősége, a családalapítást és a születések szá-

mát is meghatározta. Először szétzúzták a családi élet gazdasági és társadalmi kereteit. Idő múlásá-

val, a politikának már nem a család széjjelszaggatása lett célja, hanem a nemzet felszámolása. A 

nemzet összetartó erejének felszámolása a családok felszámolódásából következik. Fordítva így 

mondjuk: a családok gyarapodásával épül a nemzet.  

A család felszámolása akkor indul, amikor létre sem jön. Nem jön létre, mert a férfi vagy a 

nő, egyaránt fél, életre szóló esküt tenni a másik ember-féllel. A liberálisok – ezen a téren –, nem 

kifejezetten a Magyar-hazában, de az egész nyugati civilizációban, a maguk életterében jelentős 

család alapú eredményeket értek el. Gyarapodtak. Amivel szemben, az önmegvalósítóknak 

gyermektelenségük, mint társadalmi jelenség, „saját ügyükként” sem térképeződött fel társadalmi 

üggyé, nem tudták értelmezni önpusztításukat, ami együtt jár a nemzetpusztulással, kiirtódással, a 

nemzetek kihalásának előkészítésével. Az elköteleződés felvállalásához ma már, erőteljes lelki for-

dulatra lenne szükség. Jut-e el tudatába a keresztény európai népek fiainak, és leányainak, miért is 

öregedett el Európa? Megéri együtt loholni a liberálisokkal?  

 

… nem tartom sértőnek, ha kimondjuk, hogy a nőknek nemcsak jogaik, lehetőségeik, hanem 

bizonyos előjogaik is vannak. Ilyen előjog, ilyen privilégium a gyermekvárás, a szülés, a szoptatás, 

ami csak a nőknek adatott meg. Ráadásul a megjelent adat éppen azt támasztja alá, hogy ez a kihí-

vás tíz nőből legalább kilencet érint. Tehát ha az édesanyákat támogatjuk, akkor valójában a nők 

túlnyomó többségét támogatjuk. 14 

 

Millenniumi üzenetében II. János Pál pápa megszólította a magyar népet: „Legyetek tudatá-

ban a család központi szerepének a rendezett és virágzó társadalom érdekében.” A pusztulásra ítélt 

társadalmakban az ifjúság mikor ismeri fel, Ő életet kapott, folytatása lett az őt nemző nemzedék-

nek, így vált a fennmaradás kötelező letéteményesévé. Mit hagy hátra maga után, amikor utódok 

nélkül szakad meg saját életének forrása. Igaz ez Európa egészében, és hazánkban is. Baj van, a ma 

meg nem született gyermekekkel, a nemzetet a nemzeteket égetik el. És ugye elmondhatjuk, az 

anyák álma mindig a legszebb álom. Az anyák szerepe ma is a szívjó és igaz szerep. „Az Isten azért 

adott az édesanyáknak különösen jó szívet, mert rájuk van bízva a legnagyobb érték: az új élet fa-

kasztása, és ápolása. De éppen az édesanyák szívén keresztül mutatja be Isten azt is, hogy a szeretet 

nemcsak áldozat, hanem egyúttal boldogság is.” 15  

 

Az erkölcsi parancsolatokkal szemben megtört a társadalmi ellenállás. Mindezzel szemben: „a 

kultúra teszi otthonossá a világot. A kultúra biztosítja az ember legszűkebb környezetét, az érzelmi, 

egzisztenciális és anyagi biztonságot adó családot. A család kulturális jelenség. Azok az emberek, 

akik jó házasságban, boldog családban élnek, gyakran a szüleik életét hozzák fel példaként. A leg-

több, amit a szülők gyermekeinknek adhatnak, az egymás iránt érzett szeretetük. Emlékezetbe idéz-

                                                 
14 Varga Attila riportja Novák Katalinnal. Részlet a Magyar Nemzet 2019. március 16. szombati számából.  
15 Vasárnapi Könyvünk „A” év 285. o.  
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ném ezzel kapcsolatban a destruktív, romboló irányzatokat, amelyek mindenekelőtt a családot kezd-

ték ki. A Kommunista Kiáltvány 1848-ban már a család megszűnését, a nőközösséget istenítette. A 

Frankfurti Iskola képviselői pedig fontosnak tartották a családi rend egyik alapját képező tekintélyt 

kikezdeni és támadni.” 16  

 

A nyugati civilizációban felturbózott életromboló szellemmel szemben, mi magyarok itt a 

Kárpát-medencében, valósítsuk is meg jövőnk alapjait. Nincsen szebb emberi eszmény, mint egy új 

élet fakasztása. Emberi méltóságában nincsen csodálatosabb, mint az életet – a magzatot magában 

rejtő kismama, a jövőt, aki már él, akit szíve alatt ölel át, hiszen nincsen csodálatra méltóbb Isteni 

alkotás, mint egy új szívdobbanás. Ez az új szívdobogás, amikor a két szülő szerelméből egy új em-

ber születik, az ember szabadságának legmagasabb foka. A gyermekáldás, a váradós édesanyák 

„áldott állapotban” léte. Az áldott állapotban lévő édesanyák, csak a liberálisoknak „terhesek”.  

 

Irányváltást súg a jellem. Vissza kell térni a keresztényi alapokhoz. Jó alapokról indulva 

egészséges jövőt építeni lehet akkor, ha a felnőtt értelem, észben és tudatban nyugalmat parancsol, a 

zavarkeltők szándékosságát kikapcsolja. Életünk hadszínterein a biztonságot tűzzük zászlónkra, 

mindennapi életünkből kitiltva létünk rombolóit. Nagyon nehéz feladat ez, mert a keresztény értel-

miség küzdelmét nem csak a Kárpát-medence politikai határain belül, hanem tágabb környezetünk-

ben, Európa egészében, sőt, az úgynevezett nyugati civilizáció egészére kiterjesztve képesek a libe-

rálisok eredményesen valósítani. Így nem kérdés, hogy milyen világot akarunk építeni. Nem kérdés! 

Családokra épülő nemzeteket. Hol találjuk a felhatalmazást? A Bibliában. Az egyház, szakrális taní-

táson túl közösséget teremt, és a közösséget szolgálja. Óvodák, iskolák, egészségügyi létesítmények 

fenntartásán keresztül keresztény hitre, hazafiasságra nevelik gyermekeinket, gondozzák időseinket, 

erősítik közösségeinket.  

Vegyük körül nagy tisztelettel öregjeinket, szeretettel gyermekeinket, és vegyünk részt abban 

a felemelő munkában, melyben közösen megteremthetjük minden magyar család részére az élette-

ret, melyben minden magyar ember tisztelettel és szeretettel átölelheti szeretteit. Szeretteivel a jö-

vőt. Ismerjük fel, hogy a szeretetben, egymás tiszteletében, a közös munkálkodásban: „a világosság 

és sötétség szétválasztása, a szavak mögött lévő tartalomból következően, nemcsak természeti, ha-

nem erkölcsi jelentőségű is. A világosság a jót, az életet, az Istennek tetszőt jelenti, a sötétség a 

rosszat, a halált, a bűnt. E különbségtétel miatt nem lehet köze a világosságnak a sötétséghez.” 17  

 

Az alkotó művészember értelmezésének tükrében a család:  

„A kompozícióban a fatörzs baloldalán, a legényke, azaz a fiúgyermek, a gyökerekre huppan-

va, csizmába bújt lábaival, azokra támaszkodva, ölében kis pulikutyájával, kedvesen hajol előre 

kishúgához. A kutya jelen esetben nemcsak a kedvenc, hanem ikonográfiailag a barátságot, a testvé-

ri szeretetet, a házastársi hűséget szimbolizálja. A fatörzs jobb oldalán, szép, két ágba font hajú kis-

lány, játékosan kapaszkodik föl a gyökereken a picihez, miközben édesapja a derekánál védően 

magához öleli, hogy le ne essen. Végül, a kompozíció középtengelyében, lent, a gyökerek ölelésében 

– úgy, ahogy nagymamájától tanulta – 2-3 év körüli kislányka imára kulcsolja kezecskéit.  

Az alakok magyaros viseletét bárhonnan származzon is, minden magyar magáénak érezheti, 

csak az imádkozó székelyruhás kislány idézi meg szülőföldemet, Erdélyt. Az erdélyi családokban az 

a hagyomány öröklődött évszázadokon át, hogy egy gyermeket az édesanyának, egyet az 

édesapának, egyet az egyháznak és egyet a hazának!  

A kompozíció közép és átlós tengelye a keresztre utal, míg a gyermekek elrendezése, balról 

jobbra indulva, szabályos kört formáz. A kör a világmindenség, az egység, a teljesség, az eredeti 

tökéletesség jelképe. A Magyar család ideális szobra ezt az egységet, teljességet testesíti meg úgy, 

hogy a boldogság és a szeretet melege lengi körül.  

Először művészettörténetünkben, a magyar szobrászatban, feldolgoztam a társadalom alapját 

és a magyar örökség örökösét: a Magyar családot. Végleges otthona, dr. Osztie Zoltán atyának kö-

                                                 
16 Varga Domokos György fősz.: Nagyar Nemzetstratégia 2008. i.n.: Baranyi Károly: Oktatás – Nevelés 444. o.  
17 A Szentírás magyarázata. (És 5:20, Ján 8:12) 141. o.  
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szönhetően, a budapesti Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia templom keresztelőkápolnája. 

