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THEOLOGIA 

Tóth Miklós : 

 

Helyünk a világban a 21. században és azután 
 

 

Ez az előadás annak a folytatása, amelyet két évvel ezelőtt készítettem el az előző Kőrósi Csoma Sándor-összejövetelre, 

amely néhány változtatással megjelent a Háromszék napilapban és a Mikes Internationalben is. Nem is lehet ez másként, mert 

ha az embert ‘Egy gondolat bánt’-ja szüntelen, akkor mindíg is azzal foglalkozik, azt fejleszti tovább. Számunkra ez 

magátólértetődő, akiknek mindennapi realitás az, amit a szent magyar királyoknál, IV Bélánál, az Anjouknál, Zsigmondnál, a 

Hunyadiaknál, Balassinál, Zrínyinél, Bocskainál, Bethlennél, Misztótfalusi Kis Miklósnál, II. Rákóczi Ferencnél, Berzsenyinél, 

Széchenyinél, Kossuthnál, Vörösmartynál, Petőfinél, Aranynál, Deáknál, a két Tiszánál, Adynál, Horthynál, Bethlen Istvánnál, 

Teleki Pálnál, Nagy Imrénél, stb. ösztönösen magunkéként ismerünk fel, tapasztalunk meg a nemzetért érzett gond a szűntelen 

közös veszély sorsközösségében évszázadok egységében. Mindebben újra összeötvöz bennünket az a napjainkban ellenünk 

központilag megszervezett nemzetközi boszorkányüldözés a sajtóban és azon kívül, amelyről ne gondolja senki, hogy az ha 

időről-időre elcsendesül, akkor meg is szűnik. Az nem ér véget. Az mindíg újra fog kezdődni és tovább fog folytatódni. Ahhoz 

túl sokak túl nagy érdekei fűződnek. Ez acéloz minket.  

Minket az Úristen arra választott ki, hogy a szellem egyetemes, nemes tiszta ragyogását szenvedéseink útján életben tartsuk 

és tovább adjuk. Mi a mártírok népe vagyunk, akár tetszik, akár nem. A ‘mártír’ tanút, bizonyságtevőt jelent. Bizonyságtevők a 

szellem tiszta, őszinte ragyogásáról a történelem és a népek sodrásában. Ez a sorsunk, melyet el kell fogadnunk, mert nincs 

más választásunk, ha nem akarjuk önmagunkat megsemmisíteni. .Mi a történelmünkkel az emberi sors tragikumának a 

történelmét írjuk meg olymódon, hogy abban a szellemi értékek mez-telenül kirajzolódnak. Ez világosan kitűnt egy szerb 

költőnőnek évekkel ezelőtt hozzám intézett szavaiból: “Most mondok neked valamit, amit neked soha senki meg nem mond s 

amit te soha tőlem sem fogsz többé hallani: Titeket, magyarokat minden körülöttetek élő nép bámul és irígyel, mert nektek van 

egy olyan ragyogásotok, amely nekünk nincs és sose lesz. Ismétlem, ezt soha senki neked meg nem fogja mondani és te ezt 

tőlem nem fogod soha többé hallani.” Miközben ezt mondta, látható volt arckifejezésén és hallható volt hangjában a 

megrendülés eme vallomás következtében, mivel a maga szempontjából nézve egy nagy nemzeti – és több mint nemzeti - titkot 

‘árult el’, ‘jelentett ki’ nekem egy magyarnak, egy ellenségnek, amit azonban a művész belső, szellemi kényszere folytán ki 

kellett mondania. Mégis ezzel a közleménnyel az igazságot mondta ki. Ezt mi is tudjuk s ezt mindenki szintén tudja a környező 

országokban. Ez tény. Tények ereje abban van, hogy egyszerűen vannak. Tényeket el kell fogadni.  

Ahhoz, hogy a jövő stratégiánkat meg tudjuk jelölni, a geopolitikai helyzetünkkel kell tisztában lennünk. Magyarország – 

azaz a Kárpátmedence - Közép-Európa. Nem Közép-Európában van, hanem maga Közép-Európa. Egy pillantás a térképre - 

különösképpen egy űrhajóból készült Európa- vagy Eurázsia-fotó-térképre – világosan megmondja, hogy ez a valóság. Ott 

ütközik egymásra Kelet és Nyugat, Észak és Dél. Egy nemzet az egzisztenciális veszélyben és fenyegetettségben áll elő és 

ötvöződik össze: a közös sorsban. A magyarság esetében ez napnál világosabb.  

