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ELŐSZÓ
Kedves Honfitársaink!
Van egy alapigazság: aki egyszer megszületett ezen a földön,
annak előbb-utóbb meg is kell halnia, örökké senki sem él.
Lehet, hogy ez a tény senkit sem vigasztal, de az értelmes emberek
ennek a ténynek tudatában, úgy rendezik életüket, hogy amikor ez
bekövetkezik, akkor minden már előre rendezve legyen.
A Magyar Társaság amerikai működése során – az elmúlt 50 év
alatt – számtalan kiváló, jó magyart vesztett el soraiból, akikre büszkék
lehetünk, akik életükben önzetlenül segítették emigrációba kényszerült
véreiket tanácsaikkal és alkottak egy nagy magyar családot, amely –
sajnos, – egyre fogyóban van.
Oka egyszerű: élni akaró honfitársaink – függetlenül otthoni rangjukra és munkakörükre –, a legtöbben családos emberek, sokan minden
angol nyelvtudás nélkül vállalták a küzdelmet családjaikért és utódaiknak legtöbbje be is érkezett az „ígéret földjére”, megszámlálhatatlan
mennyiségben emelte az itteni kultúrát az egyetemi tanárok ezreivel és
a szakemberek még nagyobb tömegével.
Csak az irigy emberek maradtak le, mert munka helyett azzal foglalkoztak néhányan, hogy kritizálták azokat, akik többre vitték.
Ugyanakkor panaszolhatjuk, hogy a több millió magyar emigránsból szám szerint aránylag igen kevesen kapcsolódtak a magyar templomokhoz, iskolákhoz, sőt még utódaikat sem részesítették abban az
örömben, hogy szüleik anyanyelvén érintkezzenek egymással.
Sajnos, ez emigrációs betegség és ismerve a hazai helyzetet, azzal
a veszéllyel számolhatunk, hogy a világ legértékesebb fajtája, – a
magyarság –, mint egység, megszűnik.
Ahogy mondani szokták: még mindig megmenthető lenne nemzetünk jövője, ha gyermekeink nem azt mondanák bemutatkozáskor,
hogy „My parents were Hungarian, I am of Hungarian origin”, hanem
azt mondanák: „anyanyelvünket megőrízzük”, mert jöhet még olyan
világhelyzet, amely a gyűlölködő embertípus helyett átalakul, és
megváltoztatja az emberek gondolkodását, s azok kerülnek az élre,
akiknél a szeretet, az egymás megbecsülése és segítése, az összefogás,
fontosabb lesz a jelenlegi gondolkodási felfogás helyett.
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A clevelandi Magyar Társaság díjtalan munkásai és barátai ezeket
a szempontokat fontosabbnak tartja minden másnál, elutasítja az
erkölcsi züllésnek azt a típusát, amely ma uralkodik a nyugati államok
legtöbbjénél, és tisztelettel kéri Honfitársainkat – akik ezeket a sorokat
olvassák –, legyenek szószólóink baráti köreikben, mert egy ember nem
csinálhat tavaszt, de ha két ember összefog, akkor már növekszik
erejük, és ha még többen vannak, akik támogatják ezeket a gondolatokat, akkor megmaradhat a magyarság magja és még remélhetjük,
hogy egyszer a jó Isten segítségével, legalább szellemi síkon, a
magyarság újra az élre kerülhet.
A megoldás egyszerű: fogjunk össze, szabad időnket arra használjuk fel, hogy azonos gondolkodású embertársainkkal beszéljünk
ezekről az életproblémákról! Fogjunk össze! Támogassuk egymást!
(Tagdíj évi 10 dollár, amennyibe kerül – úgyszólván –, a Krónika elküldése). Ne elégedjünk meg azzal, hogy páran hangoztassák változatlan hitüket, hanem legyen mindenki követe, barátaikkal szemben,
erkölcsi alapfelfogásunk, és magyarság hitünkben, s akkor – talán –
még lesz magyar ezen a földön.
Ismétlés: Kérjük a kedves olvasótábort, – ha úgy érzi, hogy munkánknak értéke van –, pozitív módon segítse munkánkat, amit szívből
köszönünk!
A Magyar Társaság díjtalanul, önzetlenül dolgozó munkatársai
nevében kérem, Magyar Honfitársainkat, áldozzanak 3 napot, és
vegyenek részt a novemberi Kongresszusunkon. Ne reméljünk könnyű
változást, de higgadtan beszéljünk egymás között, milyen lehetőségek
érdekében működjünk össze – együtt –, mert változást csak a résztvevők erős hite és együttműködése, akarata valósíthat meg.
Ne álmodozzunk, hanem fogjunk össze és hittel, reménnyel
induljunk el egy diadalmas útra, szembe az ellenséggel, Hazánk
felszabadítása érdekében.
Ha nem értik meg hívó szavunkat, ha egy vidám partin való részvétel fontosabb, ha lebecsüljük dolgozó munkatársainkat, akkor nézzenek tükörbe és önmaguknak vallják be, hogy az összefogás elmaradása
az oka annak, hogy nemzeti harcunk elveszett.
Jöjjetek, segítsetek, fogjunk össze!
Dr. Nádas Gyula
Javítás: A 42-ik Krónikából a választmány tisztikarának tagjai közül sajnálatos
tévedés folytán kimaradt: Alapi Aladárné Etelka és Beodray Ferencné Piroska
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I.
A MAGYAR KONGRESSZUS
MEGNYITÁSA
A XLIII. Magyar Kongresszus ünnepélyes megnyitása 2003.
november 28.-án, pénteken délelőtt a Sheraton Cleveland City Center
Hotel termeiben (777. St. Clair Avenue) kezdődött.

Dr. Nádas János, M.D. (Canton, Ohio):

MEGNYITÓ
Szeretettel köszöntöm Önöket, kedves előadóinkat, és a világ
minden tájáról megjelent tagjainkat, valamint kedves vendégeinket,
művészeinket Kongresszusunkon.
Egyben kérem előadóinkat, hogy előadásaik megtartása után
azokat adják le titkárságunknak, a Krónikába történő leközlés végett.
Ezúton is ismételten felhívom szíves figyelmüket, hogy a Magyar
Társaság szeretné megörökíteni – esetleg külön emlékkönyvben - az
elmúlt 50 évet. Ha bárkinek tulajdonában lenne kép, kedves emlék,
rövid életrajz, szíveskedjenek hozzánk eljuttatni, mert szeretnénk megemlékezni kedves barátainkról, akikkel célunk elérése érdekében együtt
működtünk.
A Magyar Kongresszust ezennel, tisztelettel megnyitom!
Dr. Nádas János, M.D.,
a Magyar Társaság elnöke
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A megcsonkított Magyarország
(Dismembered Hungary)

Dr. Nádas Gyula és dr. Bogyay Elemér (Toronto)
(Somogyi F. Lél)
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II.
A JELENLEGI HAZAI HELYZET
Dr. Nádas Gyula (Cleveland, Ohio):

PÁLYÁZATOK 2003
Az Árpád Akadémia 2003 tavaszán pályázatot hirdetett meg
magyarságunk részére.
Kérdés: Mi a véleménye a pályázónak arra vonatkozóan, hogy
előnyösnek tartja-e Magyarország csatlakozását az Európai Unióhoz?
A kiírásban szándékosan lehetőséget adtunk: a pályázó a kérdést
saját személye tekintetében, vagy a magyar nemzet fennmaradásának
tekintetében kívánja tárgyalni?
A Bírálóbizottság a beérkezett pályamunkák közül 18 személy
munkáját találta érdemesnek jutalmazásra és ezért a 3 legjobbnak
egyenként mint I. díjat – 100 dollárt, továbbá 7 személy részére
egyenként 50 dollárt, mint II. díjat, és 8 személy részére elismerő
oklevelet ítélt meg.
A pályázók közül részt vett Zászlós Zsóka György (Kalifornia),
az Árpád Akadémia rendes tagja, aki ebben a tárgykörben már évek óta
tudományos munkát fejt ki és az már meg is jelent nyomtatásban –
megindokolva, hogy Magyarország részére halálos vétket jelentene a
csatlakozás, ezért munkáját versenyen felülinek tartja, azt
díszoklevéllel ismeri el és köszönetét fejezi ki – ismétlem – versenyen
kívül.
A Bírálóbizottságba olyan személyeket kértünk fel, akik közül
ketten a javaslat mellett, ketten pedig ellene voltak.

A pályázat eredménye a következő:
I. díj – 100 dollár
Bognár Tibor, Cleveland, OH
Luka Katalin, Budapest, Mo.
Takács Kristóf, Szentendre, Mo.
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II. díj – 50 dollár (abc sorrendben)
Bakonyi Mihály, 2067 Szárliget, Mo.
Bíró László, 4264 Nyírábrány, Mo.
Borbás Barnabás, 1118 Budapest (15 éves), Mo.
Csikos Petra, 8790 Zalaszentgrót, Mo.
ifj. Magyari Csaba, Chicago, IL
(17 éves, Erdélyben született, Amerikában tanul)
Veres Gusztáv, Cleveland, OH
Elismerő oklevél (tiszteletdíj nélkül)
Györffy Eszter, Budapest, Mo.
Kárpáti Béla
Lévai Ferenc
Letanoczky Lotti
dr. László Enikő
Magyari Sári
Tatár Etelka
Vida Virág
***

Bognár Tibor (Cleveland):

RAJTUNK MÚLIK?
Problémafelvetés
A magyar polgárok április tizenkettedikén szavaznak arról, hogy
Magyarország csatlakozzon-e az Európai Unióhoz. Furcsa népszavazás
lesz ez. Az államilag támogatott kampány már elkezdődött, a Lehel téri
piacon a minap európai politikusok kóstolgatták a mákos kalácsot, sőt,
egyesek közülük még a májas hurkával is megismerkedtek. Az
esemény azt volt hivatott bizonyítani, hogy a magyar embereknek
semmi félnivalójuk sem lehet a csatlakozástól, mert lám-lám az
európaiak is csak emberek, és talán még ránk, magyarokra is hasonlítanak egy kicsikét... Mi pedig rájuk.
Valljuk be, a többségnek ennél mélyebb tudásra nincs is szüksége
ahhoz, hogy egy szavazólapon szép nagy ikszet rajzoljon majd a
megfelelő helyre. A többség tudása, a többség döntése azonban
mindenkire kötelező érvényű. Ezért lenne fontos tudni, miről is
szavaznak Magyarországon április tizenkettedikén?
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A csatlakozásról eddig sokan és sokat beszéltek. Aki komolyan
érdeklődik a téma iránt, bizonyára eddig is olvasott róla, ma pedig már
megtalálhatja a csatlakozási szerződés tervezetét a Külügyminisztérium
honlapján. Angolul. A magyar polgárok tehát úgy lépnek majd be a
szazavóhelyiségekbe, hogy a csatlakozási szerződésnek csak egy ideiglenes változatát ismerhetik, ráadásul a többség – nyelvtudás hiányában
– még azt sem. Holott éppen az annyira áhított Európai Uniónak a
leendő alkotmánya, az Alapvető Jogok Chartája fogalmaz úgy 42.
cikkében, hogy minden polgárnak joga van hozzájutni a közösségi
dokumentumokhoz. A 21. és a 22. cikk pedig arról szól, hogy senki
nem szenvedhet hátrányt etnikai vagy nyelvi hovatartozása miatt, sőt,
az Unió a kulturális vagy nyelvi sokszínűséget még respektálja is.
Úgy tűnik, a magyarok ezektől a jogoktól megfosztva, másodrendű
európaiakként dönthetnek csak sorsukról. Ez a dolgozat arra is keresi a
választ, hogy a csatlakozás után is másodrendű polgárok leszünk-e,
akiket megfosztanak kulturális és nyelvi, együttesen mondva nemzeti
sajátosságaiktól. Amennyire csak lehet, igyekszem ebből a szempontból a csatlakozás minden előnyét és hátrányát figyelembe venni, még
ha ez egy ilyen rövid munkában nem is lehetséges.

Ami aggodalomra adhat okot, illetve ami nem.
A magyar külügyminisztérium „EU-csatlakozás: esélyek és kihívások” című munkadokumentuma szerint az európai egység úgy jött
létre, hogy nem veszélyeztette a nemzetek identitását, nyelvük és
kultúrájuk megőrzését. Az írás ugyan elismeri, hogy az Unió még a
tojótyukok ketrecben tartását is Brüsszelből szabályozza, azonban
vívmányként említi, hogy ezeket a szabályokat mindenki saját nyelvén
elolvashatja.
Valóban, ha arra gondolunk, hogy az írek vagy a dánok éppen
harminc évvel ezelőtt, 1973-ban csatlakoztak az akkori Európai
Közösségekhez, és a mai napig is virágzó nemzetek, bármilyen kicsik
is, nincs okunk aggodalomra. De vajon tényleg minden nemzet nyelve
és minden európai polgár azonos feltételekkel szembesül? Cseppet sem.
Az Uniónak jelenleg tizenegy hivatalos nyelve van, de csupán három
munkanyelve. Az Európai Parlament bizottságaiban csak angolul,
németül, vagy franciául szabad megszólalni. A közösségi dokumentumok szintén ezeken a nyelveken készülnek és csak később fordítják
le azokat a többire.
Azt hiszem, nem kell magyarázni, hogy mennyivel könnyebb
angolnak, franciának, vagy németnek lenni az Európai Unióban, mint
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magyarnak. Ha egy magyar polgár saját érdekeit kívánja a közösségi
intézmények előtt védeni, akkor bizony ezt nem teheti a saját nyelvén,
amin születése óta beszél, amin gondolkozik, amiben a nemzet él.
Előfordulhat, hogy ez a magyar polgár csak hónapok múltán, mondjuk
franciáról való visszafordításban ismerheti meg ügyének dokumentációját – magyarul. Bárhogyan is szépítik egyes politikusok, Európában
is vannak és lesznek az egyenlők között egyenlőbbek.
Fontos kérdés, hogy a csatlakozás mennyiben veszélyezteti
Magyarország szuverénitását. Manapság erre a kérdésre a
legdivatosabb, és a politológia elismert válasza, hogy az Unió országai
nem adják fel szuverénitásukat, hanem annak elemeivel „közösen
gazdálkodnak”. Az éremnek azonban két oldala van. Ahogy majd mi,
magyarok beleszólunk mondjuk a mélytengeri halászat különböző
előírásaiba, úgy a portugálok, vagy a szlovákok is beleszólnak majd a
magyar mezőgazdaság közösségi színtű ügyeibe. Épp a minap járt
Magyarországon az osztrák Európa-ellenes csoport, amely
figyelmeztette a szavazni készülőket, hogy 1995 óta az „osztrák
jogszabályok” 80%-át Brüsszelben hozták meg. A nemzeti
önállósággal való közös gazdálkodás tanának külön pikantériája még az
is, hogy a fogalom a magyar nyelv logikája szerint ellentmondás,
amolyan „fából vaskarika”.
Persze, a csatlakozás elszánt támogatóinak érve is megállja valahol
a helyét, miszerint Magyarország, mint kis ország szuverénitása eddig
is csak az elvek szintjén létezett, a valóságban azonban nem. Kérdés,
hogy a szovjet hadsereg kivonulása után fennállt-e valaha is a lehetőség
egy másik fejlődési pálya választására? Mikor Antall József ígéretet
kapott Helmuth Kohltól, hogy hazánk 1994-ben az EU tagja lesz,
rögtön elindult a Közösségekbe való rohanás. A többség számára az
elmúlt 13 évben fel sem vetődött a kérdés, hogy a jó úton járunk-e. Az
a kisebbség pedig, amelyik kételkedni mert, egyrészt nem bírt a
társadalomban elég meggyőzőerővel, másrészt a többség által meghatározott politikai tűréshatáron kívül rekedt. Minden esetre jelzésértékű,
hogy még a pozitív érv is elismeri, hogy teljes szuverénitás ezután sem
lesz..., keserű vigasz csupán, hogy eddig sem volt.
*
A csatlakozásnak a nemzet megmaradása szempontjából tekintett
előnyei és hátrányai szerintem a mindennapi élet szintjén jelentkeznek
majd leginkább. Nagy kérdés, hogy a munkaerőáramlást érintő
átmeneti korlátozás után hány honfitársunk dönt majd úgy, hogy a jobb
élet reményében kihasználja az egységes európai állampolgárságot és
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elhagyja az országot. Az érem másik oldala, hogy ezután hányan és kik
telepednek Magyarországra. Akárhogy is lesz, a vándorlás valószínűleg
csökkenti majd a magyarok által dominált területet a Kárpátmedencében. Nincs kizárva, hogy az elszakított országrészek
magyarsága idővel végleg eltűnik. Akár úgy, hogy Magyarországra jön,
akár úgy, hogy az első költözés után még nyugatabbra megy, mint
ahogy az ma is tapasztalható.
Ebből a szempontból jelenthet csekély vigaszt, hogy a körülöttünk
levő országok meg éppen attól tartanak, hogy majd magyarok
vásárolják meg a szlovák, vagy idővel a román földet. Erre szintén
utalnak jelek, mint pl. a szovátai fürdőparadicsom szállodáinak és a
Medve-tónak a közelmúltbeli magyar kézbe kerülése. Az az egy biztos,
hogy a határok lebontásával nagyobb esély nyílik az elveszített
területek egy részének „visszavásárlására”. Ebben az esetben valóban
csak rajtunk múlik, hogy az Unió veszély, vagy lehetőség lesz-e
számunkra?
A hétköznapi élet szintjén jelentkezik majd egy vitathatatlan előny
is. Európai állampolgárként olyan „kiváltságokhoz” jutunk a kontinensen, aminek egyelőre csak a negatív oldalát látjuk. Egy amerikai,
vagy egy nyugat-európai ember talán még soha nem érezte azt a
megaláztatást, amiben nekünk, a szabad világon kívül rekesztetteknek
ma még részünk van. Amikor 2004 nyarán hazautazok, már az uniós
állampolgároknak fenntartott sorba állhatok a frankfurti repülőtéren és
nem kell a megalázó tortúrákon keresztülmennem az ázsiai, vagy
afrikai utasok társaságában. Ebből a szempontból tehát az Európai Unió
még segíthet is abban, hogy az ember megmaradjon magyarnak és ne
akarjon német, francia, vagy amerikai lenni... Talán nem véletlen, hogy
a csatlakozási kampány is éppen ezekkel az európai státusból eredő
előnyökkel buzdít „igen” szavazatra.
Hiszen ki ne hordozná magában a mesebeli béka tulajdonságait,
amely a tehénre szeretett volna – nagyságban – hasonlítani?
*
Magyarország 1998-tól mostanáig harminc különböző témakört
vizsgált át a csatlakozási folyamat keretében az EU szakembereivel.
Annak kiderítéséhez, hogy a csatlakozási szerződés alapján jó üzletet
kötöttünk-e, ennek a pályázatnak terjedelme nem elegendő. Egy
azonban biztos: szó szerint kimondva egyik fejezet sem foglalkozik a
nemzet megmaradásának kérdésével! Persze, ha egy másik szemüvegen
keresztül olvassuk a szöveget, akkor minden mondatnak minden szava
a magyarság jövőjéről beszél.
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Akárhogy is tekintünk a csatlakozásra, az szinte biztosan
megvalósul. Az alkuról még évszázadokig vitatkoznak a történészek,
hogy mennyire sikerült jól. – A magam részéről szeretném hinni, hogy
ezek után tényleg csak rajtunk múlik, mit kezdünk vele. Akkor pedig
azt is hiszem, amit Széchenyi hitt egy sokkal nehezebb korban, hogy
Magyarország nem volt, hanem lesz!

Luka Katalin (Budapest, Mo.):

EU CSATLAKOZÁS?
Nem az a legnagyobb kérdés, hogy mit hoz számunkra a jövő az
EU-ban, hanem az a nagy kérdés, hogy Magyarország mennyire
felkészült a csatlakozásra?
Személy szerint nem látok semmi biztosítékot arra nézve, hogy
könnyebb lesz a megélhetése egy átlagos magyar embernek, vagy
családnak, abban az esetben, ha EU tagok leszünk.
Naív 24 éves fejemmel, csak azt látom, hogy a magyar állam
azokat az EU szabályokat vezeti be, amelyek a költségvetés számára
hasznosak. Ezeket a szabályokat szinte fél év alatt véghez is viszi, hogy
minél nagyobb nyelvcsapásokkal haladjunk a közös Európa felé, bár az
EU lehetőséget ad a fokozatos bevezetésre. Gondolok itt a dohánytermékek árának európai szintre hozására.
Ezzel szemben, azokat a rendeleteket, jogszabályokat, amelyek a
költségvetés kiadási oldalát növelnék, illetve a bevételi oldalt csökkentenék, nem teljesítik. Ilyenek: a bérek emelése, illetve az ÁFA kulcsok
csökkentése.
Az állam ilyenkor arra hivatkozik, hogy van még 10 évünk, hogy
ezt bevezessük, vagy úgy reagál, hogy ezt minden ország saját maga
dönti el. Sajnos, a magyar embereknek is van egy óriási hibájuk. A mai
napig úgy gondolkodnak, hogy ha az én tehenem elpusztult, akkor
dögöljön meg a szomszéd tehene is. – Szinte semmi összefogás nincs
bennük. Hagyják magukat vezetni, mint a birkákat. Egy-egy benzin
áremelésnél csak bólintanak egy nagyot és mennek tovább. Holott
nálunk a legmagasabb a benzin ára, és negyed annyi a fizetésünk, mint
a szomszédos Ausztriában. A legundorítóbb magyarázatokat adják a
benzin árának növelésére. Hivatkoznak a Venezeulea-i válságra, az
USA-ban tomboló hidegre, a háborús előkészületekre, jóformán csak a
globális felmelegedésre nem hivatkoztak eddig.
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Sajnos, a magyarok ezt be is veszik. De bele sem gondolnak, hogy
olaj szempontjából semmi közünk nincs se Venezuelához, sem az
USA-hoz.
Mellesleg, hazánkban ismét visszatérnek a kommunizmusra
emlékeztető megnyilvánulások. A mi nagy demokráciánkban meghurcolják azt, aki szabadon véleményt nyilvánít, korlátozzák a gyülekezési
jogot, és az újabbnál újabb valóságshow-kkal árasztják el a népet, hogy
még véletlenül se jusson eszébe senkinek nemmel szavazni az EU
csatlakozásra. Csak körvonalakban tájékoztatják az embereket, és
mindenki azt szajkózza, hogy milyen jó lesz nekünk. Viszont a hátoldalról egy szó sem hangzik el.
Az állam egyszerűen nem közli a fontos tényeket, és
információkat, hogy milyen lesz az életünk az EU-ban. Egyszerűbben
szólva az állam szembekötősdit játszik a magyar néppel!
Legjobban a mezőgazdaság sínyli majd meg a tagságot, mivel az
EU korlátozza a sok föld bevetését. Akkor a paraszt miből él meg?
Korlátozza a tejtermelést. Akkor a tejtermelő miből él meg?
Hazánkban, főleg vidéken sokan tenyésztenek állatot.Csak nézzünk végig az Alföldön. De egyik gazda sem tudja biztosítani majd az
EU által előírt állattartási módokat, még állami finanszírozással sem.
Sok helyen a gazdának nincs olyan fürdőszobája és olyan lakása, amit
az EU az állatok részére követel meg.
Valljuk be őszintén, azért az Eu-nak is vannak furcsa elképzelései.
Például, hogy a moslékot veszélyes hulladéknak tekinti. Ez nevetséges.
Idáig a moslékot ingyen elszállította a sertés tenyésztő, mert az volt a
disznók eledele.
Akkor 2004-től fizessünk azért, hogy elvitessük valakivel a moslékot, a disznókkal meg etessünk valami külön gyártott, Isten tudja,
miből készült műtáplálékot? Hát ez tényleg fergeteges ötlet. Azért még
összehasonlítanák egy magyar tyúk által tojt tojást egy EU-s tyúk
tojásával. Szerintem, szembetűnő lenne a különbség. Mondanom sem
kell, a magyar tojás javára.
Egy szó sem esett arról, hogy az EU-ban szelektív szemétgyűjtés
folyik. Magyarországon, majd 2004 áprilisában közlik ezt? Bele kell
vésődnie az emberek agyába, hogy utána automatikussá váljon, hogy
mit hova dobnak ki. El kell az emberekkel azt is fogadtatni, hogy
vigyázzanak környezetükre. Ez egy hosszabb folyamat, amit már régen
el kellett volna kezdeni. Nem megy ez egyik pillanatról a másikra. Csak
nehogy emiatt kapjon Magyarország büntetést.
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Hogy az oktatásról is ejtsek pár szót. Az rendben van, hogy az EUba lehet menni tanulni, de ki fizeti azt meg? Megint csak azok tanulnak
majd tovább, akiknek sok pénze van. A külföldi tartózkodás költségeit
egy átlag család nem tudja fedezni. Így a gyermeke lemarad a külföldi
tanulmányokról.
De van még egy hátránya: a nyelv. Ahhoz, hogy külföldi egyetemen tanulhasson egy magyar diák, perfektül kell beszélnie az adott
ország nyelvét. Sajnos, ma Magyarországon elég kevés középiskolai
intézmény tudja igazán jól és hatékonyan oktatni az idegen nyelveket.
A magyar kormány arról is mélyen hallgat, hogy az EU vajon
elfogadja-e a magyar főiskolai egyetemi diplomát? Vajon egyenértékű
lesz-e az EU-ban szerzett diplomával? Ebből viszont máris következik
az EU-ban történő munkavállalás. – Ha pl. az én személyügyi szervező
diplomámat a német állam, vagy egy magyarországi német befektető
nem fogadja el, akkor mit kezdek vele? Kárba veszett az a három évem
és a sok ráfordítás?
Úgy gondolom, hogy amíg itthon csak az a lényeg, hogy melyik
üzleten mennyit lehet kaszálni, átgázolva mindenkin és mindenen,
addig semmi keresnivalónk nincs az EU-ban. Addig, amíg a kedves
képviselő urak és hölgyek nem azt nézik, hogy mi a legjobb nekünk,
magyaroknak, hanem csak a saját céljaikat próbálják megvalósítani, és
csak egymást szidja az előző és a jelenlegi kormány, és egymásra
mutogatnak, addig semmi jóra nem számíthatunk.
Ha olyan pártunk, illetve kormányunk lenne, aki a saját érdekein
felül tud emelkedni és kicsit hosszabb távra gondolkodna, és hosszabb
távra tervezne, akkor az EU-nak mi is méltó tagjai lehetnénk. De addig
is, míg ez az álom valóra nem válik, a magyar népet csak elsorvasztják.
Ebben a helyzetben talán csak az látszik mentőövként, hogyha
szükséges, az EU biztosan beleszól Magyarország kormányzásába, és
talán nem engedi, hogy a korrupció tovább fokozódjon és a kormány,
illetve a pártok tagjai saját céljaikra használják fel a kapott segélyeket,
illetve lehetőségeket.
Mivel az EU-hoz való csatlakozásból már nincs visszaút, és biztos
vagyok benne, hogy nálunk is megszavazzák, így kénytelenek leszünk
beletörődni ezekbe a dolgokba. Azokat az embereket sajnálom, akiket
most elvakítanak a valóságshow-k és egyáltalán nem törődnek a
jövővel.
A kormány részéről negatívumként veszem a tájékoztatás hiányát
is. Ha azt veszem, ezzel nagyban befolyásolják a szavazás kimenetelét.
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Takács Kristóf (Szentendre, Mo.):

MAGYARORSZÁG EURÓPAI UNIÓHOZ VALÓ
CSATLAKOZÁSÁNAK ELŐNYE ÉS HÁTRÁNYA
Közeledik április 6.-a.
Szavazunk, hogy Magyarország 2004 májusától tagja legyen-e az
1951-ben elindított (nyugat)-európai integrációs folyamatnak. Annak a
folyamatnak, amely kezdetben csak a szénbányászat és az acélipar
közös működtetését irányozta elő hat nyugat-európai állam részvételével, és amelynek a kelet-közép-európai sztálinizmus és kommunizmus miatt nem lehetett e régióbeli tagja.
Szavazunk arról a „közösségről”, amely most már szinte minden
területen szabályozza tagjainak, és így azok állampolgárainak életét.
Amikor valaki munkába megy, saját vállalkozást indít, otthon van,
kirándulni indul a természetbe, amikor külföldre utazik, hogy meglátogassa rokonait, vagy csak nyaralni készül; és amikor az Isten-CsaládHaza „hármas” harmadik tagjának önállóságára, jövőbeli sorsára
gondol.
Ezekről mind döntünk majd; nem kis dolgokról. Nagyon helyes,
hogy nem az emberek feje felett, a Parlamentben döntenek erről a
mindnyájunkat személyesen érintő kérdésről, hanem népszavazást
tartunk, s így mindenkinek saját magának is át kell gondolnia, hogy mi
a helyes válasz. Hogy miért jó, hogy nem hagyjuk meg kizárólagosan a
politikának, hogy helyettünk döntsön, azt a „felhomályosításért” felelős
Európai Kommunikációs Közalapítvány kampánya is jelzi.
Minden szép, minden jó, mindennel meg vagyunk elégedve.
Nekünk magunknak kell dönteni, amikor majd bedobjuk az urnába
a szavazólapot – függetlenül attól, hogy „igen” vagy „nem” szerepel
rajta – véleményt nyilvánítunk a jövőnkről. Ez csak azon az alapon
történhetik, hogy a csatlakozással járó előnyök és hátrányok mennyit
nyomnak a latban, mert mindkettőből van bőven.
Azt kell tehát mindenkinek eldöntenie, hogy az országnak javára
válik-e az EU tagság, gyarapodik-e vele a magyarság, vagy kedvezőtlen lesz, és szellemi-gazdasági visszaesést hoz a nemzetnek és az
egyénnek is!
Ez a kérdés, vállasszatok!
Választok én is!
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Nézzük hát akkor, hogy milyen lehetőségek előtt állunk, és milyen
következményekkel kell szembesülnünk a csatlakozás kapcsán.
Először is tekintsük a legfontosabb kérdést:
Milyen irányban és mennyire változik az ország szuverénitása,
önállósága?
Azt kell mondanunk: csökken, és bizonyos értelemben nő is.
Az ország szuverénitását leginkább a monetáris unóhoz való
csatlakozás csökkentheti, hiszen ezzel a pénzpolitika kikerül a nemzeti
hatáskörből, és közösségi szintű lesz. Magyarországon legkorábban
2006-2007-ben vezethetik be az eurót (de valószínűbb egy későbbi
időpont), addig van időnk átgondolni, hogy az előnyök (alacsonyabb
kamatlábak; kedvezőbb hitelek; átváltási költségek megszűnése), avagy
a hátrányok (rövid távú árnövekedés; nagyobb kiszolgáltatottság,
függés) nagyobbak-e.
Csökken a szuverénitás azért is, mert az Európai Unió „nemzetek
feletti” szerveként tevékenykedő Európai Bizottság olyan határozatokat, rendeleteket, előírásokat hozhat, amelyek minden tagállamra
nézve kötelezők, ezeknek a rendeleteknek végrehajtását figyelemmel
kíséri, és igyekszik kikényszeríteni.
A rendeletek tehát abszolút mértékben érvényesülő törvények,
amelyek kiszorítják a tagállamoknak ezen a téren alkotott korábbi
ellentétes törvényeit.
Ezt nevezik az uniós jog „elsőbbségének”. Ennek kapcsán előfordulnak konfliktusok, nézetkülönbségek a Bizottság és a nemzetállamok
között, amelyek általában heves egymásramutogatással kezdődnek, és
kompromisszummal záródnak, amiben általában a tagállam enged
többet. Megegyezés híján az ügy az Európai Bíróság elé kerülhet.
A Bizottság nem csak rendeleteket bocsáthat ki, hanem úgynevezett „irányelveket” is.
Az irányelv sajátossága, hogy „házi feladatokat ad” a nemzeti
jogalkotóknak, azaz a részletszabályokat az egyes tagországoknak kell
kidolgozniuk és beilleszteniük jogrendszerükbe. Magyarul csak a célt
vázolja fel, de hogy ki hogyan valósítja azt meg, az a Bizottságot nem
érdekli.
Léteznek ajánlások, javaslatok is, amelyeknek végrehajtása nem
kötelező, de érdemes elgondolkozni felőlük. Természetesen nem csak a
Bizottság hozhat ilyen jogszabályokat, hanem a legfontosabb szerv is, a
Miniszterek Tanácsa, ahol a tagállamot az aktuális kérdésért felelős
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szakminiszter képviseli. Azért kellett mégis megemlítenem külön a
Bizottságot, mert ez egy nemzetek feletti” szerv, az Unió „kormánya”,
ahol a tagállamoknak hivatalosan nincs beleszólásuk a döntésekbe.
Jelenleg 31 Főigazgatóság (DG) működik a Bizottságon belül, ezeknek
mindegyike 1-1 szakpolitikáért (pl. közlekedés, mezőgazdaság és
vidékfejlesztés, halászat, versenypolitika stb.) felelős.
Az egyes nemzetek csak olyan módon tudják befolyásolni az itt
folyó munkát, hogy esetleg számíthatnak egy, az ő országukból való
főbiztos, vagy tisztviselő „csöndes” támogatására, háttérmunkájára,
lobbizására. Hivatalosan persze a bizottsági tisztviselőknek függetleneknek kell lenniük, de természetesen senki sem tudja – még akarattal
sem – teljesen háttérbe szorítani hovatartozásából „szimpátiáját”
munkája során.
Magyarország a csatlakozás után 1 főigazgatót jelölhet, 6 igazgatót, 27 középvezetőt, s a teljes létszám elérheti a 489 főt. Az ő „háttérmunkájuk”, lobbizásuk azért különösen fontos az ország számára, hogy
a tőlünk független döntési centrumban is olyan határozatok szülessenek, amelyek megfelelnek az ország érdekeinek.
A legfőbb döntéshozó szervben, a Tanácsban, a kulcskérdések-ben
(mint pl. kül- és védelmi politika) minden tagnak vétójoga van. Számos
alkalommal minősített többség (2/3-os) szükséges a határozat
elfogadásához.
Ebben az esetben Magyarországnak szövetségeseket kell találnia,
hogy ne lehessen soha belekényszeríteni olyan helyzetbe, ami ellentétes
az érdekeinkkel.
Követendő példa lehet számunkra a Benelux országok (Belgium,
Hollandia, Luxemburg) szövetsége, amely igen szorosan egyezteti
egymással álláspontját, és érdekeit már jóval a szavazások előtt
„kihagyhatatlan” és „megkerülhetetlen” helyzetbe hozva ezzel lényegében saját magukat a döntéshozatal során. De említhetném az északi
országok (Dánia, Finnország, Svédország) együttműködését is.
Amennyiben Magyarország az Unió tagja lesz, meg kell találnia a
szövetséges nemzeteket, akikkel hatékonyan tudja majd képviselni
hazánkat. – Úgy gondolom, még egyszer nem engedhetjük meg
magunknak azt a baklövést, amit a csatlakozási tárgyalások végrehajtásánál a magyar fél elkövetett, ti., hogy nem lépett fel együtt a lengyelekkel és így nem is tudot jó eredményt elérni. De erre a későbbiekben
még visszatérek.
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Továbbá, ott van még Ausztria is, amely jelenleg pont nem tagja
egyik nagyobb csoportnak sem, és ádázan keresi partnereit. Ennek
kapcsán nem szabad elfelejtenünk, hogy Magyarország kiállt Ausztria
mellett, amikor a Jörg Haider vezette Szabadságpárt kormánypozícióba
került, és emiatt a többi EU tagállam – eredménytelennek bizonyuló –
és véleményem szerint – teljesen jogsértő és igazságtalan „szankciókat”
próbált meg alkalmazni Ausztria ellen.
Erre, mint a magyar támogatás tényére érdemes felhívni az osztrák
kollégák figyelmét, amikor esetleg majd szövetségeseket keresünk a
tagállamok között az érdekérvényesítés kapcsán...
Magyarországnak tehát az európai emigráció keretén belül – kellő
határozottság, eltökéltség és stratégia birtokában – is lesz lehetősége,
hogy olyan irányba befolyásolja a dolgokat, ami számunkra kedvező,
de ugyanakkor tény az is, hogy bizonyos hatásköröket, s így egy
bizonyos fokú szuverénitást is át kell adnunk az európai intézményeknek.
Ez abban az esetben járhat veszéllyel számunkra, ha ezekben az
európai intézményekben a Magyarországot képviselő emberek nem
lépnek fel határozottan a minket esetlegesen hátrányos helyzetbe hozó
intézkedések ellen. De ha határozottan és magyar érdekeket szolgáló
elképzelésektől, tervektől „duzzadva” viselkednek és tárgyalnak, akkor
az esetleges kedvezőtlen hatások, amelyek a szuverénitások csökkenéséből származnak, jórészt elkerülhetők.
Hogy miért írtam azt a bekezdés elején, hogy önállóságunk
bizonyos értelemben nő is?
A magyar politikai elit egy hatalmas nagy adag naivításból a 90-es
évek elején – többek között – azt a célt tűzte ki magának, hogy mindenáron be akar lépni az „öreg kontinens” nyugati felén működő integrációba.
Hogy mennyire volt megalapozott ez a döntés, mennyit mérlegelték akkor az előnyök és a hátrányok arányát, hogy rózsaszín szemüvegen át nézték-e az emiatt csakis „tejjel-mézzel folyó Kánaánként”
azonosított „Európát”? Hogy gondoltak-e arra, hogy ugyanez az Európa
a történelem során önszántából, jóakaratot vajmi keveset adott, és ha
segített, többnyire azért tette, mert érdeke volt, mert olcsón talált itt
nyersanyagokat, élelmiszereket, munkaerőt, és vitéz kezeket, ami távol
tartotta tőlük a tatárt, a törököt, a dzsidás kozákot, és résztvett, mert
kényszerítették két világháborúban, amikhez igazából nem volt semmi
köze? Hogy 1956-ban a szovjet tankok ellen hiába várta a segítséget a
nyugattól, egészen az utolsó percig...
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Ezt a kérdést most nem vizsgálom, mert ennek egy másik pályázat,
dolgozat témájának kell lennie. Így határoztak a vezetők akkor, és
megtették az első lépéseket a csatlakozás irányába: különböző megállapodásokat, szerződéseket kötöttek a közösséggel, átvettek bizonyos előírásokat, szabványokat, és az ország szekerét politikai-gazdasági- és
kulturális síkon is nyugati irányba fordították. Ezt jelzi az a tény is,
hogy kereskedelmünk 70%-át mára már az Európai Unió tagországaival (mindenekelőtt Németországgal, Ausztriával és Olaszországgal) bonyolítjuk.
Az 1991-ben megkötött Európai Megállapodások (hazánk társulási szerződése is, ami messze van a csatlakozási szerződéstől!!!) olyan
pályára tereltek minket, amiről nehéz letérni.
Ez óta az idő óta sok-sok olyan, mindennapi életünket igen jelentősen befolyásoló jogszabályt kellett átvennünk és alkalmaznunk, aminek
a kidolgozására, módosítására nem volt lehetőségünk, mert azok már
„kész”, évek, évtizedek óta elfogadott szabványok, előírások voltak. Mi
ezekbe nem tudtunk beleszólni, csak átvettük őket, mert ilyen irányt
(EU) határoztunk el követni a rendszerváltás után, és amikor az EU egy
új jogszabály megalkotásán dolgozik, amelynek során a tagállamok
több évig egyeztetnek egymással, és kőkeményen védi mindegyik a
saját nemzeti érdekét, nehogy az majd neki rossz legyen, mi kénytelenek vagyunk itthon ülni és várni, s amikor az ezek után a hosszú
tárgyalások után életbe lép, mi pár hónapos vagy éves késéssel iktatjuk
saját jogrendünkbe.
ÁTVESSZÜK, DE ANÉLKÜL, HOGY KIFEJTHETTÜK VOL-NA
ÁLLÁSPONTUNKAT, ÉS MEGPRÓBÁLTUKVOLNA A SAJÁT SZÁNK
ÍZE SZERINT ALAKÍTANI AZT!!! A normák tehát már kötelezők ránk
nézve, de véleményünket még nem érvényesíthetjük azok
megalkotásánál. Az esetleges teljes jogú tagság révén tehát
„szuverénebbek” leszünk, mint jelenleg.
Például, ha olyan döntést kíván hozni az EU az állattartással
kapcsolatban, ami számunkra nem megfelelő, akkor nem lennénk arra
kárhoztatva, hogy azt bármiféle beleszólás nélkül átvegyük (mert mi az
EU-ba igyekszünk, s ezért muszáj), hanem a Miniszterek Tanácsában a
magyar mezőgazdasági miniszter udvariasan, de határozottan azt
mondaná, hogy a javaslat a jelenlegi formájában nem megfelelő, és
további egyeztetést igényel...
Hogy ez megvalósuljon, annak két föltétele van:
1. TELJES JOGÚ TAGSÁG
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2. Udvarias és karakán agrárminiszter...
A döntésekbe való beleszólás jogát sok esetben az uniós tagság
hozhatja vissza, akármilyen furcsán is hangzik ez így elsőre. – Véleményem szerint ez a csatlakozás egyik legfőbb hozadéka, hogy vissza is
szerzünk valamit a szuverénitásunkból. – Ezután rá is térnék a TELJES
JOGÚ TAGSÁG-ból fakadó előnyök és hátrányok felvázolására:
Magyarországnak érdeke lehet a belépés amiatt, mert az Unió már
most, a belépés előtt élvezi az együttműködés előnyeit, mi jelenleg
sokszor csak a hátrányokat észleljük. Ez akkor változhat meg alapvetően, ha Magyarország nem csak a „morzsáknak” nevezhető jelenlegi EU támogatásokkal gazdálkodhatna az uniós pénzek kapcsán,
hanem megszerezné a tagsággal járó komoly pénzügyi erőforrásokat is.
Ennek kapcsán két dologra kell a figyelemnek irányulnia.
Az egyik a mezőgazdasági támogatások, amelyek az Unió költségvetésének a 40%-át képviselik. A tárgyalások során elért eredményre
nem lehet büszke sem Magyarország, sem az Unió... Az első évben a
közösségi támogatások szintjének 25%-ára lesznek jogosultak a magyar
gazdák, amihez járulhat még 30% „pótlás” a magyar állam részéről, és
csak 10 év alatt érnénk el a 100%-osan uniós finanszírozottságot. Ez az
első évben összesen is csak 55%-os arány, amely még így is több
ugyan, mint a jelenlegi összeg, de a helyzet igazságtalan, ráadásul
kétséges, hogy a magyar kormány képes (és hajlandó) lesz kifizetni a
30%-os önrészt. Az esetleges tagság utáni első magyar lépések egyikének kell lennie, hogy ezt a kérdést újratárgyaljuk, bár ennek sikere
sajnos, nagyon valószínűtlen. Itt kell megemlíteni azt, hogy a
tárgyalások során a lengyelek el tuták érni, hogy mintegy 1 milliárd
eurót csoportosítsanak át mezőgazdaságuk támogatására, míg mi ennek
a töredékét tudtuk csak megszerezni. Talán ha együtt léptünk volna fel
velük...
Az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy a nem földalapú támogatások (pl.ár- és csoportszubvenciók) a csatlakozás első napjától kezdve
teljes egészében járnak majd (szomorú, hogy ezt ki kell emelni).
A nagy veszély ott jelentkezik, hogy egy több százezres agrárgazdálkodó réteg (főként kistermelők) nem tud majd bekerülni még a
támogatás rendszerébe sem, és félő, hogy előbb, vagy utóbb, de
tönkremegy, vagy termékeit csak „félpiaci” (piaci áron aluli) körülmények között tudja majd értékesíteni. Róluk gondoskodni kellene majd,
és ez komoly társadalmi problémákhoz és szomorú emberi sorsokhoz
vezethet.
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Ami megoldást jelenthet erre az igen nehéz helyzetre, az
strukturális és kohézió alapokból (EU költségvetés 1/3-a) pályázatok
útján elnyert pénzeknek a vidék, a régiók fejlesztésére fordítható
összege. Ezek igen jelentős összegek (az EU évente mintegy 30
milliárd eurót szán ilyen célokra), és Magyarországnak mind a 7 régiója
jogosult lesz az első célkitűzés (elmaradott területek felzárkóztatása)
alapján lehívni az általa kialkudott összegeket. A nehézség itt abban
jelentkezik, hogy ehhez igen jó pályázatokat kell majd összeállítani,
ezt jelzi, hogy még a legtapasztaltabb országok is csak 90%-os felhasználtsági arányt tudnak felmutatni. További probléma lehet, hogy a
pályázóknak társfinanszírozást kell vállalniuk, s a szükséges összegek
előteremtése, pl. az önkormányzatoknak majd nem megy könnyen.
A tagság hátrányai közé tartozik az is, hogy a szabványoknak való
megfelelés jelentős terheket ró sok társadalmi csoportra, ami miatt sok
kisvállalkozó, őstermelő sodródhat a csőd szélére.
A fejlődés nem lesz robbanásszerű, sőt, úgy gondolom, hogy
rövidtávon a hátrányok (áremelkedés, egyes vállalatok és mezőgazdasági termelők csődje, bürokratizálódás) lesznek látványosan
érzékelhetők, míg az előnyök (erősebb környezet- és fogyasztóvédelem, a vidék fejlődése, elmaradott területeken a munkanélküliség jelentős csökkenése) inkább középtávon (5-10 év) látszódik majd.
Az uniós tagországok életminőségének szintjét pedig csak 25-30 év
múlva érhetjük el, hiszen közben ők is fejlődnek valószínűleg.
Úgy vélem, Magyarország uniós csatlakozását most még nem lehet
egyértelműen kedvezőnek, vagy károsnak minősíteni. Minden attól
függ, hogy mennyire tudjuk érvényesíteni érdekeinket az integráció
keretein belül, s mennyire tudunk jó feltételeket kialkudni. Kitartó és
okos munkával – úgy gondolom –, ez lehetséges. Rajtunk is múlik, hogy
az előnyök-hátrányok milyen kombinációja alakul ki és szilárdul majd
meg. Az 1973-as belépésekor hozzánk hasonló cipőben járó Írország
hosszas küzdelem, szenvedés árán érte el azt, hogy mára már
fejlettebb, mint korábbi „megszállója”, Nagy-Britannia. Úgy
gondolom, hogy Magyarország is ehhez hasonló gyarapodás előtt
állhat, ha okosan és határozottan tudja képviselni érdekeit az Unión
belül. De ehhez az kell, hogy a jelenleginél sokkal jobb feltételeket
tudjunk kialkudni, kiharcolni magunknak a jövőben.
*
Most pedig rátérnék arra a pontra, ami az egyik legjelentősebb
„hozadéka” lehet tagságunknak.
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Jobb lehetőségünk nyílik a határon túli magyarság érdekeinek a
képviseletére is. Ha ugyanis előbb Szlovákia, majd később Románia is
EU tag lesz, és mi kimaradunk, akkor folytatódhat az évszázados
román és szlovák magyarellenes propaganda és történelemhamisítás,
immár uniós tagország politikájaként.
A csatlakozás legnagyobb előnyét is e téren látom: megkezdhetjük
az utódállamok által megkívánt magyar értékek visszaszerzését az EU
„segítségével”. Itt nem csak a nekünk ítélt „tokajiról” és a remélhetőleg
szintén magyarként azonosított „pálinkáról” van szó, – bár ezek is
fontosak –, hanem arról, hogy a határok megszűnése révén legalább
kulturálisan és gazdaságilag egyaránt megvalósulhat a nemzet újraegyesítése, ha már politikai értelemben ez nem is lehetséges.
Ez nem kevés, sőt!
Ha minél több magyar-magyar vegyes vállalat alakul, és ezek a
kapcsolatok minél intenzívebbé válnak, munkát adva ezzel minél több
határon túl élő magyarnak, ha egyre több közös (kulturális) programot
szerveznek a civil egyesületek, tánc- és zenekarok, színházak, művelődési házak, ha új könyvtárak alakulnak, ha minél többet járnak egymáshoz a magyarok akár üzleti út, szórakozás, pihenés, kirándulás vagy
látogatás okán, annál kisebb lesz a határok jelentősége. Főleg a
schengeni-rendszer kialakítása után, amikor pl. már útlevél és egyéb
korlátozás, megállás nélkül léphetünk be más uniós tagországok
területére.
„Akié a föld, azé a vallás” – ez volt az elv a középkorban. Ez ma
úgy igaz, hogy akié a gazdaság, a kultúra és a hit, azok együvé tartoznak, és ezt nem tudja megváltoztatni sem határ, sem jogszabály.
Meg kell őriznünk hitünket, kultúránkat, a természetet, és elő kell
segíteni a fejlődést az egész Kárpát-medencében, hogy amikor majd a
következő és az őket követő generáció tagjai útnak indulnak akár a
Felvidékre, Erdélybe, Kárpátaljára, a Vajdaságba, vagy bárhova, ahova
útjuk vezet, – testvérem szavával élve – ne egy “let’s go!” felkiáltással
szedjék lábaikat a nyakuk közé, hanem azzal, hogy „kerekedjünk fel”.
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Bakonyi Mihály (Szárliget, Mo.):

MAGYARORSZÁG CSATLAKOZÁSA AZ
EURÓPAI UNIÓHOZ
Magyarország választás előtt áll. Fontos döntés meghozatalára kell
vállalkozni Hazánk népének. A döntés meghozatalához igen, vagy nem
lehet a válasz.
Magyarország olyan helyzetben van, hogy mindkét döntés súlyos,
nehéz helyzetet eredményez.
Jelenleg a „nem” szavazat áll közel a jó döntéshez.
Indok: A magyar nép a múlt században hihetetlen nagy szenvedésen ment keresztül: Trianon, az 1945-ös II. világháború, kommunista
diktatúra. Ezzel összefüggésben a gazdaság mérhetetlen kirablása
történt. A szegénység nagy volt, esetenként óriási. Az iskola irtotta a
történelmi igazság megismerését.
Maradjunk a szegénységnél. Európa más értékrendet jelent. A tvben láttam amerikai felmérés szerint: jelenleg Magyarországon a
népesség 25%-a szegény, a létminimum alatt él. Visszatérve az
értékrendre: Minimál bér Magyarországon 50.000 Ft. Nyilván minden
érték ehhez igazodik, az árak, a szolgáltatások stb. Magyarország
értékeit veszíti el. Pl. a Tesco árúházban az élelmiszer eladásánál
magyar és idegen eredetű termékek aránya 25:1. 25 idegen eredetű
termékkel szemben 1 magyar eredetű terméket találtam. A magyar
gazdaság tőke-hiányos, a belső piacot idegen eredetű termékek uralják.
Pl. a napokban tüntetést szerveztek a disznóhizlaló gazdák, mert a
felvásárlási ár a legmélyebb ponton van az elmúlt 20 év átlagát
tekintve. Még a Tesco-ban hús akciót hirdetnek (idegen eredetű),
külföldről behozott árúról van szó.
Rövid, tényszerű ismertetés után kultúránk még valamelyest fent
maradt. Határok nélkül nehezen érvényesül majd a magyar kultúra.
Anyagi ráfordítás nélkül semmi nem tud működni, mint pl. zenemű
kiadás, folklor, irodalom, színház, filmipar stb. Tehát dinamikus
mozgásban levő társadalom kell ahhoz, hogy Európában újra helyünk
legyen. Ellenkező esetben II. Trianon következik a magyarság életében.
Sajnos, a jelenlegi kormány a legnagyobb magyar-ellenességet
bizonyította napjainkig 1930-tól számítva. Erre irodalmi példám van,
őrzök egy könyvet: Döme Piroska „Fény és árnyék” c. önéletrajzi
emlékiratát. Teljesen az valósult meg, amit ott leír. A miniszterelnök
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legitim létezése is törvénybe ütközik. Törvényesen megválasztott
átvilágító bírák felszólították több esetben, hogy érintett az ügynök
törvényben foglaltak szerint és lemondásra szólították fel, vele együtt
az egészségügyi minisztert és két társukat. A törvényt félremagyarázva
nem hajtották végre a törvényben foglaltakat.
A szavazások 2002 áprilisában csalással vagy annak gyanujával
fejeződtek be. A nép (a választók) követelték az újraszámolást. Ezért
tüntettek 2002 július 4.-én. A rendőrség vérbefojtotta a tüntetést. Hol
volt Európa? Nem állt a demokratikus úton követelt jogok
érvényesítése mellé!
Alighanem az EU is keresi önmagát. A kényelmes jólét megszűnik. Ezzel együtt a történelmi igazságnak is felszínre kell kerülnie.
Ezek után summázva: Magyarország önállóan vagyis jogi elkötelezettség nélkül juthatna el egy gazdaságilag fejlettebb világba, ahol érdekeit
gazdasági pozíciójából adódóan tudná védeni és végre egy legitim
kormánnyal tudná védeni múltját, jelenét, jövőjét, és az egyetemes
magyar érdeket a határon innen és túl tudná megvalósítani.
Ez lehet az igen!
Végezetül, nem járok messze az igazságtól, ha egy könyv címére
utalok: „Vígjáték a Duna mentén”, ugyancsak Bokor Imre a szerzője.
Olvastam a Leninről írt újságcikket. Felvillanyozott, mert én jómagam
is kutatom a multat. Azokat főleg, amelyek múltunkkal összefüggnek.
A magyarság legfájóbb sebe a Trianon. Ez miért, és kik által
történt, milyen érdekből?! Az anyaország teljes tönkretétele!
Gondoljunk bele: A deviza államadósság problémája, Magyarország
gazdasági gúzsba van kötve.
Ha múltunkat nem ismerjük meg, a letargiában levő nemzet
elpusztul! Ezért szeretném szíves figyelmükbe ajánlani ezeket a felvetett
problémákat és ha van mód rá, talán a kutatást folytathatnánk
ezirányban. Ezzel segíthetnénk az egyetemes magyarság megmaradásában, segíthetnénk a magyarság felvirágzását a kulturális és
gazdasági életben egyaránt!

Biró László (Nyirábrány, Mo.):

UNI-JÓ!(?)
Néhány hónappal ezelőtt ígéretet tettem a Kedves Olvasóknak,
hogy az Unióval kapcsolatosan rémesen hiányos ismereteimet megpró28

bálom felturbózni, és az eredményt megkísérlem valamelyest
közérthető formában megosztani Önökkel.
Nos, az elmúlt időben rengeteg információmorzsát sikerült összecsipegetnem, és bár a kialakult kép még mindig túlságosan homályos,
körvonalai elmosódnak, azt szomorúan és kissé ijedten kell megállapítanom, hogy az Uniós csatlakozás iránti elkötelezettségem és lelkesedésem aggasztóan megcsappant!
Már az információ megszerzése sem volt egyszerű. Az Internet
rengeteg lapján lehet találni valamit az Unióról, a hivatalos, kormányzati portálok „hurrá-optimizmuson” kívül semmi konkrétumot nem
közölnek, a csatlakozási szerződés még mindig csak angolul található
meg, máshol – a legtöbb helyen viszont nem túl sok jót olvashatunk a
kérdésről.
Érdekes módon az éppen – és átmenetileg – kormányon levők
tájékoztatása abból áll, hogy nem vitatkoznak az ellenzőkkel, a
szkeptikusokkal. Nem állítanak szembe tényeket a ténnyel; nemes
egyszerűséggel kiejelentik, hogy akik a csatlakozással kapcsolatosan
bármely kételyt merészelnek megfogalmazni, azok a nemzet ellenségei
– végig csupa kisbetűvel –, gyermekeink gyönyörű jövőjének gyalázatos gyilkosai, és ha már annyira ragaszkodnak az Andrássy-úti
„intézményhez”, a legjobb lenne azt újra „üzembe helyezni”, és
„ledarálni” az egész idegesítő, értelmiségi, fasiszta csürhét!
Negyven évig hallgattuk, ahogy a csalhatatlan elvtársak az imperializmus, neokolonializmus, a kizsákmányolás és a nacionalizmus elleni
végső harcra buzdítottak, természetesen kizárólag a világbéke és a
szabadság érdekében!
Most éppen az akkori „ellenségek” mondják ugyanezt, és az elvtársak, valamiféle megrögzött szolgalelkűséggel azonnal csatlakoznak
hozzájuk.
Az ékes, árnyalt magyar nyelv, a mindig mindenhez gondolkozás
nélkül, elvtelenül csatlakozókat csatlósoknak nevezi. Ezeknek az örök
csatlakozóknak láthatólag semmi nehézséget nem okoz újra és újra
gazdát cserélni.
Mint említettem, az Unióról alkotott kép elmosódott, homályos, de
számomra egyre inkább úgy tűnik, hogy egyre távolabb kerül az a
valóban életfontosságú cél, hogy az egységes Európa ellensúlyozza az
egyre agresszívabb gazdaság- és világpolitikát folytató Amerika
túlsúlyát. Pedig ez tényleg fontos lenne, dicséretes igyekezet, nemes,
nagy cél: igen-t rá!
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Viszont, ha a szép szavak és szólamok fátylát fellebbentjük, azt
láthatjuk, hogy az egységes Európa egyre inkább nem az ellenpólus,
nem a másik Unió, a Szovjetunió összeomlásával egyeduralkodóvá
váló Amerika féktelen hatalmi, világuralmi vágyainak feltartóztatását
szolgáló védőbástya, – hanem egy tengerentúli új amerikai gyarmat
szerepébe szorul vissza!
A globalista gazdaság legfőbb jellemzője az, hogy mindig újabb
piacokra van szüksége, szüntelenül terjeszkednie kell. A többtermelésből adódó jóléte és állandó fejlődése csakis így biztosítható. Eközben
kíméletlenül feléli a természeti erőforrásokat, öngyilkos módon szenynyezi a környezetet, a népességet akaratnélküli termelő-fogyasztó
automatákká „képezi”, alakítja.
Pénzügyi csápjaival megbénítja, megfojtja a nemzeti gazdaságokat,
eladósítja őket. Egész országok kerülnek olyan gazdasági kelepcébe,
amelyben csak a hitelek sorozatával képesek átmenetileg talpon
maradni. A végén gazdaságuk teljesítményének döntő részét a hitelek
és azok kamatainak visszafizetésére, törlesztésére kell fordítaniuk. A
szociális, egészségügyi ellátások egyre szűkülnek, hiszen a globalista
világkapitalisták számára az elesettek, betegek, nyugdíjasok csak terhet
jelentenek, gazdasági hasznuk már elenyésző (munkaképtelenek), fenntartásuk, ellátásuk felesleges kiadás! Ennek a „problémának” megoldására szolgálhat az eutanázia törvényesítésének állandó erőltetése.
Egyesek szerint a világ teljes dolgozó népességének 80%-a
munkálkodik szakadatlan (vagy inkább szakadásig!) a 20%-nyi haszonélvező elképzelhetetlen jólétéért.
Nem nehéz belátni, hogy ez az expanzióra, állandó növekedésre
épülő gazdaságpolitika nagyon hamar határai végéhez érkezik. Vagy
azért, mert elfogy a még kizsigerelhető ország és annak lakossága,
vagy amiatt, mert a soha nem látott mértékű elnyomásban vegetáló
embermilliárdok az egyre szűkülő „kiválasztottak” kezében összpontosuló gazdasági hatalom újraelosztását követelik majd, és egy elkerülhetetlen, utolsó háborúban érvényesítik az akaratukat.
Nem véletlen, hogy a pénztőke kezében levő médiumok minden
igyekezetükkel azon vannak, hogy eltereljék a tömegek figyelmét a
„való világról”, elszánt következetességgel és fanatikus gyűlölettel
igyekeznek kiirtani az emberekből a keresztény hitet, alapelveket,
tanításokat, nemzeti öntudatot, önálló gondolkozást, véleménnyilvánítást, kreativitást, hazaszeretetet. Igyekeznek olyan automatákká átalakítani minket, amelynek egyik oldalán bemegy a nyersanyag, a másik
oldalán kijön a késztermék, amelyet az ellenértékül kapott
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jövedelemből azonnal felvásárolunk és elfogyasztunk. Szabad időnkben
Plázákban ténfergünk, füvet szívunk, vagy egyszerűen csak a tv. előtt
ülünk és kukucskálunk. Nyomkodjuk a telefon gombjait, bámuljuk a
véres balesetekről bemutatott „híreket” és örülünk, hogy az nem velünk
történt. Közben valahol csak csörög, csilingel az arany...
Ennek a hagymázas látomásnak folytatása a teljes, globális pusztulás. A világuralmat gyakorló bankárok és azok bábjai, az ezer szállal
megkötözött és mozgatott politikusok az újraelosztási kezdeményezéseket minden eszközzel igyekeznek majd elfojtani. Az eredmény egy
olyan totális háború, amilyent ember még nem látott ezen a kies
sárgolyón! Az Armageddon ehhez képest óvodások közöti civakodás
csupán. Totális pusztulás, milliárdnyi halott, járványok, éhezés,
nukleáris tél. A maroknyi túlélők egy leigázott, minden értékétől megfosztott, gyakorlatilag lakhatatlan Földet örökölnek majd. Teljes összeomlás, az emberiség alkonya.
*
Az Európai Unio Alkotmányából kimaradt a keresztény alapelvek
elfogadása, a kereszténység, a keresztény tanok, mint alapok, mint
gyökerek nem képezik az EU támpilléreit.
Pedig Európa mindig keresztény volt.
*
Egyesek az Európai Unió közeli – két évtizeden belüli – felbomlását jósolják. Az erózió csalhatatlan jelei valóban felfedezhetők, nem is
kell túlságosan megkapargatni a gondosan újra és újra átfestett,
renovált felszínt. Már csak a felbomlás, az összeomlás mértékén,
hatásainak kivédésén, csökkentésén lehet esetleg gondolkodni.
Akkor mit is kínál nekünk Európa?
Először is megalázó feltételeket, sokadrangú létezést. Cselédlépcsőt az urak kastélyába, szolgasorsra.
A hátrányos feltételekből eredően súlyos nehézségekre számíthatunk a csatlakozás kezdeti éveiben, utána fokozatos javulás következik,
amely a jelenleg (a világgazdaság irányait tekintve) elkerülhetetlennek
látszó végső nagy összeomlásba, kollapszusba torkol majd. Ez egész
nemzetünk totális megsemmisülésével fenyeget.
Kinek az érdeke?
*
Magyarország ezeregyszáz éve állam, itt Európa közepén. Súlyos
megalázás számunkra a jelenlegi csatlakozás és annak feltételei. Egy
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ezeréves államisággal büszkélkedő nemzetet nem lenne szabad így
arcul csapni, sárba tiporni!
Mielőtt tájékozódni nem kezdtem a csatlakozás kérdésében,
habozás nélkül igen-t mondtam volna a csatlakozásra. Ma már egyáltalán nem vagyok biztos abban, hogy ez az igen valóban ennyire egyértelmű lenne.
Nem lehet véletlen, hogy a jelenleg minden áron az Európai
Unióba igyekvő – nemrég még a Varsói Szerződés és a Közös Piac
hívei – osztályharcos, nemzetellenes, bankmilliomos szocialisták és
derék koalíciós partnerük mindent elkövetnek, hogy az istenadta nép ne
tudja, mi a szavazás tétje (pedig itt tényleg a lét a tét!) Bumfordi
igyekezetükben még attól sem riadnak vissza, hogy lábbal tiporjanak
több demokratikus alapjogot, mint pl. a szabad véleménynyilvánítás és
a pártatlan tájékozódás! Közben újra kiássák az árkokat, megosztják az
országot, gyűlöletet szítanak, címkéznek, megbélyegeznek, kirekesztenek. Semmi sem számít, semmi sem szent!
Miért ennyire minden áron?
Ez a nagy fene igyekezet több, mint aggasztó – gyanús!
Az immáron fél évszázados kommunista uralom alatt egyvalamit
tökéletesen megtanulhattunk: amit az elvtársak nagyon akartak, az csak
nekik volt jó, és ami nekik volt nagyon jó, az mindenki másnak
leginkább csak rosszat jelentett. Ötven éven keresztül egyfolytában azt
mondogatták, hogy „meglátjátok – jobb lesz –, de mindezidáig, amikor
ezt mondták, még mindig csak rosszabb lett!
Én magam nem szeretem, ha a családomnak rossz, nem szeretek
aggódni, nem szeretem, ha átvernek, ha hülyének néznek, ha lenáciznak, ha véletlenül kérdezni – ne adj’ Isten –, kételkedni merészelek!
Nem szeretem, ha bizonytalanságban tartanak, ha úgy akarják a saját
még mérhetetlenebb gazdagodásukat általam igazoltatni, hogy eközben
félrevezetnek, és az „Európai Unióban igen, ehetünk mákos gubát!”
jellegű – életbevágóan fontos hirdetésekkel hülyítenek!
Ez nekem nem tetszik!
*
De hiszek az egységes Európában, az azonos jogok, kötelezettségek és az egyenlő elbírálás kötelező alapelveiben! Hiszek a kiegyensúlyozott, természeti, nemzeti, emberi értékeket képviselő, környezetkímélő, emberközpontú gazdálkodásban, gazdaságban! Hiszek a népek
kizsákmányolás-mentes önállóságon alapuló egységében, együttműködésében és barátságában! Hiszek a szétszakított magyarság újraegyesí32

tésében, a hagyományok, szülők, nagyszülők, ősök tiszteletében!
Hiszek a keresztény alapelvekben, a Krisztus-i tanítások soha el nem
feledhető igazságaiban, a megváltásban és az örök élet ígéretében!
Hiszek az erkölcsben, a családban, a gyermekekben, a tisztességben és
az igazságban! Hiszek a jóságban, annak örök győzelmében! és hiszek
a szeretetben, mert
„a szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet
nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a
maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a
hamisságnak, de együtt örül az igazsággal... A szeretet soha el nem
múlik... Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három;
ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet!” (I. Kor. 13.)
Menni, vagy maradni, igen, vagy nem? Ha kívül maradunk,
esélyünk sem lesz változtatni, vagy legalább megkísérelni a változtatást, ha már látjuk, hogy nem jó az irány! Ránkzúdul az összeomlás
törmeléke, örökre betemet. Ha belül vagyunk, talán találunk társakat a
változtatáshoz, elkerülhetjük a fenyegető végzetet, felkészülhetünk, átvészelhetjük, túlélhetjük!
Mit tegyünk hát?
Hallgassunk a szívünkre, bízzunk és higgyünk a hazánk iránt érzett
magasztos szeretetben és a magyar nemzet közmondásos bölcsességében! De óvakodjunk a zsarolóktól, a fenyegetőktől, a ferdítőktől!
Isten legyen hozzánk irgalmas, világosítsa meg gyarló elménket a
döntés pillanatában, és adjon számunkra erőt, bölcsességet, türelmet,
kitartást és Krisztus-i szeretetet a ránk váró nehézségek ember- és
nemzetpróbáló idejében!

Borbás Barnabás (Budapest):

MAGYARORSZÁG CSATLAKOZÁSA AZ
EURÓPAI UNIÓHOZ
Változások előtt állunk, mi magyarok, határon innen és határon túl.
Magyarország csatlakozik majd az Európai Unióhoz, mert megmondták: csatlakoznia kell. Valóban, szinte megfékezhetetlen sebességgel a
hazugságok birodalmába, egy központi hatalom sterilen demokráciamentes világába vágtatunk, miközben a média ámításai és a kampány
félrevezetései eltakarják szemünk elől az igazságot.
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Vajon kell nekünk az Európai Unió, vagy mi kellünk az EU-nak?
Kinek az érdeke a csatlakozás? Megmaradhatunk-e magyarok az EUban? Megmarad-e nemzeti önrendelkezésünk, szabad jogalkotásunk?
Ki védi majd meg földünket? Ezekre a kérdésekre – a valódi kérdésekre
– persze nem érkezik válasz, nem véletlenül!
Ma Magyarországon a nemzet másodlagos, hazánk sorsa az egyéni
érvényesülés és a csoportértékek elsősége miatt idegen kezekbe került.
Az EU csatlakozásnál sem a haza érdekei elsődlegesek. Vajon a
gyári munkás, vagy a szabolcsi paraszt csatlakozik? Mit kap az EU-tól
a kisnyugdíjas, vagy úgy általában a nagyátlag? Hát, ők nem kapnak
semmit! Vagyis akkor megválaszolhatjuk az első nagy kérdést:
Nem nekünk kell az EU, hanem mi kellünk az EU-nak!
Miért kellünk az EU-nak? Mert nálunk még van elvehető profit,
van kiaknázható piac, mert velünk nő a felvevőpiac – az EU összlakosság számának növekedésével a vásárlóerő is nő – és nem utolsó sorban
a jóminőségű mezőgazdasági termelésre kiválóan alkalmas földjeink
miatt. Valóban, a csatlakozás kapcsán felmerülő egyik legfontosabb
kérdés a földkérdés, ami nem csupán a termőföld, hanem szülőföldünk,
a Szent Korona földjének kérdése is. Az Európai Unió egyik
legfontosabb tulajdonsága, hogy tagállamain belül érvényesül a 4
aranyszabadság: a termék (áru), a tőke, a munka-munkaerő és a
szolgáltatások szabad áramlásának aranyszabadsága. A föld (termőföld)
is ugyanúgy működik, mint a 4 aranyszabadság és ugyanolyan
szabadon „mozog”.
Ez azért fontos, mert ugyan most törvény szabályozza hazánkban a
külföldiek földvásárlását, ha belépünk az EU-ba, akkor nem lesz
akadálya, hogy földjeink végleg idegen kézbe kerüljenek. Szemléltethetjük konkrét példával is: a holland milliárdos új vállalkozása beindításához földet akar venni nagy mennyiségben, de Hollandiában a föld
túl drága és terméketlen, így – a közben EU – taggá lett Magyarországra jön, hogy olcsó és – kimutathatóan – termékeny földet vegyen a
tőkehiányban szenvedő, védekezni nem tudó, magukra hagyott gazdáktól. Megteszi majd és vele együtt megteszi még számtalan külföldi,
végül pedig nem marad már földünk és hazánkban ugyan, de idegen
földeken lehetünk bérmunkások.
A mezőgazdaság és a föld védelme azért is nagyon fontos, mert a –
XXI. század legfontosabb kincse az élelmiszer és már most is érzékelhető a fokozódó élelmiszerválság. Az EU ezért akarja kiterjeszteni az
ellenőrzést a közép-európai régióra, amely mezőgazdasági termelésre a
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legalkalmasabb. Olcsón felvásárolja a termőföldeket, ezzel teljes
uralma alatt tarthatja az élelmiszerpiacot.
Maradjunk a mezőgazdasági kérdéskörnél, vizsgáljuk meg a támogatási rendszert, vagyis azt, milyen kilátásaink lehetnek egy esetleges
csatlakozás esetén. Az alapállás szerint gazdaságunk mutatószámai
rohamosan romlanak, a magyar gazdák tőkeszegények, a tőkegazdag
külföldi gazdákkal szemben, tehát a versenypiaci egyenlőtlenség óriási.
Mindamellett a 85%-ban külföldi kézen levő ipari termelésünk sem nő.
Kulcskérdés tehát a támogatási rendszer. Feltételeink mellett egyszerűen képtelen helyzet, hogy az EU mezőgazdasági támogatások mindössze 25%-át ajánlja fel – persze a 100%-os befizetési kötelezettségeink mellett – és nettó befizetővé akarja tenni hazánkat, ráadásul még
10 évig nem akarja megadni azt a támogatást, amit a nálunk már most
is gazdálkodó nyugatiak állampolgárságuk alapján megkapnak.
A legnagyobb veszélyt az jelenti, hogy az EU-nak nem áll érdekében, hogy mezőgazdaságunk versenyképes legyen, mivel ők sokkal
többet profitálnak abból, ha elsorvasztják azt, mert így termékeik
eladhatóságára nem jelent veszélyt a magyar termék, ami egyébként
minőségében jobb lenne. Jelenlegi feltételeink mellett az EU taggá
válásunk könnyen a gazdaságunk összeomlását eredményezheti.
Mi a helyzet a további – mezőgazdaságon kívüli –
támogatásokkal? Tudnunk kell, hogy a tagság feltétele a közös
kasszába való befizetés, azaz meghatározott összeg évenkénti átutalása
az EU számlájára. A mutatókat tekintve egyre biztosabb, hogy
Magyarország kevesebb pénzt „kap” az Uniótól, mint amennyit befizet
oda. Idézőjelbe tettem a kap szót, mert az EU nem „ad” támogatást és
a pénzt mi nem „kapjuk” az EU-tól. Az összegek pályázat útján
elnyerhetők a közösség különböző alapjaiból, mégpedig igen komoly
önrész fizetése mellett.
Fontos tudni, hogy arra lehet pályázni, amire a közösség lehetőséget enged, vagyis ez azt jelenti, hogy ha a mi igényeink nem esnek
egybe az uniós lehetőségekkel, akkor a források számunkra nem
elérhetők. Ráadásul a pályázás folyamata is igencsak nehézkes. Ha pl.
belépünk az EU-ba és 2004-es évre szóló támogatásra pályázunk és
még abban az évben be is nyújtjuk a pályázatot, amelyet kb. 2 év alatt
vizsgálnak be, és tegyük fel, hogy meg is kapjuk a megpályázott összeget, akkor is a 2004-es pénzt 2006-ban kapjuk meg és 2007-re tudjuk
hasznosítani, amely megkérdőjelezi a hatékonyságot.
A kezdeti támogatásról. A francia Le Mond forrásaiból ismeretes,
hogy a csatlakozni kívánó tíz ország összesen 75 millió polgára 2004 és

35

2006 között 40 milliárd eurót kap támogatásul, ami önmagában véve
igen nagy összeg. Ebből azonban 15 milliárdot befizetünk, – a tíz
ország összesen a közös kasszába – csatlakozási díjként, – így már más
a helyzet. Kisebb számolás után kiderül: 25 milliárd euró marad 75
millió emberre, azaz egy polgárra egy évre 111 euró, és ha minden
műveletnek a végére értünk, akkor kiderül, hogy havi 2200, napi 74
forintért csatlakozunk. Ennyivel lesz több pénze ugyanis az átlag
magyar polgárnak.
A gazdasági, pénzügyi problémák, vizsgálódások után foglalkozni
kell egy másik fontos kérdéssel is. Magyarországon minden EU
propaganda egy dolgot sugároz: csatlakozni Európához, fölzárkózni
Európához, újraegyesülni Európával stb. Ez is – mint sok másik –
hibás megállapítás. Legelőször tisztáznunk kell egy fontos kérdést,
mert sok félreértés ebből adódik: Mi az Európai Unió? Az Európai
Unió nem kontinens, nem nemzet, nem kultúra, hanem intézményrendszer, illetve államszövetség.
Amikor tehát mi aláírjuk a csatlakozási szerződést, nem a kontinenshez, vagy valami máshoz, hanem egy államszövetséghez csatlakozunk, ami egy kontinensen létezik, de a kontinens korántsem egyenlő
az államszövetséggel.
Magyarország akkor is európai ország lesz, ha nem csatlakozik az
Unióhoz és akkor is az lesz, ha igent mond rá. A kérdés sokkal inkább
az, hogy milyen Európai Unióhoz csatlakozunk? Itt két válasz lehetséges: vagy egy mind kulturális, mind gazdasági, mind szociális szempontból az egyes nemzetek identitását, történelmét, valós gazdasági
érdekeit figyelembe vevő, valóban keresztény alapokon működő
nemzetek Európájához csatlakozunk, vagy esetleg másmilyen Európához, egy nemzetek feletti, a transznacionális vállalatok érdekeit
maximálisan kiszolgáló, antidemokratikus, antikeresztény Európához.
Sajnálatos módon ki kell jelenteni, hogy az előbbi Európa-kép csak
képzeletben létezik, a valóság sokkal közelebb áll a második Európaképhez.
A legnagyobb baj, hogy az EU-n belül a nagyobb tagországok
elnyomhatatlan hatalomra tettek szert, amely nagyhatalmi vonalat a
német-francia szövetségi vonal irányít. Ők nem csupán külön
alkotmányt, de külön európai elnököt, önálló hadsereget és rendőrséget
is akarnak, azaz olyan jogosítványokat kívánnak maguk megszerezni,
ami által a tagországok belső szabályozásánál erősebb beleszólással
rendelkezhetnek a tagok belügyeibe is.
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Ez EU azért is mondható antidemokratikusnak, mert a kormányzásban gyakorlatilag nem válik szét a három hatalmi ág: a törvényhozás, az igazságszolgáltatás és a végrehajtás. A végrehajtó hatalom, az
Európai Bizottság a tagországok delegáltjaiból áll, akiket viszont az
adott ország aktuálisan hatalmon levő kormánya küld. Ez igencsak
antidemokratikus, mert így a közös érdekképviselet nem érvényesül.
Így működik még az igazságszolgáltató hatalom, az Európai Bíróság is,
ahova a tagok ugyanúgy kormányembereket delegálnak. A törvényhozó
vagyis az Európai Parlamentnek pedig egyes törvények esetében csak
hozzászólási, másoknál csak döntéshozatali részvételi jogosultsága van,
tehát nem működhet demokratikus szervként.
Egyébként a jelenlegi kilátás az, hogy az EU Parlamentjében a
700-nál is több képviselő között lesz 24 magyar, ami mindössze 3%
körüli érték. Tagságunk nem csupán ezért nem lenne teljes jogú pl.
azért sem, mert a magyar munkaerő nem áramolhatna szabadon
nyugatra a különböző korlátozások okán, ugyanakkor sokkal több
külföldi tölthetne be állást Magyarországon.
Még egy nagyon fontos kérdéskörről kell beszélni: a határon túli
magyarok kérdéséről. Sok csatlakozáspárti propaganda hangoztatja,
hogy Magyarország és a szomszédos országok csatlakozásával ledőlnek
a schengeni határok magyar és magyar között és így gyakorlatilag
„újraegyesül” az ország. Hát erre még nagyon sokat kell várnunk.
Példának okáért Ausztria és Hazánk közti schengeni határ teljes
megszűnéséig még 2006-ig várni kell, de erre az időszakra már ugyanaz a határ Erdély (Románia) és Magyarország közt lesz, új vasfüggönyként, és valljuk be őszintén, Románia csatlakozásáig is még eltelik nem
kis idő és ugyanúgy Kárpátalja, vagyis Ukrajna csatlakozásáig is.
Ha mérleget akarunk vonni az EU csatlakozásunk kilátásairól és le
akarjuk vonni a végső következtetéseket, akkor azt mondhatjuk, hogy a
taggá válásunk így – ilyen körülmények között – nem más, mint az
amerikai világrendbe való végleges betagozódást és nem az
önállósulást jelenti.
Magyarország sorsa távlatilag az Uniós csatlakozás, ez nem kétséges. Jómagam sem a csatlakozás, hanem a rossz csatlakozás ellen
vagyok, akármennyire is közhelyesnek tűnő megjegyzés, de így van.
Egy rossz csatlakozás beláthatatlan következményekkel járhat: az
Unióból nincs kilépési lehetőségünk. Nem tehetjük meg thát, hogy nem
foglalkozunk vele, nem foglalkozunk a valódi kérdéseivel, és nem
vehetjük fél vállról ezt a dolgot, mert nagyon sok forog kockán. Aki
most kihúzza magát ebből, az felelős lesz azért, ami bekövetkezik.
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Csikos Petra (Zalaszentgrót Mo.):

ÚTBAN AZ EURÓPAI UNIÓ FELÉ
Mi, magyarok, 1000 éves történelmünk során európainak vallottuk
magunkat. Európainak azért is, mert földrajzi értelemben az Urál
nyugati részéről, vagyis Európából vándoroltunk tovább Európába. Ez
a történelmi előzmény a jelenlegi európai alternatívák közül kissé
ázsiai, de a kereszténység felvétele óta európai. A kereszténység felvételétől a középkoron át megannyi szál kötött össze bennünket Európa
germán, frank, vagy itáliai uralkodóival.
Magyarország ma is hordozza Európa történelmi korszakait, akár
művészetében, akár történelmi traumáiban egyaránt. A magyarok
alkotásai párhuzamba állíthatók Európa valamennyi népének korszakos
alkotásaival. Katalóniától kezdve Milánón át megannyi épületegyüttes
jelzi Európát. De mi, magyarok e kor szelleménk megfelelően éppúgy
megalkottuk a korszakok művészeti filozófiájának megfelelően
alkotásainkat, amelyek mind európai léptékűek. Azaz a román, a gót, a
reneszansz kultúra európai hordozói vagyunk.
Nincs Európában olyan érték, amit csak mi magyarok birtokolunk.
Mienk a Budai vár, a Halászbástya a Mátyás templommal, a kék Duna,
a rajta átívelő hídjaival, a Margit-sziget, és Budapest, amely földrajzi
környezetével a Habsburg, török és római birodalom egykori műemlékeivel egyedüli tárháza az európai kultúrának. Amikor Európa minket
vár, úgy érzem, hogy az európai hatás immár évszázadok óta
Magyarországon jelen van.
Az európai csatlakozást követően új tárháza nyílik meg a nemzetek
kultúrájának beáramlásához, de ugyanakkor hiszem, hogy a magyar
kultúra előretörése is megjelenik, s Lisszabon, Osló, Párizs és Róma
örömmel várja nemzetünk kulturális értékeit. Mivel kis nép vagyunk,
európai uniós tagságunk kapcsán megnő a kistérségek és egyes
közösségek európai kapcsolatának súlya. Nem lesz szükség állami
beavatkozásra, mivel nem a szervezett, államilag finanszírozott
delegációk, hanem az immáron kis közösségek, kultúrát értő, és igénylő
csoportok terjesztik nemzetünk identitását. Ez már ma is így van.
Önállóan szervezett faluközösség utazik Pount Audemer-be Zalaszentlászlóról, magukkal viszik a helyi néprajz, népművészet, népzene
alkotásait, és francia kultúrával érkeznek viszonzásként francia
barátaik. Ausztria még közelebb van: napi kapcsolatban cserél információt a Nyugat-Dunántúl, különösen Sopron, Kőszeg és Szombathely.
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Kiállítások sorozata jelent, jelenik és jelenhet meg Európán belül
Grazban, Bécsben, Münchenben, Párizsban, Londonban.
A magyar nyelv tekintetében különös nemzet vagyunk.Talán
Európa ezer év múlva is büszkén vallja magáénak e kis nép nyelvi
sajátosságait. Talán ugyanezt teszi Európa ennek a kis népnek
zenéjével, történelmi tradícióival, valamint gasztronómiai értékeivel is.
Mi vagyunk az a nép, amely több különleges és egyúttal nehéz
történelmi század nyomán nem veszítette el nemzeti tradícióit. Pedig
volt a nemzet 150 évig török megszállás alatt, majd a Habsburg
Birodalom része, és a legújabb kori történelmünk is rendkívüli. Bár a
keleti népek is megalkották nemzeti értékeiket, mi mindig a nyugatra
orientált népek sorába tartoztunk. Tudósaink, kutatóink művészeink,
mindig Párizsra, Berlinre, Londonra figyeltek... Jó részük ezekben az
európai nagyvárosokban vált híressé, s szerzett tudományos fokozatot.
Jelentős részük Amerikát választotta, de valamennyien hazajárnak,
itthon vannak Európában, azaz a nagy nemzetek nagy szellemei a
középkortól napjainkig átlépték már Európa nemzeteinek határait.
Magyarként egy közösség tagjai: európaiak. Ebbe a körbe tartozik a
határainkon túl alkotó magyarság, legyenek akár Erdély, Kárpátalja, a
Felvidék, vagy a Vajdaság szülöttei. Valamennyien magyarok vagyunk,
a közös Európa érti, és értékeli ezt a sorsközösséget, s talán a trianoni
trauma után az európai tagságunk jelenti az igazi megbékélést.
*
Nem veszhet el nemzeti önállóságunk, hiszen mienk Árpád vezér,
mienk a Szent István-i államalapítás, mienk az Európát védő török
elleni harcok történelme, közte a Nándorfehérvár-i diadal, amelynek
kapcsán Európa minden országában szól a déli harangszó. Mienk a
reformkor Kossuthtal, Széchenyivel, mienk a nagy nemzetek alkotásai
Európában: Munkácsy festményein, Bartók, Kodály zenei művein
átívelve. Mienk a világörökség, Ópusztaszer, az Országház, az
Esztergomi-bazilika, a Lillafüred-i Palotaszálló, a Hortobágy a kilenc
lyukú híddal, a csikósok kurjanásával, a Fertő- és a Velencei-tó, a
Balaton, valamint Hévíz, Hajduszoboszló, Zalakaros termálfürdői,
gyógyszállói.
Európai kapcsolódásunk révén pénzügyi támogatások folytán
megnő annak esélye, hogy a Kárpát-medence természetes élővilága
megfeleljen az európai normáknak, környezeti kultúránk kapcsolódhasson az európai normákhoz, tiszták legyenek vízeink, a puszták és
erdőségeink, ami magával vonzza az európai népek érdeklődését
természeti környezetünk, és nemzeti kultúránk iránt. A magyar nép
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továbbra is vendégszertő lesz, ősi hagyományait ötvözve a mai magyar
kor kultúrájával hívja-várja Európa s a világ népeit.
Ugyanakkor a mi feladatunk nyelvi sajátosságunk miatt felvállalni
a világ kommunikációs rendszerét. Meg kell tanulnunk Európa
nyelveit, az angolt, németet, franciát, mert így tudunk napi
kapcsolatban élni tágabb környezetünkkel. Hiszem, hogyha magyar szó
hangzik fel Strasbourg, vagy Európa parlamentjeinek egyikén, ez
Európa számára is kívánatos. Ez a nyelv önmagában is európai érték.
Bár bonyolult, nehézkes és szokatlan, de európai.
*
Kívánom, hogy ezer év múlva az Európai Parlamentben egy
magyar országgyűlési képviselő magyarul köszöntse az európai népet.
Ha ez megtörténik majd, akkor ez igazolja, hogy az európai csatlakozásunk igaz volt. Így legyen!
Ahhoz, hogy mi meg tudjuk őrízni magyarságunkat, kulturális
emlékeinket, műemlékeinket, hagyományainkat, az Európai Unió
támogatása is szükséges.
*
Jómagam főiskolás szemmel úgy látom, hogy a csatlakozás során a
lehetőségek kitárulkoznak előttünk, mint diákság előtt. A csatlakozás
után egyszerűbben és könnyebben vehetünk részt külföldi pályázatokon, ösztöndíjakon, valamint, aki bátor, és érez magában elég ambíciót,
kitartást, az munkát is vállalhat közülünk az Unióban. Nagy lesz a
verseny, de mint eddig is, bizonyítani kell!
Az infrastruktúra fejlesztésével, egy jó marketinggel lehetővé
válik, hogy egyre többen kapják fel a fejüket a magyar név, és Magyarország említése során. Megnyílnak a határok, reményeink szerint a
turistaforgalom is megélénkül, ezáltal behozva egy új, ismeretlen
kultúrát.
*
Nem szabad elfelejtenünk, hogy mi magyarok vagyunk, és a
csatlakozás után is magyarok maradunk. A Magyar Himnusz a világ
bármely részén ugyanúgy hangzik a magyar szívekben, és ez a fontos!
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ifj. Magyari Csaba (Chicago, IL):

CSATLAKOZUNK VAGY SEM?
Anyukámat rettenetesen idegesíti, ha itt, Amerikában valaki
telefonál, és mondja a szöveget, de nem mutatkozik be. Így hát annyit
megtanultam, hogy először én is bemutatkozom.
Ifj. Magyari Csaba András vagyok – ifjú, mert édesapám idősb.
M.Cs. –, középiskolai tanuló Chicagoban, a W. H. Taft High
Schoolban (6545 Whurlbut St., Chicago, IL 60631), de fél normával
már dolgozom a YMCA-nál vagyok Life-Guard, mert pici korom óta
tanultam úszni, még otthon, Romániában.
Jelenleg 17 éves vagyok. A Bánság fővárosában, Temesvárt
születtem (ma Románia) magyar református családban. Apám
református pap volt, most beteg, nyugdíjas, anyám magyar tanár. Mikor
még kicsi voltam, elváltak, de ha nem Temesvárt lakunk és ők nem
azok, akik, biztosan nem válnak el. Anyám másodszor is férjhezment
egy román származású amerikai állampolgárhoz, és így vagyok én most
itt. Otthon van még két nővérem. Azt hiszem, anyám így próbált
rajtunk segíteni. Bár nagyon kicsi voltam, én még emlékszem, hányszor
volt nálunk házkutatás csak azért, mert mi magyarok és vallásosak
voltunk. Sem anyám, sem apám nem beszélt nekünk erről, de nővéreim
mesélték, sokszor elvitte őket a „szeku”, és mi egyedül maradtunk
otthon. Olyankor a lányok nagyon féltek és mindig azt mondták, én
vagyok a férfi a családban.
Nem sok könyvet, vagy újságot olvasok, de sokat Internetezek.
Erről a pályázatról anyukám szólt nekem, és mert szeretem a történelmet, – itt az iskolában is II. helyezett voltam a történelmi versenyen.
*
Ahogy én látom ezt a Közös Európa dolgot, úgy van, hogy van
ebben jó is, meg rossz is. Vegyük elő a rosszat: A csatlakozás címen
mindenki attól fél, hogy megszűnik a magyarság, nem kell többet a
magyar nyelv, a magyar kultúra, legfeljebb csak a magyar gulyás, mert
látom, hogy azt itt, Amerikában is sokan ismerik és nagyon szeretik.
Még mielőbb idejöttünk, láttam, hogy otthon is egy csomó reklám
angolul, meg franciául van. Nekünk az iskolában már második osztálytól tanították az angol nyelvet – anyáméknak meg az oroszt, – és sok
ismerősöm, aki magyarnak született, de román iskolába járt, kevesebbet
tudott érettségi után saját anyanyelvéről, mint az angolról. A román, az
hagyján, mert nekünk mindig azt mondták, hogy az államnyelveket is
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meg kell tanulni, hogy majd az életben érvényesüljünk. Itt is mindenki
azt mondja, hogy az angolt nagyon jól meg kell tanulni, hogy haladjunk
az életben. Itt sok magyar származású nem is tud magyarul, csak
néhány szót, és ugyanígy a magyar irodalomról és kultúráról sem tud
semmit.
Anyám itt, Chicagóban is tanít magyart és európai kultúrát amerikaiaknak. Voltam pár partyn, de olyanok, mint nálunk az óvodások.
Azt sem tudják, hogy készül a tejből a túró, meg tejfel.
Úgy látom, nagyon jó volna, ha otthon Románia is, Magyarország
is tagja lenne az Egyesült Európának, mert nem lenne határ magyar és
magyar ember között, hiszen Magyarország minden szomszédjánál a
határ mellett magyarok élnek. Így mi is, Romániában. Az én dédszüleim még Makón, Békés megyében születtek, ami akkor még az OsztrákMagyar Monarchia volt, de nagyszüleim már Aradon, Váradon születtek. Romániába pedig nem ők költözködtek, csak a határ a fejük felett!
Ki kérdezte akkor őket, kinek jó ez? Egyáltalán jó-e ez nekik? Volt
úgy, hogy a családok kettészakadtak, évekig nem is láthatták egymást.
Anyám mesélte, hogy nagyapám bátyja Szolnokon élt, 1956-ban és 60ban látogatták meg, de amikor meghalt, már nem engedték el őket a
temetésére. Amíg Anyu egyetemista volt, soha sehova sem kapott útlevelet, sőt 1989-ig, a román forradalomig, egyáltalán ki sem eresztették
az országból. Mikor minket először vitt honismereti táborba Hajdudorogra, Debrecen mellé, sírt a vonaton és azt mondta, hogy a Dédi
mindig azt mondta, hátha mi egyszer megérjük, hogy nem lesz határ
Arad, meg Békés, Arad, meg Makó között...
Ha lesz Közös Európa, nem kell majd útlevél, nem kell a határon
órákat ácsorogni, és aki akar, tanulhat nyugodtan magyarul, vagy
amilyen nyelven akar, és ahol akar, Kolozsváron vagy Szegeden. A
nővérem is számtalanszor mondja, neki Temesvárról sokkal közelebb
volna Szegedre járni egyetemre, mintsem Kolozsvárra, és Szeged is
közelebb volna, ha Csanádnál működne a hármas határ és nem kellene
kerülni Arad-Curtici felé.
Már mielőtt eljöttünk ide, 1999-ben, a tv, a rádió beszélt KeletEurópa-i régiókról, olyan természetes földrajzi egységekről, ahol az
együttműködés könnyebb lenne, ha nem lennének határok. Mert mi
Aradról, Temesvárról könnyebben jutunk el Szegedre, Békéscsabára,
mint Bukarestbe, vagy akár Kolozsvárra. Bukarestben csak akkor
voltam, amikor az amerikai vízumot vártuk, de nem szerettem, piszkos
város, sok a cigány. Erdélyt bejártuk anyámmal, mert a Kolozsvári
Krizsa János Társaság tagja és az értekezleteket hol Kolozsvárt, hol
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Csíkban, hol Sepsiben tartották. Itt minden nagyon tetszett, olyan
szépek a városok, mint egy-egy történelem könyv. Az amerikaiak ezt el
sem tudják képzelni.
Miért szűnne meg a magyarság az angol nyelv mellett, ha a
magyarok nem adták fel magukat Romániában majdnem, vagy talán
több is, mint 80 év alatt? – Csak aztán vigyázni kell, hogy az Egyesült
Európában a kis népeknek is legyen iskolájuk, újságjaik, színházuk stb,
és az Egyesült Európa ne legyen egy új Szovjetunió, amely csak ki
akarja használni a kisebb népeket – pl. olcsó munkaerő. A gyenge
segítség is kell, márpedig az orosz elnyomás után a magyaroknak is, a
románoknak is kell egy kis nyugati segítség. Persze, a románokkal itt is
baj van, mert sokat lopnak. – Nevelőapám azt mondja, ezt még
századokkal ezelőtt örökölték a görög fanarióta uralkodóktól, és baj
van a cigánysággal, amely egyre jobban szaporodik ezekben az
országokban. Véleményem szerint a magyaroknak nem a románoktól
kellene félnie és fordítva, hanem a cigányoktól, mert azok sokan
vannak, nem szeretnek dolgozni, és erőszakosak. A nagy európai
államok, Németország, Anglia, Franciaország adják e a jó tanácsot a
kicsiknek? – Magyarország és Románia, küldi vissza a cigányokat
hozzánk. De ők miért nem találtak már ki valamit, hogy megoldják a
kérdést? Van egy jó magyar közmondás: „Aki nem ad kalácsot, ne
adjon tanácsot”. Erre kellene gondolniuk a nyugati politikusoknak is.
Lesz és van is egy-két megoldandó probléma, de az egyesülés
elsősorban nekünk magyaroknak jó lenne: összejárhatnánk, tarthatnánk
a kapcsolatot. Ettől erősebb lenne a magyar kultúra és a magyar
öntudat. Akkor nem mondhatnák senkinek sem Temesvárt az autóbuszon: „Nu vorbi ungureste, esti in Romania” (Ne beszélj magyarul
Romániában vagy), mert Európa mindenkié, aki európai.
Otthon magyar iskolába jártam, nem is sokat tudtam románul,
utáltam a románt, mert nagyon hosszú leckék voltak, de itt Chicagoban
több román származású barátom van. Közösen európaiaknak tartjuk
magunkat. Otthon – mert a suliban volt román tagozat is –, a szünetben
mindig verekedtünk, főleg a futball-meccsek miatt, de itt segítjük
egymást. Itt ők is ugyanúgy kisebbség, mint mi és most nekik mondják:
„Tanulj meg angolul, ha Amerikában érvényesülni akarsz!”
Én romániai magyar vagyok, az anyanyelvem magyar, a kultúrám
a magyarokhoz köt, de a földrajzi hovatartozásom, a születésem helye
Romániához, a románokhoz. Azonban itt, Amerikában jöttem rá, nem
az a lényeg, ki a magyar, ki a román, hanem hogy mindkét ország
Európában van. Anyám az iskolában mindig azt mondta a gyerekeknek:

43

„Nem azt kell keresni, ami elválaszt, hanem, ami összeköt!” Jó volna,
ha ezt a politikusok is tudnák, és politikájukkal valóban a nép, a
tömegek érdekeit keresnék, nem saját vagy kisebb csoportok érdekeit!
Bízom abban, hogy az Egyesült Európa a magyarság jövőjét
jelenti, mert lehullnak az elválasztó határok.