Az alkotás hátsó részén, a gyökerek közt szárba szökkenő reménység virága rejti az üzenetértékű 

feliratot:  

 

 „Hiszek az egy Istenben  

Hiszek a hazában  

Hiszek a nemzetben  

Hiszek az összetartozásban  

Hiszek a szeretetben  

Hiszek a családban.”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. sz. kép Magyar Család Józsa Judit kompozíciója. Galéria 2012. november 8. IMG_1216; 

 

 

„Magyar örökségünk – történelmünk, hagyományaink, kultúránk – ismerete és szeretete nél-

kül olyanok vagyunk, mint egy fa gyökerek nélkül” – olvasom Józsa Judit kerámiaszobrász Magyar 

örökség című kiállításának meghívójában. A kiállítás fénypontja: a Magyar Család kompozíció. 
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Ejtsünk szót arról is, a válságba került családoknál a két ember egymás mellett élése időben 

„tart valameddig”. A családpolitikusokhoz szól a kérdés: A valameddig tartó idő, elégséges alap-e, 

a nemzet jövőépítéséhez? S ha azt látjuk, nem tud átadni hitet, szeretetet gyermekének a „család”, 

mert bármely okból szétesett, az utód, „milyen tapasztalatok visz” életépítéséhez magával?  

A szétesett házasságokban a gyermeküket egyedül nevelő anyák életszínvonala sokkal ala-

csonyabb, mint házasságban élő társaiké, s értelemszerűen a gyerekeké is. Az egyenjogúságért és 

ezen belül az abortusz jogáért küzdő feministák tehát elérték, hogy valamennyi Európai társadalom-

ban, közöttünk népünk életszínvonala csökkenjen. A liberálisfaj, alkotója, őrzője, támogatója a fe-

minizmusnak. Ez az önmagáért való hölgyi küzdelem mily nagy butaság. Önmagát feláldozó karri-

er? Hiszen a nő egyedülálló önzetlensége, a másikért való lét, életének legnagyobb értéke a másik 

emberért való élet-élménye, akit magába fogadni képes. Innentől kezdve ketten élnek együtt. Bán-

tódástól óvja, vigyázza, hogy új élet születhessék közénk. A fajta törekvései között jelentős szerep-

kör, a női magasságot sárba tiporni. Minden lehetőst megtesznek az emberi élet kibontakozása el-

len. Önöknek ajánlott irodalomból szó szerint:  

„Isten nem hívta volna az embereket életre, ha később el akarta volna őket pusztítani, mert 

sokkal jobb egyáltalán nem adni életet, mint azt később megsemmisíteni.” 18  

 

„Ha nem sikerül feltámasztani a hagyományos erényeket, a hűséget, kitartást, ragaszkodást, 

ha nem tekintjük két egyenjogú, de a nehézségeket is egyenlő arányban vállaló házaspár életre szóló 

szövetségének a családalapítást, önmagunknak, társadalmunk egészének teszünk rosszat. Legfőkép-

pen persze magunknak és gyermekeinknek, akik pozitív minta nélkül felnőve, atomjaira eső társa-

dalomban élik társas vagy társ nélküli magányra ítélt életüket.” ‒ fogalmaz Családalapú gazdaság 

és társadalom c. cikkében Botos Katalin közgazdász.  

Egy egészséges társadalomban a felnövekvő nemzedék dönti el a nemzet megmaradását. El-

sőrendű politikai feladat, hogy a társadalomban kialakult gondolkodásmód megváltozzon. A válto-

zás elemi feltétele az, hogy a fogyasztó társadalom kínálatában a gyermeket vállalók életszínvonala 

magasabb legyen, mint akik nem vállalnak gyermeket.  

 

 „Sokak véleményével ellentétben én úgy gondolom, hogy Magyarországon nincs válságban a 

család. A körülmények vannak válságban, amelyek hatással vannak arra, hogy tudunk-e, akarunk-e 

családi életet élni. Ugyanis, nem elegendő arra buzdítanunk a hívő szülőket, hogy „szaporodjatok 

és sokasodjatok” – hétköznapi szinten kellene támogatnunk a gyerekeket nevelő családokat. … 

Amikor olyan emberekkel találkozunk, akik nem kívánnak megházasodni, vagy halogatják a 

gyermekvállalást, akkor első lépésként nem azzal kellene szembesítenünk őket, hogy véleményünk 

szerint mit nem csinálnak jól, hanem azt kellene kérdeznünk tőlük: mire volna szükségetek ahhoz, 

hogy bele merjetek vágni?” 19  

 

Családok millióira épül a Nemzet   

 

Érintetjük még a felszínen megjelenő, a lélek és test mélységeit rontó eszközöket és hatásait. 

Az erkölcsi értékeket lebontó törekvések megállítása létfontosságú. A felnövő korosztály a vizsga-

drukk után újabb idegi terhelésnek van kitéve, mi tennivalója van megkezdve a munkás életet, ha 

nincs szükség tudására, keze munkájára. Szerencsésebbjeink kapaszkodóra lelnek. Hogyan jutott el 

a magyar társadalom tagolt helyzetébe, melyet két részre oszthatunk – durván –, egy kis része zül-

lött, abból már nincs kiút, nagyobbik hányada a butaság tengelyén forog.  

 

                                                 
18 J. Flavius: a zsidók története 22. o. 
19 Lothringer Éva szociális testvér a várandósok lelki napjáról beszélgetett Szikora Rékával. Új Ember 2016. április 17. 

7. o.  
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Fentiekben a Nemzetet alkotó Családok 1945. év után kialakult helyzetének bemutatására tö-

rekedtem. Ennek az időszaknak szereplői az Apa, az Anya, és a gyermek, vagy gyermekek. Megkí-

séreltem azoknak a gyakorlati eszközöknek bemutatását, melyekkel, a kommunisták-liberálisok a 

nemzetet alkotó családmodellt felszámolására törekednek.  

Idetartozó gondolat: Az egyház, szakrális tanításon túl közösséget teremt, és a közösséget 

szolgálja. Óvodák, iskolák, egészségügyi létesítmények fenntartásán keresztül keresztény hitre, ha-

zafiasságra nevelik gyermekeinket, gondozzák időseinket, erősítik közösségeinket. Napjainkban 

ennyit tenni nem elég.  

 

A Magyar Nemzet nagy Családját a Kárpátok karolják át  

 

A nagyobb Családot a közösségek családjai alkotják, belőlük épül fel a Nemzet. A Magyar 

Nemzet nagy Családját a Kárpátok ölelik át. Szomorúan gondolunk vissza a Lenin fiúk vezette bol-

sevista „kormány” munkásságának egyik fontos eredményére, a Nagy Magyarország Családjának, 

az első világháborút lezáró trianoni békeszerződés előkészítőire. A Kárpát Haza feldaraboltatására. 

A történelemből tudjuk, őket nem hívták meg a békekonferenciára. A Magyarországon „történtek” 

vagyis a bolsevik veszély, erősítették a területszerző szomszédok érveit. A békeszerződés aláírása a 

Bethlen kormányra hárult. 1920. június 4-én, délután 4 óra 30 perckor aláírták.  

 

„Trianon élő seb, nem gyógyuló fájdalom.  

 

A magyar népi indás növényi ornamentikával díszített hármas halmon ülő főalakot gyermekek 

veszik körül. Minden gyermek egy – egy Trianonkor elszakított országrészt testesít meg. Magyaror-

szág a szerető, büszke anya a Szent Koronával a fején, magyar viseletben ül és egy kisbabát tart a 

bal karjában. A pólya motívumai azonosítják a legkisebb gyermeket, a csecsemőt: ő a csángó népet 

szimbolizálja, hiszen ma leginkább ők szorulnak az anyaország támogatására. Az anya jobbkarjával 

öleli az Erdélyt megtestesítő fiút, aki székely népviseletben áll, támogatja édesanyját. A tarisznyá-

ján Erdély címere látható. Ő egy szép befont hajú, ülő kislány kezét fogja, aki Partiumot képviseli. 

Kendőjére Nagyvárad címere van bevésve. Ez és viselete azonosítja őt.  

A jobb oldalon lent, a pici térdeplő kisfiú Délvidéket jeleníti meg. A derékövére középen há-

tul Bács–Bodrog vármegye bekarcolt címere látható. Az anyát baloldalon álló leányalak öleli át, 

Erdély kezét is fogva. Ő Kárpátalja. A vállkendőjén, közepén láthatjuk Bereg vármegye címerét. A 

lány a Felvidéket formázó érsekújvári népviseletben lévő, ülő fiú kezét fogja, akinek a levetett ka-

bátkájára vésve fedezhetjük fel Nyitra vármegye címerét. Végül az utolsó lehuppanó, pici kislány a 

Nyugati magyarságot képviseli, Sopron tájéki népviseletben, a pruszlikja háti részén látjuk Vas 

vármegye címerét.  

 

A kompozíció fontos momentuma, hogy minden alak egymás kezét fogja, szorítja, mely az 

összetartozást hangsúlyozza. A két legkisebb gyerek, az anya lábai előtt, a magyar címert tartja. A 

gyermekek méreteikben úgy helyezkednek el, hogy körülölelik a központi alakot, lefelé haladva 

kisebbednek, miközben tekintetük felfelé az anyjukra szegeződik. Mindez azért, hogy a perspektívát 

fókuszálják minden magyar tollforgató múzsájára, a gyönyörű Anyaországra, a hazára.”  

 

A múzsákhoz tartozó írók mindegyike valamilyen formában írt a hazájáról. Márai Sándor:  

 

„A haza nem csak föld és hegy, halott hősök, anyanyelv, őseink csontja a temetőkben, kenyér 

és táj. Haza te vagy testi és lelki mivoltodban; ő szült, ő temet el, őt éled és fejezed ki, mind a nyo-

morult, nagyszerű, lángoló és unalmas pillanatokban, melyek összessége életed alkotja. S életed a 

haza létének egy pillanata is. Hazaszeretetre nem tudlak megtanítani.”  
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1920. július 4-én, Rakovszky István nyitja meg a nemzetgyűlés ülését: „Ma írják alá ama bé-

keszerződést, mely ezeréves országunk szétdarabolását kimondja. Békeszerződésnek nevezik azt, 

ami nem az ígért örök békét, de örök békétlenséget, de folytonos nyugtalanságot, nem szeretetteljes 

együttműködést az emberiség nagy és nemes céljai elérésének érdekében, de széthúzást és ellen-

szenvet alkalmas teremteni a népek között és új és hosszantartó viszályok csíráját hinti el mestersé-

gesen. Kényszer hatása alatt ezt az ún. békeszerződést aláírjuk. … A tőlünk elszakított országré-

szeknek azt üzenjük, hogy ezerévi együttlét után válnunk kell, de nem örökre! E pillanattól kezdve 

minden gondolatunk éjjel-nappal, minden szívdobbanásunk arra fog irányulni, hogy a régi dicső-

ségben, a régi nagyságban egyesülhessünk velük. És mikor őket a búcsúnál még egyszer szívünkhöz 

szorítjuk, szíveink egybeforrnak, hogy azokat semmi ármány, semmiféle erőszak, semmi hatalom 

elválasztani ne tudja. …” 20  

 

 

MAGYARORSZÁG – ANYAORSZÁG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Nemzetgyűlési napló, III. kötet * 1920. május 18. - 1920. június 26. 52. ülés 1920. június 4. 216. o. 
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5. sz. kép. Józsa Judit kerámiaszobrász kiállítása a Duna Palotában. 2012. november 8.  