Magyarország nem volt képes egy általa vezetett közép-európai hatalmi koncentrációt létrehozni és fenntartani. Ebben 

ellene működött többek közt a sztyeppék törvényszerűsége, amely számunkra mint a ‘Szent Istváni Állameszme’ maradt fenn. 

Ennek a lényege az, hogy egy állami egészben a népek különbözősége megmarad. Törzsek összjátéka egy-egy hatalmi egész. 

Ha az összetartó erő – rendszerint egy vezető személy illetve egy vezető család – elesik, szétesik az állami egész. Nos nálunk 

ezt az Árpád-ház biztosította az ország földrajzi egységével kombinálva a Kárpátok koszorújában, a körülöttünk élő népekétől 

eltérő nyelvi egységünk, kultúránk és habitusunk fenntartásával, de mindenkinek meghagyva a maga társadalmi és kultúrális 

világát. A magyar mindmáig nem akarja szellemileg leigázni más népek, más kultúrák, más vallások gyermekeit. Ez a gondolat 

tőlünk idegen. A magyart nem érdekli a másik ember nemzeti és vallási hovatartozása. Ezzel alapjában térünk el az 

indogermán és a sémita népektől, amelyek a maguk nemzeti és vallási jellegét, nyelvét, kultúráját rá kívánják erőszakolni  más 

népekre. Ezt mi  nem értjük. Nézzük csak meg, hogyan állt elő Franciaország, Németország, Oroszország egy-egy nép nyelvi 

bázisa és vallási, gazdasági s kultúrális elemekkel kiépített hatalmi rendszerének a kiépítése által. A kultúra, a nyelv, a vallás, a 

mítosz nemzetépítő, hatalmat teremtő erő. Ezt mi nem alkalmaztuk ilymódon s ezáltal építettük ki Trianon alapjait. Mert 

velünk szemben a francia felvilágosodás óta elvakult sovinizmussal azok a népek álltak és állnak, amelyeket (a szlovákok és a 

horvátok kivételével) mi hoztunk be a saját országunkba s dédelgettünk a keblünkön a ‘Szent Istváni Állemeszme’ alapjában 

ősmagyar, messze a honfoglalás előtti koncepciójában. Magyarországon a hivatalos nyelv 1842-ig a latin volt, egy holt nyelv, 
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amelyet csak az egyház, a középiskolát (és külföldi egyetemeket) végzett  értelmiségiek és esetleg a nemességnek a megyei 

vagy országos politikában résztvevő tagjai értettek és beszéltek, de amelyet a ‘nép’, a magyar nép nem értett. Mi tehát 

kiépítettünk magátólértetődően egy kicsi ‘Európai Uniót’ a Kárpátmedencében. Mi nem kényszerítettük rá a magyar nyelvet a 

nemzetiségeinkre. Ezt tettük önmagunkhoz való hűségben. Utólag, visszatekintve ez hiba volt. Nekünk is a magyart kellett 

volna használnunk mindíg, mindenütt. A francia, a német, az angol ezt már a középkorban megtette. Mi nem, mert a 14. 

században megjelent határunkon a török s attól kezdve mi csak a török ellen harcoltunk, míg a magunk nemzeti léte 

megmerevedett. Szekfű Gyula mondja ismételten, hogy bennünket a török idő tört meg. Hozzá kell tennünk: a török és a 

Habsburg idő.  

A magyar nem gyűlölködő sem nem másokat leigázó nép.Ez nem a sztyeppe életszabálya, mert ott a meghódoló nép 

egyenrangúként tekintetik. Mi pedig a sztyeppe népe vagyunk. A magyar szüntelen magával és másokkal folytatott 

viaskodásán keresztül csak egy célt akar elérni: egy tisztességes, mindenki számára elfogadható, két lábbal a földön járó, a 

mindennapi életben megvalósítható, reális belső egyensúlyt. Mindezt egy alkotmányos rendben. Ezt nevezzük az ország 

alkotmányos egészében‘Szent Korona Tan’-nak. Ebben benne van a demokrácia rendszere minden korszak társadalmi állapota 

szerint. Mi vagyunk az Európai kontinens első alkotmányos, azaz mai szóval demokratikus nemzete, amint az kitűnik az 