Veres Gusztáv (Cleveland, Ohio):

BELÉPJEN-E MAGYARORSZÁG
AZ EGYESÜLT EURÓPÁBA?
Magyarország népe történelmének ismét egy sorsdöntő fordulópontjához érkezett: Felmerült a kérdés, hogy belépjen-e Magyarország
az Egyesült Európa néven ismert még új nemzetközi szervezetbe, vagy
sem? Ennek az Egyesült Európának a lényege talán a következőképpen
vázolható:

Az „EU”
A nyugat-európai kormányok a Kr. u. 2. évezred végén, egy-két
ország kivételével nemzetközi megállapodást kötöttek egymással, hogy
gazdasági szempontból, közös pénznemet létrehozva mint egymás
szerves részei működnek majd. Az így megalkotott államszövetséget
European Union-nak, röviden „EU”-nak keresztelték, amelynek
központi kormánya a tagállamok küldöttségeinek részvételével
Brüsszelben székel. Ez a kormány hozza meg az EU tagállamai részére
a gazdasági döntéseket és veri számukra az új közös pénzt, az „euro”-t.
Mint a gazdasági és pénzügyek teljhatalmi irányítója, az EU kormánya
jelentős politikai befolyással bír a tagállamok kormányaira. Elsődleges
szempontja az, hogy a tagállamok termelése simán működjék, a javak
zökkenésmentesen szállíttassanak rendeltetési helyeikre és persze, hogy
egy bizonyos európai minőségi mértéket is megüssenek. Hogy ezt mindenütt kifejleszthesse, új utakat is építtet, ahol szükséges, iparágakat
fejleszt, így jelentős környezeti átalakításokat is eszközölhet.
Sajnos, ebben az államközi szerveződésben a lakosság néprajzi
fejlődésének vagy hanyatlásának kérdése, a nemzeti hagyományok, a
nemzeti műveltség, emlékművek, ereklyék és nem utolsó sorban a
nyelv, tehát az ősi népi/nemzeti azonosság, a népi/nemzeti
azonosságtudat, vagy semmi szerepet nem játszik, vagy legjobb
esetben erősen harmadrendűt.
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Egy történelmi példa
Korunknak ez a gazdaságpolitikai jelensége emlékezteti az embert
pl. az Egyesült Államokra. Ha nem is tökéletes ez a hasonlat, de igaz,
hogy itt is egyenként léptek be az eredeti gyarmatok, azaz államok az
„Egyesület”-be, az 1776-os Függetlenségi Háború után. Hogy miként
és főleg hogy hova fejlődött ez az egyesület kétszáz-egynéhány éves
történelme folyamán, azt mi, amerikai magyarok tapasztalhatjuk és
saját szemünkkel láthatjuk. Tudjuk, mi történt a XIX. századbeli
polgárháború előtt: még száz esztendős sem volt ez az ország és
megalakult a Déli Államok Szövetsége, amely nem óhajtott többé az
Egyesületbe tartozni. Talán éppen az 1848-as magyar szabadsáharc
szele hozta a déliek felé az üzenetet, avagy később Kossuth apánk
Amerikában elhangzott örökbecsű szavai. Mint eredetileg az angol trón
elleni függetlenségi harcban ezúttal a déliek keltek fel a központi
kormány ellen, hogy kivívják függtlenségüket. Több, mint öt éven
keresztül dúlt a háború, sok tízezren estek el és óriási volt a pusztítás.
Az Egyesület győzött, de a lelki sebek talán még a mai napig sem
hegedtek be teljesen. Az ország ipara, kereskedelme azonban szinte
kimeríthetetlen természeti kincsei folytán rendkívüli fejlődésnek indult,
és meg sem állt, amíg világelsővé nem lett mind gazdasági, mind pedig
katonai téren.
Ennek egyik eredménye az lett, hogy az ország más életterek
ügyeibe is tevőlegesen beleszólt és hol óriási pusztítást segített végezni,
hol pedig a lerombolt országokat felépíteni, politikai irányzatait
alakítani.
A XX. században a világháborúk után az ország ugyan a világ első
ipari/katonai hatalmává vált, azonban szinte egyidejüleg fokozatosan a
szabadosság útját követve az erkölcsi hanyatlás lejtőjére került. Itt, a
szabadok földjén, a mesterkéletlen lelkületű, istenfélő, főleg angolszász
fajú keresztény nép között a rendkívül élelmes idegen bevándorlók a
megélhetés, haszon és hatalomszerzés aranybányájára leltek. Ma már
ott tartunk, hogy az idegenek és azok leszármazottai kezében van szinte
minden hatalom és ők ezt a hatalmat nem ennek az országnak, hanem
saját érdekeik szerint használják. Még hangzanak a régi hazafias
szólamok, még puffognak a fülbemászó, kissé kopott jelszavak, de az
ország a valóságban már nem független.

Magyarország különleges helyzete
A Kárpátok övezte Szent István-i Magyarország a világ legtökéletesebb földrajzi és népi egysége volt ezredéven keresztül, egy különálló
élettérben a Kelet és Nyugat között. Együtt védte Európát a Szent
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Korona minden népe. Régészeti, nyelvészeti kutatások már megállapították, hogy a magyar vezetőnép nem a Kr. u. 896-os Honfoglaláskor
érkezett ide, hanem évezredekkel korábbi kárpát-medencei múltra
tekint vissza. Tehát aligha van nálunk, magyaroknál európaibb nép a
térségben. De ha csak a Szent István-i államalapítástól és a kereszténység felvételétől számítanánk szülőhazánk európai mivoltát, akkor is
büszkén mondhatjuk, hogy Magyarország egyike volt Európa első
három apostoli királyságának. Hol volt akkor még Belgium, Ausztria,
v. Németország? Még legfeljebb csak más néven léteztek, vagy mint
tartományok. Magyarország viszont azóta is egy néven létezik Attila
király óta, mint Hungária. Tehát a mai európai tagállamok történelmileg és erkölcsileg aligha jogosultak arra, hogy Magyarország EU
tagsága felett törjenek pálcát...

Vélemény a kérdésben történő döntéshez
Sajnos, mi Nyugatra kivándorolt magyarok ebben a döntésben való
részvételre nem jogosultunk. Erre csak a történelmi Magyarország
magyar lakosságának van erkölcsi joga. Mi, csak véleményt nyilváníthatunk. Tudta ezt is az a nagy magyar hazafi, aki a kora XX. századbeli
tanaiban lefektette, hogy a mindenkori magyar kormányoknak joga és
kötelessége visszatelepíteni a Hazába a világ minden táján elszórt és
oda kenyérgondok miatt kikényszerített magyart. A jövőbe tekintve jót
akart népének, mégis vértanúság lett a sorsa.
Most nem az EU-ba való rohanás a helyes út, hanem a nemzet
történelmi öntudatának és önbizalmának szívós felépítése. Minden
magyarnak meg kell ismernie, mi történt Trianonban! Az Entente
Cordiale néven ismert győztes nyugati nagyhatalmak a „kis antant”
hazugságait elfogadva feldarabolták a legtermészetesebb gazdasági
egységet, a történelmi Hungáriát s ezzel mérhettlen csapást mértek a
magyarságra, de a vele évszázadokon át társ- és sorsközösségben élő
népekre is. Tudja meg az EU is, hogy kötelessége felülvizsgálni és
orvosolni a szörnyű jogsértést! Addig pedig fontos a nemzet tekintélyét
újra helyreállítani.
Ne csak a paprikás szalámit, a libamájat, a cigánzenét, és a bájos,
vendégszerető, népviseletbe bújtatott menyecskéket fitogtassák a
nyugati uraknak a magyar külképviseletek. Hagyjanak fel egyszer s
mindenkorra a kétértelmű, buta és egyáltalán nemzetgyalázó jelmondatokkal, mint pl. „Hungary for Love” (Magyarország „éhes a szerelemre”); „Taste of Hungary” „Magyarország íze” – amit megehet a
Nyugat!... Ne úgy igyekezzenek üzletelni a külfölddel, hogy közben
lejárassák és lemosolyogtassák az országot!
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Ehhez szervesen kapcsolódik az ország nevének újraértékelése,
mint a legjelentősebb és leggyakrabban használt nemzeti jelképé.
Ennek a szerény eszmefuttatásnak egyik fő célja, hogy rávilágítson a
jelképek fontosságára az országok szempontjából.

Jelképeink védelmének fontossága
Jelképeink megmaradásunk zálogai, és mindenáron oltalmaznunk
kell őket: a nyelvünket, a Szent Koronát, az Aranybullát, népi értékeinket, a magyar földet! Hosszabb távon ezeket mind elveszítenénk,
hogyha az EU-ba lépnénk!
Az EU-tól való függetlenségi döntéssel egyidejűleg nagyon
esedékes volna Magyarország külföld felé vetített nevének, mint leggyakrabban észlelt elvont jelképének, az eredeti latin alakjára való
módosítása. Ez a név az angol világnyelven az angolos ragozású
„Hungary” szó, amelyet legtöbb esetben helytelenül ejtenek ki, így
rendkívül előnytelen a magyarságra nézve. Jelképi szempontból nem
hogy használna, de egyenesen árt nemzetünknek. Érdemes vele egy
kicsit részleteiben is foglalkozni.
Nyelvészetileg a „Hungary” szó ugyanabba a csoportba tartozik,
mint az „Araby”, „Germany”, vagy „Italy” szavak. Az angol nyelv
azonban tartalmaz latin ragozású országneveket is, mint a „Bulgária”,
„Albania”, vagy „Rumania”. Az utóbbit az oláhok – igen fondorlatosan
– „Romania” névre keresztelték, mert gondos figyelmet szenteltek
országuk nevének jelkép erejére. Az angolos ragozás az országok
neveit egy-egy szótaggal a négy szótagosról három szótagosra rövidíti
és ezzel a kimondó, a hallgató, vagy az olvasó tudata alatt az ország
tekintélye is csorbát szenved.
Ezt a kicsinyítést a „Hungary” szó esetében sokan még fokozzák
azzal, hogy pontosan úgy ejtik ki a szájukon, mint ahogyan a „hungry”
melléknevet kell. Csak úgy átsiklanak rajta, mintha szégyelnék kiejteni; elsietik, mintha mielőbb túl akarnának lenni egy kellemetlen szón.
Ezek háromszorosan vétkeznek Magyarországgal szemben: 1.)
Földrajzi tulajdonneve helyett egy melléknévvel illetik; 2.) Három
szótagját és magánhangzóját kettőre csökkentik; 3.) Az „éhes” melléknévvel csúfolják! Teszik ezt angol anyanyelvűek és magyar anyanyelvű majmolóik egyaránt, – tisztelet a kevés kivételnek. Pedig a szótárak
félreérthetetlenül meghatározzák, hogy a „Hungary” főnevet három
szótaggal kell kimondani: „Hun-ga-ry”, míg a „hungry” melléknevet
kettővel: „hung-ry”.
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Szomorú, hogy Hazánkban és Nyugaton díszelgő iskolázott
hazánk-fiai/lányai közül sokan állandóan helytelenül ejtik ki szülőhazájuk nevét, nyilvánosság előtt is. Ezt az akarva-akaratlan elkövetett
csúfolódást időszerű lenne megszüntetni, mert ártalmas Magyarország
tiszteletére nézve. Az ország megbecsülésének egyik legfőbb feltétele,
hogy a nemzetközi téren ismert neve kifogástalan legyen. A „Hungary”
név nem az, de a „Hungária” feltétlenül igen. Négy szótagját nem lehet
elharapni, belőle természetesen képződik a „Hungarian” főnév, illetve
melléknév.

Összefoglalás
A Nyugat hagyta vérezni Magyarországot évszázadokon át.
Népünk iránti rokonszenvet csak hősi szabadságharcaink ébresztettek
benne.
Ma csonka szülőhazánk és elszakított testrészei „fejleszthető” és
kiaknázható területnek igérkezik a Nyugat számára. A nemzetközi
beállítottságú hazai kormányok az országot végveszélybe sodorták a
magyar föld, a magyar tulajdon áruba bocsájtása által. Ez a folyamat
még fel is gyorsulna, ha Magyarország az EU-ba lépne:
1.) Az élelmes, lelkiismeretlen törtetők eladnák, azaz megvásárolnák a magyar földet.
2.) Az EU-ban, mivel kizárólag anyagi alapon áll, lassan és
biztosan eltűnnének a nemzeti jelképek, értékek: a magyar nyelv és
vallás, továbbá a parasztság, a nemzet megmaradásának pillére, megtartó ereje.
3.) Az EU-ban a függetlenség ismeretlen fogalom lesz és világhatalommá fejlődése esetén a ráirányított tömegpusztító fegyverek
célpontja lehet.
Tehát harcolni kell az 1956-ban követelt politikai semlegességért,
mert lesz még nemzethű vezetés Magyarországon, amely okosan építi
majd a megértés és békés együttműködés hídját a szomszédos országok
felé, amely még arra is képes lehet, hogy Trianont közérdekből békés
úton felszámolja.
Magyar nyelvünkben, tiszta szándékainkban, jelképeink oltalmazásában és a Kárpát-medence népeivel fenntartott kapcsolatainkban
rejlik Hungária megmaradásának kulcsa!
HISZEK EGY ISTENBEN,
HISZEK EGY HAZÁBAN,
HISZEK EGY ISTENI ÖRÖK IGAZSÁGBAN,
HISZEK MAGYARORSZÁG FELTÁMADÁSÁBAN!
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ÁMEN.

Zászlós-Zsóka György (Kalifornia):

EGYESÜLT EURÓPA... FREE TRADE...
GLOBALIZÁCIÓ...
Vagy kétezer esztendővel ezelőtt, a világuralomra törő Római
Birodalommal folytatott sok évszázados küzdelem után, etruszk
rokonaink választás elé kerültek, hogy elfogadjanak-e Rómától egy
becstelen békét, vagy tovább harcoljanak és vállalják a becsületes
nemzethalált. Az etruszk nép az utóbbit választotta és le is tűnt a
történelem színpadáról örökre. A római történetírás azután gondoskodott arról, hogy az utókor a legelítélőbb hangnemben emlékezzen meg
erről a jobbsorsra érdemes, magas kultúrájú, nemes népről.
A sok évszázadon át idegen nagyhatalmi törekvésekkel szemben
folytatott küzdelmekben megfogyatkozott magyar népünk is többször
állt már hasonló dilemma előtt. Felszámolásunkat legutóbb Sztalin
bolsevizmusa pusztán vagonkérdésnek tekintette és az Európai Unióba
való belépés előtt a Sors ma is hasonló választás elé állított bennünket,
mert ha a csatlakozás úgy történne, hogy bizonyos, alább részletezett
feltételek biztosítására nem kapnánk garanciát, az egyenlő lenne a
biztos nemzethalállal, amelyből feltámadás többé nem lenne!
Ben Gurion izraeli elnök volt az első, aki az Európai Unió
gondolatát nyilvánosságra hozta 1948-ban, mégpedig olyan formában,
hogy felvázolta a világ nagy gazdasági egységeinek létrehozására már
akkor készülő terveket, amelyekről rádiószózatában úgy nyilatkozott,
hogy azok „na nem most, hanem majd csak úgy ötven év múlva”
alakulnak ki. Ezeknek a gazdasági egységeknek egyike volt az Európai
Unió, de ezt mi akkor még nem tudhattuk.
Az Európai Unió nem az európai országok népeinek egymás iránti
vonzódása következtében – az ő kívánságukra – látott napvilágot,
hanem magas szinten, nemzetközi érdekcsoportok egymás közötti
megállapodásai hozták létre az európai népek számára és... azok
megkérdezése nélkül!
Ez a „közösségi módszer” nem valami új koncepció, hanem már
50 éves sikertörténete van, amelynek főbb állomásai az Európai
Gazdasági Közösség, majd a Gazdasági és Pénzügyi Unió és a közelmúltban létrejött Politikai Unió voltak, s ez a közösségi módszer az
Unióra ráruházott szuverénitások kollektív gyakorlását valósítja meg és
az Európai Unió kormányzati formáját takarja.
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E „sikertörténet” számára a gazdasági szféra tört ellenállhatatlanul
utat mind a maga, mind pedig – kisugárzó hatásaként – minden
kapcsolódó szférára, a közlekedéstől a környezetvédelemig, a
szociálpolitikától a kultúráig és a kül- és belbiztonsági politikától a belés igazságügy szférájáig”. Ez más szavakkal azt jelenti, hogy a
tagállamok népe által megválasztott politikusok kezéből minden
„kapcsolódó szférában” az ismeretlen, láthatatlan, megfoghatatlan és
így ellenőrízhetetlen „korporációs globalisták” kezeibe siklik át az
irányítás joga.
Az Európai Unió különálló világpolitikai tényező lesz, amelynek
önálló stratégiája és önálló eszközrendszere van (vagy lesz?), azonban
a tagállamok nem lépnek katonai szövetségre, mert az egész Európai
Uniót az amerikai „umbrella-ernyő” veszi szárnyai alá és védelméről a
NATO gondoskodik.
E „kölcsönös előnyökön” alapuló és „emelt színtű, de demokratikusnak nem nevezhető megegyezés először a II. világháború győztes
demokratikus államai között jött létre, amelyből a két világháború
vesztesei ab ovo ki lettek zárva. Ám minthogy Európai Unió csak
minden európai állam részvételével képzelhető el, lehetővé tették, hogy
a volt vesztes államok is – amelyek szinte teljességükben a szovjet
uralomnak alávetett, fél évszázados rablás után szabaddá vált, de
lerongyolódott, elszegényeített népekből állnak –, csatlakozhatnak
Uniójukhoz, bár, természetesen csak bizonyos feltételek teljesítése
mellett, amely feltételeket megint csak nem közös érdekegyeztetés
alapján állapították meg, hanem az alapítók írják elő a csatlakozóknak.
Az Európai Unió alapítói a közösség együttműködését az eredetileg
elképzelt nemzetállamok kiiktatása helyett nemzetek feletti szintre
emelték, mert egyetlen európai állam lakossága sem volt eddig
hajlandó beleegyezni nemzet-államiságának „kiiktatásába”. Ahol pedig
ezek a feltételek hiányoztak, ott csak a közösségesítés előkészítését
indították meg, „emelt szintű” kormányközi együttműködés formájában. Ez a közösségesítés a Közép-Európa kellős közepében
központias helyet elfoglaló Magyarországgal a mai napig azért nem
történhetett – és a jövőben is csak szigorú és tetemes megkötésekkel
történhet majd – meg, mert az nem járt kölcsönös előnyökkel, ahol
pedig csak emelt színtű kormányközi együttműködést vezettek be a
közösségesítés előkészítésére, ott egyéb feltételek is hiányoztak.
Bár a busásan finanszírozott toborzó propaganda szerint az
Unióhoz való csatlakozás teljes „partnership”-pel és nagy gazdasági
előnyökkel kecsegteti a későbbi csatlakozókat, minduntalan felszínre
kerül egy bizonyos fajta fenyegetés is – the stick and the carrot,
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ahogyan az angol mondja –, hogy ez a csatlakozás egy „must”, azaz
kötelező; mindenhol együtt kell élni vele és „ellensége mindenki a
szabadságnak, aki mielőbbi csatlakozásunknak keresztbe tesz!”; vagy:
„az idő nagyon sürget, mert a tárgyalások a legdöntőbb szakaszukba
jutottak, s Bruxelles komolytalan tárgyalófélnek tekintheti Magyarországot!”
Ami a szabadkereskedelmet – free trade – illeti, az nem amerikai
találmány és nem azonos az amerikai elnökről elnevezett „Reaganizmussal; azt az angol ipari forradalom után vezették be az angol gyári
termékek eladására a világban, hivatalosan pedig a múlt század elején a
demokratizálódó Angliában ismerték el először, nagyrészt Churchill
későbbi világhíresség közreműködésével.
A két világháború győzteseként iparilag óriássá fejlődött Amerika.
Reagan elnök alatt alkalmazta az egész világra ezt a meglehetősen
authoritatív, nem nagyon demokratikus gazdasági elvet, amelyet ezután
azonosítottak magával a demokráciával. A free trade mottója, hogy
csak annak van joga gyártani, aki olcsóbban tud. Ennek a elvnek
alapján olcsó bérért dolgozó államok rohamosan ipari nagyságokká
emelkedtek, majd kapitalistákká váltak maguk is, de miután
meggazdagodtak, nem voltak hajlandók tovább olcsó pénzért dolgozni,
hanem ők is más, olcsó bérű államokat kerestek és azokkal dolgoztattak.
Ez a folyamat azonban csak addig tarthat, amíg akad elég olcsó
bérért dolgozó nép. De amikor azok is keserves erőfeszítés árán mind
meggazdagodnak, ez a nagyszerűen jövedelmező rendszer megbukik,
saját zsírjába belefullad, mert bár irgalmatlan mennyiséget termel, de
nincs, aki megvegye. A szakértők ezt úgy fogalmazzák, hogy a free
trade is egy organizmus, amelyik megszületik, felnő, megöregszik
és...meghal. A jelen pillanatban pedig már haldoklik.
Minden történelmi korban akadtak hódítók, akik az uralmuk alá
akarták hajtani az egész világot, de eddig ez még senkinek sem sikerült.
Ezután sem sikerül! A magyar közmondás szerint: „a jegenyefák
nem nőnek az égig!”
Voltak politikai hódítók, akik koruk fegyvereivel akartak hódítani;
voltak vallási hódítók, akik azt mondták, hogy a lelkeket akarják
meghódítani; s voltak világnézeti hódítók, akik politikai doktrinákkal
akartak a világ fölött uralkodni. Különbség közöttük csak technikai
felkészültségükben van, noha ez jelenti a legnagyobb veszedelmet,
mert ahogy az idő halad, egyre pusztítóbb fegyverek állnak
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rendelkezésükre. Az eddigi tapasztalataink alapján feltételezhető, hogy
előbb sikerül elpusztítani Földünket, mint „globálisan” meghódítani.
Az egész glóbot, de egyetlen kontinenst sem lehet demokratikusan
kormányozni, mert a nemzeti szintet meghaladó kormányzatok,
amelyek ráépülnek a jelen – helyi-járási-vármegyei-nemzeti – kormányzatokra, elszakadnak a néptől. Ezen pedig nem segít az sem, ha
5-6 billió embernek papíron jogot adnak a globális bíróság előtti
megjelenésre, mert nem lehet vitás, hogy ott a globális vezetők akarata
érvényesül, nem az egyének – vagy akár a nemzetállamok – igazsága!
A North Atlantic Treaty Organization Kennedy amerikai elnöknek
abból a gondolatából támadt, hogy a világbékét úgy lehet a legjobban
biztosítani, ha Amerika gyártja a tömegpusztító fegyvereket, amelyeket
az európai államok megvesznek, Amerika pedig, mint egy védelmi
ernyőt – az Atlanti umbrellát – tartja a nyugati hatalmak feje felett. A
„hidegháború idején jó szolgálatot tett a nyugati Szövetségeseknek,
még inkább pedig országaik közgazdaságának, a hidegháború
megszűntével azonban a NATO kiöregedett, jelentősége megszűnt,
szerepe befejeződött. Hogy azonban ennek a hatalmas organizációnak
beszüntetése ne juttassa csődbe Amerikát, szüntelenül folyik a kutatás
valamilyen katonai célpont felfedezésére, vagy teremtésére a világban,
hogy fenntartását megindokolhassák az amerikai adófizetők előtt.
Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk első feltétele, hogy ne
szoruljunk a már EU-tagállamok anyagi megsegítésére, sőt NATOtagságunk költségeit is fedezni tudjuk, mert arra azok nem hajlandók.
De az első Trianoni Békediktátum Magyarországot, egy gazdag és
boldog országot, egy szegény és boldogtalan országgá tette, bizonyíthatón oktalanul, jogtalanul és igazságtalanul, pusztán az erőszak
eszközeivel. A második Trianon megismételte az első Trianon hibáit, s
egy ördögi politikai és erkölcsi rendszerű, mélységekbe zuhant
kultúrájú idegen nagyhatalom félévszázados kiszipolyozó rabszolgaságába kényszerítette magyar népünket.
Hogy a megszabott csatlakozási feltételeknek megfeleljen, kormányunk már kiárusította a volt magyar Honvédség minden vagyonát,
stratégiájából törölte a Haza védelmét és biztosítását, szélnek eresztette
legértékesebb személyzetét, átalakította tradícionális nemzeti hadseregszervezésünket és ledegradálta a Honvédség vezetőit a miniszteriális
szint alá. Hazánk önvédelmi eszközeinek saját gyárainkban történő
előállítása helyett pedig megvásárolja idegen hadseregek kimustrált
harceszközeit, amelyekkel készen áll arra, hogy idegen parancsnokságok parancsára bármikor megtámadjon idegen országokat, amelyekkel
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nekünk semminemű háborúskodnivalónk nincs, sőt arra is felkészül,
hogy terroristáknak kikiáltott szabadságharcosokat üldözzön a világ
túlsó oldalán, akiknek érthető felháborodását illetéktelen beavatkozásunkkal kiválthatják és jogos bosszújukat – távoli nagyhatalmak helyett
– a mi közelebb fekvő országunk és népünk nyakára hozhatják.
Az EU-csatlakozás másik fontos kelléke a kötelező alkotmánymódosítás. Ez nem csak az ország szuverénitását érintené súlyosan, hanem
– elsősorban – nemzeti gondolkodásmódunkat és érzéseinket. Mint két
világháború vesztes népe, kénytelenek volnánk igaznak elismerni és
gyermekeinkkel is elismertetni azt a töméntelen hazug rágalmat,
amelyekkel ellenségeink megindokolták az ellenünk elkövetett atrocitásokat, országcsonkításokat, gyalázkodásokat, hamis tanuskodásokat és
rossz hírünk keltését a világban. Velünk pedig és utódainkkal
felszabadításként ünnepeltetnék országunk szovjet megszállását,
anyáink, feleségeink, leányaink brutális megbecstelenítését, fiaink
elhurcolását, népünk, országunk sokszoros kirablását; és megtagadtatva
bajtársaink két világháborúban a Hazáért hozot életáldozatát,
ellenségeink győzelmét ünnepeltetnék velünk!
Tekintve pedig, hogy a globalizációban való részvétel haszonélvezői várhatóan a „képzettek és gazdagok lesznek” – valamint azok az
idegenek, akiket mind a bolsevizmus, mind a demokrácia a magyar
őslakossággal szemben az elmúlt fél évszázadon át pártfogolt és
nyakára ültetett –, a csatlakozás igazi vesztese a színmagyar lakosság
lenne, amelynek, mint Izraelben a palesztinoknak, Amerikában pedig
az odahurcolt néger tömegeknek, vagy rezervációkba terelt indiánoknak, a „welfare”-sors jutna saját hazájában.
Nekünk, magyaroknak azonban más – sokkal súlyosabb – meggondolnivalóink is vannak, mint a más nemzetiségű tagjelölteknek, és még
akkor sem szabad belépnünk bizonyos előfeltételek kikötése nélkül, ha
gazdaságilag valóban jobban is járnánk. Minket ugyanis – azon felül,
hogy országunkat feldarabolták és lakosságát elcsatolták, vagy felhigították – megbélyegeztek a világ közvéleménye előtt, mint az I. világháború kirobbantásáért és pusztításáért felelős nemzetet, majd felelőssé
tettek a II. világháborúban a zsidóságot ért atrocitások elkövetéséért is.
Ha mi ezzel a két stigmával csatlakozunk az Európai Unióhoz, soha
többé alkalmunk nem lesz nevünk tisztázására és mint mea-kulpázó
bűnösöknek, szégyenbélyeggel homlokunkon kell vezekelnünk ezer
évig, vagy... amíg írmagunk is kipusztul.
A tülekedés az EU-tagságért tehát nekünk nem nemzeti érdekünk!
Jobban járunk, ha türelemmel kivárjuk, hogy merre dől el a válaszút elé
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került világ – és benne az Európai Unió – sorsa és inkább felhasználjuk
ezt az alkalmat arra, hogy sajátos magyar sorskérdéseinket a világ népei
elé teregessük.
Az európai hatalmak vezetése alatt álló, I. világháború után létrehozott Népszövetség még úgy-ahogy, egyenlőségi alapon működött,
amelyből ki is lehetett lépni, ha valamelyik tagállam csalódott várakozásában.
A II. világháborút követően felállított Egyesült Nemzetek Szövetségének alkotmánya szerint már négy vétójoggal és több szavazattal
felruházott fő- és szuperhatalmat ismer el a többi kisebb-nagyobb kis és
közepes hatalom fölött. Ebben a világorganizációban a Négy Nagyot
Churchill Sztalin generalissimusznak adott magyarázatában négy
gazdag emberhez hasonlította, akiket körülvesz a kiszolgálásukra
rendelt többi nemzet.
A Világkormány alatt működő, „korporációs globalizáció” viszont
már az amerikai demokrácia mintájára felépített, amerikai tradíciókból
táplálkozó, végleges organizáció lesz, amelyből nincs kilépés, nincs
visszaút, s ennek az elvnek biztosítására nem csak a lakosságot keverik
szétválaszthatatlanul össze egy bizonyos faji recept szerint, hanem
minden gazdasági, pénzügyi, politikai és egyéb kapcsolat, valamint a
mesterségesen megtervezett, új, közös kultúra is menthetetlenül örökre
összekeveredik és a tagállamok népeinek egyéni kultúrája felismerhetetlenül feloldódik benne. Akik pedig ezt az új Európai Uniót szétszakítással fenyegetnék, azokat a Sherman-methódussal ugyanúgy megleckéztetnék, ahogy Amerika a polgárháborúban saját déli államaival már
megtette.
Nekünk most egyetlen elsietett, vagy ballépés élet-halál kérdése
lehet! Ha az Európai Unió valamilyen oknál fogva nem válik be, más –
szerencsésebb – nemzetek azt még túlélhetik, a mi számunkra azonban
már nem lenne kilépés, nem lenne visszatérés egy önálló nemzeti létbe!
Mindennek tudatában tehát világos, hogy nemzetünk csak akkor
léphet be az Európai Unióba, ha először az Európai Unió elfogadja
Magyarország alábbi pontokban lefektetett, minimális belépési feltételeit:
1. Az Európai Unió elismeri a magyar nemzet több, mint ezer
esztendős történelmi tulajdonjogát és fennhatóságát az egész KárpátDuna-medence területére.
2. Az Európai Unió elismeri és támogatja a magyar nép kárpátmedencei rendezőhatalmi hivatásának jogosultságát és feltételeit.
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3. Az Európai Unió elismeri, hogy Magyarország ezer éves küzdelmes története folyamán sorozatosan és áldozatosan vállalta az önvédelmi harcot a hódító tatár és iszlám népek ellen Európa keresztény országainak védelmében is, amely háborúkban a magyar nép súlyos vérveszteségeket szenvedett, de igen kevés támogatást és elismerést kapott.
4. Az Európai Unió elismeri, hogy a két világháború kirobbantásában Magyarországnak semmiféle bűnrészessége nem volt, ezért a háborús bűnösség vádja miatt kiszabott mindennemű büntetést igazságtalannak minősít.
5. Az Európai Unió tudomásul veszi és elismeri a magyar álláspontot, hogy az I. világháború után Trianonban aláíratott békeszerződés
diktátum volt, a magyar kormány csak az erőszak kilátásba helyezésével való fenyegetésnek engedett, amikor aláírta azt és ezért a magyar
nép azt semmisnek tekinti.
6. Az Európai Unió elismeri, hogy a Magyar Királyság színmagyar
lakosságú országrészeinek a Trianon-i Magyarországhoz való visszacsatolása az 1930-as évek végén a Nyugati hatalmak beleegyezésével
történt és a magyar népet az igazságosság alapján jogosan megillette,
függetlenül a döntőbíróság tagjainak személyi összetételétől, valamint,
hogy a második Trianon következtében okozott károkért a visszacsatolt
területek magyarságát megfelelő erkölcsi, személyi és vagyoni kártérítés illeti azok részéről, akik az érintett lakosságot megkárosították.
7. Az Európai Unió Magyarország részvételét a II. világháborúban
a Szovjetunió elleni önvédelmi háborúnak ismeri el és így törvényesnek
ítéli, a második Trianon-i diktátum rendelkezéseit is semmisnek tekinti.
8. Az Európai Unió mindent elkövet a két világháború következtében a Magyarország ellen hozott igazságtalan ítéletek orvoslására és az
okozott károk jóvátételének ügyében a mindenkori magyar kormány
segítségére lesz, hogy országunk az Európai Unió gazdasági követelményeinek is képes legyen eleget tenni és ne szoruljon a két világháborún meggazdagodott hatalmak könyöradományaira, s a gazdasági
lemaradás miatt már előre beígért bírságok megfizetésére se legyen
kötelezhető.
9. Az Európai Unió tudomásul veszi és erkölcsi elégtételt szolgáltat a magyar népnek azért, hogy legkevesebb hat ízben az ország zsidó
kisebbsége érdekében feláldozta saját nemzeti érdekeit, amiért a
magyar kormányzatot nem bírálat és vádaskodás, hanem köszönet és
hála illetné meg zsidó kisebbsége részéről.
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10. Az Európai Unió gondoskodjon arról, hogy Magyarországnak az
Európai Unióhoz való csatlakozására vonatkozó minden tárgyalás teljes
szövegét és eredményét a magyar parlament kellő időben terjessze
megvitatásra az egész magyar nemzet elé; valamint tegye lehetővé,
hogy az országcsonkítás és fél évszázados szovjet rémuralom
következtében Magyarországról kiszorult s a világ minden tájára
szétszóródott összmagyarság szavazata döntsön az Európai Unióhoz
való csatlakozás ügyébn, amely jogot 1919-ben megtagadták tőle
Versaillesben.
Az Európai Unió figyelmét fel kell hívni arra a magát állandóan
megismétlő és beigazoló tényre, hogy a Kárpát-medence a világ
legtökéletesebb tájegysége, amelynek évezredeken át kialakult
természetes rendjét a legsürgősebben helyre kell állítani! Aki ezt a
tájegységet megbontotta és az is, aki feldarabolását továbbra is
érvényben kívánja tartani, az nem csak a Kárpát-medence minden
lakosának ellensége, hanem rosszakaratú megakadályozója Európa és a
világ tartós békéjének is!

Csapó Endre:

EU BŐVÍTÉS ELŐNYTELEN KILÁTÁSOK
A csatlakozásra váró államok a közvetlen agrártámogatásoknak
csak a negyedét, a regionális pénzeknek pedig a felét kapják meg az
Európai Uniótól. Milyen pénzről is van itt szó, talán valami jutalom,
vagy ajándék? Szó sincs ilyesmiről. A mezőgazdaság pénzügyi
támogatása az Európai Unió gazdálkodásának szerves része, szerepe
sokkal több, mint valamely gazdálkodási ágazat kisegítése.
A nyugati országokban zavartalanabbul alakultak ki a birtokviszonyok, mint nálunk, ahol minden vesztes háború (Mátyás király óta)
hordta ide az új földesurakat, hozta létre a nagybirtokokat. Nagy
torzulást okozott az 1849 utáni osztrák megtorlás, majd a kiegyezés
utáni liberális rablógazdálkodás, amikor a megmaradt magyar családi
birtokok a bankárok kezébe kerültek. Szociális szemléletű birtokpolitika alighogy elkezdődött a Horthy-korszak alatt, jött a földosztás. A
családi birtoklás és paraszti földműveskultúra tudatos szétverése következett, hogy már az se legyen, aki valaha visszakövetelheti. A teljes
nagyüzemi meződazdaságra szorított ország 1990 után privatizálta a
földek 90 százalékát, ami a termelés 40 százalékos csökkenését vonta
maga után. A keleti piacok megszűntek, a mennyiségi termelésből át
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kell lépni a minőségi termelésre, mint ahogy az oroszvész előtt volt. 57
év után ma még mindig sok a nagybirtok (kolhozvezetők önprivatizációja) és sok lett az apróbirtok, amely keveset termel, azt is ráfizetéssel.
Nyugaton a polgári társadalmak kialakították a családi birtokrendszert. A család saját tőkéjével gazdálkodik saját földjén, nemzedékeken, sok esetben évszázadokon át folyamatos birtoklással. Ugyanilyen
folyamatos az a gazdasági filozófia, hogy fenn kell tartani ezt az állapotot minden áron. A gazdálkodó réteg benépesíti a tájat és azt emberi
környezetté teszi. Nyugaton mind nagyobb szerepet kap a vidékfejlesztés, mindinkább cél „a városokba tömörülés ellenében” a vidéki
lakosság vidéken való megtartása. Áldozatok árán fejlesztik a vidék
népességmegtartó erejét, fenntartják a kisközösségeket, elősegítik a
vidék polgárosodását, életének tartalmassá tételét. A vidék tartja meg a
nemzeti hagyományokat, őrzi a gyökereket, kiméli és védi a környezetet,
teszi változatossá és érdekessé az ország arculatát. Mindezt nyugaton
tudatosan támogatják más gazdasági szelvényektől elvont anyagiakkal.
Arról a támogatásról van szó, amely szerves eleme a nyugati állami
gazdálkodásnak.
Amikor Magyarország és még néhány ország csatlakozásáról van
szó, az egyúttal azonosulást is jelent. Divatos szóval integrálódást,
többek között részesülést a terhekben és kedvezményekben egyaránt. A
magyar mezőgazdaság nagyon rossz állapotban van, pedig ha ráfigyelünk az ország földrajzi viszonyaira és éghajlati előnyeire, vagyis arra,
hogy szinte az egész ország termőföld, akkor jobban érzékeljük parancsoló szükségét a mezőgazdaság fejlesztésének. Adottságaink törvénye:
az ország boldogulásának egyik legfontosabb tényezője a mezőgazdaság és az élelmiszeripar kifejlesztése. Ez természetesen évtizedek
munkája, hiszen egy szakképzett gazdatársadalomra van szükség, ami
ma nincs. A magyar mezőgazdaság jelenleg is támogatásban részesül,
ami a viszonyokat ismerve nehezen növelhető, ugyanakkor túl kevés
ahhoz, hogy eredményes legyen. Ezért tekintett az ország nagy várakozással az EU csatlakozásra. Ezért kavart fel máig tartó nagy vihart a
nyilvánosságra hozott döntés az Európai Bizottság részéről, hogy az
Unióhoz majdan csatlakozó országok tízéves átmeneti időszakra csak
kis részét kapják meg annak a támogatásnak, amit a jelenlegi tagországok gazdálkodói ez idő alatt megkaphatnak. Az Európai Bizottság
munkadokumentuma szerint a tagjelölt országok csak a feltételezhetőj
uniós csatlakozásuktól, 2004-től számított tízéves időszak végére, 2014ben érhetnék el az EU-ban akkor érvényes mezőgazdasági és regionális
támogatások száz százalékát.
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A javaslat alapján az új tagországok mezőgazdasági termelőinek
nyújtandó közvetlen támogatások a csatlakozást követő első évben a
jelenlegi rendszer szerinti szintek 25 százalékát tennék ki, majd a
második és harmadik évben 30, illetve 35 százalékra emelkednének.
Tóth Szabolcs Töhötöm írta a Magyar Nemzet február 2-i számában: „Bárhogy magyarázzák is az Európai Bizottság nyilvánosságra
hozott elképzeléseit az unióhoz majdan csatlakozó országok leendő
agrártámogatásáról, a tervezet gyakorlatilag Kelet-Közép-Európa négymillió agrármunkahelye felett mondja ki a halálos ítéletet. Azt azonban
sem a lengyeleknek, sem a cseheknek, sem a magyaroknak nem
kötelességük elfogadni. Az amúgy is szerkezetátalakítási gondokkal
küszködő kelet-közép-európai mezőgazdasági szektorra kétségkívül
katasztrófális hatással lenne egy ilyen politika. Csekély vigasz
Magyarország számára, hogy a tanulmány szerint Románia és Lengyelország lenne a legnagyobb vesztese annak a folyamatnak, amelynek
nyomán az elszegényedett néprétegek újabb hulláma indulhat meg a
több munkahelyet kínáló városok felé”.
Nem jókor jött ez a brüsszeli döntés, de arra mindenesetre jó, hogy
reálisan lássa az ország: az Európai Unió nem csupa mennyország. Arra
persze jó volt az ellenzéknek, hogy támadják a kormányt és főleg a
miniszterelnököt.

Dr. Csath Magdolna:

EU-S CSATLAKOZÁSUNK
VESZÉLYEI, ELLENTMONDÁSAI
Az Európai Unióba való belépés veszélyeire a nemzet jövőjéért
aggódó szakemberek már elég régen próbálják ráirányítani a figyelmet.
Azonban ezeket a gondolatokat a Fidesz, amíg kormányon volt, többnyire elhárította magától. Amióta azonban ellenzékbe szorult, mintha
felfedezte volna őket. Még pontosabban, nem is annyira a Fidesz, mint
inkább a volt miniszterelnök, Orbán Viktor, aki előadásaiban egyre
határozottabban mutat rá azokra a csatlakozásunkkal kapcsolatos
várható veszélyekre, amelyeket korábban például a MIÉP is számtalanszor felvetett. Ez természetesen nem baj, sőt örvendetes. Igaz, hatékonyabb lett volna korábban, még kormányzati pozícióból figyelmeztetni
a nemzetet arra, hogy a csatlakozásnak ára van, és hogyha a
csatlakozást nem előzik meg a nemzeti érdeket keményen és következetesen képviselő tárgyalások, akkor a lakosság többsége nem haszon-
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élvezője, hanem áldozata lesz a csatlakozásnak. Természetesen lesznek
olyanok is, akik számára a csatlakozás kimagasló anyagi előnyöket hoz,
és közöttük nem kevés a Fideszes politikus. A csatlakozás után ugyanis
nagyon sok „európai bürokrata” állást kell majd betölteni magyar emberekkel, amely pozícióikról nagy valószínűséggel már megindult az
alkudozás. Csakhogy az EU-hoz nem a politikusok, a pártok, a
kormány, nem is a parlament csatlakozik, hanem mi, magyar emberek,
mindannyian. Mi pedig nem Brüsszelben, hanem saját hazánkban
szeretnénk boldogulni az EU csatlakozás után is. Fennáll azonban
annak veszélye, hogy a csatlakozás után éppen a többség – a magyar
kis- és közepes vállalkozások, a földből élők, a nyugdíjasok, a szolgáltatások területén dolgozók és a munkavállalók nagy hányada – rosszul
jár majd. Ezt a veszélyt a jelenlegi kormány megpróbálja kisebbíteni.
Célja ugyanis a mielőbbi és bármilyen áron való csatlakozás.
A helyzet fonákságát mutatja, hogy miközben Orbán Viktor a
parlamenten kívül ébresztgeti a polgári körök öntudatát, a parlamentben
ülő fideszesek mintha már beletörődtek volna a helyzet megváltozhatatlanságába. Talán többek között azért, mert akkor, amikor még
kormányon voltak, ők is belementek néhány előnytelen megállapodásba. A helyzet tehát elég zavaros: ezért a csatlakozás, amelyet egyes
politikusok „Szent István óta a legnagyobb lehetőségünknek” látnak,
egyben a legnagyobb történelmi felelőtlenség is lehet, ha az a többség
számára a kiszolgáltatosság növekedését, a cselédsorba süllyedést
hozza. Mit is írt az egyik jó nevű amerikai kutató a kelet-közép-európai
országok csatlakozásáról? Azt, hogyha ez felkészületlenül éri őket, ha a
gazdaságuk a csatlakozás előtt nem izmosodik meg, ha az emberek
tudása, életszínvonala és életminősége nem lesz versenyképes az EUban már benne levő emberekével, akkor az a valószínű helyzet alakul
majd ki, hogy – idézem – „az Európai Unió hófehér palotájának
lépcsőit magyarok, csehek és lengyelek mossák majd”. Foglaljuk ezért
össze még egyszer, figyelemfelhívóként, de egyben cselekvésre is
ösztönzőként a legnagyobb veszélyeket és ellentmondásokat.
Kezdjük rögtön azzal, amiről a legkevesebbt lehet hallani, ez a
közöttünk és az EU között várható pénzügyi kapcsolatok egyenlegének
kérdése. – A lakosság többsége nem igazán érti, hogy mit is jelent az,
hogy „nettó befizetők”-ké válhatunk. Ez röviden azt jelenti, hogy
többet fizetünk be a közös kasszába a magyar költségvetésből, mint
amennyit onnan kapunk. Ez eleve értékkiszívást jelentene a magyar
gazdaságból. Mitől is függ a befizetés nagysága? A bruttó hazai
termék, a GDP nagyságától. Igen ám, de nálunk a GDP jelentős részét a
külföldi cégek teljesítménye adja. Eleme pl. az általuk megtermelt
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profit, amelyet korlátozás nélkül kivihetnek az országból. Vagyis: EU-s
tagsági díjunkat egy olyan mutató alapján állapítják meg, amelynek
egyik fő összetevőjéhez a magyar lakosságnak semmi köze, és amelyből semmi haszna nincs. Erre persze azt lehetne mondani, hogy ez igaz
minden országra, amelyben külföldi cégek működnek. Csakhogy nincs
még egy ország Európában, amelynek gazdasága, úgy, mint a magyar
gazdaság, 70-80 %-ban külföldi kézben lenne! Ha pedig nagyon nagy a
külföldi tulajdon aránya egy gazdaságban, akkor ott a GDP-mutató nem
méri objektíven az adott gazdaság eredményeit, és nem mutatja meg az
adott ország és annak lakosai valódi helyzetét. Pedig az EU-s tagsági
díjat igazságosan csak ennek alapján lehetne meghatározni. Viszont ha
a tagsági díjat a GDP alapján számolják ki, akkor a külföldiek által
élvezett haszonért is fizethetjük majd a tagsági díjat. Ez óriási igazságtalanság, még akkor is, ha nem leszünk „nettó befizetők”, vagyis ha
több pénzt kapunk a különböző európai uniós alapokból, mint amennyit
tagdíjként befizetünk.
Azonban a várható támogatásokkal is problémák vannak. Tételezzük fel, hogy a tagdíjnál több lesz az az összeg, amelyet támogatásként
kapunk. Ellensúlyozza-e ez a tagdíjmegállapítás igazságtalanságát?!
Egyszerűsítve a kérdést, tételezzük fel, hogy 100 forint tagsági díjat
fizetünk és 200 forint támogatást kapunk. Jó üzletnek látszik!
Csakhogy a 200 forint „címkézett”, feltételekhez kötött támogatás.
Először is csak olyan fejlesztésekre használható fel, amelyeket az EU is
elfogad, és fontosnak tart.
Például: valószínűleg szívesen támogat az EU egy olyan
gyorsforgalmiút építésének elképzelését, amely megkönnyíti az EU-s
cégek számára az ukrán és az orosz piac elérését. Viszont nem biztos,
hogy a magyar gazdaság fejlesztése szempontjából ez a legfontosabb
beruházás.
Pl.: Nagyon is valószínű, hogy mondjuk egy magyar
kutatóközösség találmányának sikeres, versenyképes és az országnak
bevételt hozó termékké vagy szolgáltatássá való fejlesztése sokkal több
hasznot hozna az országnak. Viszont ez versenytársat teremtene a már
piacon levő EU-s cégek számára. Nem valószínű ezért, hogy egy ilyen
beruházáshoz EU-s támogatásra számíthatnánk.
További hátrányai is vannak az EU-s támogatásoknak. Legtöbb
esetben ugyanis a támogatás elnyerésének feltétele, hogy a magyar fél
járuljon hozzá a költségekhez, továbbá, hogy a munkákba partnerként,
esetenként szakértőként EU-s cégeket vagy egyéneket is vonjon be.
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A „társfinanszírozás azért rossz, mert az ország, a magyar cégek,
az önkormányzatok és az egyének egyaránt tőkeszegények, és gyakran a
legjobb ügyre sem tudnak saját pénzt szánni. Akkor pedig támogatás
sincs.
Az EU-s partnerekkel való együttműködés pedig azt jelenti, hogy a
kapott pénz egy része eleve visszafolyik oda, ahonnan jött. Akkor még
arról nem is beszéltünk, hogy az EU-s pénzzel támogatott munkákra
általában közbeszerzési eljárás keretében választják ki a kivitelezőket.
Ennek az eljárásnak pedig nagyon sok ok miatt, amelyek közül egyik a
hazánkra, sajnos, erősen jellemző korrupció, valószínűleg külföldi –
EU-s cég – lesz a nyertese. A cég pedig megtermelt profitját kiviszi az
országból. Viszont ez a profit tovább növeli azt a magyar GDP-t,
amelynek alapján a fizetendő tagsági díjunkat számítják.
Bizonyítható tehát, hogy a támogatásoknak csak egy kis hányada
szolgál egyértelműen magyar érdekeket. A példában szereplő, kapott
200 forint tehát lehet, hogy kevesebbet ér, mint a kifizetendő 100 forint
tagsági díj. Ha pedig ez igaz, akkor nem a nettó befizetői státus elkerülése az egyedüli feladat. Sokkal fontosabb lenne azt elérni, hogy az
indulásnál ne kelljen egyáltalán tagsági díjat fizetnünk. Vagy, ha ez
nem megoldható, akkor legalább azt el kellene érni, hogy a tagsági díj
megállapításánál az Unió csak a gazdaság magyar tulajdonban levő
részének teljesítményét vegye figyelembe.
Végül még egy, a kapható támogatást csökkentő lehetőségre kell
rámutatnunk. Az ún. kohéziós alapból egy ország lemaradt, kevésbé
fejlett régiói számíthatnak támogatásra. A lemaradottságot az egy
lakosra jutó GDP nagyságával mérik. A GDP-mutató már említett
alkalmatlansága mellett, további támogatást csökkentő tényező lehet a
régióhatárok megállapításának módja.
Jó példa erre Budapest és Pest megye esete, amelyek jelenleg egy
régiót alkotnak. Budapest az egy lakosra jutó GDP alapján már túllépte
azt az értéket, amely alatt EU-s támogatást lehet kérni. – Pest megye
viszont még nem. Mivel azonban egy régióba sorolták őket, ezért
Budapest látszólagos gazdagsága – hiszen ne feledjük, hogy a magyar
lakosság valós helyzetét nem tükrözi sem a GDP, sem pedig az egy főre
jutó GDP nagysága – elfedi Pest megye valódi szegénységét. A
végeredmény az, hogy bár Pest megye saját mutatói alapján
számíthatna támogatásra, Budapesttel egy régióba tartozva semmit sem
kap majd.
Ez a példa is azt támasztja alá, hogy a támogatások nagyon is
bizonytalanul és kiszámíthatatlanul járulnak majd hozzá az ország
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valódi felzárkózásához, és a gazdaság versenyképességének javulásához. Ezt igazolja az a frissen nyilvánosságra hozott elemzés is, amely
bebizonyította, hogy az EU-hoz később csatlakozó, korábban gyenge
gazdasági Görögország, Portugália és Spanyolország, tagságuk ellenére
a mai napig nem zárkóztak fel, és ezeknek az országoknak gazdasági
versenyképessége sem javult kellő mértékben. Pedig eddig éppen ezek
voltak azok az országok, amelyek a legtöbb támogatást kapták. A tanulmány ismeretében ezért egy általánosabb következtetést is levonhatunk: azt, hogy az EU-hoz való csatlakozás automatikusan nem biztosítja sem gazdasági versenyképességünk javulását, sem pedig életszínvonalunk felzárkóztatását. Még akkor sem, ha a kormány ezt szeretné
elhitetni velünk.
Magyar Fórum
2002. szeptember 26.

Az Internetről:

MIT VISZÜNK AZ EU-BA?
Most, hogy betámolyogtunk az EU-ba, – mert ezt nem lehet emelt
fővel való belépésnek nevezni – legalább annyit kéne tudnunk, hogy
mit viszünk mi ebbe az ötágú-csillagos Unióba. Légy büszke magyar!
1. Tudjuk-e, hogy a 895-ös III. Honfoglalás idején, mintegy 500
ezer magyar érkezik a Kárpát-medencébe, és ha összehasonlítjuk ezt a
számot a mai népességi adatokkal (16.000.000), akkor láthatjuk, hogy
mi 1100 év alatt a harmincszorosára növekedtünk a magyarság
lélekszámát illetően. A mai Franciaország területén például a IX.
században 7.000.000 ember élt és ma mindössze 58.000.000 embert
lehet találni a Frank honban. Ez alig 8.5-szeres növekedést jelent.
2. Tudjuk-e, hogy a Honfoglalás idején Európában csak a
görögöknek és a rómaiaknak volt írásbeliségük, és amikor mi
megérkezünk a Kárpát- medence területére, már kiforrott, kész,
mintegy 1700 éves írásbeliséget hoztunk magunkkal?
3. Tudjuk-e, hogy az Ősmagyar Mária-siralom szövegét mi még a
mai napig értjük, hiszen szókincsét, mind a mai napig használjuk?
Shakespeare drámáit, a „művelt" angol már csak szótár segítségével
képes elolvasni, mivel annyit változott nyelvük az elmúlt 440 év során.
A mienk, megtartotta nyelvtanát és szókincsét. Nem volt hajlandó
belesimulni, beleolvadni a nagy nyelvi forgatagba!
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4. Tudjuk-e, hogy a Magyar Zenetudományi Intézet regisztrálta a
200.000 magyar népdalt, amelyből 100.000 már megjelent
nyomtatásban is. A 80 milliós Németországban összesen 6000 (!)
népdalt tudtak összegyûjteni.
5. Tudjuk-e, hogy a magyar mesevilág páratlan az egész világon?
Európában nem ismerik a tündért, hetedhét országot, fanyüvőt, hétfejű
sárkányt, még nyelvtani szinten sem. Nincs szavuk rá.
6. Tudjuk-e, hogy Európa nem ismerte a magyarok bejövetele előtt
a hús megfőzésének módját? Nem ismerték a villát és a kanalat..
Kézzel és késsel ették a sütött húst. Behoztuk a sajátos fűszerezési
technikánkat, a darabolást, a fűszerekkel való összefőzést. Az édes, sós,
savanyú, keserű ízek mellé mi hoztuk az er ős ízt ételeinkben.
7. Tudjuk-e, hogy azért nem járnak tógában, ma Európában az
emberek, mert mi behoztuk magunkkal a nadrágot, a zakót (kazak), a
hosszú kabátot (kaftán). Amíg Európa saruba, csizmába, bocskorba járt
addig mi behoztuk a háromnegyedes sarkos cipőt. Sőt, még az alsó
fehérnemű is általunk kerül a világnak erre a részére. Gondoljuk csak
meg, ma Skóciában, ha valaki igazán korhűen akar a skót népviseletbe
felöltözni, akkor nem vesz alsónadrágot a kockás szoknya alá!
8. Tudjuk-e, hogy a Honfoglalás idején, mi csodálatos növény és
állatvilággal rendelkeztünk, amit magunkkal hoztunk a belső-ázsiai
térségből?
9. Tudjuk-e, hogy az elmúlt időszakban sikerült, a parlament által,
hivatalosan is nemzeti kinccsé tenni őshonos állatfajaink nagy részét?:
a kilenc kutya fajtát, a három parlagi tyúk fajtát, a szilaj marhát, a
három mangalica fajtát, a tincses kecskét, és a galambjainkat. Ez
egyben azt is jelenti, hogy nem lehet őket keresztezni, az országból
kivinni... Tehát meg kell tartani a tiszta vérvonalat. A szürke marhát
sajnos, az osztrákok már levédték előttünk. Szégyen, hogy a mi
politikusaink ezt szó nélkül hagyták.
10. Tudjuk-e, hogy a hollandok 400 éve termesztik a tulipánt, mi
3000 éve? Mégis őket hívják a tulipán hazájának. Az egyetlen európai
tulipán fajtának, a Tulipa Hungaricának géncentruma, a Kárpátmedencében van.
11. Tudjuk-e, hogy a világ második alkotmánya a mienk? Az első
az izlandi 720-ból, a második pedig: Szent István király intelmei Imre
herceghez.
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12. Tudjuk-e, hogy a reneszánszt, mint művészeti stílust Ausztria
és Németország tőlünk vette át?
13. Tudjuk-e, hogy az öntözéses gazdálkodást és a vetésforgót is
mi honosítottuk meg a világnak ezen a részén? Mára már Európa
elfelejtette ezt a tudást, és jórészt ennek köszönhető, hogy termő
földjeik tönkrementek, elhasználódtak. Ez az igazi indok arra, hogy
miért is kellettünk az EU-ba! és akkor még egy szó sem esett a
magyarok ősi hitéről!
Ezek persze csak kiragadott példák, a teljesség igénye nélkül.
Talán nem hiába íródtak le. Jó lenne, ha legalább addig eljutnánk
gondolatban, hogy magyarnak lenni nem szégyen! S akkor talán nem
támolyognánk össze-vissza, abban a jogi, gazdasági és kulturális
csapdában, amit nekünk állítottak Brüsszelben. S hogy nehogy azt
higgyük, az író fantáziája, üldözési mániája mondatja velem ezeket a
szavakat, álljon itt egy idézet bizonyságul:
Napoleon megkérdezte Francois Talleyrand-ot, hogy mit tegyen a
magyarokkal. Talleyrand válasza: - „Felség! Régi szokásuk a
magyaroknak, hogy felnéznek nagyjaikra, és büszkék a múltjukra. Vedd
el e nép múltját, és azt teszel velük, amit akarsz!”
A monarchia idején megvalósították Talleyrand elméletét. És
végül, tudjuk-e, hogy 1805-ben 6 ember mert beiratkozni a Pázmány
Péter Tudományi Egyetemre, mert féltek, hogy az osztrákok megölik,
kiirtják családjaikat? S nem sokkal később, 43 év múlva, megremegett
a Föld! Most kereken 200 évvel később ugyanaz a helyzet. És 43 évvel
később vajon újra lesz-e földindulás?
"Jó magyarnak lenni, igen nehéz, de nem lehetetlen!" – (Széchenyi István)

Az Olvasó írja:

AHOGY ÉN LÁTOM A MAI MAGYARORSZÁGOT
AZ ÚR 2004. ESZTENDEJÉBEN
A hazai úságokat olvasva, akaratlanul is rájön az olvasó, hogy a
mai Magyarország nem független, nem jogállam és mint ilyen, nem
szabad ország! A mai Magyarországnak semmi köze nincs a demokráciához. A demokrácia alapköve a szólásszabadság, amit a magyar nép
jelenlegi helyzetében nem élvez, nem gyakorolhat. Ez letagadhatatlan
tény, hogy Magyarországon nincs politikai szabadság!
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A látszólagos szólásszabadság erősen vigyázott, erővel korlátozott.
Hazánkban a „szabadon” leírt szavaknak nincs ereje, nincs védett háttere és sok esetben, olvasója sincs.
A még létező jobboldal kritikája csak pusztába kiáltott szó marad.
Az ország váltakozó kormányai figyelmen kívül hagyják a nép szükségét és égbekiáltó panaszait. Nyomorúságán egyik kormány sem akar
változtatni. Nem érdekük a szabad keresztény ország visszaállítása.
Nem, mert az ateistáknak nincs szükségük templomra. Isten nélkül
gátlástalanul hazudhatnak, csalhatnak, lophatnak és így tovább... Az
ország kifosztása meggátolhatatlan, mert az kormányszinten, törvénytelen „törvények” segítségével történik.
A volt kommunisták minden területen cinkostársak, összejátszanak
egyéni vagyonszerzésük érdekében. Összhangban vannak, mint egy
nagy zenekar! Magyarországon nincs jelentős pozícióban olyan politikus, aki a magyar nép érdekeit önzetlenül képviselné! Az ország jelenlegi urai kórusban próbálják elhitetni a világgal a nem létező demokráciát, a magyar nép boldogságát és a jelenlegi helyzetében való megnyugvását. Ismert kommunista trükk, hamis képet nyújtani az igazságról. Mosolyra bírni az éhező rabokat... Közben a volt kommunisták
erőhatalma uralkodik, magyar színekbe burkolt terrorizmussal!
Nemzeti érzésű, vezetésre képes magyarok nem kapnak és nem
kaphatnak szerepet az országvezetésben. Negyvenötéves kommunista
terrorhatalomban sem kaphatott szerepet hazájához hű magyar, s ezt a
gyakorlatot ma is alkalmazzák. Nem kis eredménnyel! Jogtalan
hatalmukkal tiltanak minden nemzeti szervezkedést, megmozdulást,
mert magas jövedelmű egzisztenciájuk forog kockán. Ellenfelet és
végzetüket látják a hazájukhoz hű magyarokban. Nem véletlen, hogy a
magyarul is beszélő és nem beszélő idegenek, minden esetben előnyben
részesülnek a bennszülöttekkel szemben. Az igaz magyar, saját hazájában félreállított, másodrendű állampolgár.
Tervszerűen csökkentik a magyar népszaporodást és a hiányt
idegen bevándorlókkal pótolják. Nagy igyekezettel csökkentik a magyar identitást is és szorgalmazzák (segítik!) a végleges külföldre való
távozást. A külföldre távozó magyaroknak nem mondják, hogy
„viszontlátásra”, hanem „jószerencsét” kívánnak nekik – hazájukon
kívül!
Kormányszinten és annak nevében, senki nem élhet igaz magyarként. Csak az ő álhazafiságuk kaphat nyilvánosságot. Aki ezt megszegi, koholt ürügyekkel megfosztják állásától. Fellebbezésre, tiltakozásra
nem adnak lehetőséget. Tiltanak minden nemzeti kibontakozást.
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Levágták a nemzeti erők szárnyait és ezért semmi lehetőségük
nincs a szabad szárnyalásra. Gyakorlott hozzáértők, a média segítségével mesterségesen ködbe burkolják létezésüket. Ha mégis fényre
lépnek, ismert kommunista taktikával kigúnyolják a nemzetért aggódókat és nevetség tárgyává teszik minden szereplésüket, minden törekvésüket. Ebben a légkörben szinte lehetetlen a nemzetért való küzdelem. A nép tehetetlen a szaporodó idegen szellemű, országvásárló
uralkodókkal szemben. Amerika és Izrael áll mögöttük!
Nem lehet eltitkolni, hogy a nyugati pénzhatalom harapófogójában
szenved az ország. – Igen! – a „pénz beszél...” és a szegényeknek
hallgatniuk kell. Tankok helyett bankokkal teszik lehetetlenné a magyar
függetlenségért való harcot. Az életükért küzdő éhes dolgozók naponta
találkoznak csillagokba szökő áremelkedésekkel a létfenntartás minden
területén. A szegénység, az életuntság, reménytelenség közömbössé
tette az ország magyar lakosságát minden iránt. A meghasonlott,
mindenkiben csalódott magyar nép nem hisz már semmiben, senkiben.
Bármilyen szomorú a megállapításom, le kell írnom: a jelenben
szenvedők közömbössége viszi majd sírba a magyar nemzetet. (Adja a
Teremtő, hogy borúlátásomban tévedjek.)
Az országon kívül élő szabadságharcosok lassan kihalnak, a
második világháború még élő menekültjei jelenünkben már
Matuzsálem-korúak. A megöregedett magyar politikai emigráció csak
imádkozza a Himnuszt, – mert énekelni már nem tudja.
Hát csoda-e, hogy Magyarország sorsa Isten mérlegére került?
Uram,
Nem magamért imádkozom,
Az én időm lassan lejár,
Magyarországért aggódom,
Hol a nép szabadságra vár.
Fordulj feléjük, Teremtőnk!
Segítsd sorsverte népemet,
Ki szolgád volt ezerévig...
Szenvedett – gyászolt eleget!
Ámen.
Viharos Viktor
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Panajothné László Márta (Cleveland):

ÜNNEPRONTÓK
Így volt ez már régtől fogva
és így tart ez napjainkig.
Összeülnek a nagy elmék,
népek sorsát úgy intézik.
Minden idők sorsdöntői,
– talán kevés kivétellel –
egymás hangját túlharsogják
„világmegváltó” tervekkel.
Üzletezés, szemfényvesztés
a legújabb politika.
Népek közös jólétéért
Egyesített Európa.
Ennek az új közösségnek
egyesítés a jelszava.
Közös a pénz, közös érdek. –
Nincs már szükség határokra.
Muzsika, tánc, pezsgő mámor.
Nagy tömegek ünnepelnek.
Nincs helye itt gondnak, búnak,
óvatosnak, kétkedőnek. –
... És mégis, – Trianon óta
tudjuk, ha a többi nyerhet,
ebben az új rendezésben,
csak a magyar nép veszíthet.
Mi maradhat sajátjának?
Hiszen már annyit veszített. –
Határnélküli országban,
a maradék föld is veszhet...
... Jókedvűek tömegében,
ünneprontó az aggódó.
Odatartozom közéjük, –
legyek én is ünneprontó.
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Dr. Gáborjáni Péter:

MIKOR CSATLAKOZHAT
AZ EURÓPAI UNIÓ MAGYARORSZÁGHOZ?
– Időnkint meg kell állni. Visszatekinteni és tenni is valamit...
– Mindig mosolyra késztet, ha arról hallok, hogy még fél évszázadot sem elért Európai Gazdasági Közösség, amelyet Európai Uniónak kereszteltek át, esetleg hajlandó kebelébe fogadni Magyarországot.
Azt az országot, amely 1100 éve (újabb kutatások eredményei alapján
több ezer éve – szerk.) a Kárpát-medencében él, évszázadok óta Európa
integráns része, s nem egyszer nyújtott védelmet Európának a Keletről
érkező invázióval szemben.
– Így tehát felmerül a kérdés: kit? mikor? hova? Azaz:
Magyarország mikor tartja elég érettnek Európa többi részét, hogy
országunkhoz csatlakozzék?!
– Ha majd pl. Nagy-Britannia, mint több nyugat-európai állam is,
felhagy gyarmattartó politikájával, feladja erőszakos hóditásait. Jól
tudjuk, hogy már 800 évvel ezelőtt, 1170-75-ben II. Henrik – többek
között – meghódította Írország jelentős részét, s Anglia ma is állandó
háborúskodásban áll Észak-Írországgal, amely – jogosan – önállóságra
törekszik.
– Ha majd a magyar túristaveszély utazhat Belfastba s nem kell
tartania attól, mikor robbantják fel az angolszász felsőbbséget hirdető
hódítók és az írek közötti viszály nyomán, (amely viszályt következetesen hazudják a „katolikusok és protestánsok közötti háborúskodás”nak. – szerk.) akkor majd hozzájárulunk Európa befogadásához.
– Ha majd a spanyol-francia határ mentén élő baszk nemzetiségűek autonómiát kaphatnak, s az elnyomó hatalmak egyenrangú népeknek fogadják el e katolikus népcsoportot saját nyelvükkel és kultúrájukkal, beszélhetünk arról, hogy befogadjuk magunk közé a békétlen Európát.
– S majd amikor a hajdani szövetséges Németország kiegyenlíti az
általa elpusztított magyar értékek és infrastruktúrák költségeit, akkor
lehet róla szó, hogy Európa hozzánk tartozzék. Mint szövetségesünk,
ugyanis a II. világháború végén pánikszerű menekülésükben még időt
szakítottak arra, hogy leszereljék – többek mellett – a magyar posták
gépi berendezéseit, s kiszállítsák Németországba! A további ellopott
tételek felsorolása helyett megelégszünk azzal, ha a Német Birodalom
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utóda, a Német Szövetségi Köztársaság az általa 1944-ben és ’45-ben a
vidéken elpusztított kb. 50 magyarországi közúti és vasúti híd, valamint
a fővárosunkban felrobbantott öt Duna-hídunk árát megtéríti. Ha ez
megtörténik, lesz esélye Európának arra, hogy csatlakozhat a Magyar
Köztársasághoz. De akkor is csak 2005-ben vagy 2006-ban! – De addig
még el kell érnie Olaszországnak azt, hogy vadászaik ne irtsák számlálhatatlanul az itthoni védett állatokat.
– Európának nagyon kell igyekeznie. Ha a nyugat-európai régiók
teljesítik a kultúrában, a művészetben elért magyar eredményeket, lesz
esélyük. A lakosság létszámához mérve – mint ismert – elsők vagyunk
a Nobel-díjasok számát tekintve. A 16 magyar származású Nobel-díjas
teljesítményét kellene megközelítenie az európai országoknak. Ez az
elismerés ugyanis a tudományban és művészetekben elért eredményeket tükrözi, meglehetősen objektív módon, nemzetközi elfogadás
mellett.
Egyes országok meggyorsíthatják csatlakozásukat Magyarországhoz; azok, amelyek bár tagjai az Európai Közösségnek, de eddig nem
fogadták el az eurót fizetési eszközként saját országukban (miközben
más országokat annak elfogadására ösztönöznek). Ezek a nemzetek a
korábbi, saját elhatározásaikat nem képesek megtartani, többek között
Svájc és Anglia. Gondolkozzanak tehát és igyekezzenek!
De nézzük tovább gondolati modellünket:
Ha az uniós Görögország felszámolja infrastrukturális elmaradottságát, iható lesz a vezetékes ivóvízük, s közcsatorna-hálózatuk mértéke
eléri Magyarországét, nem lesz akadálya annak, hogy az unió csatlakozék országunkhoz.
Magyarország, a magyar nép türelmes nemzet. Sokáig, hosszasan
lehet fát vágni a hátán. Mindazonáltal állandóan vissza kell térni
Trianon kérdéséhez.
Trianon: Kik is írták alá a Trianoni Szerződést? Az észak-amerikai
Egyesült Államok (de nem ratifikálta), Belgium, Bolívia, Brit
Birodalom, Kanada, Ausztrália, Dél-Afrika, Új-Zéland, India, Kína,
Kuba, Equador, Franciaország, Görögország, Guatemala, Haiti,
Hedzsasz, Honduras, Olaszország, Japán, Libéria, Nikaragua,
Panama, Peru, Lengyelország, Portugália, Románia, Szerb-HorvátSzlovén állam, Sziám, Cseh-Szlovákország, Uruguay.
A felsorolt nemzetek szövetségének tagjai mellett meghívott államok: Argentínai Köztársaság, Chile, Kolumbia, Dánia, Németalföld,
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Norvégia, Paraguay, Perzsia, Salvador, Spanyolország, Svédország,
Svájc és Venezuela.
Clemenceau mindenben biztosra akart menni. Számításaiban
ördögi volt, hogy a Versailles-i szerződés aláírásához az egész világot
mozgósította, így olyan államokat is, amelyeknek Magyarországgal
soha semmiféle kapcsolata sem volt! Ezzel látta biztosítottnak, hogy
semmiképpen se lehessen visszaállítani az eredeti helyzetet. Manipulációja bevált, hiszen aligha lehetne a felsorolt államokat rávenni arra,
hogy helyesbítsék az 1920-ban elkövetett lépésüket.
Jellemző a „tigris” melléknévvel „becézett” francia miniszterelnök
lelkületére: a jól ismert utódállamok mellett még Lengyelországnak is
juttatott a magyar földből, a magyarsággal mindig is rokonszenvező
lengyeleket vélte így kiiktatni egy esetleges Magyarország melletti kiállás lehetőségéből.
Még valami: Van egy olyan mondás, hogy lehet valakibe beledöfni
a kardot egyszerűen, simán. S lehet azt a szúrást követően megforgatni.
Nos, ha a nyájas olvasóm még elolvassa az alábbi mondatokat, feltehetően igazat ad abban, hogy a trianoni helyszín megválasztása Clemenceau és társai részéről tudatos tett volt, hasonlatos a példabeli tőr megforgatásához.
(Trianon voltaképpen a Versailles-i parkban két kisebb kastély elnevezése. Az egyetemes épületet XIV. Lajos 1688-ban emeltette kéjlak
használatára, konkrétan Francoise D’Aubigné marquise Maintenon
számára, aki kedvese és titkos felesége volt. Az ún. Kis-Trianonnak
pedig szintén kéjlak-rendeltetése volt. Igen, kéjlak XV. Lajos idején,
Marie-Jeanne Dubarry grófné, a király kedvese számára. Nos, nem
Párizsban, hanem itt adták át 1920. június 4.-én a Magyarországnak
szóló „békekötés” okmányait).
Megjegyzés: az idézett és egyes zárójeles kifejezések írása az eredeti trianoni szerződés és a Révai Lexikon változatlanul átvett leírásmódja szerint olvasható. Ezért vannak eltérések a korabeli és a mai kifejezések, nevek leírása között.
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III.
MAGYARSÁGUNK SORSKÉRDÉSEI
Abkarovits Endréné:

MAGYAROK A KÁRPÁTOKON TÚL
Moldvában, a Keleti-Kárpátok legkeletibb nyúlványának lábánál, a
Szeret folyó széles völgyében vannak olyan falvak, ahol több száz éve
élnek magyarok, akik sajátos magyar nyelvet beszélnek: egy nyelvújítás előtti magyar nyelvet. Őket nevezzük moldvai csángóknak. A
Csángó, mint személynév már 1400 körül előfordul. Népcsoport
megnevezésére úgy a XVII. század végétől vannak feljegyzések. A
moldvai magyarok egyik csoportja a középkorban vándorolt oda, másik
részük a XVI-XVII. századtól Csíkból, Háromszékből kitelepülő
székelyek, akik a régi kiváltságaikért fegyvert fogtak, de leverték őket.
A vesztesek mind-mind bemenekültek Moldvába. Érdekes, hogy az
erdélyi ember „bemegy” Moldvába és „kijön” Magyarországra.
A csángók letelepedésére a Szeret folyó középső völgyszakaszának
vizes, árteres, a hegyek felé meg ligetes, erős területe volt megfelelő. A
Székelyföldről elvándorolt, birtok nélkül maradt emberek itt űzhették
az élelemszerzés két ősi foglalkozását: a méhészkedést és a halászatot.
Fazekassággal is foglalkoztak, de csak a naponta használatos tányérokat, kancsókat, csuprot (csiprot) készítettek nagy számban. A háztartáshoz és öltözködéshez szükséges textíliát ma is maguk állítják elő.
A csángók legnépesebb csoportját a Keleti-Kárpátokon túl élő,
Moldvában letelepedett magyarok alkotják, akik Bákó környékén a
Tatros, a Tázló, illetve a Szeret folyó partján élnek. A moldvai
magyarok egy igen érdekes népcsoport azért is, mert soha nem tartoztak a történelmi Magyarország területéhez. Politikailag, vallásilag,
földrajzilag, elszigetelve éltek ezen a vidéken az itt élő románok,
németek, lengyelek, tatárok között.
A moldvai csángók életében az 1950-es évektől erőszakos,
Európában példa nélkül álló asszimilációs intézkedések sorozata
kezdődött. Bezárták a magyar iskolákat, óvodákat, a templomban nem
volt szabad magyarul beszélni, anyanyelven prédikálni, de még a
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magyarországiakkal, az erdélyi magyarokkal is tilos volt a kapcsolattartás.
A magyarellenes egyház hatására, illetve a magyar iskola, a
magyar nyelvű sajtó teljes hiánya miatt a népcsoport szükségszerűen
elvesztette alig kialakult értelmiségét. Itt tehát egy olyan népcsoporttal
találkozunk, amelynek kultúrája csak a szóbeliség szintjén él, az
anyanyelvi hagyomány apáról-fiúra száll. Nagyon kiszolgáltatottak,
hiszen nem tudják igazán érdekeiket érvényesíteni. Nincs jól kiépített
intézményrendszerük, vezetőik megosztottak, sokszor egymással
marakodnak, ahelyett, hogy a csángók érdekeit képviselnék.
A tudomány, a magyar kultúra szempontjából hallatlanul értékes és
érdekes ez a népcsoport, hiszen azt a műveltséget őrizték meg, ami a
Kárpát-medencén belüli magyarságra volt jellemző, amikor innen
elmentek. Ha beszélnek, az olyan, mintha a régi kódexeink, nyelvemlékeink szólalnának meg. Dalaikban olyan egyházi énekeket, balladákat
őriznek, amelyeket mi már itt a Kárpát-medencén belül elfelejtettünk.
Ők azonban mindezt megtartották, mert nem volt más, amivel helyettesíthették volna.
A zenetudomány számára is egy nagyon értékes stílust, kultúrát
őriznek. Népdalaikat, balladáikat korábban Domokos Pál Péter, a nagy
tudós, az utóbbi évtizedekben pedig a ma is tevékeny Kallós Zoltán
gyűjtötte.
A mondvai csángók többnyire a római katolikus vallást követték.
Szerintük őket ez különbözteti meg a környezetükben élő ortodoxvallású románoktól. Ez sok bonyodalmat is okoz manapság, mert a
népszámlálásnál nem magyarnak, hanem római katolikusnak nevezték
magukat, s ezt a román hatóságok hivatkozási alapul használják,
amikor most a magyar oktatás újboli bevezetéséért küzdenek. Mert a
csángók kétharmada nem tud magyarul, de mégsem tekintik magukat
románoknak, mert a román ortodoxvallású.
Az elmúlt tíz év némileg bizakodóvá tette őket. A moldvai csángók
is elkezdték magukat szervezni. Kezdték felismerni, hogy előnyöket
lehet szerezni abból, ha ők magyarnak mondják magukat. Több százan
tanulnak már Erdélyben, meg Magyarországon is. Ezekből a csángó
diákokból aztán kialakulhat egy csángó származású értelmiségi réteg, s
majd ők felvállalhatják az ottani többség érdekének érvényesítését.
Talán így egy részük megmenthető a magyarság számára, bár a máshol
kiképzett értelmiség jelentős része, sajnos, nem tér vissza szülőföldjére.
Napjainkban 60-80 ezerre becsülhető azok száma, akik beszélik a
magyar nyelvet Moldvában, de nem az irodalmi nyelvet, hanem –
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ahogy említettem – még a nyelvújítás előttit, s ez nem egészen
alkalmas arra, hogy a XXI. század elején a világban történő és a körülöttük levő dolgokat kifejezze.
A csángó magyarok fennmaradásában a magyar katolikus papoknak és az egyháznak lehetne nagy szerepe, ahogy Erdélyben történik is,
de itt tilos magyar nyelven misézni. A templom pedig a csángók
vasárnapi gyülekezőhelye. Az utóbbi évtizedben közel negyven
templom épült, s ez is jelzi, hogy a katolikus egyház anyagiakban jól
áll, a nép vallásos.
A moldvai csángó falvak egy része egymáshoz közel eső településekből olvadt össze egy faluközösséggé. Vannak zárt településű falvak
is, mint pl. Klézse, Szabófalva, a Szeret folyó mentén.
A csángók építkezésének alapanyaga a fenyő és a bükkfa. A
hagyományos fedőanyag a nád, a zsindely, de napjainkban már a tartósabb cserépfedést is használják.
A csángó házba belépve szembetűnik, hogy a lakás berendezési
tárgyai, belső rendszere mennyire függvényei a tűzhelynek. A lakóház
különféle rendeltetésű helyiségekből álló „hajlék”, amelyet sütőház,
illetve nyári konyha egészít ki. Az utóbbi a családnak időszaki lakása,
ahol főzőhelyként a „tüzelő” szolgál, amelynek nincs mennyezet
„padolása”, vagyis szabadkéményes. Szép az ünnepélyes alkalmakkor
használatos „tisztaház”, azaz tiszta szoba, amely a háziszőttesek,
„gúnyák”, szentképek, virágos festett ládák, magasra rakott kelengyék
gyűjtőhelye.
A moldvai csángó nők legjellegzetesebb ruhadarabja a lepelszoknya, a katrinca. Ezek a szőttesek alig különböznek a takarótól, ollót
csak akkor láttak, amikor lekerültek a szövőszékről. Egy ilyen szoknya
hű kísérőtársa a csángó asszonynak egy életen át. Színe általában
fekete, de díszítik harántcsíkosan szőtt zöld vagy meggyvörös színnel
is. A lepelszoknyák közül a hétköznapiakat mossák, a többieket nagy
gonddal óvják a szennyeződésektől. Hogy a templomozás alatti letérdelésnek se maradjon nyoma a szoknyán, térdük alá kicsi, szépen hímzett,
vagy szőttes kendőcskét „servétkét” tesznek.
Egy másik jellegzetes női viselet a kendő, amelyet régebben
szintén „katrincának” hívtak, ami egy hosszú szőttes. Két végébe piros
csíkot szőnek, vagy hímzett virágokkal díszítik. A dísz változik falu,
vidék és életkor szerint. Az idős asszonyok veres színű háromfonású
gyapjúszállal szövik be a katrinca két szélét, a fiatalok inkább tarkább
szegésű katrincát hordanak. A fiatalok körében már elterjedt a gyári
kendő viselete, s ezzel a hajviseletük is átalakult, leegyszerűsödött.
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A női alsóruhát egyetlen ruhadarab, a vászon ing alkotja, amely a
csángó öltözet igen értékes darabja művészi szempontból. Két részből
áll: a felsőtestet borító hímzett ingből, s a hozzávarrott alsó ruhaként
viselt ingaljból, a pendelyből. A csángó ing legfőbb dísze a színekben
pompázó szőttes, vagy a szőtteshez hasonló sűrű tömött hímzett ingváll
és a hozzávarrott ingujj. Az ingek kivarrása aprólékos, fárasztó és
hosszú időt vesz igénybe. Éppen ezért a már 10-12 éves lányok is
szorgalmasan varrják ingeiket, hogy mire férjhez mennek, legalább 1015 darab készen legyen. A menyecske – ha csak módja engedi – új
otthonában egy életre való „gúnyát” („rongyát”) visz. A kelengye
párnák, nagyvirágos, gyapjú szőttes abroszok, csángórózsás ágytakarók (csokros a védő takarók csángó módon megtarkállva), színes
vászon szőttesek sokaságából áll.
A fiatalok és idősek inge a díszítés elhelyezése, öltésmód és mintaelemek szerint és színekben is különbözik. A legöbb ing naturális
virágdíszű, az elrendezés őrzi a sajátos jelleget. A színnel és mintával
kívánták kihangsúlyozni a vállat. A veressel szőtt, vagy varrt ingvállat
külön szőtték és a váll vásznára varrták, így nemcsak tartósabb volt,
hanem a legények számára vonzóbbá is tette a leány ingvállait. Az
öreges ing többnyire fekete vagy fekete-bordó. Az ujjas ingeken pedig
élénk színösszetételeket találunk, mint az égőpiros vagy a zöld.
Az ingviseletet kiegészíti a derékban háromszor, négyszer
körbecsavart, két-három méter hosszú, arasznyi széles, csíkos
gyapjúöv. Ezzel szorítják derekukra a bő szabású inget, s talán arra is
szolgál, hogy a testnek tartást adjon. A menyasszony a vőlegénynek
három-négy övet készít tiszta gyapjúból, s talán érzéseit is kifejezve
tesz bele piros, zöld, kék csíkokat.
A csángó női ünnepi öltözet díszítésére jellemző a gyöngyöknek
nagymérvű használata. Apró tarka gyöngysorral díszítik a nyakat és a
hajat. Klézsén mesélték, hogy külön szőnek a „baba szemire” díszes
„ruhácskát”, s ez a szövött, igen mutatós kendő végigkíséri a moldvai
csángó embert vagy asszonyt egy életen át. Egy ilyen gazdagon hímzett
ruhácska minden szónál többet mondott, hiszen egyszerre vallott a
leány ügyességéről és módjáról is. Katonaságnál ez a kendő szerelmi
zálog is, kézfogó után mátkasági jel, meghívó a lakodalomra és ott
elengedhetetlen vőlegényi dísz. Később aztán az ünnepi öltözet
mindenkori kiegészítője ez a kendő.
A csángó ember fonó, szövő, hímző művészete minden lehetőséget felhasznált, hogy a hagyományosan szépet megőrizze és továbbfejlessze.
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Öltözetük legjellemzőbb vonásai férfiakon a hosszú szárú szűk
vászon vagy gyapjúposztó nadrág, a kieresztett aljú hosszó vászon ing
széles övvel, kucsma, kalap és csizma. A férfiingek álló gallérját is
gazdag motívumok díszítik.
A csángó öltözet megőrzésére a katolikus egyház nagy súlyt fektet,
azért, hogy az egyház tagjait külsejük szerint meg lehessen különböztetni az ortodox románoktól. Ezt látjuk a gyári selyem lepelszoknya
esetében vagy a régi mintaelemek új anyagokra való átvitelében.
Öltözetük mai formája is beszédes bizonyítéka az együttélésből
eredő közös kultúrának, amely a délkelet-európai népeket évszázadok
óta összekapcsolja.
A moldvai magyarság többsége a több évszázados magárahagyatottság közepette is mindmáig magyarnak vallja magát. A csángók
nyelve, zenéje, táncai, tárgyi népművészete ősi életformát és sajátos
fejlődési folyamatot tükröz, s ezek megőrzése fontos az egész magyar
kultúra szempontjából. (Hevesi Napló)