Magyarország - Anyaország IMG_1214;  

 

Családjaink a szórványban 

 

Borbándi Gyula, statisztikai számokra alapozva foglalja össze, hogy: „1899 és 1914 között 

Magyarországnak kereken 1.4 millió polgára hajózott át az Óceán túlsó partjára. A háború megsza-

kította a kivándorlást, sőt mintegy 300 ezren visszatértek hazájukba. A háború előtti Magyarország 

kivándoroltaknak körülbelül egy harmada magyar nemzetiségű volt, tehát hozzávetőlegesen 450 - 

500 000 ember. A legtöbben a Felvidékről menetek el. Számunk csaknem félmilliót tett ki. A Nagy- 

Alföld 350 000, Erdély 225 000, Horvátország és Szlavónia 195 000 és a Dunántúl 135 000 lakost 

vesztett. A kivándoroltak túlnyomó többsége mezőgazdasági és ipari munkás volt. Főleg azokból a 

megyékből származtak, ahol túltengett a nagybirtok. Mindez bizonyítéka annak, hogy az emberek 

elsősorban a birtokszerzés lehetetlensége, a falusi munkanélküliség és a nagybirtok alacsony népes-

ségeltartó képessége miatt vették kezükbe a vándorbotot.” 21  

 

Borbándi Gyula visszatekintéséből kiderül, szerencsét próbálni hajóztak el. Nekivágtak nagy 

elhatározással, akarattal, hogy megváltsák a világot, saját, reménytelen kicsiny világát, idehaza 

hagyva a családi fészket. Lakóhelyük, életkörülményeik változásával belesodródtak az ismeretlen-

be. Nem maradtak az új hazában sem egyedül. Kísérte őket az állandó szorongás, lelki vajúdás, 

gyötrődés az idegenben. Morc ábrázatuk munkába induláskor és munka közben sem mutatta félel-

müket. Hánykolódó éjszakáik sokszor feltett kérdése, mit hoz a holnap, tud-e annyit összekaparni, 

amiből hazaküld, mert a gyerekeknek kenyérre, ruhára is kell, és az iskolát sem adják ingyen.  

Azután reményt keltő kérdés volt minden nap, lesz-e annyi pénz, ami elég a visszautazáshoz, 

magyar falujába. Nem jelentett mást ez a vándorút, mint a bujdosók gyökértelenségét. Azokban az 

időkben nem mondták, nekünk kell felismerni, ez a népvándorlás is egy Trianon volt népünk életé-

ben. Az ott rekedt sok százezer magyar ember egyénenkénti személyes Trianonja maradt. Visszatér-

tek a honba, vagy ott távol alapítottak családot? Gyermekeik, unokáik tudják-e hol van Magyaror-

szág? Beszélik szép anyanyelvünket?  

 

„Pedig ott volt szemük előtt az az anyag, amely a nemzeti megújhodásnak örökös kútforrása 

volt a múltban és lesz a jövőben. A magyar parasztra gondolok, erre a mérhetetlen értékű, acélos 

emberanyagra, melyben öntudatlanul is élnek az Árpádok tradíciói, a turáni fajnak évezredes küz-

delmekben és parancsolásban megedződött kiváló tulajdonsága. … Élte egyszerű életét kint a fal-

vakban és a tanyákon, küzdött a mindennapi kenyérért emberfölötti erőfeszítéssel, szaporította va-

gyonát a mi fogalmaink szerint brutális eszközökkel, önsanyargatással, koplalással s egy-egy baráz-

dáért kapára-kaszára ment szomszédjaival. Nem értettük meg azt a furcsa logikát, hogy évekig tör 

kőszenet a magyar paraszt Amerikában s ahelyett, hogy másutt háromszor annyi birtokot vásárolna, 

hazajön falujába, hogy ott egy kis házat, egy darab földecskét megszerezhessen. …” 22  

 

Az Óperenciás tengeren túl  

 

Tanulmányozva Bába Szilvia értekezésének könyvformában megjelent: Az Óperenciás tenge-

re túl - magyar identitás a diaszpórában c. munkáját, választ kapunk a kivándorlási hullámok törté-

nelmi hátteréről, a magyarságtudat és identitás kérdéseire. A tudós ember szavaival: „A magyar 

diaszpóra történeti hátterének elemzése azért is szükséges, mert ezeknek a kivándorlási hullámok-

                                                 
21 Borbándi Gyula: A Magyar népi mozgalom 14. o.  
22 Czettler Jenő. Mezőgazdaság és szociális kérdés 25. o.  
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nak, okozati eltéréseknek nagyon komoly következményei vannak az asszimiláció, a magyarságtu-

dat, az identitás és a Magyarországhoz való viszony dimenzióiban. Tehát sem az emigráció, sem a 

disszidensek csoportja nem homogén, és a sokszínűség az utódokra, a harmad-negyed-ötöd- gene-

rációra igencsak jellemző.” 23  

 

Bába Szilvia, a kivándorlási hullámokat, az identitás meghatározását, a diaszpóra magyarság-

tudatát, személyesen készített mélyinterjúival, tanulmányainak, valamint a magyar és külföldi kuta-

tók leírásainak, adatainak, és statisztikai adatok felhasználásával dolgozta fel. A kivándorlások 

egymástól megkülönböztethető fajait, időrendjük sorát, hét csoportba sorolja.  

 

Az 1849 előtt, a világosi fegyverletételt megelőzően politikai okokból menekültek a Habsbur-

gok ellen folytatott szabadságharcok vezetői és katonák. Befogadó országok Amerika, Latin-

Amerika, Ausztrália.  

 

Az első hullám, 1849 és 1867 között zajlott. A politikai megtorlás elől kivándorlók, mintegy 

4000 fő, Amerikában, Latin-Amerikában és Ausztráliában telepedett le. Tanyahelyeket létesítettek 

és ezeket a telepeket magyarul nevezték el.  

 

A kiegyezés és Trianon közötti második hullámban az Osztrák-Magyar Monarchiából kiván-

dorlók, a szakmunkások és betanított munkások mellett, döntően földművesek. Nehéz megélhetési 

körülményeik miatt indultak el az Amerikai Egyesült Államokba és Latin-Amerikába. Kisebb 

számba hajóztak Ausztrália földjére. Az USA-ból jobb megélhetés reményében sokan települtek át 

Kanadába, ahol olcsón jutottak földhöz. Az 1867-től 1914-ig a gazdasági kivándorlók száma meg-

haladta a 1.5 millió lélekszámot.  

„A tömeges méreteket öltő kivándorlásnak a magyar parlament szeretett volna véget vetni, …. 

(de), nem az okokat akarták megszüntetni, (többek között például földreform végrehajtásával), ha-

nem a „tüneteket kezelték”, vagyis a kivándorlást próbálták rendészeti úton megfékezni.” 24 A ki-

vándorlók ipari és bányavárosokban telepedtek le. Kolóniáikban templomot, iskolát építettek, újsá-

got alapítottak. Az egyházak szakrális tevékenységük mellett nemzeti ünnepeinket is megünnepel-

ték. Az egyházak feladata a magyar nyelv és történelem tanítása. Kanadában a földet a parasztok 

maguk tették kemény munkával megművelhetővé. Betegsegélyző, testvérsegítő szervezetek egyle-

teket, szövetkezeteket hoztak létre. Ezek a szervezetek a társas élet központjai is voltak. Létrejöttek 

kulturális, színjátszó, atlétikai, hazafias egyesületek. Az önképzőkörök jelentős szerepet játszottak a 

másodgenerációs fiatalok magyar etnikai identitásának megőrzésében és főként kialakulásában, ha 

a gyermek már az USA-ban született.  

 

A harmadik hullám Trianoni békeszerződés aláírása után indult el és a II. világháborúig tar-

tott. Ebben az időben „politikai, világnézeti és egzisztenciás” okokból vándoroltak ki. … A Tanács-

köztársaság alatt és majd a 20-as években, Nyugat Európa fővárosaiba és a Szovjet-Oroszországba 

emigráltak. Nagyobb hullámban Latin-Amerikába (Argentínába, Brazíliába, Uruguayba, Chilébe, 

Mexikóba), és Kanadába mentek, és végleges letelepedés mellett döntöttek. A városok telepein 

templomokat, iskolákat építettek, üzleteket nyitottak, kávéházakat-kocsmákat üzemeltettek. Az elő-

ző időkben alapított egyesületek a 30-as években virágkorukat élik az USA-ban.  

Kanadában ekkor alapítanak magyar intézményeket. A kanadai magyar egyházakban vasár-

nap és nyári magyar iskolákban oktatták a gyermekeket. Ünnepélyeket, koncerteket, hazafias szín-

előadásokat szerveztek. Sok szülő fontosnak tartotta, hogy gyermeke tudjon magyarul, mert gyer-

mekével csak magyar nyelven tudott beszélni. Az iskolákban a másodgenerációsokat kicsúfolták 

hibás angoltudásuk miatt. Ezek a gyerekek elfordultak szüleik magyar kultúrájától. Felismerték, 

hogy a magyarság fennmaradását a kétnyelvűség tudja biztosítani. Ennek érdekében olyan szerveze-

teket is létrehoztak, melyekben az angol nyelvismeret megszerzése mellett érvényesülhetett:  

                                                 
23 Bába Szilvia: Az Óperenciás tengeren túl 19. o. Nemzetstratégiai Kutatóintézet 2015.  Alföldi Nyomda Zrt, Debrecen  
24 U.o. 42. o.  
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„a magyarnak megmaradni” célkitűzés. 

