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ELOSZO

ÔRÙKSEGUNK ATADASA

Az a nemzedék, amely az elsô vilâghdborû el-

vesztése utdn Trianont és kôvetkezményeit ôrôkôl-
te az elôzô nemzedéktôl és mindent elkôvetett, hogy

annak sûlyos kôvetkezményeit és igazsdgtalansdgait

békés eszkôzôkkel kikûszôbôlje, ônként vdllalt kô-
telezettségének tovdbbi teljesûését akkor sem tagad-
ta meg, amikor a mdsodik vildghdborût kôvetô

orosz megszdllds elôl Nyugatra kényszerûlt. Min
dent elkôvetett, hogy a gyôztes nyugati hatalmak
figyelmét mindazokra a sûlyos tévedésekre felhii^a,
amelyek alapjdn és kôvetkeztében a trianoni béke-
parancsot Pdrizsban, 1947 februdr 10-én ûjabb, a
trianonindl is embertelenebb békeparanccsal tetéz-
ték meg.

Ha végiglapozzuk az 1961 ôta évente ôsszehivott
Magyar Taldlkozâ krônikdinak hûsz kôtetét, azt
Idtjuk, hogy mindegyiken dllandô ûtkeresés folya-
mata hûzôdik dt, amelynek végsô célja igazsdgta-
lanul elrabolt, ezeréves Kdrpdt-medencei ôrôksé-
gûnk visszaszerzése, pontosabban azoknak a békés
môdszereknek megdllapûdsa, amelyek a végsô cél
eléréséhez kôzelebb juttathatnak bennûnket.

Sajnos, a mi nemzedékûnk ôrôksége tôbb mint
60 év szakadatlan kûzdelme drdn és ellenére is csak

az isteni ôrôk igazsdgba vetett rendûletlen hitûnk
maradt. Ez a hit azonban a mi legszentebb ôrôksé-
gûnk, amelyet az utdnunk kôvetkezô nemzedékek-
nek isfeltétlenûl dt akarunk adni.

Hitûnk erejét az igazsdgunkrôl valô meggyôzô-
dés fokozza, meggyôzôdésûnk pedig a tôrténeti té-
nyek ismeretén alapszik. Ezért a XXIII. Magyar
Kongresszuson a tôrténettudomdnyi ankét két na-



pon dt foglalkozott azokkal a tôrténeti események-
kel, amelyek Trianon elôtt és utân tôrténtek, hogy
az ifjabb nemzedékek tagjai azoktôl a szakemberek-
tôl halljâk az ezekre vonatkozô tényeket, akik nem-
csak egyéni élményeikbôl és emlékeikbôl ismerik
azokat, hanem hivatdsukkal egyûttjdrô tudomdnyos
kutatômunkdjuk eredményeként is mldgos és tdr-
gyilagos tanûvallomdst tehetnek, az ifjabbakat is
meggyôzhetik dlldspontunk helyességérôl.

Ugyanez a szdndék vezette a fiatal magyar ér-
telmiség ankétjdt is, amelyen mdr az ûjabb nern-
zedék tett bizonysdgot arrôl, hogy hitében, meg-
gyôzôdésében és hatdrozott felkészûltségével kész
az elôbb vdzolt ôrôkséget dtvenni.

A kôtet azonban sok mds magyar kérdésben is
érdekes és tanulsdgos dlldspontokat tartalmaz, ûj
ismereteket kôzôl és adatokat sorol fel, igy rendki-
vul hasznosan egészûi ki és épiti tovdbb a kordbban
megjelent kôtetek szinte felbecsûlhetetlen értékû
anyagdt.

1984 dprilis 4-én dr. Nddasjdnos



A XXIII. MAGYAR TALALKOZO

ESEMÉNYEI

AZELSÔNAP: 1983 NOVEMBER 24

Megemlékezés az elsô ôt magyar szentrôl

A Magyar Talâlkozô (Kongresszus) eseményei az elsô ôt
magyar szent szentté nyilvânltâsânak 900. évfordulôjârôl
valô ûnnepi megemlékezéssel kezdôdtek. Nâdas Jânos dr.
kezdeményezésére ft. Orley S. Richard, a clevelandi Szent
Imre rômai katolikus magyar egyhâzkôzség plébânosa,
t. Baldssy Géza szerpap, Do bas Frank egyhâzmegyei tan-
felûgyelô és mâsok hathatôs tâmogatâsâval — kieszkôzôlte,
hogy az amerikai hâlaadâs ùnnepén IHlla M. Anthony dr.
clevelandi megyés pûspôk délelôtt 10 ôra 30 perckor
bemutatott fôpâsztori szentmiséje kôzben és szentbeszé-
dében kulôn is megemlékezzék arrôl a 900 éwel ezelôtt
Székesfehérvârott 1083 augusztus 15-én ôsszeûlt orszâgos
zsinatrôl, amelyen IX. Gergely papa elôzetes hozzâjârulâsâval
Szent Lâszlô kirâly Istvân elsô magyar kirdlyt, Imre trôn-
ôrôkôst, Gellért csanâdi pûspôk vértanût, Andrâs hencés
hitvallôt és Benedek hencés vértanût szentté nyilvânltotta.

A szentmise a megyés pûspôk ûnnepélyes bevonulâsâval
kezdôdôtt, amelyen Cleveland magyar târsadalmânak vezetôi,
magyar egyhâzainak és szervezeteinek képviselôi, valamint
a négy clevelandi cserkészcsapat egyenruhâs vagy nemzeti,
népi viseletbe ôltôzôtt tagjai is részt vettek. A szentmise
folyamân a Mindszenty Kamarakôrus — Buzâné Ormai Ildikô
karnagy, az Ârpâd Akadémia rendes tagja vezényletével —
magyar egyhâzi énekeket adott elô, felajânlâskor pedig a
magyar egyhâzkôzségek fatimai csalâdjainak, a cserkészeknek
és egyes magyar szervezeteknek népes kûldôttsége vitte fel az
oltârhoz a felajânlâsi târgyakat és ajândékokat. A szent
mise végén t. Baldssy Géza szerpap szentbeszédben magyarul
is megemlékezett a 900. évfordulôrôl.

A fôpapi szentmisén mintegy 20 felszentelt pap és tôbb



szerpap mûkôdôtt kôzre. A magyarok kôzûl ott volt ft. Kdrpi
Ferenc, a Szent Imre rômai katolikus magyar egyhâzkôzség
nyugalmazott Ielkipâsztora,/i!. Orley S. Richard, a Szent Imre
egyhâzkôzség jelenlegi lelkipâsztora, ft. Nyeste Jdnos dr., az
Ârpâd-hâzi Szent Erzsébet rômai katolikus magyar egyhâz
kôzség lelkipâsztora, tovâbbâ t. Baldssy Géza szerpap,
valamint ft. Roskô Ldszlô, a Magyarorszâgp Szent Margit
rômai katolikus egyhâzkôzség lelkipâsztora képviseletében
Lukdcs Ldszlô dr. A protestâns egyhâzak lelkészei kôzûl
nt. fuhdsz Shepherd Frank volt ie\en. A székesegyhâzat teljesen
megtôltô hivek mintegy négyôtôdét magyarok tették ki.

Pilla M. Anthony dr. megyés pûspôk nemcsak az elsô ôt
magyar szentrôl emlékezett meg, hanem a magyar nép ezer
éven ât elviselt sok szenvedésérôl is. Végûl a magyarsâg
rendûletlen hitére hivatkozott, amely a szâmkivetésben is
képessé tette arra, hogy évtizedeken ât évrôl évre ugyanûgy,
mint ahogy a most kezdôdô Magyar Talâlkozôn (Kongresz-
szuson) is, a jobb jôvô lehetôségeinek ûtjât keresse.

A kordbban érkezôkfogaddsa

Azok kôzûl, akik a XXIII. Mag^yar Talâlkozôra tâvolabbi
orszâgokbôl vagy vârosokbôl jôttek, sokan mâr az amerikai
hâlaadâs ûnnepén megérkeztek. Tiszteletûkre Nddas Jdnos
dr., a clevelandi Magyar Târsasâg elnôke vacsorât rendezett,
amelyen a megjelentek kitûnô hangulatban meghitt, barâti
eszmecserét folytattak.

AMASODIKNAP: 1983 NOVEMBER 25

Ankétok és ôsszejôvetelek

A Magyar Talâlkozô (Kongresszus) november 25-én,
pénteken délelôtt 9 ôrakor kezdte meg ûlésezéseit. A
tôrténettudomânyi ankétra egybegyultek elôtt Nddas Jdnos
dr., az Âllandô Titkârsâg vezetôje, a Magyar Hiszekegy
elmondâsa és a megjelentek ûdvôzlése utân rôvid ûnnepi
megnyitôval indîtotta el a tanâcskozâsokat.

A tôrténettudomânyi ankéton Trianon elôtt és utân"



ôsszefoglalô cimmel hangzottak el elôadâsok és felszôlalâsok.
A tanâcskozâsi elnôk szerepét Somogyï Ferenc dr., az Arpâd
Akadémia fôtitkâra tôltôtte be. A vitât a kisebbségi kérdés
és a nemzetiségi tôrvény ismertetésével indîtotta meg. Ezutân
Ndnay Endre dr. (Los Angeles, CA), Kovârczy Istvdn
(Sôdertâlje, Svédorszâg), Lelbach Antal dr. (Rocky River,
OH), Luddnyi Andrds dr. (Ada, OH), majd mâsnap,
november 26-ân, szombaton délelôtt Gallvs Sdndor dr.
(Nunawading, Victoria, Ausztrâlia), Kostya Sdndor dr.
(Toronto, Ont., Kanada), Chdszdr Ede dr. (Indiana, PA),
Vdrdy Béla dr. (Pittsburgh, PA) és Heckenast Dezsô dr.
(Montréal, Q.ue., Kanada) egy-egy kitûnô szakelôadâsa
kôvetkezett.