Beke György:

ERDÉLY ELVESZTÉSE
Ha jobban odafigyel a magyar közvélemény, akkor nem lett volna
meglepetés számára, hogy a román politika legfőbb célja egy évszázada
Erdély megszerzése. A Kossuth-emigrációnak az a szárnya, amely az
1849-es bukás után Bukarestben telepedett le, rendszeresen tudósította
a magyarországi sajtót a havasalföldi életről, eseményekről,
közhangulatról. Ők ismerték igazán, életközelből, a Bukarestben honos
„balkáni politizálás” fortélyait. Ez az emigráció, Kossuth tábora,
elválasztotta gondolkodásában, érzelmeiben a hazát és a bitorló
hatalmat. Elevenebben munkált benne a haza féltésének aggodalma,
mint a hivatalos „otthoni” országvezetőkben. Ezekben a hazaküldött
tudósításokban újra, meg újra elhangzott a figyelmeztetés, az erdélyi
magyarságot, az egész nemzetet fenyegető, mindjobban növekvő
veszélyre.
Nem holmi „búsmagyarok” ezek az emigráns szerzők, hanem
gyakran európai kitekintésű, nyugati egyetemeket végzett őszinte
demokraták, akik tisztelték a nekik menedéket nyújtó román népet. Pl.
Veress Sándor mérnök, emlékíró, az alföldi Sarkad szülötte, édesapja
híres reformer lelkész. A család indíttatásának tudható be, hogy a 48-as
szabadságharcban részt vett az első perctől, hadnagyi rangban végig75

harcolta Bem tábornok két erdélyi hadjáratát. A bukás után Törökországba menekült, majd Londonban mérnöki diplomát szerzett.
Bukarestben telepedett le, Havasalföld kataszteri mérnöke lett, az egyik
első vasút építő. A népek egymásirányú megbecsülésére – ma úgy is
mondhatnánk, hogy nemes internacionalizmusra – európai bolyongásai
nevelték. A Budapesten 1878-ban megjelent, kétkötetes emlékiratában
így összegezte meggyőződését: „Borzasztó bűn az embereket egymás
ellen fanatizálni: engedjétek őket szabadon érintkezni egymással, és
nem lesz vallási és nemzetiségi gyűlölet, hanem barátság és türelem.
Konstantinápolyban kereste a barátkozást az odamenekült román 48-as
forradalmárokkal. Név szerint emlegeti Ion Heliade Radulescu-t, a
nyelvészt és politikust, a 48-as ideiglenes forradalmi kormány fejét,
Alexandreu G. Golescu-t, a politikust és publicistát: azóta emlékük
veszett más román 48-asokat. Ezek a kapcsolatok azonban csalódást
okoznak Veress Sándornak. Azt kell tapasztalnia, hogy ezek a román
forradalmárok nem a közös küzdelem módját és távlatait keresik a
magyar emigránsokkal, hanem legfőbb gondjuk az emigrációban is
Erdély megszerzése. „Adjuk nekik, úgymond, Erdélyt, akkor baráti
jobbot nyújtanak: ők minket ott nem irtanak majd ki, sem az óhitre
téríteni, mint mi tettük megfordítva az oláhokkal, csak az igazságtalan
arisztokrata uralmat és egyenetlen birtokviszonyokat szüntetik meg,
különben nem bántanak: ha nem adjuk, hát ők némettel, orosszal
szövetkeznek, s kiirtanak bennünket. Ez az oláh liberális demokraták
hitvallása!”
Ezzel a román irredenta állásponttal találkozhatunk a 19. század
második felében és a 20. század első évtizedeiben. Miközben Ady
Endre, Mocsáry Lajos, József Attila, Illyés Gyula modern magyar
magatartássá nemesítette a 16. században meghirdetett erélyi toleranciát, román oldalról vádaskodások, gyanakvások, követelések és
gyűlöletkeltés volt a válasz. Igaz, hogy voltak olyanok, akiknek
nemzeti gyónása hasonló eszmei magasságokban hangzott el. Itt Ion
Luca Caragiale munkássága a példa. Az utóbbi fél évszázad román
köztudata, irodalma, publicisztikája szándékosan feledteti Caragiale
kíméletlenül őszinte nemzetszemléletét. Ugyan mit is kezdhetne a
román felsőbbrendűség mitosza, a román uralom alá adott népek,
nemzetrészek elnyomásának, beolvasztásának vagy kiűzésének gyakorlata egy olyan karcolattal mint Törzsökös Románok – Romanii Verzi?
– Az 1901-ben kelt szatíra egy havasalföldi egyesület alapszabályzatát
mutatja be, olyan fikciót, amit a korszak közszelleme sugallt:
„Mi, a törzsökös románok a nemzeti haladás alábbi helyes alapfeltételeiből indulunk ki:
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A maga nemzetét csakis az szeretheti igazán, aki gyűlöl minden
más nemzetet.
Valamely nemzetnek nem ellenségei a maga hibái: ellenség csakis
a más nemzetek erényei.
Ezért teljesen fölösleges azon törnie a fejét, hogy miképpen küszöbölhetné ki hibáit és gyarapíthatná erényeit: ennél sokkal hasznosabb
tennivalói vannak: számon kell tartania a más nemzetek hibáit, és
becsmérelnie, de még inkább tagadnia erényeit.
Ezért minden nemzetnek örökösen rettegnie kell a többitől, mert
egyik nemzet létét csakis a másik nemzet gyalázata biztosítja!”
Caragialenak nem is volt maradása szülőföldjén. Önkéntes száműzetésben halt meg, Berlinben, 1912-ben.
*
Veress Sándor mellett, a romániai Kossuth-emigráció legtevékenyebb újságszerkesztője és laptudósítója Oroszhegyi Józsa, a magyarországi újságokban újra, meg újra figyelmezteti kortársait az Erdélyt
fenyegető veszélyre. A székelyföldi Oroszhegy községből Szatmárra
került család sarja, ezért viseli a Szabó családi név helyett az Oroszhegyit. Szülőhelye Nagykolcs, születési éve 1822. Orvostanhallgató
Pesten, Bugár Pál dékán pártfzogoltja és a professzor vonja be a újságírásba. A medikus 1844-től három éven át a „Jelenkor” újdonság rovatát
vezeti, tőle a munkát Jókai Mór veszi át. 1848 tavaszán a Pilvax kávéház törzsvendége: Petőfi, Jókai, Vasvári köréhez tartozik. Március 15én ő is az egyik megfogalmazója, hogy „Mit kíván a magyar nemzet?”
és viszik ki a nép közé. 1848 őszén szabad csapatot alakít, és Világos
után sem hagyja abba a harcot, amíg az osztrákok el nem fogják az
erdélyi Érchegységben. Tíz évi várfogságra ítélik, 1856-ban kegyelemmel szabadul, leteszi elmaradt orvosi szigorlatát, és orvosdoktorrá,
illetve szülészmesterré avatják. A Kossuth-emigrácó híre Bukarestbe
csalogatja, Koós Ferenc református tiszteletesnél jelentkezik, aki akkor,
1860-ban indította kétheti újságját, a Magyarországon kívül egyetlen
európai lapot, a „Bukaresti Magyar Közlönyt”. A kiadványt szerkesztőként Oroszhegyi Józsa jegyzi, Koós a kiadó feladatát vállalja. Oroszhegyi románul is megismétli orvosi szakvizsgáját – ez a törvény vonatkozott külföldiekre – és körorvosnak nevezik ki. A gyógyítás mellett
állandó cikkírója a „Közlöny”-nek, majd ennek megszünte után
magyarországi lapoknak, főként az akkori idők legtekintélyesebb
vidéki lapjának, az aradi „Alföld”-nek. Tudományos alaposságára vall,
hogy megírja az első magyar monográfiát Romániáról: a kézirat 1942-
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ig lappang Kolozsvárott, ekkor Bíró János, jeles történész az Erdélyi
Ritkaságok sorozatában megjelenteti.
Hazaküldött tudósításaira felfigyelnek a román hatóságok és kiutasítják az országból. A török Birodalomba költözik át, Ciprus szigetén
kap orvosi állást. Az 1867-es kiegyezés hírére hazaindul, útközben
szélütés éri, ráadásul mindenét elrabolják. Kegyelemkenyéren tengődik
haláláig.
Oroszhegyi újságírása két síkon kívánta védelmezni a magyar
nemzetet, Magyarországot: állandó vitában a Bukarest és erdélyi román
sajtó hamisításaival – ő így nevezte: „elcsavart adataival” – és a
magyarországi közvélemény irányítóinak ismétlő figyelmeztetéseivel a
román irredenta veszély növekedésére. „Gyakori volt a bukaresti sajtóban, hogy az ők ezredéves nyomorúságaikat fölróják!, holott lehetetlen
nem tudniuk, hogy a múlt időkben minden országban legalábbis
hasonló volt a világ folyása. Hogy a magyar nemzetnek legkisebb része
volt a földbirtokosság: hogy e közt is minden más, még román
nemzetségbeliek is találkoztak: hogy hazánkbeli valamennyi
jobbágyság összegének nagyobb részét éppen a magyar jobbágyság
tette: hogy a magyar nemzet, mihelyt a világ színe előtt szóhoz jutott, a
hazában azonnal minden nemzetiségbeli jobbágyot fölszabadított, hogy
a magyar hazában a román jobbágy ma szabad földbirtokos, míg éppen
a tulajdonképpeni román földön – románok uralván a románokat – a
jobbágyság ma sincs eltörölve”.
Utalás arra, hogy a magyar 48 minden jobbágyot fölszabadított,
azokat a román jobbágyokat is, akik nem sokkal később éppen a
magyar forradalom és szabadság ellen fordultak. Ezzel szemben,
Romániában csak 1864-ben ment végbe a jobbágyok fölszabadítása.
Bíró Sándor székely származású történész, aki kolozsvári tanárkodása idején megjelenttette Oroszhegyi Józsa „Románia Monografiáját”,
kísérő tanulmányában részletesen taglalta a „Bukaresti Magyar
Közlöny” felelős szerkesztőjének felismeréseit és sajtó küzdelmeit. A
bukaresti emlékíró tiszta szándékkal szerette volna „társítani” a magyarok és románok érdekeit, ha máról holnapra nem is lehet eltűntetni az
„érdeksúrlódásokat”. Ugyanekkor viszonzást vár el a románoktól:
„Adja Isten, hogy ők is olyan tiszta világban fogják föl a magyar
nemzet érzelmeit s nyilatkozatait, mint azok álnokságot nem ismerő
lelkületéből kisugárzanak: hogy aztán elfogulatlanúl és hasonló ihlettel
szorítsák meg a barátilag nyújtott kezet”.
Ez az alapállás Oroszhegyinél a humanista érzelem megnyilatkozása, nem naívság, rövidlátás vagy szándékos „félrenézés”, ami jellemző
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a 19. század második felének évtizedeiben a jelentős magyarországi
politikusoknál és újságokban. Ez utóbbiak úgy tesznek, mintha „nem
vennék észre” a romániai sajtó újabb, meg újabb támadásait Magyarország területi épsége és az egész magyar nemzet ellen. Ez a „nagyvonalúság” részint közönséges gyávaság – nem egyszer azonban a vitapartner lebecsülése –, de olyan megfontolás is tetten érthető, hogy „ne
bántsák” a román politikában a magyarság iránt barátságos vagy semleges erőket, mert így a magyarság ellenségeit szaporítják. Csakhogy a
magyar hallgatás soha nem tompította a román sajtótámadások élét.
„ A Bukaresti Magyar Közlönyből világosan láthatjuk Oroszhegyi
nagyvonalú elképzelését arról a hivatásról, amelyet a Romániában
megtelepedet magyarságnak, véleménye szerint, vállalnia kellene.
Ebben az elképzelésben a romániai magyarság egyik legfontosabb
szellemi erőfeszítése, jobban mondva az erőfeszítés fő célja az lett
volna, hogy az anyaországi magyarságot állandóan tudósítsa a románság szellemi arculatának alakulásáról és a magyarokra vonatkozó
román fölfogásról”.
Ijesztő példákat közvetít Oroszhegyi Józsa az anyaországba. A
„National” azt írja pl. egyik cikkében: a magyarok nemzeti lelkesedése
„oly terveket rejt magában, amilyeneket a legbarbárabb századok legvadabb barbárai sem követhettek el”. Nem árulja el a cikkíró, hogy mik
ezek a „pokoli” tervek. Mindenesetre egy évtizeddel a szabadságharc
leverése után fogalmazódnak meg ezek a szörnyű vádak, amikor
Magyarországot még gúzsba köti a vereséget követő Habsburg-terror.
Egyik másik lap, a „Romanul” – irányítója C.R. Rosetti román 48as forradalmár, később akadémikus, a radikális liberálisok vezéralakja
–„Románia várának” nevezi Erdélyt, és így bíztatja honfitársait:
„románosodjunk el minél előbb és minél jobban, hogy kiragadjuk az
örvényből testünk másik felét, a valódi román földet”.
Nem kellett semmilyen rejtvénykulcs ahhoz, hogy a román olvasó
megfejtse testünk másik fele, a „valódi román föld” – Erdély, az
örvényt, amiből ki kell ragadniuk, Magyarország. C.R. Rosetti, liberális eszméit „kifordítva” nem a népek kibékülését, a jogegyenlőséget,
vagy mondjuk az etnikai önkormányzatot sürgeti, hanem egész Erdély
bekebelezését mindenestől, és az ott élő magyarok, németek és más
nem román népek beolvasztását vagy kiűzését. Ez már 1860 táján
megfogalmazódott román szerzők tollán és nyílt politikai hitvallássá
teszi a román liberalizmus „atyja”, a pártvezér Ion Bratinau.
Hiába Oroszhegyi Józsa figyelmeztető, riasztó hangja, Budapest és
Kolozsvár süket fülekkel hallja, ha meghallja egyáltalán. A levert sza-
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badságharc után a magyar köztudat délibábos álmokba menekül, és
1867-ben Deák Ferenc elhozza az andalító „kibékülést” és a csalfa
reményt abban, hogy ez a szelíd dualizmus az idők végéig tart majd...
„Felhívjuk egyszersmind a „Kolozsvári Közlöny” ügytársunkat –
írja Oroszhegyi –, akit a dolog legjobban érdekel, a szép politikai képek
szemlélgetésére, mert ezek az urak minden, a kor szellemében történtre
és történőre behunyják szemüket, csakhogy káprázatuk merő igazságnak láttassanak”.
Ez a káprázat takarta el a valóságot a magyar közvélemény előtt
egészen 1916. augusztus 27-ig, amikor a román hadsereg átkel a kárpáti
hágókon és háborút kezd Magyarország ellen. Felégetett városok, legyilkolt, megkínzott székelyek, ez lesz az ára Tisza István miniszterelnök vétkes könnyelműségének. A „szövetséges” Románia bizalmától
vezérelve, teljesen nyitva hagyta az erdélyi határokat. Mintha csak átok
verné a magyar külpolitikát, ez az alaptalan, veszedelmes könnyelműség hányszor ismétlődik később is!
A politikában 1875-ben megalakuló Nemzeti Liberális Párt válik
ennek a törekvésnek a szócsövévé. Legjelentősebb képviselője a már
említett Ion Bratinau (1864-1927), aki különös kanyarokat írt le az idők
rendjén. Ő a belügyminiszter 1907-ben, amikor Európa utolsó parasztfelkelése zúg végig Románián. Csak fegyverekkel lehet elfojtani, 11
ezer paraszt halála, falvak egész sorának felégetése árán. Vajon miként
egyeztette össze magában a szabadelvűséget és a véres megtorlást a
liberális belügyminiszter? Az első világháború idején miniszterelnök,
Bratinau nevéhez fűződik az 1916-os bukaresti egyezmény, az addig
szövetséges Központi Hatalmak hátbatámadása. A román csapatok
katasztrofális veresége után lemond, majd amikor az antant megnyeri a
háborút Romániának, ismét kormányfő. Megint kiválik a kormányból,
tiltakozásul az „antant hatalmak” „szószegése” miatt. Nem hajlandók
ugyanis a Tiszánál megvonni az új román határt. Ezt ígérték a titkos
egyezményben, de abban Románia arra kötelezte magát, hogy semmi
szín alatt nem köt fegyverszünetet, még kevésbé békét a Központi
Hatalmakkal. Márpedig megkötötte 1918 tavaszán a „bufteai békét”.
Vajon ki volt hát a szószegő?
Ion Bratinau viszonya a megnagyobbodott Románia kisebbségeihez világosan megnyilatkozott a trianoni béketárgyalásokat megelőzően. Még az egyezmény előtt, a nyugati hatalmak egy külön megállapodást kívántak kötni Romániával a több milliós kisebbségek jogainak
garantálására. Az Amerikai Egyesült Államok, a Brit Birodalom, Franciaország, Olaszország és Japán mint a győztes főhatalmak által
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kidolgozott szerződést nevezik „kisebbségvédelmi egyezménynek” is,
amelynek semmi köze az 1918. december elsejei balázsfalvi román
népgyűlés határozatához, csak annyi a közös bennük, hogy míg a
gyulafehérvári gyűlés megígérte, amit kívülről kötelezővé tettek Romániának, a kisebbségek jogainak a biztosítását. 1919. december 9-re
tűzték ki a „kisebbségvédelmi egyezmény” aláírását, de Ion Bratinau
miniszterelnök – a szöveg megismerése után – azonnal lemondott tisztségéről, végül is a megállapodást Ferdinánd király főhadsegéde, C.
Coanda tábornok írta alá.
Bratinau megmagyarázta az álláspontját. Szerinte „az igazi európai
megoldás” nem a kisebbségek „mesterséges” fenntartása, hanem a máshitűek, más ajkúak, más hagyományuak maradéktalan beolvasztása a
román nemzetbe. Mikor ezt a román politikus így kijelentette, vagyis a
bolgárból románná lett család sarja (bolgár nevük: Brát Iván) az erőszakos asszimilációt meghirdette, Európában 40 millió népkisebbség élt
többségi uralom, legtöbbször kegyetlen nyelvi és lelki elnyomatás alatt.
A román liberális gondolkodásba annyira beleivódott a
kisebbségek asszimilációjának elve és gyakorlata, hogy jóval Ion
Bratinau halála után, az „ifjú liberálisok” vezére, Gheorghe Tatarescu
miniszterelnök tiltja be a lapokban, közleményekben, bárminő nyomtatványban a magyar helységnevek használatát! A Brassói Lapokban
előbb szerkesztőségi vezércikk tiltakozott „Nyelvgyilkolás” címmel,
majd Kacsó Sándor, a korszak egyik legjelentősebb erdélyi magyar
publicistája ítélte el Tatarescu eszmei árulását: „Miniszterelnök Úr!
Méltatlan Önhöz és pártjához, amely most valóban a szabadelvűséget
képviseli Romániában, hogy a cenzúrát nyelvgyilkolásra használja fel.
Méltatlan Románia állam közegeihez is, hogy magyar szavak kiirtásával foglalkozzék”.
Ez a nyelvi háború 1934-ben parázslik fel, másfél évtizeddel
Trianon után. A két közösség, a magyar és a román viszonya a békediktátummal alapvetően megváltozott. De nem változott, egy pillanatig
se gondolt erőszakos tiltakozásra, egyéni terrorra, vagy öncélú gyűlölködésre. A hagyományos tolerancia, a türelem törvénye a kisebbségi
léthelyzetben éppen annyira méltó válasz volt a megpróbáltatásokra,
mint többségi helyzetben. A kisebbségi magyarság első, máig
emlegetett politikai megnyilatkozásában a „Kiáltó Szó”-ban, 1921
januárjában, Kós Károly a legértelmesebb és legméltóbb „alkut”
ajánlja:
„Nyiltan és bátran kiáltom a velünk megnagyobbodott Romániának: mi magyar fajú, magyar hitű és magyar nyelvű polgárai Romániá-
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nak, nemzeti autonómiát akarunk, aminek birtokában bennünk NagyRománia megbízható polgárokat nyer majd”.
Barátságos üzenet, amely nem az erdélyi magyarság önfeladását
jelezte, hanem önnön erejére ébredését. A románság számára is az
önérdek követelte volna meg az elfogadását. Nagy-Romániának
majdnem 60%-a kisebbségiekből került ki. Egy ilyen etnikai szerkezetű országban nem mindegy, hogy a kisebbségi közösségek az
együttes országépítést választják-e, vagy a széthúzást, az új állam gyengítését.
A bukaresti román elit döntése, amellyel a maga győzelmeként
fogta fel az antant győzelmét és Erdélyt, Bukovinát, Besszarábiát egyképpen hadi zsákmányának tekintette, eleve elhintette az ellenségeskedés magvait. Ez a győztesi dölyf odáig ment, hogy az erdélyi románok
1918. december elsejei gyulafehérvári gyűlésének határozatát – benne a
magyarságnak adandó autonómia ígéretével – szintén elvetette: az
1923-as alkotmányba „elfelejtették” belefoglalni.
Folytatódott Bratinau kizárólagossági politikája, immár a hatalom
magaslatáról, ami egyet jelentett az erdélyi magyarság fokozódó
jogfosztásával, üldözésével, elűzésével. Mikor 1971 nyarán Ceausescu
román diktátor meghirdette mindenféle másság, bármilyen kisebbség
eltüntetését, biztos lehetett abban, hogy az embertelenség a jogfosztás
eme újabb támadása – amit teljes joggal nevezhetünk etnikai tisztogatásnak – legfeljebb enyhe fejcsóválást vált ki a nyugati közvéleményből, és sokkal „fontosabb” vélt előnyökért gyorsan elfelejtik.

SZÁZHARMINCHÁROM (133) NAP
80 évvel ezelőtt, az első világháború gyászos befejezése után teljes
káosz uralkodott Magyarországon. Most kizárólag csak az 1919-es
vörös uralom összesűrített történetére szorítkozunk. Kiemelés az 1973ban Clevelandban kiadott dr. Somogyi Ferenc professzor: „Küldetés –
A magyarság története” című (656 oldalas) kötetéből:
1918. nov. 3.-án Ausztria-Magyarország Páduában fegyverszünetet
köt a szövtséges hatalmakkal. Magyarország területéről nem történik
említés, 11.-én IV. Károly lemond Ausztria trónjáról, 14.-én pedig –
Károlyi Mihály gróf felszólítására - eckartsaui nyilatkozatában magyar
uralkodói tevékenységétől is visszavonul, hogy a magyar nemzet szabadon dönthessen a jövő államformája felől. 16.-án Budapesten kikiáltják
a népköztársaságot. A Károlyi kormány Belgrádban külön fegyverszünetet köt a szövetséges haderők balkáni parancsnokával, Franchet
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d’Espérey francia tábornokkal. Ennek értelmében cseh, román és szerb
csapatok szállják meg az ország felvidéki, erdélyi és déli területeit,
amelyeket a későbbi békeszerződésben az érdekelt országok maguknak
akarnak megszerezni. Jászi Oszkár nemzetiségi miniszternek az a kísérlete, hogy a nemzetiségi kérdést – mintegy „keleti Svájc” létesítésével –
önkormányzati alapon oldja meg, teljes kudarccal végződik. A
románok Aradon, a tótok (szlovákok) pedig turócszentmártoni nyilatkozatukban határozottan kijelentik elszakadási törekvésüket. A magyar
ellenállás mindenütt megtörik, mert Linder Béla honvédelmi miniszter
a zárt egységekben visszatérő csapatokat meggondolatlanul lefegyverezteti. Buza Barna földművelésügyi miniszter földbirtokrendezési
terve sem válik valóra. A kormány tehetetlensége következtében mindinkább a forradalmi romboló erők érvényesülnek. 1919. január 11.-én a
radikális-párti Berinkey Dénes elnökletével a kormány újjáalakul.
Károlyi Mihály gróf a népköztársaság ideiglenes elnöke lesz. A kommunista Kun (Kohn) Béla, Lenin megbízottja, aki 24 társával együtt
már 1918. nov. 19. óta terveszerűen végzi az ország forradalmosítását,
hiába kerül börtönbe, megindul a gyárak forradalmi megszállása és a
törvénytelen földosztás is. A kormány nem ura többé a helyzetnek.
1919. március 19.-én a szövetséges hatalmak budapesti képviselője
Wyx alezredes jegyzéket nyújt át a Berinkey-kormánynak, amely újabb
területek átengedését sürgeti a szomszédos államok részére. Március
21.-én Berinkey Dénes – a fogságban levő Kun Bélával történt megállapodás értelmében – a szociáldemokrata Garbai Sándornak adja át a
hatalmat, aki az új Magyar Szocialista Párt támogatásával szocialistakommunista kormányt alakít. Az orosz bolsevista rendszer mintájára
tanácsköztársaság létesül. A régi hivatali szervezet, csendőrség, rendőrség, katonaság megmarad, csak „vörös” jelzőt kap. A miniszterek
hatáskörét népbiztosok veszik át. A kommunista Alpári Gyula, Kun
Béla, Rákosi Mátyás, Szamuelly Tibor és Szántó Béla rémuralomra
támaszkodó proletárdiktatúrája 133 napig tartja rettegésben az ország
lakosságát. A szociáldemokrata elemek háttérbe szorulnak. A 20-nál
több munkást foglalkoztató üzemeket államosítják. 15.000 tanerőt átképeznek. Az egyházak minden vagyona, minden iskola, könyvtár, mozi,
múzeum és színház állami tulajdonba megy át. Forradalmi bíróságok
alakulnak. Áprilisban bevezetik az általános titkos választójogot is, de
csak a hivatalos jelöltek névjegyzékében szereplőkre lehet szavazni.
A vörös terror – elsősorban Szamuelly Tibor vérengzése, országszerte elégedetlenséget és ellenforradalmi megmozdulásokat idéz elő.
A rémuralmat a külföld sem nézi szívesen. A román megszállást a
szövetséges hatalmak a kommunisták visszaszorítása érdekében teszik
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lehetővé. Aradon, majd Szegeden, valamint Bécsben a nemzeti alapon
álló emigránsok szervezkednek. 1919. január 19. óta működik az
Ébredő Magyarok Egyesülete, amelynek elnöke Gömbös Gyula vezérkari százados. A szálak lassan összefonódnak. Július 31.-én Kun Béla
menekülni kényszerül. A románok bevonulnak Budapestre. Augusztus
1-én Peidl Gyula szocialista kormányt alakít, amelyet augusztus 7.-én
Friedrich István ellenforradalmi kormánya vált fel. – Ezt megelőzően
Károlyi Gyula gróf (május 5-től július 12-ig) és P. Ábrahám Dezső
(július 12-től augusztus 12-ig) alakít Szegeden ellenkormányt. A
Friedrich-kormány kezdeményezésére József királyi herceg – mint az
utolsó homo regius – augusztus 12.-én Nagybányai Horthy Miklós
ellentengernagyot, az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészetének
utolsó parancsnokát, Otranto hősét, kinevezi az újonnan megszervezett
és Szegedről Siófokra vonult nemzeti hadsereg fővezérévé.
A nemzeti hadsereg közeledésének hírére a vörös terror 590
kivégzést „eredményező” rémuralma emberileg érthető megtorlást vált
ki, amelynek 246 áldozata lesz. Ezt az ún. „fehér terrort” általában „a
keresztény és nemzeti szociális államrendszer” vereségeként szokták
elkönyvelni. Arra senki sem mutat rá, hogy a vörös terror az állami főhatalom gyakorlásával él vissza, a fehér terror pedig a tanácsköztársaság összeomlása után és „a keresztény és nemzeti szociális államrendszer” kibontakozása előtt kialakuló főhatalmi űrben népítéletszerűen robban ki. A nemzeti hadsereg – amerikai katonai bizottság
megállapítása szerint – mindent elkövetett, hogy ezeket a merényleteket
megakadályozza.
A nemzeti hadsereget az ország népe mindenütt megkönnyebbülő
biztonságérzéssel, boldog örömmel fogadja. November 14.-én a
románok a szövetséges hatalmak rendelkezése értelmében kivonulnak
Budapestről. 16.-án Horthy Miklós fővezér vonul be a fővárosba. 22.én a szövetséges hatalmak óhajának megfelelően a katolikus néppárt
egyik vezetője, Huszák Károly tanító, alakít koalíciós kormányt, amely
rendeleti úton szabályozott ideiglenes választói jog alapján nemzetgyűlést hív össze. Ez államformaként a királyságot tartja fenn, az államfői
tennivalók ellátására pedig király-helyettesi minőségben 1920. március
1-én vitéz Nagybányai Horthy Miklóst az ország kormányzójává
választja.
„Hadak Útján”, 1999. március-április
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Ayklerné Papp Zsuzsa (Toronto, Kanada):

TÍZ ÉV TAPASZTALATA UTÁN:
A HATÁRON TÚLI MAGYAR IFJÚSÁG
LELKIVILÁGA
Beszámolómat Oszwald Árpád felvidéki író szavaival kezdem: „Én
vagyok az útszélre esett búzaszem. Keresem társaimat, mert egyedül
nem lehet belőlem kenyér”.
Ezt a mondást leírta az egyik erdélyi résztvevő az idei, 10-ik
Magyarságismereti Mozgótábornak (Rákóczi tábor) és mellé írta:
„Kedves Szervezők, Támogatók és Rákóczi Alapítvány!
Úgy érzem, hogy a táborban megtaláltam a többi búzaszemet!”
Ez a kis írás annyira jól összefoglalja ezeknek a fiataloknak a
gondolkodás módjait és nehézségeiket. Vagy ahogy egy másik, felvidéki, Nagymegyer-i leány megjegyezte (a történelmi eseményekről):
Milliók kerültek egyik napról a másikra idegen határok mögé, és
millióknak kellett összeszorítani fogukat, és kitartani a megpróbáltatások közepette hitük, s nemzeti öntudatuk mellett.
„Ennek az összefogásnak szerencsére megvan az eredménye: az
idegen országok gyakran beolvasztó, eltipró politikája nem hozott nagy
sikert. Ma is igaz, hogy magyar ajkú s lelkű emberek élnek Erdélyben,
Kárpátalján, Délvidéken és a Felvidéken”.
A határon túli magyar ifjúság lelkivilága! Milyen nagy téma!
Szeretnék pár szóval bemutatkozni és elmondani, hogy miért és hogyan
állítottam össze mai beszámolómat. Legjobban azt szeretném, ha az ő
hangjuk érvényesülne ezen az előadáson keresztül. Rövid bevezető után
térjünk rá az ő világnézetükre, benyomásaikra.
Ahogy a biológusok bizonyítják: minden ember a környezetének és
génjeinek az eredménye. Így vagyok én is. Szüleim is ebbe a nagy
menekülésbe kerültek. Édesapám Máramarossziget-i (erdélyi), édesanyám pedig Kárpátalján, Nagyszőllősön született. Én pedig
Clevelandben születtem, és az otthoni nevelés, cserkészet, s szombati
magyar iskola eredményeként (környezetemként) tanultam meg így
magyarul.
1977 óta élek Torontóban, mint történelmi kutató és televízió producer. Két éve lettem az ottani Rákóczi Alapítványnak elnöke.1994 óta
ténylegesen részt vettem az Alapítvány munkájában, mint szervező –
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férjemmel együtt – az akkor kezdődő Magyarságismereti Mozgótábornak a határon túl élő magyar fiatalok részére.
A Rákóczi Alapítványt, illetve Rákóczi Szövetséget Korponay
Miklós vezérkari százados 1953-ban alapította, aki Kanadába érkezve,
felmérte az akkor működő szervezeteket és azt találta, hogy majdnem
minden szervezetnek hasonló volt a célkitűzése. Korponay Miklós
gondolata az volt, hogy szükség van egy olyan szervezetre, amely
együtt működik, koordinálja az összes szervezetet, hogy ne kerüljenek
viszályságba egymással.

Ayklerné Papp Zsuzsa (Toronto) előadását mondja (Somogyi Lél)

A Rákóczi Szövetség így indult 1953-ban. 168 kanadai és amerikai
magyar egyház, s szervezet kinyilvánította, hogy tagszervezetként
belép ebbe a közösségbe. Ez a kanadai magyarság emigrációs életében
bizony nagyon sok félreértést megakadályozott.
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Az évtizedek során – bár betöltötte feladatait – új horizontot
keresett, mindig Korponay Miklós vezetésével. Voltak különböző
tervek: változtassák át ezt a Szövetséget Alapítvánnyá. Fordítsuk tekintetünket az ifjúság felé, a magyar ifjúság megmaradása irányába!
Tudták, hogy túlságosan nagy volt ez a feladat: világszerte! Elhatározták, hogy az Alapítvány céljául tűzi ki a határon túli magyar ifjúság támogatását, és ezzel párhuzamosan az észak-amerikai magyar ifjúság támogatását.
Korponay Miklós már annak idején tudatában volt annak, hogy a
magyar kulturális értékeket meg kell őrizni a második és a harmadik
generációban (nemzedékben) – s ezt lehet magyar és még fontosabb:
angol nyelven.
Angol nyelvű, de magyar kultúrával foglalkozó könyvek lettek kiadva, mint pl. The Spirit of Hungary.
Ugyancsak Korponay Milósnak köszönheti az Alapítvány, hogy
forgótőkéje van, ti. ő a vagyonát az Alapítványra hagyta, mivel felesége
még előtte elhunyt és gyermeke nem volt.
Sajnos, Miklós nem élte meg a nagy politikai változásokat,
amelyek azóta Magyarországon történtek. 1989 előtt az Alapítvány
minden évben 10 egyetemi hallgatót küldött Kanadából Magyarországra. 1990 után megnyíltak a lehetőségek a határon túli magyarsággal kapcsolatot teremteni, és mivel ez az Alapitány célkitűzései között
szerepelt, ez meg is történt.
A Magyarságismereti Mozgótábor magja igazán a kárpátaljai
magyar iskolák újjászervezésével kezdődött. Férjem édesanyja, (anyósom) halálával a virágmegváltás helyett – utolsó kívánsága szerint – a
kárpátaljai iskolák részére kértük az adományt. Mivel igen közismert
lett és közszeretetet élvezett, az eddig még nem ismert bőkezű virágmegváltásból ($9,000) videolejátszókat és sokszorosító gépet vásároltunk, s adományoztunk a Kárpátaljai Magyar Pedagógusok Szervezetének. Megelőzve ezt, a Szervezet elnökével, Orosz Ildikóval találkoztunk, aki tájékoztatott bennünket, hogy mire lenne szükségük.
Az első évben próbaképpen két helyen voltak: Debrecenben és
Dobogókőn, Budapesthez közel. Míg az egyik csoport a tiszántúli környéket szemlélte, a másik csoport Budapestet és a Dunántúlt vette figyelembe.
Ez szerény, kezdetleges, gyerekcipőben járó, de mégis magyarságismereti volt. Tanultunk belőle. Már 1995-ben három helyen voltunk –
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négy országból-, nem háromból, és Szombathelyt is csatoltuk az előző
helységekhez, most már forgószínpadszerűen.
A negyedik évben már a piaristák csatlakoztak a szervezéshez.
Átveszik a programot Kecskeméten és átveszik a dunántúli szervezést a
Templomosok Pécsett. Most már 135 fiatal vesz részt, négy országból.
Minden évben bővül azoknak a fiataloknak a száma, akik magyarországiak és előadnak, koordináló szerepet vállalnak.
A szponzorok száma is – hála Istennek – növekszik, ahogy a tábornak terjed a híre.
Már a hatodik tábor alkalmával a bencések is vállalják a tábor
ellátását. Pannonhalmán vagyunk – az ezer éves apátság falain belül – s
a fiatalok átérzik minden kőnek a történelmi jelentőségét.
A hetedik évben (2000-ben) bevezettük a pályázati rendszert,
amelynek alapján minden ország helybeli kuratóriuma pontozás alapján
határozza el, hogy kijöhet és ki nem. – Ennek a nagy részét már a tábor
neveltjei csinálják. Most már a tábor hírneve annyira elterjedt, a
határon túl, hogy négyszer annyi pályázó van, mint amennyi hely.
Arra jöttünk rá, hogy ez más volt, mint a többi. Több tábor van,
ahol behozzák a határon túliakat és pl. a Velencei-tó mellett nyaraltatják őket. Alig van olyan, ahol találkoznak más közös sorsban élő
magyar fiatalokkal. A két hét alatt rengeteget látnak. Most már többségben van azoknak a csoportja, akik még sohasem voltak Magyarországon, bár magyar iskolákba járnak és (sokan) magyar közösségekben
élnek.
135 diák és 10 tanár kisérő három 45-ös csoportra van osztva és
így forgószínpadszerűen hallgatják végig a történelmi, irodalmi előadásokat és nézik meg Magyarország kulturális kincseit 17 napon keresztül. Minden nap autobuszokkal kirándulnak, minden harmadik nap
költöznek új helyre így: most már Kecskeméten, Pécsett, Győrött, Miskolcon és végül Budapesten van a szállás. Esténként foglalkozás, népzen, népdalozás, tánchház. Van sok olyan fiatal, aki egyedül érkezik a
községéből – de már az első nap szövődnek a barátságok. Az utolsó nap
mindenki azon sír, mert el kell válni egymástól.
Az idén ünnepeltük a tábor 10-ik évfordulóját. Bár évente több
száz levél érkezik a résztvevőktől, az utóbbi pár év alatt kezdtük csak
felmérni, összeállítani egy képet arról, hogy mi a hosszú távú hatása
ennek a munkának. Közvélemény-kutatást állítottunk össze. Öt kérdésből állt. Már az utolsó két éve gyűjtjük ezeket a benyomásokat, vélemé-
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nyeket.. Ősszel kiküldtük olyan résztvevőknek, akiknek megvan a drótposta címe.
Október végére már majdnem háromszáz résztvevőnek a véleménye gyűlt össze.
*
Az öt kérdés között az első:
Mi az, ami lelkileg neked fáj?
Azért választottuk ezt a kérdést elsőnek, mert amikor beszélgetünk
velük a tábor alatt – nem panaszkodásképpen –, észrevettük, hogy lelkileg sok minden van, ami nyomja őket.
Tünde írja Erdélyből, Csíkszeredából:
„A határ szülőföldem és az anyaország között fáj a legjobban. A
határ, amely lassan nem csak földrajzilag, hanem szellemileg is meghúzódik és éleződik. Sokféle törekvés van a különböző határok feloldására, de egyre inkább érzem, hogy nagyon sokszor sikertelen.
Egy hónapja Budapesten élve, vegyes érzelmek kavarognak bennem. Nagyon sok kedves emberrel találkoztam, akik örömmel fogadták
erdélyi voltomat, de olyannal is, hogy azért tartott 30 percet egy 3
perces könyvtári beiratkozás az egyetemi könyvtárban, mert nem
magyar személyigazolványom volt, hanem magyar igazolványom, és
rettentő megalázó és megkülönböztető bánásmódban részesültem.
Pillanatnyilag ezek az „apró” megkülönböztetések fájnak a legjobban”.
Délvidékről Szabadkáról írja Olga:
„Azt hiszem, mint kisebbség, az elmúlt néhány évben nagyon sok
atrocitás ért bennünket, vajdaságiakat. Magyarországnak az Európai
Unióba való csatlakozása azt jelenti számunkra, hogy már anyaországunkba sem tudunk átutazni, vízum nélkül. Igaz, ezt eddig sem túl
gyakran tettük, mégis olyan jóleső érzés volt, amikor néhanapján
„odaát” bemehettünk egy-egy könyvesboltba, vagy a múzeumokat
járva nemzeti történetünk nagy pillanatai jelentek meg előttünk, vagy
éppen hős eleinkről emlékezhettünk meg. Mégis, ami a legfájóbb most
számomra, az az erőszakhullám, amely a vajdasági magyarokat sújtja.
Igaz, a háborús évek elmúltak, mégis ez a hihetetlen mértékű „nemzeti
imádás” megmaradt déli szomszédainkban. Ezelőtt az albánoktól, most
a magyaroktól szeretnék megtisztítani „országukat”. Ami a
legmegrázóbb, mi ezt hagyjuk. Szinte szó nélkül tűrjük, beolvadunk
soraikba.
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Átnézve, átolvasva a többiek beküldött véleményét:
67% (201) most már vízum kell, hogy az anyaországba utazzanak.
23 % (69) sehol sincsennek otthon
10% (30) egyéb, a határ
Magyarországon románoknak, ukránoknak, szerbeknek vagy
szlovákoknak hívják őket. A tábor alatt nem egyszer előfordult, hogy
bementek egy boltba, és miután az árus látta egyforma sapkákjukat, és
egyforma pólókban vannak, megkérdezte tőlük, hogy hol élnek.
Amikor szépen megválaszolták, hogy mi Erdélyben (Romániában),
Felvidéken (Szlovákiában) stb. élünk, a boltos csodálkozva megkérdezte őket: „és ti ilyen jól tudtok magyarul?”
Ez fáj nekik legjobban. Otthon pedig bozgor vagy más csúfneveken hívják őket. „Sehol sincsennek otthon”. Sehol sincsennek elfogadva”.
A Mozgótábor célja, hogy öntudatukban, magyarságismeretükben
megerősödve és sok barátságot kötve térjenek vissza otthonukba, azzal
a tudattal, hogy vannak sokan, külföldön és világszerte, akik törődnek
velük. – Most már tíz év után polgármesterek, püspökök és államtitkárok fogadják a résztvevőket. – Mindent megteszünk, hogy ne érezzék
azt, hogy ők bárkinél is alábbvalók!
Sokan mondják: „Micsoda magyarságmentő munka ez a tábor!”
Azonban az igazság az, hogy mi, a Rákóczi Alapítvány igazgatósága,
minden támogatóval együtt úgy véljük: „egyénmentő” munkát
végzünk, nem csupán magyarságukban, hanem emberi mivoltukban
erősítjük meg ezeket a fiatalokat, hogy büszkék legyenek arra, kik ők,
honnan származtak.
Sokszor emlegetjük, ha csak 50 %-ot mentünk meg a teljes elkeseredettségtől, akkor érdemes volt minden munka és áldozat!
*
A második kérdés:
Mi az, amire legjobban szükséged lenne?
Hallgassunk meg egy pár kiválasztott véleményt.
Nagybecskerekről, Délvidékről (Nándi):
...„Hát ha nem is kettős állampolgárságra, de legalább arra, hogy
Magyarországon is mindenki úgy nézzen ránk, mint magyarokra! Ott
léphessem át az országhatárt, ahol akarom, és akkor, amikor akarom – s
ez ne ütközzön akadályokba, ne legyen szükségem semmilyen vízumra
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sem, még ha csak formális, vagy ingyenes is! Nem kellene a határokat
még magasabbá és elérhetetlenebbé tenni!”
Kinga, Kézdiszentlélekről, Erdélyből:
... „Összetartásra, elfogadásra, és szeretetre”... Támogatásra van
szükségünk, hogy tovább tudjunk tanulni ott, ahol élünk... Hogy
határontúliakként, ne egymás ellenségeiként, riválisaiként éljünk – bárhol a világban –, hanem barátokként, segitőtársakként”.
72% (216) ... „Továbbtanulási lehetőségre, hogy a világ-ban mi
is részt vehessünk a nagy harcban a szabad piacon. A
„lehetőség”-et nagyon gyakran használták”.
6%

„Nem előnyt. – egyenjogú lehetőségeket kérnek...
világnyelveket tanulni, ösztöndíjakat tudás alapján
megnyerni.

22% (18)

egyéb, egyéni kérések.

Erdélyből Izabella olyan tökéletesen foglalja össze:
„Szeretném, ha elfogadnának, mint embert, és egyforma esélyeink
lennének a többségben élő nemzetekkel és betartanánk jogaikat”.
*
A harmadik kérdés:
Mi az, amit kaptál a Rákóczi tábor alatt? Hogyan változott meg a
világnézeted? (Ha nem változott, akkor is írd meg.)
Hallgassuk meg elsősorban a fiatalok véleményét.
Teri Kárpátaljáról, Beregszászból:
„Úgy vélem, ez a tábor megtanított, hogyan kell magyarként nézni
a világot. Azelőtt tudtam ugyan, hogy melyik nemzet soraiba tartozom,
de ezzel be is fejeződött minden. Ma már itt kezdődik számomra
minden. Az, hogy tudom, ha nem vagyunk, talán ma atomenergia sem
lenne, s az orvostudomány nem tudna gyógyítani egyes betegségeket, –
felemelő érzéssel tölt el. Talán az esztergomi bazilikához tudnám leginkább hasonlítani népünket, amely számomra a tábor egyik fénypontja
volt: hatalmas és csodálatra méltó.
Népünk múltja és tudása is óriási és felemelő. Ma már érzem
Trianon súlyát is, de a tábor alatt számos kis testvérkét szereztem az
egész Kárpát-medencéből”.
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Eszter, Nagymegyerről, a Felvidékről:
„Erőt, hitet, büszkeséget, bátorságot, s rengeteg barátot találtam.
Láttam, hogy érdemes jót tenni, hogy nem szabad csüggetni, hogy nem
vagyok egyedül!”
67 %

(201) Lényegesen megváltozott a világnézete:
– pozitívabb,
– jobban tud a problémákkal megküzdeni,
– szélesebb látóköre lett,
– biztos talajon érzi magát.

Azok, akik 2000-ben, vagy még előbbb végezték el a tábort, ők
érezték legjobban ezt a változást.
A közvélemény-kutatás egyik érdekes konklúziója:
Hosszútávú hatása van a tábornak a fiatalok életére.
28 %

(84)

Fantasztikus élmény volt, érzi, hogy nagy hatással
volt rá, de még nem tudja megfogalmazni, annyira
kavarog benne minden.
*

A negyedik kérdés:
Hogyan képzeled el a jövődet?
Hallgassunk meg néhány megjegyzést:
Sarolta, Délvidékről, Oromhegyesről:
„A táborban rájöttem arra, hogy mennyi mindent nem tudunk még
az anyaországról. Én ezt a tudást, amit ott kaptam, szeretném továbbadni a többi kis magyar gyereknek, hogy tudják, honnan származunk és
mi a feladatunk a világban, miért élünk, és titokban miért reménykedik
a szívünk”.
Zsuzsa, Erdélyből, Székelyudvarhelyről:
„A jövő!... Az idén kezdem a második egyetemi évemet Kolozsváron, amely város híres egyetemi és irodalmi központ. Európai tanulmányok, nemzetközi kapcsolatok az a szak, amit tanulok, és nagyon
remélem, hogy majd ezen a pályán érem el „sikereimet”. Persze van
egy olyan mondás, hogy: „ember tervez, Isten végez”.
94% (282)
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Tervében az van, hogy egyetemet, vagy főiskolát
végez, ott, ahol lehet, ahol felveszik, ahol
anyagilag lehetsége lesz erre.

54% (162)

Magyarországon szeretné elvégezni az egyete-met,
de fontos volt azt is megjegyezni, hogy milyen
pályát választottak: jog, újságírás, emberi jogokkal
foglalkozó szociológus, vagy ügyvéd informatika.

Még azok is, akik negatív dolgokat írtak, – nem panaszkodásként
írták, hanem tényként.
Délvidékről Sarolta:
Sem általános iskoláinkban, sem középiskoláinkban, sem a
környezeti nyelv (szerb), sem pedig az idegen nyelvek elsajátítására
(angol, német) nincs meg a megfelelő alap. Ha legaláb egy nyelvet
tudnánk igazán, több esélyünk lenne a továbbtanulásra, nemcsak itt,
hanem külföldön is.
Majdnem mind (280 a 300-ból) hozzátette, hogy szeretne hazamenni – oda, ahonnan származnak – az egyetem elvégzése után, ott
dolgozni, tenni, segíteni.
*
Ötödik kérdés:
Milyen hatással volt a tábor a jövőre vonatkozó terveidre?
Imola, Erdélyből, Gyergyószentmiklósról:
„Úgy hiszem, amikor 2001-ben hazajöttem a táborból, nem is
tudatosítottam, hogy mennyi mindent kaptam! Kitűnően éreztem
magamat, annyira, hogy legszívesebben 2 hét múlva vissza is mentem
volna. Azonban arra akkor még nem figyeltem, hogy lelkileg mennyire
feltöltődtem. Tényleg, erről nem is tudok másként beszélni, összefoglalnám annyiban, hogy szeretném, ha minél több fiatal eljutna ide, mert
itt megérezheti, hogy nincs egyedül soha a világban... most már egy
családnak a része. Ennél semmi sem fantasztikusabb, hogy tudjuk: egy
család vagyunk mindannyian és összeköt bennünket a közös sors, a
közös jövő és együtt bármire képesek vagyunk. Ez az érzés leírhatatlan!
Gergely, Délvidékről, Adáról:
„Azt hiszem, a tábor gyökeres változást hozott. Azelőtt számomra
nem jelentett semmit az én egyszerű kis falum, nem szerettem, mindig
elvágyakoztam onnan, messze, messze. Talán még a szülőföldemet is el
szerettem volna hagyni, hiszen a háborúk, nemzeti gyűlölködések, nem
igazán nagy jövőt ígértek a fiataloknak. Ma már értem, hogy nem azért
születtem éppen oda, hogy máshol éljem le az életemet. Azért
születtem oda, mert a jó Istennek tervei vannak velem! Egy feladatra
jelölt ki, amelyet csak én tudok megoldani. Feladatot kaptam, – amely
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ugyan nehéz, de ha sikerül megmaradnom a „jelmezemben”, sok
örömet hoz majd”.
Ez a kérdés volt a legnehezebb, felismerni statisztikailag, mert
mindegyik mást írt, másként fejezte ki, hogy milyen hatással volt az az
élmény életére.
*
A végső üzenet a fiatalokhoz ennyi: vigyék tovább ezt a szeretetlángot, amit kaptak a küldölfi magyar adakozóktól és a tábor szervezőitól, és amikor majd visszatérnek otthonukba, tegyenek jót közösségükben. A tábor végén ez megragadja őket. Ebben a régióban, ahol kiölték
az önkéntesség fogalmát, ennek a fogalomnak pár magját elvetjük.
Már a tábor hatásának lehet köszönni (csak néhány példát idézve), hogy
a Felvidéken van egy idfjúsági kórus (Barka – Nagymegyeren), egy irodalmi színjátszó csoport Feketenyéken (Csemadok keretén belül), Délvidéken meg egynéhány új cserkészcsapat (Nagybecskereken alakult az
elmúlt pár évben, Erdélyben pedig több ifjúsági csoport keletkezett. Az
egyik marosvásárhelyi résztvevő azzal indul vissza, hogy már évek óta
bántja az, hogy városukban nincs egy magyar öregotthon. Most tudatosodott benne, hogy ezt élete céljává teszi.
Legnagyobb örömünkre a referensek, akik végzik a pályázatok
meghirdetését, és kiértékelését, már mind a tábor neveltjei.A gyergyói
referens, András Szabolcs, aki 1996-ban végezte a tábort, most már
Gyergyószentmiklóson tanár, és nemcsak hogy a pályázatokat szervezi,
de megírja azt is, amikor komoly szükség van anyagi segélyre. A
környékbeli szegény munkanélküli családok gyerekeinek napi meleg
étkezést szervez, természetesen a Rákóczi Alapítvány anyagi segítségével.
Sajnos, a táborban való részvétel csak egyszer lehetséges, ez is
azért van, hogy minél több fiatal vegyen részt ebben az élményben.
Csak néhány segédvezető-kísérőt hívnak vissza a következő évben,
hogy az egésznek tovább vigyék a szellemét.
Nem hagyjuk őket cserben: a tábor végén mindenki a Rákóczi
Családi Körnek tagja lesz, az adakozókkal együtt. Több, mint 28
ösztöndíjat osztunk ki minden évben olyanoknak, akik a Család tagjai,
már egyetemre járnak, és családi körülményeik miatt nem tudnának
tovább tanulni, ha nem segítenénk.
Zárszóként csak annyit szeretnék hozzátenni:
Minden évben az infláció miatt és a valutaváltás miatt nagyobb
összegbe kerül ez a munka. A múlt évben ösztöndíjakkal együtt 15
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millió forint volt. A fiataloknak ugyanaz a program jár, ugyanaz a
zsemle májkrémmel a hideg ebéd, ugyanazt adjuk, és mégis minden
évben drágább és drágább lesz. Az, hogy Mozgótábor – és nap mint
nap kirándulnak, –az teszi költségessé. Ezek a fiatalok soha az életben
nem jutnának ilyen úthoz, ha nem segítenénk.
Csodálatosan tehetséges az embertőke, amelybe fektetjük évről
évre ezt az összeget. Minden évben meg vagyunk győződve, hogy
ennél tehetségesebb csoport nem jöhet már, és mégis az jön jövőre. Ha
valaki kap egy résztvevőtől köszönő levelet, annak nem kell elmondani,
hogy miért fontos ez a munka. Ahogy lehetett hallani ma, nagyon értékes fiatalokról van szó.
Egy résztvevő szavaival zárom beszámolómat.
Bea, Kézdivásárhelyről, Erdélyből:
„Már a táborban elkezdődött egy folyamat bennem, kezdett kialakulni az, hogy mertem vállalni gondolataimat, hittem magamban. Aztán
ez az elmúlt időszakban megszilárult: hogy merjem vallani saját magamat és ne valljak olyan eszméket, amiket mástól hallottam, és nem
értek velük egyet. Kis félős „nyúl” voltam. Ez megváltozott és nagyon
sok embernek köszönhetem, hogy elfogadom magamat, és a környezetemben élő embereket egyaránt. Most tudom, az a legfontosabb, hogy
az ember lásson maga előtt célt, hogy megtalálja önmagát, a békét saját
magával, és így a környezetet feltételek és előítéletek nélkül el tudja
fogadni és tudja szeretni”.
Ayklerné Papp Zsuzsa
a Rákóczi Alapítvány elnöke

Dr. Sasvári László (Lausanne, Svájc):

EGY KUDARC OKAI ÉS TANULSÁGAI
Mivel már Svájcban többen megkérdezték, a címben miért a
kudarc szót használom? Ezt szeretném először megmagyarázni. Nem
vitás, hogy rendkívül bonyolult véget ért az áprilisi választási küzdelem. A legtalálóbban talán a „Neue Zürcher Zeitung” című nagytekintélyű újság pesti tudósítójának, Oplatka Andrásnak a kommentárja
fejezte ki, cikkének fejlécében: „Győzelem, de győztes nincs”. A legtöbb mandátumot ugyanis a FIDESZ MDF koalíció kapta, 188-at (az
NSZO csak 178-at), tehát látszólag ők a győztesek, de az SZDSZ 20
mandátumával együtt 198 képviselőjük van, így ők alakíthattak kor-
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mányt (40 ezer szavazat hiányzott a győzelemhez). Ezért tartom én ezt
kudarcnak, ami számos bel- és külpolitikai tényező és hiba folytán
következett be.
Az eredmény sokakat késztetett és késztet elemzésre. Így kristályosodott ki – az ok vizsgálata nélkül – az egyik álláspont: Nem a FIDESZ
kapott kevés szavazatot, hanem az MSZP-SZDSZ kapott a vártánál
többet. Miért? Erre keresem én is a választ!

Dr. Sasvári László (Lausanne, Svájc) nemzetközi jogtanácsos
(Somogyi F. Lél

A külső tényezők között a legfontosabb a Kupa Mihály által,
MSZP sugallatra és támogatással eszközölt váratlan pártalapítás,
Centrum néven, mert az eldöntően hozzájártult a kudarchoz. Csatlakozott hozzá a KDNP és az MDF-ből kivált MDNP vezetősége. –
Képzelhetik, mennyi pénzt kaptak, ha szinte hetek alatt a semmiből
annyi szervezetet hoztak létre, hogy országos listát is tudtak állítani,
szórólapok tízezreit nyomatták, sőt az utolsó héten 4 oldalas újságot
osztogattak. (A 2 nagy párt közti egyensúly víziójával, sajnos, sok
embert megtévesztettek, megbontották a jobboldal egységét, elvittek
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217 ezer (!) szavazatot, de a Parlamentbe nem jutottak be, a 3.46 %-kal.
(J. Sunley mondta Londonban pár héttel ezelőtt: „A Centrum párt a
szocialisták sietősen létrehozott szatellitje volt”. (Orbán: „A mai
Júdáspénzt pozíciónak hívják”.)
Kupa kb. 10 nappal a választások előtt nyilatkozott egy újságban:
„Biztos bejutunk, s ha a FIDESZ győz, azzal lépünk koalícióra, ha az
MSZP győz, akkor azzal”. Kell ehhez kommentár? – Ez nem volt más,
mint elvtelen hataloméhség. Erre a választók csak akkor döbbentek rá,
amikor 7.-én éjjel 1-kor Kupa a tv-ben bejelentette, hogy a Zemplén
megyében szerzett 3. helyéről lemondott az MSZP javára, s felszólította a híveit, hogy a 2. fordulóban így szavazzanak. Tehát gyorsan kibujt
a szög a zsákból. Másnap nagyon sok kiábrándult, csalódott barátommal találkoztam.
A másik tényező a 2. forduló után jelentkezett, és ez a töredékszavazatok sorsa volt. Jogi vita keveredett arról, hogy az első forduló
után az MSZP javára visszalépett, kb. 100 SZDSZ-es képviselőre, az
első fordulóban leadott szavazatokat át lehet-e vinni a 2. fordulóra? Két
alkotmányjogász is azt mondta, hogy nem, de az OVB úgy döntött,
hogy igen. Ezáltal az SZDSZ plusz 8 mandátumhoz jutott a jogos 4
helyett, ami által az MSZP-SZDSZ koalíciónak csak 4 fős többsége
lenne. Mikor ez Kuncze tudomására jutott, s felmérte azt is, hogy ez a
kormányalakítási tárgyalásokon is jelentősen rontja az SZDSZ
pozícióját, dührohamot kapott, s a tv-ben (láttam) szinte magán kívül
kiabálta, hogy „ez jogi gengszterizmus”!
A következő tényező a közvéleménykutató intézetekkel kapcsolatos, amelyek egy ördögi manőver segítői lettek – tudtukon kívül – és
sokban hozzájárultak az első forduló nem várt eredményéhez. (Erről
részletesen a hibák között lesz szó. Az általuk leghitelesebbnek tartott
Gallup Intézet már február közepe óta fokozatos FIDESZ-MDF előnyt
mutatott (a többiek is kisebb mértékben), s április 7.-én 19.03-kor, az
urnák lezárása után, a Gallup igazgatója közölte a tv-ben, hogy 11%-os
FIDESZ győzelem várható. – Felugrálva tapsoltunk! Aztán, ahogy
múltak az órák és jöttek a tényszámok, úgy fagyott arcunkra a mosoly.
Éjjel -0.30-kor a - 0.9%-os előny mutatkozott az MSZP javára (és mint
egy tegnapi elemzés utalt rá, az egész esti feszültség és aggódás a
másik táborban oldódott ekkor egy görcsös nevetésbe). A Nemzetőr
írta: A „manipulált előrejelzés” súlyos károkat okozott a FIDESZ-nek.
Mindenki értetlenül állt a történtekkel szemben. – Másnap a
Magyar Nemzetben Schöpflin György, a Londonban élő professzor
cikkének címe ez volt: „Rejtélyes különbség”. Ebben azt írta:
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„Önmagában képtelenség, hogy az összes intézet vizsgálati mód-szerei
ekkora csődöt mondtak volna (hiszen mind Orbánék győzelmét
várták)”. Itt valami másnak kellett történnie, csak még nem tudjuk, mi
az.
Két nap múlva kiderült, hogy az MSZP már februárban kiadta a
bizalmas utasítást tagjainak, hogy ha kérdezik őket, kire szavaznak
majd, mondják azt, hogy a FIDESZ-re. Hát így jött ki a 11%-os
győzelmi jóslás. Mint az újság írta: „Ezek voltak a rejtőző szavak”. –
Ördögi húzás volt.
A következő tényező a Kisgazdapárt szétesése. – Okaival nem
kívánok foglalkozni, mert még nincs egyértelmű, hiteles álláspont. De a
higgadtan gondolkozókat, a győzelmi jóslatok ellenére aggasztotta a
kisgazda szavazatok elmaradása, s ez, sajnos, az első fordulóban be is
következett. – 1998-ban a Kisgazdapárt a 12%-os támogatottsággal és
48 képviselőjével és visszalépéseivel, döntően hozzájárult a jobboldal
győzelméhez. Mikor rájöttünk, hogy most nem lesz, aki visszalépjen a
koalíció javára, akkor kezdtem aggódni, hogy lesz-e győzelem, hiszen
az MSZP-nek ott volt az SZDSZ. Mint láttuk, csak az ő révükön
ülhettek be a hatalomba. A távolmaradó kisgazda szavazók egy részét
Orbán Viktornak sikerült a 2. fordulóra mozgósítania, s ez relatív
győzelemhez is vezetett, de az első fordulóban a listákra le nem adott
szavazatokat már csak részben sikerült pótolni.
Az elmondottakból – azt hiszem – világos, hogy a tényezők között
van 2 olyan, amelyek egyenként is megmagyaráznák a kudarcot. Hogy
ez mégsem lett súlyos, annak a magyarázata az igen magas részvételi
arányban van. Ennek köszönhető, hogy a FIDESZ-re olyan sokan
szavaztak, mint még soha.
A kampány során elkövetett hibák között vannak súlyosak és
kevésbé fontosak, de a jövőben egyiket sem szabad még egyszer elkövetni. A legsúlyosabb hiba talán az volt, hogy a M-M koalíció nem
reagált azokra a példátlanul aljas, hazug kampányban elhangzott vádakra, rágalmakra, amelyeket a nagy média-fölényű baloldal hónapokon át
szórt a jobboldalra, nemcsak az országban, hanem az egész nyugati
sajtóban. Ez utóbbinak megdöbbentő, felháborító módon az MSZP,
SZDSZ vezető korifeusai szolgáltatták a legképtelenebb hazugságokat.
Pl.: „Verik a zsidókat Pesten, Orbán vissza akarja állítani a Habsburg
Monarchiát” stb. Belföldön – meg nem bocsátható módon – azzal
teremtettek pánikhangulatot és súlyos bizonytalanságot, hogy az
Orbán-Nastase megállapodás után azt harsogták minden létező
fórumon: „23 millió román munkavállaló árasztja majd el az országot, s
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elveszik a munkahelyeket a magyar dolgozók elől”! (Sajnos, a FIDESZ
csak kb. 3 hét múlva fogta fel a hazugság következményeinek
súlyosságát, és kezdte cáfolni a hírt, de meggyőződésem, hogy ez az
aljasság sokakat eltávolított a kormánytól.) – Ezután kezdték hirdetni a
szocialisták, hogy „az Orbán kormány ellopott a nyugdíjasoktól 52
milliárdot, mi majd visszaadjuk, milliárdokkal nem tudnak elszámolni”
stb., és sehol egy cáfolat, reagálás, tiltakozás! (Orbán Viktor egyszer
kijelentette: „Mi nem alacsonyodunk le a baloldal nívójára, nem
folytatunk vitát a hazugságokról”. Nem vették figyelembe azt a régi
igazságot, hogy ha egy hazugságot sokszor ismételnek és nincs cáfolat,
azt az emberek elhiszik.
Ezt a magatartást bírálta egy hölgy májusban, amikor cikkének
címéül ezt adta:
„Glaszékesztyűben nem lehet bokszmeccset nyerni”. Telitalálat! –
Engem külön nagyon aggasztott, hogy az 52 milliárdról miért nem
beszél a kormány, hiszen ez egy nagyon mellbevágó adat! Már kezdtem
arra gondolni, hogy talán azért hallgatnak: „mert valami lehet benne”.
Hat héttel a választás után mondta el a tv-ben Harrach volt miniszter,
hogy nem igaz, mert tény ugyan, hogy 1999-ben csak 36 milliárdot
tudtak adni belőle a nyugdíjasoknak, de a következő évben az elmaradt
16 milliárd helyett 36 milliárd-ot, összesen tehát 72 milliárd-ot juttattak
nekik!!! Örök rejtély marad, hogy ezt miért nem a kampány során
mondták el?!
A glaszékesztyűs harcmodor megmutatkozott az első tv párbajban
is. A fennkölt gondolatokat, terveket hangoztató „úriember”,Pokorni Z.
(akit egyébként nagyrabecsülök) nem tudott hatásosan visszavágni a
harsány, vagdalódzó, hazudozó Kovácsnak. Jávor Béla így jellemezte
ezt a helyzetet: „A sarokba szorított ellenfél nem válogat az eszközökben. Aki ezt figyelmen kívül hagyta és Kovács rágalomáriáival
szemben engedte Pokorni finom válaszait megfogalmazni, az olyan
teniszpartiba szállt be, ahol az egyik fél Dunlop ütővel játszik, a másik
lángszóróval”.
A fentiek mellett viszont volt egy másik, igen káros magatartás a
FIDESZ vezetői részéről: A túlzott magabiztosság, elbizakodottság,
amit még csak növeltek a győzelmi jóslatok. Nem fordítottak elég időt,
energiát az emberek meggyőzésére, mozgósítására, s Orbán is csak
későn, március 20.-án kapcsolódott be a kampányba és annak irányításába. Ez a magabiztosság mutatkozott meg az Orbán-Medgyessy tv
párbajban is. Nem vitás, hogy Orbán felkészültsége kimagaslóan
nagyobb volt, de többször volt fölényes, lekezelő. Mindkét tény meg-
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mutatkozott a lakossági értékelésben is, amit a Gallup április 7.-én este
a tv-ben hozott nyilvánosságra. E szerint: a 8 kérdéscsoportra (pl.
honvédelem, nyugdíjak, mezőgazdaság stb.) adott válaszoknál a kérdezettek 55-60%-a Orbánét találta jobbnak – viszont arra a kérdésre, hogy
kit találtak szimpatikusabbnak –, az arány megfordult! Biztos, hogy a
szavazás mikéntjénél ez is fontos szerepet játszott.
Súlyos hiba volt, hogy a jobboldal nem tiltakozott azonnal az
OVB-nél amiatt, hogy az MSZP röplapokat osztogatott tíezer számra,
BON felirattal (láttam a tv-ben), s azzal a szöveggel, hogy a bemutató
felvehet az MSZP-nél 19 ezer forintot. Ez durva megsértése volt a
fennálló jogszabályoknak. Ezért írhatta Bencsik A. a lapjában, hogy „az
MSZP megvette a nyugdíjasokat”.
Komoly lélektani hiba volt, hogy a jobboldal összes választási
szlogenje a polgári Magyarországhoz szólt, annak felvirágoztatását
ígérte stb. Nem gondoltak a társadalom rétegezettségére, arra a
hatalmas tömegre, amely 40 évig az osztályharc révületében élt és ma
is nosztalgiázik a Kádár korszakban élvezett jólétről. Nem foglalkoztak
a gondjaikkal, „nem szólították meg őket”, csak általánosságban ígérték
az életszínvonal emelését, az ő szájuk előtt nem húztak el
mézesmadzagot, s amit ténylegesen kaptak (ingyenes oktatás, a gyed
visszaállítása stb.) afölött átsiklottak. Megszokták, hogy mindent az
„állambácsitól” kapnak (Film). A jobboldal kampányában az emberek
jelentős része nem látott semmi nekik szóló konkrétumot. Márpedig „az
emberek azért mennek el szavazni, hogy jobban éljenek” – írta valaki.
Itt tévedett nagyot a miniszterelnök úr és néhány más szónok, akik
ismételten hivatkoztak arra, hogy a kormány felépítette az esztergomi
hidat, a Nemzeti Színházat, stb. Nem gondoltak rá, hogy a társadalom
meghatározott rétegeit ezek a tények nem érdeklik, hiszen ettől nem
tudnak több húst vásárolni. (Szomorúan ijesztők a beregi árvízkor
elpusztult vályogházak lakóinak történetei. Mind komfortos, gázfűtéses
téglaházakat kaptak ajándékba az Orbán kormánytól, - de Manci néni
azért szavazott mégis az MSZP-re, mert azt kérte, hogy kékre fessék a
homlokzatot és zöldre festették. A másik azért, mert ólakat nem
építettek neki. A harmadik azért, mert miből fizesse a gázt?!
A legtöbb országban a választások előtti hónapokban a hatalmon
levők sok mindent tesznek azért, hogy növeljék a választási kedvet és
az elégedettséget. Orbánék semmi ilyent nem tettek, sőt – az külön
megdöbbentett, hogy csak az első forduló után jelentették be, hogy a
nyugdíjakat 4-5%-kal növelik. Miért nem tették ezt meg a forduló
előtt? Miért vártak vele? Miért nem ellensúlyozták a baloldal
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csábítóbbnál csábítóbb választási ígéreteit, amikkel elszédítették a
tömegeket (50%-os fizetésemelések, 13 havi nyugdíj, gyes, gyed, stb.).
Erőtlen volt a koalíció kampánya.
Meg is volt mindennek az eredménye, főleg Pesten, ahol a 28
körzetből 24-ben a baloldal győzött (még Budán is elveszett 2 kerület).
Április 8.-án én láttam az Oktogonon a fiatalokat, akiknek a mellén ki
volt feszítve a Népszava aznapi száma, közepén hatalmas betűkkel:
„Budapest megbüntette a FIDESZT”.
Most, hogy „az Orbán-kormány által kiürített kasszából” (mert a
hazudozás most is folyik) osztják a milliárdokat, önkéntelenül
felvetődik a kérdés: nem tudták volna – reális keretek között – ugyanezt
ígérni és tenni Orbánék is?
Tudjuk, hogy az első forduló után szerencsére Orbán változtatott a
stratégián és már a Testnevelési Főiskolán, majd a Kossuth téren is elkezdte sorolni, hogy az MSZP az előző 4 évben milyen szociális
terveket vétózott meg (8.pontban). Óriási hatása volt. Ezért írta, nagy
meglepetésünkre a Népszabadság április 16.-i száma: „A választást
nem az MSZP nyerte meg, hanem a Fidesz veszítette el, mert ha az első
forduló előtt csak 20%-ban mutatott volna rá az MSZP hibáira, ma
továbbra is Orbán lenne a miniszterelnök”! Hogy miért volt ez az
őszinteségi roham, sohasem tudjuk meg!
Beszélnünk kell még egy más jellegű hibáról is: A 4 éves
kormányzás alatt a Fidesz nem vette igénybe az értelmiség többször is
felajánlott önzetlen támogatását. (Ők ennek most is hangot adnak.)
Legutóbb megírták, hogy kb. 2 évvel ezelőtt eljött végre közéjük Kövér
László, aki megígérte, hogy ezen sürgősen változtatnak – azóta is
várják a meghívást. Pedig biztos, hogy a fiatal, tapasztalatlan, gyakorlat
nélküli gárda sokkal kevesebb hibát követett volna el, ha igénybe veszi
az idősebbek segítségét. A jószándék önmagában kevés, pláne, ha nem
párosul kellő alázattal.
Külpolitikai téren a legsúlyosabb hibát a kormány akkor követte el,
amikor nem az F 16-os vadászgépeket vette meg, hanem a Grippeneket.
Nem vagyok USA imádó, de a realitásokat figyelembe kell venni.
„Amerikát csak az üzlet érdekli”, mondta Coolidge amerikai elnök
1910-ben, s ez ma is érvényes, talán még fokozottabban, az amerikai
termelés visszaesése miatt. A döntés után az amerikai nagykövetnő
felkereste a kormányfőt és kérte a döntés felülvizsgálatát. Megtörtént,
de nem változtattak. Kb. 3 hét múlva a nagykövetnő közölte, hogy
Magyarországon antiszemitizmus van. Nagy megdöbbenés, tiltakozás.
– De egyszerre rázendített az egész nyugati balliberális sajtó a kormány
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és az ország elleni ocsmány hadjáratra. Ez még a Chicago Sun-nak is
feltűnt, azt mélységesen elítélte, de a lejáratási hullám csak tovább
tartott. Fokozta ezt a Washington Times-ban megjelent rendkívül rosszindulatú, negatív kritika az Orbán kormány működéséről, amitől ugyan
később a hivatalos Amerika elhatárolódott, de ez a lényegen már nem
változtatott. A Bush adminisztráció a baloldalt kezdte támogatni. Bush
nem fogadta Orbánt, amikor Bostonban volt.
Néhány barátom kissé vonakodva fogadta el a véleményemet.
Magam sem gondoltam, hogy rövidesen maga az élet igazol majd
engem csattanósan! Mikor Kovács július végén Washingtonban volt,
Powell külügyminiszter – nagy megdöbbenésünkre – arra kérte
Kovácsot, hogy Magyarország mondja fel az 1 évvel előbb megkötött
Grippen szerződést. (Megáll az ész!) Kovács mondta, hogy ez
lehetetlen. Akkor legalább azt ígérje meg, hogy a gépeket amerikai
fegyverekkel szerelik fel. Ezt megígérte. Du. Pentagonban a
tábornokok több órán keresztül próbálták rábírni Kovácsot a felmondásra. Eredménytelenül!
Hogy a Bush-kormány elfordult Orbánéktól (amit azóta már
számos adat megerősített), arra ékes bizonyíték, hogy április 7.-én este
10 órakor a nagykövetnő megjelent az MSZP székházában, az izraeli
nagykövetnő pedig az SZDSZ-nél és gratuláltak a győzelemhez (?)
Ugyanezt tette táviratilag Tony Blair is. Mi lett volna, ha a 2. fordulatot
a Fidesz abszolút megnyerte volna?
Van még egy érdekes adat: a budapesti tőzsde árfolyamai már
másnap, április 8.-án jelentősen megemelkedtek, s ezt Orbán is
megemlítette április 9.-i, a Testnevelési Főiskolán elmondott
beszédében, mint jellemző és aggasztó tényt.
Rocco professzor mondta a Vatikáni Rádióban: „Az a tény, hogy a
tőzsde azonnal pozitívan reagált, amikor érezni lehetett, hogy kormányváltás lesz – paradox, mert Nyugat-Európában, ha baloldali párt nyer,
az árfolyamok csökkennek. Magyarországon a pénzügyi spekuláció
elégedett volt a győzelemmel Orbán nemzeti érdekeket védő politikája
miatt. Valószínűleg a nemzetközi tőke sok magyar vállalatot vesz ezután
meg. Az új kormány aratja majd le Orbánék munkájának gyümölcseit”.
A másik problémát egy Orbán nyilatkozat okozta, aki afeletti
elkeseredésében, hogy ismét elhalasztották az EU-ba való belépés
dátumát, s emiatt „évek óta 5 évnyire vagyok a belépéstől” –
hozzátette: „Van élet az EU-n kívül is”. Ennek nagyon kedvezőtlen
visszhangja volt Európában. Sunley mondta említett londoni
előadásában: „Orbán a hepciáskodásával felbőszítette a brüsszeli
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vezetőket”. Hiába volt tehát és ráadásul nem is igaz. A statisztikák azt
igazolják, hogy már most (az országgazdaság fellendülését
megalapozó) ipari exportunk 70%-a, a mezőgazdaságinak 76%-a ment
az EU-ba. Hát hol lehet még egy ilyen méretű felvevő piacot találni?
Végül, van még egy szeptemberben nyilvánosságra került tényező.
Stumpf I. volt miniszter közölte, hogy az MSZP kapott a brit
kormánytól egy olyan készüléket, amely kimutatta, hogy április 7.-én
délig kik nem mentek el szavazni, s ekkor fel tudták őket keresni és
mozgósítani.
Egy cikk azt állítja, hogy „a magyar önbecsülést és szuverenitást
többirányú támadás érte: az európai Szoc. Internacionálé gyarmatosító
és piacorientált politikája részéről, az amerikai liberális pénzügyi és
nyitott társadalom képében megjelenő ideológiai befolyása felől és az
addig alvó orosz ügynökhálózat ismételt feltámasztása irányából”. Más
úgy véli, hogy a nemzetközi tőkének nem tetszett az a nemzeti érdekeket
előtérbe helyező gazdaságpolitika, amelyet Orbán képviselt, - ezért
kellett megbuknia.
Látjuk, hogy igen színes a paletta, a legkülönbözőbb tényezők és
hibák összevetője a „kudarc”. A hibákból a tanulságokat feltétlenül le
kell vonni, és a jobbításhoz szükséges következtetéseket. De ehhez az
kell, hogy becsületesen szembe nézzünk a tényekkel. (Máig nem ült
össze a Fidesz elemző kongresszusa.)
A tanulságok könnyen levonhatók, hiszen azokra már gyakran
utaltam az egyes konkrét problémáknál. – Összefoglalva:
Vannak az életben nemvárt események, amelyekre nem lehet
felkészülni. Ilyen volt pl. a Centrum párt megjelenése, vagy a
Kisgazdapárt széthullása. Bár ez utóbbinál van hibafaktor is, hetekkel
előbb ki kellett volna dolgozni, hiteles személyek részvételével egy
programot a korábbi támogatók aktivizálására. (Az első forduló után ez
részben sikerült.)
Ki kell dolgozni egy pártprogramot, amely a társadalom minden
rétegét felöleli és részletezi az életkörülményeik javításához szükséges
intézkedéseket, mert a 40 évig tartó agymosás ma is ható következményeinek leküzdése érdekében szívós, széleskörű felvilágosítást kell
kezdeni amint Tóth Gy. László írta április 10.-én: „Úgy látszik, a
rendszerváltozás a lelkekben még nem ment végbe”.
Végül a legkínosabb, de abszolút jószándékú kritika: Meg kell
újítani a Fidesz vezetési stílusát! Önkritikát kell gyakorolniok azoknak,
akiken urrá lett a fölényeskedés, az elbizakodottság és az ebből önként
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adódó agresszió. A felsorolt tényekből érzékelhető, hogy milyen sok
hibának volt forrása a túlzott magabiztosság és ennek nyomán a lazítás.
(Többször hallottam Pesten: Milyen jó, hogy van Centrum párt, nem
kell ezekre a beképzelt fiatalokra szavaznom.) Meg kell újulnia a
vezetésnek is, hiszen „a kampányban sok Fidesz vezető elhasználódott”
– írták.
A jövőben vissza kell utasítani a rágalmakat, meg kell cáfolni a
hazugságokat! Nem szabad hagyni, hogy a társadalomban kételyek
merüljenek fel munkájuk, céljaik tisztességét, becsületét illetően!

Sulyok Vince
SIRALMAS ÉNEK ÉS FOHÁSZ – RÉGI MÓDRA
Első királyunk, István, oltalmadban remélve,
a Te védelmed kérte testvértelen hazánkra –
s Mária országának hívnak azóta minket
minden idők pápái és prelátusai.
Hozzád mint Pátrónánkhoz esengett és eseng
ínséges éveket megért maroknyi néped,
folyvást fogyatkozó, magára maradt néped:
Ó, Atya Istennek kedves, szép leánya,
ne felejtkezzél el szegény magyarokról!
Évszázadokon át virágos kertünk volt,
virágos kerted volt kies Pannónia,
szentek földje, hazánk,
viruló, gazdag földünk,
melyre irigykedőn lesett minden időkben
s minden égtáj felől fegyverrel indult rája
mezeink elkívánva, javaink elkívánva,
örömünk elkívánva, dalaink elkívánva
rablók és gyilkosok töméntelen hada.
Hol tatár, hol török – ontotta mind a vérünk,
falvaink üresedtek, házaink lángban égtek,
tűzcsóvát hajigáltak tanyáink tetejére,
míg maradékainkat rabszolga-szíjra fűzve
hajszolták idegen földekre, piacokra.
Azért gyilkoltak, öltek, rabságba azért vittek
annyiunkat, mivel magyar a szó a szánkon
s a dal, az is magyar.
104

Magyarként hullt a vérünk Eger falait védve
vagy Szigetvárt, Budát, meg Váradot és Drégelyt,
s Esztergomért harcolva halt halált Balassi,
Petőfit Segesvárnál szurta le muszka lándzsa,
Bethlen Istvánra szovjet börtönben várt halála,
Apor püspököt részeg orosz lőtte agyon,
de a több száz magyar nőt holtában is megvédte!
Hazánkat szétszabdalták, egymás közt szétosztották
a gonosz cinkosok, kárörvendő gazok,
mint Jézus köpenyét hajdan a zsoldosok.
Elvették várainkat, kincses városainkat
s mindegyre fosztogatják temetőinket is.
Kis idő még s ellopják mind a halottainkat,
kutyák elé vetik porladó csontjainkat,
s elorozzák velük történelmünket is,
az ezredévnyi múltat a Kárpátok alatt.
Őseik birtokából százezreket kiűztek
vagy vagonokba zárva vitték Sziléziába,
vitték Szibériába.
Azt, akinek az ajkán magyar maradt a szó:
Bezdánnál s egyebütt a Duna-Tisza mentén
vizekbe géppuskázták bosszúálló jugók;
Szárazajtán és másutt a Maniu-gárdisták
baltával lefejezték, kezét-lábát levágták
vagy a Duna-deltában mocsárba veszítették.
Bűnük ha volt, csak egy volt:
hogy magyarnak születtek
s magyarnak megmaradtak.
Folyik itt a magyar vér évezrede hiába:
zsugorodik hazánk, folyton kisebbre válva,
s ami még van belőle, a kiárusításra
vár az – s lesz is vevője, hisz szinte nincs is ára...
Nagyasszonyunk! Az égi trónusról látva látod:
igazat szól a szánk. Segítsd meg végveszélybe
került szegény hazánkat és nyisd fel az egeket
sok kiáltásunkra! Boldogasszony, édes,
Hozzád esd ma néped: vedd el országodról
ezt a sok ínséget!
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Flórián Tibor:
ANYANYELV NÉLKÜL NINCS FELTÁMADÁS
A magyar iskolák segítsége nélkül a legjobb szándékú magyar
családok sem menthetik meg anyanyelvünket. Anyanyelv nélkül pedig
elvesztünk utódainkban.
Reményik Sándornak, az erdélyi költőnek verse ma sokkal időszerűbb tanács – mint bármikor – tanárnak, költőnek, papnak, egyesületi vezetőnek, újságírónak, szerkesztőnek és olvasónak egyaránt:
„Vigyázzatok ma jól, mikor beszéltek / És áhitattal ejtsétek a szót, / A
nyelv ma néktek végső menedéktek...”