 

A negyedik hullám a II. világháború utáni időszak. Ebben az időszakban, az Amerikai Egye-

sült Államokba, Kanadába, Ausztráliába, a politikai menekültek száma meghaladta az 50.000 főt. 

… Az első menekülési hullám 1945-ben törvényesen történt, 1947-48-ban illegálisan hagyták el 

Magyarországot. A magyarok első nagyobb kivándorlási hulláma Ausztráliába 1948-1953 között 

időszakban történt. Letelepedési szokásaik eltértek elődeiktől. Nem telepedtek le a meglévő város-

részekbe, kolóniákba. Nagy politikai szervezetekbe tömörültek, 1948-ban megalapították a Magyar 

Nemzeti Bizottmányt. A kivándorlók egyházközségeket alapítottak, templomokat építettek. A ki-

vándorlók második nemzedéke már kétnyelvű.  

 

Az ötödik hullám az 1956-os forradalom és szabadságharc leverése után, 1957 tavaszáig tar-

tott. Közel 200 ezren lépték át a határt. A kivándorlás iránya Nyugat-Európa és Európán keresztül 

az USA, Kanada, Latin-Amerika és Ausztrália. „Voltak, akik részt vettek a harcban és emigráltak a 

büntetés, a megtorlás elől. Menekültek olyanok is, akik nem vettek részt a harcokban, ám korábban 

jogtalanul börtönben ültek, és most elérkezettnek látták az időt az ország elhagyására.” Az 56-os 

menekültek jelentős része azonnal beolvadt az amerikai társadalomba. Ennek egyik oka, hogy nem 

volt olyan erős magyar etnikai és vallási identitásuk.  

 

A hatodik hullámban, 1957-1990 között 9-10 ezren disszidáltak. Megújulást, feltöltődést je-

lentettek a régi szervezetek életében. Kulturális, hagyományőrző egyesületet, néptánccsoportot ala-

pítottak. Az egyházak ebben az időben is a magyarságtudat megnyilvánulásának terei voltak. … 

1974-ben elindult a közös folyóirat, a „Nyelvünk és Kultúránk”, amely a mai napig fontos fóruma, 

a diaszpóra magyar nyelvészet, irodalom, kultúra és pedagógia szakembereinek.  

Megemlítendő a cserkészcsapatok életre hívása. „A Külföldi Magyar Cserkészszövetség az, 

mely tudatosan kizárta eszmevilágából a többiekre általában jellemző társadalmi osztálytudatot, 

valamint az azzal járó megkülönböztetéseket és társadalmi határokat. Azonnal kitárta kapuit mind 

az ötvenhatosok, mind a később jöttek gyermekei előtt. A csatlakozni akaróknak csupán a cserké-

szet erkölcsi rendszerét és magyarságszeretetét kellett elfogadniuk.” - idézi Várdy Béla: Magyarok 

az Újvilágban c. írásából Bába Szilvia. Következtetése, azok, akik gyermekként cserkészek voltak, 

ma is barátok, nép táncolnak, magyarul beszélnek, és közülük többen kiveszik a részüket a magyar 

ügyek szervezéséből is. a cserkészet tehát nagyon hatékonyan fejleszti és tartja meg a fiatalok ma-

gyarságtudatát.  

 

Bába Szilviának megállapítása érvényes a másod-, harmad-, negyedgenerációs leszármazot-

takra is. … Kultúránk nemcsak a nyelvben él, hanem más kifejezésmódban is, így például a nép-

táncban is. Más írásból, Nagy Károly: Magyar szigetvilágban ma és holnap c. könyvéből idéz: „A 

Balaton mellett 6-14 éves külföldi magyar gyerekek magyarországi gyerekkel együtt éveken át vet-

tek részt nyaraló- és iskolatáborban. Több százan, nyaralás közben, naponta több órán keresztül 

magyar nyelvet, irodalma, népdalokat, történelmet, népi játékokat tanultak. … A 14 éven felüli diá-

kokat pedig Sárospatakon országjárással, kirándulással egybekötött magyar nyelvi és magyarságis-

mereti tanfolyamon oktatták.”  

 

„A nyaralótáborok eredményessége abban rejlik tehát, hogy külföldi magyar gyerekek ma-

gyarországi kortársaikkal együtt tanultak és játszottak. Folyamatos magyar nyelvi környezetben 

voltak. Barátságokat kötöttek, személyesen tapasztalták meg a számukra „mai” Magyarországot, 

így érzelmileg is kötődni kezdte az országhoz, amelyről eddig csak szüleik, nagyszüleik elbeszélési-

ből hallottak, vagy a magyar iskolában tanultak. Értékelni kezdték a magyar nyelvet, mert látták a 

valós tudás hasznát: beszélni, levelezni tudtak barátaikkal. Ezáltal magyarságtudatuk, vagyis etni-

kai identitásuk is fejlődött, erősödött.”  
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„A kettős kötődésnek a családban kell elkezdődnie, tudatos neveléssel. Az élő magyarországi 

kapcsolatok mellett a család szerepe ismét előtérbe került.” 25  

 

A hetedik hullámba sorolhatók azok a migránsok, akik a rendszerváltás után gazdasági okok-

ból, a jobb megélhetés reményében hagyták el az országot. Bába Szilvia megjegyzi, „… célorszá-

gok Nyugat-Európa országai. A külföldi munkavállalás okai az elhúzódó gazdasági válság és visz-

szaesés, a fiatalok nehéz munkába állasa, a munkahelyek bizonytalansága. … nagy a valószínűsége 

annak, hogy a külföldön munkát vállalók jelentős hányada letelepedik, végleg elhagyja Magyaror-

szágot.”  

„Nem jellemző, hogy az új, döntően fiatal kivándorlók formális szervezetekbe tömörülnének.” 

31. számú interjúalanyom: „Hogy ki hova valósinak érzi magát, ki hova tartozik nem nyelvfüggő. 

Meg lehet fogni máshogy is.” 33 sz. interjúalanyom: „Van, ahol van, ahol más alapokon lehet iden-

tifikálni, illetve más alapokra is épülhet ez az összetartozás érzése. De azért fontos a nyelv, vagy 

legalábbis a kulturális együttérzés.” 26  

 

Antall József többször hangoztatta, 15 millió magyar miniszterelnöke akar lenni. Úgy gondo-

lom, hogy a 15 millió magyart, a Kárpát-medencében élőket és földi világunk egészén szétszóró-

dott, szórványban élő magyarokat is beleértette. A keresztény - konzervatív kormányok vezetői is 

megfogalmazták, a határon túl, és a diaszpórában élő, magukat magyarnak, vagy magyar ősöktől 

származású magyarnak vallják, mindannyian a magyar nemzet tagjai.  

A határainkon átívelő nemzetpolitikai céljainak megvalósításának egyik eszköze a magyar ál-

lampolgárság megadása, másik lehetőség a gazdasági együttműködések feltételeinek kidolgozása és 

létrehozása. Az állampolgárság kiterjesztését segíti a Trianonban meghúzott határainkon túl élő 

magyar családok magyarságtudatának alakulása, kötődésük az anyaországhoz. Bába Szilvia a ma-

gyar etnikai identitás alakulását, a kivándorlási hullámokkal összefüggésben, időrendben vizsgálja.  

 

Az első hullámban kivándorolt magyarok döntő része politikai emigráns, akik megtartották 

magyar identitásukat, származás tudatuk fennmaradt, nem olvadtak be „befogadó hazájukba.” Vár-

ták az alkalmat, hogy visszatérhessenek Magyarországra.  

A második kivándorlási hullámban (1867-1920), a szegény néprétegekből érkeztek Amerika 

partjaihoz. Céljuk pénztőke gyűjtése, hogy hazatérve jobb módban élhessenek. Az Amerikai politi-

ka az asszimilációs törekvéseket segítette jogi eszközökkel is. „Akkor, amikor az USA belépett a 

háborúba, a magyarok kifejezték lojalitásukat új hazájuk iránt. Tulajdonképpen a lojalitás kinyilvá-

nítása a befogadó ország felé, egy lépés a beilleszkedés hosszú folyamatában.” … „A századfordu-

lón érkező „új” bevándorlók eltérő kultúrájúak voltak. A befogadó ország a kultúrák találkozását, a 

kultúrák közötti különbség feloldását erőteljes asszimilációvak, az „egy nyelv és egy kultúra” szem-

lélet megvalósításával próbálta megoldani.” … Az angol nyelv elsajátítása, a túlélésre törekvés se-

gítette a jobb életkörülmények kialakítását, amivel szemben: „Az amerikanizáció nemzeti irányzata, 

az erőszakos asszimilációt szorgalmazó politika kudarcot vallott, ugyanakkor megindult a magya-

rok integrációja.  

A harmadik kivándorlási hullámban, az 1920-as években, az egymás kölcsönös megismerése, 

az egysége közösség érzetének kialakítását a kormányzat az oktatással szorgalmazta. Az állampol-

gárság felvételével megindult az asszimiláció, megkezdődött az addigi homogén, zárt közösségek 

széttöredezése. Következményeként a szülővel érkezett és az Óceánon túl született gyermekek az 

amerikai életet élik. Ó-hazájukhoz mintha nem lenne közük, szüleiket befogadó országhoz még nem 

tartoznának. Gyökértelenek, mert a családi, szülői identitás és a társadalmi környezet kultúrája, vi-

selkedése, nyelve melyben él, kettős hatású. „A második generációnál jelent meg először hangsú-

lyosan a kettős etnikai identitás. … A kivándorló integrálódik, a második és a további generáció 

                                                 
25 Bába Szilvia: Az Óperenciás tengeren túl. 184. o. Idézet Nagy Károly: Magyar szigetvilágban ma és holnap c. köny-

véből.  
26 U.o. 200. o.  