Az akadémikus szînvonalû és jellegû vitâk sorân Acs Imre
dr., Bajsay Jôzsef, Ballô Istvdn dr., Boisseninné Mdté Ilona
(Washington, DC), Dabas Rezsô dr. (Montréal, Que. Kanada)
Homonnay Elemér, Eazakas Ferenc (Mountain View, CA),
Kônnyû Ldszlô (St. Louis, MO), Makkai Âddm dr. (Chicago,
IL), ni. Mihdly Ferenc dr. (Toronto, Ont., Kanada), Nddas
Jdnos dr., Szentmiklôsy Éles Géza dr. és Zdhony C. Botond
szôlalt fel. A termet a hallgatôsâg mindvégig zsûfolâsig
megtôltôtte.

A fiatal magyar értelmiség délutân 2-kor kezdôdô kerek-
asztal-konferenciâja ugyancsak nagy érdeklôdést keltett. A
tanâcskozâsi elnôk szerepét Bodndr Gdbor (Garfield, NJ), a
Magyar Cserkész Szôvetség ûgyvezetô elnôke tôltôtte be.
Haynalné Kesserû Zsuzsanna (Buenos Aires, Argentina) kitûnô
bevezetô elôadâsa utân Bajusz Sdndor (Pittsburgh, PA),
Bdlint Kdroly (Toronto, Ont. Kanada), Dunai Akos (Youngs-
town, OH), HarÂay Péfer (EastJamaica, NY), id. Jôkay-Ihdsz
Kdroly (Chicago, IL), ifj. Jôkay-Ihdsz Kdroly (Ann Arbor,
MI), dr. Luddnyiné Nddas Panni (Ada, OH) és Nddas Gyula
(Chicago, IL) szôlalt fel.

A két elôbbi ankéttal pârhuzamosan igen nagy lâtoga-
tottsâggal folyt le az Ârpdd Akadémia orientalisztikai
osztdlydnak ûlése Lengyel Alfonz dr. (Rosemont, PA), a
Szabad Magyar Ûjsdgtrôk Szôvetségének kôzgyûlése Flôridn
Tibor (New Milford, CT) és a volt burg-kastli didkok barâti
talâlkozôja ifj. Jôkay-Ihdsz Kdroly (Ann Arbor, MI) elnôk-
letével.



Délutân 2-t5l 4-ig tôrtént meg az észak-amerikai "Miss
Hungary of America" dmre pâlyâzôk jelentkezése és be-
mutatkozâsa a zsûri élôtt.

KiâlUtdsok

November 25-én, pénteken délutân 5 ôrakor nyiltak
meg a kiâllîtâsok, amelyek az elôzô éviekhez hasonlôan ki-
zârôlag az emigrâciô irodalmi, képzô-, ipar- és fénykép-
mûvészeti alkotâsait, valamint a magyar bélyeggyûjtôk leg-
ûjabb eredményeit mutattâk be kûlôn teremben. A kônyv-
kiâllîtâst zsûfolâsig megrakott asztalokon az idén is Nddas
Gyula dr. rendezte. A képzômûvészeti kiâilîtâs rendezôje Kûr
Csaba szobrâszmûvész volt. Két egymâsba nyîlô teremben
szâmtalan szabad fôldôn élô, tehetséges magyar mûvész
festményei, szobrai, rajzai foglaltak helyet igen impozâns
elrendezésben. A terem egy részét a honolului festômûvész
Makk-csalâd (Éva, Imre és ifj. Imre) kitûnô festményei foglal
tak el, mîg egymâs utân sorakoztak Csôk Istvdn, Csôka Istvdn,
Dohdnos Istvdn, Erdélyi, Hampel Zsuzsa, Hampel Oszkdr és
Kitty, Hegedûs, Kirdly Emô, Koe-Krompecher Ldszlô dr.,
Kozmon Gyôrgy, Marosdn Gyula, Môr Jôzsef, Nemesszeghy
Jenô, Ormai Jdnos, Ôs Nagy Istvdn, Révay Gyula, Richter
Nina, Szôts Vilmos, Valentm B. Ôdôn, Veres Gusztdv szebb-
nél szebb alkotâsai. A kiâilîtâs rendezôje, Kûr Csaba szobrâsz
mûvész alkotâsainak gazdag sorât âllîtotta ki. A kiâllîtâst
Kôrôsmezey Sdndor szép iparmûvészeti himzései, Horvdth
Katalin mûvészies hlmzésû nôi dîszmagyar munkâi tették még
gazdagabbâ és vâltozatossâ.

Az évrôl évre bôvûlô fényképmûvészeti kiâllitâsnak is
megérdemelt sikere volt. A felvételek valôban mûvészi
elhelyezése a fôrendezô Buza Gyôrgy izlését dicsérte. A bélyeg-
bemutatô a kiâllîtâsi terem elôtt foglalt helyet.

A kiâllîtâsokat a tôbb szâz fônyi szakértô kôzônség elôtt
Nddas Jdnos dr., mint a Magyar Talâlkozô Âllandô Titkâr-
sâgânak és a XXIII. Magyar Kongresszus Rendezô Bizott-
sâgânak vezetôje nyitotta meg. Ôrômmel mutatott râ, hogy
a kiâllîtâsok rendkîvul gazdag és vâltozatos anyaga az isten-
adta magyar tehetség sokoldalûsâgânak minden ékesszô-
lâsnâl szebben beszélô, szemmel is lâthatô, kézzelfoghatô
bizonyîtéka.



Ezt kovetôen Môzsi Ferenc (Chicago, IL) kôltô, irô és
szerkesztô kûlôn hangsûlyozta az emigxâciôs kônyvkiâllîtâs
jelentôségét, mert az az irôk mondanivalôjânak egyûttes
bemutatâsa, s mint ilyen, végsô fokon a kôzôs nemzeti szel-
lem hatârokat nem ismerô megnyilatkozâsânak erejét iga-
zolja. Ezért olvassa fel Duray Miklôs pozsonyi magyar îrô
ûzenetét is.

Duray Miklôs (Pozsony):

ÛZENET A HATÂRON TÛLRA

Aki azt tûzi a mellére, hogy szereti az emberiséget, az
notôrius hazudozô. Aki azt vallja, hogy gyûlôli az embereket,
az eltévelyedett ember. Mert az embernek nem az emberi
séget kell szeretnie, hanem becsûlnie és értékelnie kell az
ôszinte emberi tettet, az ember embert tâmogatô tetteit. És
az ember nem gyûlôlheti embertârsait, hanem megvetheti
az âlszenteskedést, hamissâgot és a gazemberséget. Ez a
kôtelessége.

Tetteimet sohasem értékeltem mâsok erkôlcsi normâi-
nak tûkrében, hanem igyekeztem kialakîtani sajât értékren-
demet. Ugy, ahogyan a festô ecsetvonâsaiban visszatûk-
rôzôdik a mûvész-ôsember tapasztalata, az én magatartâ-
somban is benne legyen az emberi kultûra és civilizâciô be-
lâthatô addigi ûtjân rânk ragadt ôsszes tapasztalat eredménye.
Bizonyos vagyok abban, hogy ez nem sikerûlt, de erre tôre-
kedtem, és tovâbbra is erre tôrekszem. Azt azonban ponto-
san tudom, hogy hiâba igyekeznék erre, egészen a megsza-
kadâsig is, ha egyedûl lennék. Egyedûl elvesznék. Ûgy érzem.
Elképesztô, hogy mennyire kell a kôzôsség — a kézzelfog-
hatô és a szellem âltal kibocsâtott hullâmokon érzékelhetô
kôzôsség. Az emberek szabad kôzôssége és a szabad emberek
kôzôssége. Ez a kettô azonban nem egy és ugyanaz. A kettô
egymâst kiegésziti.

A vizsgâlati fogsâgban, 1982 telén, sokat tôprengtem
az emberek szabad elhatârozâsa és a szabad emberek elha-

târozâsa kôzôtti kûlônbségen. És amikor kitekintettem a
cella-ablak râcsai kôzôtt, akkor Vâclav Havel — ekkor szintén
bôrtônben ûlô — cseh drâmatrô képverse villogott a szemem
elôtt.
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Nem gûnyként, ahogyan ô szerkesztette ezt a képszôve-
get, még a szavak térbeli kombinâciôja ellenére sem, hanem
reményként. Miért? Mert a szavak truccoltak a helyzettel. Mert
biztam abban, amiben kezdettôl fogva bizakodtam, hogyha
ôszintén és a jô szândékâval cselekszem az ônkény ellen, akkor
nem hagynak cserben azok, akik hasonlôan cselekszenek vagy
cselekednének.

Biztam a szolidaritâs erejében. Nem a politikai bôlcses-
ségben, hanem az igaz emberek ôsszefogâsâban, amely po
litikai bôlcsességet ébreszthet.