Az idegen környezetben hontalanságunk és magányunk ellen csak
úgy védekezhetünk, ha anyanyelvünkkel építünk Hazát magunk körül.
Milyen jó tudni, hogy napi munkánk után otthonunkban a magyar nyelv
édes melege vár bennünket. Milyen jó tudni, hogy templomaink-ban magyar
nyelven szólnak hozzánk és magyarul imádkozhatunk. Milyen jó, hogy magyar
egyesületeink vannak, ahol egymás kezét megfoghatjuk és közösen építhetünk.
Milyen jó, hogy tanítóink vannak, akik magyar nyelvre és kultúrára,
hagyományaink megőrzésére tanítják gyermekeinket. Milyen jó, hogy
cserkészetünk nem csak a magyar nyelv áplására tanít, hanem helyes
magatartásra, nemzeti öntudatra is.

Sajnos, csak egyik szemünk örvendezhetik, a másiknak sírnia kell,
mert a másfél millió külföldi magyar közül az első nemzedékes szülőknek csak 6%-a, a második nemzedékbelieknek pedig csak 1%-a járatja
gyermekét magyar iskolába, cserkészeink száma pedig 6-tól 12 éves
életkorig a magyar fiataloknak csupán 3%-a, a 12 év 16 év közöttieké
még ennél is kevesebb, mindössze fél százalék. Ez olyan ijesztően kis
szám, amellyel nehezen biztosíthatjuk a külföldi magyarság fennmaradását nemzetünk számára.
Most mégis örömmel jelentem be, hogy az Amerikai Magyar
Szövetség Iskolabizottságának elnöke, Sándor András gyülésünkön
megjelent újságírókat fölkérte, hogy búzdítsák írásaikkal a szülőket
arra, hogy magyar óvodába és iskolába küldjék gyermekeiket, hogy
megsokszorozódjék a magyar iskolába járók száma. Megkérte őket arra
is, hogy lelkesítsék az illetékeseket új magyar iskolák, óvodák felállítására és arra, hogy a Burg Kastl-i gimnázium példájára szorgalmazzák
magyar középiskola felállítását Amerikában. Az újságírók megértéssel
fogadták a javaslatot és ígéretet tettek teljesítésére. Adja Isten, hogy
siker koronázza törekvéseinket!
1988-ban a clevelandi magyar Iskolabizottság ülésén
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Rada Tibor (Calgary, Alberta, Kanada):

A MAGYAR KIRÁLYI
HONVÉD LUDOVIKA AKADÉMIA
Az 1715-ös pozsonyi országgyűlésen törvénybe iktatták az állandó
hadsereg felállítását. Akkortól másfél évszázadig magyar legénységű
huszár- és hajdúezredek alakultak, de a vezényleti nyelv német, a
tisztek egy része osztrák volt.
Az 1808-i pozsonyi országgyűlés megszavazta egy magyar tisztnevelő intézet felállítását. A jóindulatú I. Ferenc király felesége, Mária
Ludovika királyné, a nemzettől kapott koronázási ajándékát, 50 ezer
forintot, a rendek 800 forintot ajánlottak fel az intézmény megvalósulására. A bécsi kamarilla akadályoztatásai következtében azonban az
akadémia létrejötte csak terv maradt. A megvalósítás viszont a reform
korszak fontos célkitűzésévé vált!
Egy, a bécsihez hasonló magyar akadémia felállításának útjába
állt az osztrákok ellenkezése, amelynek három fő oka volt:
Először is féltek a magyarul beszélő, katonailag kiképzett tisztek
sokaságától, akikben a Magyarországot uraló osztrák hegemónia
veszélyes ellenfelét látták a jövőben. Ezt az aggodalmukat azonban
nyíltan nem hirdették. Annál inkább egy másik kifogást. Az volt
ugyanis a meggyőződésük, hogy az általuk lenézett magyar nyelv nem
alkalmas a katonai kiképzés, vezénylés, irányítás és más katonai
műszavak, kifejezések használatára. A harmadik kifogásuk a pénzhiány
volt. Bécs azt hirdette, hogy nincs elég pénz arra, hogy az épületet felépítsék, kellően berendezzék és felszereljék.
A magyarok pénztámogatása azonban nem apadt el. A legbőkezűbb adakozó Párdányi gróf Buttler János volt, aki egymaga 800 ezer
forinttal járult az ügyhöz.
1830-ban letették az alapkövét a Pollák Mihály építész tervei
szerinti Ludoviceum épületének. 1836-ban elkészült a klasszikus stílusú
főépület és a fedett lovarda, de ezek üresen maradtak, majd az 1838-as
pesti árvíz miatt idemenekítették az új Magyar Nemzeti Múzeum képeit
és könyvtárát.
A következő évtizedekben az osztrák-magyar viszony nagyon
megromlott.
1849. január 7.-én a szabadságharc alatt, Mészáros Lázár hadügyminiszter tervei és tanrendje szerint a Ludoviceum épületében – ha
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rövid időre is – megnyílt a Magyar Hadi Főtanoda, de a fővárost elfoglaló Windischgratz herceg rendeletére a kinevezett tanári kart és a
felvételezett 50 ifjút el kellett bocsátani. A hadizsákmányként kezelt
épületet az osztrákok hadikórháznak, majd börtönnek használták. 1853ban, az elnyomás keserű napjaiban, az akadémia épületének belső
udvarán felállított bitófákon, magyar hazafiakat végeztek ki.
A Deák Ferenc által irányított ellenzéki politika lassan elérte a
célját, és az 1867-es kiegyezés után két esztendővel megszületett a
Magyar Királyi Honvédség! Nagy szükség volt tehát magyarul beszélő
tisztikarra. A közös hadügyekbe való beleszólás ürügye alatt a kancellária továbbra is ellenezte egy magyar nyelvű tisztiakadémia
felállítását, mert a Monarchia új, közös hadügyminisztériuma osztrák
szellemű volt, a magyar honvédelmi miniszter terveivel, igényeivel
szemben hidegen viselkedett. Sem pénz, sem felszerelés sokáig nem
jutott az osztrák hadikórházzá átalakított Ludovika Akadémia épületének rendbehozatalára.
Végre 1872-ben, 64 évi politikai harc és várakozás után, megkezdődött a magyar tisztképzés, tanfolyamok, majd ifjú növendékek
tanítása útján. Ez már valódi, de csak kadétiskolai nevelés volt. A magyarok még nem érték el a céljukat, azért még tovább kellett vitatkozni.
Végre I. Ferenc József király is engedett és elfogadta a magyar országgyűlés 1897. évi XIII. törvénycikkét, vagyis megindulhatott a gyalogos
és lovas tisztek valóságos akadémiai kiképzése. A Ludovika Akadémia
ünnepélyes megnyitása 1898. október 4.-én történt, a király névnapján.
Ezen a napon adtak hálát az akadémia parkjában tartott misén azért,
hogy a magyar nemzet régi vágya – amelyért 89 évig tartott a politikai
harc – megvalósult. Az akadémia akkor 3 esztendős kiképzést indított
meg.
1901. május 8.-án, a király által adományozott zászló felavatása
volt a Ludovika Akadémia legnagyobb ünnepe, amelyen a király, a
magyar kormány és az országgyűlés minden tagja jelen volt.
1912-től már tüzér tiszteket is képeztek az akadémián. Éppen ideje
volt, mert az első világháború kitörésének lehetősége egyre fokozatosabban beárnyékolta Európa politikai helyzetét. Az 1914. október 15.én, előrehozott időpontban felavatott első tüzérhadnagyok egyenesen az
arcvonalakra kerültek. Több gyorsított avatás volt a sok elesett tiszt
pótlására, és az alakulatok általános tiszti hiányainak betöltésére, majd
elérkezett a háború vége.
1918. november 1-én forradalmi tömeg lepte el és fosztotta ki az
akadémia raktárhelységeit. A legénység szétszéledt és azontúl az

108

akadémikusok látták el az istálló-, takarító-, és őrszolgálatot. A Tanácsköztársaság idejében, 1919. április 12.-én a Ludovika Akadémiát megszűntették. Vörös parancsnokképző tanfolyamot indítottak helyette. Az
akadémikusokat megtartották és megkísérelték az akadémikusokat
politikailag átnevelni. Ez persze nem sikerült.
1919. június 24.-e volt a ludovikás ellenforradalom napja. A
városban és a kaszárnyákban történt árulások következtében az ellenforradalom elbukott, bár az akadémikusok egy napig tűzharccal is
ellenálltak az épületet elfoglalni szándékozó vörös katonáknak. Lőszer
hiánya és az elszigetelődés következtében a ludovikás ellenforradalom
elbukott. Az akadémikusokat tisztjeikkel együtt fogságba vetették és az
üresen maradt akadémia fosztogatás sorsára jutott. Az akadémikusok és
tisztjeik nyilvános kivégzésére tett intézkedéseket az antant misszió
egyik tagja, Romanelli Guidó olasz alezredes sikeresen megakadályozta.
1919 szeptemberében az akadémia újra megkezdte működését.
1931 októberében megalakult a Ludovika Akadémia II. Főcsoportja a műszaki tisztek képzésére. Az I. Főcsport helyben maradt, az új
intézet a Hűvösvölgyben, a régi hadapródiskola épületében kezdte meg
a tanítást és a kiképzést.
Az 1930-as években volt a Ludovika fénykora, amikor az elméleti
kiképzés mellett a sportra és az önképzőköri foglalkozásokra is jutott
idő. Az atletikában, vívásban, evezésben és tornában az akadémikusok
országos versenyeken vettek részt és jó eredményeket értek el. Ugyanúgy a Leventekör irodalmi és képzőművészeti tevékenysége magas
nívójú volt. A ludovikás énekkar és szimfónikus zenekar szereplései a
szentmiséken és a hazafias ünnepségeken, sőt a városi koncerteken is,
valamint a rádióban országosan ismertté váltak.
1939-ben, egy újabb világháború küszöbén, a II. Főcsport Bólyai
János Műszaki Akadémiává bővült, Kassán pedig felállították a Horthy
Miklós Repülő Akadémiát is. A gyorsított kiképzés miatt az eddigi 4
esztendős tanítási időt 3 esztendőre csökkentették.
1944. november 1-én a Ludovika Akadémia kiürítésre került és
Körmendre költözött. Rövidesen utána elkezdődött a főváros ostroma.
1945. január 14.-én az akadémia területe a támadó szovjet csapatok
birtokába jutott. A Körmendről 1945 decemberétől szétszórtan Németországba települt utolsó két évfolyam Drezdában egy laktanyában
kapott elhelyezést. Az akadémia tagjai minden sérülés nélkül átvészelték a második világháború egyik legsúlyosabb légibombázását. Onnan
– saját elhatározásból – elmentek déli irányba. 1945. április 25.-én az
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amerikai hadsereg fogságába estek a bajorországi Schőnthal-ban. Az
akadémikusokat és tisztjeiket különböző hadifogolytáborokba szállították, végül németországi, dániai és franciaországi táborokba
kerültek, és onnan tértek vissza Magyarországra 1946 tavaszán.
Hasonló sorsuk volt a Repülő Akadémia, és a Műszaki Akadémia
Németországba telepített részlegeinek is. Német, belga és cseh
területeken estek fogságba az elkülönített részlegek.

Az elhagyott Ludovika Akadémia 1965-ben

Ezzel a budapesti 115 éves épület és a 73 éves intézmény sorsa
befejeződött. A Ludovikán és a két testvérakadémián a nemzet akarata
szerint Hazát szerető és kötelességet teljesítő, szakmailag jól felkészült
tisztikart neveltek, ahol 1872-től 1944-ig, vagyis 72 esztendő alatt
9,435 akadémikust avattak hivatásos tiszttté, a testvérakadémiák
végzettjeivel együtt 10,853 főt. Közülük 1,145-en haltak hősi halált a
két világháborúban és több, mint 100-an mártírhalált, több százan pedig
börtönbüntetést szenvedtek az 1945 utáni önkényuralom korszakában.
Jelentős részük esztendőkig hadifogságban szenvedett a Szovjetunióban.
A Ludovikát végzettek soraiban nemcsak kitűnő csapattiszteket,
hadvezéreket találunk, hanem olyan kiváló férfiakat is, akik hivatásukat
később felcserélve, a tudományokban, az egyházi és politikai közéletben, valamint a sportban kiemelkedő eredményeket értek el. Miniszterelnök, miniszter, egyházi rendfőnök, földrajzi kutató, közéleti események rendezője (Cserkész Világtalálkozó, Eucharisztikus Kongresszus),
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több olimpiai és világbajnok található közöttük. Többen elnyerték a
legmagasabb katonai és polgári kitüntetéseket.
A Ludovika egyik legmaradandóbb érdeme, hogy a tanári kar
megteremtette és állandóan bővítette a korszerű magyar katonai nyelvezetet.

Hadnaggyá avatás az Akadémia parkjában: 1942.

Az akadémiák anyagi vesztesége is szinte totális volt. Az épületek
berendezése, beleértve a művészi festményeket, a parkban felállított
szobrokat, emléktáblákat, a múzeum kincseit – mint pl. a díjak,
serlegek, évfolyamtáblák, egyenruhák – mind elvesztek. Kivételt
képeznek a Ludovika és a Műszaki Akadémia zászlói, amelyeket
parancsnokaik előrelátása következtében, a fogságbaesés előtti
napokban templomokban helyeztek el megőrzés végett. A Ludovika
zászlója a bajorországi Tirschenreut-i plébánián rejtőzött. A
hadifogságból hazatért tisztek a zászlót magukhoz vették és azt kézrőlkézre adva Dél-Amerikát és Észak-Amerikát is megjárva, 46 esztendőn
keresztül őrizték. Végül 1992-ben hazahozva, egy volt ludovikásokból
álló küldöttség a viharvert, de még mindig pompás ereklyét
ünnepélyesen átadta a Magyar Hadtörténeti Múzeumnak.
A Bólyai Akadémia zászlóját az ausztriai Sankt Veit-i templom
plébánosa – a Szűz Mária oldalát mutatva, vállalkozott a zászló megőrzésére. Később arról megfeledkeztek. Egy Ausztriában élő magyar a
zászlót felfedezte és jelentette a Hadtörténeti Intézetnek. A rendszer-
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váltás után tárgyalások kezdődtek, amelyeknek eredményeként az
ottani plébános (nem az eredeti) 1990-ben a zászlót maga vitte haza és
átadta a múzeumnak.
A háború napjaiban Berlinből nyugati irányba elvonuló magyar
Repülő Kiképző Zászlóalj, a Repülő Akadémia zászlaját, a fogságba –
esés előtt az Elba folyó közelében elásta. A zászló soha nem került elő.
Még említésre méltó, hogy 1919-ben, a Tanácsköztársaság idejében összetört eredeti Ludovika-szobor helyett, 1929-ben új, ércbeöntött
szobrot emeltek, amely Ludovika királynét, József nádort és gróf
Buttler Jánost ábrázolja. 1945 után ezt is eltávolították az akadémia
parkjából. Szerencsére a szobrot nem öntötték be. Az előkerült egy
vidéki raktárból és négy évtized száműzetés után, 1992 óta a hármas
szobor az eredeti helyén és talpazatán áll.
A Ludovika Akadémia épülete rendbehozva és átalakítva
manapság más, egyetemi célokat szolgál.
A Ludovika Akadémia és a testvérakadémiák működési ideje ugyan
rövid volt, de szellemiségük meghatározta az intézetekben képzett
honvéd tisztek hazafias és kötelességteljesítő magatartását, ahogyan azt
az új hadnagyok eskütevésükkor ígérték és kiáltották: „A Hazáért
mindhalálig!”

dr. v. Ormay József:

ŐSZIRÓZSÁS FORRADALOM
(65 évvel ezelőtt)
Az 1918-as őszirózsás forradalmat főként lázító szónoklatok és
becsempészett, idegen érdekeket szolgáló nyomtatott betűk „fűtötték”.
Abban az időben nem volt még sem rádió, sem televízió. A forradalmi
üzeneteket a szónokok üvöltötték az új csodát váró, összeverődött
tömegek fülébe. Plakátok és falragaszok szóltak a „Nemzethez”,
„Mindenkihez”. Országszerte megrendült a közbizalom. „Néphatározatok” és „Néptörvények” értesítették az utcák és terek közönségét az
egymást túllicitáló ígéretekről és parancsokról. (Az idézőjelben írott
szavak az ismertebb kiáltványok címszavaira utalnak.) Budapest utcáit
röpcédulák árasztották el. A szerzők nem írták alá neveiket; mindenki a
nép, a dolgozók nevében írt vagy szónokolt.
Az újságok túllicitálták egymást a régi rendszer szidásában és a
még meg sem született új rendszer ígéreteinek feldicsőítésében. Soha
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nem hallott idegen nevek hordozói agitáltak vezérikkekben és riportokban az eddig tiszteletben tartott eszményeink ellen. Az agitátorok
szótárában a haza, nemzet, vallás, honvédség, hazaszeretet, tekintélytisztelet, magántulajdon nevetséges, csúf fogalmakká váltak.
Pacifizmussal, internacionalizmussal, a demokrácia hangoztatásával
kezdték, majd rátértek a proletár-hatalmat, vagyonelkobzást követelő
radikális jelszavakra. Kun Béla hatalomra jutása után (1919 március
20) már kormány-programként hirdették a leninista-kommunista pártpolitikát és a szovjet-bolsevista eszmék megvalósítását.
Vajon mit, és mennyit értett meg ezekből a szólamokból az átlag
pesti polgár, még utólag sem lehet megállapítani?! A vidék nem
számított. Az őszirózsás forradalom és az azt követő proletárdiktatúra a
budapesti csőcseléket felhasználó politika torzszülötte volt. A
„végeken”, Erdélyben, a Bácskában, Bánátban, Baranyában és ÉszakMagyarországon mentették a magyarok az életüket a beözönlő szomszédok hadseregei elől. Igyekeztek az ország belsejébe menekülni azzal
a kis cókmókkal, amelyet hirtelenében össze tudtak szedni. Az ország
fővárosának utcája pedig ünnepelt. Ünnepelték a békét, a Wilson
amerikai elnök által hirdetett nemzeti önrendelkezést, a nemzetiségekkel való testvéri együttműködés ígéretét és a társadalmi és gazdasági
bajok régóta esedékes orvoslásának ígéretét.
Aztán az ígéretekből semmi sem valósult meg. A nép belefáradt az
éhezésbe, a fűtetlen lakások rideg valóságába, a munkanélküliségbe, a
kilátástalanságba. Elvesztették a hitüket, csalódtak az ún. vezetőkben.
A „vezetők” is csalódtak. Nem hitték, hogy a Nyugat tudtával és beleegyezésével szakítják darabokra az országot. Az őszirózsás vezetők
hitele csődöt mondott.
Felhangzott a jelszó: „Ha a Nyugat nem segít, majd segít a
Kelet”... Az a néhány kommunista agitátor, akik Kun Bélával 1918
novemberében hazajöttek Oroszországból, „jó munkát” végeztek. 1919
márciusában magukhoz ragadták a hatalmat és kikiáltották a proletárdiktatúrát. Azt ígérték, hogy Lenin megsegíti a magyar kommunizmust.
1919 március 20.-án kezdődött el a proletárdiktatúra 133 napos
rémuralma.
A két világháború közötti időben felnőtt generáció nagy többségének az előbbiekben leírtak jelentik az őszirózsás forradalmat és a
proletárdiktatúrát. Az 1945 utáni marxista-moszkovita történészek
„másképpen látták” ugyanezeket az eseményeket. A szovjet szuronyok
árnyékában megalakult államvezetés utcákat, tereket, középületeket
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nevezett el az őszirózsás vezetőkről, de még a legsötétebb terror tömeggyilkosait is így tisztelte meg.
A nyugati győztesek táborában számos politikus és katona,
legalábbis az első világháború végén, másként látta országunk 1918-as
romlását. Franchet d’Esperey francia tábornok, a balkáni antant
hadsereg főparancsnoka megkérdezte Károlyi Mihálytól, amikor
miniszterelnöksége hetedik napján Belgrádban átvette a fegyverszüneti
határozatot: „Ilyen mélyre süllyedtek”?... Ennek a lesüllyedésnek a
„menetrendje” tárgyilagos magyarázatot nyújt az események lavinaszerű zuhanásának felméréséhez, ami teljes politikai csődbe sodorta az
országot.
A „menetrend” 1918 szeptemberében kezdődik. Az őszirózsás
forradalom fő okát a háború elvesztésében kell keresnünk. A háborúvesztés akkor lett „kézzel fogható” valósággá, amikor a bolgár front
összeomlott. A bolgárok 1918. szeptember 29.-én írták alá a
fegyverszüneti szerződést.
Az antant keleti (balkáni) 600 ezer főnyi hadserege, Franchet
d’Esperey tábornok főparancsnokságával, francia, angol, szerb és görög
hadosztályokból állt. Ezenkívül számítani lehetett a román hadseregre
is. A románok már korábban, május 7.-én külön-békét kötöttek a
központi hatalmakkal, de a Monarchia összeomlása a román beavatkozást vonta maga után.
A Monarchia hadereje a Duna-Dráva szakaszon 1918 november 2.án két és fél hadosztályból állt. Erdélyben nem volt számottevő haderő.
Az olasz fronton a júniusi sikertelen offenzívánk óta csend volt. Az
olaszok ellentámadásra készültek, amelyet október 25.-én indítottak
meg. Lázadás tört ki a csapataink között, amely futótűzként átterjedt az
egész frontszakaszra. A hadsereg felbomlott. Október 29.-én fegyverszünetet kértek az antanthatalmaktól, amelyet az antant nevében Diaz
olasz tábornok írt alá Páduában.A katonai eseményekkel párhuzamosan
a bomlás a belpolitikában is megkezdődött.
A bolgár összeomlás hírére Károlyi Mihály gróf, aki Erdélyben
vadászott apósa birtokán, Budapestre utazott. „Béke, demokrácia
függetlenség” jelszavakkal foglalta össze a programját az üdvözlésre
megjelentek előtt. Október 22.-én, a parlamenti ülésszak utolsó előtti
napján Károlyi szenvedélyes beszédet mondott: „Cselekednünk kell, ha
a kormány nem cselekszik, én cselekedni fogok”. – Október 23.-án
Wekerle Sándor miniszterelnök lemondott. A hét napon át tartó
kormányválság sorsdöntőnek bizonyult.
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A bolgár front összeomlása arra vezetett, hogy a központi hatalmak
(Németország, a Monarchia és Törökország) október 4.-én fegyverszünetet kértek és a béketárgyalások megindítását javasolták Wilson
elnöknek. IV. Károly király kereste az ország vezető politikusainak a
tanácsát. Október 11.-én még Károlyit is meghallgatta. – „Amerikának
látni kell, hogy mi nemcsak beszélünk, hanem cselekszünk is”,
(Károlyi: Memoirs, 100. oldal) javasolta Károlyi. – Az uralkodó, nem
várva be a fegyverszüneti kérésre adott választ, hogy kedvező
benyomást tegyen, meggondolatlan lépésre szánta rá magát. A király
azt óhajtotta volna bizonyítani, ha a wilsoni 14 pontos követelésnek a
Monarchia önként eleget tesz, ezáltal kedvező fogadtatást remélhet az
antanthatalmakkal való tárgyalásokon. Anélkül, hogy megvárta volna
Wilson válaszát, egy „Manifesztummal” (kiáltvánnyal) fordult
„hűséges osztrák népéhez”. Ebben Károly király kijelenti, hogy népének akarata szerint Ausztria federális állammá fog átalakulni, amelyben
„minden nép a természetes letelepedési területén saját nemzeti államát
alakíthatja ki”.
A horvátok, csehek, szlovákok, románok és a lengyelek az
uralkodó kiáltványa után nem voltak hajlandók tovább küzdeni és
meghalni a Monarchiáért. Az arcvonalnak fenntartása a Monarchia
magyar alakulataira hárult volna.
Október 18.-án kelt Wilson válasza az október 4.-i békejavaslatra.
Ebben Wilson közölte, hogy a 14 pont már túlhaladott álláspontot
képvisel, mert időközben a csehszlovákokat hadviselőknek ismerték el
és a jugoszlávok követeléseit is elismerte. A császári „Manifesztum”
következményeként Ausztria „hűséges népei” egytől-egyig megalakították nemzeti tanácsaikat, és a teljes szakítás rövidesen bekövetkezett.
A románok és a szlovákok képviselői bejelentették a magyar Parlamentben (október 18.), hogy a jövőben kizárólag a Román Nemzeti
Párt, illetve a Szlovák Nemzeti Tanács jogosult a nevükben beszélni és
cselekedni. A horvátok már meg sem jelentek a képviselőház utolsó
ülésén.
A miniszterelnök (Wekerle) lemondásának a napján, 23.-án a
Károlyi Palotában egy „Nemzeti Tanácsot” alakítottak. A Károlyi Párt,
a Szociáldemokrata Párt és a Polgári Radikális Párt néhány tagja volt
jelen. A két utóbbinak nem volt parlamenti képviselete. A Károlyi Párt
valami 20 ellenzéki képviselőből állt. Ezeknek a nevében szervezték
meg a Nemzeti Tanácsot. Aligha lehet azt mondani, hogy a nemzet
nagy többsége ebben képviselve lett volna. A sajtó közölte a 12 pontból
álló programjukat, amelyet valóban Jászi Oszkár fogalmazott. Azonnali
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magyar békét, a nemzetek egyenjogúsítását, a nemzetek szövetségét, a
föld felszabadítását, a dolgozó nép erőit fokozó modern szociálpolitkát
ígértek. Követelték a háború azonnali befejezését, a magyarországi
seregek visszahívását, általános amensztiát a politikai elítéltek részére,
egyesülési és gyülekezési szabadságot és a cenzúra eltörlését.
A Nemzeti Tanács kiáltványa nyíltan ellenkormányként tüntette fel
ezt a létesítményt, mert felhívta „az összes népeket és külföldi kormányokat”, hogy velük keressenek közvetlen kapcsolatot.
Budapesten egymást érték a tüntetések. Közben IV. Károly király
az új kormány megalakítása érdekében Gödöllőn és Bécsben állandóan
tanácskozott. A sok tanácstól tanácstalanná vált a király, miután más
megoldást nem látott, utasította József főherceget, hogy nevezze ki
Károlyi Mihály grófot miniszterelnökké. Ez október 31.-én reggel 7
órakor történt. Ekkor már a tüntetők és sztrájkoló munkások megszállták a középületeket, a postát, a telefonközpontot, s elfogták a főváros
katonai parancsnokát. A rendőrség is csatlakozott a Nemzeti Tanácshoz. A tüntető tömegek kiszabadították a politikai foglyokat. A tüntetés
során vér is folyt!. Ugyanezen a napon az est folyamán néhány
forradalmár lelőtte gróf Tisza Istvánt, a háborús évek keménykezű és
nagytudású politikusát, akiről méltán feltételezhető, hogy az
országrontásnak előbb-utóbb megkísérelte volna útját állni.
Károlyi Mihályné így ír a forradalomról: („Együtt a forradalomban”, 276. oldal.) „Az októberi forradalom az utca, a hadsereg és a
szervezett munkásság forradalma volt... Valójában tehát nem a király
nevezte ki Károlyit miniszterelnöknek, de a forradalmi népakarat
kényszerítette a királyt, hogy ezt megtegye”.
Az új miniszterelnök visszaemlékezéseiből is idézünk egy rövid
részletet: „Ragyogó arcok köszöntöttek. Teherautók húztak el mellettem éneklő, ujjongó, kiabáló katonákkal... A városban túláradó
örömmel üdvözölték kinevezésemnek a hírét, mert ez jelentette a békét.
Az emberek táncoltak örömükben, egymás karjaiba borultak, örömkönnyeket hullattak. Izgalmukban elfelejtették, hogy elvesztettük a
háborút. Győzőknek érezték magukat, mert megnyerték a forradalmat”.
(Memoirs, 123. oldal)
Az Akadémiai Kiadó (1976-ban megjelent „Magyarország története” című könyvében arról is beszámol, amiről sem Károlyi, sem a
felesége nem emlékeznek meg az emlékirataikban: „A fő útvonalakon
katonai teherautók, rekvirált személyautók, társzekerek dübörögnek,
zsúfolva a forradalmat éltető és a levegőbe lövöldöző katonákkal,
civilekkel. Nemcsak a sapkarózsákat távolítják el, levágják a tisztek
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rangjelzéseit is... Riasztó hírek is érkeznek arról, és részben igaznak is
bizonyulnak, hogy katonák és civilek széthordják a katonai raktárak
készleteit, megtámadják a pályaudvarokat, feltörik az áruval telt
vagonokat”. (72. oldal)
Másnap, november elsején, a munkásgyűlés szónokai már a köztársaság kikiáltását követelték. Az alig egynapos kormány felmentést
kér a királytól hűségesküje alól, mert szerinte az antanthatalmak nem
állnak szóba sem a Habsburgokkal, sem a Hohenzollernekkel. A király
feloldotta Károlyiékat a hűségesküjük alól.
„Magyarországot csak én menthetem meg?” – így nyilatkozott
Károlyi Mihály kormányának megalakítása után, akit az őszirózsás
forradalom zűrzavara emelt az államvezetés csúcspozíciójába. – Ezt ő,
bizonyára el is hitte önmagáról. Híre ment, hogy a Károlyiak egykori
párizsi ügyvédje a francia köztársaság akkori elnöke (Poincaré, elnök
1913-1920) jóban van Károlyival.
„Gyakran megvádoltak, hogy kinevezésemet személyi ambíciók
miatt szorgalmaztam. Valóban igaz, hogy szorgalmaztam, mert erős
meggyőződésem volt, hogy csak egy Károlyi-Jászi kormány tud megegyezni szomszédainkkal. Nem volt más magyar, akiben megbízhattak
volna”. (Memoirs, 99. oldal) – „Bíztunk a demokrata és pacifista
közvéleményben, az antant államaiban és különösen Wilson elnök
politikájában” – írta Jászi Oszkár kisebbségi miniszter. – Meg voltunk
győződve, hogy Magyarország pacifista és antimilitarista kormánya
iránt a legmesszebbmenő jóindulatot fogja mutatni”. (O. Jászi: „Revolution and Counter-Revolution in Hungary”. London, 1924., 30., 40.,
56. oldalak.) A külpolitikai ábrándok akkor kezdtek foszladozni,
amikor Belgrádban közölték a fegyverszüneti feltételeket és a demarkációs vonalakat. (nov. 7.) Magyarország feldarabolása elkezdődött. A
románok, a csehek és a szerbek újabb és újabb területi követelésekkel
álltak elő. Az antant megadta ezt nekik, mert nem óhajtottak egy életképes marxista-kommunista államot Közép-Európa kulcsterületén, a
Kárpátokon belül. (Negyedszázaddal később, a jaltai konferencián, az
ilyesféle Európa-féltésnek már a nyomát sem találjuk a nagyhatalmak
féktelen osztozkodásában.)
Összegezve a tényeket: Károlyi programja alig néhány hónap alatt
elvesztette a hitelét. Az antanthatalmak nem tartották be a Károlyi által
megváltásként hirdetett wilsoni elveket. Nemzetiségeink nem kívántak
semmiféle federációs államba belépni, legkevésbé a magyarokkal
közösen nem, mert az őszirózsás forradalom tátongó, vérző sebet ütött
az ország ezeréves kohéziós erején. Egykori történelmi útitársaink,
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Ausztriát is beleértve, egyéni nacionalista terveiket akarták végrehajtani, ősi magyar területek lekapcsolásával.
Politikai hajónk süllyedését szélsőséges felelőtlen agitátorok
siettették. A Károlyi-féle polgári elemeket lépésről-lépésre a szociáldemokraták szorították ki a vezetésből. Rövidesen a szociáldemokraták
programját is túlszárnyalta a bolsevistáktól tanult Kun Béla csoportja.
Vix francia ezredes 1919. március 20.-án újabb jegyzéket adott át
Károlyinak, az újabb demarkációs vonalakról. Egyben közölte, hogy
ezek lesznek a maradék ország politikai határai. Károlyi lemondott. A
szociáldemokraták egyesültek a kommunistákkal, és Kun Béla kikiáltotta a proletárdiktatúrát.
Ez lett az őszirózsás forradalom végzetes átszálló állomása.
Károlyi Mihály gróf miniszterelnök, majd 1919. január 11-től
„népköztársasági” elnök, emlékiratainak bevezetését A. J. P. Taylor
neves angol történész írta. Jószándékú idealistaként jellemezte Károlyit.
– Ehhez csak az a hozzáfűznivalónk: van egy közismert mondás, amely
szerint a pokolba vezető út is jószándékkal van kikövezve.
(Ez az írás 15 évvel ezelőtt jelent meg a torontói kiadás első számában. – szerk.)

Atlantic Association of
Young Political Leaders

EAST EUROPEAN “FREE MARKET
ECONOMY” IS FREE IN THE NAME ONLY...
In 1945 at the Yalta Conference USA and USSR divided defeated
Germany, but they also divided war devastated Europe on their spheres
of influence.
In 1989 USSR relinquished its control over East Europe in an
agreement with the US under two conditions:
1.) No collaborators, apparatchiks, secret police, people responsible for human rights violations, including torture and murder, will be
punished.
2.) The very same apparatchiks and secret police members will
divide among themselves national property in a privatization scam and
restart the FREE MARKET ECONOMY.
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European nations were not part of these arrogant and inherently
hostile agreements and these agreements will be disregarded with full
extent of their consequences.
Political regimes in Eastern Europe created after the economic
collapse and bankruptcy of communist ideology still remain under the
leadership of the very same people which were instrumental and many
times brutal in upholding Soviet Occupation; these new regimes were
created under two principles:
1.) “THERE IS NO DIFFERENCE BETWEEN CLEAN AND DIRTY
MONEY” – coined by Vaclav Klaus former prime minister of the Czech
Republic, and
2.) “LET’S MAKE A THICK LINE BEHIND THE COMMUNIST
PAST” – coined by Vaclav Havel, president of the Czech Republic.
Under the guidline of Mr. Klaus communist bureaucrats were
allowed to keep stolen money from the communist past and with this
money allowed to buy themselves major industrial enterprises in the
privatization scam. Apparatchicks divided among themselves the
national property. Moreover the regimes are actively wooing other
criminal groups, such as Italian and Russian Maffia to participate in the
new Market Reform-creating a new criminal capitalist oligarchy.
Under the guideline of Mr. Havel the former communist
collaborators were not investigated, much less punished for suppressing
democracy, collaboration etc. The very same people which brought the
East European countries into bankruptcy are in an economic leadership
as capitalist magnates. The hardship of bankrupt economy rests on the
shoulders of ordinary people.
CRIMI-CAPITALISM IS NOT THE FUTURE OF EUROPE.; NEW
EUROPE CAN NOT BE BUILD ON A ROTTEN FOUNDATION.

1.)
2.)
3.)
4.)

Rehabilitate & indemnify political prisoners & political exiles.
Investigate the origin of assets of the new elite.
Confiscate illegally held assets.
Initiate criminal proceedings for larceny, embezzlement,
fraud, racketeering, corruption etc. of the current economic
and political leadership. Engage INTERPOL and other law
enforcement agencies in the process of investigation of these
economic crimes as well as CRIMES AGAINST HUMANITY
committed during the Soviet occupation.
Jay Richter
am Burgweiher 12, 5300 Bonn, Germany
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Gulden Julianna és Eötvös György (Budapest, Hungary):

ALAPÍTVÁNY A CSÁNGÓFÖLDI
MAGYARFALU TELEPÜLÉSÉRT
Csatoltan mellékelek egy levelet férjemtől, Eötvös Györgytől. Remélem,
hogy tudják támogatni az elképzeléseit és az erő-feszítéseit. Gulden Julianna,
Gulden Communications, H-1036 Budapest, Bécsi út 83., Hungary tel.: +36 1
453 7020, fax: +36 1 453 7022, cell:+36 20 966 2325. – Gulden Julianna

Szeretném Önöket tájékoztatni és egyben a véleményüket, támogatásukat kérni egy olyan dologban, amely nagyon fontos a számunkra.
Néhány évvel ezelőtt kapcsolatba kerültem egy csángó fiúval, aki a
jobb megélhetés reményében Magyarországra jött dolgozni. Mindig is
érdekelt a csángók történelme, régi és mai élete, ezért éltem a
lehetőséggel és sokat beszélgettem vele. Ezekből a beszélgetésekből
barátság lett és ez vezetett aztán ahhoz, hogy ezt a levelet megírtam.
Mindenekelőtt azonban pár szót arról, hogy kik is ezek a csángók?
A csángók több száz évvel ezelőtt, több hullámban vándoroltak
keletre át a Kárpátokon, így teljesen elvágták magukat az
anyanemzettől. Ők a legkeletebben élő, de még magyarul beszélő
népcsoport és a legkeletebben élő római katolikusok. Évszázadok óta
élnek idegen nyelvi, vallási és kulturális közegben, de érdekes módon
megőrízték azokat a szokásokat, amelyek a letelepedéskor is
jellemezték az odakerült őseiket.
Nem szeretnék itt hosszabb leírásba bocsátkozni a csángókról, hisz
nálam ezt sokkal hozzáértőbbek már megtették (bővebb információt
lehet találni a www.csango.hu oldalon)
Az igazán nagy élmény akkor ért, amikor először jártam
személyesen csángó barátom falujában. Személyesen tapasztalhattam
meg egy különleges érzést, amikor az ember visszalép 150-200 évet a
történelemben. Egy olyan pár száz fős faluban jártam, ahol azon kívül,
hogy az áramot bevezették, semmi nem változott az utóbbi évszázadok
során. Nincs csatorna, nincs gáz, nincs szemétszállítás, nincs aszfaltút.
Az emberek gondolkodás módja az utcák, a házak, a magyar beszéd
régies formái, mind-mind a régmúltat idézik.
Különösen a nyelv érdekes. Az utolsó csángó kivándorlás az 1760as években történt, így az a nyelv konzerválódott és fejlődött a maga
kis környezetében. Ők mit sem hallottak a Kazinczy nyelvújításról...
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Még valami jellemzi őket: A szegénység, amely még romániai
viszonylatban is szembeötlő.
Ez különösen érinti a 14 év alatti gyermekeket. Tessék lássék
ikoláb járnak, az egyik faluban összesen tízben egész Moldvában van
egy kis magyar tanítónő délutánonként senki által nem használt kis
házikóban tanítja a gyerekeket, titokban, mert nem kap rá engedélyt ...
„Délutáni órámra Andzsika érkezik elsőnek – fél órával korábban
– írja egy levelében. Elkéri nővére füzetét, hogy mulasztott óráját
bepótolja. Munka közben odaveti:
– Mihaela ma nem jő! (A kis szőke vékony lánykára gondol)
– Láttam, mikor a szülei dologra tették, ment ki a juhokkal. Úgy
sírt!”
Ez pedig nem ritka. Én láttam 6-7 éves kisfiút tehéncsordát hajtani,
láttam 4-5 éves kislányt vizesvödröt cipelni és láttam családot kapálni
menni, ahol az apa vitte a kisfiú kapáját, mert az nagyobb volt, mint a
gyerek és nem bírta el.
Ezek a kisgyerekek abban a kevés szabad idejükben, ami van,
szinte nem csinálnak semmit. Játszanak az utcán, az erdőben, ha nincs
éppen nagy sár, de szinte ez az összes lehetőség. Nincs mozi, nincs
könyvtár, de még egy játszótér sem. Ez adta az ötletet az alábbiakhoz:
Szeretnék összehozni a faluban egy gyerek közösségi házat, egy
olyan helyet, ahol a gyerekek, ha nincs iskola, és nem kell dolgozniuk,
hasznosan tudják eltölteni az időt. Legyenek könyvek, video-kazetták,
újságok. Lássák meg, hogy miként működik a computer és mi az
Internet. Együtt legyenek, de ne a kocsma előtt a porban játsszanak.
Alkalmanként lehessen táborokat szervezni, hogy külföldi gyerekek
jöhessenek vendégségbe hozzájuk, és élőben láthassák a falu életét, és
ők láthassák, hogy más gyerekek miként gondolkoznak, élnek.
Ennek a célnak érdekében két csángó barátommal létrehoztuk az
Alapítvány a csángóföldi „Magyarfalu” településért
nevű alapítványt.
Az Alapítvány célja: a magyarfalusi csángómagyarság
népi hagyományainak, nyelvének, kulturális örökségének
támogatása és a faluban élő gyermekek
kulturális fejlődésének segítése.
Amennyiben kérdés lenne a fentiekkel kapcsolatban, szívesen válaszolok, ha tanácsaik, ötleteik vannak, szívesen veszem.
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Végül, de nem utolsósorban, ha tudná a kedves olvasó ezt a
kezdeményezést támogatni anyagilag, nagyon megköszönöm!
CIB Bank Rt., 10700378-24102106-51100005, IBAN SZÁM:
HU44 1070 0378 2410 2106 5110 0005 (ha külföldről utalnak)
Egy falunyi gyermek boldogulását segítjük ezzel!
Üdvözlettel és köszönettel, Eötvös György.
Budapest, 2004. január 14.-én

Kovács Klaudia (Hollywood, CA):
“TORN FROM THE FLAG”
A “Torn from the Flag”, azaz „Lyuk a zászlón” című új dokumentumfilm, az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára készül és a 2006-os világkörüli ünnepségsorozatnak lesz a része.
A film a forradalomról és annak nemzetközi hatásáról szól majd.
A produkció elsődleges célja: hozzájárulni ahhoz, hogy 1956 a
világtörténelem palettáján végre méltó helyet nyerjen el. Nemzetközi
szinten szeretnénk tudatosítani, hogy 1956 volt az az esemény, amely
megmutatta: a szocializmus kudarcot vallott. E nélkül a forradalom
nélkül a világ történelmi, politikai és gazdasági helyzete sem lenne ma
az, ami. A magyar forradalom hatására gyengül a francia és olasz kommunista párt és hárította el azt a veszélyt, hogy Európa kommunista
legyen. A vörös hadsereg sebezhetőségét látva 1956-ban indult be az
örmény függetlenségi mozgalom. Még az amerikai trockijisták is támogatták a magyar felkelést.
Kevésbé ismert, hogy 1956-ban, a Budapesten tanuló bolgár,
görög és észak-koreai diákok szintén felvették az orosz megszállás ellen
a harcot és voltak olyan orosz katonák, akik szintén segítették a
felkelőket. Annak ellenére, hogy nem saját országukért harcoltak,
készek voltak a szabadságért életüket áldozni. A film egyéni
szemszögből, azaz ezeket a külföldi szemtanukat bevonva kívánja
ismertetni a történteket. Továbbá szeretnénk interjúkat készíteni olyan
neves európai és amerikai politikusokkal, művészekkel, akik szintén
szimpatizáltak forradalmunkkal. Ezekkel a „kívülállókkal” készült
riportok hitelesebbé teszik majd a világ számára a felidézetteket, és
egyúttal nyomatékosítják és elismertebbé teszik 1956 fontosságát és
nemzetközi hatását.

122

Kovács Klaudia (Hollywood) szavaló művésznő válogatott verseket szaval

Sajnos, ma már a fiatalabb generációk – beleértve a magyar fiatalokat is – szinte alig tudnak valamit elődeink áldozatvállalásáról és
bátorságáról. Ezt biztosan tudom állítani, mert a kedves hallgatóság
előtt olyan Magyarországon nevelkedett fiatal áll, aki még gimnáziumban is azt hitte, hogy 1956 ellenforradalom volt. De nem én voltam az
egyetlen, aki így hitte: így gondolták osztálytársaim, iskolatáraim és
nemzedékem legtöbb tagja. A kommunizmus minket is megfosztott
multunktól, történelmünktől, az igazságtól. Nem hiába szomjazzuk!
Míg sokan az emigrációban erejükön felül azért küzdöttek, hogy
1956 szellemét életben tartsák, addig otthon egy szörnyű tragédia ment
végbe: a kommunista rendszer érdektelenséget és tudatlanságot nevelt
a fiatalabb nemzedékbe. Ezért mondta Orbán Viktor 1989-ben a Hősök
Terén: „Az utolsó koporsó pedig a magyar fiatalságot jelképezi”.
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Ha felmerült Önökben az a kérdés, hogy mégis, miért akar egy
Amerikában élő fiatal 1956-ról filmet készíteni, erre azt mondom én,
Kovács Klaudia, a „Torn from the Flag” producere: „Kötelességemnek
érzem a tudatlanság okozta ürt pótolni, történelmünket hitelesen, az
igazságot nem eltitkolva a világ tudtára adni, és ezzel nemzedékem
tiszteletét elődeinknek leróni”.
A híradás és az informatika eszközei már lehetővé teszik, hogy
1956 szellemisége 2006-ban az összes földrészre eljusson. Hiszen a
magyar szabadságharc nem csak magyar, de világtörténelmi esemény
volt. Georgiosz Vasziliust, a cipruci köztársaság korábbi elnökét szeretném idézni, aki szerint is: „ 1956 volt a Rubikon. Budapesten történt
meg az az esemény, amely bebizonyította: „valami bűzlik”. A berlini
események idején, 1953-ban, nem hitték el az emberek, hogy az
komoly munkásforradalom volt. Lengyelországban, 1956-ban, a
mozgalom nem teljesedett ki. Budapesten, Magyarországon, végbement
ez a folyamat. Ezen keresztül értették meg az emberek, az
értelmiségiek az egész világon, hogy a szocializmus, amelyben hittek,
és amelyért hajlandók voltak az életüket is áldozni, a valóságban nem
úgy sikerült, ahogy azt szerették volna. Egy történész száz év múlva
majd azt mondja, hogy az ’56-os forradalom volt az az esemény, amely
bemutatta a világnak, hogy a szocializmus kudarcot vallott! Majdnem
ugyanaz volt a helyzet Prágában is, de az ismétlődés sosem olyan
fontos, mint az eredeti”. – A film készítői ennek megfelelően kezelik
majd a témát.
Mérföldkőnek szánjuk ezt a produkciót, mert angol nyelven, 104
percre tervezve, nemzetközi figyelemre összpontosítva egy intelligens,
alapos, pro-magyar filmet hozunk létre. – Szeretnénk, ha a „Torn from
the Flag” 2006-ban ott lenne a legrangosabb filmfesztiválokon és
mindent elkövetünk, hogy a filmszínházak és a nemzetközi televíziók
részvételével ne csak a magyar nézőkhöz jusson el 1956 híre és az a
vitathatatlan tény, hogy az akkori kétszázezer magyar emigráns nagyon
jelentős mértékben hozzájárult a XX. század második felének jobbátételéhez. Ez az 50. évfordulóra készülő film, jelentősen elismertebbé
teheti 1956-ot, a magyar népet és ezáltal a magyar kultúrát. Mi, a film
készítői úgy érezzük, hogy a mai magyar fiataloknak a hazáért nem
meghalniuk, de élniük kell!
A filmnek három jelentős része lesz: történelmi félrevezetés, maga
’56 és a nemzetközi hatás. A nemzetközi részen belül analizálni kívánjuk az akkori nemzetközi helyzetet, politikát, politikusokat, a
különböző országok és az ENSZ hozzáállását ’56-hoz.
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Az interjúkat színes, ún. „high definition videora” vesszük és felhasználjuk a már korábban készített archív anyagokat is. A narrator
személyében, később kiválasztásra kerülő, a világban már elismert
színészre, illetve színésznőre gondoltunk. Többnyire az USA-ban,
Nyugat-Európában és Magyarországon tervezzük forgatni. Jövő év
tavaszára véglegesítjük az interjúalanyok kibenlétét, elvégezzük az
utolsó simításokat a forgatókönyvön és 2004 nyarán már forgatni
szeretnénk. Az utómunkálatokat mint szinkronizálás, vágás, zenei és
zörej aláfestések , Magyarországon tervezzük végezni. A film – tervek
szerint – 2005 nyarára készülne el. Relative hosszú időt, kb. 1 évet
szánunk a marketingre, hogy a film kifuthassa magát 2006 októberére.
Ez azért fontos, mert ha sikerül néhány fesztiválon díjat nyernünk,
illetve filmpiacon résztvennünk, akkor a 2006-os filmszínházi
premierre már jó PR-hátszéllel indulnánk. Célunk, hogy a
mozivetítések után nemzetközi televízió állomások is vetítsék a “Torn
from the Flag”-et, továbbá szeretnénk piacra dobni a filmet DVD és
video formában is.
Fontos, hogy tudják, a “Torn from the Flag” élvezi a magyarság
széleskörű támogatását és nemzetközi szinten is egyre nagyobb az
érdeklődés. Eddigi segítőink között ott található Robert Redford, aki
kulcsfontosságú a nemzetközi figyelem szempontjából. Robert Redford
Bécsben tanult 1956-ban és később azt nyilatkozta, hogy attól jó és
aktív amerikai állampolgár, amit akkor a magyarok hazaszeretetéből
tanult. Oscar díjas operatőrünk, Zsigmond Vilmos elősegíti azt, hogy a
film képi megvalósitása olyan nívós legyen, mint amit a téma
megérdemel. További támogatóink között ott van: a United Nations, a
Magyar Nemzeti Archívum, az Országos Széchenyi Könyvtár, az
American Hungarian Foundation, a William Fox Hungarian Film Club
és az Észak-Amerikában tevékenykedő főkonzuljaink és tiszteletbeli
konzuljaink többsége.
Azt is fontos megemlíteni, arra törekszünk, hogy olyan minőségi
filmet hozzunk létre, ami méltó lesz a régi, nagy hollywoodi magyarok
híréhez. Az alkotógárda mind alapos tudással rendelkező, lelkes és az
igazságért az utolsókig küzdő egyénekből áll.
Az International Documentary Association – a legrangosabb
dokumentumfilm szövetség – kezességet vállalt a „Torn from the
Flag”-ért és biztosítják az ún. 501(c)(3), azaz adómentességi státuszt.
Nemcsak az International Documentary Association, de az adóhivatal is
negyedévente ellenőrzi a film anyagi menetét, biztosítva a jogi kifogástalanságot.
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*
Most pedig néhány szót említenék a dokumentumfilmről, mint
műfajról. Jelenleg a dokumentumfilm egy feljövő, egyre népszerűbb
műfaj. 10 évvel ezelőtt pl. elképzelhetetlen volt, hogy filmszínházakban
dokumentumfilmeket vetítsenek. Ma már ezt is megértük. A közelmúltban több olyan dokumentumfilm is készült, ami komoly anyagi
nyereséget is hozott az alkotóknak. A “Bowling for Columbine” című
film, ami tavaly Oscar díjat és Cannes-i nagydíjat is kapott, eddig 40
millió dollárt hozott b. Persze, ez egy kivételes példa, de pár milliós
nyereség ma már egyáltalán nem ritka a dokumentumfilm világában.
Egyre több televízió-csatorna támogatja a műfajt. Ilyen pl. HBO, PBS,
Independent Film Channel, Sundance Film Channel, A&E Network,
History Channel és kisebb kábel csatornák. Alternatív vetítési lehetőséget biztosítanak az iskolák, egyetemek is, továbbá a múzeumok, filmklubok, kultúrintézmények és az Internet.
Ahhoz, hogy a film létrejöjjön, sürgősan össze kell gyűjtenünk az
anyagi fedezetet. A jóhír az, hogy filmterminológiai értelemben a
szerény költségvetés, azaz 500 ezer dollár közel egyharmada már rendelkezésünkre áll! Minden adományozó csekkjének kiírása után 30
napon belül elismerő, az adólevonáshoz szükséges levelet kap a International Documentary Association-tól. Továbbá a film készítői
vállalják, hogy az adományozók nevét feltüntetik a film végén. Ezen
kívül minden támogató jogosulttá válik a film helyi moziban való
ingyenes megtekintéséhez.
A filmet három anyagi forrásból próbáljuk megvalósítani: adományokból, befektetésekből és filmalapítványok dotálásából. A befektetések megfelelő kezeléséhez létrehoztunk egy Kalifornia államban bejegyzett Limited Liability Company-t.
Úgy érezzük, ez a produkció kitűnő lehetőség arra, hogy félretéve
az egyéni különbségeket, az erős hazafias érzésű magyarság újult
befektetéssel segítsen egy közös célt. Hiszen csak magunkra, illetve
egymásra számíthatunk!
El kell mondanom a kedves hallgatóságnak, hogy rengeteg szeretetet, jószót és bizalmat kap a támogatásokon kívül a produkció, ami
számomra, mint fiatal magyar producer számára nagyon megtisztelő.
Egy magyar, többszörös grafikus művész, Korányi Gábor pl. csinált
egy 150 kiadásban megjelent rézkarcot „Torn from the Flag” címmel.
A képek eladásából bejövő 50%-ot felajánlotta a film készítésére. De ez
csak egy példa a sok közül. Sok magyar és amerikai fiatal is erőn felül
segít, hogy elkészüljön a film.
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Az is lényeges, hogy haszon esetén 10%-ot magyar árva gyermekek megsegítésére ajánljunk fel.
Ha Önök is úgy gondolják, hogy ez a produkció méltó a
figyelmükre, akkor örülnénk, ha támogatnák a filmet. Ha érdekli a
kedves hallgatóságot a film sorsa, negyedévente e-mail-tájékoztatót
küldünk ki, tehát aki szeretne erre a listára rákerülni, az legyen szíves
az e-mail címet hozzám eljuttatni.
E-mail címem: Klaudia Kovács – www.klaudiainc.com.

Könyvismertetések
Csapó Endre:

AMBRÓZY ANNA KÖNYVE
„A Brave Nation. A short political and social history of the
XXth century Hungary” – 2001, Melbourne, Australia
A könyv bejelentése 2000 okt. 26-án az ausztráliai Magyar Élet-ben történt
meg Csapó Endre tollából:

Ma még csak kézirat – és a mindvégig kitartó hűség és cselekvőképesség talán utolsó mérföldköve. Azon a hiányon akar segíteni, hogy
itt, Ausztráliában a közkönyvtárakban és főleg az egyetemi könyvtárakban nincs olyan angolnyelvű történelemkönyv, amely valamennyire is
átfogóan foglalkozna a huszadik századi magyar történelemmel. Pedig
ez a legkritikusabb időszak, amiről a tájékozódást keresők a magyarságról csak rosszat és még rosszabbat találnak. Ezen akarva segíteni az
eddig gyakorolt módon, itt szerzett egyetemi felkészítettségét, rengeteg
időt és nem csekély anyagiakat belevetve elkészített egy olyan dolgozatot, amely megtörné a sajnálatos hézagot.
Hitét, reményét beleadta, és most elvárja, ha van még elég hasonló
akarat, hogy – immár a nehezebb részén túljutva – megvalósul a
feladat, lesz könyv Ausztráliában a huszadik századi Magyarországról.
Felhívás is ez egyben hazafias egyesületekhez és még áldozatra
kész személyekhez. A könyv betördelt, nyomtatásra kész állapotban
van 200 oldal A4-es méretben.
A könyv elején, néhány oldalon vázlatot kapunk a magyar történelemről a huszadik századig három időszakaszban: 500-tól 1500-ig, a
török hódoltság kora, a Habsburg királyság kora. A 13. oldalon
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kezdődő II. rész már a tárgyidőszak, tehát részletesebb: az első világháború és annak következményei. A könyv különlegessége, hogy a
román invázióval részletesen foglalkozik. A győztes hatalmak által
engedélyezett rablóhadjáratot ők maguk megelégelték és visszarendelték a románokat a kijelölt határok mögé.
Trianon két fejezetet kapott, egy oldalt a gazdasági világválság
magyarországi következményei, és máris omlik a trianoni építmény. A
szerző nem háborús történetet írt, hanem a háború sodrában felötlő
jelenségek magyar fogadtatását villantja fel, mint az a fejezet, amely a
két oldalról megtámadott Lengyelország menekültjeinek befogadásáról
szól. Egy elvadult háborúban megnyilatkozó magyar humanizmus.
Kassa bombázása, különbéke kísérletek kudarca, a német megszállás, a
Gestapóról szóló fejezet, a zsidó deportálások leírása jelzi a nagy
erőkben tehetetlenül sodródó ország sorsát, ami oroszbolsevista megszállásba torkollik. Csak 70 oldal fogyott még el a 200-ból, még 14
tárgyalja a vörös terror éveit és máris a fő témában vagyunk: magyar
forradalom és szabadságharc”.
Diákfelvonulás, pontokba szedett követelések, Bem tér, a Parlament előtti tömeg, az ÁVH lövi a népet a Rádiónál, az orosz támadás,
majd visszavonulás, a munkástanácsok, győz a forradalom, külön
fejezetet kap az ÁVH – mindez korabeli dokumentumokból származó
idézetekből összeállított, áttekinthető képben.
Következik november 4.-e, harcok a vidéken és a Nagy Terror
bevezetése. 134 oldal csak a forradalomról, annak következményeiről.
Ez az arány tökéletesen követi a magyar huszadik század fontossági
arányát.
Milyen szép lenne, ha beszámolhatnánk az elkövetkező hónapban
arról, hogy Ambrózy Anna könyve megjelenik a jövő évben, amikor a
magyar forradalom 45. évfordulóját ünnepeljük.
Várjuk a kezdeményező lépést.
*
A könyvben az Előszó-t dr. Andrew Bonneli (Department of
History, University of Queensland) írta. A következőben ismertetjük:
Preface: We seem to live in an age of proliferation of information on
the one hand, and fading historical memory on the other. While it has
become a truism to speak of an “information explosion” (or perhaps
even a glut of information), made possible by contemporary
technology, surveys in a number of different countries suggest that
more and more people are growing up with only a shallow sense of the
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past, with slight knowledge of their own country’s history, and almost
none of others’. Cynics might suggest that this is good thing, pointing
to ethnic violence, for example, in the former Yugoslavia, as a product
of excessive attachment to the memory of historical grievances. The
appropriate rejoinder to this view is that such strife is not the result of
historical memories per se, but of their callous and cynical manipulation by politicians whose claims to legitimacy and popular support
might otherwise have been tenuous. A deeper knowledge of historical
events in all their complexity might help to safeguard against such
misuse of the past.
It is safe to say that Hungarian history is terra incognita for most
non-Hungarians. This is a pity, as Hungarians have contributed more
than their fair share to modern European culture and thought. It is also
unfortunate, as a knowledge of Hungarian history can significantly
enhance our appreciation of the rich complexities and tragic complications of the history of the past century. To take one example: people in
English-speaking countries are accustomed to viewing the First World
War as a morally justified struggle of the Western Allies against an
undemocratic German Empire which flouted international law, firstly,
in invading Belgium, secondly, in its pursuit of unrestricted submarine
warfare.
If the focus shifts to Central and Eastern Europe, these moral
certainties can no longer be relied on for orientation. The then government of Romania, for example, did not enter the war against AustriaHungary for the sake of such high principles, but for motives rather less
laudable. The extent to which the subsequent Treaty of Trianon, the
counterpart of the Treaty of Versailles affecting Hungary, helped pave
the way for future catastrophes is made clear in Anna Ambrosy’s work.
This book will help non-Hungarians appreciate why the peace
settlement of 1920 was such a thorn in the side of Hungarian national
consciousness. It is also a sincere tribute to the memory of the those
who fell in the Hungarian uprising of 1956.
I do not think Anna Ambrosy would be offended if I were to
describe this book as clearly the work of a Hungarian patriot.
Nonetheless, in compiling the work, she has drawn on, and quoted
generously from, a range of sources, many of them now difficult to
obtain. It is to be hoped that some readers, both within the Hungarian
community and beyond, will thus be encouraged, and enabled, to
pursue further researches. It might also be hoped that readers will gain
from this work a sharpened sense of the dilemmas which have faced
Hungarians during the past violent century.
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Szabolcs Lászlóné Erzsébet (Cleveland, Ohio):

THE COUNTESS AND HER DAUGHTER
Baloghné Petres Judit 1993-ban angolul írt könyvében The
Countess and Her Daughter, „Trianon” igazságtalan ítéletével foglalkozik. Ezt a témát nem lehet elégszer felhozni. Mindig új fogalmazásban került felszínre hazánk egyik legtragikusabb történelme.
Könyvének egyik nagyon érdekes gondolata, hogyan viszi haza 3
gyermekét, akik Amerikában születtek. A határon nehezen jutnak
keresztül, hosszú várakozás után barátságtalan fogadtatásban van
részük.
A gyermekek boldog napokat töltenek a Balaton partján, élvezik a
magyar tengert. A vakáció végén kis problémát jelent az újboli látogatás tervezése.– Mi, akik eljöttünk, sem itt Amerikában, sem otthon a
magyar honban nem találjuk a helyünket.

Szabolcs Lászlóné Erzsébet (Cleveland, Ohio):

A PIATSEK VÉR
Márkus Gyula 2003-ban megjelent könyve „A Piatsek Vér” egy
európai család története – a kilencedik ősig visszamenőleg és befejeződik a torontói St. János Rehabilitációs kórház szívbetegeként küszködő
magyar életével.
A család sorsának leírása, – amely magában foglalja Luther
Márton fellépését – érinti a Napoleon-i háborút, az 1867-es Habsburgmagyar kiegyezést, az I. és II. világháborút és az azt követő börtönben
eltöltött életét s az onnan való csodával határos kiszabadulásának
leírását, szabad életében elért sikereit, a kereskedelem terén.
Szívbaját először az Amsterdami Kardiológiai Intézetben fedezték
fel és különféle komplikációkat is találtak nála. – A második rész roppant érdekes és tanulságos leírása egy szívműtétre ajánlott ember küzdelmének: elfogadja-e a szakemberek tanácsát és alávesse-e magát a
szívoperációnak. Igen tanácsos elolvasni népies nyelven leírt lelki
küzdelmét és felgyógyulásának történetét. A mai rohanó életben jóformán mindenkit érdekel a szívoperációval kapcsolatot leírás. Ha elkezdjük olvasni a könyvet, nem tudjuk letenni azt.
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IV.
KIÁLLÍTÁSOK
A XLIII. Magyar Kongresszus magyar emigrációs könyv-, képzőés iparművészeti kiállítása 2003. november 28.-án, pénteken délután
nyílt meg.
A kiállítások pénteken este és szombaton egész nap álltak a közönség rendelkezésére és a Magyar Bál végéig voltak látogathatók.

Megnyitó
Az emigrációs könyvkiadás termékeit ebben az évben is dr. Nádas
Gyula Könyvkiadó Vállalata, szakértő tulajdonosa – aki könyvkiadói
minőségben elévülhetetlen érdemeket szerzett – leánya, Dr. Ludányiné
Nádas Julianna közreműködésével mutatta be.
Majd megnyitotta a nagyszabású kiállítást.
A kiállítások sikerét nagymértékben fokozta a szabad földön
kiadott legtöbb könyv. A sok újonnan kiadott mű közt külön figyelmet
érdemel az Árpád Könyvkiadó Vállalat iskolai tankönyvsorozata,
elsősorban Pohárnok Jenő harmadszor kiadott kézikönyve, amelyhez
függelékként Prof. dr. Somogyi Ferenc nyelvtani áttekintést
szerkesztett.
A képző- és iparművészeti kiállítás anyaga is magas színvonalúnak bizonyult.
***
A művészeti kiállítások rendezői
a következők voltak:
Farkas Enikő: Hímzett díszmagyar
Boróczki Orsolya: Festett selyemkendők
Temesváry András és Magdolna: Faragás, kerámia, és üvegmetszés
Bogárdy Imre: Nagyméretű akvarell kiállítás
Dr. Ludányiné Nádas Julianna: Könyvkiállítás
Búza György: Fénykképkiállítás
ifj. Lieszkovszky László: Fényképkiállítás
Némethy Zsóka, Walter Krisztina: Ifjúsági kiállítások
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*
English Language & Bi-Lingual Presentations
Folk Art Demonstrations –
Népművészeti bemutatás – foglalkozás
Bogárdy Imre (Ohio) : Watercolor Painting – akvarell festés
Temesváry András és Magdolna (Ohio):
Egg decoration – hímes tojás díszítés
Farkas Enikő (New York): Hungarian Embroidery
1956: Silent Resistance – kalocsai csipkekészítés
*
Secrets of Great Hungarian Cooks – A magyar konyha titkai
Dr. Pereszlényi Márta, műsorvezető
Beodray Ferencné, Piroska
Gulden Györgyné, Katalin
Madzsar Györgyné, Erzsébet
Mészáros Elemérné, Dr. Vareska Andrea
Wiesner Péterné, Skerlán Piroska
Wiiberg Péterné, Skerlán Marika
*
Student Program / Ifjúsági est
Dr. Bejczy Antal, father of space robotics:
Welcome to Outer Space!
*
Magyar filmsorozat bemutató –
Hungarian Film Series
Egész nap pénteken, szombaton – All Day Friday & Saturday
Helyszín, bővített leírás a Kongresszuson kapható –
Location and detailed program available at Congress
***
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Gerencsér Judit a kiállításon (Somogyi F. Lél)

Bogárdy Imre és felesége a kiállításon akvarell festményei előtt
(Somogyi F. Lél)
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ifj. Lieszkovszky László: Fényképkiállítás

Bogárdy Imre művét mutatja be
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V.
IRODALMI ÉS MŰVÉSZEST
A XLIII. Magyar Kongresszus irodalmi és művészestje november
28.-án, pénteken este 7 órakor vette kezdetét.
A zsúfolásig megtelt nagy terem szép közönségét Peller Ildikó
(Westlake, Ohio), az Árpád Szövetség nagy díszjelvényének tulajdonosa, mint műsorvezető, meleg, választékos szavakkal köszöntötte,
majd az egyes szereplőket külön-külön bemutatta. A műsort nagy
hozzáértéssel, zökkenőmentesen vezette le.

Peller Ildikó (Westlake, Ohio):
A rendezőség nevében és megbízásából őszinte szeretettel köszöntöm kedves vendégeinket és kiváló előadóművészeinket a 43. clevelandi Magyar Találkozó Irodalmi és Művészestjén.
A mai est már egy régen megalapozott hagyománynak tesz eleget,
amikor alkalmat ad arra, hogy mindennapi gondjainkat, esetleges vélemény különbségeinket, sok fáradalmunkat mind félre téve, rövid időre
átadjuk magunkat a múzsák hatására, amelyek a ma esti kiváló előadóművészeinken és műalkotásokon keresztül szólnak hozzánk.
A műalkotás a szerző zsenialitásának köszönhető, és az előadó
méltóságának. A szerző zsenialitása abban rejlik, hogy egy csodálatos
pillanatot megrögzít és a halhatatlanság szférájába örökíti meg. Az
előadóművész méltósága pedig abban rejlik, hogy az ő kötelessége
ébren tartani azt, ami az emberben érzékeltetni tudja mindazt, ami a
csodálatos.
Ma esti gazdag programunk ezt érzékelteti velünk. Csodálatos
világba lépünk be...
1. Kovács Klaudia Hollywoodból jött hozzánk. Fiatal kora létére
igen hathatósak művészi teljesítményei. Mint színész, több filmben és
színházi produkcióban kitűnően alakítja szerepét. Tehetsége ezen túl
szárnyal mint producer és publicista is. De mindemellett a Hollywoodi
siker nem tompította el szíve magyar dobogását. Dokumentumfilmet
készít az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára. Célja: ismertetni az ’56-os eseményeket világtörténelmi vonatkozásban, abban a reményben, hogy a magyarság hírnevét közismertté
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tegye, nemcsak külföldiek előtt, hanem a most felnövő magyar nemzedékeknek is. Magyarországon nőtt fel, ahol fiatalon árva lett. Az ottani
rendszer tanítása szerint, mint „ellenforradalom” ismerte a történteket.
Csak érettségi után került Amerikába, ahol „lassan és módszeresen
szívtam magamba az emigráns magyarság szavait, amiből egy idő után
– és sok olvasás révén – kirajzolódott bennem a valódi történet”.
Mai művészestünket három szavalattal gazdagítja. Első számunk,
Kovács Klaudia előadásában: Karinthy Frigyes: Előszó
2. Lendvay Gabriella énekművész. Bár Philadelphiából jött
hozzánk, nem először lép fel művészestünkön. Elbűvölő hangjával és
művészi felkészültségével felejthetetlenné tett már számos művészestünket. Magas-szoprán hangja otthonos egyaránt a magyar népdalban, a Broadway-i muzikálisokban, valamint az operettben és operában.
Számos fellépésével nagy sikert aratott, mind Amerikában, mind
Magyarországon és Erdélyben. Elsőként az Árpád Akadémia aranyéremmel kitüntetett tagja és Liszt-érmes zongoraművésznő, Neszlényi
Judit szerzeményét, az 1956 Kantátából a „Siratót” adja elő, amelyet
Kovács Klaudia vezet be.
Azután „Az estharang” dalt Zerkovitz Béla Árvácska című operettjéből és „Húzd el azt a nótát” Stolz Róbert Venus Seide operettjéből
adja elő.
Zongorán kíséri: Győriné, Mező Margit.
3. Cleveland város egyik büszkesége, a nyugatoldali Clevelandi
Magyar Iskola. Minden hétfőn este önkéntes tanítók oktatják a
magyarul beszélő diákokat óvodától kezdve, további 8 osztályon, majd
a magyar cserkész őrs előkészítő, és végül a magyar földrajz,
történelem és irodalom érettségi fokon. Az a mondás, hogy az „ifjúságé
a jövő”, komoly megnyugtatással jár, ha az iskola teljesítményét
vesszük figyelembe. Ma este három diák az 5. osztályból, Kovács
Krisztina, Lacza Gabriella, és Szélpál Zsófia jött közénk, hogy
bemutassák szavaló tehetségüket. Köszönjük nekik, hogy elfogadták
meghívásunkat és fellépnek. A ma esti előadásra Szentkirályi Ödön, az
iskola igazgatója készítette őket elő.
4. Nagy örömmel mutatom be Győriné Mező Margit zongoraművészt Clevelandból, aki sok éven át a Magyar Társaság hűséges pártfogója és számos művészest és előadódélután szereplője, valamint sok
énekművész és kórus zongorakísérője. Margit már a Magyar Társaság
kezdő éveiben szórakoztatta a közönséget művészi zongora előadásaival. Zenei tanulmányait Clevelandban végezte több zongoraművészmester irányítása alatt. A magyar zene különösen kedvence. Néhány
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évig visszavonult a szerepléstől, hogy teljes odaadással tegyen eleget
családi kötelezettségeinek, amelyeket a körülmények akkor megkívántak tőle. Nagy örömünkre, most ismét fellép és előadja zongorán
Charles Gounod: Rómeo és Júlia fantázia, Lehár Ferenc: Messze a nagy
erdő, és Chopin: Száz éve már.
(Megtudtam, hogy dr. Nádas Gyula születésnapja van ma, és így a
„Száz éve már” hangulatába, csak kicsit lemaradva, felköszöntöttük
egy virágszállal.)

Mécs Éva (Pittsburgh) előadó művésznő a magyar írók és költők műveiből ad elő

5. Az irodalom és zene vagy írott formában, vagy szájról szájra
adva terjed szét és marad fenn az utókorra. Úgy, mint a zene, az irodalomban kitűnő lehetősége van, hogy képzelet világot, vagy elvont környezetet teremtsen szellemi világunkban. Mivel a magyar nyelv egyedülálló a többi nemzet nyelvei között, és történelme is, ez irodalmunk
elszigeteltségét is magával hozza, annak ellenére, hogy kis nemzet
lévén mégis komoly irodalommal büszkélkedhetünk. Milyen csodálatos
világba utazhatunk Jókai Mór, a nagy mesemondó regényeivel, vagy
Arany János, Vörösmarty verseivel! Vagy betekintést kapunk a magyar
nép lelkületébe Mikszáth Kálmán vagy Móricz Zsigmond történeteivel,
vagy a magyar történelembe Gárdonyi Géza varázsos regényeivel!
Sorolhatnék még sokat, és biztos vagyok abban, hogy felér irodalmi
terményünk szórakoztatásában, örök értékű mondani valójában, és a
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gondolat mélységében a világirodalom
ismernünk kell, és őriznünk kell.

bármelyikéével.

Csak

Mécs Éva lenyűgöző előadásait nem is tudom kellően méltatni.
Tudjuk a múltból, hogy előadásait a minőség, a változatosság, az eredetiség, és a teljes odaadás jellemzi. Magyarországon végezte a művészeti
főiskolát és 1985 óta mind Pittsburghban, ahol él, mind egész Amerikában gazdagítja a magyar kultúréletet. Ma este Mécs Éva szólaltatja
meg – saját összeállításában – íróink és költőink nagyjait az élet értelméről, vagyis a boldogság keresésről.

A művészest közönségének egy része (Somogyi F. Lél)

6. Ki tudja pontosan, mi az óboa? Az óboa a fúvós hangszerek
közé tartozik. A hangszer három egymásba illesztett csőből áll. A
hangot két egymáshoz kötött kemény nád, vagy bambusz szelet rezgése
hozza létre. Rendszerint az óboisták, így következő művészünk is,
maguk faragják és illesztik ezt a hangszerbe.
Az óboa a középkori Shawn-nevű hangszerből fejlődött ki, és
először a Nap Király, XIV. Lajos udvarában került közhasználatra 1660
körül. Innen kapta nevét, ami franciául „hautbois”, azaz „magas fa”.
Ha hangversenyre megyünk, megfigyelhetjük, hogy amikor a
koncertmester megjelenik a színpadon, az előadás kezdetén, a
különböző hangszereket egymáshoz hangolja, az óboa hangját halljuk
először, ahogy megadja az „A” hangot. Ez az óboa átható hangjának
köszönhető. Mivel aránylag enyhén kell az óboát fújni, egy lélekzettel
hosszasan lehet hangot adni vele.
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DeSorgo Ádám Clevelandban nőtt fel. A szintén clevelandi dr. Ács
Imréné, Klári, zongora növendéke volt.
Aztán a híres Cleveland Institute of Music-ban szerezte meg
Bachelor és Master Degreejét. Több jeles óboa mestertől tanult, többek
között a Cleveland Orchestra főóboistájától, John Mac-től. Amerika
több jeles óboistájának is tanítványa volt, mint William Bennett, a San
Francisco Symphony főóboistájának, majd Joseph Robinsonnak, aki a
New York Philharmonic-nak volt óboistája. A Baltimore Philharmonicnak helyettes óboistája, majd a New World Symphony rotációs
főóboistája volt. Ugyancsak másodóboistája volt a Louisiana Philharmonic Orchestrának, ahol szólószerepet kapott Bach 2. Brandenburg
Concerto-jában. A Cleveland San Jose Ballet zenekarának, majd a
Cleveland Pops Orchestra tagja volt. 1997-ben az International Double
Reed Society találkozóján szólista. 2002-ben a Fort Lauderdale Sun
Sentinel beszámolója szerint: „Lenyűgözően szép hangokat hallottunk
Ádám óboájából, amikor a sejtelmes Andante-t játszotta”. Jelenleg a
Florida West Coast Symphony főóboistája. Ma este nagy örömmel jött
hozzánk, magyarok közé. Előadja: Bartók Béla Három csíkmegyei
népdalt, majd Camille Saint-Saens Sonata Opus 166-ot, Andantino,
Pastorale és Moto Allegro részeit.
Zongorán kíséri Elizabeth DeMio, a Cleveland Institute of Music
kiváló tagja.
7. Boróczki Orsolya sokoldalú tehetségének megnyilvánulását
szemlélhettük idei találkozónkon. Gyönyörű selyemfestéseit állította ki.
A rajzolást már gyermekkorában kedvelte és folyamatosan képezte
magát a képzőművészet terén. Mind a tűzzománcozás alapjait, mind a
selyemfestés technikáját is elsajátította. Szebbnél szebb alkotásait, díjnyertes műveit tekinthettük meg számos magyarországi és külföldi kiállításon az évek folyamán. Ugyanakkor, írásai pedig folyóiratokban
jelentek meg, a „Nők Lapjá”-ban és a romániai „Magyar Szó”-ban.
Orsolya nem régen került Magyarországról közénk Clevelandbe, ahol
letelepedett. Ma este megosztja velünk „Amit érzek” című novelláját
felolvasásában.
8. Peller Miklós semmi szín alatt sem fogadja el, hogy zenei téren
művésznek nevezzék, mert nem az. Az ő művészete a mérnöki pályafutásában rejlik. A zenét csupán kedvtelésből, szórakoztatásból űzi.
Kedvenc zeneműfajai között a magyar zene, magyar ének, és a magyar
nóta különös helyet tölt be. Igen fontosnak tartja, hogy a feledésre ítélt
magyar énekeket és magyar nótákat ápolni és őrízni kell, mert szerinte
ez az, ami legjobban tükrözi az általunk ismert ősi magyar lelket és ami

139

legjobban összeköt bennünket. Mivel a magyar dalokat és nótákat
énekelni kell, felkérjük a kedves közönséget, hogy következő műsorszámunkban töltsék be a főszerepet, Miklós kísérete mellett, követve a
dalokat a kiosztott füzetecskében. (A közönségben ülő Gaydán Melinda
volt olyan kedves, hogy utolsó perci megkérés ellenére, vállalta, hogy
vezeti az énekeket.)
9. Kovács Klaudia: Babits Mihály: Esti kérdés
10. Lendvay Gabriella énekművész előadja Lehár Ferenc: Szép
álom, szállj a szívembe – Paganini operettből, Mozart: Oszkár dala az
Álarcosbálból, és a Rózsa ária Figaro házasságából.
Zongorán kíséri: Győriné Mező Margit, zongoraművész.
11. Szomorú szívvel jelentem, hogy gazdag művészestünk utolsó
számához értünk: Kovács Klaudia szavalat – Vörösmarty Mihály:
Szózat.

Gajdán Melinda és Peller Miklós a Művészesten
(Somogyi F. Lél)
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A művészest előadói csoportosan
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VI.
DÍSZVACSORA ÉS A MAGYAR BÁL
A XLIII. Magyar Kongresszus díszvacsorája 2004. november 29.én, szombaton este ½ 7 órakor a Sheraton Cleveland City Centre Hotel
nagy báltermében vette kezdetét.
A tiszteletbeli díszfővédnökök tisztét
Bob Taft, Ohio állam kormányzója és
George Voinovich, Ohio állam szenátora töltötte be.
Díszvédnökök
Jane, L . Campbell, Cleveland város polgármestere,
továbbá Robert Ivány tábornok, dr. Antal Bejczy,
dr. György Csihák, és Zsuzsa Papp Aykler voltak.
Az amerikai és magyar himnuszt a közönség Buzáné Ormai Ildikó (Bay
Village, Ohio) énekművész, zeneszerző és Győriné Mező Margit (Cleveland,
Ohio) zenetanár, zongoraművész vezetésével énekelte el.
Dr. Nádas Gyula (Cleveland, Ohio), mint a Magyar Kongresszus
rendezője, köszöntötte a megjelenteket és jó étvágyat kívánt. Külön szeretettel
üdvözölte az ezúttal is szép számmal és lelkesedéssel jelen levő ifjúságot.
Reményének adott kifejezést, hogy a Kongresszus szelleme tovább él a
magyarságunkat ápoló és közös szent ügyünket szolgáló jövő nemzedékek
szívében...

*
Somogyi F. Lél, mint az Árpád Akadémia főtitkára, felkérte dr. Nádas
Jánost, a Magyar Társaság elnökét, hogy az arany Árpád-érmek nyerteseit a
díszvacsora alatt hirdesse ki:
Dr. Bejczy Antal

Széchenyi Ágoston

Beodrayné Piroska

Temesváry András

Bogárdy Imre

Temesváry Magdolna

John Ridland átveszi a 2002-ben odaítélt arany Árpád-érmet.

*
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A finom díszvacsora után az Árpád Szövetség nagy díszjelvényeinek átadása
azok részére, akik évtizedeken át önzetlenül működtek emigrációs
magyarságunk megmaradásáért:
Farkas Enikő

Szappanos István

Friedrich Ottó

Pigniczky Eszter

Györky József

Peller Ildikó

*
Ezután dr. Nádas János, a Magyar Társaság elnöke, megköszönte a
megjelenteknek a díszvacsorán való részvételt, majd kis szünet után
megnyitotta a Magyar Bált.

*
A Magyar Bált két lelkes ifjúsági bálelnök rendezte:
Duna Anni és Kondray Kristóf
*
ELSŐ BÁLOZÓK:
Györky Judith, Mészáros Kinga, Walter Anna
*
NYITÓ TÁNCOSOK:
Duna Anni, Kondray Marci, Némethy Zsóka
Kondray Kristóf, Nádas Tas, Sedenszky István, Strada Péter

*
A clevelandi Regös Csoport Pigniczky Eszter regös csoportvezető
írányításával Matyó táncokat mutatott be, nagy sikerrel.
*
A kitűnő zenét, mint minden évben,
Hegedeös Kálmán kiváló zenekara szolgáltatta.
A hangulatos Magyar Bál reggel 3 óráig tartott.
*
A névsor nem teljes.
Több vidékről érkező ifjú jelentkezett, de pontos nevüket nem közölték.

*
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TÁRSASEBÉD
A szombati előadásokat november 29.-én,
ízletes társasebéd követte.
A társasebéd előadója Patrubány Miklós,
a Magyar Világszövetség elnöke:
Újra együtt! Magyar állampolgárságot minden magyarnak,
avagy a kettős állampolgárság és a magyar nép méltósága
*

ISMERKEDŐ ÉS BÚCSÚEST
A XLIII. Magyar Kongresszuson megjelentek közül többen
érkeztek szállásukra már a megnyitás előtt. Fogadásukról a rendezőség
gondoskodott.
2003. november 27.-én este a korábban érkező vendégek az
amerikai hálaadás ünnepének előestéjén együtt vacsoráztak, utána
kedves műsoros estet rendeztek.
2003. november 30.-án, vasárnap nem tudott mindenki
visszarepülni otthonába. Ezek – együttesen elköltött vacsora után –
igen jól sikerült, vidám búcsúesten vettek részt, amelyet maguk
állítottak össze.

A Titkárság: balról Beodray Ferenc, Szabolcs Lászlóné, fent Alapi Endréné
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Dr. Nádas Gyula, dr. Nádas Rózsa, dr. Nádas János 1968-ban
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Dr. Nádas Jánosné Kuni (Canton, OH) édesanyjával (Somogyi F. Lél)

Somogyi Lél és kisfia Somogyi Ferenc (Somogyi Lélné Mariana)
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Az Árpád arany-érem nyertesei (Somogyi Lélné Mariana)
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Az Árpád Szövetség nagy díszjelvényeinek nyertesei
(Somogyi Lélné Mariana)
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Farkas Enikő (New York) Somogyi Lél, dr. Nádas János a kitüntetés után
(Somogyi Lélné Mariana)

Beodray Piroska, Somogyi Lél, dr. Nádas János a kitüntetés után
(Somogyi Lélné Mariana)
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A clevelandi Regös Csoport matyó táncokat mutat be (Somogyi F. Lél)

Beodray Piroska két lányával, Marikával és Piroskával
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VII.
AZ ÁRPÁD AKADÉMIA
XXXVIII. ÉVI KÖZGYŰLÉSE,
ELŐADÁSOK
Az Árpád Akadémia XXXVIII. évi rendes közgyűlésére 2003.
november 30.-án, vasárnap délelőtt került sor.
*

Az Igazgató Tanács ülései
Az Árpád Akadémia Igazgató Tanácsa – az Árpád Akadémia
fenntartó testületének, a Magyar Társaságnak választmányával együtt
2003. május 28.-án ülésezett és minden ízben hosszabb megbeszélést
tartott. Szeptember elején a Magyar Kongresszus rendezésével kapcsolatos megbeszélések folytak.

