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Tomory Zsuzsa 

 

ÁRVA NÉPNEK NINCS HAZÁJA1 
 

 A fenti cím nem elírás: Közmondásaink 
kincstárából kölcsönöztem a „nincs hazája” gon-
dolatot, mivel a mostani, 2015 januárjában össze-
gyűlő eseményekre tökéletesen illik. A mai, fel-
fordult világban egyre több embercsoport kel útra 
„szerencsét próbálni”. De nincsen táltos-
paripájuk, sem ősz, öreg néne, akik segítségükre 
lehetnének. S ami a legfontosabb: nincsen fogal-
muk sem arról, hogy mi a céljuk. Emberi, anyagi 
célokat keresnek szellemi kincsek helyett, s nem 
veszik észre, hogy a földi éhséget felülírja a lélek 
éhsége, mely a teremtés aranykora boldog életére 
vágyik. Talán nem is hallottak róla, de ha igen, 
elérhetetlen ábrándnak gondolják. Pedig máig él 
ez az Aranykor, Fénykor a világ egy tenyérnyi kis 
helyén, hova nem érkezett még szenvedő, éhes 
ember, kit ki nem elégítettek volna csodával ha-
táros biztonsággal. Hasonlít ez arra az esetre, ami-
kor Jézus urunk kielégített ötezer embert néhány 
kenyérrel és hallal, de még sokkal több ember is 
kielégíthető lett volna. Ezt a lelket nem ismerve 
egyedüli megoldásként a jelenben tomboló szen-
vedés ezernyi válfaját kénytelenek választani. 
Ugyanakkor történészek tollát nem érintő történel-
mi csodák tartották fenn ezt a parányi Aranykort: 
birodalmak buktak le, ha ellene fordultak, s a 
testközelben levő római birodalom soha nem tudta 
elfoglalni ezen ország szívében élő jászokat és a 
többi MAG-ot. Itt buktak le a tatárok félelmes ha-
dai, s a törököknek bár – történelmi időkben pil-
lanatoknak számító 150 éves megszállása is meg-
szűnt. Mindez harag nélkül. Mindez idegen lelki-
ség fertője nélkül. 
 A vándorlók látszólagos okai változatosak: 
léttér lerombolása, életlehetőségek elérhetetlen-
sége, szomszéd népek szorító jelenléte, s folytat-
hatnánk a sort az egyéni szenvedések tapasztalatai 
mentén. De egyben mindezek megegyeznek: ha az 
őket szorító mostani jelen megszűnne, szívesen 
mennének vissza megszokott szálláshelyükre. 
Szálláshelyet mondok, mert legtöbb esetben gyö- 
 
 
 
 
 

                                                 
1 A szerző az USA-ban él. Cikkében nem a magyar viszo-
nyokra gondolt, nem a magyar álláskeresőkre, hanem az 
Észak-Amerikát megrohamozó új tömegekre. 

 