Kiszabadulâsom utân megtudtam azt, amit leikem mé-

lyén reméltem, hogy milyen ôsszefogâs alakult ki, mondhat-
nâm vilâgszerte, kiszabaditâsom érdekében: Magyarorszâ-
gon, Nyugat-Eurôpâban, Amerikâban. Magyarok és nem
magyarok kôreben. A nemzeti eszme elkôtelezettjei és vi-
lâgpolgârok kôrében. Susan Sontag, Kurt Vonnegut és Irving
Howk erkôlcsi tâmogatâsât egész Kôzép-Eurôpa nevében
kellene kôszdnnôm. És itthon, Csehszlovâkiâban is, magya
rok és szlovâkok és csehek szurkoltak nekem. Igaz, âltalâ-
ban nem fenntartâs nélkûl, hanem attôl fûggôen. hogy
mennyire ismerték vagy mennyire fogtâk fel ûldôztetésem
okât. Kûlôn értékes a CARTA 77 polgârjogi csoport, és késôbb
a VONS nyilatkozata. Sajnos, azôta a CHARTA akkori egyik
szôvivôjét — Lys-t — ugyanaz a sors sûjtotta, amely engem
fenyegetett és tovâbbra is sakkban tart. Nem mentettek fel
ugyanis a vâd alôl, hanem csak felfûggesztették vizsgâlati



fogsâ.çomat, ûgy mint a târgyalâst. Bârmelyik napon foly-
tatôdhatik a per. A beîgért hét évi bôrtônbûntetés tûrelme
sen vârakozik râm.

Ma talân nem is tudjuk felmérni, hogy milyen korszakos
jelentôséggel bîr a szabadlâbra helyezésem érdekében kiala-
kult nemzetkôzi târsadalmi ôsszefogâs, valamint a nyugat-
eurôpai és az észak-amerikai magyar târsadalmi szerveze-
teknek politikai beâilîtottsâguktôl fûggetlen kôzôs nevezôre
jutâsa. Higgyék el, ôriilôk ennek. Ha annak érdekében, hogy
ne tôrténhessék meg még egyszer ilyen hatalmi ônkény,
megmarad ez az egyetértés, nem volt értelmetlen az eddigi
erôfeszîtés. Nem différenciait egység^re tôrekvô vâgyaim miatt
ôrûlôk ennek, hanem azért, mert ebben a szolidaritâsban
lényegesen tôbb az emberi és politikai érték, mint egy igaz-
sâgtalanul ûldôzôtt és bôrtônbe zârt ember szabadonbocsâ-
tâsâra tett igyekezetben. Ha ugyanis az ember joga és az
emberi méltôsâg veszélybe keriil bârhol a vilâgon, akkor ez
a veszély bârhol a vilâgon bârmikor felûtheti fejét. És én nem
csupân amiatt igyekszem védeni a csehszlovâkiai magyar
kisebhség emberi és polgârjogait, mert magyar vagyok,
hanem azért, mert minden jogsértés ûjabb jogsértést szûl és
szûlhet, akâr "visszaadom" alapon is. Ha holnap megfor-
dulna a kocka, és az én nemzetem képviseletével jogtalanul
dicsekvô hatalom vâlna a minket mostan elnyomô hatalom
âltal terrorizâlt nemzet elnyomôjâvâ, akkor ennek a nemzet-
nek a jogvédelmét lennék kôteles vâllalni. Ez lenne a kôte-
lességem. Szûkségesnek tartom kôzôlni ezt mindenkivel,
magyarokkal és nem magyarokkal. Valamint azt, hogy azon
cseh és szlovâk polgârtârsaim, akik vâllaltâk a CHARTA 77
polgârjogi mozgalom elveit, îrjâk az én nevemet is az ezek-
kel az elvekkel egyetértôk névsorâba. És ôriilnék annak,
hogyha Nyugat-Eurôpâban és a tengeren tûlon mûkôdô
magyar târsadalmi csoportok — melyek ôsszefogâsa és erô-
feszitése nélkiil mâr a lipôtvârosi fegyhâzban penészednék —
egyszer végre môdjât lelnék, hogy kezet szorîthassanak a veliik
hasonlô emigrâns sorsban élô szlovâkokkal és csehekkel. Nem
lenne jô, ha ahhoz, hogy ez a lépés megtôrténjék, ismét be
kellene csapôdnia môgottem a bôrtôncella ajtajânak. Mert
jelenleg nem csupân az orszâgban uralkodô hivatalos hatal-
mat terheli emiatt a felelôsség, hanem tôhbek kôzôtt amiatt



is keriiltem bôrtônbe, mert eddig nem volt ilyen kézfogâs.
Sem az emigrâciôban, sem ezen nemzetek kôzôs lakôhelyén.

Lehet, hogy meg kellene kôszônnôm mindenkinek ezt
a rendkîvûli segîtséget, amely erôt adott. De bocsâssanak
meg, nem mondok kôszônetet. Az igaz tettet nem kell fel-
magasztalni, ennek természetesnek kell lennie. A rosszat
kell elîtélni.

Duray Miklôs iizenetének felolvasâsa utân Môzsi Ferenc
a megnyitôn megjelent îrôkat kôszôntôtte és mutatta be.

Ezek a kôvetkezôk voltak: Bodnâr Gdbor (Garfield, NJ),
Czanyô Adorjân (Buenos Aires, Argentîna), Dunai Akos
(Youngstown, OH), Érdy Miklôs dr. (West New York, NJ),
vitéz Falk Viktor, Fazakas Ferenc (Mountain View, CA),
Flôridn Tz'ôor (New Milford, CT), Halmos Mildn dr. (Youngs
town, OH), ft. Horvdth Miklôs dr., Incze Lajos dr. (Lewiston,
ME), Kovdrczy Istvdn (Svédorszâg), Kônnyû Ldszlô (St.
Louis, MO), Molndr Zsigmond dr., Négye53!/ren (Smithville,
OH), Panajoth Zoltdnné, Somogyi Ferenc dr., Somogyi Lél,
Stirling Gyôrgy (Falls Church, VA), Szentmiklôsy Éles Géza
dr., T.Dombrddy Dôra, Vitéz Ferenc dr.{Santa Barbara, CA).

A késôbb érkezôket mâr nem sikeriilt feljegyeznûnk.
A képzômûvészeket Kûr Csaba, a fényképészeket Buza

Gyôrgy, a bélyeggyûjtôket pedig Kôrmôczy Zoltdn ûdvôzôlte,
illetôleg mutatta be.

A kiâllitâsokat a Magyar Talâlkozô (Kongresszus) mind-
hârom napjân meg lehetett tekinteni. Vâsârlâsi lehetôség
is volt.

Irodalmi és mûvészest

Este 7 ôrakor kitûnôen sikeriilt irodalmi és mûvészest
kezdôdôtt, amelyen a Magyar Talâlkozô (Kongresszus) tagjai
a clevelandi magyar târsadalom legjobbjaival és a târs-
emigrâciôk képviselôivel, valamint a meghîvott vendégekkel
egyiitt igen nagy szâmban vettek részt.

Bevezetôûl Buzdné Ormai Ildikô karnagy vezényletével
a Mindszenty Kamarakôrus Liszt Ferenc "Unnepi dal"-ât,
majd Berzsenyi Daniel "Fohâszkodâs" cimû himnuszât adta
elô, az utôbbit Buzdné Ormai Ildikô megzenésitésében.
Mindkét szâm osztatlan tetszést aratott. A soron kôvetkezô



Kodâly- és Bartôk-népdalok elôadâsa mâr csak fokozni tudta
az énekkar megérdemelt sikerét.

A tovâbbiakban Lutskyné Kovdcs Kldra (Hackettstown,
NJ) sajât kôlteményeinek elôadâsâval keltett nagy hatâst.
A tehetséges, fiatal Kovdts Péter zongoraszâmai ismételten
sok tapsot kaptak. Rachmaninoff "Préludé in G minor, Opus
23, No. 5" cimû darabjânak elôadâsa kûlôn is emlîtést ér-
demel.

Kônnyû Ldszlô (St. Louis, MO) hârom kôlteményét, a
mondanivalôjâval is fig^elmet keltô "Vallomâs", "Nyâri
emlék" és "Ragyogj még" cîmû versét szavalta el ôszinte ât-
érzéssel és valôban megrâzô erôvel.

Megnyitôt a magyarsâg szellemi kûldetésérôl Makkai A ddm
dr. chicagôi e.gyetemi tanâr mondott nagy sikerrel.

Makkai A ddm dr. (Chicago, IL):

A MAGYARSÂG SZELLEMI KÛLDETÉSE

Elsô kirâlyunk, Szent Istvân attôl a IL Szilveszter pâpâ-
tôl kapta a koronât, akit "francia papa" néven tart szâmon
a tôrténetirâs. Tanîtôi és mentorai révén IL Szilveszter a

hîres Chartres-i iskola tanitvânya volt, amely szerint a
Madonna-kultusz még a kereszténység korât megelôzô Isis-
Osiris-kultuszra vezethetô vissza. Nem csekély szerepe volt
tehât a Madonna-tisztelô Chartres-i fîlozôfiânak abban,
hogy az elsô magyar kirâly Szûz Maria oltalmâba ajânlotta
Magyarorszâgot.