Elhunytaink
Rev. Mr. Balássy Géza 2003. március 30.-án Clevelandban megtért Teremtőjéhez, s itthagyta szép nagy családját.
Brády Zsombor (Montréal, Kanada) 2003-ban halt meg.
Burgyán Aladárné Horváth Anna 2003. május 22.-én Cleveland,
Ohioban hunyt el.
Durkó József (Amherst, Ohio), minden évben nagy érdeklődéssel
eljött a Magyar Találkozóra. 2003-ban halt meg.
eszenyi Eszenyi László, m. kir. vezérkari százados, hadtörténész,
1966 óta az Árpád Akadémia tudományos főosztályának tagja,
életének 92. évében Amerikában elhunyt.
Dr. Fabó Imre Youngstownban 2003-ban halt meg.
Dr. Fáy István (Welland, Kanada), az Árpád Akadémia aktív tagja,
világszerte ismert újságíró, több amerikai magyar újság állandó
munkatársa, 2003. szeptember 21.-én tért meg Urához.
id. dr. Göllesz László, az Ohio-i Cleveland városában 2003-ban
elhunyt.
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Kapossy Kati 40 éven át Cleveland Ohioban a magyar rádió
vezetője, a Szent Lukács kórházból mint „medical technologist” ment
nyugdíjba, 2004 tavaszán mondott végső búcsút. Az 1960-as évek
elején első férjével, Szabó Andrással (1979-ben halt meg) kezdte a két
nyelvű rádió adást. Második férje, Haraszthy Miklós, 1991-ben hunyt
el. Harmadik férje, dr. Palasics János túlélte. – Rádió órái változatosak
voltak és a magyarok örömmel, szívesen hallgatták s nagyon
hiányolják.
Kiss Jánosné Josephine (Cleveland, Ohio) 2003-ban követte férjét,
aki a clevelandi „West Suburban Philharmonic Orchestra” egyik
megalapítója és karnagya, zeneszerző tanár volt.
Körmöczy Zoltán, 2002. április 13.-án, életének 95. évében hunyt
el. Minden jó magyar ügy támogatója volt, nagyszabású bélyegkiállítást
rendezett Cleveland városában az évente megtartott Magyar
Kongresszusokon.
Lengyelné Spanyol Sarolta 2004-ben (Cleveland, Ohio) hunyt el.
Medgyessy Pál Andrást (Cleveland, Ohio) 2004 tavaszán, 24 éves
korában ragadta el a halál szeretett jó szüleitől, amikor egy van autó a
highway-n pillanatok alatt szomorú vesztét okozta. A Coast Guardban
teljesített szolgálatot, amelyet nagyon szeretett.
Megyeri Pál Floridában, 2003 szeptemberében tért örök nyugalomra.
Papp Remig, 2003 szeptemberében vált meg az élettől.
Dr. Sólyom Fekete William 2003. november 8.-án Marylandban
elhunyt.
Szabolcs Krisztina (Cleveland, Ohio) életének 26. évében hosszú
és türelemmel viselt szenvedés után hagyta itt jó szüleit és 2 lánytestvérét. A Magyar Bál ifjúsági elnöke volt három éven át. Nagy szorgalommal és szeretettel, mint cserkészvezető, a clevelandi cserkészek
között hosszú évekig működött.
Torday Egon évtizedekig élt Cleveland Ohioban. 2002-ben
Magyarországon érte utol a halál.
Dr. Tóth Béla Washingtonban hunyt el.
*
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AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXVIII.
ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉN
elhangzott előadások:
Dr. Várdy Béla: Etnikai tisztogatások a történelem tükrében.
Dr. Tápay Miklós: A Kárpátaljai helyzetről.
Nt. Katona Jenő: A rendszerváltás kapcsán – most és a jövőbe
tekintés
Márkus Gyula: A magyar hadsereg pusztulása a Don-kanyarban.
Dr. Fejér Árpád: A gravitációs atom felfedezése.
Dr. Mester Fiore: Szent Ágoston hatása Pázmány személyiségére.
***

Panajothné László Márta (Cleveland, OH):
KETTŐSSÉGBEN
Siess! – Nem érted? – Miért késlekedsz hát?
Tán hinnéd, kedvedért megáll az idő?
Jelened léte csupán szempillantás,
gyászoló múlt és vajúdó jövő.
Ne tétovázz! Már int feléd a távol,
az Élet hangja hív s a vágyadé
felel rá, kerget, az idő meg hajszol,
rohanj hát, – hajrá – a holnap elé!
Hova sietsz? – Hova, te boldogtalan?
És miért, magadat miért hajszolod?
Nem látod, a vágyad milyen céltalan?
Csalárd délibáb csak a holnapod.
Nem elé szaladsz, balgán kergeteg,
el nem érheted, meg nem foghatod
s az üldözésben észre sem veszed,
alkony borul rád, s letűnik napod...
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Nt. Bertalan Imre:

ESZENYI LÁSZLÓ
1912-2003
Az elmúlt év vége felé ismételten, és többször is, felsírt lelkemben
Arany János szomorkás éneke: „Hullnak, hullnak, egyre hullnak/
Színe-java a magyarnak. / Itt is egy név, ott is egy név, / Hányat elvisz
egy múló év”. Csak a washingtoni magyar életünkre gondolva: Tóth
Béla Eszenyi László által írt nekrológján még alig száradt meg a tinta,
amikor arra kérettem, hogy ugyancsak a Testvériség hasábjain,
mindjárt a következő számban az ő emlékének adózzam.
1912-ben született Temesváron. Fiatal éveitől kezdve katonai
pályára készült. A Bocskai István középiskolát követően a Ludovika
Akadémián osztályelsőként avatják. Kitűnő eredménnyel végzi a
vezérkari tiszteket képző akadémiát. 1945-ben hadműveleti tisztje a
Kárpátokban küzdő Első Magyar Hadsereg parancsnokságának.
Az ország szovjet kézre jutása után egységével Németországba
vonul vissza. Ott éri a háború befejezése. A menekültek pockingi
táborában az amerikai hatóságok megbízzák a hazaszállítás irányításával. Később Plattlingban lesz a legnagyobb németországi magyar
menekült tábor vezetője. 1947-től az Egyházak Világtanácsa müncheni
kirendeltségén református magyarok kivándorlási ügyeit intézi
mindaddig, amíg 1949 augusztusában maga is kivándorol az Egyesült
Államokba.
1950 elején az Amerikai Magyar Református Egyesület alkalmazza. Rövidesen a négy főtisztviselő egyike lesz, ellenőri
munkakörrel. Tevékeny részt vesz a Kossuth Ház kulturális életében és
a Bethlen Otthon szeretetszolgálatában. A Református Egyesület
Konvenciója 1980-ban, szolgálata elismeréséül ügyvezető alelnöki
címmel tünteti ki.
Közéleti tevékenységben fáradhatatlan. Huszonöt éven át alelnöke
az Amerikai Magyar Szövetségnek, ellenőre az 1956-ban Coordinated
Hungarian Relief néven alakult segélyakciónak. Tagja a Külföldi
Magyar Cserkész Szövetség Nagytanácsának. 1966 óta az Árpád
Akadémia tudományos főosztályának tagja, három könyve révén
irodalmi arany-érmes kitüntetettje. A Magyar Köztársaság elnöke a
Köztársaság Tiszti Keresztjével tüntette ki azért a több évtizedes
kiemelkedő tevékenységéért, amelyet az amerikai magyarság
érdekében fejtett ki.
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Eszenyi László a XX. század új létezési formájának, az amerikai
magyar életnek volt irányt mutató, meghatározó személyisége, egyben
formálója. Amikor végigkísérjük életpályáját, nemcsak egy „idegenbe
szakadt hazánkfia” életpályája bontakozik ki, hanem ennél lényegesen
több: a 20. század magyar életébe gyökerező, abból táplálkozó
életszemlélet, értékrend, világnézet, történelmi látásmód, mindenek
felett a minden önzést kizáró közösségi gondolkodás és alkotás.
Élet-ígéje, amellyel fent említett könyvét feleségének, Évának
ajánlja, Rúth Könyvében található: „Mert ahova te mégy, odamegyek,
és ahol te megszállsz, ott szállok meg. Néped az én népem, és Istened az
én Istenem. Ahol te meghalsz, ott halok meg, ott temessenek el engem
is. Úgy tegyen velem az Úr akármit, hogy csak a halál választ el engem
tőled”. (2,16-18). Ez a fogadalom, amelynek szövegét ígéretszerűen
imádkozta, amikor kivándorlását megelőző napon, egy plattlingeni
emelkedőn, a kék égbe nyúló magas sziklák katedrálisában, kézen fogta
és eljegyezte jövendőbeli házastársául Kesseo Évát, akivel több, mint
félévszázadon át élt boldog házasságban.
Csak a halál választ el. Ez a fogadalom kiszélesült és magába
foglalja szép családját: Istvánt, Lászlót, Juditot, Zsuzsát, öt rajongásig
szeretett unokáját, washingtoni barátait Egyházban, Klubban,
Egyesületben.
Magába foglalja az ő drága kicsi elhagyott hazáját is, amelytől
elszakadni soha nem tudott.
Csak a halál választ el engem tőled. Még az sem. Amikor Hálaadás
Napja után családom látogatásából visszatértem, telefonon egy
szokottnál is kedélyesebb, meleg köszöntés várt: László üzenete. Akkor
már halott volt, de üzenetében élt, ma is éltet. Nagyon nehéz feladatnak
bizonyult könnyeimmel letörülni a rögzítőbe mondott szavakat. Élete
üzenete azonban kitörülhetetlenül él és szól ma is mindazokhoz, akik őt
szerették, akiket ő szeretett. Szól bátorítva, mosolyra derítve,
biztatólag. Áldott emlékétől a halál sem választ el.
Testvériség
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Búcsú „Kiko”-tól
Szabolcs Krisztina,
cserkész leány,
26 éves korában Clevelandban elhunyt.
A temetési szertartás június 12.-én volt
a Szent Imre római katolikus templomban,
Siklódi Sándor atya szentelte meg hamvait.
A templom megtelt cserkészekkel és cserkész
barátokkal, akik testületileg vettek részt, hogy
elbúcsúzzanak „Kiko”-tól, és hogy kifejezzék
részvétüket szüleinek Juditnak és Leventének,
valamint testvéreinek Andinak és Monikának.
„Kiko” súlyos betegségéből, hosszas szenvedés
után a jó Isten kezébe tette le fiatal életét.

Nyugodjon békében!
Gyászoljuk és nem felejtjük el.
Nagymamája
Szabolcs Lászlóné

Molnár Mária:

IMA
Majd ha elérkezik
Az utolsó óra,
Add édes Istenem,
Hogy én ne tudjak róla!
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Úgy vigyél engemet át
A Te országodba,
Mintha földön lakó
Sosem lettem volna.
Bocsásd meg bűneimet,
Miket elkövettem,
És köszönöm azt, hogy
Embernek születtem.

Szabó Magdolna (California):

KÉSEI MEGEMLÉKEZÉS
HAMPELNÉ TALLÓS KATALIN FESTŐMŰVÉSZRŐL
2003. március 15.-én megszűnt dobogni Hampelné Tallós Katalin
szíve... A hír megrendített, mivel diákkori barátság volt köztünk. Ő
szüleivel és testvéreivel együtt 1944 novemberében elhagyta Magyarországot. Én maradtam... Barátságunkat hosszú éveken át a leveleken
keresztül ápoltuk. Tudtunk egymásról mindent, szeretetünk nem csökkent a távolság miatt sem.
1977-ben – 33 év után – találkoztunk először a clevelandi repülőtéren, ahol várt engemet és férjemet, akit szintén ismert Magyarországról. A Magyar Találkozó idejére vendégül láttak bennünket kis házukban, Lakewoodon. Nem győztünk örülni, hogy az Isten kegyelme lehetővé tette ezt számunkra. Ő ekkor már ezüst-érmes Árpád Akadémia-i
tag volt, én pedig a „Cantata 1956” című zeneművemért és Árpád
Akadémia-i székfoglalóm elmondásáért utaztam Clevelandbe. Sok
mondanivalónk volt egymásnak az elmúlt 33 évről. Ő négy gyermek
édesanyja volt már, művészete kiteljesedett, szerető szívek vették körül.
Jó volt együtt lenni a Találkozón. Nem győztünk betelni egymással
ezen a néhány napon...
Ezután még két alkalommal találkoztunk, ugyancsak Clevelandben... Hívtuk, hogy jöjjön el hozzánk Kaliforniába kikapcsolódni a
szürke hétköznapokból, de nem jött. Félt a repülőúttól. Maga helyett –
fénykép után – házunkról készült festményét küldte ajándékba. Ismét
csak levélpapíron, esetleg telefonon cseréltük ki gondolatainkat, meséltük el élményeinket... Nagyon szeretett levelet írni. Állandóan korholt
engem, hogy lusta vagyok, nem válaszolok azonnal.
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Képeiből vettünk néhányat (köztük az arany-érmes „Hadak útján”
címűt is), verseit olvastuk, híven őrizzük. Nagyon szeretett élni, de az
utóbbi években jelentkező betegsége nagyon megviselte, elvette levélírói kedvét, vidámságát. Amikor az alábbi verset küldte, tudtuk, hogy
készül az Örökkévalóságba, ami egy évvel ezelőtt be is következett.
Szerető, lelkes művész-szíve megállt, elmúltak fájdalmai és kitárult előtte a Mennyország kapuja...
„Egyszer, ha a szív megáll...
Jó lesz majd egyszer
mindentől távol lenni,
halkan egy régi dalt
dudolni és menni...
egyre messzebb menni
nem gondolni

se tavaszra,
se havas télre,
örömökre,
virágokra,
emberekre,
csak rálopódzkodni egy felhőre
s belefogódzni az Istenbe...”

Nyugodj békében Katikám és barátságunk fáklyája lobogjon mindaddig, míg az én szívem dobog...

Memento...

Első találkozásunk 33 év után Clevelandben
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dr. Várdy Béla (Pittsburgh):

ETNIKAI TISZTOGATÁS KONFERENCIA
A DUQUESNE EGYETEMEN
Az etnikai tisztogatás fogalma és története
2000. november 16-18-án egy oly három napos nemzetközi
konferencia zajlott le a Pittsburgh-i Duquesne Egyetemen, amely egy
Németországon kívüli nyugati országban először foglalkozott a
világháborúk utáni etnikai tisztogatások történetével. Szervezője a
jelen tanulmány szerzője volt.1 Résztvevői pedig ezzel a kérdéssel
foglalkozó nemzetközi hírű tudósok voltak, akik az Egyesült
Államokon kívül a következő országokból jöttek el erre az útörő
konferenciára: Anglia, Kanada, Lengyelország, Magyarország, Németország, Szlovákia, és Svájc. Legtöbbjük előadása a folyó év tavaszán
megjelent és a Columbia University Press által fémjelzett Ethnic
Cleansing in Twentieth-Century Europe (2003)2 címen szerkesztett
kötetünkben jelent meg, amely kötet angolul első ízben foglalja
csokorba a legfontosabb huszadik-századbeli etnikai tisztogatások
történetét.
Ennek a konferenciának egyik érdekessége az volt, hogy olyan
egyetem megrendezésében és szponzorálásában zajlott le, amely egy
„etnikai tisztogatás” jellegi történelmi folyamat következtében jött
létre 125 évvel ezelőtt. Ez a folyamat pedig Otto von Bismarck herceg
és német birodalmi kancellár által beindított katolikus-ellenes
Kulturkampf [kultúrharc] (1872-1878) volt, amelynek eredményeként
egy elszász-lotaringiai katolikus vallási rendbe tartozó Szentlélek
Atyák [Holy Ghost Fathers] is kénytelenek voltak otthagyni hazájukat
és áttelepedni az óceán tulsó oldalára. Ők voltak azok, akik 1878-ban
megalapították a Duquesne Egyetemet, mely manapság az Egyesült
Államok katolikus egyetemei legjelesebbjei között foglal helyet,
melynek hallgatói négy tucat amerikai államból és mintegy 115
országból származnak.3
Az „etnikai tisztogatás” fogalmának, kutatási metodikájának,
valamint szociológiai és jogi vonatkozásainak tisztázásán kívül a
konferencia célja az volt, hogy minél több szpecifikus etnikai
tisztogatási esetet, illetve azzal kapcsolatos ügyeket tárgyaljon meg
részletesen és tudományosan. Ezek az esetek oly nemzetiségeket és
etnikai/vallási csoportokat foglalnak magukban, mint például a
magyarok, lengyelek, csehek, ukránok, ruszinok, románok, szerbek,
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horvátok, örmények, bulgárok, görögök, törökök, bosnyákok,
pomákok, oroszok, krimi tatárok, csecsenek, és a németajkúak közül
pedig a dunai svábok, szudéta németek, sziléziaiak, pomerániaiak,
poroszok, és balti németek.
Mivel az összes európai etnikai tisztogatási folyamat közül a német
volt számbelileg a legnagyobb, a Duquesne Egyetem-féle konferencia
és az abból kinőtt kötet viszonylag sok figyelmet fordít rájuk. A
konferencián résztvevőknek több mint két-ötöde foglalkozott a német
etnikai tisztogatás valamelyik kérdésével, és ez a megállapítás az abból
származó kötetben található tanulmányokra és vissza-emlékezésekre is
vonatkozik. Ez az erős német orientáció különben egyenes
következménye annak a ténynek, hogy a huszadik századi etnikai
tisztogatások áldozatainak több mint fele német volt. (Itt most
figyelmen kivül hagyjuk mind a zsidó Holocaustot, mind a Sztálin-féle
terroruralom szovjet áldozatait. Azok nagyrésze ugyanis nem tartozik
bele az „etnikai tisztogatás” általunk használt fogalmába.)4
Mint már jeleztük, konferenciánkból kinőtt tanulmánykötetünk a
kommunizmus és a Szovjetunió összeomlását követő balkáni ügyekkel,
Jugoszlávia darabokra esésével is foglalkozik. Teszi ezt annál is
inkább, mivel a ma széles körökben használt „etnikai tisztogatás”
fogalma is azokból a balkáni belharcokból származik. Több szakember
szerint ennek a kifjezésnek az eredetije a szerb-horvát etničko čišćenje
kifejezés, mely szinte pontosan megegyezik az orosz etnicseszkoe
csiscsenie, a német etnische Säuberung, valamint a magyar etnikai
tisztogatás kifejezésekkel.5

Ortega y Gasset és a tömegek lázadása
Kötetünk főleg a huszadik század Európájára szorítkozik, amellyel
kapcsolatban bizonyos következtetéseket von le az egész századra. Ez
volt az a század, amely korábban elképzelhetetlen tudományos haladás
mellett (rádió, televízió, repülés, komputer, atomerő, irutazás, emberi
mitestrészek, stb.) a barbarizmusnak oly jelenségeit hozta a felszínre,
amely páratlan az emberiség
történetében; olyan jelenségeket,
amelyeket még a jeles spanyol filozófus, José Ortega y Gasset (18831955) pesszimista víziója sem tudott elkép-zelni.
Mint ismeretes, Ortega y Gasset, „A tömegek lázadása” című
1929-ben6 megjelent közismert könyvével robbant be a nyugati világ
köztudatába. Ortega ebben a művében dolgozta ki azt az elméletét,
amely szerint a második évezred utolsó két évszázada lényegében a
nyugati tömegember gazdasági felemelkedésének és politikai befolyása megizmosodásának a kora.
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Ortega szemében ez a jelenség sok pozitív töltést tartamazott, hisz
a „tömegek lázadása” kiszabadította az átlagembert sok évezredes
megkötöttségéből és ezáltal élhetőbbé tette az életét. Ugyanakkor
azonban ez a tömeglázadás sok negatívumot is magában hordozott, hisz
az így felszabadított tömegember a durva tömegkultúráját is magával
hozta és az így kialkult tömeg-társadalomban meghatározóvá tette.
Ennek következtében a tizenkilencedik század kifinomult kul-túráját és
visszafogott viselkedési formáját a huszadik század civili-zálatlan,
közönséges, és durva proletár kultúrája és primitív viselkedési formája
foglalta el. Példának okáért, ez az új tömegkultúra Mozart, Johann
Strauss, és Puccini zenéje helyett az ősember nívójú rapp zenebonát
tette a zenei kultúra központjává. A rapp zenével és a proletár
kultúrával kapcsolatos durva viselkedési- és mosdatlan beszédforma is
meghatározója lett az emberek egymásközötti viszo-nyának. Ez a
jelenség azonban legalább oly közvetlen következménye volt a
huszadik század folyamán kialakult, tömegeket regimentáló
totalitáriánus állam jelenlétének és működésének, mint magának a
tömegkultúra leproletárosodásának. Ez a leproletárosodás különös
erővel jelent meg a kommunista rendszerű diktatórikus államokban,
melyek – szemben a hasonlóan kegyetlen nemzeti szocialista
államokkal – ezt az kulturálatlan de idealizált proletáriátust tették
rendszerük központjává.
Ortega szerint a primitiv tömegkultúra ilyen méretű elhatalmasodása természetes következménye volt annak a mai világban
nehezen kimondható ténynek, hogy az emberek tulajdonképpen nem
egyenlők, és sohasem voltak azok, hiszen minden egyes ember
különböző tehetséggel és különböző adottságokkal jön a világra. A
francia és az amerikai forradalmak által kikiáltott és bebetonozott
emberi egyenlőség gondolata tehát ilyen szempontból és ilyen
értelemben teljesen hamisnak tűnik. Persze más a helyzet, ha
figyelembe vesszük azt a tényt, – amit a mai radikális liberalizmus
képviselői képtelenek figyelembe venni, – hogy az amerikai alkotmányban emlegetett „egyenlőség” nem az általuk emlegetett „erőszakolt miegyenlőség”, hanem mindössze az egyenlő lehetőségek
kinyilatkoztatása. A történelem formálása, a civilizáció kifejlődése
gyakorlatilag mindig egy „szellemi elitnek” a birtokában volt. Ennek
az igazságnak természetesen az amerikai alapító atyák is birtokában
voltak, hisz ők maguk is ehhez a szellemi elithez tartoztak. Az ilyen
történelemformáló szellemi elitnek a kultúrája viszont más, sokkal
kifinomultabb, sokkal értékesebb, és más szférákban mozog, mint a
hirtelenjében felszabadított mosdatlan tömegek tömegkultúrája.7
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Ortega ugyancsak megismételte és aláhúzta azt a korábban báró Eötvös
József (1813-1871) által is kifejtett elméletet, miszerint a szabadság és
egyenlőség – függetlenül az idevonatkozó nagy forradalmi szólamoktól – tulajdonképpen kölcsönösen egymást kizáró elvek. Teljes
társadalmi gyenlőséget ugyanis csak a tehetséges egyéneknek, a
szellemi elit tagjainak az erőszakos leszorításával lehetne elérni. Ez
viszont gyakorlatilag véget vetne az egyéni, a kulturális, és a
tudományos haladásnak, és az emberi társadalmat a fejlődés
kezdetleges fokára szorítaná vissza.8
Szellemtörténeti filozófia exponenseként Ortega meg volt
győződve arról, hogy az eszmei-intellektuális és gazdasági-anyagi erők
harcában a történelemformálás terén az előbbieknek mindig fontosabb
szerepe volt, mint az utóbbiaknak. Ha nem úgy lett volna, akkor ma az
emberi civilizáció eredményei is sokkal szerényebbek lennének. A
tömegek lázadása következtében azonban, mely az anyagi-gazdasági
erőket és az alacsony tömegkultúrát helyezte előtérbe, ez a helyzet
teljesen megváltozott. Ebben az új materialista és tömegkultúrájú
világban ugyanis az emberiség megállíthatatlanul egy új kulturális
barbarizmus felé halad.
Hogy Ortega idevonatkozó félelmei nem voltak alaptalanok, annak
legkézzelfoghatóbb bizonyítéka az a tény, hogy a tömegeket kiemelő
huszadik század egyben a világtörténelem legvéresebb századává is
lett. Hisz a század második negyede az emberi történelem legnagyobb
tömegmészárlásainak volt a szem- és fültanúja; amely tömegmészárlást
részben egy tizedesből nemzetvezérré (Hitler), és részben egy
kaukázusi postarablóból csalhatatlan birodalmi cárrá emelkedett
brigand (Stalin) vitte véghez. Az előbbi mintegy hat milló zsidó
származású és velük szimpatizáló egyént küldött a hamvasztókemencékbe, az utóbbi pedig mintegy ötven millió ártatlan embert
küldött rabszolgatáborokba és szibériai tömegsírokba. De tovább
menve, a huszadik század második fele is telítve volt hasonló jellegű,
ha számokban nem is teljesen oly méreti tömeggyilkosságokkal, valamint genocidiummal is felérő etnikai tisztogatásokkal földünk egymástól oly távoleső részein, mint például a délkelet-ázsiai Kambodzsa, a
közép-afrikai Ruanda, és a balkáni Bosznia és Koszovo.
Visszanézve ezekre a tömeges kitelepítésekre és emberir-tásokra,
amelyek különböző etnikai, vallási, faji, vagy politikai-ideológiai
csoportok ellen irányultak, egy történész sokszor el van veszve, hogy
miként kategorizálja mindezeket. Különösen nagy gondot okoz a
szakembereknek a „genocidium” és az „etnikai tisztogatás” fogalmának egymáshoz való viszonya. Az előbbi fogalom főleg a zsidó
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Holocaust-tal kapcsolatban, a második viszont a század utolsó évtizedében véghezvitt boszniai tömegmészárlásokkal nyert befogadást a
világ különböző nyelveibe.
Ezekkel a kifejezésekkel kapcsolatos tévelygés és zavarodottság
még tovább komplikálódott, amikor a „Holocaust” szót visszamenőleg
kezdték ráaggatni az 1915-ös erőszakos örmény kitelepítésekre, az
1921-1923-ban véghezvitt görög-török háborúval kapcsolatos kimenekülésekre és népességcserére, valamint az első világháborút követő
tömeges kiűzésekre.9 Az utóbbiak különben főleg az egykori OsztrákMagyar Monarchia népeit, s köztük elsősorban a magyarságot súlytották.10
Tudjuk, hogy minden „etnikai tisztogatás” bizonyos fokú fizikai és
szellemi túlkapásokkal, s bizonyos esetekben még tömeg-halállal is jár.
Azt is tudjuk, hogy a „genocidium” – amelynek bizo-nyos etnikai vagy
faji csoportok kiirtása a célja – sohasem járt teljes sikerrel. A csoport
egyes tagjainak ugyanis mindig sikerült életben maradniuk. (Ez a
megállapitás különben még a zsidó Holocaust-ra is vonatkozik.) Ennek
következtében tehát ez a két folyamat sok esetben hasonló jelleget vesz
fel, és sokszor nehéz megkülönböztetni az egyiket a másiktól. Ez
különösen így van abban az esetben, amikor az eredetileg etnikai
tisztogatásnak indult folyamat tömeggyilkosságokba torkollik. Ennek
ellenére az „etnikai tisztogatás” fogalma lényegében erőszakos
tömegelhurcolásokra és kiűzésekre, a „genocidium” fogal-ma pedig a
Holocaust-ként ismert tudatos, kitervezett, és sziszte-matikus népirtásra
vonatkozik. Természetesen, gyarkolatban a zsidó Holocaust is az
etnikai tisztogatásnak egy bizonyos válfaja volt. Azonban a módozata
és nagysága mégis egészen külön kategóriába helyezi.11
Talán még csak annyit, hogy Jugoszlávia 1991-ben történt
szétesését követő szerb-horvát-bosnyák és szerb-albán konfliktusokig
az „etnikai tisztogatás” fogalma gyakorlatilag ismeretlen volt. Csak az
ott létrejött erőszakos és kölcsönös kiűzések — és olykori, főleg
szerbek által elkövetett tömeggyilkosságok — következtében lett ez a
kifejezés általánosan elfogadottá.12 Mi is a fenti értelemben használtuk
ezt a fogalmat a 2000. novemberében a Pittsburgh-i Duquesne
Egyetemen megrendezett nemzetközi konferencián.

Etnikai tisztogatás a történelemben
Habár az „etnikai tisztogatás” fogalma csak a boszniai szerbhorvát-bosnyák konfliktussal kapcsolatban jött be az általános
nyelvhasználatba, a gyarkolat maga olyan régi, mint maga az emberi
történelem. Visszanyúlik az időszámitásunk előtti évszázadokra, s
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talán évezredekre is. Az első közismert ilyen jellegű folyamat a zsidók
babilóniai fogsága volt (586-538 Kr.e.), mikoris II. Nebuchadnezzar
király (ur. 605-561 Kr.e.), Babilónia uralkodója, Judea lakosságát
teljes egészében áttelepítette saját országába. Ezzel a tettel a későbbi
Szentföldet mintegy fél évszázadra „megtisztította” bennszülött lakosságától. A judeaiak közel ötven év után térhettek csak vissza országukba (538 Kr.e.). Ezt követően hat évszázadig éltek ott viszonylagos
nyugalomban, egészen a rómaiak által véghezvitt kizavarásukig.
Történt ez pedig Kr.u. 70-ben, amikor Vespasian császár (ur. 69-79)
római légiói leverték a római uralom ellen lázadó zsidókat, habár a
fanatikus zeloták még öt éven át tartották magukat a Holt Tenger
melletti Maszada sziklaerődben.
A zsidók kiűzését követően Palesztinát arab nyelvi lakosság szállta
meg, s a zsidók csak a tizenkilencedik század végén életrekelt cionista
mozgalom hatására kezdek lassan visszaszivárogni őseik földjére.
Ennek a visszaszivárgásnak ellenére, még az első világ-háború végén
is csak tíz százalékát tették ki Palesztina lakosságának (ca. 60,000
660,000-böl).13 Sok évszázados birodalmi történelmük folyamán a
rómaiak többször folyamodtak „etnikai tisztogatás”-hoz. Igy például
két évszázaddal a zsidó diaszpóra után Dáciát is kiürítették romanizált
lakosságától. A sokasodó barbár törzsek nyomására ugyanis 271-ben
szisztematikusan visszavonultak Moesiába, az Alduna déli oldalára, a
mai Szerbia és Bulgária területére.
Hasonló etnikai tisztogatások történtek a népvándorlás korában is
(4 –7. században), amikor különböző német és török törzsek
vonulgattak összevissza Nyugat- és Kelet-Európa, valamint BelsőÁzsia között, és szorították ki egymást hagyományos szállásterületeikről. Ez a népvándorlás, amely bizonyos esetekben egészen a
tizedik századig terjedt, különböző német törzseken kívül oly keleteurópai és közép-ázsia népeket hozott a római, majd a bizánci
birodalom, illetve a keresztény világ határára, mint a hunok, avarok,
bulgárok, magyarok, besenyők, kunok, és a jászok. Ezt a folyamatot a
mongolok, illetve tatárok zárták le a tizenharmadik században.
Reneszánsztól a saját korunkig is sok etnikai tisztogatással
találkozhatunk történelmünkben. Igy például mikor Ferdinánd és
Izabella spanyol uralkodók 1492-ben kiűzték a zsidókat országukból;
mikor a Nantesi Ediktum visszavonását követően 1685-ben XIV. Lajos
kizavarta a protestáns Hugenottákat Franciaországól; valmint, mikor a
spanyol, portugál, angol, és francia telepesek kinyomták a két amerikai
kontinens őslakóit eredeit hazájukból, s betelepítették földjüket saját
nemzetük tagjaival, illetve Afrikából importált fekete rabszolgákkal.
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Ugyancsak sok etnikai tisztogatásnak voltak színhelyei a Németrómai
Birodalom egyes országai a harmincéves vallásháború idején (16181648), valamint a Habsburg Birodalom déli tereületei – beleértve DélMagyarországot is – a török uralom, illetve a törökök kiűzését követő
Habsburg uralom alatt. Ezekben a századokban (16-18. sz.) vesztette
el a Magyar Királyság déli és keleti végvidéke eredei magyar
lakosságát, és lett betelepítve az akkor még oláhoknak nevezett román,
valamint délszláv, német, és francia parasztokkal.14
Az „etnikai tisztogatás”-nak nevezett jelenség tehát mindig része
volt az emberiség történetének, azonban csak a tizenkilencedik
században lett belőle hivatalos politika, legelőször is az Egyesült
Államokban. A tizenkilencedik század első felének egyik jellemzője a
benszülött indián lakosság erőszakos és nagyarányú kiszoritása eredeti
szállásterületükről, a Mississippi folyó tulsó oldalára. Bizonyos esetekben ez a kiszorítás a szomszédos indián törzsek közreműködésével
történt, olyan törzsekével, akik a fehérek előrenyomulása következtében kénytelenek voltak nyugatabbra távozni. Ez az indiánokat
kiszorító folyamat az 1830-as években már hivatalos amerikai
politikává lépett elő, elsősorban Andrew Jackson tábornok elnöksége
idején (1829-1837). 1830-ban az Amerikai Kongaresszus törvénybe
iktatta az Indián Eltávolítási Törvényt [Indian Removal Act]. Két év
múlva, az ún. Fekete Sólyom Háború [Black Hawk War] keretében a
Sauk és Fox indián törzseket tizedelték meg és nyomták át a
Mississippi tulsó oldalára. Azt követően pedig a Cherokee, Creek,
Choctaw, Chickasaw, és Seminole törzseket telepítették át délnyugatra,
a későbbi Oklahoma állam területére. Ez a folyamat a Könnyek
Ösvényének [Trail of Tears] nevezett 1838-1839-ben végbement
Cherokee kilakoltatásban, valamint a floridai Második Seminole
Háborúban [Second Seminole War] (1835-1843) érte el tetőfokát. Ez a
jelenség azonban tovább folytatódott a század második felében is,
egészen az 1890-ben lezajlott Sebzett Térd [Wounded Knee] csatáig,
amikor mintegy háromszáz kiéhezett és lerongylódott Siux indiánt
mészároltak le a központi kormány csapatai.15
Az etnikai tisztogatás gondolata Európában másképp jelentkezett,
de a végén ugyanolyan destruktív következményeket eredményezett.
Ez a folyamt ugyanis idővel összekötődött a mindinkább intoleráns
„etnikai nacio-nalizmussal”, amely a tizenkilencedik század közepe óta
egyenlőség jelet tett a „nemzet” és az „állam” közé. Ez a nagyrészt
érzelmekre, s nem pedig értelemre alapozott nemzeti ideológia
fokozatosan aláásta a nagymultú többnemzetiségi államalakulatokat s
ezáltal megingatta az addig viszonylag stabil európai államrendszert.
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Követelte ezeknek a birodalmaknak a szétzúzását és etnikai határokra
alapozott új nem-zetállamok felállítását. Nem vette figyelembe azt a
tényt, hogy az öreg kontinens kevert népessége következtében tiszta
etnikai-nyelvi határok nem vonhatók sehol. Ennek következtében az
ilyen nemzetállamok felállítása szükségszerűen maga után vonta a
népességcserét, vagyis az „etnikai tisztogatást”.
A huszadik század folyamán aztán, amikor az ilyen állítólagosan
„nemzeti”, de gyakorlatilag csupán kisebb méretű „többnemzetiségi”
államok létrejöttek, velük együtt megszülettek az etnikai tisztogatást
jelentő népességcserék és erőszakos kiűzetések is. Az új „nemzetállamoknak” ilyen módon történő felállítása tehát magával hozta a
kényszerített asszimilációt, tömeges birtokkisajátítást, az erőszak
alkalmazását, s bizonyos esetekben még tömeggyilkosságot is.16 Az
első világháborút követő békeszerződések több oly soknemzetiségű
államalakulatot töröltek el, illetve csonkítottak meg, amelyek több
évszázadon keresztül az európai államrendszernek fontos oszlopai
voltak. Ezek közé tartozott az Osztrák-Magyar Monarchia (Habsburg
Birodalom), a Német Birodalom (volt Német-Római Császárság), Cári
Oroszország, és az Ozmán Török Birodalom. Helyükbe, illetve elveszített területeiken egy sereg apró állítólagos „nemzeti”, de legtöbb
esetben „soknemzetiségi” államocskát alapítottak, amelyek azonnal
nekiálltak az „etnikai tisztogatás” alkalmazásának. Ennek a gyakorlatnak alkalmazása szerves része lett nemzeti politikájuknak. Ez annál
is inkább így volt, mivel a győztes nagyhatalmak által a legyőzöttekre
oktrojált békediktumok mindezt hallgatólagosan legitimizálni látszottak. Ezek az újonnan létrehozott, vagy radikálisan megnövekedett
„utódállamok” – úgymint Csehszlovákia, Jugoszlávia, Románia,
Bulgária, Görögország, Lengyelország, Litvánia, és még az Ozmán
Birodalomból teremtett török nemzetállam is – százezreket űztek ki
régi hazájukból, mindössze azért mert az anyanyelvük nem egyezett az
új államnyelvvel.17
Ezek a kiűzések bizonyos esetekben kisebb-nagyobb katonai
összecsapásokkal is jártak, mint például lengyel-litván, lengyel-cseh,
cseh-magyar, román-magyar, bulgár-román, és török-görög viszonylatban. Az utóbbi esetben egy két évig taró háborúhoz vezetett (19211923), amelynek eredményeként mintegy 1.3 millió görög volt kénytelen elhagyni nyugat-anatóliai hazáját, s ugyanakkor 350,000 tráciai
törököt dobtak át Törökország megmaradt területeire.18 Ez a
tisztogatási politika a második világháborút követően érte el tetőfokát,
amikor a kollektive bűnösség és felelősség elve alapján több, mint
tizenhat millió németet űztek ki sokszázados kelet-közép-európai és
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délkelet-európai hazájukból. A hírhedt jaltai (1945. febr. 7-12) és potsdami (1945. júl. 17-aug. 2) konferenciákon a győztes nagyhatalmak
megállapodtak Németország keleti területeinek leválasztásában, valamint a levágott területek lakosságának a megmaradt területekre történő
kiűzésében. Ugyanakkor elhatározták 3.5 millió csehországi német
kiutasítását, beleértve nem csak a szudéta bányavidék népét, de Prága,
Brünn, és egyéb részben németajkú városok lakosságát is. Hasonló
kiűzési törvényeket alkalmaztak Magyarország, Románia, valamint
Jugoszlávia németajkú lakosságára is. Ennek következtében aztán
mintegy 16.5 millió német lett az akkor tökéletességig kifejlesztett
„etnikai tisztogatás” politikájának és gyakorlatának az áldozata.19 Arra
méltán büszkék lehetünk, hogy a Magyarországra vonatkozó nagyhatalmi parancs ellenére, a magyarok a megköveteltnél kevesebb
németajkú magyar polgárt telepítettek ki Németországba. Sok esetben a
karhatalom emberei egyszerűen nem voltak hajlandók végrehajtani az
idevonatkozó parancsot.20 Az viszont sajnálatos és szomorú, hogy két
évvel korábban, a zsidó Holocaust idején, nagyon kevés ilyen jellegű
parnacsmegtagadással találkozunk.
A második világháború utáni etnikai tisztogatási politikának a
németek voltak a legfőbb áldozatai, azonban a magyarság is érezte
ennek az irányelvnek a következményeit, főleg Benes által újból
összetákolt Csehszlovákiában. Ennek jegyében, 1945-1946 folyamán
közel 200,000 magyart űztek ki Csechszlovákiából és dobtak át a
Dunán, tél közepén, minden szükséges ruházat és ellátás nélkül. Mindez az úgynevezett „Kassai Program” keretében és nevében történt,21
amely program a második világháború utáni Csehszlovákiának a
magyarsággal kapcsolatos hivatalos politikája lett. Ez az álláspont és
irányelv ugyanakkor része volt az únevezett „Benesi-dekrétikumok”
által képviselt cseh kormánypolitikának is, amely elsősorban a csehszlovák állam német és magyar nyelvi nemzeti kisebbségeit érintette.22 Vacláv Havel volt posztkommunista csehszlovák, majd cseh
államelnök érdeme az, hogy nemsokkal a rendszerváltás után elismerte
ennek a benesi politikának az immoralitását és embertelenségét. Sajnos,
azonban, ezt az elismerést semmiféle helyesbítő és kártérítő intézkedés
vagy gyakorlat nem követte.
Az etnikai tisztogatás legújabban – legalább is Európa területén –
Boszniában és Koszovóban jelentkezett.23 Tulajdonképpen a boszniai
események voltak azok, amelyek bevitték a köztudatba az „etnikai
tisztogatás” fogalmát és ugyanakkor elkülönítették ezt a jelenséget a
korábban „genocidiumnak” nevezett folyamattól. A kettő között
azonban van különbség. Az előbbi ugyanis egy földrajzi terület
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lakosságának az erőszakos eltávolítását és kiűzését, a második pedig
egy faji, etnikai, vagy nemzetiségi csoportnak a tudatos és
szisztemaatikus kiirtását jelenti.

Az etnikai tisztogatás tudományos irodalma
Az „etnikai tisztogatás” fogalma és használata újkeltű, de
gyakorlata – mint korábban láthattuk – a történelem kezdeteihez nyúlik
vissza. Az idevonatkozó tudományos irodalom is csak az első világháborúig, illetve a háborút követő igazságtalan békeszerződésekhez
megy vissza. Ez az irodalom azonban – főleg az első időkben –
nagyon nemzetcentrikus volt, mely általában a vesztesekre ráerőszakolt igazságtalan békediktum feltételeit részletezte az illető
nemzetek történészeinek és politológusainak a tollából. Tehát német
szakemberek főleg a versaillesi béke (1919. június 28), magyarok a
trianoni béke (1920. június 4), bulgárok a neuillyi béke (1919.
november 27), törökök a sèvresi béke (1920. augusztus 1), a görögök
pedig a lausannei béke (1923. július 24) igazságtalanságaival foglalkoztak. Ugyanakkor az örmények az etnikai tisztogatás fogalmát
kimerítő tömeges áttelepétéseikről (1915, 1923), illetve az általuk
„örmény-holocaust”-nak nevezett tömeggyilkosságokról írtak. Nyugati
szakemberek csak később, és akkor is csak elvétve és szelektálva
foglalkoztak ezekkel a kérdésekkel. Formailag ezeknek a nyugati
szakembereknek legtöbbje az objektivitás talaján állt. Gyakorlatilag
azonban ők is az egyes „nyertes” nemzetiségek felfogását képviselték,
aszerint, hogy ezek közül melyikkel, illetve melyikekkel kerültek
közelebbi kapcsoltba.
Ebben a vonatkozásban a magyarok, sajnos, alig-alig voltak
képviselve. Ennek fő oka az volt, hogy a magyar nemzetet körülvevő,
„nyertesek” közé sorolt kisnemzetek mind összefogtak a magyar
érdekek ellen. Ezek közé a „nyertes” nemzetek közé tartoztak a csehek,
szlovákok, románok, szerbek, horvátok, később az ukránok, s bizonyos
szempontból még a különben magyarbarát lengyelek is, illetve a más
szempontból a szintén „vesztes” osztrákok. Habár ezeknek a
nemzeteknek egymással is meg voltak a konfliktusaik, a magyar
kérdésben közös frontot alkottak, és ez a front egyöntetűen
magyarellenes volt. Nemzeti érdekeikből fakadó politikai elfogásukat
továbbadták nyugati barátaiknak, akik aztán általában azt a felfogást
képviselték. A közismert nyugati szakemberek közül az egyetlen
kivétel az ismert magyarbarát, de azért történelmi szempontból
szigorúan objektív C. A. Macartaney (1895-1978) volt. Az ő munkásságát azonban több, mint ellensúlyozta a nagybefolyású R. W.
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Seton-Watson [Scotus Viator] (1879-1951) és követőinek népes serege.
Ezek még Macartney professzor karrierjét is igyekeztek befeketíteni és
elgáncsolni a nyilvánosan megvallott magyarbarátsága miatt.
A második világháborút követően az „etnikai tisztogatás”
legnagyobb vesztesei a németek voltak, akiket soha addig nem látott
tömegben űztek ki sok évszázados hazájukból. Ennek a kiűzésnek a
leírása sokáig teljesen tabú téma volt a nyugati szakemberek számára.
A háborút követő négy évtized folyamán csak a kiűzöttek szervezetei,
emlékírói, és szakemberei foglalkoztak ennek a tömeges „etnikai
tisztogatásnak” a történetével. Munkáik azonban saját körükön kívül
teljesen hatás nélkül maradtak, amely jelenséget a volt Harmadik
Birodalom létében és működésében kell keresnünk. Hitler és a zsidó
Holocaust ugyanis annyira befeketítette az egész német nemzetet, hogy
a Jugoszlávia összeomlását követő boszniai tömeggyilkosságokig a
németek tömeges kiűzése sehol sem talált meghallgatásra. Az általános
vélemény az volt, hogy a németek csak azt kapták, amit megérdemeltek. Ez a felfogás természetesen a kollektiv bűnösség és
kollektív bűnhődés elvére volt alapozva, mely a nyertesek szemében az
egész német nemzetet behálózta. Ma már persze vannak hangok az
ellenkező oldalon is, azonban a németek kollektív bűnösségének hite
még most is igen el van terjedve.
Németország megmaradt területének második világháborút követő
kettészakítása szintén nem segített a helyzeten. Az egykori KeletNémetország [DDR] (1949-1990) szovjet bábországgá alacsonyodott,
és egész léte folyamán mindenben csak a Kreml által megengedet
felfogást és politikát képviselte. Nyugat-Németország [BRD] (19491990) viszont évtizedekig a Holocaustból eredő bűntudat árnyékában
és folytonos önostorozás közepette élt, amely tény a nyugat-német
politikai vezetést teljesen megbénította a német tömegek KeletEurópából történt kiűzésének igazságtalanságával kapcsolatban. Ennek
az igazságtalanságnak a tudatát a haborút követő félévszázad folyamán
csupán a kiűzöttek szószólói tartották életben. Azonban mindeddig nem
találtak meghallgatásra, sem a német kormány-körökben, sem a nyugati
közvéleményben. A német kormány ide-vonatkozó tehetetlensége
egyenes következménye a németség háborút követő szellemi
emaszkulációjának, amely a politikai vezetőket szinte tehetetlenné
teszi nemzeti sérelmek felkarolására és hangoztatására.
Természetesen ezekben a háborút követő évtizedekben volt néhány
nyugati tudós, akiknek volt annyi bátorságuk, hogy tudományos
munkákban foglalkozzanak a világtörténelem legnagyobb „etnikai
tisztogatásával”. Az utóbbiak között kétségtelenül első helyet foglal el
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az amerikai Alfred Maurce de Zayas, aki a század utolsó negyedében
több kötetben tárgyalta meg ezt a nagy német nemzeti katasztrófát.
Ezek közül a két legjelentősebb munka a több kiadást megért Nemesis
at Potsdam [Bosszúálló végzet Potsdam-ban], vala-mint az átfogóbb A
Terrible Revenge [Kegyetlen bosszú] című kötet.24 Ezek a klaszikusnak
nevezhető munkák meggyőzően bizonyítják a győztes hatalmak
bosszúálló politikáját, párosítva a németség legelemibb emberi
jogainak a semmibevételével. A gond itt csupán az, hogy tudományos
hangvételük és megalapozott tartalmuk ellenére is, ezek a kötetek
közel sem kapnak olyan tömegpublicitást, mint megérdemelnék, illetve
mint kapnának, ha a németek ellen elkövetett igazságtalanságok
helyett a németek bűneivel foglalkoznának. Ennek következtében
aztán a németek „etnikai tisztogatása – amely a világtörténelem eddig
legnagyobb ilyen jellegi tömegkiűzése – a háborút követő félévszázad
alatt alig-alig jelentkezett a nyugati tudományos irodalomban. Ez a
jelenség teljesen ellentéte annak ami tapasztalható volt, és
tapasztalható ma is, a kilencvenes évek boszniai és koszovoi
kegyetlenkedésekkel, valamint az öt évtizeddel korábban lezajlott
zsidóellenes borzalmakkal kapcsolatban.
Igaz, hogy az ezredfordulóra már történt bizonyos fokú változás
ebben az ügyben is. Ez azonban talán épp Jugoszlávia szétesésének,
illetve az ott tapasztalt „etnikai tisztogatás” tudatosításának és
tudatosodásának az eredménye. Talán éppen ennek következtében
jelentek meg olyan etnikai tisztogatást tárgyaló munkák, mint Andrew
Bell-Fialkoff Ethnic Cleansing [Etnikai tisztogatás] (1996),25 és
Norman M. Naimark Fires of Hatred [Gyilölet tüzei] (2001)26 című
kötetei. Különösen jelentős a Stanford University tudósának, Naimark
professzornak a munkája, mely öt különböző etnikai tisztogatási
folyamatot hasonlít össze és helyez rá a huszadik század palettájára.
Ezek között van (1) a szerintünk helytelenül „Holocaust”-ként
emlegettet örmény-kiűzés 1915-ben, (2) a Hitler által véghezvitt zsidó
Holocaust, mely messze túlment az etnikai tisztogatás fogalmán, (3) a
csecsenek, ingushok és krimi tatárok Sztálin parancsára történt
deportálása 1944-ben, (4) a németségnek a keleti területekről történt
háborút követő kiűzetése, (5) valamint a kilencvenes évek boszniai és
koszovói eseményei, melyek klasszikus példái az „etnikai tisztogatás”
fogalmának, s amelyek ezt a fogalmat bevitték a köztudatba.
A németek „etnikai tisztogatásának” Naimark által történt leírása
tudományos hangnemű, őszinte, és ugyanakkor visszafogott. Ennek
ellenére képes megörökíteni és átadni az olvasónak a kiűzés borzalmai.
Mint írja: „A németeknek a lengyel és cseh területekről történt kiűzése
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oly borzalmakkal volt tele, amelyek megkívánják azok leírását. Nagyon
nehéz megállapítani, hogy hány német pusztult el ezeknek a
deportációknak és kiűzetéseknek következtében. A háború utolsó
szakaszaiban ugyanis, mikor a szovjet hadsereg elfoglalta KeletPoroszországot, Siléziát, és Pomerániát, rengetegen haltak meg és
lettek öngyilkosok. Gerhard Ziemer úgy vélekedik, hogy a 11.5 millió
Kelet-Európából kiűzött német közül mintegy 2.5 millió meghalt;
sokan éhségtől és betegségtől, mások pedig a szovjet hadsereg, illetve
a cseh és lengyel hódítók támadásai következtében.”27 A fennmaradt öt
millió német pedig egyszerűen elmenekült szülőföldjéről, otthagyva
házát és hazáját.28 Ennek a 16.5 millió németnek a kimenekülése,
illetve kiűzése, a világtörténelem eddig legnagyobb erőszakos tömegmozgása volt. Ezen csak a századforuló migrációs mozgalmai tesznek
túl, amikor három és fél évtized alatt (1880-1914) mintegy 25 millió
európai vándorolt ki az Egyesült Államokba. Ez a kivándorlási hullám
azonban nem viselte magán az erőszakosság pecsétjét, mint például a
német „etnikai tisztogatás”.29

Végszó:
Az emberiség a középkor – s bizonyos szempontból az ókori
rabszolgatársadalom – óta nem lett kitéve ilyen jellegű és méretű
barbarizmusnak, emberirtásnak, és leembertelenítésnek, mint a huszadik század kommunista és nemzetiszocialista diktatúráiban.
Ezeknek a leembertelenítéseknek a legfőbb megjelenési formái az
ötvenmilllió emberáldozathoz vezető sztalinista emberirtás, a hatmillió
áldozatot követelő zsidó Holocaust, a két világháborút követő etnikai
tisztogatások egész sora, valamint a század utolsó negyedében
végbement, genocidiumba torkolló kambodzsai, a ruandai, és balkáni
etnikai tisztogatások.
Az egyetlen jelentős világító fáklya ebben a nagy barba-rizmusban
és embertelenségben az a tény, hogy a Nyugati Világ végre legalább is
elvben, az etnikai tisztogatást az emberiség ellenes bűnök kategóriájába
sorolta.
Ez motiválta az Egyesült Államok koszovói beavatkozását, s
ugyancsak ez világlik ki az Egyesült Államok elnöke, George Bush
idevonatkozó proklamációjából is, amely így hangzik: „Etnikai
tisztogatás az emberiség ellenes bűnökhöz tartozik, függetlenül attól,
hogy ki követi azt el ki ellen”.30
A fentiek alapján talán mégis reménykedhetünk, hogy a jövőben
senki sem ismételheti meg azokat a tömegkiűzéseket és népirtásokat,
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amelyeknek a múltban igen sok nemzeti, etnikai, és vallási csoport volt
a szenvedő alanya. Ezeknnek a szenvedőknek soraiban, sajnos, a
magyarság is erősen képviselve volt, mind az igazságtalan trianoni
békeszerződést (1920), mind pedig a második világháborút követően.
JEGYZETEK
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Nt. Katona Jenő (CA):

A RENDSZERVÁLTÁS „MARGÓJÁRA”
“Az eltiport nemzet újjászületik, de öngyilkos
nemzetnek nincs feltámadás”.
Kossuth Lajos
“Amit az erő és hatalom elvesz, azt az idő és
kedveső szerencse ismét visszahozhatja, de
amiről a nemzet önmaga lemondott, annak
a visszaszerzése mindig nehéz és kétséges”.
Deák Ferenc

Nem tudom pontosan, hogy mi a karmám (elhivatott –
küldetésem), hogy előző életemben hol táltoskodtam a hatezer éves
magyari történések óta, nem is nőtt ki a hatodik ujj-csökevényem, mint
Ady Endrének, de azt tudom, hogy nem véletlen születtem bele egy
magyar református tanító családba Nagy-Biharországba, és elindulván
az Értől, befutottam a nagy, de zavaros óceánba.
Negyven év elteltével hagytam el ősi szülőföldemet, Margitta
környékét, ahol már tizenöt évig tanítottam (illetve szolgáltam) magyar
népemet, nem mindig csak iskolás fokon... Anyai nagybátyám, Takács
Imre, dr. Posta József lelkész testvérem, és Dömötör Tibor püspök koprodukciója eredményeként jutottam ki az ígéretes földre, a Kánaánnak
emlegetett Amerikába (1987-ben). Los Angeles, majd San Francisco
környékén igyekeztem eleget tenni elhivott küldetésemnek, amelyet
nem mindig sikerült száz százalékig megvalósítanom.
Az 1989-es változások nem értek váratlanul, hiszen állandóan
figyeltem az eseményeket, sőt együtt lélegeztem a fuldokló ceaucescui
légkört beszívó erdélyi testvéreimmel. Tőkés László lelkipásztornak
drukkoltam imádkozva a Hrudinák Alajos interjú óta (de már előtte is).
Három éves Los Angeles-i tömegiszonyú magányomban igyekeztem
felmérni a magyar nemzet újjászületésének vélt és valós esélyeit.
1989. december 14-től már nappal sem tudtam aludni. Ahol
tehettem, a magyar közösségekben, úgy mint a Caritas szervezeten
belül, igyekeztem meg- és kimenteni honfitársaimat a román pokolból.
Az összevont eurázsiai kvóta miatt a nagyoroszországi kazárok voltak a
kedvezményezettek, így az általam kért ötezres létszámot „nem tudták
be-, illetve átprogramozni”.
1989. december 23.-án este felhívtam az egyetlen potentának
ismert barátomat, Kovács Béla ezredest, aki Szatmárnémetiből származott, hogy eszközölje ki a magyar-szovjet hadsereg bevonulását Erdély177

be a régió biztonságára hivatkozva. Ezt várták többségben még az
erdélyi románok is a 25 éves Ceausescu-i rémuralom után. Sajnos, az
1956-os fellángolás utáni tűzből csupán parázs nélküli hamu maradt a
magyar szívekben. A románok sem 1919-ben, sem 1945-ben nem
mulasztották el az alkalmat. Az erő oldaláról mindig másképpen lehet
(s akkor lehetett volna) tárgyalni. A káoszt a (zavarosat) mindenki kihalássza, csak mi nem.
Az
1990-es
új
„demokratikus”
választás
eredménye
megteremthette volna az új rendet, ha nem kiszemeltekre kellett volna
leadni a „voksot”. Itt pedig beiktatnám az 1995 őszén megírt, és az
1996-os millecentennárium alkalmából a Magyarok Világszövetsége
felkérésére küldött ajánlásomat, amelyet a kongresszusi témához
kértek: „A magyar nemzet stratégiája és taktikája a fennmaradásért
vívott küzdelemben a Kárpát-medencében”. Ezt Csoóri Sándor elnök úr
a szemétládába dobta.
*
A bumeráng visszaüt: Az 1998-2002-es koalíciós kormány Orbán
Viktor miniszterelnök vezetése alatt kezdte el igazán a dr. Antall József
által „meghirdetett rendszerváltást”. Fiatalos lendülettel, acélos akarattal megalkuvás nélkül próbálták vezetni a magyar népet az új
Széchenyi-terv útján. Sajnos, hogy a magyarkodó Borosok-Csoórik
nem a legjobb tanácsadóknak bizonyultak. Nem tudom elképzelni azt a
román, szlovák, vagy szerb nemzetet, ha van egy világszövetségük,
hogy ne használták volna fel a nemzetközi fórumokon, békekonferenciákon (Genf, Helsinki, Madrid, Brüsszel vagy Strassburg stb.), hogy kimondják a kormány helyett nemzetük sérelmeit. Egy kormány, ha bölcs
és nemzeti, akkor látnia kellett volna azt a hatalmas potenciált, amely a
Magyarok Világszövetségében rejlik: ti. hogy az a tulajdonképpen (és
nem csupán lélekben), de valóságosan is a 15 milliós magyarság legmagasabb fóruma, érdekképviselete. Hivatott, sőt köteles is hirdetni a
magyar nemzet sérelmeit a megfelelő fórumokon, békekonferenciákon.
Nem lett volna szabad lehetetlenné tenni, amputálni, mint Trianonban,
hazánkat. Sajnos, ezt egy nemzeti demagógiában ágáló csoport végezte
el mások helyett.
A Magyarok Világszövetsége vezetősége irányításával (Patrubány
Miklós elnök, Borbély Imre, Király Zoltán) dr. Zétényi Zsolt szakcsoportja által kidolgozott kettő, vagy külhoni állampolgárságra a kormánynak csupán rá kellett volna bólintania és már régen túl lennénk a
kormány által, - ehhez képest „nesze semmi, fogd meg jól”-t jelentő
státusztörvényen. Amíg az előbbibe senki bele nem szólhatott volna,
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mert a világ egyetemes magyarságára vonatkozik, addig a Kárpátmedence területére vonatkoztatva (a minden magyar kezdeményezésre
idegesen rezignáló kormányok) belügybe való beavatkozásnak minősítették: ahogy ez be is következett.
Hogy nem látta, vagy miért nem látta ezt a nemzetinek vélt Orbánkormány? Nem tudta azt, hogy az Európába való belépés esetén még
inkább kirekesztjük, vagy megbélyegezzük a Kárpát-medence magyarságát? Ellenkező esetben pedig egy fordított előjelű „beolvasztás”
kezdődött volna el. Amennyiben a 2000. esztendőben az ezeréves
Magyarországra hivatkozva Orbánék minden magyarnak széles e
világon megadják a magyarsághoz való tartozás legelemibb jogát, a
magyar állampolgárságot, nem 38%-os eredményt, hanem 78%-os
eredményt értek volna el a 2002-es szavazóurnáknál. Ilyen, vagy
hasonló hibákat nagy luxus volt elkövetni, néhány Világszövetségellenes egyén miatt.
Hiszem, és remélem, hogy a nemzeti erők rendezik soraikat, és
hatékonyabban felvértezve indulnak a magyar nemzet létéért küzdő
eszmebarikádokon. Kirekesztik soraikból a fontoskodó-demagóg
magyarokat és a „jobbik” felé veszik az irányt.
Hiszem, hogy a magyar nép túléli ezt a Kovács-Medgyessy-féle
„euro-dúlást” is, és megtalálja mindenki helyét az újkori magyar
nemzet felvirágoztatásában.
Jó lenne, ha minél többen mennénk itthonról haza, hogy lelkünkkel, szellemünkkel, és nem utolsósorban egyre gyengülő dollárainkkal
erősítenénk a nemzeti lét felemelkedését. Ehhez kérem a kedves
hallgatóság buzgóságát, jóindulatát és az Isten áldását.
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Márkus Gyula (Burlington, Ont. Kanada):

A MÁSODIK MAGYAR HADSEREG
PUSZTULÁSA
Gyújtsunk gyertyát és adózzunk
néma fejhajtással a hősöknek.
Ha Európa térképére ránézünk, akkor alig találjuk meg az Ici-pici,
megcsonkított Magyarországot. Észak-déli irányban alig több 200
kilóméternél. Kelet nyugati irányban sem sokkal több 400 kilóméternél.
Magyar hadsereg 1485 óta nem nyert meg háborút. Akkor nyögte
Mátyás bús hadát Bécsnek büszke vára. Hol nyögött a vesztes:
Bécsben, a magyar határtól 40 kilóméterre. A fővárostól, Budától 200
kilóméterre. Most, 1942-ben irtózatos német erőszak nyomán a magyar
határtól 1200 kilóméterre, a csendes Don partján készült a téli,
védekező csatára közel 250.000 magyar honvéd és tiszt. Feladatuk a
Don mintegy 200 kilóméteres vonalszakaszának védelme. Akkora
szakaszon, mint amennyi Magyarország északi és déli határa, ahogy ezt
már említettem. A tisztek tudták, a katonák érezték, hogy Ide a német
kényszer hozta őket. Ennek ellenére katona esküjükhöz híven készültek
az ellenséggel való találkozásra.
*
1. sz melléklet: A 2. magyar hadsereg és a Voronyezsi front
csapatainak helyzete 1943. január 12.én
Nézzük az ellenséget. A kommunisták mindig kiválóan értettek a
kémkedéshez. Magyarországi ügynökeiktől megérkezett a szovjet
katonai vezetéshez az információ, hogy morálisan nagyon rosszul lett
felkészítve a hadsereg.
Zsukov Marsal, Sztálin első katonai helyettese személyesen jött le a
Donhoz. Annak nyugati partján levő Urivi hídfőállásban szögtávcsővel
több órán át szemlélte a magyar honvédek viselkedését, amelynek
során megállapította, hogy a katonáknak nincs elegendő téli ruházatuk,
fegyvereik messze nem a legmodernebbek, fáznak és éhesek.
Megkezdődött az orosz Osztrogorszk-Rosszi hadműveleti terv
kidolgozása. Golikov tábornok kapta azt a parancsot, hogy a legnagyobb titokban a két Don nyugati oldalán levő hídfőbe
összpontosítson 2 hadsereget és 2 önálló hadosztályt. Ez fényesen
sikerült. Ekkor a magyarokkal szemben már négyszeres túlerő volt, két
pontra összpontosítva.
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A 2. magyar hadsereg helyzete 1943. jan. 12-én, Márkus Gyula előadása

*
2. sz. melléklet: A 2. magyar hadsereg helyzete 1943. január 12.én.
1943, január 12-én, reggel 6 órakor kezdődött a csata. Mínusz 42
Celsius fok és sűrű köd uralta a terepet, az Urivi hídfőállásban. 1 órás
erős ágyúzás az előre, pontosan bemért magyar állásokra zúdult.
Heszlényi József altábornagy 7-es és 12-es könnyű hadosztályai
védekeztek ezen a helyen. A csapatok 95 százaléka meghalt. A
támadók 5-6 kilóméter szélességben áttörtek. A német, második
világháborúval foglalkozó szakirodalom jelentős része a magyarok
özönlésszerű meneküléséről ír. Az oroszok vesztesége az első napon 35
ezer katona. Valakiknek csak le kellett lőni ennyi fegyveres
ellenséget... Itt egyébként a T34-es szovjet tankok csak támogatták a
gyalogsági rohamot.
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Január 13-án a szovjet csapatok elérték a magyar tüzérséget, akik
kézitusába keveredtek az ellenséggel, miközben felrobbantották saját
tűzfegyvereiket.

A voronyezsi front – Márkus Gyula előadása

*
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Az attoresi csata (Márkus Gyula)

3. sz. melléklet: Az áttörési csata eseményei 1943. január 12-26
Január 14. Csucse. Itt már a T34-esek indítják a támadást. 3 szovjet
lövész hadosztály és 3 páncélos dandár 10 km. mélyen behatol a védett
területre. A harcot a 18 lövész hadtest és miskolci páncélos dandár
veszi fel. A mínusz 42 fokos hidegben, tej fehér ködben a puskák
befagytak. A T 34-esek ellen nem volt semmilyen magyar fegyver. Az
ellenállókat teljesen felmorzsolta a 11szeres túlerő.
Moskalenko 40. hadserege az urivi hídfőnél való áttörés és 3
napnyi térnyerés után a magyar csapatok mögött északnak és délnek
fordul. Gróf Strom Marcel vezérőrnagy 700 tankkal vette fel a harcot.
A magyar hadsereg vezére Vitéz Jány Gusztáv 43 éves. kiváló
katona, de rossz politikus. Ellenfele Fjodor Golikov hadsereg
tábornok. annyira megrendítette a német, magyar, olasz frontot, hogy
ettől a csatától meg sem álltak az oroszok Berlinig.
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Térkép – Márkus Gyula

Január 16. A szovjet 40. hadsereg 45 kilóméter szélesen, 35
kilóméter mélyen nyert teret.
Január 17.én Weichs vezérezredes, a német B hadseregcsoport
vezénylő tábornoka telefonált Kovács Gyula törzskari tisztnek, Jány
helyettesének: visszavonulni. A parancs már elkésett. 220 000 magyar
harcosból 36 446 katona és 1 563 tiszt jött vissza. 63 000 hadifogoly,
120 000 halott. Ez a magyarok mérlege. A 63 000 hadifogolyból
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mindössze 11 600 megrokkant ember tért haza. Minden magyar család
gyászolt. Mindenkinek volt halottja, vagy eltűntje.
Gondoljunk bele, a mohácsi vészbe, (1526- augusztus 29-én)
amely a magyar történelem egyik legtragikusabb napja 27 000 magyar
veszett oda. Most 170 000 magyar halt meg. 120 000 a helyszínen, a
többi az orosz hadifogoly táborokban.

Szent László
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Dr. Mester Fiore:

SZENTÁGOSTON SZEMÉLYISÉGFORMÁLÓ
HATÁSA PÁZMÁNYRA
Tekintélyes szép koszorút lehetne összeállítani azoknak a nagy
embereknek a neveiből, akikre Pázmány különleges személyes
tisztelettel hivatkozott. Ezek lennének elsősorban Szent Pál apostol,
Szent János apostol, Szent Ágoston, továbbá Sokrates, Seneca, és a
Pázmány által annak elnevezettt bibliai „Szent Jób”.
Pázmány folyamatosan, úgy szólván minden témával kapcsolatban
idézi Szent Ágostont mint az egyik legfőbb, sőt valószínűleg a legfőbb
példaképét. A magáéhoz hasonlónak, közelinek érezte Szent Ágoston
élethelyzetét. Számára még a kofliktusait lecsökkentő hajlékonyság és
engedelmesség tanítómestere is Szent Ágoston volt.
Szent Ágoston Krisztus után 355-ben az északafrikai római
provinciában, Algeriában született kereztény anya és pogány apa
vegyesházasságából. 16 éves korában átszökött a tengeren Itáliába,
ahol magas római hivatalok elltására készült fel. A milánói Szent
Ambrus püspök és főképen édesanyja, Szent Mónika hatására azonban
áttért a kereszténységre. Visszatért Afrikába és Hippo püspöke lett 30
évre. 430-ban halt meg.
Szent Ágoston, mint tudjuk, a keresztény teológiai rendszer
megalkotója. Spirituális önéletrajzának az alapján pedig őt ismerik el a
pszichoanalízis atyjának. Szent Ignác is nagy tisztelője volt Szent
Ágostonnak. A „Vallomások” olvasását kötelezővé tette a noviciusok
számára, így Pázmány számára is.
A művelt magyar világban a történelmi hagyományhoz
alkalmazkodva Szent Ágostont leginkább mint pesszimista manicheista
dualistát tartják számon. Mani szerint az eredeti bűnbe esett, elbukott
ember nem tud többé felemelkedni. Azonban Szent Ágoston egyes
írásai alapján, mint a De Ordine is, valamint az újabb életrajzok
szerint, Szent Ágoston depressziós hajlama és időnkénti manicheista
gondolkodása másodrendűnek tekinthető a végső rendben és
harmóniában hívő neoplatonikus alaphozzáállásához viszonyítva.
Pázmánynak a lelki békét sugárzó optimista neoplatonikus Szent
Ágoston volt az eszményképe. Ezt először akkor vettem észre, amikor
még minden elméleti gondolkodást félretéve, teljesen nyíltan vagy
naívan, elkezdtem Pázmány írásait olvasni, olyan hozzáállással, mintha
csak egy regényt olvasnék, mert magával Pázmánnyal, a szerzővel
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szerettem volna találkozni. Az elengedett olvasás folyamán észrevehető
volt, hogy ahol Pázmány Szent Ágostonra hívatkozva érvelt vagy
támadott, higgadtabb volt a hangja. Azóta ezt a véleményemet a
Pázmány szakértő Szabó Ferenc jezsuita professzor is elfogadta.
Talán nincs is Pázmánynak olyan érvelése, amelyikbe ne kapcsolta
volna bele Szent Ágostont. Különböző szövegeken történő megszámolásom szerint Szent Ágostont majdnem olyan gyakran idézi
Pázmány, mint Szent Pált. Őry Miklós és Szabó Ferenc megszámolása
szerint csupán a Kalaúzban 397-szer fordul elő Szent Ágoston neve.
Szent Ágostonnak szinte minden egyházi problematikában volt
tapasztalata, és az írásai kiterjedtek a vallási és a gyakorlati élet
úgyszólván minden témájára. A legalkalmasabb személyiség volt arra
hogy az áramlatokkal szembefordulása és eredetisége folytán
szükségszerűen magányos érsek Pázmány a felmerülő kérdéseit mint
egy mentorral, tanácsadóval, gondolatilag megbeszélje vele. Pázmány
gyakran hívatkozik is arra, hogy Szent Ágostont követve jár el. (TB
Vál. I, 322..; Kal III, ---; etc.) Még az élete végén, 1636-ban kiadott
Prédikációk ajánlásában is név szerint csak Szent Ágostont említi meg
Pázmány. A gondolataik és tapasztalataik szinte folyamatosan
találkoznak. Szent Ágoston Vallomásaira alapozva tudatosította
Pázmány „boldoggá tevő” papi hivatását is: Istennek legyen ‘nem
haszontalan szolgája’, valamint „büszkén alázatos szolgája”, és „a
tanítások elfogadója”.
Ágoston rendszeralkotó hozzáállása, precíz érvelése, kérlelhetetlen
tárgyilagossága, az ellenfél nézeteinek a bemutatása és megértése,
kritikai élessége és toleranciája, Cicero szeretete és az antik szerzők
elvi megvédése, lényegesen befolyásolták Pázmány mentalitását. A
Kalaúz Előjáró Levelében (ŐM III, 5-14.; Vál. I, 199.), és más
helyeken is megemliti, hogy „Amit Szent Ágoston magáról írt, azt én
követni akarom, és az elébb kibocsátott könyveim részeit mostani
írásomban alkalmatos helyre rendelem”.
Pázmány reméli, hogy a protestánsok által is tisztelt Szent
Ágostonra hivatkozás segíti őt az ellenreformátori munkában.
Oldalakat idéz Szent Ágostontól, akire még az ‘új tanítók’ is felnéznek.
Például: „Miért választottam pedig Szent Ágostont tanúnak ebben a
dologban?” „Okai ezek: I. Mert az ellenkezők is leginkább böcsülik a
régiek közül Szent Ágostont, kit Calvinus az Institutióban tizenegyszer
nevez szentnek, …”.
Szent Ágoston tisztelete azonban nemcsak a főpapi politikában, és
az ellenreformátori vitatkozásban volt irányadó, hanem személyes ügye
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is lehetett Pázmánynak. Ágoston volt a híd, a közös szellemi és
spirituális ős, aki a protestáns apát és hűtelenül katolizáló fiát
szimbólikusan összebékítette. Ez a potenciális összebékités Pázmánynak, mint az ellenreformáció vezetőjének, életre szólóan
középponti témája lett.
Mindezeken felül pedig úgy tűnik, hogy a 9 éves korában anyját
veszítette, és 13 éves korára teljesen árva, zárkózottan magányos és
valószínűleg neurótikus hajlamú fiatal Pázmány érzelmileg
megcsonkított személyiségét a sokkal szociálisabb hajlamú Szent
Ágoston több évtizeden át ható, mondhatni „mentorsága”, kikerekítette
és mintegy meggyógyította. Végül is, amint ezt a későbbi erdélyi
fejedelem, Kemény János, leírásából is tudjuk, az idős Pázmány
karizmatikusan közlékeny és meleghumorúnak mutatkozott. Ő maga
pedig az egyik prédikációjában hivatkozott arra, hogy ha elértük a
„szentjánosi és szentágostoni belső lelki békét”, amit a fentebbiek
szerint elért, ez „másokra is kisugárzik”.
Szent Ágoston személyiségformáló hatása érdekes példa
„természet és környezet”, „nature és nurture” kölcsönhatására. Két
biológiailag ellentétes hajlamú egyéniség vált hasonló kultúrális
személyiséggé, és bizonyos fokig hasonló egyéniséggé is, mintogy
azonos és erőteljes vallási hatások érték őket és az életkörülényeikben
is sok volt hasonlatosság, továbbá, mert egy eszménykép interiorizáló
utánzási törekvése is fennállt.

Hasonló életkörülmények:
1. A katolikus vallás óriási dinamikus személyiségformáló hatása
ugyanaz volt Szent Ágoston idejében, mint 1200 év múlva Pázmányra
tett hatásában is.
2. Hasonló volt a konkrét történelmi helyzet is. Szent Ágoston a
Sacco di Roma idején élt, amikor 410-ben a germán Alarik feldúlta
Rómát és jöttek Hippoba a menekültek. Pázmány életében pedig
Magyarország nagy része volt török hódoltság alatt és háborúk dúltak.
Az egzisztenciális helyzetből folyó szociális főpapi felelősségek és
gondok alapjában véve azonosak voltak.
3. Közös volt az életükben az is, hogy mind Szent Ágoston, mind
Pázmány konvertita volt. És mind a ketten azért tértek át az előző
vallásukból, amelyet szerettek, mert felsőbbrendűnek találták a
katolikus vallást. Szent Ágoston például, már a neoplatonizmusban is
elérte a misztikus boldogságot, azonban rájött arra, hogy míg a
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neoplatonizmusban a teljes felemelekedést csak egy ritka elit érheti el,
a kereszténység ezt mindenki számára lehetővé teszi.
4. Hivatásuk szerint mindketten legalább kezdetben szerzetes
papok, és mind a ketten három évtizeden keresztül püspökök.
Mindketten szenvedélyesen harcoltak az eretnekségek ellen és
öntudatosan az „Egyház” szolgájának tartották magukat. Mindkettőjük
munkája kezdetén a katolikusok kisebbségben voltak, működésük
folyamán azonban többségbe kerültek. Ugyancsak, mindkettőjük
nézeteit fájdalmasan megbírálták, és engedelmeskedniük kellett kellett
az egyházi tekintélyeknek.
5. Hozzáértés szempontjából mindketten sokoldalúak. Egyaránt
filozófusok és teológusok, és a filozófiát a teológiának alárendelve
sok kötet teológiai munkát írtak, rendszerezően, és „ellenreformátori”
szemlélettel. A természettudományokkal is tisztában voltak. Ugyanakkor mind a ketten jogi szakértők és politikusok is, de képesek a
gyakorlati vezetői munka mellett jelentős elméleti alkotásra is.
6. Mindketten nagy szónokok is és Cicero követők. Mindkettőjüknek fő erőssége volt a meggyőző prédikációs képesség. Szent
Ágoston is, mint később Pázmány, igyekezett az egyszerű emberek
népies gondolkodásához igazodni. (Pázmánynál például: „Szent Jób”.)
És mind a ketten erősen Dávid király Zsoltárainak a spirituális hatása
alatt voltak.
7. Személyi életüket nézve, egyaránt jó lehetett a kisgyermekkoruk
is. Sok szeretetet kaptak. Később lépett fel, bár különböző alapokon,
egy anyakomplexum mindkettőjüknél. Ugyancsak, mind a ketten
azonosítottak a bibliai „Gazdag Ifjúval”.
Ezzel szemben viszont az egyéni adottságaik komplementárisan
ellentétesek voltak. A különbözőségeiket legegyszerűbben talán a jungi
típustan alapján lehetne összefoglalni. Jung négy ellentétet tartalmazó
tendencia-párt különböztetett meg, mint extravertált - introvertált,
érzékelő - intuitív, érzelmi - gondolkodó, és észlelő - itélő. Szent
Ágoston és Pázmány mind a négy pár szempontjából a szögesen
ellenkező tendenciát képviselte. Szent Ágoston meg-állapítottan
introvertált, intuitív, érzelmi ösztönzésű és nyitottan befogadó, észlelő
volt (Michael and Norrissey, 1984.), Pázmány viszont a külvilági
természetet csodáló extravertált volt, az érzékelhető tapasztalatra és a
fogalmi gondolkodásra alapozott, és itélő típusú volt (Mester, 1995.).
Ha az introverzió-extraverzió dimenziót nézzük: Az introvertált,
szubjektív Szent Ágoston még elméleti munkáiban is gyakran használta
az önéletrajzíróra jellemző első személyt. Extravertált Pázmány a saját
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emlékeit is csak mint objectív tényeket, vagy mint általános emberi
tapasztalatot mutatta be. (Természetesen, a Luther utáni érában nem is
volt szabad szubjektivitást keverni a tanításba.)
Intuíció és érzékelés szempotjából: Ágoston szabadon engedte
szárnyaló intuícióját, és befejezetlen, változtatható rendszert alkotott.
Pázmány ragaszkodott az állandó és zárt rendszerhez, a koherenciához,
a racionális erkölcsiséghez és a kézzelfogható, érzékelhető „realitásokhoz”. Pázmány nem ítélte el az érzékletes testi vágyakat, mint a
test ellen sokszor gyűlölettel is küszködő Szent Ágoston tette.
Pázmány a természetes teológiához volt közel. Nem követte Szent
Ágoston számmisztikáját sem.
Érzelmi beolvadás és távolságot tartó gondolkodás szempontjából:
a bármennyire is nagy gondolkodó Szent Ágoston érzelmi típusú ember
volt, aki elsősorban intim szeretetre és közösségi életre vágyott,
egyesek szerint „nőies” odaadásra is. Nem is tudott egyedül élni. A
püspökséget csak azzal a feltétellel fogadta el, hogy a püspöki palotába
beköltözhetik a szerzetes-rendje. Pázmány pedig a személyt elárasztó
érzelmekkel szemben az analizáló gondolkodásra tette a hangsúlyt és
makacsul önálló, távolságot tartó és ‘férfias’ volt.
Észlelés és ítélet: Szent Ágoston majdnem szélsőségesen nyitottan
percipiáló és alkalmazkodó volt. Hezitáló, „keresgélő vándornak” tekintette magát: „nem bízom a saját ítéletemben”, írta a Soliloqui-ban
(I, 14, 26.). Elviselte a bizonytalanságot és ámbár folyton kikérték a
tanácsait, kifejezetten nem akart ítélő tekintélynek számítani, hanem a
megszakítás nélküli passzív szemlélődésbe szeretett volna visszavonulni. A jezsuita szellemmel is megerősített „rámenős” jellemű
Pázmánynak viszont a tetteket és érdemeket folyamatosan megítélő
tekintély szerepe volt az eleme. Az embertársakat sokszor ki is
gúnyolta. A következetlenséggel vádolt Szent Ágostont azonban
megvédte.
Szerencsére, a sokkal szubjektívebb spirituális ős, Szent Ágoston,
Pázmány mintaképe lett. Ez a Szent Ignác által is előírt ellenkező
erényeket gyakorlásnak is megfelelt. Az extravertáltan nagyaktivítású
és logikus Pázmány bensőségesebbé, érzelmileg és intuitíve szabadabbá, „békésebbé” vált.
Szent Ágoston hosszas tanulmányozásának a nevelő hatása
ellensúlyozta Pázmány árvaságának elszigetelő trau-matikus hatását, és
segítette az ellenreformátor utódot abban is, hogy a téves tanok elleni,
akkoriban kötelező vallási gyűlöletet ne vigye át a hívők személyére.
Mint tudjuk, a félelmetesen vitatkozó ellenre-formátor Pázmány
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ismételten is kiállt a protestánsok megvédésére, mint például már 1608ban is tette a Bocskai felkelésével kivívott vallásszabadság
törvényesítésének a kiküzdésével.
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VIII.
A MAGYAR KONGRESSZUS
KERETÉBEN RENDEZETT ÜLÉSEK
ÉS ELŐADÁSSOROZATOK
1.

Az Ősmagyar Történelmi Kutató osztály ülése
Az Árpád Akadémia Ősmagyar Történelmi Kutató Osztályának
ülése, Csókné Veress Etelka (Plattsburg, NY) elnökletével, és
megnyitójával 2003. november 29.-én, szombaton reggel kezdődött.
Abelovszky Eliz (Worthington, OH): Őstörténelem és a Tér – Idő.
Dr. Balogh Sándor (East Greenbush, NY): A magyar ősvallás és a
kereszténység viszonya.
Dr. Veress Ferenc (Morrisonville, NY): Turán és Irán harca. A
turánizmus mai állása és eszmei alapja.
Szatmári István (Dunellen, NJ): Turul monda.
Csók Etelka: A szellemi terrorizmus határvonalán.
Dr. Veress Ferenc vezetésével kerekasztal megbeszélés. A
magyarság eredetére utaló bibliai vonatkozások és ami mögöttük van.
A hallgatóság hozzászólása és kérdéseikre válaszok.
*
Veress K. Ági, KPT (treasurer) pénztáros vezetésével: KPMT és az
ÖTKO Zárónyilatkozat. Az előadott anyag kiértékelése, jövő évi feladatok, események megbeszélése.

2.

Angolnyelvű előadások
Kurunczi István: Gordon Child and the Early History of Magyars.
Veress Örs: Review of the Recent, English Language Publications
on the History of Hungary.
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*
Dr. John Ridland (California) & Klaudia Kovács (Hollywood):
John the Valiant – János Vitéz
Dr. Sylvia Csürös Clark (New York): Culture Contacts
Dr. Robert Kranyik (Connecticut) and Col. Richard Nemeth:
Searching for Wordin Avenue – movie and talk on the Bridgeport
Hungarian community.
Margaret Kotnik (Ohio): Kovács Mihály – An American Revolutionary Hero.
*

3.
Orvosi előadások és a Magyar Orvosi Találkozó
Dr. Kondrai Ildikó a műsorvezető tisztét látta el, november 29.-én,
szombaton.
Dr. Varga Ildikó: Osteoporosis, a mai világ betegsége.
Dr. Szatmári Éva: Bioterrorism.
Dr. Böjtös Anita: A média hatása gyermekeinkre.
*

4.
A Szent László Társaság és Rend,
valamint a Vitézi Rend együttes ülése
vitéz Falk Viktor (Cleveland, Ohio) elnökletével.
*

5.
A Felvidéki Szövetség közgyűlése
Dr. Tomaschek László elnökletével.
***
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Dr. Sasvári László (Lausanne, Svájc):

A KETTŐS ÁLLAMPOLGÁRSÁG
Előadásom témájának kiválasztásánál döntő szerepet játszott a
szerb miniszterelnök pozitív tartalmú nyilatkozatai nyomán a vajdasági
magyarok között fellépett elemi erejű igény, majd az ezt követő zavar,
ködösítés a hazai hivatalos szerveknél, és az érdemi tájékoztatás
hiánya, másrészt a támogatók nagy lelkesedése. – Ezek adták az
ösztönzést arra, hogy tényeket tárjak hallgatóim elé, és objektív
elemzést adjak, mert a kérdést érzelmi megközelítéssel nem lehet megnyugtató módon rendezni. Én ugyanúgy szívemen viselem az
elszakított területeken élő magyarok sorsát, mint a többi hazaszerető
honfitársam, de a jószándékú segíteni akarásnak a realitások talaján kell
mozognia.
A kettős állampolgársággal kapcsolatos szerény álláspontomat az
Európa Tanácsnak „Az állampolgárságról” szóló és 1997. november 7.én elfogadott egyezményében foglaltak alapján alakítottam ki, – figyelemmel az 1963. évi I. konvencióra is.
Ezt az egyezményt a magyar Parlament 2001-ben ratifikálta, s a
2002. évi III. törvénnyel vált a magyar jogrend részévé, s 2002. március
1-én lépett hatályba. Az egyezményt 32 állam fogadta el, 16 állam
azonnal aláírta (köztük Románia az elsők között), és 2003. augusztus 8ig, a BM közlése szerint – velünk együtt – 10 állam ratifikálta
(Románia még nem).
Birtokomban van az egyezmény melléklete is, a 46 oldalas Magyarázó Jelentés, amiben rendkívül fontos adatok, megállapítások vannak,
de nem közli, hogy ki készítette (nálunk a parlamentben ezt miniszteri
indokolásnak hívják).
Figyelembe vettem a magyar alkotmány és az 1993. évi állampolgársági törvény §-ait is, továbbá az Európai Biztonsági és Együttműködési Értekezlet, az EBEE „emberi dimenzióval” foglalkozó koppenhágai konferenciáján, – amelyen 35 állam vett részt – 1990. június 29.én aláírt dokumentumának idevonatkozó cikkelyeit is.
Az Európa Tanácsot 11 állam hozta létre a Londonban 1949. május
5.-én elfogadott alapszabállyal, (Ezt hazánk az 1991. évi LXXI. tc.-kel
hirdette ki.) A (külügy)miniszterek Bizottságából és a Tanácskozó Közgyűlésből áll. Mindkettőt a titkárság segíti. Székhelye Strassburg.
Az ASZ 3. cikkelye kimondja, hogy: „az ET valamennyi tagállama
elismeri a jog uralmának elvét és azt az elvet, hogy a joghatósága alá
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tartozó minden személy részesül az emberi jogokban és alapvető
szabadságokban”. – „Amely állam ezt a cikkelyt hajlandó és képes
elfogadni, azt a Miniszterek Bizottsága meghívhatja tagként, különleges
esetekben társult tagként, de az utóbbiak nem képviseltethetik magukat
a Miniszterek Bizottságában. A meghívások eredményeként a tagok
száma 35 lett”. Az alapszabályt később pozitív irányban módosították.
A Miniszterek Bizottsága a Tanácskozó Közgyűlés javaslatára,
vagy saját kezdeményezésre hoz döntéseket. Üléseit a nyilvánosság
kizárásával tartja.
A Tanácskozó Közgyűlés a tagországok képviselőiből áll, akiket az
érintett parlamentek választanak meg saját képviselőik közül. A 253
tagú testületbe hazánk 7 képviselőt küldhetett. Határozatait lényeges
kérdésekben a leadott szavazatok kétharmados többségével hozza.
Évente 1 ülésszakot tart.
*
Amint az a nemzetközi szerződéseknél szokásos, ez az egyezmény
is Praeambulummal kezdődik, a hagyományos fennkölt szövegezésben.
– Érdekes, hogy az átnézett összes egyezmény közül, csak ennek az
egynek a Praeambuluma tartalmaz konkrét, lényegre törő utalásokat
tartalmi vonatkozásban. Így:
„Tudomásul véve, a többes állampolgárság kérdésének eltérő
megközelítését a különböző államok által és elismerve azt, hogy
minden állam a belső jogában szabadon dönthet azon tény következményeiről, hogy állampolgára más állampolgárságot szerez, vagy azzal
rendelkezik”.
Bizonyára nagyon lényegesnek tartották, hogy ez a néhány nagyon
fontos megállapítást tartalmazó pár sor már a Praeambulumban benn
legyen, mert ez egyrészt rögzíti, hogy a kettős állampolgárság nem egy
általánosan elfogadott intézmény, másrészt reflektorfénybe állítja azt a
nagy változást, ami a kérdéshez való hozzáállásban az elmúlt 40 évben
végbement.
A Magyarázó Jelentés (M.J.) ugyanis a történelmi háttér felvázolása során elmondja, hogy a tárgybani 1963. évi konvenció arra „a
széles körben elfogadott gondolatra épült, hogy a többes állampolgárság nem kívánatos, és amennyiben lehetséges, el kell kerülni, – sőt arra
kötelezte az aláíró államokat, hogy rendelkezzenek az állampolgárság
elvesztéséről, ha valaki önként felvett egy másikat”. Azóta jelentősen
mérséklődött a szigor, hisz ez a konvenció választási lehetőséget
biztosít az államoknak, a szankció bevezetésére.
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A Praeambulum következő bekezdése azt kéri, hogy a honvédelmi
kötelezettségre vonatkozó részt úgy szabályozzák, hogy csak az egyik
állam irányában kelljen azt teljesíteni.
A Konvenció 2. cikkelye kimondja, hogy: „Az állampolgárság
kifejezés a személy és az állam közötti jogi köteléket jelenti és nem utal
az illető etnikai származására”. A M.J. ehhez hozzáteszi: „A konvenció
kizárólag magánszemélyekre vonatkozik”. Tehát szó sem lehet arról –
amint azt itt egyes politikusok hangoztatták –, hogy népcsoport kapjon
kettős állampolgárságot.
A M.J. rögzíti azt is, hogy „a konvencióban lefektetett elvek és
szabályok nem önmegvalósítók, és ezért az államok, amikor azokat
átültetik belső jogukba, figyelembe vehetik saját különleges körülményeiket”.
A Nemzetközi Bíróság 1955-ben kimondta, hogy: „Az állampolgárság jogi kötelék, amelynek alapja a kötődés, társadalmi ténye a lét, az
érdekek és az érzelmek valódi kapcsolata, együtt a kölcsönös jogok és
kötelezettségek létezésével”.
A 3. cikkely kimondja: „Minden állam a saját joga szerint szabja
meg azt, hogy kik az állampolgárai”. – Ez a nemzetközi közjog
irányadó elve, és ezt a többi államnak tiszteletben kell tartania, „ha az
összhangban van a nemzetközi egyezményekkel, a nemzetközi
szokásjoggal és az állampolgárságra vonatkozó jog általános elfogadott
elveivel”.
A 4. cikkely szerint: „Az állampolgárságra vonatkozó szabályok az
alábbi elveken alapulnak: a) mindenkinek joga van az állampolgárságra, b) a hontalanság kerülendő”. A Magyarázó Jelentés szerint:
„hontalan olyan személyt jelent, akit egyetlen állam sem tekint
állampolgárának, saját törvényei alapján, c) senkit sem lehet
önkényesen megfosztani állampolgárságától (A cél elérése érdekében
ez a konvenció is több konkrét intézkedést tartalmaz.), d) sem a
szerződő állam állampolgára és nem állampolgára között kötött
házassság, sem annak felbontása, sem az egyik házastárs
állampolgárságának megváltoztatása a házasság során: nem érinti
automatikusan a másik házastárs állampolgárságát.
Az 5. cikkely rögzíti, hogy: „A szerződő állam állampolgárságra
vonatkozó szabályai nem tartalmazhatnak a nem, a vallás, a faj, a
bőrszín, illetve a nemzeti, vagy etnikai származás alapján érvényesülő
olyan különbségtételt, vagy olyan gyakorlatot, amely hátrányos megkülönböztetést jelent”.
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A Magyarázó Jelentés ehhez hozzáfűzi: „Az államoknak meg kell
szabniok bizonyos kritériumokat saját állampolgáraik meghatározásához, s ezek adott esetekben kedvezményesebb elbánást is eredményezhetnek, a megszerzés terén”.
A 6. cikkely első pontjai a különböző jogállású gyermekek részére
biztosítják az állampolgárságot. Majd a 3. pont előírja, hogy: „az állam
köteles gondoskodni a területén törvényesen tartózkodó és állandó,
szokásos lakóhellyel rendelkező személyek honosításának lehetőségéről. A felső időhatár 10 év lehet”. A 4. pont felsorolja azokat, akiknek
az állam, belső joga révén megkönnyíti az állampolgárság megszerzését.
A 7. cikkely kimondja: „A részes állam belső jogában nem rendelkezhetik az állampolgárságnak törvényből adódó (ex lege), vagy a
részes állam által kezdeményezett elvesztéséről”, kivéve az alábbi eseteket:
a) egy másik állampolgárság önkéntes felvétele. A M.J. szerint:
„Az önkéntes szó jelzi, hogy itt az állampolgárság megszerzése kifejezetten az érintett személy szabad akaratának eredményeként és nem
automatikusan (ex lege) történt, b) ha a szerződő állam állampolgárságát csalárd módon szerezték meg. A M.J. szerint: pl. ha azzal a feltétellel kapta meg, hogy utóbb lemond származásának állampolgárságáról, s ezt önkéntesen nem tette meg, stb, c) önkéntes szolgálat teljesítése egy idegen állam fegyveres erejében, d) a szerződő állam
létfontosságú érdekeit súlyosan sértő magatartás (pl. árulás, kémkedés
stb.), de csak akkor, ha az érintett állam belső jogában az létező jogalap
(az 1961. évi konvenció szerint),
e) a szerződő állam és a tartósan külföldön tartózkodó állampolgára közötti valódi kapcsolat hiánya. A M.J. szerint: ha pl. nem kérte
nyilvántartásba vételét, nem kért utiokmányt, nem tett a megtartásra
vonatkozó nyilatkozatot. – De a megfosztás csak akkor lehetséges, ha
az illetőknek van más állampolgárságuk. A cikk tehát elsősorban a
tartósan külföldön tartózkodó kettős állampolgárokra vonatkozik. – Az
f) és a g) pont a gyermekekről rendelkezik.
A cikkely 3. pontja fontos tiltást tartalmaz: „Nem lehet a fenti
rendelkezéseket alkalmazni, ha ezáltal az illető hontalanná válna,
kivéve a b) pont alatti tényállást”.
A 9. cikkely szerint: „Az előírt feltételek teljesítése esetén, minden
részes állam megkönnyíti az állampolgárság visszaszerzését a területén
törvényesen tartózkodó és ott állandó, szokásos lakóhellyel rendelkező
korábbi állampolgárai részére”.
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A Magyarázó Jelentés (M.J.) ehhez hozzáteszi: „De nem rendeli el
az állampolgárság visszaszerzéséhez fűződő jog megadását”!!
Az e) ponttal kapcsolatban (kapcsolathiány) talán érdemes megemlíteni, hogy az 1878. évi V. tv, az első magyar állampolgársági törvény kimondta: „10 évi távollét után mindenki elveszti állampolgárságát”. Ez a törvény, majdnem 70 évig volt hatályban, de fenti §-át az
1957. évi V. tv. eltörölte. Ezt persze a forradalom kapcsán elmenekült
százezrek nem tudhatták. Ezért volt bámulatos hatása annak, amikor én
1992-ben Párizsban, majd 1986-ban Clevelandben közöltem az egybegyűltekkel, hogy „Önök mind magyar állampolgárok”. Felugráltak a
székekről, sokan sírtak, mások meg nem akarták elhinni. Érdekes, hogy
az ET egyezménye ezt a szankciót most bevezeti.
A 12. cikkely kimondja: „Minden állam biztosítja az állampolgársággal kapcsolatos összes kérelem elbírálásának igazgatási, vagy
bírósági úton történő felülvizsgálatának a lehetőségét, belső jogi
rendelkezéseivel összhangban”. – A magyar jogászok között régi vita
téma az: helyes-e, hogy a magyar állampolgársági határozatok
egyfokúak, nem lehet őket megtámadni, mert azokat az államfő írja alá.
Mint később majd halljuk, hazánk e cikkel nem ért egyet, fenntartást
jelentett be ellene. (Pedig talán egy rugalmasabb államigazgatási eljárással orvosolni lehetne ezt a sokak szerint sérelmes helyzetet: erősítené
a jogbiztonságot.
A Magyarázó Jelentés a 12. cikkelyhez még hozzáteszi: „az állampolgársággal kapcsolatos minden döntésnek írásos indokolást kell
tartalmaznia”. Másrészt elfogadja, hogy a legfelsőbb szintű hatóságok
által hozott határozatok nem fellebbezhetők meg más felsőbb testületnél, de csak akkor, ha e döntéseknél a jogi, vagy közigazgatási felülvizsgálat más formái nyitva állnak a belső jog szerint.