kereik nem az anyaföld őstalajának erejéből szív-
ják életnedveiket. A mostani felfordulás, a vele 
járó vérengzések, s a hírmondó állomások elégte-
len, napi következtetései nyomán jutott eszembe a 
fenti cím. Útnak indulnak, mert soha nem esz-
méltek ősi örökségük kincsére. Nem is eszmél-
hettek, hiszen a népek őshona, a Kárpát-medence, 
a Kárpátokban rejlő őshazájuk nem érhetett el 
soha tudatukig. 
 Ez a meg nem értés a világ felett uralkodni 
akarók ténykedése következményeként, népek 
eme őshazája, ősműveltsége mára már fehér folt 
Európa kellős közepén. Számtalan háború gyilkos 
gyűrűjén túlmenően, az utolsó ilyen megszállók, a 
Habsburg ház ténykedése tett hatalmas kárt a né-
pek egyensúlyának ellehetetlenítése terén: A 
Habsburg német császár és magyar király állandó 
harcot viselt a magyar király ellen. E mondat má-
ra már közhely magyar hazánkban. Ezzel nemcsak 
népünk történelmi emlékezetét, de őstudatát is 
megkárosította, s amennyire tehette, el is pusztí-
totta. Jóistenünknek hála, hogy amint a székely 
magyar rovásírás megmaradhatott az erdélyi hava-
sok nehezen elérhető erdeiben, tisztásain, a 
másutt könnyebben történő műveltségpusztítás 
közepette, úgy ősműveltségünk, őshitünk ősem-
lékei megmaradtak a nagyon lenézendőnek hir-
detett magyar parasztság szent ajkain. Mára, ha 
tiszta kútból óhajtunk meríteni, hozzájuk kell for-
dulnunk új erőért! Ők megtartották az Aranykor 
anyaként szerető, apaként védő lelkületét, s ezzel 
a hamubasült pogácsával indította útnak új hazát 
alkotni akaró gyermekeit, akik gyakran elfelej-
tették az anyai szavakat, apai gondoskodást új he-
lyükön, ezzel megszakítva a népek egységtudatá-
nak, testvértudatának örökölt kincsét. 
 Ezekre kell figyelmeztetni az őshazájukat, ős-
műveltségüket nem találó népeket. Nem pöffesz-
kedő „ki vagyok én” magatartással, hanem csen-
des emlékszóval, mint amikor felnőtt gyermekek 
hazatérésekor elbeszélgetnek édesanyjukkal, s ő 
megkérdezi: emlékezel...? S itt jöhetnek az éppen 
segítséget nyújtó ősemlékek. S mindezt körül le-
begi a szeretet. 
 Ez a család természetes összetartozása, s ezt 
a természetes, családi összetartozást kell feléb-
resztenünk az emberiség egyedeiben. El kell hall-
gattatnunk önlelkünkben a felettünk uralkodni 
vágyók által belénk ültetett kétkedést, magunk és  
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a világ javára. Ők Isten teremtéséből eredő ősnép-
ből hazátlan árvát akartak gyúrni. A Mindenható-
nak köszönhetően nem sikerült nekik soha! 
 

Ez a mi hivatásunk, s helyettünk senki más nem 
végezheti el ezt a munkát.    

 

 Hogy hol kezdjük el ezt a hatalmas munkát? 
Ahol alkalom adódik, bátran, meggyőződéssel  
 

 
 

megosztva Istentől kapott szeretet kincset, hogy 
szebb, jobb legyen a világ. 
 

A magyar lélek ezt megérti, 
s hallgat lelkiismerete szavára. 

 

2015. Fergeteg hava 22. 
 

 
 

VÁLASZ A KEDVES OLVASÓKNAK 
 

Dr. Tomory Zsuzsa 
magyarságkutatónak 

 

Drága Zsuzsám! 
 

 Köszönöm érdeklődésed és felajánlásod. Ér-
deklődésed a Magyarságtudományra irányult. In-
tézményünk a Miskolci Bölcsész Egyesület 26 éve 
képez MAGYARSÁGTUDOMÁNY szakon ma-
gyarságkutatókat és oktatókat. Ma, főként a ma-
gánszférában kb. 3250 volt hallgatónk dolgozik 
ezzel a Certificatioval. 
 Tantárgyak: magyar őstörténet, történelem, 
irodalom, szakrális kultúrtörténet, magyar bölcse-
let, népköltészet, népművészet, népzene, közép-
kori latin nyelv, magyarul olvasható régi nyelvem-
lékek, csillagképek ismerete. 
 Tankönyvként használjuk a Te „Kezdeteink” 
c. művedet és kedves mestered Magyar Adorján 
Ősműveltség c. hatalmas kötetét. 
 Felajánlásodon gondolkoztam, hiszen Te már 
1995 óta tagja vagy tanári karunknak, csak ritkán 
kerülsz hozzánk. Viszont rendszeresen publikálsz 
az Ősi Gyökérben, amely „Magyarságtudományi 
folyóirat”. 
 Én valami másra gondoltam. Esetleg nem 
lenne-e kedved megszervezni a Magyarságtudo-
mányi szak Észak-amerikai tagozatát? 
 A Miskolci Bölcsész Egyesület törvényesen 
elfogadott Alapszabályzatával és oktatási regiszt-
rációjával működhetne Nálatok az. Elnökségünk 
örömmel venné, ha elfogadnád a kihelyezett szak 
vezetését. 
 Nagyon szeretjük a Magyarságtudományi Na-
pokat. Évente 4-5 alkalommal rendezzük meg. 
Tanárok, régi és mostani hallgatók, vendég-
előadók szerepelnek. Most tartottuk (április 29.) a 
14-et. Ilyen Magyarságtudományi Napot is szer-