Atugorva par szâzadot, a tatârjârâst és a mohâcsi vészt,
meg kell âllnunk egy pillanatra az I789-es évnél, vagyis a
francia forradalomnâl. Mindôssze tizenhârom esztendôvel
az amerikai Fûggetlenségi Nyilatkozat utân kitôrt Eurôpa
legalapvetôbb népi forradalma, az elsô klasszikus értelem-
ben vett polgâri-plebejusi forradalom, amely elsôpôrte a
kivâltsâgokat és uralomra juttatta a polgârsâgot, mint târ-
sadalmi osztâlyt. Szâmtalan tûlzâsa (a vérengzések stb.) dacâra
azt lehet mondani, hogy a francia nép I789-es forradalma
alapjaiban vâltoztatta meg az eurôpai ôntudatot. Hârom
nagy jelszava, a szabadsdg, az egyenlôség és a testvériség
azonban Eurôpâban mind a mai napig bevâltatlan igéret,
vâgyâlom maradt. Mindmâig csak Amerikânak sikeriilt
megkôzehtenie, jôllehet tôkéletleniil.



s vajon miért?
Az emberiséget dûlô kûlônféle izmusok kôzôs jellemvo-

nâsa, hogy a szabadsâg-egyenlôség-testvériség hârmassâgât
mindig ûgy akarja megvalôsîtani, hogy azok egymâs terû-
leteire betôrve inkâbb kâoszt, nyomort és elnyomâst hoznak
létre, mint amit ez a hârom jelszô îgér.

Vegyiik serra ôket: a szabadsdg, ha szertelenné vâlik,
szabadossâghoz, terrorista bandâk féktelenkedéseihez vezet.
Ha valakinek az osztâly-egyenlôség nevében szabad az irô-
bôl receptre dolgozô bér-tolinokot faragnia, ha valakiknek
môdjukban âll valamilyen félreértett egyenlôség nevében
szobrâszokkal gyâri mintâra készûlt széklâbat faragtatni,
odajutunk, ahova az emberiség Madâch Tragédiâjânak
falanszter jelenetében. Az az igazsâg, hogy nem vagyunk
teljesen egyenlôk râtermettségben, adottsâgokban, haj-
lamban.

Ugyanakkor gondoljuk meg, mekkora igazsâgtalansâg
volna, ha valaki, aki kocsijâval eliit egy embert, nem része-
siilne ugyanolyan bûntetésben, mint akârki mâs, csak azért,
mert ô a nemesség, bizonyos politikai part tagja vagy mert
apja, anyja fontos ôsszekôttetésekkel rendelkezik vagy mert
ô maga éppen — mondjuk — matematikai zseni. A kôltônek,
a matematikai zseninek és az olimpiai bajnoknak is be
kell tartania a kôzlekedési szabâlyokat, kûlônben a târsada-
lom felbomlik vagy megbénul. Ezért kell kôzjogilag az
egyenlôség elvét feltétlenûl biztosîtani.

A szabadsdg fogalmânak a szellemi életben, a mûvészetben
és a tudomânyban kell elsôsorban érvényesûlnie. De fontos
szerep jut a szabadsdgnak a szabad versenyben, az ônâllô
kezdeményezés teriiletén is; ettôl lett Amerika naggyâ.

A veszély a gazdagok zabolâtlan elhatalmasodâsa a sze-
gények fôlôtt (ez volt a XIX. szâzad hibâja); az ellenveszély
a szocialista "egyenlôsdi"-vel ideolôgiailag izgatott munkâs-
sâg szakszervezeti ellenpressziôja, amely meg a jelenkort
jellemzi, mint azt John Dos Passes is megîrta Midcentury cimû
mûvében.

A testvériség fogalma majdnem a legnehezebben meg-
valôsithatô. Azt kellene elémi, hogy minekûnk szoruljon ôssze
a gyomrunk, ha a szomszédunk éhezik. Gondoljunk az
amerikai nép rettenetes bûntudatâra és Idnlôdâsaira a fekete



lakossâggal szemben. Ahelyett, hogy megszerettetnék egy-
mâssal a fehéreket és a feketéket, elrendelik, hogy autôbuszo-
kon kell ide-oda vinni a gyerekeket, hogy faji egyensûly legyen
az iskolâkban. Vagyis: az erôszakolt egyenlôség betôr a
testvériség teriiletére s ezzel még jobban elmérgesîti a faji
gyûlôletet. A szeretetet nem lehet tôrvényileg elrendelni: azt
belûlrôl kell megvalôsitani. Azt lehetne mondani: mig a
szabadsâg a szellemi élet teriilete, az egyenlôség pedig a
kôzjogé, addig a testvériségnek a gazdasâgi szférâban kellene
megvalôsulnia, hogy az âhîtott kôzjôlét ne azért jôjjôn létre,
mert a szorgalmasabbtôl elvették, amije van, hanem mert
a gazdag erkôlcsi alapon ônként neveli az elesettet arra,
hogy ônmagân segîtsen.

A kôvetkezô kérdés, hogy Szent Istvân népe, amely ezer
esztendôvel ezelôtt "francia" pâpâtôl kapott koronât, hogyan
âll az Ûr szîne elôtt a francia forradalom hârom nagy jel-
szavânak megvalôsitâsa terén; mert vallom, hogy ez a mi
szellemi kûldetésûnk a vajudô, kûzdô, kînlôdô és a kollektiv
ôngyilkossâg lidércnyomâsos lehetôségétôl ûzôtt, félôriilt
vilâgban.

Mit tehet egy 15 milliôs kis nép a két szuperhatalom
valôszinûleg elhârithatatlan ôsszecsapâsânak tudatâban?
Gyakorlatilag nem nagyon sokat. De megprôbdlhatunk a vildg
tanûôivd vdlni azâltal, hogy a magunk môdjân példât adunk
arra, hogyan lehet a szabadsdg, egyenlôség és testvériség
fogalmait megvalôsîtani olymôdon, hogy azok a maguk
természetes terûletén jelentkezzenek, s ne a szokâsos kâros
môdon.

1848-ban a magyar nép bâtorsâga és harci ônfelâldozâsa
tette lehetôvé, hogy 1867-ben létrejôhessen a kiegyezés.
1956-ban is a magyar nép hôsiessége vîvta ki annak a fejlô-
désnek létrejôttét, amelynek eredményeként ma Magyaror-
szâgot a lengyelek, a csehek, a kelet-németek és a românok
szinte "Nyugat"-nak tekintik. Az emberek kis magântôkés
kezdeményezések engedélyezését erôszakoltâk, vivtâk ki ma-
guknak a rendszertôl. Magyarorszâg valamiféle gazdasâgi
példaképpé vâlt a szovjet vilâgon beliil. Mindez természe-
tesen nem elég. Nem azt mondom, hogy Magyarorszâgon



minden rendben van, hogy példâul megoldôdott volna a
nemzetiségi és kisebbségi kérdés kivâltképpen Erdélyben, a mai
Româniâban. A baj az eurôpai kisebbségek kérdésében is
ugyanaz, mint az egész vilâghelyzetben: nem képesek a
politikusok megkûlônbôztetni a szabadsâgot az egyenlôségtôl
és a testvériségtôl.

A roman és a magyar ember egyenlô polgâra lehetne egy
Egyesûlt Eurôpânak, egy olyan âllamalakulatnak, amelyben
mindenki ônnôn anyanyelvén tanulhat, îrhat vagy beszélhet s
szabadon jârhat templomba. A roman és magyar nép fej-
lôdése azonban a szâzadok folyamân nem volt azonos. îgy
tôrtént, hogy amig mi Bartok Bêlât, Kodâly Zoltânt és mâs
nagy mûvészeket adtunk a vilâgnak, roman szomszédaink nagy
zôme ma is hegyi pâsztor, aki az egy tâl puliszka szemszôgé-
bôl lâtja a vilâgot s ezért a magyart ellenségének érzi. Pedig
egyûtt éhezik vele abban a Româniâban, amelyben Ceausescu
bmtâlis elnyomâsa alatt semmi néven nevezendô szabadsâg
nincs senki szâmâra, egyenlôség meg csak azért van, mert
mindenki egyformân szerencsétlen, a testvériség pedig azért
nem létezik, mert a két nép kôzôtt mesterségesen szitjâk a
nemzetiségi gyûlôletet.

A 80 éves Illyés Gyula, aki szocialistaként kezdte pâlya-
futâsât, halâla elôtt megértette és hirdette Eurôpa-szerte,
hogy a szocializmus képtelen megoldani a nemzetiségi kérdést.
Nem tette azonban hozzâ, hogy a szocializmus legnagyobb
bukâsa éppen abban âll, hogy a francia forradalom egyetlen
jelszavât sem tudta valôjâban sehol sem meghonositani
Eurôpâban, éspedig azért nem, mert a szabadsâg-egyenlôség-
testvériség hârmassâgât sehol sem keverik ôssze ârtalma-
sabban, mint éppen a magukat "szocialistâk"-nak nevezô
orszâgokban, aboi bolseo-fazismus és dllamkapitalizmus dùl
rendôri szuronyok felûgyeletével, és csak éppen a testvériség
(socius —târs, barât) hiânyzik.

Oldalszâmra lehetne folytatni a megoldatlan és igen sûlyos
kérdések egész tômegét. Beszélni lehetne — és kell is! — az
alkoholizmusrôl a mai Magyarorszâgon, és a magzatelhajtâs
kérdésérôl. Mindezeknek a nyomasztô sorstragédiâknak ellené-
re azonban a magyar nép ôrôk optimista, jég hâtân is megélni
tudô természete miatt, kialakult egy mâsodik piac, egy
szamizdat irodalom, egy kéz-kezet-mos nagy népi huncutsâg.



mintha egész Magyarorszâg egy nagy Erdéllyé vâlt volna,
amelyben 12-13 milliô székelygôbé él és veri ât a rendôrôket
meg a surgyelânokat.