 78 

asszimilálódik.” 27 Ez a nemzedék beszél magyarul, de angol nyelvű amerikainak tekinti magát. 

Ennek felismerése fontos a másod-, harmad-, negyedik generáció önmeghatározása, magyarságtu-

datának értéséhez.  

A negyedik hullám a II. világháború utáni politikai emigráció, a menekülés útja. Saját kultúrá-

ját érzelmi kötödése miatt nem hagyja el, vallását gyakorolja, de átveszi a számára idegen kultúra 

elemeit. Másik részük beolvadt az otthont adók társadalmába, feladta magyar, etnikai identitását.  

Az ötödik kivándorlási hullám egyik része az ’56-osok. A szabadságharcban, forradalomban 

résztvevők menekülése politikai megtorlás elől. Ekkor hagyják el az országot a jogtalanul börtönbe 

zárt foglyok, és egzisztenciális okok miatt is disszidálnak. Ez utóbbiak között voltak nyelvet, nyel-

veket beszélő szakemberek, tudósok, felsőfokú végzettségű fiatalok, szakmunkások.  

Bába Szilvia interjú alanyai „megerősítik, hogy a döntő többség asszimilálódása mellett sokan 

vannak olyanok, akik a teljes beilleszkedésig sohasem jutottak el. Ők nem adták fel, nem veszítették 

el a magyar etnikai identitásukat.” 28  

Hatodik kivándorlási hullám az 1990-es évekig tart. Jellemezve a kor változásait, Amerika 

olvasztótengelynek nevezi önmagát, Kanada a többnemzetiségű multikulturalizmus programjának 

meghirdetésével bíztatja a bevándorlókat, nemzetük hagyományait osszák meg a kanadaiakkal. „A 

bekövetkezett szemléletváltozás eredményeképpen a multikulturalizmus keretében, államilag támo-

gatják a magyar nyelvoktatást, iskolai tanítást. Kiadványokat finanszíroznak, etnikai fesztiválokat 

rendeztek, stb.,” „nemcsak a magyar etnikai közösségég életét pezsdítették fel a különböző támoga-

tások révén, hanem felébresztették a mások-, harmad- és negyed generáció leszármazottak etnikai 

tudatosságát is. mind több fiatal kezdte kutatni a gyökereit, származását, felfedezni és kinyilvánítani 

magyar etnikai azonosságát az USA-ban, Kanadában és Ausztráliában is” 29  

A hetedik kivándorlási hullám 1991-ben kezdődött. Bába Szilvia interjúalanya világos képet 

rajzol identitásának lényegéről: „Ahhoz, hogy jó ausztrál legyél, mint bevándorló, elsősorban jó 

magyarnak kel lenned. […] Ez az alapállás […] tehát ha jó magyar vagyok, akkor előbb-utóbb jó 

ausztrál leszek. A kettő nem zárja ki egymást […] hiszen ha én megszűnnék magyarnak lenni, el-

dobnék az én esetemben közel ezer évet, amit a család reprezentál. Más esetben is több száz évekről 

beszélünk. Ezek olyan múltak, amitől aztán én gyökértelen leszek. Tehát nekem minden körülmé-

nyek között ragaszkodnom kell ahhoz, hogy én magyar vagyok. És aztán ezeket össze lehet hozni 

azzal, hogy jó amerikai vagy jó ausztrál vagyok. […] Én itt lettem magyar, külföldön. Számomra 

mérhetetlen nagydolog az, hogy itt éltem meg magyarságomat.” 30 Úgy is mondható ez a dolog, 

hogy Magyarországra „hazamegyünk” itt pedig „otthon vagyunk.” Van, aki nem beszél magyarul, 

mégis magyar érzésű, jegyei azok a szimbólumok, melyeket visel, követi a magyar szokásokat, ma-

gyar nótákat énekel, magyar táncot jár.  

 

„2014 augusztusában, megfigyelőként részt vettem az USA-ban, Lake Hope-ban tartott 

eskütételi ünnepségen. Megható volt látni, hogy sokan, szülők és gyermekeik együtt, „magya-

ros” ruhában, könnyes szemmel éneklik a magyar himnuszt és teszik le állampolgári esküjü-

ket. Többen közülük az utódállamok területéről vándoroltak ki, vagy már harmadgenerációs 

leszármazottakként, az Amerikai Egyesül Államokban születek.” 31  

 

Tolakodó furcsaságok 

 

Családelleni intézmények egyike a gender mainstreaming  

 

                                                 
27 Bába Szilvia: Az Óperenciás tengeren túl 72. o.  
28 U.o.: 80. o.  
29 U.o.: 82. 84. o.  
30 U.o.: 87.  
31 U.o: 97. o.  
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A család alapú társadalmak felszámolásában más törekvések is napvilágot láttak. Ezek között 

érzékelhető a gender előretörése. Dominik Klenk összefoglaló írásában Colin Crouch politológust 

idézi: „A gender mainstreaming fogalma nem szemlélet, hanem politikai akaratot, programot takar. 

Ez a program többéves megvalósítás után mindenekelőtt a következő pontokban mutatható ki:  

1. A férfinak és a nőnek az élet minden területén és minden feladatkörben való kötelező sta-

tisztikai egyenlőségének megvalósítása.  

2. A gyermekek anyai, illetve szülői nevelésének leértékelése, és az idegenek általi gondozás 

propagálása azzal a gazdasági céllal, hogy a nőket társadalombiztosítási járulék fizetésére köteles 

munkaerőként hasznosíthassák. Egyidejűleg világszerte a „reprodukciós jogok támogatása” és a 

„nemek egyenlősége” című félrevezető fogalmak leple alatt a magzatgyilkosság teljes megengedé-

sét propagálják, hogy a nőket munkaerőként a munkaerőpiacon tartsák.  

3. Az úgynevezett nemi sztereotípiák elleni államilag irányított és törvényes alapon nyugvó 

átnevelő intézkedések.” 32  

 

Colin Grouch megállapításaiban a gender mainstreaming, stratégiát jelent, amely a „gender-

perspektívát” teszi meghatározó irányzattá. Igyekszik a perifériára szorítani, ill. teljesen kiiktatni 

minden olyan antropológiai modellt, ami nem a test-lélek dualizmusból, hanem az emberből, mint a 

test és lélek egységéből indul ki. A gender mainstreaming „technikai” jellege abból is kitűnik, hogy 

az állásfoglalások és az előadások a kivitelezési és a végrehajtási módozatokra korlátozódnak, vi-

szont kerülik a feltételekről szóló szakmai vitákat. Az „iskola” felállításának és fejlődésének lépé-

sei:  

 

A globális gender mainstreaming-projekt elméletét, 1995-ben Pekingben megrendezett ENSZ 

Női Világkonferencián vezették elő. A „gender” újonnan bevezetett fogalmát már tudatosan, nem, 

mint férfi, illetve női nemet határozták meg. Az ENSZ közgyűlése elfogadja az 52/100-as számú, 

„A nemi (gender) szempontok az ENSZ rendszerének minden politikájában és programjában” című 

határozatot, és a gender mainstreaminget kötelezővé teszi az ENSZ összes intézkedésére és prog-

ramjára nézve.  

1996-ban az Európai Bizottság közleményében elkötelezi magát a gender mainstreaming mel-

lett. 1997-ben az európai Parlament az „egyenlőségvizsgát” előírja, a törvényhozásban minden ja-

vaslatnak összhangban kell lennie a gender - napirenddel.  

1998-ban, az Európai Bizottság célként fogalmazza meg a „formális egyenlőség” helyett a 

„lényegi egyenlőség” elérését.  

A Szövetségi Kormány is általános vezérelvének ismeri el a nők és férfiak egyenlőségét. 

2000-ben a Szövetségi Kormánynak a saját területén minden politikai, normatív és igazgatási intéz-

kedésében támogatni kell (gender mainstreaming)”. 2001-ben a Szövetségi Kormány összes minisz-

tériuma kötelezi magát, hogy kiképezi munkatársait a gender mainstreaming témájában. 2003. A 

berlini Humboldt Egyetemen felállítják a Szövetségi Kormánykutató és tanácsadó szerveként a 

Gender Kompetencia Központot.  

2007-ben Asha-Rose Migró, az ENSZ elnökhelyettese megerősíti az ENSZ céljait gender 

mainstreaming ügyekben és kreatív lépéseket követel a nemek egyenjogúságához vezető úton. Az 

EU tanács német elnöksége alatt az „Európai szövetség a családokért” elvi dokumentumában intéz-

kedéseket követel a „képzésben megnyilvánuló nemi sztereotípiák ellen.” A rendesen férfiasnak 

vagy nőiesnek számító adottságokat és viselkedési mintákat „nemi sztereotípiaként” meg kell bé-

lyegezni, hogy a kislányok és a kisfiúk ezeket kínosként és szégyenletesként visszautasítsák.  

2009-ben az EU Parlament főtitkára irányelvet ad ki, amely szerint a megszólításból már nem 

szabad kiderülnie a nők családi állapotának. A „Miss” vagy „Mrs”, a „kisasszony” vagy az „asz-

szony” megszólítás már „nemi alapon való megkülönböztetés”. A gender mainstreaming eljutott a 

nyelvhasználat állandó ellenőrzéséig. 33 És így tovább.  

