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A boldogságnak, a biztonságnak és a békének egyetlen forrása van, a szeretet. 
A szeretet nem ismer sem természeti, sem emberi határokat, 
mert a szeretet határtalan! A szeretet Isten ajándéka! 

 
”Új parancsolatot adok néktek, hogy 

egymást szeressétek a mint én szerettelek titeket, 
úgy szeressétek ti is egymást.” 

János evangéliuma 13. rész, 34. vers 

 

Szeretetre és együttműködésre ítélve 
A Kárpát-medencében egymásra utalt népek egyesülésének nincs alternatívája! 

 

NYÍLT LEVÉL 
Azok számára, akik felelősséget vállalnak a jövő megmentéséért 

 
Szülőföldünk, az Európa szívében helyet foglaló 
330.000 km2 területű Kárpát-medence természeti, 
történelmi és kulturális értékekben rendkívül gaz-
dag természetes egység. Benne a különböző táj-
alkotó és tájformáló tényezők: a föld szerkezete, 
domborzata, éghajlata, vízrajza, növénytakarója, 
állatvilága és mindezekkel együtt az ember kul-
túrát teremtő, tájat alakító tevékenysége olyan 
egységbe forrtak össze, amelyhez hasonló Földün-
kön másutt nem található. A természettel való 
együttélés sorsközösséggé formálta az itt élő né-
peket, nemzeteket, miközben egymást váltó gene-
rációik kultúrájukba építették be tapasztalataikat 
és szakismereteiket, amelyek nélkülözhetetlenek 
a jelen és a jövő számára.  
 
33 egymásra utalt és egymást váltó generáció épí-
tette be kultúrájába a természettel való együttélés 
évszázados tapasztalatait, és tette lehetővé a 
Kárpát-medence szerves fejlődését, amikor ennek 
vége szakadt 1920. június 4-én, a Versailles mel-
letti Nagy Trianon palotában aláírt, az I. világ-
háborút lezáró békediktátummal. Ezzel megszün-
tették az ezer éves szerves fejlődést, s szétszakí-
tották az évszázadokon át szeretetben élő, alkotó-
an együttműködő nemzetek sorsközösségét. 
 
Hányan és hányszor tették már fel a kérdést 1920 
óta, hogy MIÉRT tették mindezt a békediktátum 
aláírói? 
A válaszok közül csak kettőt idézek: 
Lloyd George, angol miniszterelnök, a trianoni bé-
kediktátum egyik aláírója már 1928-ban önkriti-

kát gyakorolva kijelentette: „Mindazok az okmá-
nyok, amelyeket a béketárgyalások alatt szövet-
ségeseink elénk terjesztettek, hazugok és megté-
vesztők voltak. Mi hamisítványok alapján ha-
tároztunk!” 
Az I. világháború utáni békeszerződések és határ-
változások kidolgozásában oroszlánrészt játszó, de 
a közép-európai viszonyokat nem ismerő Francia-
ország korábbi államfője, Francois Mitterand 
1992. február 29-én, a párizsi Chailllot-palotában 
tartott „Les tribus ou l’Europe” című nemzetközi 
konferencián mondott záróbeszédében önkritiku-
san beismerte, hogy „e század összes békeszerző-
dése, és különösen az 1914-1918-as háborút kö-
vető békeszerződés, kezdve a versailles-i szerző-
déssel, s ideértve az 1945-ös szerződést, s mind-
azokat, amelyek ezeket követték, mind igazság-
talan szerződések voltak. Amelyek, hogy kielégít-
sék a győztes dicsőségvágyát, hatalmi ösztöneit 
vagy közvetlen érdekeit, minden alkalommal fi-
gyelmen kívül hagyták a történelmi, földrajzi, 
szellemi vagy etnikai realitásokat. A jövendő há-
ború drámája mindig az előző békerendezés ke-
retei között íródott.” 
 
97 évvel a Kárpát-medencei népek, nemzetek sor-
sát megpecsételő „béke év” után, vajon mikor ké-
rik számon a dicsőségvágyukat, hatalmi ösztö-
neiket vagy közvetlen érdekeiket kielégítő győzte-
sek felelősségét az ezer éves szerves fejlődés meg-
szüntetése és az egymásra utalt sorközösségek 
szétszakítása okozta következményekért? 
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És vajon számon kérhető-e ezektől a győztes ha-
talmaktól, miért engedték, hogy „az utódállamok-
ban a zsidó holocaust után a magyar holocaust va-
lósult meg (Bácskában, Erdélyben, a Fölvidéken 
valamint Kárpátalján). Vagyis a magyarok üldö-
zése, erőszakos asszimilációja kibővült a magyar 
holocaust-tal.” – írja Prof. Dr. Samu Mihály „Az 
önrendelkezési jog elvének etnokráciává torzulása 
és megtisztulásának reményei” című dolgoza-
tában. 
 