Legyen szabad par példât megemlîtenem.
Kôztudomâsû, hogy modem szâmitôgépek — komputerek

— nélkûl ma mâr voltaképpen semmit sem igen lehet ver-
senyképes szinten intézni. A komputer magyar talâlmdny:
feltalâlôja, a német nevû Neumann Jànos buszke volt ma-
gyarsâgâra és sosem tagadta meg szûlôhazâjât. A komputer
az a szerszdm, amely eltûnteti végsô soron a kûlônbséget a
fizikai és a szellemi munka kôzôtt, s amelynek segitségével
elérhetô lesz a tômegek olcsôbb élelmezése, ellâtâsa. Az
ûrhajôkat komputerekkel, azaz magyar taldlmdnnyal vezetik.
A komputer egyszerre ad tâpot a szellemi szabadsâgnak, mint
tudomânyos kutatâsi eszkôz, s az egyenlôségnek, mert vele
elérhetô, hogy a bûnôzési statisztikâk pontosabbak legyenek,
s îgy méltô bûntetésétôl senki se szabadulhasson.

A vilâg zenetôrténetének talân legkiemeikedôbb eseménye
a Kodâly-môdszer, melynek egyik kidolgozôja és ismertetô-
je a kivâlô pedagôgus, Adam Jenô, a Liszt Ferenc Zeneakadé-
mia tanâra. Ezzel a remek môdszerrel a zenei hallâsban le-

maradt gyerekeket is meg lehet tanîtani uniszônôhan,
kânonhan vagy kôrushan valô éneklésre. Senki sem tagad-
hatja, hogy a zenének hatalmas civilizâlô és hangulat-teremtô
ereje van. A hîres amerikai tudomânyos fantâzia-fîlm, a
"Kôzeh taldlkozdsok a harmadik fajtdbôl" (Close Encounters
of the Third Kind) Kodâly môdszerével kôzeliti meg az ûrhajô
utasait: az emherek odazenélnek az ûr-idegeneknek, akik
megértik a fôldlakôk harâti szândékait s ugyanûgy zenélnek
vissza. A Kodâly-môdszer tehât megvan és hat — egyrészt
a zenepedagôgia konkrét vilâgâhan, mâsrészt az emherek
fantâziâjâhan, mint olyan môdszer, amely egyetemes vilâg-
ûrkôzi hîrkôzlés, univerzâlis kommunikâciô alapjait teremt-
heti meg. Talân nem véletlen, hogy Kodâly Zoltân decemher
16-ân szûletett, mint az emheri optimizmus mâsik halha-
tatlan zeneszerzôje, a IX. szimfônia kôltôje, Ludwig von
Beethoven.

Egyenlôséget és testvériséget tudtunk tehât adni a vilâgnak
komputerekkel és zenével, és mindezt a szahadsâg, mint
szellemi tevékenység ereje âltal!



Magyarorszâgon él Tôth Juan Jânos argentin âllampolgâr,
aki râjôtt arra, hogy a szôjababot hogyan lehet megszaba-
dîtani kellemetlen melléldzétôl, s ezzel emberi tâplâlkozâsra
100%-osan alkalmassâ tenni. Tôth Argentînâban is marad-
hatott volna, de inkâbb hazament, mert azt szeretné, ha a
szôjabab teremesztésre igen alkalmas Magyarorszâgnak ex
port tôkéje lenne, hogy a nép gazdagodhassék és legyen mit
ennie az emberiségnek. Szellemi szabadsâggal olyan talâl-
mânnyal âllt tehât elô, mely a vilâgéhinséget megszûntetheti.
Ezzel a testvériségnek tesz olyan szolgâlatot, amire még nem
volt példa a XX. szâzadban.

Él Magyarorszâgon egy épîtészmérnôk, ûgy hîvjâk, hogy
Rubik Ernô. Talâlmânya, a bûvôs kocka meghôdîtotta az
egész vilâgot. Dollârmilliomos volna ma mâr tôbbszôrôsen,
ha kint élne s talâlmânyât valamilyen amerikai cégnek adta
volna el. Ma, Budapesten "szocialista" milliomos, aki vagyonât
Idsérleti laboratôriumra szânja, és egyetemi ôsztôndîjakra
tehetséges fiatalok szâmâra. Mi a Rubik-kocka? Elsôsorban
persze szôrakoztatâsra és ifjûsâgi versenyekre szânt jâtékszer,
voltaképpen haszon nélkûl valô jôszâg.

Ennek dacâra azonban a Rubik-féle bûvôs kocka nagyon is
hasznos, mert tûlmutat ônmagân s arra hîvja fel a figyelmet,
hogy a matematikum, az esztétikum, a kombinâlhatôsâg és
a kézûgyesség, ha szin-élménnyel és verseny-izgalommal
pârosul, jelentôs lélektani ôrôm- és siker-élményt nyûjthat
fâradt embereknek, ezzel a felgyulemlett aggressziôt semle-
gesiti, vagyis az ônnevelés tûrelemjâték szinten tôrténô csator-
nâiba vezeti le. Rubik arra is példa, hogy a "tôbbet ésszel,
mint erôvel" kôzmondâsunk ma is érvényes, sôt érvényesebb,
mint valaha. Rubik kockâja jâtékbôl, azaz az emberi szellem
szabadsâgâbôl keletkezett, precîz jâték-mesterek ellenôrzése
mellett lezajlô versenyek keretén belûl egyenlô esélyekkel
indulô versenyzôk egyenlôségét biztositja, s ugyanakkor sok
csalâdi ôrômet is okozott az egész emberiségnek, egyféle "nosza
rajta, jâtsszâl te is!" testvériségfélét sugall felnôtteknek és
gyermekeknek egyarânt. A magyar gazdasâgi életen nagyot
lenditett: a Rubik-kocka a nyugati nemes valuta egyik leg-
nyereményesebb forrâsa Magyarorszâgon.



Nem csekély az a feladat, amit Isten sokat szenvedett
hazânkra, Ma.eryarorszâgra rôtt. Huszonhét esztendei amerikai
emi,çrâciô utân mégis ûgy lâtom, hogy magyarnak lenni nem
teher, nem nyûg, nem bûntetés, hanem istenadta rendkîvuli
alkalom az emberiség kollektîv tudatânak valamelyes nôve-
lésére, tâgitâsâra.

Amerikai barâtainknak példâul elmondhatjuk, hogy lâm,
tûléltûnk mindent, annak dacâra, hogy nem siettek segît-
ségûnkre sem Kossuth Lajos, sem Nagy Imre kérésére. Ezzel
természetesen nem azt mondjuk nekik, hogy az ateista-ma
terialista szocializmus jô, hanem azt, hogy lekûzdhetô és ki-
nôhetô, mint a kanyarô, a skarlât, és a bârânyhimlô. Aki
egyszer megtapasztalta, annak elmegy a kedve tôle ôrôkre!
Aki nyugaton szûletett és csak az ellen elégedetlenkedhetik,
amit ismer, az ônnôn hazâjât, Amerikât vagy Svâjcot kritizâlja
és ostorozza és naivan azt hiszi, hogy a kubai elvtârsak majd
felszabadîtjâk Kôzép-Amerikât és megteremtik ott a szabad-
sâgot, egyenlôséget és a testvériséget. Minekiink, akik âtes-
tûnk a fertôzô betegségen, kôtelességiink, hogy tanîtâssal,
felvilâgositâssal szolgâljunk a hiszékenyeknek, a becsapha-
tôknak. Az otthoniaknak, akik azt hiszik, hogy Amerikâban
kolbâszbôl van a kerités, azt kell elmondanunk, hogy itt meg
tartôsitô szerekkel rakjâk tele a konzerveket, amelyeknek nagy
része râkos megbetegedéshez vezethet, hogy az amerikai em-
ber nem gyalogol eleget, hanem mindig kocsiban ûl, s hogy a
szabadsâg és egyenlôség hazâjâban, sajnos, nincs elég test-
vériség, mert ahhoz szenvedni és egymâst kôzôsen segîteni kell.

Az oroszoknak azt kell elmondanunk, hogy attôl még
nem dôl ôssze a vilâg, ha Tôth Jânos ehetô szôjababot ad el
nyugati valutâért az amerikaiaknak, mert akkor nektek is
tôbb lesz az ennivalôtok, és nem rohantok pânikszerûen ûjabb
vilâghâborûba. Igenis lehet egy csalâdnak egy fûrdôszobâja és
nem hat vagy hét csalâdnak egy. És természetesen azt is el
kell mondani minden lehetô alkalommal, hogy a legkisebb,

legelnyomottabb nép is szembefordul zsarnokâval még ônnôn
élete ârân is, ha bizonyos fokon tûl megalâzzâk, eltiporjâk,
kizsâkmânyoljâk. Erre 1956 ragyogô vilâgtôrténelmi cso-
dâja a példa: oktôber 23-t6l november 4-ig, amikor 12 rôvid
napig megvalôsult Eurôpa fôldjén a szabadsâg, egyenlôség
és a testvériség, mert abban a népi forradalomban vallâsra.



fajra, korra és nemre valô tekintet nélkûl egyszerre vettek
részt katolikusok, reformâtusok, zsidôk, cigânyok, munkâsok,
parasztok, és értelmiségiek. A forradalmat katonailag ugyan
elnyomhattâk, de eszméit nem sikeriilt elfojtani.