Többes állampolgárság
A 14. cikkely törvényből adódó esetei: a) a részes államok engedélyezik, hogy azok a gyerekek (18 éves korig), akik a születéssel más
állampolgárságot szereznek, azt meg is tarthassák, b) ha valaki a
házasságkötéssel automatikusan szerez más állampolgárságot.
M.J.: „Ez a cikkely tehát megköveteli az aláíró államoktól, hogy
ebben a 2 esetben engedélyezzék a kettős állampolgárságot, még akkor
is, ha egyébként azt el akarják kerülni. Ezt a két esetet még az 1963. I
konvenció sem zárta ki”.
A 15. cikkely: Egyéb lehetséges okai: „Ennek az egyezménynek
rendelkezései nem korlátozhatják az aláíró állam abbéli jogát, hogy
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belső jogában meghatározza: a) azon állampolgárai, akik egy másik
állampolgárságot szereznek, vagy birtokolnak, megtarthatják-e, vagy
elvesztik-e állampolgárságukat, b) állampolgárságának megszerzéséhez, vagy megtartásához szükséges-e egy másik állampolgárságról való
lemondás, vagy annak elvesztése”.
M.J.: „Az államok tehát szabadon dönthetnek, hogy engedélyezike
a többes állampolgárság „más eseteit”. Az új konvenció semleges
abban a kérdésben, hogy a többes állampolgárság kívánatos-e, vagy
sem. Egyes államok elfogadják, mások kizárják”.
M.J.: „Azok az államok, amelyekre az 1963. évi konvenció I.
fejezete kötelező érvényű, állampolgáraik tekintetében nem engedhetnek meg többet, mint a többes állampolgárság korlátozott számú
eseteit”.
A 16. cikkelyben: „Az előző állampolgárság azonban megőrízhető,
ha az arról való lemondás nem lehetséges, vagy észszerűen nem
várható el (pl. a menekülteknél)”.
A 17. cikkely I. bekezdése kimondja, hogy „az aláíró államnak
több állampolgársággal bíró tagjai a lakhelyük szerinti aláíró államban
ugyanolyan jogokkal és kötelezettségekkel bírnak, mint a részes állam
egyéb állampolgárai”. A 2. pont a diplomáciai és konzuli védelemmel
foglalkozik. A Hága-i 1930. évi konvenció 4. pontja rögzíti: „az állam
nem nyújthat diplomáciai védelmet állampolgárának olyan állammal
szemben, amelynek az állampolgárságát az ilyen személy szintén birtokolja”. – De a nemzetközi jog fejlődése azóta ezt is lehetővé teszi,
kivételes esetekben, pl. gyermekrablás esetén. Nem érinti viszont ez a
konvenció a nemzetközi magánjog szabályainak alkalmazását.
A VI. fejezet „az államutódlás és az állampolgárság” címet viseli.
A rendelkezések célja, hogy a legmesszebbmenőkig biztosítsa azt, hogy
egy adott régióban élő személyek ne kerüljenek kedvezőtlen helyzetbe
pusztán a területi változások miatt (s főleg ne következzék be
hontalanság).
Az I. bekezdésben „Államutódlás esetén a kérdésben minden állam
tartsa tiszteletben a jog uralmának az elvét, az emberi jogokra
vonatkozó normákat, továbbá ezen egyezmény 4. és 5. cikkelyében és
e cikkely 2. bekezdésében foglalt elveket”. (A hontalanság elkerülése.)
A VII. fejezet a honvédelmi kötelezettségekkel foglalkozik. 21.
cikkelye kimondja, hogy: „A 2, vagy több részes állam állampolgárságával rendelkező személyeknek csak ezen államok egyikében kell

200

kötelezettségeiket teljesíteni. A részletekről külön megállapodásban
kell rendelkezni”.
A 26. cikkely 1. bekezdése kimondja „az itt elfogadottnál
kedvezőbb, már hatályban levő rendelkezéseket”. A 2. bekezdés szerint
„az egyezmény nem sérti az alábbiak alkalmazását: a) az 1963. évi
konvenció és annak jegyzőkönyvei, b) egyéb kötelező érvényű
nemzetközi dokumentumok, azon részes államok közötti viszonylatban, amelyekre nézve e dokumentumok kötelező érvényűek”. A
Magyarázó Jelentés 138. pontja: „Ez a bekezdés jelzi, hogy ez a konvenció nem lép be az 1963. évi konvenció, vagy annak jegyzőkönyvei
helyére az ezen instrumentumokat aláíró államok viszonyában. Az
aláíró államok dönthetnek úgy, hogy aláírják mindezen instrumentumokat”. A M.J. 139. pontja: „Az az állam, amelynek belső joga lehetővé
teszi a többes állampolgárságot az e konvenció 14. cikkelye és az 1963.
évi konvenció rendelkezésein kívüli esetekben is, lehet, hogy nem
kívánja, hogy rá az 1963. évi konvenció I. fejezete kötelező érvényű
legyen, de ugyanakkor elfogadhatja ezt a konvenciót”.
A 27. cikkely szerint: „Az egyezmény nyitva áll aláírásra az ET
tagállami és a kidolgozásban részt nem vevő tagállamok számára”.
A 28. cikkelyben: „Az ET Miniszterek Bizottsága felkérhet a
csatlakozásra bármely államot, amely nem tagja az ET-nak és nem vett
részt a kidolgozásban”.
A 29. cikkely kimondja, hogy „Az egyezmény I., II., és VI. fejezetének rendelkezéseivel kapcsolatban semmiféle fenntartás nem tehető,
az egyebekhez bármely állam egy, vagy több fenntartást fűzhet, feltéve,
hogy ezek összhangban állnak az egyezmény céljával és tárgyával”- A
M.J. azonban hozzáteszi: „Mivel a fenntartások általában nem kívánatosak, a fenntartásokkal élő államoknak 2 kötelezettséget kell teljesíteniök: értesíteniök kell a főtitkárt belső joguk releváns tartalmáról, vagy
bármilyen releváns információról, s meg kell fontolniok a fenntartás
visszavonását egészben, vagy részben, amint azt a körülmények
lehetővé teszik”.
Hazánk az egyezmény megerősítéséről szóló okirat letétbe helyezésekor a következő fenntartásokat tette:
A 11. cikkelyhez: „Magyarország nem ad írásos indokolást az
állampolgársági határozathoz”.
A 12. cikkelyhez: „Magyarország nem teszi lehetővé a közigazgatási, vagy bírói felülvizsgálatot”.
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A 21. cikkely 3/a pontjához: „Magyarország csak az ország területén élő férfiakat tekinti hadköteleseknek, s ez vonatkozik az ott élő
többes állampolgárokra is”.
A 22. cikkely b) pontjához: „A hadköteles behívásának csak 30.
életéve betöltéséig van helye”.
A VIII. fejezet 23. cikkelye „hangsúlyozza a részes államok közti
együttműködés fontosságát a felmerülő nehézségek leküzdése és az
állampolgársággal összefüggő kérdések jogi elveinek és gyakorlatának
fokozatos fejlesztése érdekében”.
A X. fejezet 31. cikkelye „lehetővé teszi a főtitkárhoz címzett
értesítéssel az egyezmény, vagy csak a VII. fejezet bármikori felmondását”.
*
Ez tehát a nagyfontosságú egyezmény, ami sok lényeges kérdésben
ad útmutatást, összefoglalva: „Kimondja, hogy a konvenció kizárólag
magánszemélyekre vonatkozik, mindenkinek joga van az állampolgárságra – de minden állam saját joga szerint szabja meg, hogy kik az
állampolgárai” (figyelembe kell vennie a személyek alapvető jogait –,
központi feladatának tekinti a hontalanság elkerülését és ezért felállít
tilalmakat is, a kettős állampolgárság tekintetében semleges, tudomásul
veszi, hogy a különböző államok eltérően közelítik meg a kérdést, de
többször utal az államok engedélyezési jogára, és 2 helyen is hangsúlyozza az államok jogát súlyos szankciók alkalmazására, egyoldalú,
kölcsönös megegyezés nélküli lépések esetén”.
Sajnos, nem foglalkozik azzal a ténnyel, – ami az elmúlt évtizedek
során az államok gyakorlatában megvolt –, hogy mivel nincs egy általánosan elfogadott kötelező erejű szabályozás, az államok maguk
döntik el, hogy – érdekeiket szem előtt tartva – melyik másik állammal
kötnek kettős állampolgársági megállapodást, melyikkel nem. Megteszik ezt akkor is – kivételként –, ha törvényeik ezt nem tennék
lehetővé. (pl. Ukrajna, Svájc) Akkor is elzárkóznak előle, ha törvényeik
lehetővé tennék. – Tehát a kölcsönös megegyezésen van a hangsúly,
egyoldalúan követelni, megvalósítani nem lehet.
Mondok konkrét példákat: Svájc állampolgársági törvénye nem
ismeri el a kettős állampolgárságot. Az 1956-57-ben odakerült magyarok (is) 12 év után kérhették az állampolgárságot. A kérelmi ürlap alján
a következő szöveg volt: „Kötelezem magamat arra, hogy ha megkapom a svájci állampolgárságot, a magyarról lemondok”. Még a fiam,
lányom is ilyen űrlapot kapott 1987-88-ban. – Előadásomra készülve
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érdeklődtem, mit tettek a magyarok? Kiderült, hogy a vállalt
kötelezettségnek igen kevesen tettek eleget, s a svájciak nagyvonalúak
voltak, nem kényszerítették őket a betartásra. (Hallottuk viszont, hogy
ez az egyezmény súlyos megtorlással büntetheti.)
Az ún. rendszerváltás után az Antall-kormány kéréssel fordult
Svájchoz, a kettős állampolgárság engedélyezése érdekében. Felber,
akkori külügyminiszter erre kedvező választ adott. Csak pár hete
tudtam meg, hogy a feltétel ma is benne van a törvényben, de esetenként Svájc eltekint az alkalmazástól. Ukrajna sem ismeri el a kettős
állampolgárságot, de Oroszország és Izrael tekintetében kivételt tett. –
Mindig, mindenütt konszenzusnak kell létrejönnie 2 állam között.
Hiszen pl. csak ez az egyezmény, a honvédelmi kötelezettségek teljesítéséről (a 21. cikkely 3. pontjában és 7. alpontjában) rendelkezik.
A Vajdasági magyarok ez irányú kérelmére is csak úgy kerülhetett
sor, hogy a szerb miniszterelnök többször is kijelentette: „Szerbia nem
ellenzi a megadását”. Sok mellébeszélés után, kb. szeptember 21 táján
2 magyar politikus is kimondta végre az addig elhallgatott varázsszót?
„tárgyalni kell az érintett államokkal”.
A magyar törvények az állampolgárság megszerzéséhez (kedvezményes esetekben) 3, illetve 1 évi ottlakást, stb kötnek ki. A bácskai
magyarok ősei, persze, hogy magyarok voltak, és akaratukon, önhibájukon kívül kerültek más fennhatóság alá, de ahhoz, hogy most állampolgárokká válhassanak, nyilvánvalóan módosítani kell az állampolgársági törvényt és esetleg az alkotmányt is, hogy tisztázni lehessen,
milyen jogokkal és kötelezettségekkel lehet őket felruházni, mert pl. „a
társadalombiztosítási ellátásban való részesülés, vagy a választási jog
jelenleg nem gyakorolható automatikusan a kettős állampolgárság
elnyerésével”. Fogas kérdés, hogy lehet-e „nem teljes jogú” állampolgárságot adni valakinek? Meg kell egyezni Szerbiával a honvédelmi
kötelezettségek teljesítéséről is stb., stb.
A bevezetőben említett koppenhágai egyezmény 7. pontja egy
kurta mondatban kimondta: „minden állampolgárt megillet a szavazati
jog”. (Ennek megadásával a magyar állam még mindig adósa a nyugati
magyarságnak!) – Hogy lehet ezt figyelembe venni a majdani kettős
állampolgároknál?! Ez a néhány gondolat is mutatja, hogy milyen
szövevényes, bonyolult kérdéskomplexummal állunk szemben.
Minden jó érzésű magyar azt kívánja, hogy a Kárpát-medencei
magyarság, szülőföldjén megmaradva is érezze az együvé tartozás
csodálatos összefogó erejét.
*
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2003. szeptember 28.
Október 1-én már Pesten tudtam meg, hogy az MDF indítványozta
az alkotmány módosítását, kihagyva a feltételek közül a 3, illetve 1 évi
Magyarország területén való lakást. Ez sokat segíthetett volna a
vajdasági magyarokon, – de téves a javaslatnak az a mondata, hogy „a
magyar állampolgárság elnyerése esetén az ott ülők automatikusan
kettős állampolgárokká válnak” – Ehhez ugyanis Szerbia hozzájárulása
is szükséges.
Ezt bizonyítja a szerb miniszterelnöknek – korábbi, kétszeri
ígéretét megmásító október 21.-i nyilatkozata Budapesten, a Parlamentben: „Mivel az Európa Tanács tiltja az etnikai alapú diszkriminációt az
állampolgárság tekintetében, tehát kettős állampolgárság csak úgy
lehetséges, ha abban Magyarország és Szerbia összes lakosa részesül.
Egyébként az a véleményem – nyilatkozott a szerb miniszterelnök –,
hogy a kettős állampolgárság sok előnnyel járna, de sok problémát is
okozna a 2 állam viszonyában”!
Tehát 3 hónapi hitegetés után kibújt a szög a zsákból! Tipikus
bizánci módszer!

Dr. Balogh Sándor és a kedves nővér beszélget előadás után
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Balogh Sándor, Ph.D. (East Greenbush, N.Y.):
A MAGYAR KORMÁNY ÉS A MAGYAR NEMZET
Normális körülmények közt a fenti cimnek nincs sok ételme.
Ugyanis a nemzetnek nincs kormánya, csak egy államnak. Azonban a
magyarság mai helyzete nem normális, legalább is a hagyományos
fogalmak alapján tekintve. Normálisnak a nemzet-állam fogalma
tekinthető, mikor egy nemzet egy államot képez, és a kormány a
nemzetet és az államot együtt képviseli illetve irányítja.
Magyarország 1100 éves történelme folyamán annyi tragédián
ment keresztül, hogy az állam és a nemzet fogalma ma nem esik egybe.
A nemzet hagyományosan egy népcsoport, amelyet származás, nyelv,
kultúra és közös múlt, közös hősök, közös legendák, illetve azok
felvállalása kötnek össze. Az állam pedig egy erőszak-alkalmazójoggal ellátott szuverén intézmény, amelynek pontos határokkal
körülvett területe és pontosan meghatározott állampolgárai vannak. A
kormány az állam nevében az állam területe és polgárai felett gyakorol
szuverén hatalmat. A történelem folyamán a „nemzet-állam” fogalom a
nemzetnek államalakulásából, illetve e két intézmény egyesüléséből
származik.
Még ha voltak is a Kárpát-medencében más nemzetiségek a
Honfoglalás idején vagy azelőtt, Szekfű szerint „a középkori állam
megalapításánál politikai akarata egyedül a magyarságnak volt,”(1) és
egyedül a magyarok alkottak modern értelemben vett államot. Tehát
még ha éltek is ott kisebbségek és birtokoltak magántulajdont,
közjogilag és nemzetközi jog szerint 1917-ig egyedül a magyar nemzet,
illetve a magyar Korona tana szerint a magyar Szent Korona volt
szuverén tulajdonosa a Kárpát-medencének. Így „elmondhatjuk, hogy
mióta a magyar nép törzsei a mai államterületet elfoglalták és politikai
működésük által valóságos nemzetté egyesültek, azóta a mai napig,
megszakítás nélkül a magyar nemzet adott tartalmat és formát a magyar
államnak.”(2) Sajnos, ez ma már nem áll fenn: az idézetben a „mai
napig” 1917-re vonatkozik. Azóta az állam és a nemzet viszonya
nagyon megváltozott.
Míg a tipikus nemzet-államban a nemzet és a polgárok
viszonya egy az egyhez, ma Magyarországon a nemzetnek csupán kétharmada, azaz a tizenötmillió magyarból csak tízmillió él otthon és
alattvalója a magyar kormánynak, míg az öt millió nemzettag külföldön
él, és bár nemzettag, nem alattvalója a magyar kormánynak. Azonkívül
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ma a magyar állampolgárok, azaz a kormány alattvalóinak egy része
nem tagja a magyar nemzetnek. Mindez Trianon, háborúk és egyéb
megpróbáltatások eredménye.
A nemzettagság felvállalása önkéntes. Szitnyai Zoltán
közírónk szerint „A nemzet, mai értelemben azonos nyelvű emberek
összessége, tekintet nélkül fajukra és leszármazásukra, de a nemzetbe
tartozásnak mindmáig elengedhetetlen követelménye, hogy akit
magába fogad, az tegye magáévá a vérszerinti nemzet sajátosságait,
hagyományait, törekvéseit, a nemzethez tartozással járó sorsközösséget.
Enélkül lehet valaki állampolgár, de nem hazafi.”(3) Sajnos, a mai
Magyarországon egyre nagyobb számmal vannak ilyen nem-nemzettag,
nem hazafi állampolgárok. Mielőtt továbbmegyünk, azt is meg kell
jegyezni, hogy Szitnyai követelménye csak az önként beköltözőkre
vonatkozik. Azok a nemzettársak akik Trianonnal saját akaratukon
kívül lettek egy idegen állam polgárai, nemzetközi jog szerint
megtarthatnák eredeti nyelvüket és nemzeti hagyományaikat, és
erőszakos beolvasztásuk nem megengedhető. Azonban egyrészt
Trianon kifejezetten megfosztotta őket magyar állampolgárságuktól,
másrészt az utódállamok fütyülnek a nemzetkoszi jogra!
A magyar nemzet bonyolult helyzete Szent Istvánnal kezdődött,
aki Intelmeiben az idegenek befogadását kívánatos dolognak tartotta.
Azonban eleinte a befogadottak önként asszimilálódtak, később
tömeges betelepülések történtek, főleg a tatárok és törökök által
kipusztított területekre. Ezek a betelepített más nemzetiségűek az
akkori állam jóváhagyásával, gyakran területi vagy kulturális
autonómiát élvezve, megőrizhették nyelvüket, vallásukat, kultúrájukat
és nemzeti sajátosságaikat. Így egy akkoriban fonáknak tekinthető
helyzet állt elő: autonóm nemzet-idegen népcsoportok az ország
határain belül, mikor minden nyugati állam asszimilálni igyekezett
kisebbségeit.
Azonban a magyar alkotmányos géniusz kidolgozott egy ma is
egyedülálló és elfogadható megoldást: a Korona tagságot amely
asszimilálás nélkül integrálta a kisebbségeket a magyar államba. Ezzel
az összes, az ország határain belül élő nemzetiség, asszimilálás nélkül,
a Szent Korona tagja és az állam teljes jogú alattvalója lehetett. Csapo
Endre ausztráliai újságszerkesztő és a nemzeti eszme lánglelkű
harcosának összefoglalásában „El lehet tűnődni azon, hogy mit
tekintsünk nemzetnek. A történelmi magyar királyság jogrendjében, a
Szent Korona-tan alapján a nemzet fogalmába korábban a nemesek
társadalma tartozott, majd a nemzeti forradalom, 1848-ban, a Szent
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Korona országainak minden polgárát a nemzet tagjává avatta, ami
később érvényre is jutott. Ez a szemlélet alkalmas volt a tarka
nemzetiségű területeken a békés együttélésre”(4). Ezért a nemzetiségen
alapuló égkülönböztetés idegen a magyar Korona-tan szellemétől.
Azonban az osztrák uralom egyes, autonóm kedvezményeket
élvező népcsoportokat a magyarok ellen hangolt, és a nemzetiségek
hatalomravágyó vezetői inkább a maguk hatalma alá akarták terelni
nemzettársaikat. Ezért külön államiságot követeltek, aminek végső
fokon Trianon lett az eredménye. Trianonban önrendelkezés helyett a
több milliónyi magyar mellett több millió nem magyar nemzetiségű,
kisebbség, őszesen közel tíz milliónyi lakos került idegen uralom alá,
és csak 3.7 millió „szabadult fel,” illetve került hatalmi helyzetbe az
utódállamokban. Az elcsatolt Erdélyben a lakósságnak csak 54% volt
román nemzetiségű, és 46% nem román került román fennhatóság
alá.(5) Ezzel kezdődött a nemzet mai megosztottsága. Persze a Szent
Korona tana értelmében ezek a régi Magyarországon élő nemzetiségek
ma is a Korona tagjai, csak tudatosítani kell ezt bennük.
Az osztrák gazdasági elnyomásnak egy másik szerencsétlen
következmény lett, hogy a századforduló korában két millió magyar
kivándorolt Amerikába. Majd jött a második világháború és ’56 két
újabb menekült réteggel, és a nemzet otthonmaradt részének színe-javát
kivégezték, vagy legjobb esetében Szibériába hordozták vagy otthon
bebörtönözték. Így Trianon, a Világháború és a Forradalom miatt ma öt
millió magyar, a nemzet egyharmada, él a határokon kívül. Azonban
míg sokan beolvadtak a befogadó illetve az utódállamok társadalmába,
az 5 millió magyar jelentős része nem adta fel magyarságát és vállalta a
nemzet-tagságot.
Ne értsük félre, a magyar nacionalizmus nem mások ellen, hanem
önmagunk kulturális örökségének és biológiai létének megtartására és
nemzettársaink megsegítésére irányult. XI Pius Pápa kétféle
nacionalizmust különböztet meg: „jót, amely sok erény szülőtalaja, és
rosszat, amely sok baj forrása, és másoknak sok nyomorúságot okoz.”(6)
Nos, a mi nacionalizmusunk az első kategóriába tartozik, míg az
utódállamoké a másodikba.
Azonban a lényeg az, hogy a nemzet jelenleg több csoportra
osztott, és a kormány csak a nemzet 2/3-a felett élvez szuverén
hatalmat. A szétosztottság három fő csoportja a 10 millió otthon azaz a
trianoni határokon belülmaradt nemzetrész, a több milliós elszakított
nemzetrész és kb. kétmilliós kivándorolt vagy kimenekült nemzetrész.
A három csoportnak egész más a helyzete.
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Általában a nyugaton élők jobb anyagi körülmények közt élnek
mint a másik kettő, politikailag szabadabbak, legtöbbjük kettős
állampolgársággal rendelkezik, így olyan helyzetben vannak, hogy
anyagilag, erkölcsileg és politikailag segíteni tudnának a másik két
nemzetrésznek ha a segítségre igény mutatkozik. Azonban sajnos,
otthon a nyugaton elő nemzettársak politikai és erkölcsi támogatását
egyenesen visszautasították, mintha felsőbb utasításra nem fogadhatták
volna el támogatásunkat. Szavazati jogunkat is megtagadták, és legjobb
esetben fejőstehénnek tekintettek bennünket, akik hazavihetjük
dollárainkat vagy otthoni ügyeket anyagilag támogathatunk, de mi csak
maradjunk amerikaiak. Ugyanakkor nyugaton sajnos, nagy probléma a
magyar nyelv fennmaradása. Mindszenty Bíboros Urunk üzenete és
parancsa az volt a nyugati emigráció szamara, hogy „NYELVÉBEN
ÉL A NEMZET.” Nos, ahogy új generációk nőnek fel, lassan ezt fel
kell váltani arra, hogy „tudatában él a nemzet.” Talán a jó Isten
megengedi, hogy unokáink legalább tudatukban megmaradjanak
magyarnak.
A nyelv fennmaradása szempontjából az otthoniak lehetnének
előnyösebb helyzetben. Míg a nyugati diaszpórában a második
generációval kezdődően legtöbbjük fokozatosan elveszti a nyelvet, ha a
nemzet-tudat bizonyos mértékig meg is marad. Viszont otthon a nyelv
megmaradásától nem kell félni, azonban a nemzettudatot elég
sikeresen kiölte a négy évtizedes nemzetközi-kommunista uralom a
magyar tömegekekből, és a kozmopolita globalizmus mámorában
szenvedő kormányok 1990 után sem tettek sokat a nemzettudat
erősítéséért.
Az elszakított területek magyarsága hátrányosabb helyzetben van
minden szempontból: anyagilag legszegényebb, társadalmilag
elnyomott és kiszolgáltatott, és erős asszimilációs törekvések alatt kell
megtartani nemzetazonosságát. Mégis, a kényszer ellenére, nekik van
talán legerősebb nemzet-tudatuk, és akiknek van alkalmuk magyar
iskolát végezni, azoknál a nyelvvel sincs probléma.
Így a nemzet fennmaradása több oldalról van veszélyben. A
nemzet régi szerepe, amikor „a magyar nemzet adott tartalmat és
formát a magyar államnak,” sajnos, Szekfű Gyula kora óta
megváltozott. Mig a kommunista ideológia a nemzetköziséget
hangsúlyozta, és Trianonról nem volt szabad nyíltan beszelni, ma a
globalizmus a kozmopolitizmust erőlteti, és Trianonról megint csak
nem illik beszelni, mert az új világ urai nem akarnak nemzetről,
nemzettudatról és nemzeti problémákról hallani. Ez azt jelenti, hogy a
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nemzeti létünk veszélye csak nekünk fáj, másnak nem. Sőt, nagyon úgy
látszik, hogy ha eljönne a „dicső nemzeti halál,” amelytől a költő
retteg, a sír körül bizony az embermilliók szemében nem gyászkönny
ülne, hanem ördögi mosoly tükröződne.
Így bizonyos mértékig ma is ellenséges légkörben kell a nemzet
jövőjét biztosítani. A magyar politikai életben a két „nagy” párt, az
MSZP és a FIDESZ közül egyik sem áll nemzeti platformon. Az egyik
szocialista, a másik polgárinak vallja magát, és a nemzet érdeke és
túlélése mint olyan, nem szerepel a platformjukon, az esetleges nemzeti
szólamok hangoztatása ellenére sem. Sőt, nagyon úgy tűnik, hogy a
nemzet szempontjából mindkettő ellenség.
Csapo Endre idézi a kádárkori történészt és szociológust, Huszár
Tibort, aki szerint az alapvető ellentét nem a kommunizmus és a
nemzet, hanem a kozmopolitizmus és a nemzet közt van. Huszár szerint
„A ‘kozmopolita’ [akár polgári, akár szocialista elvekre hivatkozik] a
nemzeti létet a modern polgári nemzet kialakulásától datálja, s
vonatkozási keretének nem a nemzetet, hanem az emberiséget tekinti.
Értékrendje ebből következően ‘szupranacionális’: a polgárságot a
haszonközpontúság, a munkásosztályt az osztályharc logikája fordítja
el a nemzettől.”(7) Tehát a „polgári” és a „szocialista” partok harca csak
a kozmopolita családon belüli perpatvar. Ezért tűnik úgy, hogy a
Polgári Párt tavaly, annak ellenére, hogy kormányon volt, inkább
lefeküdt a Szocialistáknak és nem kérte a szavazatok újraszámlálását,
nehogy az igazi ellenség, a nacionalista MIEP, véletlenül bekerüljön a
parlamentbe, és az ugyancsak kozmopolita SZDSZ esetleg kikerüljön!
Otthon a harc jelenleg a nemzeti és a kozmopolita világ illetve
értékrend közt zajlik!
Ugyanakkor, és itt ismét Huszárt idézzük, „a nemzeti elv
képviselőinek nemzeteszménye azon a meggyőződésen alapul, hogy a
nemzeti közösség organikus képződmény. Historikuma (jóllehet
kialakulása már az eurázsiai sztyeppéken megkezdődött) érdemben
egyidős a magyar államisággal. A történelmi Magyarország e közösség
kiteljesedett alakja, amely a kezdetektől rejtett, ‘belső’ elve és végcélja
történelmünknek.”(8) Figyeljük meg a hasonlóságot Szekfű és Huszár
nemzetfogalma közt!
Így már az is érthető, hogy a „polgári” FIDESZ miért verte
sikeresen szét a valamennyire is nemzeti programot hirdető partokat.
Ezért mi, otthon vagy nyugaton élők akik konzervatívan „nemzetben”
gondolkozunk, nem várhatunk sokat az otthoni politikai rendszer
kozmopolita elitjétől, legyen az polgári liberális vagy szocialista
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liberális. Így a három hozzáállásból a nemzet oldalt kizárták, és csak a
két kozmopolita párt közül választhat a választópolgár
Itt meg kell jegyeznem, hogy az államon belüli hármas ideológiai
megosztottság nem speciálisan magyar, és nem is újkeletű. Nyugaton is
három ideológia alakult ki az utolsó pár évszázadban. Vannak, akik az
egyén megkötöttség nélküli szabadságára épített, liberális értékrendben
hisznek, vannak akik a szocialista államot istenítik, és vannak, akik az
organikus, nemzeti értékrendű társadalmi rendben hisznek. Ha nyugati
filozófusokhoz akarjuk kötni a három mozgalmat, az elsőnek Locke
volt az apostola, a másodiknak Hegel és Marx, míg a harmadik a
„konzervatívként” ismert angol Edmund Burke nevéhez fűződik.
Ahogy a politikai helyzet változik, rendszerint kettő, bár küzd egymás
ellen is, de lényegében koalíciót alkot a harmadikkal szemben. Ez megy
végbe a mai Magyarországon: a szoc-lib koalíció a nemzeti oldal ellen.
Ezt fontos tudomásul venni és figyelmünkben tartani, ugyanis
társadalmi hagyományokra és józan, mérsékelt nemzetiségre alapozott
értékrendnek minden államban vannak hívei, akik ugyanúgy küzdenek
a kozmopolitizmus ellen, mint mi. Csak amíg a kozmopolita erőknek
van egy nemzetközti összefogó szervezetük, ami jelenleg leginkább a
Soros hálózatban jelenül meg (ami bizonyos mértékig egy „Polgárikommunista internacionálé” szerepét tölti be), a nemzeti erőknek
sajnos, nincs ilyen összefogó hálózatuk. A Kereszténydemokrata és
Néppártok Nemzetközi Szervezete (“CHRISTIAN DEMOCRAT AND
PEOPLE´S PARTIES INTERNATIONAL”) lenne hivatott ezt a
szerepet betölteni, de az is nagyjából liberális kozmopolita vezetés alá
került(9) és a magyar keresztényszocializmust a polgári-liberális
FIDESZ képviseli. Ez azonban nem jelenti, hogy nincsenek valódi (ha
szélsőségesnek nevezett is) nemzeti erők akikkel lehetne és kellene
kapcsolatot teremteni egymás segítése céljából.
Azonban jelen előadásomban nem ezzel foglalkozom, bármilyen
fontos és sajnálatos is ez. Előadásom témája az ötmillió,
Kárpátmedencén kívülre sodródott magyarnak a nemzethez és a
nemzetnek a kormányhoz való viszonya. Sajnos, a nemzet-tagság az
utóbbi évtizedekben nyugaton is erősen megcsappant, elsősorban az
elkerülhetetlen kiöregedés és kihalás miatt, de a beolvadás, a befogadó
nemzetbe való asszimilálódás is fontos szerepet játszik. A nyugati
jólétben könnyű elfelejteni magyarságunkat, és ez a fontos nemzeti
érték, a kivándoroltak millióinak erkölcsi, politikai és anyagi
támogatása lassan kihalnak a nemzet számára.
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Csapó Endre, ausztráliai újságszerkesztő pár éve elindította az
„EGY A NEMZET” mozgalmat, amelyhez több emigrációs szervezet is
csatlakozott, azonban sajnos, az MVSZ-t ért csapások és megosztódás
miatt a mozgalom nem tudott igazán beindulni. Az MVSZ elleni
támadások, mint a fentiekből láthatjuk, egyenesen a nemzet elleni
támadások voltak. Míg a kormány a nemzetnek nemzetkoszi jog
alapján csak az otthonélő 2/3 részét képviseli, a 15 milliós nemzetet
egyedül a Magyarok Világszövetsége képviseli!
Az MVSZ vezetőséget demokratikus módszerekkel, az egész világ
magyarságának választott képviselői választják, a torvényesen
jóváhagyott alapszabály szerint. Az MVSZ 200 millió FT feletti
támogatást elvezett a kozmopolitának vagy legalább is megalkuvónak
tekinthető Csoori Sándor vezetése alatt, aki elfogadható volt nekik, és
akik ennek az összegnek nagy részét elfecsérelték ahelyett, hogy a
nemzet érdekeit támogató tevékenységre fordítottak volna. Ne értsük
felre, Csoori alatt is ugatott az MVSZ, ahogy az illett, csak nem
haraphatott. Patrubány alatt azonban lekerült a szájkosár, és az MVSZ,
az anyagiak megvonása ellenére is, harapni is tudott.
Patrubány megválasztása után a Világszövetségnek szánt összeget,
meglepetésszerűen, a parlamenti szabályok megsértésével és a
képviselők félrevezetésével, 2000 decemberében egy fillérig
puccsszerűen megvontak, mivel a küldöttgyulés nem Orbán Viktor
jelöltjét. Boros Péter volt miniszterelnököt (akinek semmi kapcsolata az
MVSZ-el nem volt) választotta meg elnöknek. Úgy látszik, meg voltak
győződve, hogy ezzel sikerül az MVSZt agyonütni. Nem gondolták,
hogy lesznek olyan önfeláldozó személyek, akik minden anyagi
támogatás nélkül hajlandók lesznek a nemzet munkáját folytatni. De
voltak és vannak ilyen emberek, tehát a Világszövetség él és dolgozik,
meghozza sikeresen, ha nem is nagyon virul.
Tehát a magyar nemzeten belül két intézmény létezik, a kormány,
amely a szuverén magyar államot kormányozza és képviseli nemzetek
koszt és nemzetkoszi fórumokon, és van a Világszövetség, amely mint
közérdekű társadalmi szervezet a nemzetet képviseli. A kettő koszt
harmonikus együttműkodésnek kellene lenni a jelen hidegháború
helyett, mikoris az állam illetve annak ügyeszei, bírósági pert bírósági
per után akasztják az MVSZ nyakába—eddig sikertelenül.
Sajnos, ezt az állapotot ami a kozmopolita elkotelezettség mellett
valószínűleg az u. n. Rozsadombi Paktum(10) illetve annak a szellemnek
az eredménye is, kinti ellenségeink szítottak és financírozták,(11) és nem
nyugszanak addig, amíg először is a magyar nemzet szétszakított
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részeinek egymásrátalálását meg nem akadályozzak, és a magyar
nemzet-tudatot teljesen fel nem őrlik az EU nagy darálómalmában. Az
egy másik előadás témája lenne, hogy miért vannak annyian ellenünk.
A magyar nemzetről beszelve nem szabad megfeledkeznünk a
Szent Koronáról és a Korona Tanról. A Korona Tan szerint a Korona
birtokolja Magyarország területét, és képviseli a nemzet összességet.
Ez akkor is így van, ha az országnak nincs koronázott királya, és meg
akkor is, ha az alkotmány és a torvények nem ismerik el. Ez olyan
fontos és lényeges hagyomány, amin változtatni nem szabad, és nem
lehet.
A Korona misztériumának részleteibe való elmerülés nélkül, sokan
vagyunk, akik végső soron a Szent Korona természetfeletti hatóerejétől
reméljük a megváltást. Azonban a természetfelettire csak úgy
számíthatunk, ha a természet rendjében mi is megtesszük a magunkét.
A régi mondás szerint, Ora et labora, Imádkozz és dolgozz.
Így néhány perc alatt hadd soroljak fel néhány dolgot, amit az
imádság mellett mindenki megtehet.
Csapo szerint elsőrendű feladat „a töretlen ragaszkodás nemzeti
hagyományainkhoz. Kell-e ismét elmondani, hogy a Szent Korona
eszmét megőriztük, ápoltuk ötven éven keresztül az emigrációban?
Nem volt az emigrációnak olyan alakzata, amely ne viselte volna a
Szent Korona eszmeiségét jelképileg és tartalmilag egyaránt.” A Szent
Korona tan és a Korona misztériumának tanulmányozása és tisztelete
mindenekelőtt (főleg otthon) fontos. A Szent Korona tiszteletet bele
kell sulykolni a magyar tömegekbe. Ehhez ki kell fejteni a magyar
tömegek előtt, hogy a Korona a nyugati világ által is elismert szakrális
tárgy, amelynek természetfeletti hatalma van.(12)
Követelni kell, hogy megszűnjön a negyvenes évek óta uralkodó
alkotmányos ex lex állapot és visszatérjenek a hagyományos Szent
Korona Tan által képviselt alkotmányos elvekhez, amely összefogja a
Szent Korona tagságát, ha mar a területet nem is tudja egészében
birtokolni.
Van
egy
kettős
állampolgárságot
követelő
aláíráskezdeményezés ezzel kapcsolatban. Azt is támogatni kell majd.
A következő választáson nemzeti szellemű képviselőket és ha
lesznek, ilyen pártokat kell támogatni.
Követelni kell, hogy a mindenkori kormány tartsa tiszteletben a
pártpolitikában független, de a nemzetpolitikában élen járó Magyarok
Világszövetségét. Kell hogy a mindenkori magyar kormány elfogadja a
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Világszövetséget mint partnert a nemzet érdekeiért és túléléséért
folytatott küzdelemben. Vegyenek példát a románoktól. A román
kormány és a nemzeti román emigráció még a Ceauescu rendszer alatt
is együtt dolgozott a román érdekek, azaz Nagy Románia előmozdulása
érdekében.
A nemzet összefogásának és hatékony együttműködésének fontos
lépése lenne két-házas országgyűlést alkotni, ahol az alsó ház az
országot, felső ház pedig a nemzetet képviselné.
A Koronával kapcsolatban megjegyzendő, hogy bár a Korona így
is a nemzet összetartó ereje, ha lenne egy koronás királyság, a király
személye egyszemélyben mind az országot és államot, mind az egész
nemzetet képviselhetné, míg a kormány és a Köztársasági Elnök csak
az államot és az országot képviseli.
Mint látjuk, nem könnyű feladat áll előttünk, de a Magyarok Istene
és a Magyarok Nagyasszonya segítségével, a Korona oltalma alatt,
semmi sem lehetetlen. Csak a cél érdekében összefogva akarni,
imádkozni, és dolgozni kell a szebb jövőért.
1. Szekfü Gyula, A MAGYAR ÁLLAM ÉLETRAJZA, újranyomás 1988, 31-2 old.
2. U.o., 18 old.
3. Szitnyai Zoltán, HOL VAN A NEMZET? A Hídfő Baráti Körének Kiadása, San
Francisco, 1982, 18. oldal
4. „A mai helyzet a Szent Korona szemléletében,” Csapó Endre előadása Sydneyben,
2003. november 9-én, az Ausztráliai Magyar Szent Korona Társaság műsoros délutánján.
5. Miroslav Lazarovich, “Regional Federalism or a New Cataclysm,” in Francis Wagner,
ed., TOWARD A NEW CENTRAL EUROPE A Symposium on the Problems of the
Danubian Nations (Astor Park, FL: Danubian Press, 1970) p. 149.
6. Pius XI, ADDRESS LA MISSIONI IL NACIONALISMO, 1938, aug. 21.
7. Csapo u.o. idézi, Huszár Tibor, „Nemzetlét, Nemzettudat, Értelmiség,” 1984.
8. U.o.
9. Pl. 2003-ban a szervezet spanyol elnöke felsorol kritizál öt európai országot, ahol a
nemzeti „szélsőjobb” (érdekes, hogy a politikailag korrect jargonban a nemzeti vonal
automatikusan „szélsőjobb”!) nyert tért, ugyanakkor egy „szélső-bal” pártot vagy
kormányt illetve országot nem nevez meg, így Magyarországot sem, ahol akkor már az
MSZP, azaz a kozmopolita utódpárt volt kormányon.
10. 1990 március 15-én,mig hazánk népe az első szabad emlékezést tartotta, egy budai
villában titkos tárgyalás volt, amelyen a következik vettek részt: a távozó szovjet
hadsereg tábornoka, a szovjet titkosrendőrség ezredese, az amerikai követség első titkára,
a CIA egyik tisztje, az izraeli titkos szolgálat képviselője, a magyar római katolikus, a
református, az izraelita egyház egy-egy megbízottja, és öt magyar politikai vezető, akik
közül négy ma is vezető pozícióban van. Ők írták alá részünkről az ország szabad
újjáépítésének tervét korlátozó diktátumot, amelynek értelmében kimennek ugyan a
szovjet megszállók. De ezért súlyos árat kell fizetnünk. Révffy László azóta
nyilvánosságra hozta az aláírók neveit, hogy minden kételkedést eloszlasson e feltételek
hitelességével kapcsolatban.
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Most pedig közlöm a magyar népre erőszakolt gyalázatos szerződés szövegét.
1./A szovjet csapatok békés és barátságos kivonulása Magyarországról.
2./ A Szovjetunió kárpótlása a hátrahagyott épületekért és javakért.
3./Barátságos politikai és gazdasági viszony kiépítése Szovjetunió és Magyarország
között.
4./Mindennemû szovjetellenes tevékenység megakadályozása.
5./A határok kölcsönös megnyitása Szovjetunió és Magyarország között.
6./ A volt kommunista párttagok minden büntetés alól való mentesítése.
7./ A volt kommunista titkosszolgálat, határőrség és rendőrség megvédése az
esetleges megtorlástól.
8./ A volt kommunisták más pártokban való indítása a választásokon.
9./ Az államvagyon átmentése a volt kommunisták kezébe.
10./ Az igazságszolgáltatás megtartása a volt kommunisták kezében.
11./ Minden zsidó ellenes megnyilatkozás, megmozdulás és szervezkedés
megtorlása.
12./ A jobboldali, vagy szélsőjobboldali pártok indulásának és szervezkedésének
megakadályozása.
13./ Állandó hangoztatása annak, hogy a magyar határok véglegesek és azokon nem
lehet változtatni.
14./ Az új magyar kormány nem tarthat kapcsolatot jobboldali emigrációs
személyekkel, szervezetekkel és csoportokkal.
15./ Románok, Jugoszlávok és szlovákok felé csak barátságos nyilatkozatok
láthatnak napvilágot.
16./ Az 1956-os eseményeket mint a kommunizmus megjavítását célzó mozgalmat
kell beállítani és csak azokat szabad szóhoz juttatni, akik ezt így értelmezik.
17./ A magyar hadsereget egyharmadára kell csökkenteni.
18./ A Szovjetunió az átmentett kommunistákon keresztül megtartja politikai
befolyását Magyarországon, az Egyesült Államok viszont megerősítheti gazdasági
befolyását a magyar életben.
19./ Magyarország teljes garanciát ad a magyarországi nemzetiségek nyelvi, népi,
kulturális, politikai és gazdasági jogainak gyakorlására.
20./ Magyarország teljesen kártalanítja a magyar zsidóságot a második világháború
alatt elszenvedett veszteségeiért.
A találkozó magyar résztvevői: Antal József, Horn Gyula, Pető Iván, Paskai László,
Göncz Árpád, Zoltai Gusztáv, Boross Péter, Jóskabácsi.
11. Lásd Soros urat, aki a kozmopolitizmus megtestesítője!
12. Lásd Wilhelm von Kaulbach, „Nagy Károly Koronázása,” és Edward Burne-Jones,
„Arthur Király Utolsó Éjszakája,” amely festmények a mi Szent Koronánkat teszik eg a
középkori keresztény civilizáció kezdetének és végének a szimbólumául. A festmények a
mi Szent Koronánkat teszik eg a középkori keresztény civilizáció kezdetének és végének
a szimbólumául. Lásd „A Magyar Szent Korona és a magyar küldetés” c. kéziratomat.
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Dr. Miskolczy Kálmán Sch. P.:

ARANYSZÁJÚ SZENT JÁNOS ÉS
SZENT ÁGOSTON
IDŐSZERŰ GONDOLATAIBÓL
Aranyszájú Szent Jánost és Szent Ágostont mint egyházatyákat
tiszteli a katolikus Egyház. Ez azt jelenti, hogy
1. Közel állnak az apostolok korához: (János, Konstantinápoly
pátriárkája, a IV. században, Aurelius Augustinus az észak-afrikai
Hippo városának püspöke az V. században élt és működött.)
2. Tanításuk orthodox, tehát megegyezik az apostolok tanításával.
3. A nagy tudáson kívül jellemzi őket az életszentség.
4. Egyházi jóváhagyás.
Az egyházatyák művei közül számos írás a keresztény teológiai
irodalom klasszikus alkotása, olyan művek, amelyek nem veszítették el
egyidejűségüket jelenünkkel, ma is időszerűek, nem váltak egyszerűen
a múlt emlékeivé. Aranyszájú Szent János, Szent Ágoston és a többi
egyházatya, mint Szent Ambrus, Szent Bazil, Nagy Szent Gergely,
Szent Jeromos, sokszor meglepnek bennünket közvetlenségükkel,
frissességükkel, a koruk problémái iránt való érzékenységükkel.
Ezt a két egyházatyát mai előadásom tárgyául azért is választottam,
mert Aranyszájú Szent János korának egyik problémája, a bűnbánati
fegyelem válsága volt, doktori disszertációm témája, így elég jól
ismerem írásait, Szent Ágoston pedig annyira időszerűnek hat ma is,
hogy érdemes gondolataira felfigyelni.
Mindkettőnek irodalmi munkássága lenyűgöző. Annyi írásos mű
maradt utánuk s annyira terjedelmes, hogy szinte áttekinthetetlen, pedig
János csak 56 évet élt, Ágoston 74-et és „írógép, vagy komputer” nem
állt rendelkezésükre.
Irodalmi munkásságuk főleg pasztorális és apologetikus, vagyis
küzdeniük kellett koruk tévedései ellen, amire az Egyház mindig, mint
manapság is, sajnos, kényszerül.

Mik voltak Aranyszájú Szent János korának főbb problémái?
1.Császári abszolutizmus, más szóval: „cezaropapizmus”, vagyis
az uralkodók igényelték az Egyház fölötti felügyeletet, amely főleg a
püspökök kinevezése, a zsinatok összehívása terén nyilvánult meg.
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Féket csupán a római püspök tekintélye jelentett, akit még akkor a
keleti egyház is elfogadott, mint legfőbb szellemi uralkodót, mint Szent
Péter utódját, Krisztus helytartóját. A római pápától való elszakadás
(schizma) után, amely 1054-ben vált véglegessé, a Keleti Egyházak a
császári uralkodók járma alá kerültek, mint pl. Oroszországban,
nemcsak a cári uralom, hanem az ateista kommunizmus alatt is. A
magyarországi kommunizmus is „cezaropapista” volt, létrehozva az ún.
Egyházügyi Hivatalt, amely által az állam korlátlan hatalmat gyakorolt
az egyházak fölött. Finomított formában ez van a mai Angliában is,
ahol a mindenkori király vagy királynő az anglikán egyház feje, ő
nevezi kis a püspököket és felügyel az egyházi életre.
2. A másik probléma volt a nagy szociális különbség, az előkelő
gazdagok osztálya és a szegény nép között. János, mint Konstantinápoly püspöke, bátran ostorozta a gazdagok és a császári udvar
fényűzését, szemben a szegényebb néposztály nyomorával, amely
kiáltó ellentéte volt a krisztusi tanításnak. Hirdette, hogy egy ember
zsarnoki uralma mások fölött nem egyeztethető össze a
kereszténységgel, hisz Krisztus tanítása szerint:
„Aki első akar lenni köztetek, legyen mindenkinek a szolgája”.
Érdekes gondolata, hogy a magántulajdon Ádám bűnének, az eredeti
bűnnek következménye. Hirdette, hogy Isten a szegények részét a
gazdagoknál tette le, az nem jogos tulajdonuk, vissza kell juttatni a
szegényeknek s ezt kellene az Egyháznak manapság is hangsúlyozni
igehirdetésében, amint János püspök tette: „Ti gazdagok, amikor
jótékonykodtok, nem érdemet szereztek, csak azt teszitek, ami a
kötelességetek: visszajuttatni a szegényeknek azt a részt, ami
javaitokból az ő jogos tulajdonuk”. Tanította továbbá, hogy a házassági
hűség a férfiakat éppúgy kötelezi, mint feleségeiket, tekintve, hogy a
férfiaknak és nőknek egyforma jogai vannak egymás iránt. Ezzel a
férfiak haragját vonta magára, míg a nőkét azzal, hogy kigúnyolta
hiúságukat, kicsinyességüket, öltözködésben, hajviseletben való pompa
szeretetüket.
Az egyházi személyekkel kapcsolatban küzdött a „simonia” bűne,
vagyis az egyházi méltóságok, kinevezések pénzen való árúsítása ellen
(Simon mágus esete, lásd Ap.Csel.8:18). Meg akarta szűntetni a papság
körében lábra kapott visszaéléseket, sürgette a rendszeres pasztorációt.
A „Papságról” írt művében körvonalazta eszméit és át akarta ültetni a
gyakorlatba. Itt nem tudok elmenni Mindszenty bíborosunk emléke
mellett, akit szintén a fenti eszmék vezéreltek, így nem csoda, hogy az
államhatalom haragja mellett magukra vonták sok látszatkeresztény
ellenszenvét is. Jánost a mai Kaukázus zord vidékére száműzte a
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császári hatalom, - ahol aztán rövidesen meg is halt -, a mi nagy
Püspökünket pedig kegyetlenül megkínozta és hosszas börtönbe vetette
a marxista, ateista hatalom.
Lelkipásztori vonalon megoldást keresett a bűnbánati fegyelem
alkalmazása terén, amely a keleti egyházban az ő idejében válságba
került. Az ő kora ugyanis még nem ismerte a „magángyónást”. A főbb,
ún. „kapitális” bűnökért, – mint a hittagadás, házasságtörés, szándékos
gyilkosság –, a megtérő bűnösnek nyilvános gyónást és vezeklést
kellett végeznie, hogy az ilyen bűnökért járó kiközösítés alól
feloldozást nyerjen. Egy botrány kapcsán ezt a „nyilvános penitenciát”
törölte el Árkádius pátriárka, János püspök elődje. Szentünk úgy
próbálta a szakadékot áthidalni, hogy egyrészt beszédeiben, írásaiban
rámutatott a személyes bűnbánat és vezeklés módjaira, főleg a
gyakoribb imádság, böjt és alamizsna által és ajánlotta a személyes
kapcsolatot egy lelkiatyával. Pl. így prédikált: „Bűnösnek érzed
magadat? Jöjj hozzám és én meggyógyítlak”. Vagy pl.: „Újra elestél?
Ha akár százszor is, ne csüggedj. Jöjj ismét hozzám”. Így alakult ki
lassan a pappal való személyes penitencia, a gyónás gyakorlata, a
szerzetesi kolostorok mintájára, ahol a szerzetesek számára kötelező
volt – az Apát irányítása alatt – a közös és személyes bűnbánattartás. A
Keleti Egyházban is kb. ez a helyzet. A II. Vatikán-i Zsinat ezt
szorgalmazza. A lényeg az, hogy mind a Nyugati, mind a Keleti
Egyház, így János püspök is meg voltak győződve arról, hogy Krisztus
átadta Egyházának az ő isteni hatalmát a bűnök megbocsájtására, és azt
az Egyház püspökei és papjai által gyakorolja. Ezért rendelte el a II.
Laterán-i Zsinat 1206-ban a kötelező, évi szentgyónást, legalább
Húsvét táján.
Korunkban is válságba került a bűnbánati fegyelem. A hívek
legtöbbje nem megy gyónni, még a húsvéti gyónást sem végzi el.
Viszont sokan közülük, nyilvános bűnösök is – elváltak, házasság
nélkül együtt élők, ovószert használó házastársak, a vasárnapi
szentmisét gyakran vagy állandóan mulasztók, homosexuálisok,
abortusz támogató politikusok, hogy csak egy párat említsünk –
mennek nyugodtan áldozni s így a méltatlan szentáldozás,
„szentszégtörés” veszélyébe kerülnek, amely lelkipásztori megfigyelés
szerint töbnnyire a hit elvesztését vonja maga után. A gyóntatószék
kiürülése párhuzamos a templomok kiürülésével.
A mai lelkipásztornak tehát követni kell Aranyszájú Szent János
módszerét: felhívni a hívek figyelmét a bűnbánattartás klasszikus
módjaira (ima, böjt, alamizsna), de a súlyosabb bűnök esetében egy
lelkiatyával való kapcsolatra, hogy őszinte bűnvallomás és
bűnbánattartás által feloldozást nyerjenek bűneik terhe alól. Az ilyen
bűnökben leledzők természetesen nem várhatnak Húsvétig.
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Dr. André László:

SZENT LÁSZLÓ A LOVAG KIRÁLY
Elhangzott a Szent László Rend ülésén
Mielőtt Szent Lászlóról beszélnék, szeretnék röviden rátérni Szent
István, az országalapító nagy király 1038-ban történt halálától eltelt
időszak történelmi és politikai eseményeire.
Első királyunk halála után tulajdonképpen nem volt általánosan
törvényesnek elismert utalkodó. Péter bukása után a főurak, az Árpádház visszahelyezésétől remélték a nemzeti szabadság visszaszerzését és
ezért Péter rokonát, Endrét hívták be, hogy megszabadítsa a nemzetet a
német Henrik uralmától. Endrét 1046-ban királlyá koronázták. Mivel
örököse nem volt, hazahívta Béla öccsét, akinek megígérte, hogy ő
követi majd a trónon. Bélával együtt jöttek fiai, Géza és László
hercegek, a harmadik fia, Lampert, már Magyarországon született.
A trónöröklési rendszer megváltozott, amikor Endre házasságából
fiú utód született, akit Salamonnak kereszteltek. Amikor Salamon 5
éves lett, Endre megkoronáztatta, ezzel Bélának az utódlási esélyei
megszűntek. A nagy vitézi hírben álló Béla, akit addig a kisebbik
királynak tituláltak, állandóan segítette Endre bátyját a németek elleni
háborúkban. Az egyik ilyen csatában Endre 1060-ban elesett és az
általa alapított Tihanyi Apátság-ban helyezték örök nyugalomra.
Síremléke ma is látható az apátság templomában.
Még abban az évben megkoronázták Bélát, mivel a főurak nem
kívánták a fiatalkorú Salamon uralmát. Béla rövid ideig tartó uralma
állandó harcokban telt el és 3 évi uralkodás után súlyos betegségben
hunyt el.
Bélát, Salamon követte a trónon, akinek súlyos harcokat kellett
megvívni a kunokkal. Ezekben a harcokban Béla fiai, Béla és a fiatal
László is részt vett, s különösen László herceg tűnt ki vitézségével.
Cserhalomnál vívták egyik legnagyobb csatájukat Géza vezérlete alatt,
aki Lászlóra bízta a magyar sereg felének a vezényletét. A kunok sokan
voltak és erősek, úgy, hogy a magyaroknak több rohamot kellett
ellenük indítani. A fiatal László mindjárt az első rohamban levágott 5
pogányt, de ő maga is megsebesült. A hagyomány szerint „László
herceg látott egy pogányt, aki a lován egy szép magyar hajadont hurcolt
magával. Bár súlyosan megsebesült, gyorsan üldözőbe vette a kunt, de
nem tudta lándzsa távolságra megközelíteni a rablót. Így aztán
rákiáltott László a leányra: Szép húgom, fogd meg övén a kunt és
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rántsd le a földre! A leány meg is értette és a fiatal hercg heves küzdelemben végzett a rabló kunnal”.
Salamon király féltette koronáját Géza hercegtől. A trónviszály és
a harc a hercegekkel 1074-ben a mogyoródi csatában fejeződött be,
ahol Gézáék fölényes győzelmet arattak Salamon felett. Salamon a
vesztes csata után IV. Henrikhez menekült. Ezután Gézának királlyá
való koronázása 1075-ben ment végbe, a Dukas Mihály kelet-római
császártól kapott koronával. Ez a korona, a jelenlegi Szent Korona alsó
részét alkotja. A harcok tovább folytak Salamonnal, aki többször betört
az országba német szövetségeseivel. Géza kereste a kibékülést
Salamonnal, akit törvényes királynak tekintett, a tárgyalások alatt
azonban súlyos betegségbe esett és alig két évi uralkodás után elhunyt.
Az általa alapított Váci Székesegyházban temették el.
Géza történelmünknek nemes, kiváló alakja, aki a koronát csak
kénytelenségből fogadja el és még akkor is kész lemondani róla, hogy
az ország egységét megmentse. István óta első királyunk, aki a római
egyházhoz hűséggel ragaszkodik, de a pápa követeléseit nem ismeri el,
amennyiben azok nemzete függetlenségét érintik.
László trónraléptét 1077-ben, a bibliai hősöket megillető fénnyel
övezte körül a nemzeti hagyomány. A monda szerint: „Géza király
halálának hallatára a nemesek sokasága eljött öccséhez, Lászlóhoz, és
őt egylélekkel, közkívánságra, egyhangúlag királlyá választották,
vagyis inkább kényszerítették a korona elfogadására”.
A kritikai történetírás is elismeri Lászlóról, hogy egyike a történelem ritka alakjainak, akinél nemcsak az erkölcsi tulajdonságok állnak
szép, szinte művészi összhangban, hanem a nemzeti és vallásos érzés is
egyesül kiváló egyéniségében. Személyiségét kortársai a spanyol El
Cid-hez teszik hasonlóvá. Hősiessége, hatalmas termete, egész megjelenése, Árpádra és Bulcsúra emlékeztet. Nincs benne semmi idegen,
hiszen gyermekkora óta látták őt a németek, bizánciak, besenyők,
kunok elleni csatákban. Az ilyen hős azután láthatólag az istenség
oltalma alatt áll. Ránézve nincsen lehetetlenség és a hívő lélek megvan
győződve, hogy még a természet törvényei is meghajolnak akarata,
imádsága előtt. Kettéhasad a sziklabérc, hogy a tátongó örvény őt
elválassza üldözőitől. Buzgó fohászban megleli azt a füvet, amellyel
nemzetét kigyógyítja a testi betegségből és a hitetlenségből. Nemzeti
hagyományunk és a magyar korona fenségét, a törvény és jog iránt való
áhitatos tiszteletét, semmi által sem helyezheti magasabb polcra, mint
azon tétel által, hogy még László, Géza öccse és örököse, az egész
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nemzet választottja, sem volt a trón törvényes birtokosának tekinthető,
mindaddig, amíg Salamon, a koronás király életben volt.
Uralkodásának negyedik évében kibékült Salamonnal, de az ország
nemessége nem engedte, hogy megossza a birodalmat Salamonnal,
nehogy még rosszabb legyen a helyzet, mint a múltban volt. Salamon
nem nyugodott, összeesküvést szőtt a király ellen és életére tört. László
rajtakapta, elfogatta és Visegrád várába záratta. Azóta is a visegrádi vár
tornyát Salamon tornyának hívják.
Hosszú idő óta, Szent István óta, először volt erős az országnak
ellenállásra nem találó, kifelé is elismert kormánya. Az ország függetlensége ellen a Német Birodalom intézte a legveszélyesebb
támadásokat. De IV. Henrik és VII. Gergely harca mindenképpen
elősegítette hazánk konszolidációját. A magyar szenteknek és
hitvallóknak ünnepélyes elismerése és boldoggá nyilvánítása, éppen a
leghatalmasabb pápának, VI. Gergelynek a műve.
Salamonnak a fogságból történő kiszabadulását Szent István
szentté avatásával hozták összefüggésbe. A nemzetnek és Árpád
családjának ezt a nagy napját méltón ünnepelte László király, az ellenséges atyafiának szabadon bocsátásával. Azonban ennek a nyugtalan,
ingatag léleknek nem volt maradása, a kunokhoz fordult segítségért,
hogy mégegyszer megvívhasson elveszett trónjáért. Kuteszk kun király
vezetésével betört az ország észak-keleti részén, de László készen várta
az ellenséget és óriási veszteséget okozva, legyőzte a kunokat. Salamon
elmenekült és többé nem tért vissza az országba. Meghalt és Isztriában
temették el.
A törvényhozás terén folytatta a drákói szigor alkalmazását. I. Béla
után llen irányuló támadásoknak a megtorlása. A lopás
megakadályozására a legfontosabb annak meggátlása, hogy a lopott
jószágot forgalomba lehessen hozni. Ezért csak a vásárokon volt szabad
eladni és venni. Ha valakit rajtakaptak, hogy lopott holmit akar eladni,
halállal bűnhődtek: az eladó, a vevő és a tanúk. László törvénykönyvét
fontosságban másodiknak jelöli a Corpus Juris. A fő cél még mindig a
magánvagyon biztosítása. és volt ilyen kérlelhetetlen törvény. A
rabszolga csak az orrát vesztette el.
A cél a lopás bűnének minden eszközzel való kiirtása volt. A
fegyveres támadást is szigorúan bünteti, a támadó egész vagyonát
elveszti és tömlöcbe vetik. Egyházi vonalon is új rendeleteket hoz be.
Új plébániákat állít fel, és templomok építését rendeli el. Ugyancsak a
papi házasságokat is szabályozzák. Intézkedik az ünnepnapok megtartásáról és a templomba járásról. Aki vasárnap vagy más ünnepnapon
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nem megy templomba, meg kell korbácsolni. Mindezek a törvények, a
világiaknak az egyházhoz való viszonyát szabályozzák.
A belső hatalom megerősödése után, Magyarország domináló
nagyhatalom lesz Közép-Európa keleti részében. László inkább
támadó, mint védekező szomszédja a Német Birodalomnak. Nyugaton,
északon és keleten biztosítja a határokat, délnyugaton maradandó
hódítással gyarapítja az ország területét. Henrik és VII. Gergely közötti
harcban a pápa oldalára állt. De az egyház iránti hűsége nem befolyásolta politikai elhatározásának szabadságát.
A horvát királyság ügyeibe való beavatkozását, sógorának,
Zvojnimir királynak a halála okozta. László többször segítette sógorát a
bizánci császársággal és Velencével szemben. Zvojnimir halála után
zavarok dúlták Horvátországot. László felhasználta a kedvező alkalmat,
átkelt a Dráván és egész Horvátországot elfoglalta. Álmos unokaöccsére bízta Horvátország kormányzását.
Mialatt a horvát hadjárattal volt elfoglalva, a kunok, akik a besenyők ellen segítették Bizáncot, hazatérőben betörtek hazánkba és egész
Erdélyt végigpusztították. Amikor a király hírül vette a támadást, sürgősen hazatért és még a Temes folyónál utolérte a kunokat, akikre
súlyos csapást mért, úgy, hogy Kapolcs vezérük is a csatatéren maradt.
A kunok mégegyszer visszatértek megbosszulni vezérük halálát, de
László végleg győzelmet aratott felettük. A rengeteg kun foglyot nem
ölték meg, hanem letelepítették az ország közepén levő lakatlan
területre, amit mai napig is Jászságnak és Kunságnak neveznek.
A nemzet belső és külső erejét tekintve, egész Európában alig
találni még egy államot, amely akkor a magyarét felülmúlta, talán
Hódító Vilmos Angol-Norman Birodalma kivételével. A szomszéd
államok között Lengyelországgal volt állandó, baráti összeköttetésben.
László királyról, erről a nagy uralkodóról sajnos, nem maradt
egykorú, hiteles tudósításunk. Írott hagyományok és felőle szárnyaló
népies elbeszélések, már abban az időben keletkeztek, amikor az
emberek gondolatvilágát csak az egyházi és világi, lovagi ideál tartotta
elfoglalva, amit László kora még nem ismert. Egyéni vonás alig maradt
belőle más, mint az, hogy: testileg is egy vállal magasabb volt mindenkinél.
Emlékéhez nagy egyházi alapítások fűződnek, mint a zágrábi
püspökség. A nagyváradi egyház is benne tiszteli alapítóját, noha valószínű, hogy ős csak a bihari püspökséget helyezte át a kedvenc
városába. Meglehet, hogy ez a régi központ, amelyet István egy nagy
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egyházmegye székhelyévé tett, és amely Béla, majd Géza és László
hercegségének mintegy fővárosa volt, a kun betörés alkalmával elpusztult. László „Bihar várának a megyéjében, a Keres folyó közében,
vadászat közben egy helyre bukkant, ahol angyali intelem következtében, föltette magában, hogy monostort építtet a Boldogságos Szűz
tiszteletére, amely helyet Váradnak nevezett el”.
Többi monostoraink és püspökségeink is Lászlóra viszik vissza,
több-kevesebb joggal, javadalmuk tetemes részét. Egy monostornak
azonban – a somogyinak – kétségtelenül ő az alapítója.
A hagyomány szerint azonban, Nagyváradot rendelte el utolsó
nyugalma helyéül.
Dél-Franciaországban 1095-ben vált valóra a keresztes háború
igéje Clermontban. Ezt a zsinatot László már nem érte meg, az év
június 28-án Bodrog várában elhunyt. A későbbi kor ezt a nagy dicső,
lovagias királyt, aki annyit harcolt a kereszténység érdekében, nem
tudta elképzelni másnak, mint a keresztes háborúk hősének.
Ebből a hitből származott az a monda, hogy Lászlót választották
meg a keresztes hadak vezérévé. „Midőn a húsvéti ünnepet Bodrogon
töltötte 1095-ben, Franciaországból, Spanyolországból, Angliából
követek jöttek hozzá – különösen pedig Vilmostól, a francia király
testvérétől – és kijelentették, hogy fel akarják szabadítani a szent
várost, kérik tehát a szent királyt, hogy legyen Jézus Cristus seregének
vezére”. A halál azonban megakadályozta tervét.
Halála után egy hónappal, 1095 július 29.-én Nagyváradon helyezték örök nyugalomra. „Kesergett utána egész Magyarország, a papság,
a nép, szegény és gazdag. Az ifjak és hajadonok gyászruhát öltve,
három éven át nem roptak táncot és a gyász idején hallgatott minden
zene”.
Lászlót, III. Coelestin pápa emelte a szentek sorába, III. Béla
uralkodása alatt, 1192 június 28.-án.
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A Szent László Társaság és Rend ülése.
Középen Endrei László és jobbról vitéz Falk Viktor (Somogyi F. Lél)

Somogyi F. Lél és feleségeMariana az ebéden
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Dr. Antal Bejczy (Pasadena, California):

MARS EXPLORATION
AIDED BY ROBOT ROVERS
INTRODUCTION
Many different spacecrafts (the Mariners, Pioneers, Voyagers, etc.)
provided us a global view of many different bodies of our solar system
during the first four decades of the space age which started in the early
1960-s. Thousands of spectacular quite close-up photos are available
showing interesting features of all planets of our Solar System
(Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune), except
Pluto. Some of the moons of our solar system planets also have been
photographed by passing spacecrafts, revealing unexpected surface
features and even ongoing volcanic events on one of Jupiter’s inner
moon, Io. But the interest in the past ten or so years has been broadened
from a mere global to a much more close-up investigation of some
solar system bodies, requiring sampling and analysis of their materials.
Today, the primary target body for material sampling and analysis is
planet Mars. Why?
The NASA “Origin” program partly aims to physically trace the
possibilities of life in the Universe, and looks for life or its possibilities
in other places beyond our “garden planet” Earth. For this purpose it
has chosen to “follow the water trail” because water – along with
carbon – is the basis of all known life on Earth. Both water and carbon
have unique properties that make them perfect biological building
blocks. (Of course, this “water trail” approach does not exclude other
life “building block” alternatives that are beyond our experience on
Earth.) Following the water trail lead NASA to a robotic surface
exploration of Mars.
The Mars Global Surveyor (MGS) and Mars Odyssey spacecrafts
that currently orbiting Mars have in the past few years revealed many
surface features that strongly appear to have been shaped by running
water that has since disappeared, and some of it is possibly buried as
layers of ice just under the planet’s surface. Scientists also are intrigued
by the possibility that life in some form, possibly very simple microbes,
may gained existence in ancient times when Mars may have been
warmer and wetter. It is not unthinkable that life in some form could
persist even today in underground springs warmed by heat vents around
smoldering volcanoes, or even beneath thick ice caps. To investigate
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those possibilities, scientists must learn more about the history of water
on Mars. This simple “water trail” scientific strategy motivates the
Mars robotic rover missions.
The first Mars rover mission Pathfinder, landing in 1997 with the
small Sojourner rover, and the Mars Exploration Rover (MER) mission
in 2003, landed in 2004 with the twin robotic rovers Spirit and
Opportunity, have been designed to support mobile platforms as
“robotic geologists” directed from Earth and suited to “reading rocks”
littered across the Martian surface, in order to help scientists understand
the mysterious history of water, and even of possible life-friendly
ancient environments there. Water-carved landforms are visible from
orbiting spacecrafts, but the details of the water’s story on Mars are
locked up in the rocks scattered across the planet’s surface. Rocks are
made up of building blocks known as minerals, each of which tells the
story how it became a part of a given rock. Some types of minerals, for
example, are known to form on Earth only submerged underwater,
while others profoundly altered when hot water runs through them,
leaving behind residues. By understanding the Martian rocks in a more
complete manner, scientists can gain a better view into the history of
liquid water on the Red Planet, Mars.

LANDING SITES ON MARS FOR ROBOT ROVERS
The laser altimeter on the current MGS orbiter measured the height
of the Mars surface very accurately. The resultant topographic map
revealed a significant asymmetry between the northern and southern
hemisphere of Mars. The southern hemisphere is several kilometers
higher than the average, while the northern hemisphere is several
kilometers lower than the average. (The difference from the highest to
the lowest point on Mars is more than 30 kilometers.) Ancient
streambeds are visible on the southern hemisphere, carved by water that
at ancient time flowed northward into the huge low-lying northern
basin.
The Mars Pathfinder, carrying Sojourner rover, landed on July 4,
1997 near the mouth of one of the large canyon systems entering into
the northern basin. The landing site was far enough downstream from
the canyon’s mouth so that the slowing flow could only have carried
smaller rocks to the site, offering a reasonably smooth, safe, and
scientifically interesting landing site. Sojourner examined conglomerate
rocks, dust, pebbles, and sand, all consistent with a planet that was once
warm and wet, by noting that flowing and falling water tumbles
material, creating pebbles, sand, and dust.
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Dr. Antal Bejczy (California): Making a point during his presentation.
(Somogyi F. Lél)

Selection of the landing sites for the twin 2003 Mars Exploration
Rover (MER) robots – Spirit and Opportunity – involved more than
two years of intensive study by more than 100 scientists and engineers.
Their task was to find sites that offered both excellent chances for safe
landing and outstanding science investigation possibilities after the
landings are achieved. Note, that - for economic reasons - the twin
2003 MER robots, like the 1997 Pathfinder spacecraft were designed
for airbag-cushioned bouncing landings which implies that the final
stop location is not controllable and predictable. This fact had to be
incorporated into the consideration of selecting qualified candidate
landing sites. Other selection criteria required that the candidate sites be
near the Mars equator, low enough in elevation (so the spacecraft
would pass through enough atmosphere to slow down), not too rugged,
not too rocky and not too dusty. Some 150 potential landing sites met
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the required safety constraints. The two that made the final cut - Gusev
Crater and Meridiani Planum - satisfied all safety criteria, and also
offered significant evidence of past liquid water, but in two very
different ways.
The Gusev Crater (named after a 19th-century Russian astronomer)
where the Spirit robot rover landed, is an impact crater about 150
kilometers in diameter and about 15 degrees south of the Mars’
equator. It lies near the transition between the planet’s ancient
highlands to the south and smoother plains to the north. There is a 900kilometer-long zigzag valley that enters the crater from the southeast. It
is believed that this valley have been eroded long ago by flowing water,
and the water likely cut through the crater’s rim and filled much of the
crater, creating a large lake not unlike crater lakes on Earth. The lake is
gone now, but the floor of Gusev Crater may contain water-laid
sediments that still preserve a record of what conditions were like in the
lake when the sediments were deposited. Did the lake create an
environment that would have been suitable for life? Are there other
clues at Gusev that can reveal more about whether Mars had a warmer,
wetter past?
The Meridiani Planum area, where Opportunity robot rover landed
is near the Martian equator and halfway (about 180 degrees) around the
planet from Gusev Crater. It is one of the smoothest, flattest places on
Mars. But the scientific appeal of this area comes from its strange
mineral composition sensed by the thermal emission spectrometer on
the MGS orbiter. It has shown that Meridiani Planum is rich in an iron
oxide mineral called gray hematite which is found on Earth, where it
usually - though not always – forms in association with liquid water.
Did the formation of this revealing hematite mineral at Meridiani
involve liquid water? If it did, what was the process? Was the water in
the lake? Was it percolating through rocks, perhaps at high
temperatures? If water was present, were the conditions at Meridiani
favorable for life?
The relative location of the robot rovers’ landing sites on Mars
described above is shown in a rectangular frame of Figure 1, including
the landing sites of the two Viking (non-roving) spacecrafts which
landed there in 1976 and 1978, respectively.
It is worth noting here that the very first and major challenging
task is to get the robot rovers from Earth (a rotating body) to their
designated landing site on Mars (also a rotating body) with high
accuracy, traveling on a nearly 500-million-kilometer long route in
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space during more than six months, and reaching to the pre-selected
spots - like bullets hit target points - without first orbiting around Mars.
(The Viking spacecrafts first went into orbit around Mars and landed on
Mars from the orbit.) - As the 1997 Pathfinder landed very accurately
like a bullet hitting a selected very distant target, so did the twin MER
robots in 2004. Spirit performed high precision landing at selected
area in the Gusev Crater on January 3, 2004, and Opportunity also
landed with high precision at the selected area in the Meridiani
Planum on January 24, 2004. Both landings ended with desirable
stopping conditions after airbag-cushioned multiple bouncing. These
landings represent extraordinary accomplishments in space flight
navigation, guidance and control technology.

Figure 1. Landing sites on Mars for Spirit and Opportunity

SCIENCE OBJECTIVES AND INSTRUMENTS OF
MER ROBOTS
The MER mission intends to determine the history of climate and
liquid water at sites on Mars where conditions may once have been
favorable for life. Each of the twin rover robots is equipped with a
group of science instruments applicable to read the geologic record at
each landing site, to investigate what role liquid water played there, and
to determine how suitable the conditions would have been there for life.
NASA listed the following eight science objectives for the twin
“robotic geologists” (Spirit and Opportunity rovers) in the 2003 MER
mission:
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• Search for and characterize a diversity of rocks and soils that
hold clues to past water activity (water-bearing minerals and
minerals deposited by precipitation, evaporation, sedimentary
cementation, or hydrothermal activity).
• Investigate landing sites, selected on the basis of orbital remote
sensing, that have high probability of containing physical
and/or chemical evidence of the action of liquid water.
• Determine the spatial distribution and composition of minerals,
rocks and soils surrounding the landing sites.
• Determine the nature of local surface geologic processes from
surface morphology and chemistry.
• Calibrate and validate orbital remote sensing data and assess
the amount and scale of heterogeneity at each landing site.
• For iron-containing mineral, identify and quantify relative
amounts of specific mineral types that contain water or
hydroxyls, or are indicators of formation by an aqueous
process, such as iron-bearing carbonates.
• Characterize the mineral assemblages and textures of different
types of rocks and soils and put them in geologic context.
• Extract clues from the geologic investigation, related to the
environmental conditions when liquid water was present and
assess whether those environments were conducive for life.
Each of the twin rovers, working as “robotic field geologists,” is
equipped with a package of science instruments relevant for the quoted
geological investigations. The science instrument package is based on
the Athena science payload, developed at Cornell University, Ithaca,
NY for a previously planned Mars mission. Briefly, the science
package has a panoramic camera system on the rover at human-eye
height, and a miniature thermal emission spectrometer, with infrared
vision, that help scientists on Earth identify the most interesting rocks.
The rovers, with specific TV cameras, can also watch for hazards in
their way and maneuver around them. Each six-wheeled robot has a
deck of solar panels, about the size of a kitchen table, for generating
electric power. The rover drives to a selected rock and extends an arm
with tools attached to the end of the arm. Then, a microscopic imager,
like a geologist’s hand lens, gives a close-up view of the rock’s texture.
Two spectrometers can identify the rock’s composition. The fourth
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tool, a grinder, substitutes for a geologist’s hammer. It exposes the
fresh interior of a rock by scraping away the weathered surface layer.
The sketch of the MER robot with its instruments is shown in
Figure 2. The twin robots, Spirit and Opportunity, have identical
structure, instruments, and functional capabilities.

Figure 2. Instrumentation on Spirit and Opportunity Rovers

Some details about the rovers’ science instruments are summarized
subsequently.
The Panoramic Camera System uses two high-resolution color
stereo cameras, complementing the rover’s navigation cameras.
The Mini-Thermal Emission Spectrometer sees infrared radiation
emitted by objects. It helps determine from afar the mineral
composition of Martian surface features and allow scientists to select
specific rocks and soils for detailed investigation.
The Microscopic Imager is a combination of a microscope and a
camera. It produces extreme close-up views (at a scale of hundreds of
microns) of rocks and soils examined by other instruments on the rover
arm, providing context for the interpretation of data about minerals and
elements.
The Meossbauer Spectrometer is designed to determine with high
accuracy the composition and abundance of iron-bearing minerals that
are difficult to determine by other means. (The most important minerals
on Mars contain iron.)

230

The Alpha Particle X-Ray Spectrometer accurately determines the
elements that make up rocks and soils. This information is used to
complement and constrain the analysis of minerals provided by the
other science instruments.
The Rock Abrasion Tool, when positioned against a rock by the
rover’s instrument arm, uses a grinding wheel to remove dust and
weathered rock, exposing fresh rock underneath. It exposes an area
with 4.5 centimeters in diameter, with a depth to as much as 5
millimeter.
Magnet Arrays collect airborne dust (Mars is a dusty place!) for
analysis by science instruments. Some of the dust can be highly
magnetic.
Calibration Targets on the rovers are serving imagers and other
science instruments.
It is noted that some of the instruments listed above usually are not
carried by a field geologists but used in a laboratory on collected rocks
and soils. The MER robot geologists, therefore, also perform some
typical laboratory analysis functions on the Martian field sites, and send
analytic data back to scientists on Earth.

ENGINEERING FEATURES OF MER ROBOTS
The MER robots differ in many ways from their only predecessor,
Mars Pathfinder’s Sojourner rover robot. Sojourner was about 65
centimeters long and weighed only 10 kilograms. Each MER robot is
1.6 meters long and weighs 174 kilograms. Sojourner traveled a total
distance equal to the length of a football field during its 12 weeks of
activity on Mars. Each MER robot is planned to travel six to ten times
that distance during its three-month prime mission time. The Pathfinder
lander (the “mother ship”), not
Sojourner (the attached “baby rover”) housed that mission’s main
telecommunications, as well as camera and computer functions.
Sojourner could not perform surface exploration without
communicating with the lander. While the MER robots carry all
equipments needed for telecommunications, camera and computer
functions, and do not interact with their landers any further once they
roll off. The landers only played the role of holding platforms for the
robot rovers. After the rovers rolled off, they are remain as passive
structures on Mars. The real and active “spacecrafts” are the robot
rovers.
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Throughout each MER robot’s surface mission, a rover-mounted
antenna enables communication with the MGS and Mars Odyssey
orbiters once or twice per Martian day (called “sol”) while each of the
two orbiters pass overhead, via a UHF link at 128,000 bits per second
rate. It is possible to use direct-to-Earth communications with the MER
robots that are critical to mission success, but most of the data returned
from the MER robots could be relayed via the two quoted orbiters.
The core structure of each MER robot is made of composite
honeycomb material, insulated with a high-tech material called aerogel.
This core body, called the warm electronics box, is topped with a
triangular surface called the rover equipment deck. The deck is
populated with three antennas, a camera mast and a panel of solar cells.
Extra solar panels are connected by hinges to the edges of the triangle
surface deck. These extra panels fold up to fit inside the lander during
the trip to Mars from Earth, and deploy after landing to form a total
area of 1.3 square meters of three-layer photovoltaic cells. Each layer is
of different materials: gallium indium phosphorus, gallium arsenide,
and germanium. The area can produce nearly 900 wall-hours of energy
per Martian day, or sol. (Compare this to the very modest 16 watts
capability Sojourner had to live with in 1997!) By the end of the prime
mission time (after the first three months), the energy generating
capability is reduced to about 600 watt-hours per sol because of
accumulating dust and the change in season. The solar array repeatedly
recharges two lithium-ion batteries inside the warm electronics box..
Each MER robot is equipped with six-wheel drive. A rocker-bogie
suspension system, which bends at its joints rather than using any
springs, allows rolling over rocks bigger than the wheel diameter of 26
centimeters. The distribution of mass on the vehicle is arranged so that
the center of mass is near the pivot point of the rocker-bogie system.
That enables the MER robot to tolerate a tilt of up to 45 degrees in any
direction without overturning, although onboard computers are
programmed to prevent tilts of more than 30 degrees. Independent
steering of the front and rear wheels allows the rover to turn in place or
drive in gradual arcs.
The MER robots have navigation software and hazard-avoiding
capabilities they can use to make their own way toward destinations
identified to them in a daily sets of commands. They can move at up to
5 centimeters per second speed on flat hard ground, but under
automated control with hazard avoidance, they normally travel at an
average speed about one-fifth of that.