 

                                                 
32 Dominik Klenk: A nemek összezavarása 42. o.  
33 U.o. 33. o.  
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A gender-politika mindhárom pontban a polgárok részvétele és felhatalmazása – a népek 

megkérdezése – nélkül, mindenkire ráoktrojálva folyik. Szenvedő alanyai vagyunk végső soron 

mindannyian: a nők, mert erőteljesen korlátozzák választási szabadságukat az otthoni munka és a 

keresőtevékenység között; a férfiak, mert egyre nyíltabb hátrányos megkülönböztetésnek vannak 

kitéve; a kisgyermekek, mert még a legkiválóbb bölcsődei nevelés és idegen személy általi gondo-

zás sem pótolhatja a szülőkhöz fűződő kapcsolat, stabilizáló biztonságát. …  

A posztdemokrácia korában is bízhatunk abban, hogy a Teremtés nagy lélegzetvétele túlél 

minden kicsinyes tervezetet és programot, és hogy érdemes megőrizni a nőkre és a férfiakra közö-

sen rábízott és a kölcsönösségben kibontakozó jót. 34  

 

„A nemek sokaságának egyenjogúságáról van szó. A gender itt – mint a változtatható szociá-

lis nem – a nemet az ő szociális megjelenési formáinak sokaságában jelenti. Következésképpen a 

gender meghatározza a származás, a hit, az életkor, a képességek és a fogyatékosságok, a szexuális 

orientáció és más alkati jellegeket.  

A „sokféleség egyenlősége” egyre inkább beépül az iskolai tananyagba. A tanulókat kontro-

lálják azzal a „ténnyel”, hogy az emberek heteroszexuálisok, homoszexuálisok, biszexuálisok, vagy 

transzszexuálisak, és arra buzdítják őket, hogy magukat e kategóriák egyikéhez sorolják. Egyik 

életmódot sem szabad egy megadott normától való eltérésként bemutatni.” 35  

 

A gender - izmus terjesztését gyermekeink egészséges életösztönük ellen, ha törvényesen nem 

tudják elérni, keresik a kerülő utakat. Ilyen kerülő út az iskola. Maholnap véletlenül azt írják be az 

útleveleinkbe, másnemű. Követi majd - talán már törvényi szinten az egyneműek házassága, a ho-

moszexuális párok által gyermekek örökbefogadása. És így tovább. Halljuk, olvassuk, látjuk ezek-

nek a törekvéseknek elkötelezett szószólóit. Érthetetlen.  

 

Ezredforduló után, a „mindent szabad” észjárásúak, fiaink és leányaink egy részénél oda ér-

keztek beavató hatásukkal a gyakorlatban, életvitellé alakult az élvhajhászás, erkölcsi eltompítottsá-

gukban feltört a féktelen ösztönök utáni vágy, vágyakban kielégültség, megismerő kísérletek pén-

zért, magamutogató, vonagló vonulások.  

Bekövetkezik: „A kívánság megfoganván, bűnt szül” (Jak 1:15).  

 

Az új viselkedésmódok elsajátításához hasznos terep a sokféle szennylap, a televízió, az in-

ternet, az iskola és annak környéke, a füsttel telített rángatódzók, mely terepen észtveszejtőn súrló-

dik a drog az aggyal, kifordítva önmagából a gyermeki méltóságot. Hol vesztik el maguk elé tűzött 

céljaik elérésének útvonalát, túlvillogva a teret, visszarántó élvezetek talaján? Alakul a maradandó 

élmény, kíséri a másnapi keserű szájíz, szembenézés a női titkok összerongyolásával és eljön a 

stresszes lelkiállapot.  

„A negatív életesemények és ezen keresztül a stressz is összefügg azzal, ha valaki nem rendel-

kezik olyan értékrenddel, amely irányt mutat életének, amely eligazítja az önmagához, a társas kö-

zeghez és általában a világhoz való viszonyulásában.” 36  

 

Úgy nagyjából, sok gyermekünknél célhoz értek. Rásegít ebben a média szította indulat és te-

hetetlenségérzetet elraktározott feszültsége. A memória ebben a korban fogékony. A gyermeki lel-

kivilágot stressz helyzetekbe küldők, gondoltak arra, saját gyermekeik is kirándulhatnak a mocsok-

ba, esetleg tudják, hogy megélték már a szolidaritást? Értéket veszítünk, mert minden gyermek ér-

ték, azért, mert van. Aki van, az érték.  Fontos pedagógusi feladat:  

                                                 
34 U.o. 40, 41, 42, 43. o.  
35 Dominik Klenk: A nemek összezavarása 20. o.  
36 Kopp Mária: Magyar lelkiállapot 2008. Innen: Szabó Gábor, Rózsa Sándor: Negatív életesemények és személyiség. 

68. o. 
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„ránevelni a tömegeket emberhez méltó életre… ránevelni a tömegeket arra, hogy emberként 

gondolkodjanak, s ne hányódjanak szüntelenül különböző szuggesztióknak kiszolgáltatva, végletek 

között” - fogalmaz Prohászka Lajos, a Demokrácia és humanizmus munkájában.  

 

Sok fiatal, vélt vagy valós bajában a droghoz menekül! Mennyi kábítószer fér bele a neolibe-

rális szabadságba? Annyi, amennyi a menekülés végén elhozza magával a halált. Mi elől kell mene-

külni? A tudatlanság elől. Hiszen aki tudja miért született, azt az embert a célja vezérli, nincs szük-

sége menekülésre. A megsem-születés, és a megszületett fiatalok korai menekülése az elmúlásba, 

nem keresztény tanítás, hanem: a megkeresztelt és a nem keresztelt gyermekeinkre kiterjesztett libe-

rális akarat. Ezt az akaratot drogliberalizációnak is nevezhetjük.  

Mi itt a liberalizáció? Jó kérdés. A válasz: a célzott személyeknél – a társadalom fiatal korosz-

tályainál – teremts kilátástalan helyzetet, valamiféle földöntúli gyönyör ígéretével. Teremtsd meg 

függőségét, hogy fizessen, hogy nélkülözhetetlenné váljon az aljazó szer, ne tudjon előle menekül-

ni. Eljön a siker, a liberális faj örvendezhet a jó bizniszben. Ez egyszer jó, mert a seft sikerrel járt, 

és liberális öröm, mert bekövetkezik a célzott személy önpusztítása. Gyermekeink önpusztítása csa-

ládjaink pusztítása együtt, nemzetünk jövőjének pusztításával.  

 

Elgondolkodtam a művelt barbárok gondolkodásán. Biztos az, hogy csupán próbálja ki min-

den gyerek az ecstasyd tablettát, attól semmi baja nem lesz? – mondotta egy magyarul is beszélő 

Nobel díjas író. Nemzetünk nagyobb többségének rosszat akaró, úgynevezett értelmiségi ember 

mondotta. Ember? Az író vett ecstasyd tablettát utódainak, és kísérte figyelemmel hatását? Talán 

más kábítószerrel is átölelte gyermekei testét-lelkét? Annak érdekében, hogy szokásukká váljék? 

Törvénybe iktatva: szokásjoggá! Vagy ő csupán a kivételt erősíti? Mert kivétel erősíti a szabályt? 

Amikor azon van a hangsúly, hogy a szabadság kötődések nélküli dolog, a függőség, jelen példa 

alapján a drogfüggőség, hogyan magyarázható a szabadság liberális eszméjével?  

 

Hiszen a liberális szabadság kötödések nélküli szabadságot jelent. Legalábbis, ezt mondják a 

liberálisok. Európában és mindenhol a nyugatinak nevezett földi világban. Liberális eszmeiség, li-

berális öröm, hiszen pusztul, aki nem liberális. Európában és mindenhol. A szabadság e magaslatá-

ba kerülni, szükség van még valamire. Válságra. Ma az egész világ, válságban van. Ez a válság az 

ember válsága, a személyiség válsága! A mélyszegénységet a gazdasági válság cipeli magával min-

den társadalomban. Az odavezető úton, a még több pénzért teremtett válságban gazdagodnak a libe-

rálisok. A kivezető út végén található az élet eldobása. Az dobja el életét, kitől elvették hagyomá-

nyait, kultúráját, felszabadították erkölcsi és spirituális életelemeiből, lelkierejétől. Európában és az 

emberiség Földi világában mindenhol. Ebből az állapotból szabadulni nagyon nehéz, Európában és 

Mindenhol, mert kihez forduljon, a lelki szegénységbe taszított, értékvesztett szerencsétlen ember, 

akit, az őt körülvevő zavaros időkben, egy feladat mozgatja minden idegszálában: előteremteni a 

mindennapi kenyeret, vagy a drogot?  

 

Megveszekedett lelkük óhajai közé sorolható, a ferdehajlamú életvitelűek gyarapítását szolgá-

ló program, mely programban, szavazói bázisuk növelése, és a keresztény családi eszményrombolás 

a kitűzött cél. A keresztény-családi eszmény züllesztése agyi-szüleményük régről. A családi közös-

ség tönkretételének egyik arculata az önmegvalósítás, más mintái között szerepel a homoszexuali-

tás, meg a leszbikus szeretet. Honnan vették a példát?  

„… sok bölcs gondolata volt a törvényhozóknak a kisétkűségről; az asszonyok elkülönítése 

céljából pedig, hogy ne legyen annyi gyermekük, megengedték a férfiak egymással való nemi érint-

kezését, … 37  

 

Nem léphetünk át, az egyneműek házasságát támogatók törekvésein. Szemben állnak Istennel, 

a család, a házasság szentségével, mindennel, ami maga a teremtett világ. Minek nevezhető ez a 

                                                 
37 Arisztotelész: Politika (1969) 144. o. (Érdemes fellapozni!)  
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fajta liberális törekvés? Válasz: a társadalom legkisebb kohéziós elemének, a családnak lebontása. 

A házasság egy vallomás, egy férfi és egy nő vallomása szeretetre. Ezzel szemben kierőszakolni az 

egyneműek házasságintézményét bűn, Isten és ember elleni merénylet. Az is bűn, ha valódi család-

ba született gyermeket, törvénnyel biztosított keretek között helyeznek el, egyneműek közösségébe. 

Tud majd családban gondolkodni az a felnőtté érett ember, aki, az egyneműemberpárokból összeál-

ló környezetben „nevelődik”? Kétséges. Viszont alkalom a rontásra, a befogadott gyermek „haszná-

latára.” Továbbá az is igaz, hogy a befogadott gyermek alkalmatlanná válik saját család alapítására. 