Szent Istvân koronâjâval kezdtem, amelyet II. Szilvesz-
tertôl, a francia pâpâtôl kapott. Ez a szellemi leszârmazâs a
francia forradalom hârom nagy jelszavân, a szabadsdg-e^yen-
lôség-testvériség hârmassâgân keresztûl szellemi, mûvészeti,
kozjogi, komputeres, és gazdasâgi, azaz testvériséget célzô
eredményeink felmutatâsâhoz vezetett. 1956 a XX. szâzad
francia forradalma volt, spontân népfelkelés a kivâltsâgo-
sok, a pârtarisztokrâcia, a kizsâkmânyolôk és az idegenek
ellen. Megâllapîthatjuk, hogy katonai bukâsunk dacâra is
erkôlcsileg és szellemileg mi gyôztûnk, mert forradalmunk
olyan életforma alapjât hozta létre, amelyen belûl a 15 milliôs
magyar nép akkor is szabadsâgot, egyenlôséget és testvéri
séget teremt és ad ât az emberiségnek, ha otthon nem is maga
vâlasztotta rendszerben él és alkot.

II. Szilveszter francia koronâjâtôl a Regnum Marianum-
on ât egyenes és feltartôztathatatlan az ût a magyar tûlélés-
ig, a szâzadonként fel-felbukkanô rendkîvtili képességûnk, a
csakazért is életben maradâs fîlozôfiâjânak most mâr tétel-
be foglalhatô megfogalmazhatôsâgâig. Mi, magyarok egy-
szerre vagyunk a Szent Korona és a nagy eurôpai forradal-
mak népe, azoké a forradalmaké, amelyek nem feltétlenûl
diadalmaskodnak ugyan a felszmen, de amelyek mégis to-
vâbb hatnak és mûkôdnek a rejtett, igazi, nagy erôket hor-
dozô mélységekben. A mi szellemi kûldetésûnk tôbbszôrô-
sen ôsszetett. Vallâsszabadsâgot is mi hoztunk elsôkként
Eurôpâba a tordai orszâggyûlésen, amikor a vallâshâborûk
vérâztatta Eurôpâjâban elôszôr mondtâk ki, hogy az unitârius,
a katolikus, az evangélikus és a reformatas vallâs egyenlô! Az
antiszemitizmusârôl hîrhedt K.elet-Eurôpâban mi voltunk a
legnyîltabbak, a leghaladôbbak a bevândorlôkkal szemben.
Igy lehettek iparbârôkkâ és milliomosokkâ, akik nemesi
okleveleket "vâsâroltak" FerencJôzseftôl.

Tovâbb kell adnunk a szellem szabadsâgât feltalâlâsokkal,
zenével, irodalommal, nyelvészettelés filozôfiâval. Tovâbb kell



adnunk az e.çyenlôséget a komputerekkel a jogi és tudomâ-
nyos rendszerekben. És tovâbb kell tudnunk adni a meggya-
lâzott testvériséget azzal, hogy megtanîtjuk az emberiséget
a helyes és olcsô tômegtâplâlkozâsra, mint teszi azt Tôth Juan
Jânos, a szôjababbal.

Am a prôza gyarlô és erôtlen mindennek ôsszefoglalâ-
sâra, ezért anyâm, Ignâcz Rôzsa erdélyi îrô emlékének dedikâlt
rôvid versemet idézem:

MAGYARORSZÀG NEVÉRE

Ncvcd Ârkangyali Rcndck
Ragyogôra aranyozzâk -
Ncvcd odes, neved àldott,

Gyônyôrûszép Magyarorszâg!

Ki nem en mcg, ne dicsérjen!
Ki nem âld mcg, ne is értsen!
Aki hangod sose hallja:
Ne kivând, hogy elitéljem...

Neved emberkezû szlvek

az erôre alapozzâk -

Neved édes, neved âldott,

Gyônyôrûszcp Magyarorszâg!

Ne dicsérjen, ki nem âld meg.
Ki nem ért meg, ne is âldjon.
Hatalommal ha le is dûlt,
Nelu Tosszabb e vilâgon.

Ha ki olvas: Neved kônyvét
az igazsdgra lapozzâkl
Neved cdes, neved âldott,
Gyônyôrûszcp Magyarorszâg!

Nem az osztàly, nem a vallds,
Nem afaj kell e vidéknek —
Az az ember s az a teslvér,

Akiben magyar — a lélek.

Neved elszânt, neved érces:

Neved Isten maga irta —

(Tizenôtszôr milliô sziv
Veri — ) nem sârga papirra.

Neved édes, neved âldott,

Neved elszânt Bibliâja:
Nem erôs az, aki adja —
A legény az, akidllja!

Hatalommal te ne târsulj.
Ne vakitson soha méreg.

Te kibîrtad. Te legyûrted:
Neked dolgoztak az évek.

Ha kivénûl ez a szâzad.

De a poklot te kibîrtad:
Szabadûsdfel te a fogldrt,
Szeretctre te tanûsad.

Ki nem en meg: Belehaljon! Neved elszâll csuda-szârnyon,
Szava semmis, szava ôzsdi... Fiait meglepi sorra:
Lepôrôgjôn, takarodjék, Kiragyoghatsz Illinoisban,
Aki nem idevalôsi! A hatârt is letiporva.

Neved Ârkangyali Rendek
Ragyogôra aranyozzâk —
Neved édes, neved âldott,

Gyônyôrûszép Magyarorszâgl



Az est kiemelkedô szépprôzai szâmaként Pap Gyula (New
Brunswick, NJ) "Hajdûsors" cîmû rôvid elbeszélését olvasta
fel nagy érdeklôdést keltô mûvészettel. (Az elbeszélés szôvegét
az Ârpâd Akadémia székfoglalô elôadâsai sorâban kôzôljûk.)

Machànné Birô Anna (Philadelphia, PA), a Magyar
Nemzeti Szinhâz volt tagja a magyar irodalom néhâny
gyôngyszemét szavalta el hamisitatlan mûvészettel. A hallga-
tôsâg szûnni nem akarô tapssal jutalmazta. Nddas Jdnos dr.
szellemes zârszôja ugyancsak nagy sikert aratott. A mûsort
nagy hozzâértéssel és kedves kôzvetlenséggel dr. Bogndr
Rudolfné Gosztonyi Mdrta vezette.

A kôzônség az irodalmi és mûvészest hangulatânak
varâzslatâban még sokâig egyûtt maradt. Régi jô ismerôsôk,
egymâstôl elszakadt barâtok talâlkoztak, kôzôs hazai emlékeket
idézgettek, idegenben szerzett élményekrôl szâmoltak be
egymâsnak. A Magyar Talâlkozô (Kongresszus) huszon-
harmadszor is betôltôtte hivatâsât.

A HARMADIK NAP: 1983 NOVEMBER 26

Folytatôlagos ankétok, pdrhuzamos ûlések

Délelôtt 9 ôrakor folytatôdott a tôrténettudomânyi ankét
elôadâssorozata és vitâja, amelyet az elôzô nap ankétjâval
kapcsolatban mâr ismertettûnk. Ugyancsak folytatôdott az
Ârpâd Akadémia orientalisztikai osztâlyânak ùlése is. Ezekkel
pârhuzamosan 9 ôrai kezdettel folyt le az Amerikai Magyar
Szôvetség orszâgos igazgatôsâgi ûlése Vigh Zsolt (Woodbridge,
NJ) elnôkletével, a Magyar Mérnôkôk és Épitészek Vilâg-
szôvetségének talâlkozôja és elôadâssorozata Noël Péter
(Edmonton, Alta., Kanada) elnôkletével és az Arpâd Aka
démia orvostudomânyi osztâlyânak ûlése és elôadâssorozata
Kaveggia Ldszlô dr. (Banville, IL) elnôkletével.

Az ebédszûnet utân délutân 2 ôrai kezdettel a Szent Lâszlô
Târsasâg és Rend ûlésezett Zdhony A. Jôzsef elnôkletével s
ezzel egyidôben Sdndor Andrds (McGraw, NJ) elnôkletével a
Magyar Iskolabizottsâg tartott megbeszélést az elemi, kôzép-
és felsôfokû kûlfôldi magyar oktatâs idôszerû kérdéseirôl.

Délutân 3 ôrakor ûjabb kerekasztal-konferencia kezdôdôtt



Pdsztor Lâszlô (Pittsburgh, PA) elnôkletével. A megbeszélést,
amelynek târgya Kôzép- és Kelet-Eurôpa volt az ûj amerikai
kulpolitika tûkrében, Gyallay-Pap Domokos dr. (Toronto,
Ont., Kanada) vezette be. Az eszmecserében Balcgh Sàndor
(Greenbush, NY), Dunai Akos (Youngstown, OH), Halmos
Mildn dr. (Youngstown, OH), Incze Lajos dr. (Lewiston,
ME), Luddnyi Andrds dr. (Ada, OH), Szentmiklôsi Eles Géza
dr. és Vizsolyi Ddniel dr., valamint szâmos felszôlalô vett részt.

Dtszvacsora

Este 7 ôra tâjban a Magyar Talâlkozôn (Kongresszuson)
megjelentek a clevelandi magyar târsadalom kivâlôsâgaival
egyutt hagyomânyos dîszvacsorâra gyûltek ôssze. Az elegâns
kôzônséget Nddas Jdnos dr. ûdvôzôlte. Bodndr Lajosné ének-
mûvész Nyilas Ferenc zongorakJséretével az amerikai, majd a
magyar himnuszt énekelte az iinneplô kôzônséggel egyutt.
Bevezetô imât/<. Horvdth Miklôs dr., a clevelandi John Carroll
egyetem nyugalmazott tanâra ("professor emeritus"-a), iinnepi
kôszôntôt Kesserû Istvdn dr. (Buenos Aires, Argentina) orvos,
egyetemi tanâr, az argentinai "Hungâria Magyar Egyesûlet"
elnôke mondott.