vezhetsz. Nem elég egy előadó. Hívj össze min-
denkit, Nagy Lajost, Botos Lászlót, Tibold Lászlót 
stb. meglátod, hogy a közös előadói napon egy-
mást is képezik a magyarok, s kialakulnak közös 
tendenciák. Arra is szükség van, hogy valahol el-
mondhassuk gondolatainkat, s meghallgassuk ba-
rátainkat. 
 Tudod, nekünk is jól esne az állam által meg-
becsülve, biztonságban fejteni ki tevékenysé-
günket. Addig azonban, amíg ez nem adatik meg a 
magunk erejéből őrizzük a MAG-ot. Mert Isten né-
pe vagyunk és nevünkbe vésve ez a mi dolgunk. 
Mi nem nézünk sem hasznot, sem előnyt, hanem 
igyekszünk ezt a szent fogalmat, hogy m a g y a r  
tisztán őrizni. Egyetlen főnökünk a Boldog Isten, 
patrónánk a Boldogasszony, mesterünk Ludi Ma-
giszterünk Jézus Urunk. Gyere, csatlakozz ehhez a 
Kárpát Hazában működtetett igaz Mennyei Isko-
lához. 
 Szeretettel várunk: 

Gyárfás Ági 
 
 

Volt Pszichológus Hallgatóknak 
 

Kedves volt Pszichológus Hallgatók! 
 

 Kérdésetekre válaszom, hogy jól esett olvasni 
telefonon hallgatni szavatokat, a régi Certificatio 
kiosztó Ünnepségekre visszaemlékezni veletek. 
Mindnyájatoknak válaszolom, hogy a Relaxációs 
és Szimbólumterápiás Nemzetközi Konferencián 
előadást tartok, és örülök, ha meghallgattok. A 
konferenciát a MOM-ban rendezik. Én június 2-
án délután szerepelek a programban. Előadásom 
címe: Szimbólumok, a szentek erőtartalékai. 
 Ölellek Mindnyájatokat, sok szeretettel: 

Gyárfás Ágnes 
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A Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás 
Egyesület VI. Nemzetközi Kongresszusa 

 

2015. július 2–3–4. MOM Kulturális Központ 
1124 Budapest, Csörsz u. 18. 

 
 

 
 
 

Életelvűség és jövőre irányultság a relaxációs és szimbólumterápiákban 
– kutatás – képzés – módszertan – 

 
A témaválasztás alapgondolata a módszer sajátos értékeinek továbbvitele és tudományos 
megalapozottságának összegző megjelenítése: 
 

Ajánlott témakörök: 
– a módszerrel kapcsolatos kutatások, 
– a pszichoterápiás – ezen belül az AT és a szimbólumterápiák – kutatások tudományos 
kritériumainak áttekintése, jelen kérdései, új nézőpontok, valódiság, érvényesség, a szubjektív 
megélések és azok elismerése, 
– a képzési rend jelen lehetőségei és nehézségei, utólagos visszatekintések, a tapasztalatok és az 
elméleti megközelítések összevetése, 
– „hozzáértés–együttes” mint a terapeuta alkalmassági mutatójának elemei, 
– módszertani strukturáltság és a terápiás folyamat dinamikai sajátosságának megfeleltetése 
 
 
 

Üdvözlettel a szervezők nevében: 
 

dr. Szőnyi Magda 
 
 
 

További információ: www.relaxacio.hu valamint a 
Magyar Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület Facebook oldalán 

 
 
 
 
    