A válaszig azonban nem kellene tovább várni, 
mert a következmények – sajnos – egyre jobban 
veszélyeztetik a térség békéjét és biztonságát! 
 
A kérdés megválaszolását sürgeti a globális klí-
maváltozás is, amely századunk, a XXI. század 
egyik legnagyobb kihívását jelenti. 
A becslések szerint a regionális melegedés értékei 
várhatóan számos térségben jelentős mértékben 
meghaladják a globális átlagot. Az éghajlatválto-
zást kutatók véleménye szerint a Kárpát-medence 
térsége is a nagy érzékenységű zónába tartozik. 
 
A jelenlegi ismereteink szerint kimondhatjuk, 
hogy a várható változások fölülírják a trianoni bé-
kediktátumot. A Kárpát-medence jelen és jövő 
nemzedékeinek biztonsága, a megmaradása a tét. 
Az itt élő népek, nemzetek közös érdeke, hogy 
együtt keressék a jövő kihívásaira adandó vála-
szokat. Ezért a Kárpát-medencében egymásra 
utalt népek, nemzetek újra egyesülésének érkezett 
el az ideje. 
 
A Kárpát-medence válaszút elõtt áll! 
 
Vajon képesek leszünk-e arra, hogy – felismervén 
a Kárpát-medence népeinek egymásra utaltságát 
és együvé tartozását, most először, igazán egy-
másra találjunk? Vagy Európa szívében helyet 
foglaló régió ismét a politikusok hataloméhes ma-
rakodásának színhelyévé és a tőkés társaságok 
szabad prédájává válik. 
 
Az elmúlt évek szomorú tapasztalatai is, mint 
például a tiszai árvizek, majd pedig a 2000 ja-
nuárjában történt ciánszennyezés vagy a még most 
is napirenden lévő verespataki aranybányászati 
program határokon átnyúló környezeti kockázatai- 

ról és a Kárpátok erdeinek tarvágásairól érkező 
hírek különös módon mutatnak rá az egymástól 
való függőségünkre, egymásrautaltságunkra és az 
együttműködés sürgető szükségességére itt, a 
Kárpát-medencében. 
 
97 év után, ma már mindenki számára világos, 
hogy a Kárpát-medence természeti-, földrajzi- és 
kulturális széttagoltsága veszélyezteti a jelen és a 
jövõ nemzedékek jogosan elvárt életminõségét. 
Ezért a Kárpát-medencében élő népek, nemzetek 
közös történelmi gyökereire, a természettel való 
együttélésük évszázados tapasztalataira épülő szo-
lidaritására és összefogására, a tudományágak 
együttműködésére, a civil társadalom, a tudomá-
nyos, politikai és kulturális élet képviselőinek az 
eddiginél hatékonyabb közös tevékenységére, a 
térség természeti és földrajzi viszonyainak alapos 
ismeretére támaszkodó összehangolt, sürgős cse-
lekvésre van szükség ahhoz, hogy megteremtsük 
és megőrizzük a Kárpát-medence környezeti biz-
tonságát. A globális éghajlatváltozás mellett, szá-
zadunk másik legnagyobb kihívását, feladatát je-
lenti a végsőkig kihasznált, az ökológiai hanyatlás 
állapotába került Kárpát-medence természeti és 
földrajzi egységének a helyreállítása és megőr-
zése, amely nemcsak Közép-Európa, de egész 
Európa békéjét, gazdasági és kulturális felvirágoz-
tatását fogja szolgálni. 
 
Csakis egy új, a nemzetek közötti párbeszédre és 
szolidáris együttműködésre épülő regionális meg-
állapodás jelentheti a nagyhatalmi befolyástól 
mentes Kárpát-medence jövőjét. Ha ez megvaló-
sulna, akkor 97 év után ismét visszaállna a har-
mónia, és megvalósulna a    mai életnél minőségileg 
jobb, emberhez méltóbb élet a Kárpát-medencé-
ben, és    akkor ez a térség Európa közepe lenne, 
nemcsak földrajzi értelemben.    
 
Ez csak akkor lehet eredményes, ha az integráció 
a Kápát-medence jelenlegi, a békediktátumok 
okozta sajátos helyzetének pontos és alapos isme-
retére, a legszigorúbban tudományos valóság feltá-
rására, mélyreható, tudományos ismeretekre és a 
tapasztalatok átfogó elemzésére, s a lehetőségek 
ezekre épített felismerésére épülő politikai dön-
tések alapján történik. 
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Nem ismétlõdhetnek meg azok a hibák, amelyek 
„megalapozták” az 1920-ban, a Nagy Trianon pa-
lotában aláírt békediktátumot. 
 