Kôzvetlenûl a dîszvacsora elfogyasztâsa utân kerûlt sor az
Ârpâd-érmek és d'iszoklevelek, kitûntetések ûnnepélyes ât-
adâsâra és a tudomânyos, irodalmi és mûvészeti Arpâd-
pâlyâzatok eredményeinek kihirdetésére, az Ârpâd Szôvetség
15 kivâlô tagjânak hivatâs- és hûségrendi lovaggâ avatâsâra,
valamint a Magyar Mérnôkôk és Épitészek Vilâgszôvetsége
néhâny tagjânak elismerô oklevél âtadâsâra.

Magyar Bdl

A dîszvacsora utân kb. 10 ôrakor kezdôdôtt a hagyomânyos
Magyar Bâl. amelyet a Magyar Târsasâg ifjûsâgi elnôkei —
Kovdcs Andréa és Rajnay Istvdn — nyitottak meg. Ezutân
a clevelandi cserkészcsapatok — fennâllâsânak tizedik év-
fordulôjâhoz érkezô — regôs csoportja mutatott be festôi
magyar népviseletben néhâny népi tâncot, amely mind
âltalânos tetszést vâltott ki és nagy sikert aratott.

A tâncbemutatôt 20 elsô bâlozô ifjû hôlgy tâncosa kîsére-
tében tôrténô bevonulâsa, név szerinti bemutatâsa kôvette.



Az elsô bâlozôk és tâncosaik a kôvetkezôk voltak:

Bay Cecîlia Kimnach Gergely
Csengôdy Âgnes (St.Louis,MO).. Suntrup Tom (St. Louis, MO)
Csengôdyjudit (St.Louis,MO)— Comdsjerry (St. Louis, MO)
Csiajudit Gulden Gyôrgy
Gutay Lilla (Lafayette, IN) ifj. Péter Sândor
Hema Adela Horvâth Mark

Horvâth Erika Mogyordy Pâl
Jôkay-IhâszJudit (Evanston, IL).. Szentkirâlyi Gyôrgy
Leskô Lia Lux Artûr

Leskô Tûnde Farkas Péter

Loiczly Mârta Keresztesy Mihâly
Martinkovics Eszter Tôth Andrâs

Moore Krisztina Szentkirâlyi Miklôs
Pattantyus Eszter (Détroit,MI) Bondor Istvân
Pfeiffer Arleta (Banville,IL) Farkas Tamâs
Seda Krisztina Siklôsyjôzsef
Szappanos Anikô Gâspâr Adam
Teller Katalin Balâs Tamâs

Ujlaky Denise ifj.Fôrdôs Egon
Zala Karen Horvâth Lâszlô

A nyitô tânc, az elsô ropogô csârdâs utân Hegedeôs
Kâlmân és zenekara kitûnô jâtékâra szinte az egész kôzônség
ûjra meg ûjra tâncra perdûlt.

Éjfél utân Torday Egon kihirdette a "Miss Hungary of
America" vâlasztâsânak eredményét. E szerint a vâlasztâsra
25-én délutân jelentkezôk és a zsûri elôtt bemutatkozôk kôzûl
a vâlasztâs dôntôjébe keriilt:

BaloghTûnde (Willowick, OH),
Csengôdy Agnes (St. Louis, MO),
Csengôdyjudit (St. Louis, MO),
Horvâth Erika (Parma, OH),
Jôkay-IhâszJudit (Evanston, IL),
Jôkay-Ihâsz Kinga (Evanston, IL),
Pattantyus Eszter (Détroit, MI),
Pfeiffer Arleta (Dansville, IL),
Tarcsay Éva (Cleveland, OH)
Vajtay Erzsébet (Colonia, NJ),
Vajtay Nicolette (Colonia, NJ),



Vajtay Zsuzsi (Colonia, NJ),
Zsula Marika (Middleburg Hts., OH)

A "Miss Hungary of America 1984" cîmet és a vele jârô
300 $ tanulmânyi ôsztôndîjat Zsula Marika nyerte el. Udvar-
hôlgyei a kovetkezôk lettek: 1. (holtversenyben) Csengôdy
Agnes és Vajtay Zsuzsa, 2. Csengôdy Judit, 3. Jôkay-Ihâsz
Kinga, 4. Tarcsay Éva.

A bal az elképzelhetô legkitûnôbb hangulatban, gond-
talan, kellemes szôrakozâssal, tânccal zârôrâig folytatôdott.

A NEGYEDIK NAP: 1983 NOVEMBER 27

Beszàmolô és zdrônyilatkozat

Vasârnap délelôtt 9 ôra tâjban kezdôdôtt a XXIII. Magyar
Talâlkozô (Kongresszus) utolsô ûlése, amelyen NâdasJdnos dr.
mint az Âllandô Titkârsâg vezetôje és a rendezô bizottsâg
elnôke, tartotta meg szokâsos beszâmolôjât s annak végén
a zârônyilatkozat kiadâsâra tette meg javaslatât. Miutân
mindenkinek hâlâs kôszônetet mondott, a Magyar Hiszekegy
elmondâsâval a tanâcskozâsokat a jôvô évi viszontlâtâs
reményében befejezetteknek nyilvânîtotta.

Az Arpdd Akadémia kôzgyûlése

Délelôtt 10 ôrakor kezdôdôtt az Ârpâd Akadémia XVllI.
évi rendes kôzgyûlése, amelyen Flôridn Tibor (New Milford,
CT) elnôki megnyitôja utân Somogyi Ferenc dr. fôtitkâr
tett jelentést a mûlt évi mûkôdésrôl. Ezutân Gyallay-Pap
Domokos dr. (Toronto, Ont., Kanada), Gyimesi Gyula
(Scarborough, Ont., Kanada) és Kesserû Istvdn dr. (Buenos
Aires, Argentîna) tartott elôadâst, majd Agoston Ede dr.
(Oakland, CA), Kosztolnyik Zoltdn dr. (Bryan, TX) és Molndr
Ldszlô (Bad Hall, Ausztria) székfoglalô elôadâsânak be-
mutatâsâra kerûlt sor. Végul Somogyi Ferenc dr. Budai
Parmenius Istvdn halâlânak 300. évfordulôjârôl emlékezett
meg.

Filmbemutatô és bûcsûvacsora

Kôzvetlenûl az Arpâd Akadémia kôzgyûlése utân, kb.



vasârnap délutân 1 ôra tâjban, Nagy Gyula (Montréal, Q.ue.,
Kanada) kôzkivânatra érdekes és tanulsâgos fïlmet mutatott
be arrôl az utazâsârôl, amelyet tôbb târsâval egyiitt Kôrôsi
Csoma Sândor nyomdokaiban tett a Himalâjân.

Idôkozben a Magyar Talâlkozô (Kon^esszus) eseményein
megjelent lâtogatôk egyre-mâsra ûtra keltek, tôbben azonban
kénytelenek voltak repûlôgépeik indulâsâra mâsnapig vâra-
kozni. Az utôbbiak tiszteletére Nddas Jdnos dr. a Bond Court
szâllô egyik helyiségében vacsora utân barâti vidâm ôssze-
jôvetelt rendezett, amelyen dr. Domjdn Ferencné (St. Louis,
MO) kivâlô zongorajâtéka mellett a késô éjjeli ôrâkig magyar
dalokat énekeltek. Ki-ki bemutatta elôadôi tudâsât. Felejt-
hetetlen este volt.

Mindenki a legszebb emlékekkel tâvozott otthonâba s
azzal a reménnyel, hogy a kôvetkezô (1984.) évben ûjra
talâlkozhatunk.



TRIANON ELÔTT ÉS UTÂN
TÔRTÉNETTUDOMÂNYI ANKÉT

Nddasjdnos dr. :

MIÉRT KELL A TRIANONI KÉRDÉSSEL
EOGLALKOZNUNK?

(Nddas Jdnos dr., mint a Magyar Kongresszus elôkészûô
bizottsdgdnak elnôke, negnyitja a tandcskozdsokat. A Magyar
Hiszekegy elmonddsa utdn szeretettel kôszonti a mdr meg-
érkezett elôadôkat és az érdeklôdô hallgatôsdgot.)

Ha kézbe vesszûk a Magyar Talâlkozôk târgyalâsi anya-
gârôl készûlt Krônikâkat, azt lâtjuk, hogy megszâllt terûle-
teink kérdéseivel szinte kivétel nélkûl minden évben foglal-
koztunk s egyre hangosabban adtunk hangot annak a kéré-
sûnknek, kôvetelésùnknek, hogy a magyar tômbrôl leszakî-
tott milliôknak adjâk meg a békeszerzôdésekben biztosîtott
nemzeti jogaikat. Ûgy véltûk, hogy a szabad fôldôn élô
magyarsâg egységesen âll alapvetô kîvânsâgunk môgôtt,
amelyet csak mi és csakis mi kôvetelhetûnk, mert a hazâban
szovjet megszâllâs alatt élô népûnk a kâdâri rendelkezések
szerint ezt nem teheti. Aki ezt mégis megkîsérli, arra eirettentô
bûntetés vâr.

A mâsik ok, hogy a szabad fôldôn élô magyarsâg egyre
idôsebb lesz, a szellemi vezetôk kôziil sok mâr el is hunyt és még
mielôtt az elmûlâs folyamata bekôvetkeznék, szôgezziik le,
mit kîvân a szabad fôldôn élô magyarsâg. És ezt ne csupân
a magunk szâmâra rôgzitsûk le, hanem a mai és holnapi ankét
feldolgozâsât — alapos megtanâcskozâs utân — juttassuk el
valamennyi szabadfôldi kormânynak, kûlônôsen azoknak,
amelyek a trianoni és pârizsi békéket és a helsinki megâlla-
podâst alâîrtâk, hogy lâssâk, mit kîvânunk azoktôl, akik
sokszor megtévesztés âldozataiként alâîrtâk a szerzôdéseket
és îgy azok végrehajtâsâért a felelôsséget vâllaltâk.