Aranybullából, 1222-ből, amely alkotmányosságunk sarokköve éppenúgy mint az angoloké a Magna Carta hét (!) évvel 

előbbről, 1215-ből. Alkotmányos, mai szóval demokratikus nemzet vagyunk a lelkünk mélyéig a középkortól. Hagyjuk 

magunknak bebeszélni, hogy ez nem így van, pedig ez így van. Ezt a rendszert az egész ország beleegyezése hordozta. A.J.P. 

Taylor, a közép-európai történelem egyik legjobb angol ismerője mondja, hogy a 19. század elején a magyar országgyűlés 

tagjait többen küldték a parlamentbe mint Angliában. A magyar alkotmány és az azt biztosító magyar nemesség (amely más 

módon volt megszervezve mint a nyugat-európai) nélkül ma nem is léteznénk. Az őrzött meg bennünket minden Habsburg 

elnyomás közepette. Magyarország különböző eredetű népek egymást tiszteletben tartó alkotmányos állama. Ez az 

ezerszázéves magyar állam alapállása, ez a magyarság alkotmányos gondolkodásának az ősi kulcsa, mai szóval a ‘kódja’. Ez a 

mi belső szellemi alaptörvényünk. Európai Unió, ha tetszik, mielőtt valaha valaki is erre gondolt volna, ‘avant la lettre’. Jó 

meggondolni, hogy az EU keleti határa a nyugati keresztyénség keleti határa. Az pedig mi vagyunk a lengyelekkel és a balti 

államokkal. Ez Európa egyik alapténye.  

A jelenlegi központilag megszervezett támadások Magyarország ellen, a franciák és angolok által Versaillesban, 

Trianonban tudatosan létrehozott magyar kisebbségek kiszolgáltatottsága a környező államokban, az azokat érő folytonos 

támadások s az a tény, hogy etéren soha senki mellénk nem áll, sőt inkább még egyet belénk rúg, világosan megmutatja, hogy 

mi csak az Úristenre és magunkra számíthatunk. Senki másra. Nekünk szellemileg minden bennünket eltörülni akaró szenny 

fölé kell emelkednünk és onnét tekinteni le arra a világra, amelyben élünk. Ez a sorsunk, fennséges sors, nehéz sors, de sorsát 

mindenkinek vállalnia kell. Ezen helyzetben fel kell tennünk magunknak a kérdést: hogyan tovább?  

* 

A tények azt mondják, hogy nekünk egyidejűleg a Kárpátmedencében és azon kívül kell léteznünk. Látjuk is már, hogy az 

egész világon jelen vagyunk és a jövőben még jobban jelen leszünk. Ez diaspora-helyzet, pontosan úgy, ahogy a keresztyénség 

beindult azzal a különbséggel, hogy nekünk van a földön egy központi helyünk. Ez pedig a Kárpátmedence. A multtól eltérőleg 

azonban ez csak a létünk egyik fele. Nekünk jelen kell lennünk tudatosan terjeszkedő lendülettel az egész világ minden 

országában, mindenekelőtt azokban az országokban, amelyek a világ fejlődését meghatározzák. Azokba a társadalmakba bele 

kell épülnünk és azokban lényeges szerepet kell betöltenünk. Mindazonáltal sosem szakadni el a bázisunktól, a 

Kárpátmedencétől, mert anélkül elfúj minket a történelem szele. Itt vagyunk otthon. Ez azonban nem elég. Ha csak 

önvédelemről van szó, akkor utóvéd-harcot vívunk a lét erőivel. Nem! Az a kérdés, hogy miért vagyunk a világon, mi a 

feladatunk az emberiség egészében? Mi az evangéliumunk? A kicsiknek nagyban kell gondolkodniuk. A nagyok mindíg csak 