Két férfi vagy két nőnek született „lény”, önmaguk elfajultságában nem képez családmintát a befo-

gadott gyermek felnőtté válásának idején. Így azután fogy a nemzet, kifutópályára helyeződik a 

jövő.     

 

A liberálisok hogyan látják, a tudomány a biológiai kutatások során megoldja, hogy együtt két 

érett pete, vagy két ondó együtt, alapja lehet az emberi társadalmak jövőjének? Esetleg nemzetalko-

tó tényezővé válhat ez a találmány? Tovább gondolkodva, a tudomány kitüntetett feladata lesz meg-

állapítani, kettő közül melyik férfias jelleggel bíró egyén fog szülni, életet adni a gyermeknek? Per-

sze, ezzel a kérdéssel foglalkozni érdemben nem volna szabad. Hála Istennek, családjaink és nem-

zetünk nehézségei között ez az a katasztrofális ügy, nem társadalmi méretű még. Nem az, de van 

egy, a társadalmi, erkölcsi erőket romboló, öntörvényű, saját identitását ősidők óta megalapozott 

társaság, kik értelmi szerzői és szorgalmazói a keresztény hit kiirtásának. Ehhez, széleskörű tudat-

formáló eszközeik bevetésével rombolják a tiszta életformát. Mindent elkövetnek, hogy törvényi 

szintet biztosítsanak e-jogosságnak. Uralmuk fennmaradásának céljából teszik ezt. Büszkén! Sőt! 

Egészen büszkén, feltűnően, odaadóan, pellengére állítva a magyar társadalmat, sok más néppel 

együtt a nyugati civilizáció egészében.  

 

Joguk-e saját, önző politikai céljaik okán, megszégyenítő helyzetbe hozni ezeket az embere-

ket? Úgy is, hogy az utcára szervezve az útvonalat, talpuk alá tolva a hordozó elemeket, másokat 

becsmérlő cafrangokba öltöztetve. És van erre vevő, lelki válságukat feltűnési viszketettséggel fe-

ledtetik. Joguk, a feltűnősködés? Liberális etika a magamutogatás bármely formája, amit engednek, 

(mert) példát szolgáltat az őket bámuló gyermekeknek. A jó példa ragadós, és mennyire gonosz. 

Gondoljanak bele, a nemi kitárulgató nemi mutogatás, az emberi méltóság sérelme nélkül, nem zár-

ható ki. S amikor anyagi eszközöket is dobnak oda a magamutogatáshoz, a faj, önmagáról rántja a 

leplet le, etikátlanok, roncsolva a társadalom értékrendjét. Egy fejlődő emberi társadalom jövőjéről 

alkotott elképzelés hiányát mutatják fel. A család és a közjó kultúrájának hanyatlását formálgatják.  

 

A liberalizmust képviselők törpe kisebbsége, a jog eszközével piacosítani, üzleti érdekké süly-

lyeszteni kívánja az emberi érzelmeket. Szétrombolni a családot. Szembe állítani gyereket a szülő-

vel. Amikor az abortuszra gondolunk, akkor az anyát állítja szembe magzatával. És lássunk bele 

fejeikbe, mi bujkál ott, amikor a lelkileg sérült és a szenvedély betegek intézményeit felszámolják; a 

homoszexuálisok házasságát, Isten és ember előtti család egyenrangúságával vallják egyenlőnek. 

Mily elképesztő rombolása a család szentségének, hogy gyermeket fogadhassanak örökbe. Az 

emberi eszményeket törvényeikkel, joggá alakítva, egyre súlyosabb folyamatokat erősítenek fel 

társadalmak rombolásában. A jog eszközeivel kísérletet tesznek, hogy a teremtett ember, magzata, 

vagy idős szüleje életének elvetésével, önmagát állítsa Isten életet adó és földi életet visszavevő 

döntésének helyébe.  

Nem éreznek felelősséget? Nem éreznek. Nincs felelősségtudatuk az emberi nem etikájával 

szemben. Nincs felelősségük. Miért nincs? A válaszuk, ki nem mondott céljaikban felismerhető. 

Következtetésemben odáig jutottam, nincs másról szó, maga az ember, váljon egy személyi-

ség nélküli áruvá. Egész Európában szegényítik el a fiatalság szellemi fejlődését. Kimondható, ezen 

a téren a nyugati civilizáció rombolásában hatalmas eredményeket értek el. Sikerrel bontják le, a 

keresztény kultúra alapjain álló erkölcsi értékrendet, mozgatórugóikban kitűzött céljaik fel nem 

foghatók. Tönkretenni egy kontinensnyi népet.  
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Tovább gondolva a kört, végső céljuk, ‒ ismétlem és ismétlem ‒, a nyugati, keresztény civili-

záció megsemmisítése. Saját erkölcsi értékeik fennmaradása, megélése, családjuk építésével gyara-

podó jövőképet építve. Ezzel szemben, azt nem értem, a veszélyzónába sodort ember, társadalmi 

szinten eljuthat értelmében - érzelmeiben - vágyaiban, életének kimúlásával, utódok nélküli meg-

semmisüléséig, semmit hagyva így, maga után.  

A liberálisok felismerhető törekvése az állami életből kitisztítani a természetjogi logikát, le-

bontani az egész társadalomban, a Teremtőben való hitet. S ha már a persona, individummá bom-

lott, folytatódhat az állami szintű roncsolás. Ez nem vicc! A hatalom csúcsáig épültek be, a teremtés 

logikáját magukban hordozók kényszerévé vált az az állásfoglalás, miszerint a magánélet minden 

ember saját joga. Ebbe az állam nem szólhat bele. Mivel pedig, a gyakorlati életben, a társadalom 

erkölcsi és anyagi épülése iránti érdektelenségük, rendezett magatartás, következménnyé csontoso-

dik a társadalom megosztottsága, pólusok élesztésével, érzések-ellenérzések keltésével, gyűlölködé-

sig juttathatják az individumot. Eredményesen. A másik ember iránti tisztelet nem válhat törvényi 

szintű bújócskává! Ami mögött, a saját magánjoga mögött, tudjuk, ott veszíti el családi eszményét 

egy gyermek. Sok-sok gyermekünk, a nemzet építő kövei. E mellett, azt is igaz, hogy a ma termé-

szetellenes életek nem nevelhetők.  

Az van, hogy egy anarchista rémkép telepedett az emberiségre, és nem maradt meg leírva a 

papíron képzeletnek, hanem a papírra leírt tervek szépen megvalósulnak. Lassan de biztosan. Áldo-

zatait szedi a valóságban. Abban érdekelt, hogy a szabadságot ne csupán hirdesse, hanem liberális 

szellemben, bomlassza a családot, mint kisközösségi alapot, a jog eszközeivel, vagy kábítószerrel, 

bármivel. Bomlassza, mert a család maga az élet szolgálata. Ebben a kisközösségi bomlasztásban az 

a célja, hogy a „az együtt tartó család tagjai” ne csak saját jól felfogott erkölcsi magatartásukkal 

szemben legyenek érdektelenek, hanem váljanak közömbössé saját környezetük ügyei iránt is. S ha 

a kisebb közösségekből hiányzik a lélek, a nagyobb közösségek élettere is szűkül. Teszik dolgukat 

ebben a szerepkörben, hazánkban, Európában, Ázsiában, Afrikában, Amerikában, mindenhol.  

 

Európa közösségének megmaradását, a görög és keresztény múltjára büszke, nyugati kultúra 

fennmaradását, sok tényező együttlévő hatása bizonytalanná teszi. Maga a fertő nem ismeretlen, a 

folyamat hosszú időt vett igénybe, a mélyből kilábaláshoz többre van szükség az elhatározásnál. A 

személyiség testi, lelki, jellembéli hiányosságai átszövik az egyén életét, alacsonyságával, magával 

von másokat a mélybe. A több változatban sorolható életvitelmódok, egye-egy szeletét képezik az 

európai társadalom roncsolásának, melyben legjelentősebb célcsoport, a társadalom fiatalabb rétege 

maga. Ennek az életnek átvételi modelljében a megtévelyedettek célja a pillanatnyi gyönyör élveze-

te és az elmúlás. Nem is érdekli, kisiklott életének iránya a vég, saját fajának pusztítását hajtja vég-

re. Az ember magánélete hatással van környezetére. A kis emberi környezetekre épül fel a társada-

lom. A társadalom törvényes működését a jog szabályaival teszik működőképessé. Így a családokra 

épülő jövő kilátásait is befolyásolja a hatalom eszközeivel megbízott ember. S ha az ember életét 

meghatározó kérdések társadalmi vetületében a természet törvényeivel, a társadalom által elfogadott 

közerkölccsel szemben a hatalom bármely szintjén jelen lehet, például a fajtalanság, teendő a sze-

mély eltávolítása. Nem pedig a magánjogosultság támogatása. A jelen feladata e beteg emberek 

térnyerésének szűkítése, a jövő társadalmát építők elszántságával.  

„A klasszikus természetjogi tanok szerint az ember, társas, erkölcsös és racionális lény, így a 

természetjogi tan is ezen elemekből építkezik, míg a modern ember-kép bizonyos arányokban az 

ember társiatlan, nem erkölcsös és nem racionális felfogását vallja a természeti állapotban. Ezért 

van szükség a racionális és igazságos, valamint legitim állami berendezkedés megkonstruálásához a 

társadalmi szerződés (logika) ugrására, ami úgy jelenik meg, mint az ész parancsa, s mint szükség-

szerűség, de legalábbis szükségesség.  