232

Two stereo pairs of hazard-identification cameras are mounted
below the deck, one pair at the front of the rover and the other at the
rear. Besides supporting automated navigation, the one on the front also
provides imaging of what the rover’s arm is doing. Two other stereo
camera pairs sit high on a mast rising from the deck: the panoramic
camera system is included as one of the science instruments, and a
wider-angle, lower-resolution navigation stereo camera pair. The mast
also serves as a periscope for the miniature thermal emission
spectrometer.
Four science instruments (two spectrometers, microscopic imager,
and rock abrasion tool) are mounted at the end of an arm, called “the
instrument deployment device.” It sits under the front of the rover
while the vehicle is traveling, and extends forward when the rover is in
position to examine a particular rock or a patch of soil.
The computer in each MER robot runs with a 32-bit Rad 6000
microprocessor, a radiation-hardened version of the PowerPC chip used
in some models of Macintosh computers, operating at a speed of 20
million instructions per second. Onboard memory includes 128
megabytes of random access memory, augmented by 256 megabytes of
flash memory and smaller amounts of other non-volatile memory,
which allows the system to retain data even without power.
Batteries and other components that are not designed to survive
cold Martian nights are located in the warm electronics box. (Nighttime
temperatures on Mars may fall as low as minus 105 C.) The batteries
need to be kept above minus 20 C when they are supplying power, and
above 0 C when they are being recharged. Heat inside the warm
electronics box comes from a combination of electrical heaters, eight
radioisotope heater units and heat given off by electronics components.
– Each radioisotope heater unit produces about one watt of heat and
contains about 2.7 grams of plutonium dioxide as a pellet about the size
and shape of the eraser on the end of a standard pencil. Each pellet is
encapsulated into a specifically designed safety box rendering the
complete unit about the size and shape of a C-cell battery. This
radioisotope heater technology has been used on other spacecraft,
including Sojourner rover, and its safety has been tested extensively.

MER MISSION RESULTS AND ACHIVEMENTS
Both MER robots have completed their originally planned 90-day
mission, and started working on extra-credit assignments. Spirit passed
its 90-day mission mark on April 5, and Opportunity finished its 90th
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Martian day of surface operations on April 26. Both MER robots met
all goals for numbers of locations examined in detail, distances
traveled, and scientific measurements with all instruments. Since both
MER robots are healthy, NASA approved necessary funding for
extending their operation on Mars through September, 2004. When
they reach that far in time in active state, each will have operated and
explored the Martian surface for more than half a year.
As of the end of April, Spirit traveled more than 1.2 kilometers,
and Opportunity drove more than 800 meters and sent home 15.2
gigabits of data about Mars, including more than 12-thousand images.
Similar amount of data and images were received from Spirit.

Figure 3. Image from Spirit – First Grinding of a Rock on Mars

Opportunity found rock exposures in late April similar to the ones
near its landing site that yielded evidence for a body of salty water
covering the area long ago. In mid-April, Opportunity paused beside a
small crater called “Fram” (about 15 meters in diameter) and examined
a rock studded with small, iron-reach spherules that are one part of the
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evidence for past water in the region. The robot rover used its rock
abrasion tool, to grind a hole, allowing the interior examination of the
rock, called “Pilbara.”
Figure 3 shows the image resulted from history’s first grinding of a
rock on Mars. The rock abrasion tool on the Spirit rover robot ground
off the surface of a patch 45..5 millimeters in diameter on a rock called
“Adirondack” during Spirit’s 34th day (or “sol”) on Mars. The hole is
2.65 millimeters deep, exposing fresh interior material of the rock for
close inspection with microscopic imager and two spectrometers on
Spirit’s robotic arm. This image was taken by Spirit’s panoramic
camera, providing a quick visual check of the success of the grinding.

Figure 4. Image from Spirit Feb. 20, 2004

Figure 4 is an image from Spirit’s front hazard avoidance camera
showing a trench excavated by Spirit’s left front wheel on Spirit’s 47th
day (or “sol”) on Mars. The trench, dubbed “Road Cut,” is 7
centimeters deep. The soil at this location is more cohesive than the

235

material where Spirit’s twin, Opportunity, dug its first trench at
Meridiani. Spirit made 11 back-and-forth passes to dig this trench, and
still did not produce as deep a hole as Opportunity dug in 6 passes.

Fig. 5. Image from Opportunity - Window to Mars

Figure 5 is an image taken by Opportunity’s front hazard
avoidance camera on the rover’s 35th day (or “sol”) of Opportunity’s
Mars journey. It shows the two holes (see the dotted encircling ),
made by the robot rover’s rock abrasion tool, that allowed scientists to
peer into Meridiani Planum’s wet past. By analyzing the freshly
exposed rock with the rover’s science instrument package, scientists
gathered evidence that this part of Mars may have once been drenched
in water. The lower hole, located on a target called “McKittrick,” was
made on the 30th “sol” and the upper hole located on a target called
“Guadalupe” was made on the 34th “sol” of Opportunity’s journey on
Mars. Figure 6 is a microscopic image of a target called “Flatrock”
taken on Opportunity’s 43rd “sol” on Mars. The image is representative
of the science team’s goal at the rock outcrop under investigation at
Meridiani Planum.
Each Martian day (“sol”) for Spirit’s and Opportunity’s agenda in
Mars exploration received a special title that intends to characterize the
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twin robot rovers’ activities during that particular day. Table 1 and
Table 2 show 3-week segments from the diary of Spirit and
Opportunity. Note that, for instance “sol 65” in the left column of
Spirit’s diary means the 65th Martian day after Spirit landed on Mars,
and the adjacent column lists the corresponding calendar day on Earth,
which for Spirit’s “sol 65” was March 10, 2004.

Figure 6. Microscopic Image from Opportunity

When preparing this article in early May, 2004, Opportunity is
settled about 40 centimeters away from the edge of an impact crater
informally called “Endurance” which is roughly 130 meters across and
about 20 meters deep. Scientists are eager to explore the crater’s
exposed fascinating walls that provide a window to what lies beneath
the surface of Mars and thus what geologic processes occurred there in
the past. While recent investigations at a smaller crater nicknamed
“Eagle” (about one tenth of the size of the “Endurance” crater in each
direction) revealed the history of an evaporating body of salty water,
the “Eagle” crater was not deep enough to indicate what came before
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the water. Scientists hope that investigations of the “Endurance” crater
may help answer this question. But the challenge is getting to the
scientific targets: most of the crater’s rocks are embedded in vertical
cliffs. Rover activity planners are currently developing strategies that
may help overcome the challenging routing problems to get to the
targets in the crater.

Table 1

Table 2

During these days in early May of 2004, scientists and engineers
working with the other rover robot, Spirit, are examining images of a
destination area to identify possible targets of study and asses how well
the rover can get to them. However, the destination area, informally
named “Columbia Hills,” still lies about 1.8 kilometers away,
corresponding to several weeks of travel ahead of Spirit before
reaching to the “Columbia Hills” where nighttime surface temperatures
indicate that some areas within the hills are rockier than others.
Scientists are interested to investigate the processes that formed the
intriguing features in the hills, and especially interested if water played
any role there. The autonomous navigation software of the twin rovers
has been upgraded recently, based on the positive experience gained
during the first three months of the rovers’ activities on Mars. This will
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expand the rovers’ options to plan the exploration activities, yielding
faster progress toward a designated area. The engineers then hope that
Spirit will reach the “Columbia Hills” by mid-June.
An all-important aspect of the twin robot rovers’ exploration
activities on the Martian surface is the meaningful coordination of the
desired science investigations and the available technical capabilities
onboard, taking account of local environmental constraints that only
partly may be known ahead of time. A very elaborate software system,
called Science Activity Planner (SAP), was developed to analyze the
data received from Mars and help plan the next actions of the robot
rovers taking account of rover capabilities and local constraints. The
SAP software package also has powerful visualization features aiding
situation perception and activity conceptualization of operating
scientists and engineers. In a pioneering public outreach effort, a
release of this software (called “Maestro”) was made available on-line.
It offers the experience to the general public to use an actual mission
operations tool that will help understand the many sophisticated aspects
of exploratory operations in space.

FUTURE MARS SURFACE EXPLORATION
The ongoing Mars surface exploration by the twin “robotic
geologist” aids, Spirit and Opportunity, should be considered as a
serious and very successful start. NASA plans for the coming years
include: (1) Mars Reconnaissance Orbiter in 2005, with advanced
mapping capabilities for the Martian surface, aiding selection of future
landing sites. (2) Mars Scouts, with a variety of new functional
capabilities like a surface laboratory on Mars’ northern plains to
investigate water ice, organic molecules, and climate, in 2007. (3) Mars
Science Laboratory in 2009; a mobile robotic geologist with new
measurement capabilities, paving way for new mission definitions in
subsequent years, like sample return to Earth, searching for the
“missing carbon” needed for life, etc.
In order to accomplish future Mars mission goals, improved
technical capabilities are needed. Among the needs are:
(1) Permanent local power source, like a Radioisotope Thermic
Generator (RTG), independent of the photovoltaic generator capability
of Sun, already used in many space missions.
(2) Well-controlled soft landing for affordable cost.
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(3) More autonomy capability in navigation and local task
performance to increase productivity by decreasing R/T telecommunication with ground controllers.
(4) Safe mobility capabilities for challenging terrains. – Some
work is already ongoing on the above items.
REFERENCES – In preparing this article, the following references were used freely:
(1) Edward C. Stone, “Sampling the Solar System,” Engineering and Science, a
CALTECH Publication, Volume LXIII, No 1, 2000.
(2) Mars Exploration Rover Launches, a NASA Press Kit, June, 2003.
(3) Relevant JPL web-sites: www.jpl.nasa.gov
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Veress Örs:

REVIEW OF RECENT,
ENGLISH LANGUAGE PUBLICATIONS ON
THE HISTORY OF HUNGARY
I have reviewed three books on the Magyar history in English
language that have been published since the end of the communist era
around 1989 or 1990. We shall make some comparison as to the
changes compared to the previous, communist era, Marxist
historiography pattern.
The importance of these publication is obvious by the introduction
of the Sugar book that states that the purpose of these English language
books is for college students and those studying about the Magyar
history so they would have good and usable information.

The image problems
The importance of these English language publications lies in their
image making in the reader. If the Magyar history is well presented, for
example showing its contribution to the defense of the Christian West
and by standing up to the Islamic jihad of Ottoman empire, otherwise
today’s Europe would pray in the Islamic holy places, the very image
of a heroic nation would emerge.
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In that endeavor the Czechs, the Rumanians, and other nationalities
who were part of Hungary before Trianon prepared well in their
historical book and pamphlets for the final act of the salami solution of
Trianon, when due to their hostile presentation they made us an
oppressor and not worthy of our ancient land, so it was the fate of our
land: one slice to Austria, one slice to Serbs, etc.
We shall take three sections of each book, each section is chosen
from 3 different periods. The first one the early history, the second
period the 1525-6, Mohács years and its treatment, finally 3.rd the
treatment of the current political status of Hungary or lack of it. Will
review the critical comments regarding the role of Kádár and fall of the
Kádár regime.

Book One
The first, I shall analyze is A History of Hungary by Peter F.
Sugar, Peter Hanak and Tibor Frank. The book was published in 1990
by the Indiana University Press with a 1994 first paperback edition. It
runs 432 pages.
In the introduction the editor, Peter Sugar, gives a good summary
of the Hungarian history, emphasizing the three major catastrophes in
Hungarian history: the first one is the invasion of the Mongols in 1241,
the second The Battle of Mohács in 1526 and the third the Treaty of
Trianon that was brought on by World War I. The country lost 67
percent of her territory and 58 percent of her population; attributing this
loss as a reason for Hungary’s gravitation first into Mussolini’s then
Hitler’s orbit, and being wound up on the losing side of the Second
World War as well.
Early Hungarian History
Covering the ancient history, he gives a detailed account of
Hungary before the Hungarians, and makes mention of the Onogurs
who were displaced by the Khazars and fled to the Avars around 670.
This newly arrived and soon dominant population as the editor says
“was according to a recently advanced theory Hungarian, but there is
no proof yet that they spoke the Finno-Ugric Hungarian Language”.
After Charlemagne destroyed the Avar Empire, the soon to be
Hungarian plains were empty when the Hungarians arrived in 896.
The book discusses the Hungarian origin in about three pages. The
Hungarians are descendants of the Huns and Avars and while the
Hungarian language contains Turkish words it is Finno-Ugric in origin.
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It resembles the languages of several small peoples who live today on
the eastern slopes of the Urál. According to the author the original
home of the Finn-Ugors was the region along the Kama river. The
common ancestors of the Ugors of Ob and of the Hungarians lived
there during the period of the “Neolithic” revolution. He mentions the
Scythian and the Sarmatian influence in about 1000 B.C. About 550
A.D. Turkish Bulgar tribes pushed the Hungarians to the present day
Bashkir region.

Veress Örs és édesapja dr. Veress Ferenc

According to the author the Hungarians belonged to the Onogur
tribal alliance before it disintegrated in 670. The culturally Turkish
Bulgar and linguistically Finno-Ugric tribal alliance became politically
independent people and around 830 and left the Khazar kaganate, living
first between the Don and the Dnieper, and from 830-893 between the
Don and the Lower Danube region. The Hungarians had contact with
the Greeks and Slavs, and the Iranian-speaking Muslim Khwaresmians
joined them. The author also mentions that the Hungarian tribes grew
from seven to ten when the “Kabars” who rebelled against the Khazars
joined them. He covers the political organization of the Hungarians
where the basic units were the clans led by their respective “bos” from
the Turkish bey and organized into tribes. He makes note that the
seven military commanders were members of related families of partly
Khazar origins. As a criticism here they were not related. The
triumvirate held the supreme command: the kende, the gyula and the
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harka in descending order. He accepts the popular tradition that the
Pechenegs forced the Hungarians into the Carpathian basin, and they
reached present day Hungary through the Verecke pass. He does not
give any account of the legend of Hunor and Magor.
The Battle of Mohács
The author points out that Mohács traditionally represents the end
of the middle ages in Hungary. He also emphasizes that quote “long
term developments undermined the Hungary’s position relative to the
Ottoman empire for decades before the Battle of Mohács.”
Some of the causes he attributes to the defeat of the Hungarian
army are 1. The Dozsa peasant uprising weakened the country. 2. The
military system established by King Zsigmond, the border fortresses,
were too expensive to upkeep and the royal treasury was impoverished.
3. Louis II. tried to strengthen the central authority but was
unsuccessful. 4. Hungary refused to renew the truce after 1520 with the
Turks. 5. Inflation. 6. Lack of Western help against the Ottoman
danger.
About the Battle of Mohács he said that Tömöri, the military
commander, was as prepared as he could be, but he could not delay the
sultan’s advance long enough for the slowly gathering Hungarian army
to intercept the Ottomans at the Dráva. On August 28, 1526 the two
armies very unequal in size and quality met near Mohács. Tömöri’s
troops and light cavalry attacked the Turks, unaware of their hidden
artillery. In two hours the battle was over and the Hungarian army
annihilated. At least ten thousand foot soldiers, virtually the entire
cavalry, many barons, and almost all the bishops were killed. The king
fell from his horse while fleeing from the battlefield and drowned.
In the author’s opinion although the Battle of Mohács was
catastrophic, it was not clear that Hungary was lost to the Ottoman. In
his opinion the long-term developments for decades before Mohács and
the ensuing conflict between two kings, well utilized by the sultan, after
Mohács and the inability to reorganize the realm, were the reasons that
sealed unequivocally the fate of the kingdom.
Contemporary Hungary, the Kádár Government
The author points out that the reestablishment of central power by
the Kádár government began with “extremely harsh measures” without
going into detail about the killings; however he does mention that
possession of illegal arms was a capital crime and that there was a
curfew in force until April 1957 from late evening throughout the night.
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He mentions that by 1961 Kádár “reversed the enemy hunting” political
theory and practice of the 1950s. His slogan was “all those who are not
against us are with us.”
The author gives an account of Kádár’s reforms and the changes
they brought to the country. In his view Kádár’s reforms especially the
comprehensive 1968 reforms resulted in the development of a
specifically Hungarian economic model but in the long run “the
philosophy of the reform, however—combining the advantages of
central planning and a market system--was basically a failure.” He
mentions the oil crisis of 1973 and its consequences on the Hungarian
economy along with other difficulties leading to Kádár’s losing his
popularity and the fall of the Kádár regime.
The Epilogue of the book covers the period from 1985-90. The
author highlights all the political changes of the era. His opinion is that
although Hungary is on the way to become a democratic society and a
free market oriented economy it faces many difficulties including
extreme nationalism, and chauvinism indifferent to the country’s
minorities, and the reemergence of anti-Semitism. His overall view of
the future is optimistic with caution.

Book Two
A Concise History of Hungary by Miklós Molnár. This is another
Magyar history from England. It is the story from the earliest time of
Hungarian history to the 1990’s tells the Hungarian gesta. It is one of
the “Concise History” titles, which are illustrated and also
recommended for students’ college textbooks as well as general
readers. Published by Cambridge University Press, in 2001. Originally
intended for the French as published with a title Histoire de la Hongrie,
in 1996. The book has 370 pages.
Early Hungarian History
The chronology in 7 pages gives an excellent bird’s view of
historical events, placed at the beginning of the book, starting with
C.2000 BC ending with 1996.
The book gives a fair mix of the “urhistory”. The lead-motive of
Finno-Ugric origin remains although somewhat more subtle than the
other two. The original “Őshaza” is placed in W. Siberia, on the
Eastern side of Urál. In the First century, the proto-Hungarians split
from the rest of the Ugrians, went to Baskir region, Volga region, then
to the Black Sea. Another split, the Savard [szabir] moved toward the
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Caucasus. The majority then moved on to he Carpathian basin. What is
interesting and new in this book, that Molnár includes a section “In
Search of lost languages” by the title he breaks the customary homebound histories by posing a question rather than accepting as dogma the
Finn-Ugric language. : “This linguistic theory however, has been
fiercely disputed.” He at least if somewhat negatively mentioning
others, “…Hungarians nurtured more glorious dreams, some
connection with …Sumer-Babylonian culture” is mentioned. He
describes 200 years of “cohabitation”. The author also describes the
legend of Hunor and Magor. The reference to the leaders of Magyars
on their way to the present-day Hungary called “warlords” instead
naming the gyula and kende, or as it stands in the Arab and other antic
oriental sources, “king” would be more correct, sounding better.
Although later he does bring the names, again with questionable
comments. The kende appears as the religious leader and the gyula as
military chief.
1526, Mohács
The country under three crowns treats the questions of Mohács and
its aftermath. What happened? After rex Mátyás’s death, the
centralized goverment fell into the hand of weak kings and the
influential barons, the oligarchs. Vladislav Yagello, or in Hungarian
II.Ulászlo, the Dobshe [he said to every demands of the leading
oligarch that dobze or, Yes, all right]. He is of the Polish Yagello’s
dinasty. The aggressive Ottoman empire that threatened all Europe,
stood at the borders of Hungary. His son hardly 10 yrs old became the
king upon Ulászló’s death as Lajos II. [Louis]. By 1526, the Turkish
crisis became too hot after Suleijman, the Magnificent took
Nándorfehérvár or Belgrád and Szabács. The king was pushed to
action. Pál Tömöri, the archbishop of Kalocsa and the military
commander of lower Hungary took charge of 25 thousand-man army.
János Szapolyai, the later John I. was to join him with a smaller
probably 20 thousand troops. Another smaller army was also gathered
forces and was not to far. The Turkish army had about 50 thousand
under the sultan. If the military commander’s council would wait for
the two additional armies to join, probably the history of Hungary
would have been taken a different course. As it happened after two
hours the battle was decided by the overwhelming mass of Turks. But
another factor also aided them, the Turkish army was in the 16.th
century the most modern, and not only technically but strategically was
superior. On 29 August, 1526 the Hungarian resistance was crushed
and annihilated with 28 barons, 7 prelates dead, including Lajos II.
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Obviously, Mohács was only a battle, what became the Mohács
tragedy is what followed, leading the country to fell into thee parts,
with two rival kings, the state disintegrate, corruption, feudal
fragmentation, chaos descended upon the land.
Hungary under strong kings maintained a well designed strategic,
military and political
Plan building up buffer states that kept he Ottomans well behind an
effective offensive. The weak foreign politics and crumbling buffer
states added to the brittleness of the Magyar defensive status.
One additional data must be presented here, Werbőczy’s
Tripartitum, that was published three years after the Dózsa’s
insurrection. That was the first comprehensive collection and
integration of the law, „it became the charter of common law.” And
here, in its common-law section he was the first who clarified and
elaborated, made it into written, law the concept of Holy Magyar
Crown. Elaborating the doctrine, merging the Crown, the sovereign’s
person and the nobility into one and indivisible whole.
Kádár regime and after
Although he gives a fair portrayal of a duplicitous, two faced,
unscrupulous amoral man, he also fails to mention the killings, the
terror and stagnation, that befell on the population. He states that he
was very popular. It might be the character of the communist party
members and sympathizers but not the majority of Magyars.
The phrase as book quotes: “Hungary was the most cheerful
barrack in the concentration camp system of the Communist world”. He
feels that those men serving under Kádár regime... “however
responsible and morally guilty, were legally innocent.”
The author, - being in forced labor camp by the Nazis in 1944 as
his CV tells, - speaks a great detail of the current right wing extremists,
and Hungary almost came to be seen as a nationalist and antisemitic
country... “Social and national problems...antisemitism, corruption,
public disorder.”
Critical section at the end when he describes: The capital, and
other cities to a lesser extent, became headquarters to the underworld.
In four years, 140 bomb explosions, allegedly done by the mafia
remains unsolved. Budapest...was taken over by organized crime
imported from Russia, Ukraine and Yugoslavia.
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Book Three
A History of Hungary by Lászlo Kontler. The book is 482 pages
long. It was published in 2002 by Palgrave MacMillan. The book was
originally written to answer the interest of non-Hungarian readers in
Hungarian history.
Early Hungarian History
In A History of Hungary written by Lászlo Kontler he has many
interesting views on the origins of Hungary and keeps a more open
mind then the more conventional thoughts of early Hungarian history.
Yet Mr. Kontler still stands somewhat firm on the idea of the FinnoUgric idea but doesn’t discount some newer thoughts on where our
origins are. He notes in his book that there was a possibility that we had
come from the “Etruscans, the Sumerians, recently believe it or not the Incas”.
Also an interesting idea he had put in his book is about the religion
of the ancient Hungarians that “Nimród had two twin sons who once
chased a ‘miraculous hind’ as far as the shores of the Sea of Azov,
where they lost track of the hind, but found a group of beautiful
maidens. The twins Hunor and Magor married and created their own
nations.” I thought that this writer had taken a look at quite a few
different accounts and theories as to where the Hungarian people had
come from. He still stands by the Finno-Ugric theory. Though he
reminds us all that and I quote “the Finno-Ugrian origin of the
Hungarian language and people has long been, the well established
view even though the story that unfolds from it is still full of question
marks.” He speaks about how the ancestors of the Hungarians came
from the borderland between Asia and Europe, the so-called Urálian
homeland. He states the many words that have origins from that once
large culture that separated and started to diversify into smaller
segments. He also believes that the ancient ancestors of Hungarians
probably went off and moved south to the rivers of Isim and Tobol
instead of heading in the direction of the Volga and Kama.
1526 The Battle of Mohács
This book has a small part, about a page, explaining the events
before Mohács and then the concluding battle that tore Hungary apart.
He states that the Turkish army had sent an envoy and that the
Hungarians had imprisoned them. This in turn brought the betterequipped Turkish army coming in and attacking the Hungarians.
Nándorfehérvár (Belgrade) fell and the South was now open to attack
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from the Turks. The Hungarians were supposed to get reinforced by
Croatians as well as troops from the Bohemian Kingdom but they failed
to arrive in time. At the Battle of Mohács, he states that the Hungarian
army was facing an army three times the size of the 25,000 Hungarians
that where defending their homeland. The battle was short and the road
was paved for the Ottoman Empire to march to Budapest.
This author wrote very little about the battle and the events that
happened. He focused more on the economics and the state of the
country in the years before Mohács. How there was an uprising of the
peasants and many other facts of the nation going on in the Kingdom of
Hungary. He also talks in detail of our conquests and our glory.
Compared with the two other books this author took in the facts that we
were and still are a great country, and emphasizes our glories and
successes.
Kádár Period
According to the author it seems that Kádár had done a good job in
many ways but had terrorized a nation for a year or so. Kádár had been
involved in the revolution and then had turned his back on the people
he had stood with. With Soviet tanks rolling in to Budapest Kádár had
taken power. He was fully backed by Khrushchev. Kádár had wanted to
start a new socialist state and to dismantle Stalinism, although he had
terrorized the people he and the party deemed a danger including those
of the 1956 revolution with 35,000 people prosecuted, 22,000
imprisoned, 229 sentenced to death, and 13,000 people sent to
internment camps. He had started a new economic and political reform
with Kádárism. His famous quote the one slightly different from that of
Rákosi is “those who are with us are not against us.” But the author
also seems to feel that Kádár had done a somewhat reasonable job
rebuilding the country. Hungary was looked at by the Soviet Union as
well as America as an ideal communist state. Although he had done
many terrible things during his early years the author still seems to
think that the man did a good job helping the country. Although we
must remember that he was a communist and no matter where or what
they did for us they did much more to harm us, and we should never
forget that he betrayed our freedom, our country, and countrymen.
***
In conclusion I believe that these books all had unique and not so
unique theories and explanations. I thought that all books had done a
good job going back deep into Hungarian history. They also move
through the time periods in a flowing manner, which was easy reading.
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Although I believe all these books had a little too much Kádár
praise, as you can see I am not a great supporter of the Kádar regime.
Each book had points that I thought were valuable and some that
were not. I believe that these three books are good reading to any
Hungarian or to anyone interested in our great country.

Dr. Veress Ferenc a kerekasztal mebeszélésen
(Somogyi F. Lél)
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Dr. Várdy Huszár Ágnes (Duquesne University)
MAGYAROK A GULÁGON –
GULÁG-INTERJÚK 2003-BAN
Történelmi háttér
A hazai magyar történészek kutatásai alapján tudjuk, hogy a
második világháború alatt és azt követően mintegy 600,000 magyar
került szovjet fogságba. Ezek közül közel félmillió hadifogoly volt,
akiknek egyrésze a háború végefelé már csak mint civil ruhás,
karszalagos nemzetőr vagy leventeként szerepelt. A kutatás jelenlegi
állása szerint valamivel több mint 100,000 volt azoknak a polgári
személyeknek száma, akiket különböző okok miatt és körülmények
között fogtak el és vittek rabszolgamunkára a szovjet Gulágra.1
A polgári személyek legtöbbjét a második világháború utolsó
hónapjaiban, 1944 végén és 1945 elején szedték össze és vitték ki a
végeláthatatlan szovjet pusztákra, tundrákra, és jégmezőkre. Egyes
kutatók szerint a fent jelzett a több mint százezer magyarból mindössze
4,500, tehát kevesebb mint öt százalék, tért vissza hazájába.2
Ezekre a repatriáltakra vonatkozó adatok azonban csak az 1953
után visszatértekre vonatkoznak, s nem pedig azokra, akik már 1947
végén vagy 1948 folyamán haza kerültek. Az utóbbiakkal
kapcsolatban, akik — mint alant majd látjuk — más kategóriába
tartoztak, egyelőre teljesen sötétben vagyunk. Nem tudjuk, hogy hányat
vittek el belőlük? Benne foglaltatnak-e a fent jelzett 100,000-ben? És
azt sem tudjuk, hogy közülük hányan tértek vissza?
Mielőtt továbbmennénk talán ejtsünk néhány szót arról, hogy
tulajdonképpen mi is volt ez a bizonyos GULAG (magyarosan Gulág,
sőt Szolzsenitszin munkája alapján Gulag Archipelago vagyis Gulág
szigetcsoport)? Az általános véleménnyel szemben a Gulág nem egy
helység, vidék, vagy szigetcsoport volt, hanem a szovjet
rabszolgatáborok ezreit összefogó és adminisztráló központi szervezet.
(G lavnoye Upravleniye Ispravitelno-Trudovykh LAgerey = Javító
Munka Lágerek Főhatósága = Chief Administration of Corrective
Labor Camps.) Ennek a szervezetnek az akronimájából (rövidítéséből)
keletkezett a Gulág szó. Idővel aztán ezt a kifejezést a közhasználat
átvitte az egész szovjet rabszolgatábor-rendszerre, mely az ukrajnai
Dombaszt vidékétől egészen a távolkeleti Kamcsatka félszigetig, a
lappok-lakta Kola-félszigettől a Kurilli-szigetekig, a déli Kaukázustól
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az északi Vorkutáig, és a középázsiai Novoszibirszktől a Lena
sarktengeri torkolatáig terjedt.
Ez a mintegy 5500 mérföld hosszúságú és 2500 mérföld szélességű
(9000 km. hosszúságú és 4000 km. szélességű) terület, tele volt szórva
rabszolgatáborok ezreivel, sőt egyes adatok szerint tízezreivel, ahol a
politikai foglyok milliói szenvedtek és „építették a szocializmust.”
Hogy pontosan hányan voltak, azt nem lehet tudni. Az idevonatkozó
kutatás jelenlegi állása szerint a számuk az egyes időpontokban néhány
millió és tizennyolcmillió között mozgott. A foglyok legtöbbje szovjet
állampolgár volt, akiknek egyrészét már a huszas évek eleje óta
rendszeresen vitték különböző munkatáborokba, hogy ott ingyen
rabszolgamunkával építsék fel az Utópiának szánt Szovjetuniót.

A magyar gulágos rabok kálváriája
Míg az orosz, ukrán, valamint a kaukázusi és középázsiai
kisnemzetek már a két világháború közötti korban megismerték a
brutális szovjet bánásmódot, a magyarság csak a második világháború
végével kezdődően került ilyen helyzetbe. Sztálin és a szovjet
felsővezetés ugyanis el volt szánva arra, hogy Magyarország
világháborús katonai szerepét részben anyagi, részben pedig emberi
munka jóvátétel formájában bünteti. Igy tehát teljesen mindegy volt,
hogy az illető magyar milyen szerepet töltött be a háború folyamán. Ha
véletlenül éppen belekerült a szovjet gyüjtőhálóba — s onnan nem
tudott még magyarországi tartózkodása idején megszökni —, akkor
kérlelhetetlenül az egyik vagy másik szovjet munkatábor lakója lett,
ahonnan a visszatérés szinte reménytelen volt. Sőt, a fent jelzett
statisztikai adatok birtokában azt is nyugodtan mondhatjuk, hogy
legtöbb magyar Gulág-rabnak a sorsa a biztos halál volt.
A fent jelzett több mint 100,000 magyar polgári személy két
különböző kategóriába tartozott: A „malenkij robotosok” és az „elitélt
gulágosok” csoportjába. Az előbbiek általában három, néha négy-öt
évet, az utóbbiak pedig nyolctól tíz évet töltöttek a Szovjetunióban.
Persze ez a kitétel csak azokra vonatkozik, akiknek valamilyen
szerencse folytán sikerült életben maradniuk. A nagy többség ugyanis
elpusztult, s csontjaik most is ott pihennek valahol a végeláthatatlan és
rideg szovjet pusztaság vagy jégmezők alatt.
A „malenkij robotosok” nagyrésze a Nyíregyházát körülölelő
Felsőtisza vidékéről és általában Kelet-Magyarországról származott,
ahol a szovjet katonai győzelem után azonnal összeszedték őket, s
különböző gyűjtőállomások közbeesésével kivitték őket KeletUkrajnába. Legtöbbjük a második magyar hadsereget fölemésztő
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hírhedt Don-kanyar körüli Dombaszt vidékére került. Ott aztán —
szerencséjük vagy szerencsétlenségüktől függően — erdőirtásokon,
gazdasági munkákon, vagy bányákban dolgoztak. Éveken át
életnyomorító körülmények között szenvedtek a hidegtől, éhségtől, és
embertelen munkakörülményektől. Dolgoztak, igyekeztek életben
maradni, és reménykedtek a reménytelennek tűnő egykori
szabadulásukban. Hogy ezek pontosan hányan voltak, s közülük
hányan tértek vissza, erre pillanatnyilag semmi adatunk sincs. Sőt, még
abban sem vagyunk biztosak, hogy ezek a „malenkij robotosok” benne
foglaltatnak-e a jelzett 100,000-ben. Akármennyien is voltak, az
általunk interjúolt személyek véleménye szerint, ezeknek a malenkij
robotosoknak legfeljebb fele, de minden valószíniség szerint csak
egyharmada tért vissza Magyarországra.
A második csoport az „elítéltek” csoportja volt, akiket valamilyen
lehetetlennek tűnő politikai „bűntett” miatt 8-tól 25-évi rabságra és az
azzal járó szovjet rabszolgamunkára ítéltek. Tették ezt pedig a
hirtelenjében összedobott szovjet katonai bíróságok, akik
futószalagszerűen és orosz nyelven ítélték életre vagy halálra oroszul
nem tudó ártatlan áldozataikat. A halálra ítélteket legtöbb esetben
azonnal kivégezték, az életre ítélteket pedig vitték marhavagonokba
tömörítve Kelet-Szibériába, a Bajkál-tó, az Északi Jegestenger, és
Kamcsatka-félsziget közötti hatalmas területre. Ott kellett dolgozniuk
különböző ipari nyersanyagok kibányászásánál és feldolgozásánál, és
ott pusztult el legtöbbjük távol hazájuktól, családjuktól, és szeretteiktől.
Ezeknek az elítélteknek az életkörülményei és lehetőségei még az
előbbiekénél is sötétebbek és reménytelenebbek voltak. KeletSzibériába érve legtöbbjük fel is adta a visszatérés lehetőségének
reményét, és éppen azért is pusztult el. Hiszen ha az ember lelkében
„meghal”, ha nincs már több reménye a szabaduláshoz, akkor előbbutóbb a teste is oszlásnak indul és elpusztul.
Volt néhány, aki a biztos halál tudatában megpróbált megszökni.
Az ilyen próbálkozások azonban Kelet-Szibériából a lehetetlenséggel
voltak egyenlők. Egyik interjúalanyunk (Pintérné Rohr Magdolna)3
elmondott egy ilyen esetet, amikor két férfi nagy előkészületek után
elszökött. Egy erdőig jutottak csak el, ahol néhány nap alatt
elfogyasztották magukkal hozott élemiszerüket, s azt követően pedig az
egyik megette a másikat, csak a megfagyott fejét hagyva meg. Amikor
aztán már ez az „élelmiszer” is elfogyott, az illető szökevény önként
feladta magát. Azt követően az őrök behozták a megevett ember fejét,
és azt tálcára rakva a „kanibálnak” végig kellett hordani a többi rab
előtt, hogy elvegye kedvüket még a szökés gondolatától is. Ezeknek a
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jogtalanul elítélt magyar fiataloknak — legtöbbjük 16 és 22 év közötti
fiatal nő és férfi volt — a helyzete csak Sztálin 1953 márciusában
bekövetkezett halálával változott. A kegyetlen szovjet diktátor halálát
követő hónapok folyamán ugyanis mintegy 1500-at hazaengedtek. A
hazai Rákosi-rezsím akadékoskodásai miatt, azonban további 3,000
csak 1955-ben került haza szeretett és hőn vágyott hazájába, ahol
azonban újabb meglepetésekkel és megpróbáltatásokkal álltak szembe.
Hazatérésük előtt ezeket a hulla kinézésű gulágos rabokat — s ez
vonatkozik mind a melenkij robotosokra, mind pedig az elítéltekre —
először a galiciai Lembergbe (Lvov, Lwow, Lviv) szállították, hogy
repatriálásuk előtt kissé rendbeszedjék őket. Ezért is húzódott
hazaszállításuk a reméltnél tovább. No meg azért is mert a hazai
kommunista rezsim szemében ezek a szerencsétlenek mind háborús
bűnösöknek számítottak, akiket Rákosi és bolsevista klikkje egyszerűen
nem akart visszafogadni hazájukba. Végülis csak erőteljes orosz
nyomásra változott a helyzet, de a határ átlépését követően a magyar
kommunista karhatalom képviselői azonnal éreztették velük, hogy
nincs rájuk szükség, és jobban tették volna ha elpusztult sorstársaikkal
együtt ők is a Szovjetunióban maradtak volna. Az ÁVO közegei azt is
tudtukra adták, hogy Gulág-élményeikről senkinek soha nem
beszélhetnek, s hogy ezentúl csak mint megtűrtek szerepelhetnek a
kommunista magyar társadalomban.
Hazatérésük után, ha a rabszolgatáborokban elszenvedett kínzások
és ott felszedett betegségek ellenére is sikerült életben maradniuk, ezek
a szerencsétlen emberek azonnal szembetalálták magukat a megélhetés
problémáival. A sok évig tartó rabszolgamunka ellenére semmiféle
társadalmi segélyt nem kaptak, sőt még megélhetést jelentő munkát
sem akart nekik senki adni. Ha pedig múltjukat letagadva sikerült
elhelyezkedniük, akkor is mindig magyarázkodniuk kellett a kiesett
évek miatt. Ha pedig a valóság kitudódott, azonnal kidobták őket
állásaikból és kezdhettek mindent előlről. Mindezek ellenére,
legnagyobb fájdalmuk az volt, hogy soha senkinek — sok esetben még
ifjabb családtagjaiknak — sem beszélhettek szenvedéseikről. Legtöbb
esetben még saját gyermekeik is csak a rendszerváltást követő
hónapokban tudták meg az igazságot, és akkor is nehezen akarták
elhinni a valóságot. Éppen ezért volt az, hogy a volt gulágosok szinte
kivétel nélkül mind csak volt gulágosokkal léptek házasságra, akikkel
sok esetben már a Gulágon találkoztak, legalább is futólag. A közös
élmény, a közös szenvedés, és a közös társadalmi kiközösítés
összehozta őket, épp úgy mint valamikor a középkorban a leprásokat.
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Gulág-kutatásaink jelenlegi állása
Egy korábbi próbálkozás után 4 2003 nyár eleje óta foglalkozunk
intenzíven a Magyar Gulággal. Tesszük ezt pedig úgy, hogy — az
idevonatkozó gyér tudományos és memoár irodalom tanulmányozása
mellett — volt gulágosokat interjúolunk. Eddig mintegy nyolc hetet
töltöttünk el ezzel a ténykedéssel: hat hetet az idei nyár első felében, és
négy hetet az ősz folyamán. Ez alatt a két hónap alatt mintegy két tucat
„malenkij robotost” és fele annyi „elitélt gulágost” interjúoltunk, illetve
vettünk hang- és videoszalagra. Ugyanakkor további sok tucat
interjúszövegét és néhány interjúfilmet is tanulmányoztunk. Az
előbbiek közül a legjelentősebbek Szebeni Ilona 5 és Kormos Valéria 6
interjúkötetei, az utóbbiak közül pedig Sára Sándor „Magyar nők a
Gulágon” című filmje. Ugyancsak nagy jelentőséggel bír a volt Gulágrab, a nagykanizsai Rózsás János munkássága, aki a saját részletes
Gulag-naplóján7 kívül az egyetlen magyar Gulag Lexikon-nak is a
szerzője. 8
A mai napon Sára Sándor öt órás dokumentum-filmjéből mutatok
be egy rövid részletet. Az ebben szereplő nők mind fiatalon (16-20 éves
korukban) kerültek a szovjet Gulágra, és mind az „elítéltek”
kategóriájába tartoznak. Az interjúk 1991-ben, a film pedig 1995-ben
készült el. Néhányat az ott szereplők közül mi is meglátogattunk és
interjúoltunk, s többen ezek közül már nincsenek is életben. Ezek a
sokat szenvedett nők elérték azt a kort, amikor már sorban hullanak el.
Éppen ezért szükséges, hogy ezt a munkát befejezzük még mielőtt
ennek az embertelen tömegrabszolgaságnak utolsó élő tanúi is a
másvilágra költöznek.
JEGYZETEK
1. A magyar elhurcoltakkal kapcsolatos statisztikai adatok igen hiányosak,
egymásnak sokszor ellentmondók, és egymástól nagyon eltérő számadatokat
tartalmaznak. A viszonylag jobban dokumentált hadifogjokkal ellentétben, igen
bizonytalan az elhurcolt polgári személyeknek a száma, s még bizonytalanabb az, hogy
ezek közül hányan tértek vissza hazájukba. Az egyik legjobb idevonatkozó összefoglaló
munka a MTA Történettudomány Intézetében miködő Stark Tamás írása: „Magyarország
második világháborús embervesztesége” (Budapest: MTA Történettudomány Intézete,
1989).
2. Ezeket az adatokat használja Sára Sándor is 1995--ben megjelent „Magyar nők a
gulágon” dokumentum-filmjében, de nem jelzi, hogy ezek az adatok magukban foglaljáke a malenkij robotosokat, illetve azokat, akiknek legtöbbjét — akik életben maradtak —
már 1947 végén visszaszállították.
3. Pintér Károlyné Rohr Magdolnát, aki jelenleg a Magyar Gulág Alapítvány
elnöke, 2003 október 30-án interjúoltuk Budapesten. Visszaemlékezéseit hangszalagra és
videoszalagra vettük. Rohr Magdolnát két évvel korábban Stefka István is interjúolta,
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mely interjúszöveg a budapesti Magyar Nemzet egyik 2001 januári számában jelent meg.
Szövegét Faber Papp Erika angolra fordította és egy általunk ismeretlen amerikai
folyóiratban meg is jelentette. (Az angol szöveget a forrás megnevezése nélkül kaptuk
kézhez.)
4. Lásd Ágnes Huszár Várdy, “Forgotten Victims of World War II: Hungarian
Women in Soviet Forced Labor Camps,” in “Ethnic Cleansing in Twentieth-Century
Europe”, ed., S. B. Várdy, T. H. Tooley, and A. H. Várdy (New York: Social Science
Monographs, Columbia University Press, 2003), pp. 503-516; Várdy Huszár Ágnes,
„Magyar nők szovjet kényszermunkatáborokban, 1944-1949”, in Valóság, 45. évf., 11.
sz. (2002. november), pp. 29-35; és Várdy Huszár Ágnes, „Elhurcolt magyar nők
kényszermunkán a Szovjetunióban, 1944-1949”, in A XLII. Magyar Találkozó
Krónikája, szerk. Somogyi F. Lél (Cleveland: Árpád Könyvkiadó Vállalat, 2003), pp.
161-171.
5. Szebeni Ilona. „Merre van a magyar hazám? Kényszermunkán a Szovjetunióban,
1944-1949”. (Budapest: Piremon Kiadó, 1991).
6. Kormos Valéria. „A végtelen foglyai. Magyar nők szovjet rabságban, 19451947”. (Budapest: Kairosz Kiadó, 2001).
7. Rózsás János. Keserű ifjúság - Éltető reménység. Szovjet fogságom naplója, 3dik kiadás (Budapest: Püski Kiadó, 1999). Korábbi kiadások: München: Új Látóhatár,
1986; második kiadás: Budapest: Szabadtér Kiadó, 1989.
8. Rózsás János. Gulag Lexikon (Budapest: Püski Kiadó, 2000). Itt meg kell
jegyeznünk, hogy ez nem egy hagyományos értelemben vett lexikon, amely tartalmazná a
Gulaggal és a Gulag történetével kapcsolatos összes fontosabb információt; hanem
lényegében egy életrajzi lexikon, amely körülbelül 4000 volt gulágosnak a rövid, sok
esetben csonkán maradt életrajzát tartalmazza, egy rövid történelmi bevezetővel.

Col. Németh Róbert, dr. Nádas János és dr. Kranyik Róbert a szünetben
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Robert D. Kranyik (Connecticut):

SEARCHING FOR WORDIN AVENUE
“Searching for Wordin Avenue” is a film created by a faculty
group at Sacred Heart University. It is the story of the generation of
Hungarian immigrants on whose shoulders we now stand. It is the
story of our family and others like ours.
Part of the film dramatizes the trying nature of leaving one’s wife
and children behind to migrate to America. A second part of the film
focuses on life in the West End (“Hunktown”) of Bridgeport, a place to
which many of our ancestors gravitated from Ellis Island, or after a
brief period spent in the coal mines of Pennsylvania or the factories of
New Jersey. A later segment of the film re-enacts the movement of the
family from “Hunktown” to a small plot of land in Fairfield.
This was a common occurrence. As soon as an immigrant family
could save enough money, they purchased a plot in Fairfield where
they could have a garden, and eventually build a house.
The personalities interviewed in the film were all people whom I
knew in real life.
Mary Katona was a family friend and became a beloved Town
Clerk in Fairfield.
Her family farm was directly on the site of Shaw’s Supermarket on
Black Rock Turnpike. It was complete with an old Hungarian well.
The driver of the team was also an old family friend, Joseph Sipocz.
He and his family ran the Sipocz Arrowhead Farm on Stillson Road
just behind Penny’s Diner. The site where I picked strawberries for
five cents a basket is now the location of an upscale condominium
development. In later years I would meet Joe along Black Rock
Turnpike, driving his station wagon with its sign “Sipocz Arrowhead
Farm”. I called him the quintessential Hungarian, and he always
chuckled about that.
Please note the credits at the end of the film. They include
Michael and Margaret Kranyik, my aunt and uncle, and James Kranyik,
my father. I was with them when they were interviewed concerning
their memories of the first generation.
This film is a memorial to them as well as to that first generation of
brave and resourceful people.
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FILMSOROZAT BEMUTATÓ a Magyar Kongresszuson
DESCRIPTIONS OF FILMS INTRODUCED FOR
CULTURAL BENEFIT at the 43rd Hungarian Congress
Descriptions of Films
Budapest. In English, approx. 1 hour; Highlights of beautiful &
historical places to visit in Hungary’s capital and largest city;
Distributor: TN Film Productions, 535 W. Fairview, Sierra Madre, CA
91024
Flowers in the Snow. A Sampler of Hungarian Embroidery. In
English, approx 1 hour; Traces History of Hungarian Embroidery in all
major regions of Hungary, explains stitching styles, with commentary
from 3 expert Hungarian-American Needleworkers: Sister M. Edith
Németh of PA, and Elizabeth Madzsar & Clara Thurner of Cleveland,
OH; Produced by Cleveland Hungarian Heritage Museum & Society
w/ partial funding & support from the Ohio Arts Council; Distributor:
Cleveland Hungarian Heritage Society, PO Box 24134, Cleveland, OH
44124; Tel: (440) 442-3466; www.jcu.edu/language/hunghemu.htm;
E-mail: magyarmuzeum@hotmail.com
Fodor’s Hungary. Fodor’s Hungary. In English, approx. 1 hour;
Released in 1989, right before the fall of Communism, before political
changes, to be viewed as historical document. Includes all major cities
and regions of Hungary, interviews with producer Eugene Fodor
(Hungarian-American) and also Paul Kovi, Hungarian-American chef
& author. Distributor: TravelWorld Video, PO Box 125, Drawer 777,
Fort Worth, Texas 76101
(The) Hungarian Parliament, Filmed in 1992;
Musical
accompaniment, a little English at end; Color, 13 minutes; Distributor:
Magyar Marketing, PO Box 2363, Youngstown, OH 44509; 1-800786-7851; http://www.magyarmarketing.com/ Can e-mail from
website.
(The) Hungarian Spark in America, In English, 12 minutes; Short, but
information packed film about contributions of famous HungarianAmericans; Distributor: American Hungarian Foundation, Mailing
Address: P.O. Box 1084, New Brunswick, NJ 08903. Contact: August
J. Molnar, Tel: (732) 846-5777; Fax: 732-249-7033; Email:
info@ahfoundation.org, Copies may be available from Cleveland
Hungarian Heritage Museum, see contact information under “Flowers
in the Snow” film.
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(The) Hungarian State Folk Ensemble, Artistic Director Sándor Timar,
folk dances of Hungary by professional and semi-professional dancers;
Distributor: Hungarian Video Center, 11906 Madison Ave., Cleveland,
OH 44107 (216) 221-0330
Highlights and Tragedies in Hungarian History. Orig. from Hungarian
TV - adapted from the series „Magyarok Cselekedetei”- “The Deeds of
Hungarians,” on MTV Hungary, Re-edited with English text by
Canadian distributor, approx. 1 hour: Distributor:
HungarianCanadian Cultural Center, 840 St. Clair Ave., Toronto, ON Canada
M6C1C1; E-mail: hungarian@sympatico.ca
Hungarian Video Cookbook [22 authentic recipes, in English, Dishes
prepared by Chef Kálmán Kála, renown chef of the Forum Hotel in
Budapest, recipe booklet included, dishes include Fish soup-Halászlé,
Chicken with Pancakes (Palacsinta) “Szamos” Style, Pork Chop
“Debrecen” Style, Fillet of Veal “Magyaróvár” Style, and much more
Approx. 1 &1/2 hours; Distributor: European Video Distributors, PO
Box 7131, Burbank, CA
91505-7131
(818)
848-5902;
http://www.net.hu/evd/; or from Magyar Marketing, PO Box 2363,
Youngstown, OH 44509; 1-800-786-7851; Can e-mail from website:
http://www.magyarmarketing.com/
Hungary, Land of Hospitality, in English, approx. 55 minutes; Tour of
Budapest, also Lake Balaton, Pécs including the Zsolnay Porcelain
Factory, horses and “csikós” [cowboys] on the Great Plain, Eger,
sampling Tokay wine, and much more; Distributor: International
Video Network, 2242 Camino Ramon, San Ramon, CA 94583; 24
Scala Street, London WIP ILU
Hungary- A Video History, Part One, “Árpád Hungary” Pre-History to
1301,” 42 minutes; Hungary - A Video History, Part Two, “The
Golden Age of Hungary (1301-1437”; 40 minutes; Hungary - A Video
History, Part Three, “Hungary In Greatness and Decline (14371526),” 48 minutes; All directed by Roger Conant; All in English;
Part of “Nations of Eastern Europe” Series, Prepared in cooperation
with the National Széchenyi Library (Budapest) and the Institute of
History of the Hungarian Academy of Sciences. Contact Indiana
University, Central Eurasian Studies, Goodbody Hall 157, 1011 East
3rd St. Bloomington, IN 47405-7005. Tel: (812) 855-2233; fax: 812855-7500; E-mail: ceus@indiana.edu.
Kassától Pozsonyig. In Hungarian, approx. I hour. A tour of the
“Felvidék” or “Upper Hungary,” today a part of Slovakia. Distributor:
TN Film Productions, 535 W. Fairview, Sierra Madre, CA 91024
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Marie, Légende Hongroise [Marie, Hungarian Legend], French film,
no dialogue, filmed in Hungary in early 1930s in actual villages,
churches, & Budapest, directed by Hungarian-French Paul Féjos,
released by Gaumont Studios in 1932, black & white feature film, 70
minutes; An innocent servant girl is seduced and abandoned. Scorned
by her village, she leaves for Budapest. Ultimately, her sacrifices and
suffering result in the rescue of other girls in her position. Fascinating
historical glimpse into how another European country interpreted
Hungary in the first third of the 20th century. Distributor: Les
Documents Cinématographiques, 38 Avenue des Ternes, 75017 Paris,
Tel. 01 45 72 27 75; Fax. 01 45 72 52 71, doc_cine@club-internet.fr
PAX-TING Emlék Tábor 1939-1989; In Hungarian, approx. 1 hour;
Highlights of the 50 Year Jubilee Camp at Fillmore, New York, in
Summer of 1989, for Hungarian Girl Scouts of all ages and from all
over the World; Distributor, Video Communications Unlimited, 32649
James, Garden City, Mich., 48135, Géza J. Kogler (313) 261-6043
Regnum Marianum: Hungary, Land of Our Lady. “Mária Országa”;
1992; Travelogue featuring churches and other religious structures in
Hungary, mostly musical accompaniment, a little English narration at
end, approx. 20 min.; Distributor: Magyar Marketing, PO Box 2363,
Youngstown, OH 44509; 800-786-7851; www.magyarmarketing.com.
DISCLAIMER: - This list of titles & sources is provided as a public service only,
availability is not guaranteed. Mention of a film does not imply endorsement of, nor
affiliation with, contents of a film, producers of the film, nor distributing organizations,
on the part of the Hungarian Congress. Availability of & cost of copies to the general
public are at the discretion of the distributor, information provided above was usually but
not always taken from the film jackets. Films were chosen solely for their cultural
interest and availability. The Hungarian Congress receives no monetary gain from, nor
does it seek to promote or advertise these films.

John Ridland (California):
ABOUT THE BOOK JOHN THE VALIANT
BY SÁNDOR PETŐFI
Translated by John Ridland
Arguably the greatest and most popular poem in the Hungarian
language, Petőfi’s spirited folk epic, recounting the adventures of
Johnny Grain-o’-corn, a young and ‘valiant’ shepherd boy, is an
engaging and highly readable story with all the charm and romance of
an immortal fairy tale.
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After a reluctant goodbye to the beautiful Nelly, Johnny embarks
on a series of incredible adventures that take him through forests, lands
and seas, and in the company of bandits, giants and wicked witches. As
he reunites a French princess with her father, he must choose whether
to accept the king’s gracious offer to ascend to the throne of France, or
to return to his beloved Nelly…
The author, Hungarian poet and patriot Sándor Petőfi (1823–49),
extended the range of his nation's poetry beyond any predecessor,
creating an important new synthesis of poetic techniques and realistic
subjects.
This translation has a foreward by poet, translator, editor, critic and
artist, George Szirtes who has published thirteen collections of poetry,
from The Slant Door (Secker, 1979) to The Budapest File (Bloodaxe,
2000) and An English Apocalypse (Bloodaxe, 2001). He is currently
working on Sándor Márai's new book as a follow up to the bestseller
Embers. (A film version of Embers is in production at present.)
In the USA, the book is available for $15.95 from: Trafalgar
Square, PO Box 257, Howe Hill Road, N. Pomfret VT 05053. Phone
1-800-423-4525, tsquare@sover.net.

Dr. John Ridland (California) előadása: John the Valiant – János Vitéz
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IX.
BEKÜLDÖTT ELŐADÁSOK
Dr. vitéz Lengyel Alfonz (Sarasota, FL):

MUSEUM OF THE HOUSE OF TERROR
History of the Building
The Museum is located in Budapest (Hungary) at Andrássy Street
60. The very famous architect Adolf Feszty designed this NeoRenaissance building in 1880 for a residential apartment house. It was
owned until 1936 by the Perlmutter family. Although the use of the
building has changed several times the outside appearance has stayed
the same.
From 1937 the Hungarian National Socialist Movement of Ferenc
Szálasi rented some part of the building. In 1940 the Arrowcross Party
until the Russian occupation of Budapest used the whole building for
its Headquarter.
At the beginning the building was only used as administrative
center of the Party. However, from October 1944, when the Hungarian
Nazi „leader” Ferenc Szálasi aided by the German SS, took over by
force the Hungarian Royal Regime, one part of the build-ing was used
as a transit jail for those who resisted to the Nazis.
From February 1945 to November 1956, the Communist Secret
Police (AVH) occupied the building. It was then extended with underground corridors to the whole block, and transformed the basement to
prison cells, and torture chambers. After 1956 the name of the Communist Secret Police changed (AVO) and moved to other locations.
The building, after hiding the torture chambers and prison cells,
was used as offices for different enterprises and partly for a club for the
Communist Youth Organization (KISZ).
In year of 2000 the Central & Eastern European Foundation for
Historical and Sociological Research bought the building in order to
transform it to a museum for the memory of the “Dark Side of Recent
History of Hungary.”
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The Museum
The Museum, with the aid of high tech equipment, authentic
music, audio visual aid, and other timely equipment, is good at
informing the visitors, about the two bloody, Nazi and Communist,
dictatorships. The Nazi Arrowhead Party used this building only for
four months, but the Communist Secret Police used it for eleven years.
The Secret Police, tortured not only who resisted Communism or
refused to join the collective farm system, but a great number of people
who were considered “westerners,” no matter that they, actually at the
request of the Allied Forces, worked underground against the Nazis
with the Communists and Socialists.
Not only the head of the Hungarian Roman Catholic Church,
Joseph Cardinal Mindszenty, and other church leaders, although they
resisted the Nazis, were tortured here by the Communists, but also,
after the “historical” Socialist Party was forced to merge with the
Communist Party, a great number of Socialists, and National Communists (Titoists) were tortured, or died in the basement of this
building.
Ironically, the Communist Interior Minister, László Rajk, the
originator of the Hungarian Communist Secret Police, and the head of
the Secret Police, a former tailor, Gábor Péter, at the order of the
Soviets, both were tortured in this building, which they served faithfully. They had no mercy, when Moscow felt suspicious about them;
even they were responsible of a great number of deaths at the order of
the Soviets. The Museum is properly, without any bias, well presenting
these dark sides of recent history of Hungary.
The corridors, and the rooms, according to their holdings, named
as: (1) The Room of the Gulag to pay tribute to those, who perhaps not
all were tortured in this house, but died in modern „slavery” in the
Soviet gulags. The floor is covered with the map where the Hungarians
were transported and some of them exterminated. (2) The Room of
Forced Relocation and Deportation without trial. These rooms with
photo documentations recollecting the suffer of those families, who
were in the middle of night raided by the Secret Police, forced into the
„black car” and disappeared to an unknown location in the countryside,
or a Camp of Concentration. (3) The Room of the year of 50s. The
visitors, with the aid of audio equipment are able to listen to the
speeches of the Hungarian Stalinists Communist leaders. (4) The Room
of Communist Propaganda. The visitors could read on the wall, and
hear the most ludicrous, and ridiculous propaganda of the Communists.
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(5) The Room for the Soviet Advisors: The Museum in this room
revealed the activities of the Soviet advisors, how they controlled, and
carried out the orders of their comrades from Moscow. (6) They were
some other important rooms, which demonstrated how some of the
Nazis changed coats and became communists; the forced contribution
of the peasants with their produces to the state; etc.
The most shocking part of the Museum is the row of prison cells in
the basement, the torture chamber, the room of the executions, and the
wall on which the name of the martyr political prisoners are listed.
They were executed between 1945-1967.
The Museum also reserved place for historically commemorating
the Revolution of 1956 against the Soviet Communist system, the
terror which followed the abortive revolution, the exodus of the people
to the west, and finally, under Prime Minister Joseph Antall, the
withdrawal of the Soviet Forces from Hungary.
The greatness of the Museum is that it does not create hate, just
presents the historical facts of the survival of a nation through both
Nazi and Soviet styles of dictatorship.

vitéz Radnóthy Károly:

KÜLÖNÖS EMLÉKEK
Hazátlanságom kezdetén, az ausztriai Feffernitz Magyar Tábori
Színházhoz kerültem, ahol színészi mivoltom sokat segített a hazátlanná vált magyar testvéreink életkedvét visszahozni.
1947 őszén életünk komolyabb rendezést igényelt. Franciaországba kerültünk, ahova egyéves mezőgazdasági kötelezettséggel fogadtak.
Azt az évet, a francia nyelv tökéletesítésére használtuk, s ahogy az év
vége felé értünk, elkezdtük az újságokat böngészni. Egyszer csak ráakadtunk egy különös hirdetésre.
A francia kormány szakiskolákat indított különböző szakmák
részére, mert a háború után olyan nagy szakember-hiány volt, hogy
bizonyos iparágak kellemetlen helyzetbe kerültek. „Próba szerencse”
alapon, Imre öcsémmel jelentkeztünk a fémipari szakiskolába. A felvételi vizsga kitűnően sikerült, s egy hét múlva, Közép-Franciaország
egy kisebb városába, Romilyiba kerültünk.
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A kormány nagyon sovány fizetéssel segített, de a remény
megvolt, hogy ha jól végezzük az iskolát, a fémipar bármely ágába
kerülünk, komoly fizetésért dolgozhatunk.
Az iskolaidő sok meglepetéssel szolgált, de az egyik legnagyobb
az volt, hogy vasárnap templomba menve, legelőször is én, aki otthon
az egyik legnagyobb egyházi vegyeskarnak voltam a tagja, rögtön a
kórusra mentem. Az ajtó zárva volt. Tudtam, hogy vannak bent, így
halkan megkopogtattam az ajtót. Egy fiatalember kinyitotta s azt
mondta, hogy csak énekkari tagok mehetnek be. Megkértem, hogy
engedjen be, mert én egy nagy énekkarnak a tagja voltam otthon, s
szeretnék legalább egyszer, a kórusban lenni. Beengedett. Ahogy az
orgonához mentem, nem akartam hinni a szememnek.
Egy 55-60 év körüli hölgy orgonált, aki teljesen vak volt. A
szünetben megkérdeztem tőle: „Madame, megvan a könyvében a
Gounod Ave Máriá-ja?” Elkezdett lapozni különös könyvében, s
egyszer csak örömmel mondta, hogy megvan! Majd azt a férfit is megkérdeztem, aki a hölgyet irányította a miserészek beállításában:
„Monsieur!, elénekelhetném? – Ó, ja... – válaszolt.
Ahogy elkezdtem, a plébános úr hirtelen megfordult az oltár előtt,
s egy percig bámult fölfelé. Mikor befejeztem, az egész énekkar rázta a
kezemet. A meglepetés viszont akkor jött, amikor a mise végén kimentünk. A nép úgy körbefogott, hogy szinte zavartan jöttünk Imrével.
Mindenki egyszerre beszélt, simogatták a kabátom ujját. Azon
törtem a fejemet, mikor lesz ennek vége?
Egyszer csak jött a plébános úr, tolta félre az embereket, kiabálva:
„Hol van a monsieur, aki énekelt?” Elkapta mindkét kezemet, s úgy
rázta, nem tudtam mitévő legyek. „Chère monsieur! Köszönjük az
Úrnak, hogy ide vezérelte hozzánk! Jöjjenek hozzám ebédelni”. –
Amint vége volt az ebédnek, kezdett érdeklődni, hogy kerültünk ide,
milyen célból és meddig leszünk itt? Mikor megtudta, hogy iskolán
vagyunk, nagyon örült.
– „Akkor remélem, minden vasárnap látatjuk!”
– „Sajnos, esetleg csak minden második vasárnap, mert szüleink és
kis lánytestvérünk – egy 25 km-re levő kis faluban vannak, ahova
minden második vasárnap elmegyünk”...
Megköszöntük a kedves vendéglátást s megígértük, hogy ha csak
lehet, jövünk a templomba.
Egy péntek délután a plébános úr üzenetét hozta egy fiú, hogy
legyek szíves itt maradni, mert vasárnap jön a Troyesi (ejtsd: Troá)
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püspök, úr és délután kimegyünk a Kálváriára. Hát maradtunk, és du.
kimentünk a hegynek nevezett nagyobb dombra, s akkor láttuk csak,
hogy ki van építve Kálváriának.
Őszintén szólva nem tudom, milyen alkalom volt ez, mert nem
húsvét idején történt. Egyszer csak a püspök úr odafordul hozzám:
„Monsieur ön az a nagy énekes?”
– „Hát énekes vagyok, de csak olyan nagy, amilyenre az Úr
kiszabott” – válaszoltam. – Elmosolyogta magát s kért, hogy énekeljek
újra. Ahogy végeztem, a püspök úr kivett a táskájából egy kis keresztet,
amelyen az egyházmegye jelvénye volt, bekerítve egy ismert hazafias
közmondással: „Isten – Haza”, de nem volt a király. Alul pedig
„Diocése de Troyes”.
Számomra nagy meglepetés volt. Mély tisztelettel megköszöntem,
s szinte villámszerűen működő fantáziám azt hozta elém, hogy –
ősapánk, Attila elé is a Troyesi püspök ment a város kapuja elé.
Most, hogy ismét eszembe jut, kénytelen vagyok arra gondolni,
hogy művelt idegenektől nagyobb megbecsülésben részesültünk, mint
saját fajtánktól!

Farkas Tarnói Enikő előadás közben
(Somogyi F. Lél)
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Farkas Tarnói Enikő:

A MAGYAR NŐK CSÖNDES
POLITIKAI ELLENÁLLÁSA
A gondolatok közlésének legismertebb módja a beszéd és az írás.
Ennek ellenére az érzelmeket ki lehet fejezni más úton is. Példaúl a
törzsi kulturákban élő észak-amerikai indián nők kifestették magukat
amikor harcolni készülnek hogy a harci hangulatot kifejezzék. Egy
másik érdekes példája a beszéd nélküli gondolat közlésének a virágnyelv használata ami a késő antik világ óta a középkoron keresztűl
népszerű volt Europában. A virágnyelv használata különösen jól ismert
a korai 19 szazadi felújítás után. Egy példája a virágnyelv használatának az, hogyha egy nő kapott egy virág csokrot, amiben
harangvirág volt, ez azt jelentette, hogy az imádója levelet szeretne
kapni. A piros tulipán küldése szerelmi vallomás volt. A virágok
jelentését könyvekből tanulták.
Egy hasonló beszéd nélküli gondolat közlő formát ismertem fel a
himzések mintáiban és ruházatban. Az utóbbi években az érdeklődésem
egyre inkább elmélyűlt a kézimunkák mintájainak eredete iránt és az
iránt, hogy még milyen érzéseket fejeznek ki. Ezzel párhuzamosan az
öltözködésben is találtam rejtett üzeneteket, amelyek szavak nélkül
mondtak véleményt.. Az egyik ok, ami felkeltette az érdeklődésemet e
téma iránt a Reneszánsz festők szimboluzmusának tanulmányozasa
volt. A második befolyás az volt, hogy probáltam megérteni egy
eseményt a saját életemből, ami végzetessen befolyásolta sorsom
alakulását. A hímzés minták alakulása történetének kutatása során
különösen érdekesnek találtam azokat a példákat, ahol a magyar nők a
politikai érzelmeiket kifejezték kézimunka mintájábn, és az
öltözködéssel. Ezek a rejtett üzenetek nemcsak a textiliákban fordúlnak
elő, ugyancsak megalálhatók különböző, más tárgyak dekorációjában,
például a tojás, a kerámia és a bútor festésében is. A férfiak is fordultak
ehhez a vélemény kifejezési módhoz, de az esetek többsége a nőkkel
van összekötve.
A magyar nők politikai érzékének a kifejezésére szolgáló egyik
legfontosabb szimbólum: a díszmagyar. A mai díszmagyar a következő
ruha darabokból áll: hímzett fűző, csipkés ingváll, gyöngyös párta,
(férjes hölgyeknek a párta alatt csipke fátylat illik viselni), csipke
kötény és a hímzett brokát szoknya. Régebben strucc tollat, kocsag
tollat vagy rezgőt is viseltek a nők a hajukban. A gyöngyös párta ősrégi
eleme a magyar női viseletnek, úgy, mint a toll. A díszmagyar többi
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része a reneszánsz művészeti stílus behatása alatt alakultak ki. Amikor
Mátyás király Aragoniai Beatrix nápolyi olasz hercegnőt elvette
feleségül, az magával hozta az udvartartásához tartozó művészeket,
szabókat címer festőket, szakácsokat, filozófusokat. Ezek a mestermeberek és művészek már az olasz város államokban (Firenze,
Róma) kifejlődött új művészeti stílust, a reneszánsz formakincset
használták. Beatrix ruha-viselete a Mátyás korabeli udvari női viseletet
befolyásolta. A magyar reneszánsz rövid életű volt, mert a korai16-ik
században az Ottomán török birodalom meghódította Magyarországot.

Farkas Enikő (New York) kalocsai csipke hímzett munkájával
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Az ország három részre szakadt és a megszállás következtében az
ország lakossága erősen megfogyott. Erdély független maradt, ami
most Magyarország, az nagyrészben Ottomán uralom alá kerűlt.
Amikor a törökök végre ki lettek verve, az elnéptelenedett ország az
ausztriai Habsburgok uralma alá került. Ausztria uralmát nem fogadtuk
el, és több alkalommal sikertelen harcokat folytattunk az osztrákok
kiveréséért. A török hódoltsag alatt a magyar nemes nők megtartották a
reneszánsz mintára kialakult udvari viseletet. Egy korai példája ennek a
viseletnek a korai 17-ik századból: Brandenburgi Katalin, Bethlen
Gábor erdélyi fejedelem feleségének ruhája. A ruhát a Nemzeti
Múzeumban meg lehet nézni a mai napig. A nemes fémszállal hímzett
szoknya és a hímzett mellény, a legkorábbi példája annak a nemesi
viseletnek, aminek elemei a mai napig is a díszmagyar részeit alkotják.
Egy kicsit későbbi példája a magyar úri női viseletnek az 1687-ből
Thököly Éva, Eszterházy hercegnő esküvői ruhája. A képen jól látható
az éppen kialakúlt és divatba jött vert csipke kötény. Brandenburgi
Katalin ruháján még nem volt csipke. A Velencei tűcsipke volt a
legrégebbi csipke fajta, de nagyon drága volt, leginkább férfiak,
fejedelmek viselték. A vert csipke olcsóbb volt, és a nők ruháját az
díszítette.
Ez a viselet tovább élt a hódoltság ideje alatt, de a 18-ik század
végére, a Rákóczi felkelés elbukása után a főnemesség feladta a
magyaros típusú ruhák viseletét és igyekezett a bécsi divathoz igazodni.
A közhangulat nagyon elkeseredett volt, mert nem látszott remény arra,
hogy valaha is a Habsburgokat sikerül Magyarországról kitessékelni.
Az arisztokrata hölgyek viselete a német, angol és olasz viseletet
utánozta. Nagy Géza írja a „Magyar viselet történetébenÍ, hogy a 18-ik
század végére a párták és gyöngyös főkötők olyan ritkák lettek, hogy
amikor az erdélyi hölgyek magyar viseletben akartak elmenni egy
császári fogadásra, nem találtak a pártákat. Kölcsön kellet kérni, mert
nem lehetett venni. A késő 18-ik és a korai 19-ik század elején a
magyar stílusú ruhák viselése kezdett megint divatba jönni, mint
csöndes ellenállás a Habsburgok ellen. Amikor a budai magyar
arisztokrata hölgyeket bemutatták Mária Terézia királynőnek az
udvarnál, magyar nemesi stílusú ruhában, azaz díszmagyarban mentek
el. Ezt az eseményt még egy amerikai újság is megemlíti,
illusztrációval mutatva az. audencián résztvevő hölgyeket magyar
ruhában. 1780-ban II. József, Mária Terézia fia lett a császár. II József
németesítő törekvése többet tett a magyar nemzeti szellem felébredéséért, mint bármi más. A nemzeti kultúra iránti érdeklődés
ébredésének egy másik megnyilvánulása volt a Peleskei Notáriusban is
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megemlített magyar viselet felújítása. 1792-ben Ányos Pál, egy Pálos
barát írt a magyar viselet megőrzésének a fontosságáról, egyformán
fontosnak tartva a viselet megőrzését a magyar nyelv megőrzésével.
Ausztria nem engedte a magyar ipart kialakulni, többek között nem
volt textil gyártás. A magyarok befektetésével kezdődött a textil gyártás
Magyarországon. A magyar arisztokrata és középosztálybeli nők
támogatták a magyar textil ipart azzal, hogy a magyar gyárakban
gyártott anyagból készült ruhákat viseltek a jótékonysági bálokba. Ez
az anyag kék színű volt fehér pettyekkel. Batthyány grófnő, Károlyiné
és Kossuth Lajosné ilyen kék pettyes anyagból készült ruhákban
mentek el a bálokba.. Ugyanakkor divatba jött a háromszínű kokárdák
viselése és a gyöngyös dekorációk, többek között a gyöngyös főkötők
viselése.
1848 március 15.-én forradalom tört ki a a Habsburgok ellen A
nemzeti érzés egyik megnyílvánulása volt a nemzeti színek viselése,
például a nők háromszínű főkötőket viseltek, a lányok a gyöngyös
pártákat viselték ismét.
Az 1848-as forradalom el lett tiporva az orosz cár segitségével.
1851-ben egy amerikai Charles Loring Brace aki a Children’s Aid
Society alapítója, elutazott Magyaroszágra, hogy személyessen lássa
azt, hogy az osztrákok miként álltak bosszút a magyarokon. Írt egy
könyvet az élményeiről, „Hungary in 1851” címmel, ami kitűnő formunka az 1848 utáni közhelyzetről Magyarországon. Egyike az érdekes
történeteknek, amit megemlített, hogy egy kisfiút börtönbe zártak a
hatoságok, mert kék színű ruhát viselt. Egy bizonyos árnyalata a
kéknek, a búzavirág kék viselése meg volt tiltva, mert a 48as honvédek
egyenruhájának a színe volt. A kisfiú nyilván azért viselte a kék ruhát,
mert a mamája varratta neki pontossan abból a célból, hogy kimutassa a
hűségét az eltiprott forradalom iránt. A piros-fehér-zöld színek viselése,
ugyancsak meg volt tiltva, de Loring megjegyzi, hogy a hölgyek mégis
becsempészték a ruhájukba.
Egy szomorú eset az önkényuralom éveiből Maderspachné
története, aki egy nemes hölgy volt Szebenből. A férje harcolt a 48-as
haborúban. A lakói elégettek egy Ferenc József hasonmására formázott
bábut. Ezért Maderspachnét arra bűntették a hatóságok, hogy 350
katona seprűzze meg, amint végighaladt a seprűk között. Maderspachnénak sikerült a seprűből szerezni annyit hogy egy karperecet
készitett belőle magának, amit viselt. Végülis beleőrült a seprűzés
megaláztatásába. Maderspachné seprűzését Haynau rendelte el, aknek a
bece neve a „bresciai hiéna” volt, az olaszországi vérengzései miatt.
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Divatba jött, hogy Haynau seprűjéből kis darabokat aranyba foglaltak a
nők és brossként viselték.
A nők ugyancsak viseltek nehéz karpereceket, amik a foglyok
béklyóira hasonlítottak. Együttérzésüket ezzel mutatták ki a politikai
foglyok iránt, akiket Aradon és Temesváron tartottak börtönben. A
tizenhárom 48-as miniszter aradi kivégzése után a magyar nők azzal
fejezték ki szomorúságukat és felháborodásukat, hogy karpereceket
viseltek, amelyeket politikai foglyok készitettek a börtönben. A
karperecen a láncszemek kivégzett miniszterek vezetéknevének első
betűjét tartalmazták, amelyek egy mondatot képeztek, ami az örök
gyászt jelentette. A szöveg ez volt: A piros vérrel áztatott temető derűl
nekünk szebb létre kilátást. A nevek: Poltenberg, Vécsey, Aulich,
Török, Desewffy, Damjanics, Nagy, Scheidel, Lázár, Lahner,
Leiningen, Kiss, Knézics. Ez az információ M.E.-től jött, akinek a
családjában volt egy ilyen karperec, amit ő még látott. Ugyancsak volt
egy-egy halálfej a karperecen. Természetesen a hatóságok rájöttek a
karperecek jelentésére és a viselésüket törvény által megtiltották és
büntetés alá esett.
A nők csöndes politikai ellenállása a forradalom leverése után
nagyon sok érdekes módon lett kifejezve. A nők belevarrták ruhájukba
a forradalom emlékeit, egy zászló darabot, kitüntetést, Kossuth bankót.
A nők ugyancsak hordtak karpereceket, amelyeket olyan pénzekből
csináltak, amelyeket a 48-as forradalom alatt vertek. A színésznők
nemzeti színeket viseltek a színpadon.
A törveny megtiltotta Kossuth Lajos gyászolását és miden
megnyilvánulástm ami az elbukott forradalmat jelképezte. Az 1850-es
évek végn divatbajött a fekete díszmagyar viselése, mint a nemzeti
gyász szimbóluma a levert forradalomért. Bottfalvi Bot Miklósné viselt
egy ilyen gyász díszmagyart. Nakó grófnő festménye 1855-ből mutat
egy ilyen fekete díszmagyart. Nakó grófnő festménye a Szépművészeti
Múzeum tulajdonában van. A debreceni nők fekete ruhát viseltek, mint
a nemzeti gyásznak szimbólumát. Az elbukott 1848-as szabadságharc
gyászolása nem ismert osztály határokat, a faluban éppen úgy
gyászoltak mint a kastélyokban. A nógrádi falvakban például a nők
azzal gyászolták Kossuthot, hogy a fekete ruhaanyagba, ami a gyász
szine, kis piros vonalakat szőttek Kossuth emlékére. A 48-as
forradalom talán legismertebb szimbóluma vozlt a Kossuth bankó. A
Kossuth bankó birtoklását a. törvény tiltotta, és azt szigorúan megbűntették, akinek a tulajdonában ez a pénz volt. A Tard-i nők lemásolták a
Kossuth bankó tulipán mintáját és keresztöltéses hímzést készítettek a
minta alapján. A mintát a mai napig hímezik a helyi nők. Lengyel
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Györgyi könyvében a keresztszemes hímzésekről megtalálható ez a
minta. A palóc Mátrafüreden a pap elrendelte Kossuth gyászolását
azzal, hogy egy bizonyos mintájú kékfestő kendőt javasolt a nőknek
hordani. Akármilyen bűntetes járt érte, a nők hordták és az emléke még
mindig él. 2003 nyarán hallottam ezt a történetet a mátrafüredi Palóc
Néprajzi Magángyüjtemény vezetőjétől, Lovászné Juhász Ritátol. Az
erdélyi Csernátonyban a húsvéti tojásokat festették a nők egy
különleges mintával aminek „A nemzeti gyász” lett a neve.
Az 1865-ös kiegyezéssel a nemzeti szellem alábbhagyott. A
következő történelmi igazságtalanság, ami a magyarokat érte Trianon
volt. Olyan sebet ütött a nemzet lelkén, ami a mai napig sem hegedt be,
pedig mar több, mint 80 éve történt. Látszólag teljesen reménytelen
volt a helyzet a magyarok számára az elszakított területeken és a
fegyveres ellenállás a túl erővel szemben képtelenség volt. A fájdalom
a reménytelen helyzetben is kifejezésre jutott különböző iparművészeti
és népművészeti alkotásokban. Amikor az elveszett területek vissza- le
adt Magyarországnak, a 40-es évek közepén, a lakosság készült a
magyar csapatok bevonulására. A nők magyaros ruhákat hímeztek
maguknak és a bevonuló csapatokat abban fogadták. Láttam egy
konyhai falvédőt, ami a Szlovákiába való magyar bevonulás felett
érzett örömet örökítette.meg. A falvédő egy magyarruhás kislányt
ábrázol gyöngyös pártában, aki egy magyar katonát köszönt virágcsokorral. Egy blúzujj a mai Szlovákiából amit valószínű egy magyar
nő készíthetet nemzeti színekkel hímezve a magyar csapatokbevonulásának alkalmából.
Erdélyben is örömmel fogadták a bevonuló magyar csapatokat. Dr.
Bereczky Ernőné született Széky Emma, Emmuska Néni, aki
díszmagyart hímzett maganak arra az alkalomra, amikor a magyar
csapatok ismét bevonultak Erdélybe a trianoni béke után először. A
magyarok tudták, hogy melyik napon jönnek a csapatok és
megünnepelték ezt a kolozsvári magyar operaház megnyitásával.
Visszaemlékezve arra, amikor a román csapatok bevonultak
Kolozsvárra és birtokukba vették. A román csapatok bevonulásakor az
operaházban Bánk Bánt játszották. A karmester letette a vezénylő
pálcát a játék közben és a színészek levonultak a színpadról. Amikor a
magyar csapatok jöttek, előre úgy megcsinálták, hogy lehetőleg
ugyanazok a sziínészek szerepeljenek a színpadon és ugyanazt az
operát, a Bánk Bánt adták. Azzal a hangjeggyel kezdte a vezénylést a
karmester, amivel abbahagyta. A kolozsvári magyar nők mind díszmagyarba mentek el az előadásra.
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A kommunizmus alatt megint minden elveszettnek érzett, amíg az
56-os forradalom ki nem tört. A csöndes ellenállás következő példáját a
a saját életemből merítettem. Az 56-os forradalom iránti érzelmeim
titkolt kifejezése nagyon sokba került 56-ban Pesten laktam, a 8-ik
kerületben, a Nap utcában, közel a Corvin Közhöz és az Üllői út
kereszteződéséhez. 15 éves voltam és egy kora vén gyári munkásnő,
akinek nem volt reménye arra, hogy valaha is közepiskolába vagy
egyetemre járjon. Elsősorban azért, mert rossz káder voltam arra, hogy
fel vegyenek a gimnáziumba. A származásom sem volt megfelelő és
már tudták, az elemi iskolaban, hogy ellenszenvet éreztem a
kommunizmus iránt. Ugyanakkor nagyon szegények voltunk mert az
apám elvesztette az állását a Sztálinista szanálások alatt.. Szentendrén
volt egy katolikus gimnázium, ahova felvettek volna, de a Dunán
minden nap kétszeri átkelés a komppal és a szüleim szegénysége miatt
arra a megállapitásra jutottam, hogy jobb lesz, ha gyári munkát keresek
a nyolcadik elemi iskola után. Először egy konzervipari iskolába jártam
de Vácról vonatozni kellett Pestre, állandóan megfáztam és beteg
voltam. Otthagytam a konzerveseket és sikerült bejutni egy rongyvarró
szövetkezetbe. Amikor a forradalom kitört láttam lövöldözéseket és azt,
hogy emberek meghaltak az utcán. Ugyancsak láttam a rettenetes
bosszúállást, amit a kormány végrehajtott azokon, akik harcoltak vagy
szimpatizáltak a forradalommal. A kivégzésekről, agyonverésekről a
piacon, suttogva beszéltünk. A 16-ik születésnapom közeledett, nem
láttam jövőt magam előtt. Megpróbáltam bejutni a Geologiai
technikumba mégegyszer. A legnagyobb meglepetésemre felvettek. 10
éves korom óta végre volt ismét egy télikabátom, amit abból a pénzből
vettünk, amit a nagynéném bútorainak eladásáért kaptunk azután, hogy
ők disszidáltak a Nyugatra. Egy dolog, ami éltetett az az volt, hogy az
56-os Kossuth címeres kitűző tűket amit vettem a forradalom alatt,
elkeztdtem viselni a kabátom gallérja alatt. Úgy gondoltam, hogy senki
nem veszi észre majd. Nem voltam hajlandó belépni a KISZ-be. Az
iskola igazgatója gyanúsnak találta ezt, mert a többi kétes származású
gyerek belépett. Egyszer csak az 56-os Kossuth címeres tűt nem
találtam a gallérom alatt . Azt hittem, elveszett. Elővettem másikat, volt
négy. Amikor az utolsó, negyedik tűmet is elvesztettem az egyik
osztálytársam megmondta nekem, hogy amíg az osztályban voltam
órán, a kommunista gyerekek kikutatták a kabátomat és megtalálták a
tűket és kidobták a szemétbe. Megmondta nekem, hogy a párt úgy
határozott, hogy nem csapnak ki az iskolából, de nem engednek
egyetemre menni. Tehát a remnyeim, hogy magasabb képesítest
szerezzek valaha is megsemmisűlt. Ez nagyon fájt, mert nagyon
szerettem volna továbbtanulni.
272

Más példák is vannak ebből az időből arról hogy az ellenállás
csöndben folytatódott a kommunizmus ellen. Az 56-os intézetből
beszéltem Molnár Adriennel, aki elmondta következő történetet egy
salgótarjáni nőröl, akinek a férje börtönbe volt zárva. A feleség fekete
ruhát viselt, azzal gyászolta a forradalmat. A párttitkár megszidta őt
ezért, és világosan értésére adta, megértette, hogy 56-ot gyászolja.
Sokan viseltek fekete karszalagokat, még akkor is, ha senkit nem
vesztettek el. Az özvegy nők, akiknek a férjeit kivégezték, együtt jártak
ki a 302-es parcellába gondozni a sirokat.
A következő politikai lázadasom a Geológiai Technikumban egy
félreértés következménye volt. A nagynéném küldött csomagokat
Amerikából, amiben az itteni divat szerinti ruházati cikkek voltak.Mint
fiatal lány, flancolni akartam az amerikai ruhákkal. Az egyik
csomagban, az akkor itt divatos piros filc cipőt küldött és fekete
harisnyát. Egy reggel ebben mentem az iskolába remélve, hogy sikert
aratok vele. Az előtte való éjjel megölték Patrice Lumubát, a Kongó
kommunista minszterelnökét. Az igazgató meglátott engem az amerikai
viseletemben és arra a megállapításra jutott, azért viselem, hogy gúnyt
űzzek Lumuba halálából. Természetessen nekem fogalmam sem volt
arról, hogy Lumumbát megölték az éjjel. Az igazgató úgy határozott,
hogy kicsap az iskolából. Az érettsegi, amit annyira szerettem volna,
ismét elérhetetlen álomnak látszott, kicsúszott a kezem közül.
Szerencsére meg tudtam magyarázni az egyik tanárnőmnek, hogy
félreértés volt az egész és a tanárnő közbejárt értem. Ez az egész 3
hónappal az érettségi előtt történt. Végülis azt a döntést hozták, hogy
leérettségizhettem, de ne is reménykedjek abban, hogy javasolnak
egyetemre és Pesten nem állást úgysem. Úgyis lett. Az Isten háta
mögötti helyeken dolgoztan, amíg ki nem jöttem Amerikába. De
legalább az érettségim megvolt. Ennek ellenére 1996 őszén befejeztem
a Cornell egyetemet bachelor degreevel művészettörténetből. Nagyon
jól esett, hogy pont a forradalom 40-ik évfordulójara sikerült az
egyetemet befejeznem.
A csöndes ellenállásnak legutolsó példája, az erdélyi magyar
népművészetben egyre fokozottabban jelentkező: nemzeti színek és
motívumok használata. Erdélyben az elkeseredés egyre fokozódik és
remény a politikai változásra nincs. De a dekoratív művészettel a nők
ki tudják fejezni a véleményüket és ez valamennyire feloldja a belső
feszültséget. A Magyarországon árult erdélyi gyöngyös nyakláncok
között megjelentek a háromszínűek, a régi feket alapú mellett. Egyre
többet lehet látni a magyar címert gyöngyökből készítve. A kalotaszegi
nagyírásos párna motívum kincsében a címer, ami valamikor kicsi volt,

273

most előfordul, mint nagy, egész párnát betöltő fő motívum, ellentétben
a szokásos virágos mintákkal. Tekintve, hogy a vásárló közönség
ezekre a holmikra ugyancsak nő, mutatja a támogatást ennek az új
áramlatnak.
A politikai érzelmek kifejezése, mint a felsorolt példákból látni
lehet, hosszú történettel bír. A politikai érzelmek kifejezése hímzés
mintával és öltözködéssel leginkább a nőkkel van összekapcsolva. A
textil munka az utolsó századokban a nők reszortja lett. A nők főszerepe a családon belül a gyerekek oltalmazása, nevelése és a háztartás
vezetése. Ezért férjes nők csak a legritkább esetben fogtak fegyvert,
ennek ellenere a családos nők is találtak utat arra, hogy kifejezzék
politkai érzelmeiket úgy, hogy folytatni tudják megszakítás nélkül
családi szerepüket. A fegyverforgatás tipikusan a férfiak szerepe,
kivétel Lebstück Mária 1848-ból vagy a francia Joan d’Arc.
A férfiak is kifejeztek a politikai érzelmeiket rejtetten, de a
leggyakoribb az, hogy a nők választották ezt a politikai ellenállási
formát. Ez az ellenállási mód már régen létezik és időnként ismét
megjelenik, amikor egy harc el van veszve és a nyílt ellenállás nem
lehetséges. Az utolsó évszázadok során a magyar nők annak ellenére,
hogy nem hagyták ott a tűzhelyet és nem harcoltak a csatában, mégis
találtak módot arra, hogy kimutassák a politkai érzelmeiket.
Ez az ellenállás csöndes volt és nem volt erőszak elkövetve, mégis
fizetniük kellett érte, amikor a hatóságok rájöttek a rejtett üzenetek
jelentésére. A megtorlás könyörtelen volt, sokszor börtön vagy fizikai
szenvedés. Ennek ellenére a csendes ellenállás folytatódik napjainkban
is, és egy nagyon erős, nem megvetendő módszere a politikai érzelmek
kifejezésének.
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Sylvia Csűrös Clark and Judit Hajnal Ward (New York):

CULTURE CONTACTS WITHOUT BORDERS
An Experimental Online American-Hungarian Project
Abstract: This paper describes a recently-concluded cultural awareness project
sponsored by the Fulbright Foundation. Over a two-year period, groups of
students from two colleges, ELTE Teacher Training College in Budapest and
Rutgers University in New Jersey, participated in a multi-pronged online study.
The main focus was on learning about the respective cultures through analysis
and discussion of films from both countries; the key finding, more similarities
than differences. The project was also noteworthy for its use of computer
technology as a means of breaking down borders, a concept easily implemented
with other audiences.