önmagukat látják s másokra nem is tekintenek. Mi, kultúrvilágok közé ékelve mindenkiétől eltérő nyelvünkkel, arra vagyunk  

utalva, hogy minden irányba nézzünk, mindenkinek a világába bele tudjuk magunkat élni – s bele is éljük! – s így valósítsuk 

meg a magunk nemzeteken keresztül működő, de egyben nemezetek feletti hálózatát az emberiség egészében, egyidejűleg 

annak és magunk javára. Persze ez nagyon idealisztikusnak tűnik. Mégis igaz. Mi magyarok hivatásunknak, 

sorsrendelésünknek tartottuk azt, amit úgy neveztünk, hogy ‘A Nyugat védőbástyája’. Számunkra egy magátólértetődő feladat, 

egy angolnak, franciának vagy hollandnak érthetetlen. Mégis számunkra alapvető életvalóság, identitásunk lényeges része. Mi 

úgy élünk önmagunkért, hogy másokért (is) élünk. Ez alapvetően keresztyén magatartás. 

Melyek az erőpontjaink és mit kell magunkban kifejlesztenünk? Erőpontunk kétségtelenül az intelligenciánk. A világnak 

kevés egyeteme van, ahol nincs magyar előadó. Jó matematikusok vagyunk, erősek különösen a természettudományokban. A 

magyar mérnök, a magyar tanár keresett. Jó managerek vagyunk, a született közvetítők, céltudatos diplomaták, akik 

rendelkeznek azzal a magyar bájjal, amely emberek között megtöri a jeget. Jelen vagyunk a gazdasági élet minden területén a 

földgömbön. Ez érdekünk és feladatunk is egyben. A gazdasági, pénzügyi erő az, ami nélkül nincs bázisunk. Mindez viszont 
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kivirulhat egy magyar hálózatból, amely egymásnak adja a labdát, ahogy a labdarúgás területén mondják. Ezt pedig csak akkor 

lehet kiépíteni, ha megvan az egymás közötti bizalom. Ez pedig csak a szorgalom, találékonyság és mindenekelőtt 

becsületesség alapján funkcionál. Ne legyintsünk erre olymódon, hogy ‘Ugyan kérem, micsoda naívitás!’. Nem, a 

megbízhatatlanság egy szétzilálódott társadalom jellemzője. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, kell egy vallásos közösségi tudat 

szigorú önfegyelemmel. Ezt én a magyar keresztyénségben látom. Így általánosan, mindazokban, akik a magyar 

keresztyénséghez tartozónak tudják magukat. Akiket lelkesít az a tudat, hogy a magyarság egy egyedülálló, egymás között 

szigorú erkölcsi rendet képező egész, amelynek tagjai egymásra számítanak és egymásra számíthatnak. Akik a ‘kiművelt 

emberfő’ alapgondolata szerint nevelik gyermekeiket és nevelik szüntelenül önmagukat. Nem lévén soha megelégedve 

önmagukkal. Tudván, hogy feladatuk mindenben a csúcsra jutni és továbbmenni. Mindenütt, minden társadalomban, de a saját 

magyar keresztyén összetartozásuk és küldetésünk összetartó tudatában. Lojálisan azokhoz a társadalmakhoz, amelyben 

vagyunk, lojálisak a magunk magyar világához, mindez a keresztyén erkölcs értelmében. Amit tehát itt mondunk, az egy kettős 

felelőség, de abból a magyar keresztyén alapállásból, amelyet itt megjelöltünk. Ez mindenekelőtt kemény követelményeket 

támaszt önmagunkkal szemben. Vállaljuk ezt mert ez visz bennünket előre s mert ebben a küzdelemben – mert ez küzdelem, 

mindenekelőtt önmagunkkal - önmagunkat bontakoztatjuk ki. A világon mindenütt. Mert mi mindenütt otthon vagyunk. A mi 

hazánk a földgömb, de csak akkor, ha a Kárpátmedencét mint bázisunkat megőrizzük és kiépítjük és ezt a magyar keresztyén 

küldetést a szívünkbe írva hordozzuk minden generációban. Az árral szemben úszva mint a pisztráng.  