A társas kapcsolatban élő és kiteljesedő személyből (persona) a modern korban egyén (indivi-

duum) lesz, akik számára valamiképpen nem természettől fogva van a társadalmi és állami lét, de 
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legalábbis nem olyan értelemben természetes, mint a klasszikusok számára, hanem csak haszonel-

vű, avagy logikai megfontolásokból tárul fel előtte ész-szerű rendként.” 38  

 

A magyar nemzet továbbélése 

 

A kivándorlók, menekültek, disszidensek identitás kérdésének lezárásaként idézem Bába Szil-

via egyik fontos megállapítását:  

 

„Kutatásaim alapján megállapíthatom, hogy kevés valóban nagy múltú és jelentős taglétszá-

mú, illetve országos vagy legalább regionális hatókörű egyesület, szövetség működik a magyar kö-

zösségekben. Napjainkban is, országoktól függően, több tíz vagy száz a magyar kulturális, hagyo-

mányőrző, érdekképviseleti, jótékonysági szervezetek, továbbá a magyar házak, könyvtárak, múze-

umok, cserkészetek, néptánccsoportok száma.  

A fentiek azt is mutatják, annak ellenére, hogy elöregszik az amerikai, a kanadai és az auszt-

ráliai magyarság, mindig van utánpótlás az új kivándorlók és a gyökereiket, magyar etnikai identi-

tásukat felfedező többed-generációs leszármazottak köréből.  

Az is kirajzolódik, hogy Latin-Amerika magyar közösségeinek sorsa ‒ a két nagyobb múltú és 

létszámú kivándorlási célországot, Brazíliát és Argentínát kivéve ‒ a legbizonytalanabb. Minden-

hol, de leginkább Latin-Amerikában sorvad, zsugorodik a magyar közösség. Hiszen ezen országok, 

főleg Venezuela, Argentína gazdasági és társadalmi helyzete nehéz. Itt kifejezetten felmorzsolódás, 

elvándorlás, visszatelepedés, „visszidálás” indult meg.” 39  

 

Az Anyaországban pedig: „Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a hagyomány, kivált a 

hagyományőrzés, valami idejétmúlt dolog, és nem szól másról, mint poros falusi utcákat járva régi 

történeteket, tánclépéseket, énekeket, recepteket gyűjteni, amíg még van kitől. A hagyomány 

ugyanis mindig nagyon régi, és ha nem igyekszünk, sírba száll az öregeinkkel. Amikor megné-

zünk egy modern táncszínházi produkciót, amiben olyan ismerősek a lépések, igaz, a táncosokon 

farmer és póló, semmi bő gatya, fodros szoknya, fehér ing, pörge kalap, csak ismerős lépések, kop-

pantások, mozdulatok, amik a mieink. A hagyomány nem múzeumi fogalom, nem öreg néprajzo-

sok, szociológusok kiváltsága, hanem élő, folyton alakuló kötőszövete az életünknek. Így alakul ez 

a világ, amelyben újra és újra előkerülnek, néha elveszettnek hitt értékeink, amelyek nélkül biztosan 

nehezebben találnánk meg a helyünket a világban.” 40  

 

A liberálisok pedig diktálnák, az elfajzott hasznos idióták melléjük állva hajtanák végre a ki-

adott parancsot. Nem nehéz munka ez. Azért azt tudni kell, tartása van a magyar népnek, minden 

népnek van tartása. A néptől akkor is lehet félni, amikor porladásán vigadnak, mert az elteme-

tettek fölött, élők gondolkodnak jövő nemzedékük sorsáról.  

Ellenérdekű és ellenérzésű erők mindig lesznek, ez a smirglifajta dörzsölgetés, ideát is jó ha-

tású, mert a Nemzetben, a Hazában, Kárpát-medence magyarságában, a most már süllyedés végére 

érni látszó, tehát élni akaró, talpra álló, a keresztény identitású Európában gondolkodó, ma még 

rejtőzködő európai értelmiség agyát is csiszolja.  

Akkor is itt vagyunk az Európa nevű földrész közepén, ha sikerült gyökérvesztetté silányítani 

a földrész keresztény értékeit. Sajnos, veszteségeit visszatükrözi szégyenében, hiszen, az európai 

alapdokumentumban nem szerepel Európa történelmének keresztény múltja. Mi vezette a faj és az 

elfajult politikusok együttlihegését a keresztényi tanításon álló élet tagadásához? Valóban értékét 

vesztette a nemzet alapját képező család, a hon iránti szeretet? A morál is, benne a munka tisztessé-

ge, tisztelete?  

 

                                                 
38 Frivaldszky János szerk.: Természetjog 43. o.  
39 Bába Szilvia: 244. o. 
40 Sokszínű Hungarikum II. évfolyam 1. szám 2014. február. Hlavay Richárd  
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Szűkre szabott földrajzi elkerítettségünkben, ha közelebbi tájaink gyönyörűségeivel, hagyo-

mányaival ismerkedünk, messzire nem jutunk. Erdélyről, Felvidékről többet hallunk, mint az elmúlt 

évtizedekben, Kárpátaljáról, Délvidékről kevesebbet, Burgenlandról semmit. A felsoroltakon túli 

tájegységeink különleges szépségeiről, itthon élő fiainknak sincs sok ismeretük. Megtette magáét a 

Sátán, így nagy bötűvel írva, mert nagy tetterővel nyomorgatta hagyományainkat, amikor nem látott 

benne saját üzletet. Aminek ellenére láthatjuk napjainkban, egy támogató politikai erő, képes fel-

emelni a népi - nemzeti kultúra értékeit, segítve maradandóságát. Mindenek alapja egy vallomás: 

„nagy örömömre szolgálna, ha én is hozzájárulhatnék a magyar népi kultúra és azon belül székely 

népi iparművészeti kultúránk gazdagításához, fennmaradásához.” 41  

 

No lám! Nem veszett minden. Vagy mégis?  

 

Nyitni szívünket szépen tágabbra, így mondjuk fel leckefeladatunkat. Ekkor a Kárpát-

medencében élő magyar emberek hagyományőrzésével találkozhatunk. Magyar emberek zenéivel, 

dalaival, táncaival, tájjellegű étel és ital kínálatával, viseleteik különlegességeivel, a díszítés művé-

szetével, kerámiáival, házaival, nem is sorolom tovább; olyan sok mindenféle feladat maradt elsza-

kított részeinkben szorgoskodó ápolóira, akiket megkérdezésük nélkül határoltak el Trianonban a 

nemzettől. Az okozott fájdalomról másutt, most a hagyomány kerül a toll végére. A tollban feszül 

az öröm, hozzuk tudtára az olvasónak.  

„Ha vissza szeretnénk találni azokhoz az értékekhez, amelyeket tulajdonképpen nem vesztet-

tünk el, csak sok minden rájuk rakódott, akkor abban kell támogatnunk a fiatalokat, hogy ők is meg-

láthassák, hol vannak az értékek az életükben. Nem véletlenül vezettük be hároméves kortól a köte-

lező óvodát. Már most számos eleme megvalósult a családbarát elképzeléseinknek, de én is úgy 

látom, hogy ezen a területen van még teendőnk, szerencsére mozgásterünk is. Érdemes végiggon-

dolni, melyek azok az értékek, amelyeket a mi közösségünk, a magyarság fontosnak tart. Nekünk, 

magyaroknak a család és az összetartozás fontos, ebben nemzeti egyetértés van. Ezt a szemlé-

letet kell továbbadnunk a gyermekeinknek, és ezeknek az értékeknek kell megjelenniük a közneve-

lésben, a tankönyvekben, de a pedagógusképzésben is. Csak így születhet meg egy olyan nemzedék, 

amelynek tagjai tudják, érzik, hogy jó magyarnak lenni és jó Magyarországon élni.” 42  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. sz. kép. A Torontói Kodály Néptáncegyüttes Kanadából. IMG_4934;  

                                                 
41 Józsa László: A fazekas palaszobra. 21. o.  
42 Varga Attila riportja Novák Katalinnal. Részlet a Magyar Nemzet 2019. március 16. szombati számából.  
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7. sz. kép. A Torontói Kodály Néptáncegyüttes Kanadából magyar származású és magyar szót nem tudó kanadai 

táncosokkal a Mesterségek Ünnepén. 2015. augusztus 20. IMG_4941;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. sz. kép. Apraja – nagyja, Kárpát-medencei útjuk után táncoltak és zenéltek nekünk, a nekik távoli zsugorban 

élő magyaroknak. 2015. augusztus 20. IMG_4947; 

 

Feledhetetlen Ünnep!  

 

Üzenem a Székely - Magyar nemzetemnek 

 

Jövőnk a jelenből épül, az alapot a múlt adja hozzá. A múlt ismerete, családod múltjának, 

környezetednek ismerete, a falu, a kisváros ahol élsz, a közeli nagyváros múltjának ismerete is na-
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gyon fontos szegmense, családod, gyermekeid, unokáid életépítéséhez. Közös magyar jövőnk építé-

séhez. El kell jutni nemzetünk múltjának feltárásáig, a nemzet fájának széles gyökérzetéig, mert 

nem elég megismerni a fa koronáját, ismerned kell őseid törzseit, hogy átölelhesd hazádat. Tanul-

mányoznod kell nemzeted környezetét is. A Felvidéken, Kárpátalján, Délvidéken, Erdélyben élő, és 

Ausztriához csatolt területeken élő magyarokat. Európában, és az Óceánokon túl élő magyarok éle-

tét is.  

A megszerzett ismeretek birtokában, ne csupán családod, hanem tudásoddal hazád elkötele-

zettjévé is váljál! Így együtt, a család, a közvetlen környezet, és a nemzet jövőjének építőjévé vál-

hass. Ez egy szép feladat. S milyen fontos ebben a körben a családi közösség: Nagyanyáid - Nagy-

atyáid, Édesanyád - Édesatyád, Testvéred – Testvéreid, idővel Leányod - Fiad, Gyermekeid, Uno-

káid. Ha megérted néped múltját, s a mindennapokban tervezhetővé szervezed nemzeted jövőjének 

szép életét, példát mutatva az erkölcseiben letekeredett, züllött Európának, a keresztény Európa 

felemelkedéséért sokat tehetsz.  

Ne feledd: ha Nyugat felé nézel, szíved balra, Ázsia felé dobog, de értelmeddel átfogod Euró-

pát, melyben te is élsz.  
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