A feladat nagyobb horderejû, és sok tekintetben 
igényesebb, szakmaibb annál, semhogy a meg-
oldást csak politikusokra bízhatnánk. Ezért az itt 
élõ népek értelmiségi legjobbjainak kell össze-
ülniük és megállapodásra jutniuk egymással egy 
közös Kárpát-medencei kultúra megteremtése 
dolgában. 
 
Szeretetre és együttműködésre vagyunk ítélve itt, 
a Kárpát-medencében! 
 
Csak közösen állíthatjuk vissza az évszázadokon 
át szeretetben élő, alkotóan együttműködő nem-
zetek sorsközösségét, amely képes megfelelni a 
jövő kihívásainak.  
 
E gondolatok jegyében szervezetünk, a kiskun-
félegyházi székhelyű KÖZÉP-EURÓPA KLUB  
 

kezdeményezésére Kiskunfélegyházán, a 2001. 
október 12-13-14-én „Kárpát-medence mint ter-
mészeti és földrajzi egység” címmel, majd 2006. 
november 17-18-án „A Kárpát-medence környe-
zetbiztonsága” címmel megrendezett nemzetközi 
tudományos konferenciák résztvevői elfogadták a 
javaslatomat, amely szerint a „Kárpát-medencei 
feladatok a XXI. századra” elnevezésű program 
keretében ki kell dolgoznunk a fenntartható fej-
lődési, továbbá a környezet- és klímabiztonsági 
stratégiát. A konferencia támogatta azt is, hogy 
Kárpát-medencei Környezet- és Klímabiztonsági 
Központot létesítsünk Kiskunfélegyházán. Ezek-
nek a feladatoknak a megvalósításán dolgozik 
szervezetünk KÁRPÁT-MEDENCEI MUNKA-
KÖZÖSSÉGE. 
 
 
 Kelemen József 
 elnök 

KÖZÉP-EURÓPA KLUB 
 
 

 
 

------------    ------------    ------------    *    *    *    ------------    ------------    ------------ 

 
 

Végh Tibor 
 

A magyar Szent Korona 16 képe és a 4x4-es négyzetháló* 

 
*  Amióta a magyar Szent Korona eszmei szer-
kezetével foglalkozom (2002), már rég észre kel-
lett volna vennem, de csak most vettem észre, 
hogy – mivel a Szent Koronán ábrázolt szentek 
képeinek száma is 16, és a 4x4-es négyzet-
hálóban is 16 elemi négyzet („kocka”) van, azért 
– a képek és a kockák megfeleltethetők egymás-
nak. (Lásd a 0. sz. ábrát.) 
 Hogy ez a megfeleltetés szembeszökő legyen, 
ahhoz természetesen a hálót a sarkára állítva kell 
szemlélni, mert különben nem adódik olyan 
kocka-együttes vagy sorozat, amelyik kielégítené 
a keresztpántok derékszögű átlós helyzetét. Ebben 
az elforgatott helyzetben a háló függőleges felező-
vonala megegyezik a Boldogasszony-központúság 

                                                 
* A szerző nemcsak a keresztpánt képeivel foglalkozik, ha-
nem az alsó koronával, a diadémmal is. Ezért különlegesen 
érdekes az írása. (Szerk.) 

tengelyével is. (A Boldogasszony-központúságról 
az Ősi Gyökér 2009/3-as számában adtam leírást.) 
(Lásd az 1. sz. ábrát.) 
 A Szent Korona említett képeinek 16-os szá-
máról meg kell említenem, hogy ugyan összesen 
19 kép van rajta, de csak a szentek 16 képéről 
van szó, és ebből is 2 kép kiléte csak feltételez-
hető (nálam: Szent József és Keresztelő Szent 
János), mert az eredetieket valakik valamikor va-
lamiért kicserélték, (és a ma a helyükön láthatók 
nem szenteket ábrázolnak). Erről és az eredetiek 
feltételezéséről ugyancsak az Ősi Gyökér 2009/3-
as számában lehet – többek között – tájékozódni. 
 Ha a háló kockáit – mielőtt a hálót a sarkára 
állítanánk – besorszámozzuk (lásd ezeket a sor-
számokat az 5. sz. ábrán), és külön-külön össze-
számoljuk a pántokon meg az abroncson lévő ké-
peknek megfelelő kockák sorszámait (tőszám- 
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