Mindez azonban a mi különleges helyzetünkben másképpen értelmezendő a kárpátmedencei utódállamokban  egyrészt és a 

nagy világszórványban másrészt. E két területen merőben más-más stratégiát kell követnünk. Mind a két esetben érvényes 

Reményik szava: ‘Ne hagyjátok a templomot, A templomot, az iskolát!’. A kényszer-kisebbségi sorsba taszított magyarság 

számára a jelszó Herczegh Géza, a hágai Nemzetközi Bíróság eddigi egyetlen magyar tagja egyetlen regényének a címe: 

‘Foggal és körömmel’. Nem csupán ösztönös nemzeti önfenntartásból, hanem azért is, mert ennek az önfenntartásnak van egy 

általános emberi dimenziója, amely mindent összefog s amelyet mindíg szem előtt kell tartanunk. Ez pedig az, hogy a 

magyarság feladata a krisztusi ‘ só’ szerepét betöltenia világban . Ezzel adunk univerzális, kozmikus –isteni -  értelmet annak a 

nemzetköziségnek, amelyet ma mindenki hirdet s amelyet mi mint a sokszerűség harmóniáját magátólértetődően valósítottunk 

meg a magunk ezer éves történelmében. Botladozva ugyan, de egy stabil vonalvezetéssel, állandó magátólértetődő nyílt és  

reális összecsengésben, amely – amint fentebb mondtuk – a magyarság jellemző vonása. A Kárpátmedence magyarsága és a 

világszórvány magyarsága küldetése egy általános emberi szellemi egészet képez. Ennek a megvalósítása a mi feladatunk és 

kötelességünk, a küldetésünk.  

Ravasz László mondta egyik utolsó püspöki jelentésében a következő szavakat: “Nyugat és Kelet között számunkra egy út 

van: Fölfelé!” Ez a mi útunk. Mindenütt.  

Nem engedni a mindennapok elkeserítő csalódásainak. Csak többet akarni. Csak többet teljesíteni. Egyénileg és közösen. 

Mert a széttöredezettség megsemmisít, az összetartás kiteljesít.  

Ehhez a magunk szellemi gyökereit kell tudatosítanunk magunkban. Ezek a gyökerek univerzális szellemi világot 

hordoznak magukban. Ehhez pedig szükség van arra, hogy a keresztyénség általános szent irataihoz hozzáfűzzük a magyarság 

alapvető szellemiségét és küldetését kifejező történelmét, továbbá sorsunkat meghatározó illetve kifejező írásokat, 

dokumentumokat mint például Szent István Intelmei, az Aranybulla, Werbőczi Hármaskönyve, Rákóczi Ferenc Vallomásai, 

választék Balassi, Berzsenyi, Petőfi, Arany Ady és Reményik verseiből. Ehhez sokat lehet még hozzátenni, de ebből keveset 

elvenni. Mindezt lefordítani a világ minden nyelvére, amelyikben magyarok és utódaik élnek, hogy az első, a második, a 

harmadik, a sokadik magyar generációk tudatosítsák maguknak, hogy ők milyen egyedülálló, szellemileg nemes világból 

származnak, amely világ őket formálja, öntudatukban megtartja és kibontakozásukban segíti úgy, hogy magyar 

keresztyénségük nyílt világa tovább hat az emberiség körében. Mert – s ezt jól meg kell jegyeznünk magunknak – a 

keresztyénség nyílt világa a szellem túlszárnyalhatatlan teljessége. Ezt pedig mi megvalósítjuk, ezt hirdetjük évszázadok óta 

nem betokozódottan, hanem annak mindig újra kitárulkozó teljességében. Ez a keresztyénség magyar útja. 

Ehhez meg kell ismertetnünk magunkkal és az utánunk következő generációkkal a Kolozsvári Filozófiai és Theológiai 

Iskola bölcseleti alkotásait, mindenekelőtt Böhm Károly, Málnási Bartók György, Tankó Béla, Ravasz László, Kibédi Varga 

Sándor, Tavaszy Sándor és még sokak írásait. Miért? Mert ezekben az egyetemes emberi bölcseleti gondolkodás jellegzetesen 

magyar módja és formája látható meg, azaz az élet magjából kifejlő, az egész világot kitöltő sokszerűség, a szellem belső, 

tiszta, igaz törvényei szerint. Descartes a francia, Locke az angol, Kant és Hegel a német szellemvilág kifejezői és szellemi 

totalitásuk rendezői. A Kolozsvári Iskola a magyar szellemvilág egészének a bölcseleti kifejezője éppenúgy mint Kodály 

Zoltán és Bartók Béla – ugyanabban a korban, a Kiegyezés utáni szenzációs ‘kegyelmi időben’ gyökerező - zenei életműve. 