Background
Between Fall 2001 and Spring 2003, students from Rutgers
University, NJ and ELTE Teacher Training College, Budapest, took
part in a multi-faceted cultural awareness project. Its aim was to
establish living contacts among students from the two countries
through a variety of coordinated activities. An extensive web site
provided detailed information about the required activities but, equally
important, functioned as an ongoing point of contact for the students.
The choice of Rutgers as the American partner for the project is a
logical one given its strong connection to Hungarian culture. For better
than forty years, the university has supported undergraduate studies in
Hungarian and has contributed to the instructional and extracurricular
content of a Central European Studies major. Via its Institute for
Hungarian Studies, Rutgers offers relevant public lectures, participates
in joint research projects, assists in the development of Hungarian
holdings at local libraries, and fosters contacts with Hungarian
institutes of higher learning. The sizable community of Hungarians and
Hungarian-Americans in New Brunswick was the impetus and
continues to play a major role.

The Project
Students took part in the project each semester, with participation
constituting a component of their course work. While 25-30 students
were always involved, the audience changed throughout the project.
The web site thus served an important purpose in unifying participants
over the duration of the study. The ongoing shift required that the site
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provide a full introduction for newcomers as well as current updates for
those continuing across semesters.
The opening screen afforded an overview of the entire project and
its key objectives:
1. Students from both countries were to learn about their cultures
through analysis and discussion of films from the respective countries.
Screenings were held on the same day for both sets of students.
Viewing guides furnished elsewhere on the web site provided the
backdrop for subsequent Internet discussion of cultural implications.
2. Teams of four to seven students worked on joint projects in
consultation with their project leaders. Possible topics included media
images of the respective countries, reasons for cultural differences, and
perceived points of comparison.
3. Two workshops were planned, one in each country, at the end
of each of the two years spanning the project. These workshops
provided a showcase for students to display their work, present their
projects, and share their observations. In each case, selected students
traveled to the host country to represent their peers.
The web site was constantly updated by staff at ELTE to reflect the
evolution of the project. An orientation page offered an introduction to
students joining the project for the first time, while guidelines to
activities provided a benchmark to all those participating at any given
point. Syllabi, detailed plans, and weekly schedules helped to ensure
that all activities were coordinated in a timely fashion in both countries.
Students were also invited to submit pictures and profiles of
themselves, as a means of creating a more cohesive learning
experience. As an offshoot, they were able to exchange private e-mails
amongst themselves, to better bridge the geographical and cultural
distances.
A variety of links were designed to help students in fulfilling
project requirements. In addition to the aforementioned viewing
guides, quizzes were posted to help to reinforce key aspects of the
films, as well as to encourage a healthy competitive spirit. For the team
projects, links about Hungary and the United States offered a
convenient point of departure for conducting research. Details about
team composition and choice of topics were also provided.
The liveliest element of the web site was the discussion forum.
Hundreds of observations were posted over the length of the project,
with equally active participation levels from students in both countries.
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Moderators directed the discussion by introducing topics, whether in
connection with the specific film viewed most recently or with an area
of cultural relevance (e.g., patriotism). Following the discussion
period, observations were summarized and in some cases used as a
means of transition to the next topic.

Conclusions
The project encouraged a new level of cultural understanding
across borders. A smorgasbord of Hungarians, American Hungarians,
Hungarians living in the United States, Americans living in Hungary
(currently or previously) and Americans with no particular connection
to Hungary gave the project a unique flavor. The multitude of
perspectives was particularly noted in the forum, evidenced by a wealth
of personal anecdotes used as a means of facilitating cultural
understanding.
The films were important mechanisms for influencing impressions
of one another’s cultures, albeit in many cases stereotypes were
perpetuated. Student observations were helpful in attempting to
separate fact from fiction, with those from each country filtering their
perceptions through their own particular biases. Since most of the
participants were of typical college age, hence in early childhood in
1989, it was especially interesting to note the effects of that Agreat
divide.@ Despite the apparent breaking down of borders, stereotypes
have persisted.
On a larger level, the project was noteworthy for the use of
technology as the key linkage. Although the sample consisted entirely
of college students, a similar method of enhancing cross-cultural
understanding could easily be implemented among other audiences. In
short, the technology itself can facilitate the breaking down of
boundaries or melting of borders.
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X.
KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYEK
Dr. Bognár Béla (Dayton, OH):
MAGYAR ÖSZTÖNDÍJALAP
Sok éve szerettem volna egy olyan magyar ösztöndíjat alapítani,
amely nincs egyetemhez kötve. Magyar szervezetekkel való tárgyalásaim után arra a következtetésre jutottam, hogy kevesebben támogatnak
egy független ösztöndíjalapot, mint olyan, amely egyetemhez van
kötve. Ennek tudatában – és abban a reményben – hogy egyetemhez
kötött magyar ösztöndíjalapot többen támogatnak majd, 1998. október
23.-i dátummal ösztöndíjat alapítottam magyar és magyar származású
diákok részére munkahelyemen, a Wright State University-n, Dayton
Ohioban. Neve: Hungarian Ancestry Scholarship Fund, vagy Magyar
Származásúak Ösztöndíj Alapja. Külön ki van emelve, hogy a
történelmi Magyarország területéről és a világon bárhol élő magyar és
magyar származású diák kérheti a támogatást.
Állami egyetemeken ösztöndíj alapítás – az egyetem szabályai
szerint lehetséges. Ezek Ohióban a következő pontokból állnak:
1. Az alapítónak le kell tennie egy bizonyos összeget, vagy legalább
meg kell ígérnie (a mi esetünkben végrendeletemben 20 ezer dollárt),
hogy komolyan veszi az alapítást.
2. Ezután egy szerződést készít az egyetem alapítványa, amelyben
mindkét fél jogai és kötelezettségei benne vannak. Ezek fontosabb
pontjai között van az,
a) hogy az alapító nem szólhat bele , kinek adják az ösztöndíjat, ezt
egy tanárokból és a környéken élő magyar vezetőkből álló bizottság
állapítja meg,
b) hogy az egyetem minden költséget fedez (postázás, telefon,
gépelés, stb.) az évi kétszeri pénzgyűjtés kiadásaira. Mivel eddig több,
mint 10 ezer levelet küldtünk ki, a postázás a legnagyobb költség,
c) hogy csak a befektetett pénz évente bejött hasznát (5-6%) adják
ki, ami azt jelenti, hogy az alaptőke örökké megmarad,
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d) hogy támogatást csak a Wright State University-re járó diákok
kaphatnak.
Így indult el ösztöndíjalapunk nagy reménykedés közepette.
Minden év március 15.-én és október 23.-án küldtük ki a pénzgyűjtő
leveleket. Mikor mindezt elkezdtem, azt reméltem, hogy aki megkapja,
talán 10 dollárt adományoz. Sajnos, eddig még csak (2003. szeptember
17.) 57 ezer dollárt sikerült gyűjtenünk, felét amerikai barátaimtól. Az
első diák, aki kapott támogatást a 2002. iskolai évre, Halász József
Attila volt Clevelandból. (A bizottsági gyűlésen mint nem szavazó tag
vettem részt, kérdezték tőlem, biztos-e, hogy ez a diák magyar származású, bár voltak papírjai is. Mondtam, biztos, mert ilyen nevet a világon
senkinek a szülei nem adnak fiúknak, csak akkor, ha magyarok, aztán
megmagyaráztam nekik, ki volt József Attila.)
Az ösztöndíjalapról sok cikk jelent meg magyar újságokban és az
Interneten. Egy éven belül beláttam, hogy a több mint száz diák közül,
aki nekem írt, egy se tudna jönni a mi egyetemünkre, mert olyan kicsi a
támogatás összege. Legtöbb diák Magyarországról és a határon túlról
írt és kért segítséget. De a szerződés szerint az alapot csak itt lehet
elkölteni. Éppen ezért lenne igen nagy szükség egy nem egyetemhez
kötött magyar ösztöndíjalapra.

Új magyar ösztöndíjalap négy év után
Talán az első diák, Biró Zsuzsanna, a Hargitáról késztetett arra,
hogy nejemmel, April-el egy független Magyar Öszöndíjalapot
hozzunk létre 1999-ben, Hungarian Scholarship Fund névvel. Ezt
bejegyeztük és a kis falusi (St. Paris, Ohio) bankban kinyitottunk egy
számlát ez alatt a név alatt.
Azóta ebből az ösztöndíjból a következő diákokat segítettük teljes,
vagy részleges ösztöndíjjal.
Biro Zsuzsanna, Bogoz nevű faluból, teljes ösztöndíjat kapott négy
éven át és 2003 júliusában végzett a Károli Gáspár Tanítóképzőben,
Nagykőrösön. (Az évi 950 dollár felét a kertemből eladott zöldségek
fedezték) Mivel édesapja szervezte a Wass Albertről elnevezett iskola
névadó ünnepségét, Zsuzsa sohasem kapna állást a Hargitán.
Szerencsére kapott egy jó magyar és jó tanítót Tiszakeszi református
elemi iskolája, ahol 2003. szeptembere óta tanít Zsuzsa.
Costache Éva Besztercéről (neve ellenére tiszta magyar), nem
kapott támogatást a budapesti Műszaki Egyetemen, mert angol nyelven
tanulta az építészetit. Apja korai halála miatt abba kellett volna hagynia
az egyetemet, ha nem kap segítséget. Az utolsó két évet a mi
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alapunkból fedeztük részére. Mivel idegennek számított, évi 4200
dollár volt a tandíja. Többen emlékezhetnek a Magyar Baráti Közösség
tagjai közül, akikhez segítségért fordultam Éva ügyében. Itt köszönöm
meg az adományokat és tudatom, hogy Éva elsőként végzett minden
évben az osztályában és kitüntetéssel kapta diplomáját 2003 júliusában.
Jelenleg Anhalt University-n folytatja, Németországban, ahol nincs
tandíj és Syracuse University-nek van egy építészmérnöki programja.
Évát tovább támogatjuk.
Dranik Réka 2003. júliusában végzett a Bebes Bólyain, Kolozsváron. Kiskora óta nyelvi zseninek tartották és német-japán szakon
végzett. Már egy éve felvették Párizsban a Keleti Nyelvek és Kultúrák
Intézetébe, ahol a japán kultúra és nyelv összefüggéseit tanulja. Szintén
beszél angolul és néhány szláv nyelvet is a magyaron és románon kívül.
Párizsban 3 ezer dollár a tandíj és arra már átutaltunk 2 ezer dollárt, a
többit azoktól kapta, akik ismerik tehetségét. (Itt jegyzem meg, hogy
Réka küldött egy listát azokról a könyvekről, szakcikkekről, amelyekre
szüksége volt szakdolgozata megírásáhohz, de sehol sem találta meg
őket egész Romániában. A Wright State könyvtárosainak egy kihívást
adtam, hogy mindent beszereznek és lemásolnak, ami Réka listáján
van. Három héten belül mindent sikerült elküldenem Kolozsvárra.
Minimum 2 ezer oldal anyag volt.
A fenti diákokon kívül támogatunk még egy igen tehetséges lányt a
Zetenyről (Felvidék). Molnár Brigitta bűne az, hogy szülei Sárospatakra küldték középiskolába, hogy jó magyar legyen belőle. Nagyon jó
tanuló volt és 2001-ben felvették Pécsett az orvosira. Három hónap sem
telt el, amikor jött egy olyan rendelet az Orbán-kormány és a Határontúli Hivatal javaslatára, hogy aki Magyarországon végezte a középiskolát a határon túlról, annak nem jár támogatás magyar egyetemeken.
Brigittát idegen diákként kezelték és szegény szüleitől 500 ezer forintot
kértek, hogy tovább tanulhasson, majd egyszerűen kirúgták. Próbálkozott Szlovákiában is felvételre, de a szlovákok fejére olvasták, miért
kellett neki Sárospatakra menni, menjen magyar egyetemre. Ekkor
vette fel a kapcsolatot velem. Javasoltam, azonnal menjen Angliába aupair állásba és tanulja meg az angolt. Jelenleg két éves vízummal van
Londonban és most kezdi a főiskolát. Talán sosem látja majd a Latorca
partját, ahol született, de akkor is joga van, hogy tanuljon. Itt jegyzem
meg, hogy minden diákról részletes információt szerzünk. Jó magyarnak, tehetségesnek és szegénynek kell lennie annak, akit támogatunk.
Minden diáknak köszönő levelet és fényképet kell küldenie a támogatójának. Így biztosítjuk, hogy a pénzt valóban a diákokra költöttük.
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Délvidékről négy diákot segít alapunk. Csincsák Arnoldot (BácskaTopolya), aki most végzi a középiskolát, Gulyás Imrét (Pacir), aki most
kezdi a főiskolát, a Délvidéki Zeneakadémián, Molnár Lidiát (Novi
Sad), aki másodéves magyar nyelv- és irodalom szakos, és Jenei
Klementinát (Novi Sad), aki német szakos. Ezt a négy diákot a
KODDE-n (Kosztolányi Desző Diáksegítő Egyesület) keresztül
támogatjuk, amelynek irodája Szabadkán van.
Végül a Kassáról kivándorolt Kapos Zsuzsa részére ösztöndíjat
kértem és kaptam a Sunshine Lady Foundationtól. Zsuzsa, Ventura
Community Collegeban kitűnő tanuló, jövőre UC Santa Barbara-n
folytatja, majd Berkeley-n Ms. és Ph.D. a terve, biokémiából. (Ezt azért
érdemes kiemelni, mert ezt a tervet 17 éves korában írta nekem Kassáról, három éve.)
A határontúli diákok mellett két diákot támogatunk Magyarországon: egy Besenyszög-i diákot, aki elsős Debrecenben az orvosin. Olyan
kiadásokat fedezünk Csapó Melindának, amelyek nincsenek benne az
állami támogatásban: könyvek, lab., utazások, stb. Ugyancsak segítjük
Majoros Lászlót Sátoraljaújhelyen, aki most kezdte a Ph.D.-t kémiából
Németországban a Paderboni Egyetemen.
Ime a lista azokról, akiket pénzadománnyal támogattunk eddig.
Ezenkívül minden diák, aki nekem ír (már száz felett van a számuk),
kap tőlem egy kis csomagot arról, hogy hol lehet ösztöndíjat szerezni,
melyek a szabályok és a folyamat.
A tapasztalat azt mutatja, hogy ez a tanácsadói segítség többet ért
eddig, mint a pénz.
Itt köszönöm meg barátnak, idegennek, bennünk hívőknek, hitetleneknek a támogatást. Egyedül képtelenek lennénk ezt folytatni. Bár
sok munkával jár és rengeteg időbe kerül, mi kötelességünknek tekintjük, amit csinálunk.

Utóirat:
Akik több információt akarnak, vegyék fel velem a kapcsolatot:
Dr. Bognár Béla, 791. St., Rt. 55, Casstown, OH 45313, USA. E-mail:
Bela.Bognar@wright.edu Tel: 937-857-9704 (home), 937-775-2751
(office).
Kérem magyar testvéreimet, támogassák ösztöndíjalapunkat.
Csekket a Hungarian Scholarship Fund-ra kell kitölteni és a fenti címre
küldeni. Köszönőlevelet a diákoktól kapnak. Köszönöm, Béla
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Dr. Bognár Béla előadás közben (Somogyi F. Lél)

Dr. Böjtös Anita: A média hatása gyermekeinkre c. előadása
(Somogyi F. Lél)
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Balogh Győzőné Petres Judit (Zalaszabar, Mo.)

A MESEMONDÓ
Abban az évben nagyon korán köszöntött be az ősz. Alig takarították be a termést, amikor az első dér fehérre varázsolta a mezőket,
aztán többé meg sem enyhült az idő. A nyirkos sötét napokat csikorgó
hideg éjszakák követték. Reggelre ködös pára lepte el a vidéket és a
varjak rosszkedvűen gyülekeztek a kopár fák ágain. A föld keményre
fagyott és a hó hamarosan betakart erdőt, mezőt, szegénységet.
Az idős asszony fáradan bandukolt a sötétedő országúton. Időnként
meg-megállt és rosszkedvűen kémlelte a felbukkanó falucska körvonalait.
Rossz jel, mormogta harag nélkül, a nagyon elesett emberek
szerény megadásával. Magányos volt és szegény, így általában csak
önmagával társalgott. Hideg van, folytatta lehangoló elmélkedését.
Közeledik a vacsora ideje, de sehol sincs fény és alig füstöl itt-ott egyegy kémény. Itt vagy nagyon takarékos, vagy nagyon szegény emberek
élnek. Egyik változat sem kedvező számomra, sóhajtotta. Aztán eszébe
jutott az is, hogy aznap nem evett még semmit, és azt sem tudta, hol
talál majd valami zugot, ahol meghúzhatná magát éjszakára. A hideg
szél megerősödött, és fázósan húzta szorosabbra öreg rongyait vézna
kis testén, aztán ismét nekiindult.
Az elhagyottnak vélt falu azonban igen hamar felébredt, amikor a
zsaluk mögül kémlelő emberek meglátták közeledését.
„A mesemondó! Megjött a mesemondó! Siessetek emberek, ma jól
szórakozunk a meséken. Gyertek, gyertek!”
Kapuk nyíltak, és jöttek az emberek. Sálakba, kendőkbe, bundákba
burkolóztak, süvegük fél arcukat betakarta. Izgatottan siettek a nagy
esemény színhelyére, a térre, hiszen ritka gyönyörűség volt számukra
egy jó meseóra. Valaki parazsat hozott és tüzet raktak a mesemondó
lába elé, majd körben leültek és várták a mesét. Az emberek pipára
gyújtottak, az asszonyok magukhoz húzták gyermekeiket, és testükkel
melengették őket. Csend lett, mindenki várakozott.
„Hát, háború volt...” – kezdte a mesemondó.
„Háború-e? Miféle mese ez? Ki hallott már mesét háborúról? –
szólt közbe egy mogorva kucsmás ember. Többen helyeselték a közbeszóló kifogását, az meg büszkén kihúzta magát szereplésének dicsőségében, és egy uralkodó gőgjével fogadta a helyeslést.
„Mondom, hogy háború volt”, – makacskodott a mesemondó.
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„Rosszul mondod te, öregasszony!” – sivalkodott valaki a háttérből. A kucsmás ember kevélyen bólogatott. Látta ő azonnal, hogy baj
lesz ezzel a mesemondóval.
„Oszt mér mondanám rosszul? Háború volt és kész!”
„De nem ebben a faluban és nem a miénkben! Ne nézz minket
futóbolondnak. Mi jól tudjuk, minden mese úgy kezdődik, hogy
‘egyszer volt, hol nem volt’!”
A mesemondó egy pillanatig figyelte a tűzlángok játékát. A kicsiny
meleg végtelenül jól esett, de azt is látta, hogy a falubeliek csak igen
kevés rőzsét hoztak előlegbe, pedig a fagyos éjszaka még el sem
kezdődött. Éhes volt. Fáradtan nézett végig az egybegyűlt embereken,
aztán megadóan vállat vont.
„Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy háború”...
„A kénköves istennyila üssön már magába, hagyja azt a háborút a
fenébe!...
„Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy költő”...
„Na, azt azért már nem!” – üvöltött egy foghíjas ember. „Királyfi,
királykisasszony, libapásztorlány jöhet, de költő aztán nem”!...
„Egyszer volt, hol nem volt, volt egy királykisasszony, akinek az
édesanyja korán meghalt”...
„Na, végre helyben vagyunk. Ez már mehet így”.
„Idő múltával a király mostohát hozott a házhoz”...
A hallgatóság elégedetten dünnyögött. Szerették az ismerős
témákat, biztonságban érezték magukat.
...”és a király leánya igen megszerette a mostohaanyját, ő meg a
kedves kisasszonyt”...
„Ki hozta ide ezt a tehetségtelen vénasszonyt? Ennek fogalma
sincsen a mesemondásról! Még hogy szeretetteljes mostoha! Majd ha
befagy a pokol, meg kiszárad a tenger! Ezt tovább nem hallgatjuk, mert
felháborító, és sérti a közerkölcsöket”! – rikácsolt egy terebélyes
asszony. Összeszedte gyerekeit, búcsú helyett pedig rárivallott szerencsétlen férjeúrára, aki akart, nem akart, szintén feltápászkodott, aztán az
asszony után kullogva elhagyta az előadás színhelyét.
A mesemondó tétován a torkára tette ráncos, öreg kis kezét.
Megijedt a közhangulattól, és amellett olyan éhes volt, hogy fájt a
gyomra. Rettenetesen gyengének érezte magát és rémülten nézte a
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távozó családot. Hogyan kuporgat majd annyi krajcárt össze, hogy
legalább egy tányér forró levest vehessen magának?
A szegénység végtelenül egyszerűvé tette az életét. Vándorlásait
úgy tervezte, hogy késő délutánra érkezzék egy-egy faluba, amikor már
a nagy munkákat elvégezték. Az emberek ilyenkor szívesen hallgatták
meséit, és utána csaknem mindig meghívták egy tál ételre, aztán éjszakára, jó emberek kegyéből, általában akadt egy istálló, vagy szérű, ahol
meghúzhatta magát. A néhány krajcárt, amit odavetettek a mese végén,
gondosan eltette azokra a napokra, amikor nem kapott meghívást.
Aztán kezdődött minden előlről. Közelebb húzódott a tűzhöz, és futólag
azt mérlegelte, hogy mikor vegye meg a tál ételt, - most, vagy inkább
reggel, mielőtt újból útnak indul a nagy rideg semmiségbe. Fáradt volt
és nem tudta, meddig bírja ezt a keserves vándorlást.
Istenem, milyen gyorsan elmúlt az idő! Tegnap volt talán, amikor
még a közönség lélegzetvisszafojtva hallgatta szavait. Akkor még
tudott szépet mondani és a városok előkelőségei szívesen hallgatták.
Aztán valamikor, egészen váratlanul, egy furcsa érzés támadt fel benne,
és ez egyre nőtt, egyre hangosabban követelőzött. Valójában nem volt
ez valami világraszóló érzés, csak éppen annyi, hogy csendben megundorodott az olcsó kis meséktől, a naív megoldásoktól, a sárkányoktól,
kegyetlen óriásoktól, gonosz törpéktől és még gonoszabb mostoháktól.
Már nem akart szép, drámai hangján sablonokat előadni, már nem a
pénzt számolgatta, és nem törődött a hírnévvel sem. Alkotni akart.
Szerette volna a hallgatóság szemét felnyitni, hatalmasat, szépet, újat
akart mesélni, olyant, amely az embereket nemesebbé tehetné, és ami
túlélné az ő nyomorúságos, gyorsan múló kis életét is.
Nem sikerült. Talán nem találta meg a kellő hangot és formát.
Talán az emberek nem értették meg. Talán rossz történelmi időben
született. A közönség lassan elmaradozott, a fényes színház kiürült és ő
arra kényszerült, hogy faluról falura járjon és meséivel szerezze meg
betevő falatját. Alig volt különb egy koldusnál.
A falvakba helyezte utolsó reményét. Abban bízott, hogy az
egészséges, józan földműves, aki a kenyerét a földi munkával keresi, és
aki közel áll a természethez, az Istenhez és az emberi sors alapvető
problémáihoz, talán jobb ízléssel bír, mint a elkényesedett, pipiskedő
városi polgár. Úgy vélte, hogy aki szánt, vet, arat, némán imádkozik
jégverés idején és alázatos hálát ad az esőért, napfényért, az torkig lehet
már a mostoha sorsra került királylányokkal és a fehér lovon vágtázó
királyfikkal.
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Most, ahogyan végignézett a szinte ellenséges arcokon, belátta,
hogy ismét tévedett. Ezek sem akarnak mást, csak a megszokottat,
bármilyen bárgyú is az. Szeretett volna felállni és elrohanni a közeledő
éjszakába és addig futni, amíg a lélegzete tart, aztán leroskadni és
csendesen meghalni.
A végén az életösztön győzött. Nem is fájt túlságosan, amikor
tudomásul vette, hogy álmai halomra dőltek. Megadóan folytatta a
mesét.
... „hát eleinte jóban is voltak ezek ketten, csak később jöttek a
bajok: irígység, féltékenység, meg a többi emberi nyomorúság. A
mostoha már nem akarta a halott asszony gyermekét a palotában megtűrni, így távoli földre küldte, rokonokhoz”.
„Nem küldte, hanem üldözte” – pattogott egy asszony és úgy ölelte
meg gyermekét, mintha valami szörnyűséges durvaságtól akarta volna
megóvni.
... „úgy biza. Elüldözte és meg is akarta öletni az erdőben, amin a
kiasszony hintaja általhaladt”.
„De buta vagy, te vénasszony! Nem maradt egy mákszemnyi eszed
sem. Nem ült az a szegény pára semmilyen hintóban! A keserves hideg
télben, vékony nyári topánkában, kabát nélkül bolyongott a hóval befútt
erdőben. Így üldözte világgá a gonosz mostoha, a lelke száradjon
rajta”.
Addig bolyongott vékony nyári topánkában, kabát nélkül a hóval
befútt erdőben, amíg a fáradtságtól összerogyott”...
„El ne rontsd a mese végét, te Belzebub anyósa! Most jön a java,
amikor fehér lován arra jár a királyfi”.
„Jön a királyfi fehér lován, szinte nem is látszik ki a hóesésben”, –
sóhajtott a mesemondó. A szíve már az elejétől nem volt a történetben.
Újat, szépet, nagyszerűt akart adni, de az emberek, akik kezében ott
szorongott a rézkrajcár, akiknek pitvarában a tőzsekötegek álltak, és
akiknek tűzhelyén ott rotyogott az istenáldotta, életmentő meleg leves,
görcsösen ragaszkodtak a régihez, amit már megszoktak. Az új mese,
az új dal pedig az asszony ajkára fagyott, és mert éhes volt és fázott, és
mert senki sem volt kíváncsi idegen tájakra, szokatlan érzésekre, halkan
ismételte a már ezerszer elmondott befejezést:
„A királyfi, amikor megtalálta a csaknem holtra fagyott árva kisasszonyt, megcsókolta és a csókja úgy felmelegítette a szépséges leányzót, hogy menten életre kelt. Aztán elvette feleségül. Hetedhétországra
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szóló lagzit csaptak és addig éltek boldogságban, amíg meg nem
haltak”.
A mesemondó elhallgatott, a gyatra kis rőzseláng kialvófélben
volt, az emberek szedelőzködtek. Az asszony kifinomult füle meghallotta, hogy az átlagnál is kevesebb krajcár hullott elébe a fagyot földre.
A hidegtől és öregségtől meggémberedett ujjaival szedegette össze a
pénzecskéket. Közelebb húzódott a haldokló tűzhöz, és azon töprengett, hogy mikor vegye meg a tál ételt, - most, vagy inkább reggel, mielőtt újból útnak indul a nagy rideg semmiségbe. Fáradt volt és nem
tudta, meddig bírja még ezt a keserves vándorlást.
„Hát nem volt valami jó mese”, – dörmögött a büszke kucsmás
ember, aki a legelején beleszólt az asszony előadásába.
„Az mán igaz”, – felelte a mellette csoszogó szomszéd. „Nem is
adtam ezért a sületlenségért egyetlen krajcárt sem. Mindig ugyanazt az
elnyűtt históriát nyaggatják, már torkig vagyok az ilyennel. Ki a
búbánat akarja még egyszer meghallgatni? Ki kéne verni az ilyeneket a
faluból, nemhogy még tüzet rakni nekik”.
„Így igaz, szomszéduram”, – bólintott a kucsmás, miközben beleszagolt az est levegőjébe és figyelmesen kémlelte az eget. „Úgy
hiszem, megint kemény éjszakánk lesz. Jól zárja be kend az istálló
ajtaját, mert ilyen időben még a farkasok is legyünnek a hegyrül”.
Kiürült a tér, csak az öregasszony maradt még a kis tűz egyre
kevesebb melegénél. A sűrűsödő homályból kóbor kutya lépett elő.
Először csak bizalmatlanul figyelte az asszonyt, majd egy-két
bátortalan lépést tett feléje.
„Nos, te szerencsétlen, téged is kiközösítettek”? A kutya megcsóválta farkát és még közeleb lépkedett. Okos, szomorú szemével hosszasan bámulta az asszonyt, majd letelepedett melléje. Talán meleget,
barátságot várt, talán valami vacsorafélében reménykedett. Az asszony
megsimogatta a bozontos, kócos fejet.
„Téged neveznek az ember barátjának, nem engem! Érted-e te,
hogy milyen zűrzavarból épült az ember lelkülete? Mert látod, csökönyösen ragaszkodik a régihez, az elcsépelthez, és elveti az újat. Ez még
rendben lenne. Mondjuk rá, hogy hűséges, maradi, vagy hagyományőrző. De akkor hirtelen rádöbben, hogy már nem akarja a régit sem, és
azt bünteti a legjobban, aki az előbbi megrögzött szokásait kiszolgálja.
Érted te az emberiség oktalanságát”?
A kutya nagyot sóhajtott, buksi fejét az asszony ölébe tette. Félreértette őt ez a bársonyos hangú, kedves asszony, akinek értintése
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annyira emlékeztette egy elvesztett otthonra. De ez egyáltalán nem
zavarta, mert most jól érezte magát. Majd idővel megtanulja az
asszony, hogy kutyalétére ő véletlenül sem a nagy univerzális jóbarát,
aminek mondják, sem az emberiség lélekbúvára. Az ő hűséges
kutyaszíve mindig csak egyetlen emberhez ragaszkodik, barátságával
csak egyetlen kiválasztottat ajándékoz meg. A nyomorúságtól leegyszerűsített életben ezenkívül más nem is volt fontos. Nem borzolták
egyszerű kis életét a nagy eszmék, vagy a nemes célok felkorbácsolt
hullámai. Azok emberi dolgok. Ő csak szeretni és szolgálni akar.
Lehunyta szemét és megelégedett szusszanásai jelezték, hogy elaludt.
*
Baloghné Petres Judith magyar és angol nyelvű könyvei:
KERESZTÚTON
ARANYKAPÚ
THIS OLD HOUSE BY THE LAKE
THE COUNTESS AND HER DAUGHTER
BEYOND CONVENTIONS

A Szent László Társaság ülésén vitéz Falk Viktor elnököl
(Somogyi F. Lél)
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Zivkovics Natália:

TRIANON ÓTA MÉG KÉT MEGYÉT
VESZÍTETTÜNK EL
A mai Magyarország területén 1980 végén éltek a legtöbben, akkor
10 millió 713 ezer főt mutatott ki a statisztika.
Ehhez az adathoz képest most annyival élnek kevesebben hazánkban, mintha Baranya, meg Tolna megye lakossága eltűnt volna a térképről; a lakosság folyamatosan csökken. Az idei népszámlálás nemrég
ismertetett adatai szerint jelenleg 10 millió 197 ezer Magyarország
lélekszáma. (Érdemes megemlíteni, hogy a századfordulón a mai
országterület lakossága kb. 3 millióval volt kevesebb a jelenleginél.)
Az évenkénti lakosságfogyás a rendszerváltozás óta megduplázódott. A közhiedelemmel ellentétben a születések számának csökkenése nem a 80-as években kezdődött, hanem évtizedekkel korábban.
Már a századfordulón sem voltak képesek a nők annyi gyermeknek
életet adni, hogy az a reprodukciójukhoz elegendő legyen. De korábban
a népességben még voltak tartalékok: a nagyobb létszámú fiatal korosztály miatt a statisztikában egy darabig nem jelentkezett a népességcsökkenés. Az utóbbi évtizedek gyermekszámcsökkenését jól mutatja
az alábbi összehasonlítás: míg a századfordulón tíz nő átlagosan 55
gyermeket hozott a világra, tavaly már alig 13-at, miközben a népesség
számának szinten tartásához tíz nőnek legalább 21 gyermeknek kellene
életet adnia. A születésszám csökkenésének oka, hogy a népességben
csökken a szülőképes nők száma és aránya, kevesebben kötnek házasságot, nőtt az első szülést a szakmai karrier miatt későbbre halasztó,
esetleg csak 1 gyermeket vállaló nők aránya.
Sajátos vonása a magyar népesedési helyzetnek, hogy az ország
gazdasági, kulturális és társadalmi fejlettségi szintjéhez képest magas a
halandóság. Négy évtizeddel ezelőtt hazánk még jó helyen állt kontinentális viszonylatban: a magyar férfiak várható élettartama magasabb
volt, mint a finneké. Ma a két ország férfi lakóinak élettartama között
10 év a különbség, természetesen a finnek javára. A magyar férfiak
élettartama napjainkban 66 év, szemben a svájci, a finn, a svéd vagy a
holland férfiakéval, amelyet a születésükkor 80-ra becsülnek.
Magyarországon a nők átlagosan 74 évet élnek. A várható élettartam amellett, hogy alacsony, erősen különbözik a társadalmi csoportok
között is. A főváros II. kerületében lakó jómódú férfiak elérik a volt
NSZK-beliek élettartamát, míg a szegényebb VII. kerületiek helyzete a
szíriaikéhoz hasonló.
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A népességcsökkenéssel együtt zajlik Magyarországon az elöregedési foyamat: 1993 óta több a 60 éven felüli, mint a 15 éven aluli. A
Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint ma Magyarorszáon 1.3
munkavállalóra 1 nyugdíjas jut, de a nyugdíjszerű ellátásban részesülőket is beszámítva, a nyugdíjasok száma eléri az aktív keresőkét.

Demográfiai helyzetjelentés a Kárpát-medencéből
Egyre többször szembesülünk a fájó ténnyel: határainkon innen és
túl fogy a magyar. De mi a helyzet a szomszédos országok népeivel?
Fogy-e a szlovák, az ukrán, a román, a szerb, a horvát, a szlovén és az
osztrák? Íme a demográfiai gyorsfénykép a Kárpát-medencéről a
státustörvény elfogadása után:
Kelet-Közép-Európában a XX. században – 1981-ben – Magyarország volt az első olyan ország, ahol a népesség csökkenni kezdett. Ez
a tendencia a mai napig tart. A környező országokban élő magyarság
esetében is hasonló a helyzet: az ott élő magyarok száma az első világháborút követő 70 évben nagyjából stagnált, a népszámlálási adatok
szerint 2.6-2.7 millió között alakult. Az 1980-as években gyakoribbá
vált körükben a kivándorlás, elsősorban politikai és megélhetési
okokból, s ez a folyamat a 90-es évek közepén tetőzött.
Jelenleg a szomszédos országokban élő magyarok számát körülbelül 2.5-2.55 millióra becsülik, s a közeljövőben nincs sok remény a
csökkenés megállítására – vélekedett Sebők László, a Teleki László
Intézet demografus-térképésze. Az idei magyarországi népszámlálás
eredményeit már befolyásolta a határon túli magyarok bevándorlása: a
születési és a halálozási számokkal továbbvezetett korábbi cenzus
szerint országunk lakossága mostanra már a 10 milliót sem érte volna
el. Ennek ellenére a végleges adat 10 millió 197 ezer fő lett.
A migrációból adódó nyereségünk tehát legalább 200 ezer fő volt
az elmúlt évtizedben, amelynek túlnyomó részét határon túli magyarok
teszik ki.
*
Érdekes megvizsgálni, hogy mindeközben hogyan alakult a környező országok demográfiai helyzete: fogy-e a szlovák, az ukrán, a
román, a szerb, a horvát és az osztrák, vagy csak a magyar kevesebb?
Románia lakossága folyamatosan csökken, a legutóbbi, 1992-es
népszámlálás óta több, mint 1.4%-kal. A népszámlálási adatok szerint
1977-ben a lakosság 21 millió 560 ezer fő volt, ez 1992-re 22 millió
760 ezerre nőtt, azóta azonban folyamatosan csökken a népesség.
Becslések szerint kétharmad részben a kivándorlás, egyharmad részben
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a természetes fogyás idézi elő a népességcsökkenést. Ma a lakosság
száma 22 millió 450 ezerre becsülhető. Romániában az erdélyi, ezen
belül a székelyföldi magyarság jelentősen gyarapodott a XX. század
nagyobbik részében – de csak a 70-es évekig. Ekkor fordult meg a
pozitív irány, s a gyarapodást szinte teljesen eltűntette az asszimiláció
és az elvándorlás. – Romániában a magyarok száma 1910-ben és 1992ben is 1.6 millió volt. Ehhez képest igen jelentős, mintegy százezer fős
fogyással lehet számolni a következő népszámlálásig. Sokan úgy vélik,
hogy az 1992-es román országos összeírás rengeteg magyart eltüntetett.
Sebők László szerint viszont ez a szám nem volt olyan magas. Az 1
millió 624 ezerrel szemben toleránsabb légkörben lezajlott népszámlálás sem regisztrált volna 1 millió 700-730 ezernél több magyart.
A kutató a jövőre nézve aggasztónak tartja, hogy a 80-as és 90-es
években főként a fiatalok telepedtek át Magyarországra. Az otthon
maradt magyarság öregedésére utal, hogy míg Románia egészében ezer
lakosra 12 halálozás jut évente, addig a magyarság körében 14. A
helyzetet súlyosbítja, hogy egyre több erdélyi magyar él szórványban.
A legrosszabb helyzetben a Nagyváradtól délre található határ menti
sávban élő magyarság van, itt ugyanis csaknem minden községben
vannak magyarok, csakhogy az arányuk mindenütt 10% alatti: nem
tudnak saját intézményrendszert, anyanyelvű iskolákat működtetni, s
így megmaradási esélyeik sem túl jók.
Sebők László felhívta a figyelmet arra, hogy a szórványkérdés
nehezen megfogható. Példaként említette: hogyha egy 100 fős falunak
10%-a, azaz 10 lakója magyar, abból nagy valószínűséggel csak egy a
gyermekkorú, aki emiatt nem magyar gyerekekkel játszik együtt, nem
magyar iskolába jár, így identitása és nyelvhasználata már nem egyértelmű. Ha viszont egy ezer lelkes faluban szintén tíz százalék, azaz száz
fős a magyar közösség, akár egy kis magyar iskolát is fenntarthat
egyházi támogatással. – Egy másik példa: a gyulafehérvári ezer fős
közösség megmaradási esélyei meglehetősen jók, hiszen az ott található
érsekségi központ miatt mindig érkezik utánpótlás. Ráadásul szinte a
teljes ottani magyarság a székesegyház környékén lakik és dolgozik,
egymás közt magyarul beszél. Ugyanakkor pl. Petrozsényban 5-6 ezer
fős magyar közösség él, ám teljesen szétszórva, s a főleg bányászok
gyermekeinek asszimilációja vélhetően néhány évtizeden belül bekövetkezik. Nincsenek magyar intézmények, a magyarok nem tartják
egymással a kapcsolatot, mindössze magyarnak vallják magukat.
Szlovákia mai területének lakossága az 1990-ben regisztrált 5.3
millióról 1999-re 5.4 millióra növekedett, s ez a tendencia, bár lényegesen lassabban, de azóta is tart. – Szlovákia az egyetlen olyan szomszé291

dos országunk, ahol többen születnek évente, mint ahányan meghalnak,
tehát pozitív a természetes szaporulat – mondta el Gyurgyik László, a
Teleki László Intézet felvidéki területekkel foglalkozó szociológusa,
aki felhívta a figyelmet arra, hogy itt a bevándorlás növeli a népesség
gyarapodását, amiben közrejátszik az is, hogy a környező országok
közül Szlovákiában a legnagyobb a romák aránya. A természetes
szaporulat évente mintegy 2-3 ezer főt tesz ki, amit kiegészít az ezer fő
körüli bevándorlási nyereség. Az előrejelzések szerint azonban a természetes szaporulat néhány éven belül, a bevándorlást is figyelembe vevő
népesedési adatok pedig évtized múlva csökkenő tendenciát mutatnak
majd.
Szlovákiában az 1991-es, viszonylag korrekt népszámlálás során
567 ezer magyart írtak össze. Jóllehet, Szlovákia az egyetlen olyan
szomszédos ország, ahol a magyarok népmozgási adatai nem adnak
okot különösebb aggodalomra, a magyarság száma, sajnos, 1996 óta itt
is folyamatosan csökken, bár a fogyás évente csak pár száz fő.
Északi szomszédunknál a szórványosodás egyelőre nem okoz
problémát: az ott élő magyarok háromnegyede olyan településen él,
ahol arányuk 80% feletti. – Nemcsak Szlovákiára jellemző, hanem a
szomszédos országok mindegyikére, hogy a kisebbségben élő magyar
lakosság idősebb az országos átlagnál – a fiatalabbak jelentős része már
kivándorolt –, ezért kevesebb gyermek születik. A halálozás magasabb
aránya is az öregedéssel magyarázható. Szlovákia esetében a magyarok
átlagosan 39.3 évesek, míg az ország egész lakosságát figyelembe véve
ez az adat csak 35.3 év.
Jugoszlávia mai területén 1910 és 2001 között 4 millióról 8
millióra nőtt a lakosság száma. Ez persze csak nagyságrendi becslés –
hívta fel a figyelmet Mirnics Károly Szabadkán élő demográfus –,
hiszen nincs megbízható adat arról, hogy az utóbbi évtizedek bizonytalan körülményei között mennyien hagyták el az országot, s mennyien
tértek vissza. A hivatalos adat szerint 1991 óta 250 ezerrel csökkent az
ország lélekszáma, de egyes becslések szerint ennek többszörösére
tehető a valódi szám. Egyet biztosan lehet tudni: az elmúlt húsz évben
az ország egészének népmozgalmi mutatói jelentősen romlottak, s a
szerbeké gyorsabb ütemben, mint a magyaroké. A két adat között
viszont jelenleg alig van különbség, hiszen a Vajdaságban tragikusan
fogy a magyarság. Míg 1961-ben 443 ezer magyar élt ott, 1990-ben
már csak 340 ezer, s a számuk mára talán nem éri el a 240-250 ezret. A
magyarság lélekszáma ezen a területen évi 2.5-3 ezer fővel csökken.
Igazából először a 80-as években szenvedett nagyobb számbeli veszteségeket az ott élő magyar közösség, amikor sokan a németorzági mun292

kavállalásban látták boldogulásukat. A 90-es évek délszláv háborúja
következtében aztán még több magyar hagyta el a Délvidéket. A
magyarság számának csökkenését jól példázza az alábbi adat: 1910-ben
még 28%, 1991-ben 17%, napjainkban pedig már csak 11% az aránya.
A vajdasági magyaroknál is komoly gondot okoz az elöregedés: az
átlagos életkor tragikusan magas, 43-44 év (1921-ben még csak 25 év
volt).
Egy társadalom akkor tekinthető elöregedőnek, ha az átlag életkor
meghaladja a 30 évet (Magyarországon ez az adat 38.7 év). – Az
elöregedés miatt a népességfogyás öngerjesztővé vált, s a kutatók
szerint a folyamat visszafordíthatatlan.
Ukrajna lakossága a rendelkezésre álló adatok szerint a 90-es évek
elejétől folyamatosan csökken. A legfrissebb adatok szerint az ország
lakóinak száma 50 millió 660 ezer, míg 1990-ben 51 millió 280 ezer
volt. A csökkenés a jelentős számú kivándorlás és a negatív természetes
szaporulat eredménye. – Kocsis Károly, a Magyar Tudományos Akadémia Földrajzkutató Intézetének szakértője elmondta: Kárpátalján 1989ben, az utolsó szovjet népszámlálás során nemzetiség szerint 156 ezer,
anyanyelv szerint 167 ezer magyart írtak össze. Az összeírás és a valódi
adatok között talán itt volt az legnagyobb az eltérés. Elsősorban azért,
mert a második világháborút követően – a túlélés érdekében – sokan
nem magyar nemzetiségűnek vallották magukat, így nem is ezt íratták
be a személyi igazolványba. Ők nem tudtak visszatérni a magyar
nemzetiséghez 1989-ben, a népszámlálási biztosok ugyanis nem voltak
hajlandók olyan nemzetiséget az adatlapra vezetni, amely nem egyezett
meg a személyi igazolványban szereplővel. – Egyes kutatók szerint
Kárpátalján legalább 180 ezer magyar élt 1989-ben. Azóta számuk a
Magyarországra település – ez nem volt annyira jellemző – és az
alacsony természetes szaporulat miatt a legjobb esetben is stagnál, bár
valószínűbb, hogy csökken. Pontos adatokkal erről a területről nem
rendelkezünk.
Horvátország lélekszáma a 90-es évek elejétől szintén csökken.
Míg a mai Horvátország területén 1980-ban 4 millió 600 ezren éltek,
addig 1999-ben 4 millió 480 ezren. A csökkenő tendencia ma is tart. –
A szerbiai mellett a Horvátországban élő magyarok fennmaradása –
noha kisebbségi jogaikat garantálják – a legkétségesebb. – A mai
Horvátország területén 1910-ben 120 ezer magyart írtak össze – fogalmazott Sebők László. Ez az 1911-es népszámlálás idejére 22 és ½
ezerre csökkent. A reális szám ennél valamivel nagyobb lehetett, bár
valószínűleg 30 ezer alatt volt. Mára azonban a magyarok száma a 15
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ezret sem éri el, a délszláv háború elől ugyanis sokan végleg
Magyarországra menekültek.
A 90-es évek elején, még a délszláv háború előtt, Jugoszláviában
ügyes módszert találtak ki a kisebbség számának csökkentésére. A népszámlálás során ugyanis lehetőség volt a jugoszlávot, mint
nemzetiséget megjelölni, amit a vegyes házasságban élő és a
meggyengült identitású magyarok is előszeretettel választottak – jelezte
a demográfus. – A horvátországi magyarság nagyarányú csökkenésében az elvándorlás játszotta a legfontosabb szerepet, ami érthető, ha
tudjuk, hogy a magyarság 80-90%-a a délszláv háború idején az
ütközőzónákba került. A természetes fogyás, az elvándorlás és a szórványosodás miatt a Drávaszög és Eszék környékének kivételével, a
megmaradás esélyei minimálisak. Jól szemlélteti a szórványosodást a
következő adat: 1991-ben 981 horvátországi településen írtak össze
legalább egy magyart, ebből 800-ban tíznél kevesebben voltak.
Szlovéniában is hasonló a helyzet. Itt is az 1990-es évektől csökken
a lakosság száma, bár csekélyebb a fogyás. 1990-ben kereken 2 millióan éltek az országban, 1995-ben 1 millió 990-ezren, ez a szám 1999-ig
nem változott. Az azóta bekövetkezett változásokat csak az idén
lezajlott cenzus eredményeinek ismeretében lehet értékelni. Szlovéniában az 1991-es népszámlálás szerint 8 és ½ ezer magyar élt, az idén
valószínűleg ennél kevesebbet írtak össze.
A Muravidéken a népesség csökkenését tovább erősíti az elvándorlás és az erőteljes asszimiláció. Sebők László hozzáteszi: a kisebbségi
jogokat, a nyelvhasználatot tekintve a szlovéniai magyarok vannak a
legjobb helyzetben.
Ausztriában az előző, 1991-es népszámlálás során 7 millió 795
ezer lakost írtak össz. Az ország lélekszáma az idén várhatóan 8 millió
fölé emelkedik – mondta Cserján Károly Ausztriában élő szociológus,
utalva a nemrég befejeződött népszámlálás eddig feldolgozott adataira.
A 2030-ig szóló prognózis szerint a népesség növekedése folyamatos
lesz, a többletet a bevándorlók adják majd. Ha viszont eltekintenénk a
bevándorlóktól, úgy Ausztria lakossága a többi európai országéhoz
hasonlóan csökkenne.
Az Ausztriában élő apró magyar közösség helyzete is eltér a többi
határon túliétól. Az ausztriai magyarságot két csoportra oszthatjuk:
bécsire és burgenlandira. Az 1981-es népszámlálás szerint Burgenlandban mintegy 4 és ½ ezer magyar nyelvet használót írtak össze (az
osztrák népszámlálásnál ezt kérdezik meg), míg 1991-ben valamivel
több, mint 6 ezret. A növekedés oka elsősorban az, hogy az itthoni
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rendszerváltást követően a burgenlandi magyarok közül sokan már nem
szégyellték magyarnak vallani magukat.
Bécsben nehéz meghatározni, hogy mennyi magyar él. A
népszámlálás szerint kb. 3 ezer volt 10 éve azoknak a száma, akik
köznyelvként a magyart használták, de a tényleges szám valószínűleg
50 ezer felett lehetett. Többségük az utóbbi néhány évtizedben
emigránsként vagy munkavállalóként került Ausztriába. 1991 óta
tovább emelkedett a számuk, jelenleg összesen 100 ezer körül lehet a
tartósan Ausztriában tartózkodó magyarok száma.
Ez az egyetlen olyan szomszédos ország, ahol növekszik a magyarság lélekszáma, ami azonban nem a természetes szaporulatnak, hanem
a bevándorlásnak köszönhető. - Magyar Nemzet

Dr. Hódi Sándor (Ausztrália)

A KISEBBSÉGI ÖNSZERVEZŐDÉS ESÉLYEI
I.
Hosszú idő után a magyarság szempontjából új történelmi helyzet
állt elő. A magyarellenes nagyhatalmi világpolitika megváltozott, és ma
Magyarország az Európai Unióhoz történő csatlakozás egyik legesélyesebb várományosa. Azok nyitnak ajtót előtte, akik az első és második
világháborút követő osztozkodásban Magyarországot feldarabolták és
az ország területének nagy részét hadizsákmányként szétosztották.
Ez a körülmény a nemzet egészét illetően bizakodásra ad okot,
annak ellenére, hogy a csatlakozás idejét, módját, feltételeit, s főként a
múlt hibáinak jóvátételét illetően, sokféle kétség gyötör bennünket. A
megváltozott helyzetben mindenképpen nagyobb mozgástér kínálkozik
a magyarság számára, s minden remény megvan arra, hogy Magyarország hatékony, fejlődőképes, demokratikus társadalommá váljék.
II.
A nagyhatalmak azonban nemcsak Magyarországot szakították ki
erőszakkal Európából, hanem azokat a részeit is, amelyeket Trianonban
elcsatoltak tőle. A magyar nemzet egyharmada Európából kirekesztetten, szabadságától megfosztottan él, és ez a helyzet belátható időn belül
egyhamar nem is változik meg. Ugyanakkor változatlanul erős magyarellenesség jellemzi a többségi népeket, amelyek még mindig nem
fogták fel, hogy a harmadik évezred Európájában nem lehet elnyomatásban tartani más népeket, hacsak nem akarnak a schengeni függönyön
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kívül rekedni. Ilyen értelemben némi fény dereng számunkra is az
alagút végén. Erre a fényre igen nagy szükségünk van, mert bár szép
szólamokból nincs hiány, a helyzet lesújtó és kétségbeejtő.
A délvidéki magyarság szellemi-kulturális élete például gyarmatosított állapotokat tükröz: a közoktatásból, tájékoztatásból, politkából, az
intézményekből teljes egészében hiányzik a keresztény értékrend és a
magyar szellemiség. Idegen érdekek, szándékok, törekvések hatása
alatt állnak pártjaink, intézményeink, amelyek nem képesek nemzeti
érdekeinket megjeleníteni és eredményesen képviselni sem a többségi
nép, sem az anyaország, sem pedig a nemzetközi tényezők előtt.
Az elmúlt évtizedben nagyot fordult a világ, sajnos, mi hamar állóvízbe kerültünk. Ennek folytán növekvő mértékben pusztult, szegényedett el és vándorolt ki a Vajdaság magyar lakossága.
A határon túli magyarság helyzetével kapcsolatban általában a
kisebbségi jogok és a nyelvi egyenjogúság hiányát szoktuk észrevételezni és szóvá tenni, holott a legsúlyosabb problémák nem annyira jogi,
mint amennyira szellemi, és mentális természetűek. A legfőbb bajunk a
nemzeti léttel kapcsolatos általános értékzavar, a megrendült magyar
öntudat, amely nehezíti a közös fellépést és cselekvésvállalást.
Az elmúlt nyolcvan esztendőben a szellemi-kulturális elnyomás, a
magyar szellemiség és a nemzettudat módszeres háttérbe szorítása
megtette a magáét. Sajnos, ezen a téren vannak újabb keletű keserű
tapasztalataink is, az alábbiakban ezekről szeretnék néhány szót ejteni.
III.
A nemzettudat zavarai ellenére a kelet-európai fordulat idején a
magyarság minden utódállamban késedelem nélkül kihasználta a
történelem adta lehetőséget, hozzáfogott társadalmi hálózatainak kiépítéséhez, létrehozta politikai érdekszervezeteit, és követeléseivel megjelent a hazai és a nemzetközi politikai színtéren. Kezdetben Magyarországról és a nyugati magyarság részéről sok társadalmi és egyéni biztatást és segítséget kaptak, amelynek köszönhetően erősödött önbizalmuk és társadalmi pozíciójuk.
A kezdeti lendület azonban hamar megtört, és a kisebbségek
mélyebb letargiába zuhantak, mint voltak azelőtt. A hivatalos Magyarország kezdetben csakugyan támogatta a határon túli magyarok
politikai önszerveződését, később azonban biztatás és segítség helyett
inkább gáncsolta őket. Ahelyett, hogy a magyar diplomácia felkarolta
volna a spontán és elemi erővel jelentkező kisebbségi autonómia
törekvéseket, cserbenhagyta az elcsatolt nemzetrészeket, mi több,
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tiltakozásuk ellenére államszerződéseket (ún. alapszerződéseket –
szerk.) kötött a fejük fölött. Az eredmény nem maradt el. A kisebbségek
visszakozni kényszerültek, ami a többségi népek keményebb fellépését
eredményezte.
A magyarázkodás ismeretes. Magyarország csatlakozása érdekében biztosítani kell a térség stabilitását, amelyet állítólag a magyar
autonómiatörekvések veszélyeztetnek. Mit sem számít, hogy a valóságban fordított a helyzet: a térség stabilitásának legfőbb akadálya a
kisebbségi kérdés rendezetlensége, a tartós megoldást pedig – jobb
megoldás híján – az autonómiák biztosítása jelentené.
Meggyőzősédem, hogy a magyar diplomácia konstruktív javaslatokkal is elő tudott volna állni. Az autonómiatörekvések felkarolása
révén új Közép-Európa-politika jöhetett volna létre, amelynek eredményeként a magyar nemzetrészek ígéretesebb jövő elé néznének. A
magyar kormány azonban az államszerződésekkel sietett a rabtartó
népeket megnyugtatni, a magyar kisebbségek mozgásterét pedig szűk
keretek közé szorítani.
Ma már aligha lehet kétséges bárki számára, hogy az államszerződésekkel bakot lőttünk, egy konstruktív nemzetpolitikával viszont a
csatlakozást illetően nem kockáztattunk volna semmit. Ennek a
történelmi tévedésnek a következtében a kisebbségek pácba kerültek.
Miközben lassan pácolódunk, arról ábrándozunk, hogy majd
egyszer, ha Magyarország és a környező országok is mind csatlakoznak
a Közös Európához, megvalósul a nemzet álma: újra egységes lesz a
magyarság! Sajnos, ez a kivárásra alapozó politika elvette értelmét a
kisebbségi küzdelemnek, helytállásnak és önszerveződésnek.
A Horn-kormány álláspontjában nem nagyon nyilatkozott meg a
nemzet veszélyeztetett részének az őszinte féltése és a támogatás
készsége. De a hivatalos Magyarországtól ma sem telik többre, mint
amennyit a szomszéd államok politikai viszonyai békességben megengednek.
Ezt a keserű békát a magyar kormány úgy próbálja a kisebbségek
torkán lenyomni, hogy kijelenti: csak a legitim szervezetek által megfogalmazott törekvéseket hajlandó támogatni! Ez szépen hangzik,
csakhogy miféle előremutató kisebbségi igényeket fogalmazhatnak
meg azok a legitim vezetők, akik legitimitásukat az adott körülmények
miatt éppen a nemzeti érdek feladásának köszönhetik?
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IV.
Bennünket is terhelnek tévedések, mulasztások. Nyolcvan évi elnyomatás után elmulasztottuk felhívni a világ figyelmét a rajtunk esett
sérelmekre, s gyakorlatilag semmit sem tettünk annak érdekében, hogy
helyzetünk rendeződjön.
Egy valamit tettünk: pártokat hoztunk létre, amelyekkel viszont
célt tévesztettünk. A kisebbségi pártok létrehozásával ugyanis többet
vesztettünk, mint nyertünk.
A kisebbségek számarányuknál fogva soha nem képesek annyi
képviselőt a parlamentbe juttatni, amennyit a többség vígan le ne
szavazna. Ennek az egyoldali parlamenti játéknak köszönhetően a többségi népek demokráciát színlelhetnek a világ előtt, miközben jogfosztott helyzetben tartanak bennünket. Etnikai párbajainkkal voltaképpen
mi magunk legitimáljuk a kisebbségellenes döntéseket. A helyzeten az
sem változtat, ha a kisebbségi pártok kormányzati szerephez jutnak. A
dolgok lényegét tekintve ez sem több díszletnél, amely még inkább
eltereli a nemzetközi közvélemény figyelmét a magyarság megoldatlan
kérdéseiről.
Úgy tűnik, hogy egyelőre senki sem akar a kisebbségi pártok csődjével szembenézni. Pedig az elmúlt tíz év után tapasztalatai alapján nem
kérdéses, hogy átlagos kirakat az egész, és ezen az úton haladva az
örök vesztes pozíciójára vagyunk ítélve.
Kisebbségi pártjaink ugyanakkor jelentős kárt okoznak nemzeti
közösségeinknek, amennyiben feleslges konfliktusokat gerjesztenek, és
fékezik a társadalmi önszerveződést. A nemzetrészek megmaradásához
és erősödéséhez az atomizálódott kisebbségi társadalmak integrálására.
érdekegyeztető, koordináló, szolgáltató szervezeti struktúra kialakítására, az együttműködés erősítésére, kölcsönös segítségnyújtásra van
legnagyobb szükség, ami nem a hatalom területe.
Közösségszervezés, az intézményhálózat kiépítése, a magyarságtudat erősítése, szellemi kisugárzó központok létrehozása helyett
túldimenzionáltuk a pártok szerepét, olyannyira, hogy azok szinte diktatórikus jelleget öltenek.
*

A KOPJAFA EREDETE
A kopjafa az emberi halandóság sírjele és nemzeti identitásunk
egyik jelképe. Főleg református és unitárius temetőkben találjuk a leg-
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régebbieket, de ma már a katolikus temetőkben is elterjedtek. A kopjafa
elnevezés mellett régebben a gombfa és fejfa is használatos volt.
Aligha van a néprajznak olyan kérdése, amely annyira foglalkoztatta volna a kutatókat, mint éppen a református temetők kopjafái.
Orbán Balázs, a Székelyföld nagyszerű krónikása, már az 1860-as
években valami rendkívüli nagy történeti mélységet sejtett a kopjafák
mögött. Az 1920-as években Solymossy Sándor, a néprajz szegedi
professzora, a Tiszántúl csónak alakú „élben végződő” fejfáját
vizsgálva annak eredetét a vogulok és osztjákok körében kereste és
vélte megtalálni.
A kopjafa eredetét az Encyclopaedia Hungarica (Kanada) a következőképpen magyarázza:
„A kopjafa többnyire levél alakú, vascsúcsban végződő 2-4 m
hosszú fanyelű, régi magyar fegyver. Votják és permi nyelven a neve
ma is kopja. A bizánci lovasság közvetlen az avaroktól, vagy pedig a
kabaroktól vette át. Európába a népvándorlás korában tűnt fel. A kopja
csúcsa alá hadi jelvényül szolgáló nemzetségi, később hadrendi lobogót
kötöttek, amely fecskefark alakú szalaggal volt ellátva. Ilyen lobogós
formában terjedt el később a nyugati népeknél: részben közvetlen
magyar hatás révén, részben késő-avar közvetítéssel. A lobogós kopja a
17. századig fegyvere volt a magyar huszárságnak. Régen a harcos
sírjához kopjáját leszúrták, később hogy védjék, kopjatartó fába helyezték, amit faragással díszítettek. Azután már nemcsak a harcosoknak
állítottak ilyent, sőt maga a kopja el is maradt”.
A kopjafák térhódítását sokan a reformáció elterjedésével hozzák
összefüggésbe, mivel a reformáció puritánsága nem kedvezett olyan
sírjeleknek, amelyeket díszesre faragtak. A fejfákra vonatkozó legkorábbi megmaradt tárgyi emlék nagybarcsai Barcsai (II) Ákos erdélyi
fejedelem Kozmatelkén (Kolozs vármegye) a századfordulón lefényképezett fejfája, amely 1661-ben emeltetett.
Az ún. zászlós kopjás temetés szokását, amikor is a sírt zászlós
kopjával jelölték meg, a honfoglalás koráig vezetik vissza.
A kopjafát leginkább az időtálló tölgyfából faragják. Régebben kb.
egyharmad részét a földbe süllyesztve rögzítették, ma azonban sokszor
felvasalva betonalapra állítják.
A kopjafa keskeny, négyoldalú, jellegzetsen karcsúsított hasáb,
amelyen (lentről felfelé haladva) három részt különböztetünk meg:
a törzs a legterjedelmesebb, erre kerül a felirat a halott nevével,
születésének és elhalálozásának évszámával, esetleg egy (a feltámadás
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reménységében megfogalmazott) gondolattal. A törzs felső hányadán
megkezdődik a díszítőfaragás:
a nyakrész karcsúsított, egész terjedelmében faragott. A fejfák
hagyományos díszítőmotívumai mértani idomok (csillag különféle
változatai):
a fejdísz az ékítmény befejező motívuma. Háromszéken például a
férfiaknak koronát, buzogányt vagy sisakot faragnak: idősebb asszonyt
konty, fiatalabbat tulipán illeti meg. A lándzsa végződés pedig a hősi
halál jelképe.
Az utóbbi időben emlékoszlopokat is faragnak a kopjafa mintájára.
Sőt, az 56-os szabadságharc emlékét megörökítő emlékművek között
ma vezető szerepre tett szert.
(Amerikai Magyar Újság) (M.R.) (Duna Tudósító, Svájc)

Magyar Társaság
Magyar Kongresszus
Árpád Akadémia
Árpád Szövetség
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Madzsar “Erzsi néni” főz

Ízletes ételek készülnek a magyar konyhán
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A főzési előadások résztvevőinek egy része

Mészáros Elemérné dr. Vareska Andrea „A magyar konyha titkai”
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Cooking Demonstration at the Hungarian Congress
The following are excerpts from the demonstration and materials
presented at the Hungarian Congress and contained in a cookbook
published and distributed separately to the participants.
Welcome to the 2nd Cooking Demonstration of the Hungarian
Congress (2003)!
There is a curious Hungarian tradition of
withholding one little ingredient or step, so that one cook’s “specialty”
will not be “stolen” by another!
But – there should be no secrets among friends – so that is why
today we are revealing all – every recipe includes a “Tips, Tricks, and
Secrets” section to give your dish that special and authentic Hungarian
flavor!
No Hungarian party is complete without an appetizer cheese
spread called “Körözött.” Every family has its own special way of
preparing it. This version, demonstrated by Mrs. Kathy Gulden, always
disappears very fast at receptions at the Cleveland Hungarian Heritage
Museum.
It will be followed by “Cheese Straws,” a specialty of Mrs. Andy
Mészáros. These are always a big hit with her guests or just for family
snacks. Make a double batch and freeze half (unless your own family
makes them all disappear first!) and keep on hand for unexpected dropin guests!
Next, Mrs. Piri Beodray assisted by her daughters Priscilla &
Marika will demonstrate “Lebbencs Soup” along with “Layered
Cabbage Casserole” and “Layered Cornmeal Casserole.” The aroma of
these dishes awakens fond memories of “hearth and home” for every
Hungarian nose – and heart! Yet, these dishes are elegant enough to
serve to guests or for buffet parties.
Finally, Mrs. Erzsi Madzsar will round out our menu for those with
a sweet tooth! Keeping within the season, she will demonstrate
Christmas “Parlor Candy” or “Szaloncukor.” Mrs. Madzsar will also
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demonstrate and tell us about “Mézekalács” or “Hungarian Honey
Hearts.”
Szeretettel üdvözöljük a Magyar Társaság második
hagyományos főzési kurzusunkon! Erre a bemutatóra felkértünk
több igen elismert s igen híres háziasszonyt, hogy árulják el
nekünk a magyar konyha titkait, különlegeségeit.
Menünket körözöttel kezdjük, Guldenné Kati specialitásával,
majd Mészárosné Andy sajtos stangliával folytatjuk. Utána
következik Beodrayné Piri, lányai Pirinyó és Marika, akik
bemutatják a rakott káposzta egyik legfinomabb variációját, úgy
a lebbencs levest, majd a rakott puliszkával is megvendégelnek
minket. S mivel hogy minden jó ha vége jó, Madzsarné Erzsi
bemutatja a szaloncukor, majd mézeskalács elkészítését.
***
Soups are a very important part of Hungarian cuisine! In
some families, a meal is not a meal if one does not have soup as
a first course! In former times, especially when people worked
within walking distance of their homes, the largest meal was
always the midday meal, and it always included soup. In this
busy day and age, this custom is now usually reserved just for
Sundays and holidays.
In traditional Hungarian homes, soup is served in a large
tureen, ladled out by the “cook.” Most Hungarians prefer their
soup piping hot. European-Hungarian style soup spoons are
also usually larger than those typically used in North America.
***

Lebbencs Leves
Lebbencs soup

Beodray Ferencné, Piroska
Wieser Péterné, Skerlán Piroska
Viiberg Péterné, Skerlán Marika
Hozzávalok:
6 „ounce” széles száraz tészta
8 „ounce” húsos füstölt szalonna
1 púpos evőkánal liszt
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1 púpos evőkanál piros paprika
16 csésze hideg víz
1 nagy hagyma
½ font sárgarépa
2 krumpli
2-3 szál zeller
2-3 szál petrezselyem gyökér

Főzés:
- A széles tésztát kicsit összetörjük.
- A füstölt szalonnát apró kockára vágjuk és épp hogy kisütjük.
Hozzátesszük a tésztát és barnára pirítjük. Rátesszük a lisztet, piros
paprikát, gyorsan összekeverjük és hideg vizzel felöntjük. Beletesszük
a már meghámozott, majd apróra vágott krumplit, apróra vágott répát,
petrezselyem gyökeret, egészbe hagymát, és a zellert. Mikor minden
megpuhult, tűzről levéve tálaljuk.
- Tálalás előtt kivesszük a hagymát.

“Lebbencs” Soup
Lebbencs leves

Ingredients:
6 oz. extra wide wafer thin pasta broken into pieces (1in.)
8 oz. meaty smoked bacon
1 heaping TBSP flour
1 heaping TBSP Hungarian red paprika
16 cups cold water
1 large onion
½ lb. carrots
2 medium sized potatoes, peeled and diced
2-3 stalks celery
2-3 strands parsley root

Cooking instructions:
Cut up the bacon into small pieces and brown slightly. Break up the pasta
into smaller pieces and add to the browning bacon, allowing the noodles to
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slightly brown. Add flour, paprika –mix together quickly and add water. Add
potatoes peeled and cut into small pieces, add cut up pieces of carrots.
Add celery, whole peeled onion, and parsley root. Add salt to taste.
Simmer for about 20 minutes.
Before serving remove the celery and parsley.

***
Puliszka
A fő fogások között különlegességnek számít a kukoricadarából
készült puliszka, aminek főzési, sütési mesterei igazából a román
pásztorok, de ugyanígy a gyimesi csángók, akik teljes hétköznapi és
ünnepi étrendet tudnak összeállítani belőle tejjel és különféle
tejtermékkel. Éttermi étlapon a kímélő étrend ajánlatai között található
leginkább tejfölös, tehéntúrós puliszka, vagy juhtúrós puliszka néven,
vagy simán köretként, ha az étlapon a ma már különlegességnek
számító, amúgy közönséges pörköltek, paprikások mellé. Érdekes
ízkeverék a puliszka körítéssel felszolgált töltike (románul sarmalute),
ami nem egyéb, mint a török konyhától kölcsönzött zöld levélbe
(bármilyen fogyasztható zöld levélbe) göngyölt, rendszerint darált,
fűszerezett, leginkább birka- vagy bármilyen hús.
Puliszka, polenta, mamaliga, málé ??? Melyik az igazi? Sokan
gondolják, hogy a puliszka eredeti erdélyi étel, hiszen ott ma is
számtalan variációban készítik. Mindennapos, hétköznapi vendég az
asztalokon csípős marhatokánnyal éppúgy, mint hideg tejjel és
cukorral, vagy friss túróval-tejföllel. Pedig a puliszkát szinte mindenütt
készítik, ahol a kukorica megterem. A románok például mamaligának
nevezik. A fáma szerint ínséges időkben, amikor annyi füstölt hal sem
volt a szegény román paraszt konyháján, amivel a család jóllakhatott
volna, lapítóra (deszkára) került a kemény, hideg puliszka, és a
gazdasszony jól hozzácsapkodta az egyetlen árva uszonyost, hogy
legalább egy kis füstölt íze legyen. Az olaszoknál polentaként
közkedvelt finomság. A puliszka kukoricalisztből vagy darából
többféleképpen készül, így a végeredmény is némileg eltérő: főzve,
sütve, sósan, édesen kenyér, sütemény, köret, egytálétel egyaránt
nagyszerű belőle. Lássuk csak!
Források:
http://www.hhrf.org/erdely/utazo/konyha.html
http://www.konyhamagazin.hu/index.php?honap=0211&id=208

***
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Rakott Puliszka
Layered Cornmeal Casserole

Beodray Ferencné, Piroska
Wieser Péterné, Skerlán Piroska
Viiberg Péterné, Skerlán Marika

Hozzávalók:
1 csésze kukorica dara
1 font száraz túró
½ font feta (juhtúro / brindza)
1 font (16 „ounce”) tejfel
12 „ounce” füstölt szalonna
½ font darált / reszelt ementáli sajt
közepes nagyságú és kb 3 „inch” mély tűzálló tál
325º F. melegített sütő

Előkészítés és összerakás:
- A kukorica darát 4 csésze sós vizben megfőzzük és félre tesszük.
- A száraz túrót összekeverjük a juh túróval és tejfellel.
- A szalonnát kockára vágva kisütjük.
- A tűzálló tálat a kukorica felével kibéleljük. A túró keverék felével
megkenjük és a kisütött szalonna felét rátesszük.
- Még egy réteggel folytatjuk. (kukorica, túró, szalonna)
- Ráhintünk darált ementáli sajtot és sütőbe helyezzük 40-50 percig mig
szép rozsaszin lesz.
- 10-15 percig állás után lehet tálalni.
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Layered Cornmeal
Rakott Puliszka
This cornmeal based dish is a delicious alternative to the usual rice,
potatoes, or noodles.
Ingredients:
1 cup cornmeal
1lb. dry cottage cheese
½ lb. feta or Brindza cheese
1 lb (16 oz.) sour cream
10-12 oz. meaty bacon
½ lb. shredded Swiss cheese
midsize casserole dish about 3 inches deep (i.e. 9x9)
325º F. pre-heated oven

Preparation:
- Cook the cornmeal in 4 cups of salted water till all absorbed, and set aside.
- Mix together the dry cottage cheese, feta or Brindza, and sour cream.
- Cut the bacon into small pieces, and fry.

Layering the casserole:
Layer casserole with ½ of cornmeal mixture, top with ½ cottage cheese mixture
and sprinkle with ½ bacon.
Add one more layer (cornmeal, cottage cheese mixture, bacon), sprinkle top
with shredded Swiss cheese and bake for about 30-40 minutes until top is light
brown.
Remove from oven, let it sit for 10-15 minutes before serving.
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Sajtos „Stangli”
Cheese Straws
Mészáros Elemérné dr. Vareska Andrea
„Bérmakeresztanyámtól, Winkler Ibolyától, kaptam.
Kissé megmódosítottam, és azóta sütöm. . .”
-- Mészáros Andy

Hozzávalók:
2 csésze liszt
2 rúd vaj vagy margarin
8 „ounce” krém sajt [1 csomag]
csipet só
1 tojás sárgája, kis vizzel megkeverve
reszelt parmezsán sajt
köménymag

Előkészítés:
A lisztet beleszitálom egy nagy tálba. A puha, de nem olvadt, vajat
vagy margarint belevágom és belekeverem a lisztbe, a csipet sóval. Később a
tálból kiöntöm a tésztát és kézzel addig gyúrom lapos deszkán amíg rugalmas
tészta nem lesz belőle. Utána betakarom és kb 15 percre a jégszekrénybe
teszem. Amíg a tészta hül, addig két lapos tepsit előszedek, kibélelem
alufoliával, és vajjal megkenem. Még ha olyan tepsit is használok ami nem
ragad, akkor is kivajazom.
A sütőt 400º F.-ra bemelegítem.
15 perc múlva a fele tésztát kiveszem, a többit letakarva a
jégszekrényben tartom. Sodrófával a tésztát lisztes asztalon kinyújtom kb 1/8 –
1/4 incs vastagságra. A tészta formája kinyújtva legyen tégla alakú, azaz
hasonló a tepsihez.
Utána bekenem a tésztát a tojás sárgájával, meghintem reszelt
parmezsán sajtal, és rászórom a köménymagot. Van amikor egy kis sót is
rászórok a tésztára.
ÉS ITT A TITOK: Egy kerek pizza szaggatóval, a recés oldalán,
vékony csíkokat vágok és egyenként, óvatosan átteszem őket egymás mellé a
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vajazott tepsire sorjába. Legtöbbször a fél tészta mennyiség ráfér egy tepsire
ha a kinyújtott tészta kicsivel kisebb mint a tepsi.
400º F. meleg sütőbe teszem és kb 15 - 20 percig sütöm, amig
arany barnára nem sül meg. Óvatosnak kell lenni...van amikor lehúzom 395º
F.-ra a sütőt, és van amikor hamarabb sül meg a tészta...de általában
minimum 10 percet kell sütni. Az se baj, ha van egy pár „stangli” ami jobban
megsült, mert mindig akadnak olyanok, akik pont úgy szeretik!
Amikor kész, akkor a tepsin hagyom őket egy kicsit kihülni. Lassan
átteszem a „stanglikat” egy tálra, és amikor teljesen kihültek, alufoliába
becsomagolom. Amíg hül az első adag, addig elkészítem és megsütöm a
tészta másik felét.

Cheese Straws
Sajtos „Stangli”

“This recipe is originally from my Godmother, Mrs. Ibolya Winkler, I
modified it a bit, and since then, these have always been a big hit with my
guests!”
-- Andy Mészáros
Ingredients:
2 cups flour
2 sticks softened butter or margarine (4 ounces each stick)
8 oz. softened cream cheese (1 package)
pinch of salt
1 egg yolk, lightly beaten with water
grated parmesan cheese
caraway seeds
Method:

Begin by sifting the flour into a large mixing bowl. Add the pinch of
salt. Then cut the cream cheese and butter or margarine into the flour. Mix.
Pour out unto surface and knead into an elastic dough. Cover and place into
refrigerator for about 15 minutes.
While dough is chilling, line two cookie sheets with aluminum foil and
butter them (pan spray is OK too). I spray or butter the cookie sheets even if
I’m using the non-stick kind.
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At this time, preheat oven to 400º F.
Take half the dough, leaving rest in the refrigerator, and on a floured
surface roll out to about 1/8 to ¼ inches. The shape should be close to the
shape of the cookie sheet, although somewhat smaller.
Using a pastry brush, brush egg wash onto the dough, sprinkle with
the grated cheese and the caraway seeds. I sometimes sprinkle a little extra
salt on too.
The next step is tricky...Using the serrated side of a pizza cutting
wheel, cut thin strips of the dough and lift the strips carefully from the floured
surface and place them onto the cookie sheet, each strip side by side until the
entire rectangle has been transferred to the cookie sheet. Most of the time, if I
roll out the dough to the correct size, I can fit the half portion on one cookie
sheet.
Place the sheet into the 400º F. oven, and bake for about 15-20
minutes. However, sometimes I need to decrease the heat to 395º F. The
baking time may also be less, but the dough should bake for at least 10
minutes. Truth is, even if a couple of these cheese “straws” burn a bit, there’s
always someone who likes them that way!
When the “straws” are done, remove them from the oven and leave
on the sheet to cool for a bit. Then carefully transfer them unto a plate. While
they are cooling, you can prepare and bake the remaining dough. Once they
are all completely cooled, wrap them tightly in aluminum foil.

The final product: cheese staws
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Sajtószolgálat:
ÉSZAK-AMERIKAI MVSZ VEZETŐK
TALÁLKOZÓJA CLEVELANDBAN
Az MVSZ amerikai és kanadai országos tanácsának vezetői megállapodtak abban, hogy közös kampányt folytatnak a kettős állampolgárságért kezdeményezett népszavazás érdekében. Az észak-amerikai
magyarok élni kívánnak a Magyarország alkotmánya által szavatolt
jogukkal, amely szerint minden magyar állampolgárnak joga van a
közügyek vitelében részt venni. Az észak-amerikai magyarok a kettős
állampolgárság éredekében kezdeményezett népszavazást kiemelt közügynek tekintik.
Az alábbi képen a clevelandi Magyarság-konferencia határozatait
köszöntik a jelen levő MVSZ vezetők.

Balról jobbra: Cúth János (Toronto), az MVSZ Kanadai Országos
Tanácsának újonnan megválasztott elnöke; Samay Attila (Los Angeles), az
MVSZ USA Nyugati Részek elnöke.; Patrubány Miklós az MVSZ elnöke;
Kádár Dániel (Cleveland), az MVSZ USA Nagy Tavak elnöke; Palotás Pál
(Seattle), MVSZ küldött, a konferencia első számú támogatója; Matavovszky
Ádám (Cleveland), az MVSZ USA Országos Tanácsának elnöke; Hóka Ernő
(New York), a Magyar Szabadságharcos (Nemzetőr) Világszövetség elnöke;
Túri Ferenc (Los Angeles), az MVSZ USA OT ügyvezető elnöke, az MVSZ
Nyugati Régiójának ügyvezető elnöke.

Újra együtt! Magyar állampolgárságot minden magyarnak!
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ÉLETRAJZOK
Buzáné Ormai Ildikó
Szoprán, zenetanár, orgonista, zeneszerző
Buzáné Ormai Ildikó szoprán, zenetanár, orgonista, zeneszerző, az
Árpád Akadémia tagja. Budapesten született és nevelkedett. Amíg a
Ráskai Lea leánygimnánzium növendéke, 7 évig a Hannig zenedében
zongorázni tanult és már 13 éves korában kezdett zenét írni. Később
Németországban, magyar iskolában tett érettségit és a Stuttgart-i Opera
énektanárától tanult énekelni. Freiburgban kerámia és rajz szakon, az
„École d’Arts” főiskolán két szemesztert végzett, mielőtt Amerikában,
Clevelandban telepedett le szüleivel 1949-ben. Rövidesen férjhezment
Buza Györgyhöz és két fiúk, György és Pál nevelése mellett folytatta
tanulmányait, Mózsi István zongo-raművésszel és tovább képezte énektudását Carmela Cafarellinél, amíg a Cafarelli Opera Co. előadásain
szerepelt 10 évig. 1958-ban a Metropolitan Opera énekversenyén, Kurt
Adler karmestertől dicsérő elismerést nyert.
Később a „West Suburban Philharmonic Orchestra” karnagyától,
Kiss János zeneszerzőtől zeneszerzést és zenekari hangszerelést tanult.
1980-ban, a zenekar 10. évfordulóján tartott hangversenyén operaáriákat énekelt, amelyről „In Concert” címmel hanglemezt adott ki.
Megszerezte zenetanári képesítését ének, (Bel Canto) zongora és
orgona szakon. Az OMTA zenetanárok egyesülete, valamint AGO
(organist guild tagja) templomi orgonista és szólista. – Mint az Árpád
Akadémia tagja, műsorainak állandó szereplője hosszú éveken át. A
Cleveland State egyetem kultúr-programján is zenei előadást tartott.
Egyéb zenei tevékenységei: A „Mindszenty Kamarakórus” karnagya két évig, az NBN „Magyar Rádió hangversenyterme” c. klasszikus zeneóra szerkesztője és bemondója 7 évig.
1985-ben a Fatima Világkongressus vendégszólistája Eichstattben,
Bajorországban. 1992-ben pedig Portugáliában, Fatima 75. jubileuma
alkalmával a magyar Kápolnában orgonált-énekelt.
1989-ben a Budapest-i „Örökimádás” templomban önálló hangversenyt adott. Szerzeményei közül az „Imádás Miséje” püspöki imprimatur, és ezüst Árpád érem nyertese. Berzsenyi: „Fohászkodás” c. versére
írt négyszólamú kórusműve arany Árpád érmet kapott.
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A Mária év tiszteletére, a Vatikánba küldött „Ave Maria”-ját a
Szent Atya apostoli áldásával jutalmazta.
„Négykezes” zongoraszólóját az „Ohio Piano Ensemble” 12
zongorán adta elő 1990 júniusában. A darab a zenetanárok pályázatának nyertese. A Szent Imre római katolikus magyar templom jubileumi
hangversenyére írott művei: „Esti imádság” és „Búzakalász”.
Festményeit többízben kiállította a Magyar Kongresszuson és könyvtárakban. A Szent László lovagrend lovagkeresztes tagja és himnuszának szerzője. A Budapest-i Széchenyi Könyvtár 1994-ben 12
szerzeményét és hanglemezét dokumentálta. Az Amerikai Marquis
Who’s Who lexikon 2000 óta közli életrajzát.
*

SZÉPLAKI JÓZSEF – KÖNYVTÁROS
Kossuth amerikai kutatója
Hatvani vasutas család gyermekeként született, majd a sorsa úgy
hozta, hogy évtizedeken át híres amerikai egyetemi könyvtárak vezető
beosztású munkatársaként szolgálhatta a magyar nyelv és kultúra legszebb hagyományait a világ túlsó felén. Széplaki József, a közismert
könyvtáros, bibliográfus, számos tanulmányával, cikkével, előadásával, kiállításaival, szépirodalmi alkotásaival és – nem utolsósorban –
Kossuth amerikai látogatásáról készült bibliográfiájának kiadásával
hívta fel magára a közfigyelmet. Jelentős a különböző egyesületek –
Bevándorlás-történet Kutató Központ, az Árpád Akadémia arany
Árpád-érmének tulajdonosa 1973. – vezető munkatársaként végzett
tevékenysége is.
Széplaki József 1932-ben született Hatvanban. Középiskoláit
szülőhelyén és a fővárosban végezte, a könyvtárosi diplomát a
budapesti Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskolán szerezte. Ezután a
budapesti Szakszervezeti Könyvtárban beosztott, majd vezető
könyvatárosként dolgozott 1956-ig. A forradalom után vándorolt ki az
Egyesült Államokba, de idegen közegben is a magyar nyelv és kultúra
igehirdetőjévé vált.
Amerikába érkezve – 1956 decemberét írtuk ekkor – a nyelvi
nehézségek miatt több évig nem tudott könyvtárosként elhelyezkedni.
Különböző munkaterületeken dolgozott, miközben angolul tanult a
New Jersey állambeli Rutgers Egyetemen. Tanulmányai befejezése
után 1963-ban a Brandeis Egyetem (Waltham, MA) könyvtárában
beszerző könyvtárosi állást kapott, később kinevezték osztály314

vezetőnek. Két évig – 1967-től 1969-ig – az Information Dinamics Co.nál állt alkalmazásban. 1968-ban tanfolyami előadó is volt, s
munkájával nagyban hozzájárult a könyvtárak által ma már jól ismert
Micrographic Catalog Retrieval System létrehozásához.
A következő évben az Ohiói Egyetem (Athens) könyvtárában a
sorozatkiadványok osztályvezetője lett, majd 1974-től a Minnesota
Egyetem könyvtárának beszerzési osztályát irányította, és az
Immigration History Research Center magyar részlegének tanácsadója
volt. A magyar anyagról bibliográfiát szerkesztett, amely 1977-ben a
Minnesotai Egyetem kiadásában jelent meg.
Szellemi tevékenysége főleg kiadványokban realizálódik, amely
legtöbb esetben az amerikai magyarság identitásának megtartásával,
megőrzésével kapcsolódik össze. Ezt igazolja két műve is a
„Valahonnan valahova” (Boston, 1966) és a „Magyarok Amerikában”
(New York, 1975). A hazai történészek, bibliográfusok és könyvtári
szakemberek is számon tartják és értékelik a szerző kutatásait. Erre
példa az Élet és Irodalom 1977. május 28.-i számában megjelent
tanulmánya, amelynek címe: „Magyarságkutatás Amerikában”. Ebben
a szerző az amerikai magyarság történetének kronológiáját adja 1583tól, a költő, humanista Budai Parmenius Istvántól – ő volt az első
magyar az Újvilágban – Mindszenty József bíboros, hercegprímás 1974
második amerikai látogatásáig.
Hivatása mellett értékes magyarságszolgálatot is végzett.
Felismerte az amerikai magyar könyvanyag bibliográfiai feldolgozásának hiányát, ezért számos magyar vonatkozású könyvészeti
kiadványt szerkesztett. Ez a szellemi érdeklődés főleg három jelentős
magyar személyiség: Kossuth Lajos, Bartók Béla és Minszenty József
amerikai tartózkodásához kapcsolódik. Egyik legjelentősebb munkája:
„Louis Kossuth „The Nation’s Guest”, amely Kossuth amerikai útjának
125. évfordulóján, 1976-ban jelent meg. Ez a könyv sokkal több annál,
mint amennyit a címe elárul, ugyanis nem csupán kiadványokat sorol
fel, hanem leírja Kossuth amerikai útját, térképekkel együtt közli, hogy
mikor hol járt, s kitér Kossuthról Amerikában elnevezett földrajzi
helyekre, helységekre, utcákra, terekre. Majd bemutatja, hogy
különböző képzőművészeti ágakra – szobrászokra, festőkre, grafikusokra – bontva, milyen hatással volt Kossuth amerikai útja: a szerző
által kb. 50 képzőművészeti alkotásról szerezhettünk így tudomást. A
Kossuthról szóló szépirodalmi alkotások száma is igen jelentős. A
különböző jeles szerzők mintegy 550 versben dicsőítik Kossuthot, az
amerikai nép vendégét.
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A szerzőt a Kossuth Alapítvány kuratóriuma, az 1992-es Kossuthévfordulón, e nagy lélegzetű munkájáért Kossuth éremmel jutalmazta.
Ezzel azonban még korántsem merült ki Széplaki József munkássága.
Sokoldalúságát bizonyítja a különböző témájú kiállítások szervezése,
amelyek a magyarlakta területek egyes városaiban a Magyar Napok
keretében kerültek terítékre. Ezeken a tárlatokon nem csak népművészetünk egy-egy szép alkotását teinthették meg az érdeklődők,
hanem könyvek és régi pénzek kiállításával, s magyar vonatkozású
relikviák bemutatásával tették még hatásosabbá a kiállítás magyar
jellegét.
Széplaki József már jó ideje fényképezéssel is foglalkozik, és ezen a
területen is jelentős eredményeket ért el. Számos kiállítása mellett
alkotásai a különböző kiadványokban is megjelentek. – Több, mint 250
Kossuthról írt verset gyűjtött össze Amerikában.
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