Böhm és Bartók legfontosabb írásait az utóbbi években megjelentettük mindenki által elérhető módon e-könyv formájában a 

‘Bibliotheca Mikes International’ kiadásában interneten. Bartók György ‘A Filozófia Lényege, Bevezetés a Filozófiába’ c. kis 

könyvét, amely a Kolozsvári Filozófiai Iskola alapelemeit tartalmazza, angol nyelven, Benedek Loránt fordításában 2013 
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március 15-én adtuk ki ugyanott The Essence of Philosophy, Introduction into Philosophy címen. Ezt szándékunk és 

váradalmunk szerint további angolnyelvű könyvkiadások követik. Cím: http://www. federatio. org/mikes_bibl.html  

Így növesztjük ki a magunk szellemi gyökereit önmagunkban. Így növelhetjük a magunk életmezejét az egész világon. 

Belülről, magukból. Ehhez a magyar keresztyén egyházak lelkészei, presbitériumai, egyházközségi tanácsai azok a vezetők, 

azok a ‘bölcsek’ illetve azok az alapszervezetek, amelyeknek a hálózatából tovább kiépül a Magyar Szellemi Haza, ahol az 

emberek találkozhatnak, egymást támogathatják az egész világon. Tudjuk, mindenütt vannak magyar kultúrális, társadalmi 

szervezetek. Ezeknek azonban – mint minden embernek - az egyetemes, kozmikus bázisa a keresztyén egyház, a maga 

különböző megjelenési formáiban. Mi vagyunk az a mustármag, amelyből az evangélium szerint az a fa nő ki, amelynek a 

lombjai közt a madarak csiripelhetnek. ‘Tovább’ épül ez az egyetemes Szellemi Haza, mert az már létezik, hiszen már 

mindnyájan, bárhol a világon, abban élünk, de azt tudatosan kell formálnunk, tovább kiépítenünk. Az Úristen szolgálatában, 

Aki bennünket elküldött egy 21. századbeli és azutáni magyar ihletésű keresztyén általános emberi világmisszióra. Ez a mi 

feladatunk. Ezért vagyunk a földön.  

 

Hága, 2013. március 19. Magyarország német megszállása (1944) 69. és a marosvásárhelyi magyarellenes vérengzés (1990) 

23. évfordulóján. Mert mi a történelmünkben élünk, hogy feladatainkat tisztán lássuk és azokat soha se veszíthessük szemünk 

elől. 

 

 

TÓTH, Miklós: Our Place in the World in the 21
st
 Century and Beyond 

 

The author analyzes some questions of Hungarians world-wide. The basis of Hungarians is in his opinion, from a 

geographical and existential point of view, the Carpathian Basin and the globe together, as a whole. The Carpathian Basin is 

Central Europe. Hungarians neither suppressed other peoples living in their country nor pressured them to take over their 

language, rather they granted them their own social and cultural life. The ‘State Conception of St. Stephen’, i.e. the national 

pluriformity of the country – the peaceful co-existence of different nationalities and religions – is in fact the basic rule of the 

Eurasian steppe, where different peoples were accepted as autonomous parts of the state. Hungary was in fact, during 

centuries, a kind of European Union of several nationalities and religions avant la lettre, with latin, a dead language, as official 

language until 1842, within the constitutional framework of the ‘Idea of the Hungarian Holy Crown’. This was a spiritual 

social unity and legal reality without any difference of nationality. The author takes into consideration the consequences of the 

drama of the artificial division of Hungarians in several countries within the Carpathian Basin (in consequence of the ‘peace  

treaties of Versailles/Trianon 1920) as well as the Hungarian diaspora world-wide in the 20
th

 and 21
st
 centuries. The 

‘Hungarian nation’ exists nowadays, as a matter of fact, in the Hungarian Spiritual Home-country irrespective of the place of 

living of its members/citizens, however, with the Carpathian Basin as its geographical basis. The author considers Christianity 

and Christian churches as the fundamental reserves of national existence, serving – traditionally - humanity as a whole. This is 

the main, spiritual, element of the Hungarian way of thinking and living. Hungarians used to consider – and are still 

considering - themselves during the last 1000 years of their history as the ‘Shield of Western Christianity/Humanity’. 
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