Megbeszéléseinknek, tanâcskozâsainknak az az elsôdleges
célja, hogy megismerkedjûnk — és pedig alaposan — a



bennùnket sûjtô békeszerzôdések rendelkezéseivel, mert ez
minden kiindulâs alapja. Ezen a téren, sajnos, sok hiânyossâg
van, amit pôtolnunk kell. Aztân ki kell elemeznûnk azokat
a lehetôségeket, amelyeket az elôbb emlîtett szerzôdések és
egyezmények nyûjtanak szâmunkra. Az eredményeket a
Krônikâban részletesen kôzôljûk s ezzel akâr 50 évvel késôbbre
is rôgzîtjûk, hogy a szabadfôldi magyarsâgnak mi az âllâs-
pontja.

Somogyi Ferenc dr. :
A NEMZETISÉGI TÔRVÉNY

ÉS
A KISEBBSÉGI KÉRDÉS

A nemzetiségi tôrvény megalkotâsa 1868-ban az akkori
Magyarorszâgon egyre sorsdôntôbb jelentôségû kisebbségi
kérdést akarta megoldani, ezért annak bârmilyen vonat-
kozâsû értelmezéséhez és bîrâlatâhoz a kisebbségi kérdés
lényegének tisztâzâsa szûkséges. Lâssuk tehât elôszôr, hogy
mi a kisebbség.

Az a nagyobb emberi kôzôsség, amelynek tagjait vérségi
kôtelékek és azonos mûvelôdés eredményeként kôzôs hagyo-
mânyok és szokâsok fûznek egybe, âltalânosan elfogadott
meghatârozâs szerint a nép. ' Ennek eredete és nyelve,
mûvelôdésének legjellegzetesebb kifejezôje, valamint hite
és vilâgnézete érthetô môdon azonos. Ha ez a nép az âltala
Iakott teriileten mûvelôdésében odâig fejlôdik, hogy minden
mâs néptôl fùggetlenûl ônâllô fôhatalom gyakorlâsâra is
szervezetet tud alkotni, akkor nemzetté ^ lesz, mint a magyar
nép lett 890 kôrûl a vérszerzôdés megkôtésével. Az ekként
létrejôtt "âllam" ^ hatârain belûl vagy a meghôdîtott
terûleteken talâlbatô s az âllamfenntartô néptôl, tehât a
nemzettôl kûlônâllô mâs nép az âllam nemzeti jellegét meg-
hatârozô néphez képest rendszerint kisebbséget alkot. Ez a
kisebbség mindaddig, amîg az orszâg, az âllam ûgyeinek
intézésében részt nem ôhajt venni vagy ameddig az âllam
fenntartô néptôl, tehât a nemzettôl kapott kivâltsâgos
helyzetének megfelelôen folytatja életét: a nemzet szem-
pontjâbôl gondot nem okoz.



Kisebbségek Maffyarorszâgon mâr kôzvetlenûl a hon-
foglalâs utân bôven akadtak. A kazârok, a pannôniai és a
bolgâr szlâvok, a nyitrai szlovének, a székelyek, majd késôbb
a besenyôk, a kunok, jâszok, ûzok és a telepesek azonban
megelégedtek kivâltsâgaikkal vagy beolvadtak a magyar-
sâgba. A beolvadâst kétségtelenûl megkônnyîtette az a kô-
rûlmény is, hogy az âllamfenntartô magyar nemzetet jelentô
nemességnek évszâzadokon keresztûl bârmelyik népi kisebb-
ség tehetséges tagja megkûlônbôztetés nélkûl részesévé vâl-
hatott és îgy egyéni kôzvedtéssel az érintett kisebbség az
âllam ûgyeinek intézésébe is bekapcsolôdhatott.

A baj csak ott és akkor kezdôdôtt, amikor kûlsô ellenség
betôrései és pusztîtâsai kôvetkeztében az orszâg magyar
népessége megfogyatkozott s a mutatkozô hiâny pôdâsa
idegenek betelepîtésével elkerûlhetetlenné vâlt. Ez tôrtént mâr
a tatârjârâs (1241) utân, amikor kezdetét vette az olâhok,
valamint az orszâg kôzvetlen szomszédsâgâban élô szlâv népek
rendszeres behîvâsa. Kûlônôsebb veszélyt azonban még ez
sem jelentett, mert a korâbbinâl elônyôsebb megélhetési
viszonyok kôzé kerùlt idegen jobbâgybôl a magyar fôldes-
ûrnak az ôvétôl eltérô nyelve és szokâsa semmiféle nyomasz-
tô érzést sem vâltott ki ^ .Vilâgnézete, vallâsa ugyanis mind-
kettônek ugyanaz volt. A magyarsâg és az Erdélyben egyre
nagyobb szâmû, betelepîtett olâh kisebbség kôzé is csak "az
âllandôsult vallâskûlônbség" vont mindinkâbb elmélyiilô
szakadékot. Nagy Lajos kirâly uralkodâsa (1342-1382) utân
ugyanis Erdélyben megszûnt az elôzô korok szigorû kôvet-
kezetességgel folytatott téritô tevékenysége a nyugati (rômai)
kereszténység javâra, a keleti (bizânci) vallâs kôvetôi pedig
egyre nagyobb engedményeket kaptak. 6

A mohâcsi vész utân az âllamfenntartô magyarsâg és
a kisebbségek viszonya lényegesen megvâltozott. A tôrôk
pusztîtâs mâsfél szâzadon keresztûl a szînmagyar terûlete-
ken folyt. Az âllandô vérveszteség legelsôsorban a magyar
népességet gyengîtette. Az orszâg peremvidékein lakô ki
sebbségek ugyanekkor arânylag nyugodtan fejlôdhettek.
Szekfû Gyula talâlôan és joggal âllapithatta meg, hogy
"tôrténetûnk minden késôbbi szerencsétlenségének kûtfeje a
tôrôk hôdltâs" volt. A kisebbségek szâmarânya is kétség
telenûl a tôrôk hôdîtâs kôvetkeztében tolôdott el a magyar



népesség hâtrânyâra. Délrôl szerbek menekûltek és horvâtok
hûzôdtak magyar terûletekre, a Felvidékrôl tôtok, az erdélyi
hegyekbôl olâhok ereszkedtek le, a tôrok hôdoltsâg meg-
szûnte utân pedig — fôként Maria Terézia uralkodâsa idején
— gazdag német telepiilések létesûltek.

Maria Terézia telepîtési politikâjârôl âltalâban és helyesen
rosszalâssal szoktak megemlékezni, de arrôl mâr nem igen
tôrténik emlités, hogy a megvâltozott népesedési viszonyoknak
megfelelôen a Ratio Educationis intézkedései szerint a fa-
lusi elemi iskolâkban mâr nemcsak magyarul tanîtanak,
hanem "a falusi nép anyanyelvén; magyarul, németiil, tôtul,
horvâtul, ruténul, illlrûl és olâhul". ® Nem csodâlkozhatunk
tehât, hogy a francia forradalom eszméi mâr nemcsak a
magyar ôntudatot ébresztették fel, hanem a kisebbségek
vâgyât és tôrekvését is a nemzet sorsânak intézésébe tôrténô
bekapcsolôdâs irânt. A kisebbségek ezzel nemzetiségekké
vâltak. Kisebbségi kérdések merâiltek fel, amelyeknek egyre
sûrgetôbb és fenyegetôbb môdon az lett a lényege, hogyan és
milyen mértékben osztozhatnak a nemzeti kisebbségek az
âllam (az orszâg) ûgyeinek intézésében. A régi nemesi rendi
vilâg egyéni megoldâsa tôbbé nem vezethetett célra, mert
a népi kisebbségek nemzeti ôntudattal testûletileg ôhajtot-
tak szerephez jutni.

A kisebbségi kérdés tudatosan vagy ôntudatlanul mâr
az 1790/9Ti orszâggyûlés ôta benne van a kor levegôjében.
A românsâg "Supplex libellus Valachorum" cimû felség-
folyamodvânyât a kirâly elintézés céljâbôl az orszâggyûlés-
nek adta ât, amely ugyan az 1791 :LX. t.c. megalkotâsâ-
val a gôrôgkeleti vallâst kiemelte a tolerâlt (megtûrt) val-
lâsfelekezetek sorâbôl, a felségfolyamodvânyba foglalt és a
dâkoromân kôzjogi elméletre alapîtott korai român nemzet-
eszmét azonban elutasîtotta; a dâkoromân elmélet mégis dôntô
jelentôségûvé lett. ®

Ugyancsak 1790-ben a temesvâri szerb kongresszuson
a hatârôrvidéki katonâk és a szerb ortodox egyhâz képvi-
selôi mâr illir (szerb) udvari kancellâria szervezését, a szerb
nemzet jogi személyiségének elismerését s a korâbbi kivâlt-
sâgok fenntartâsâval "szerb nemzeti terûlet" létesîtését kô-
vetelték.



A kisebbségeken belûl végbemenô nemzetiségi mozgal-
makat a "politikai nemzet" magyar elve kibontakozâsuk-
ban talân késleltette, de azokat felszâmolni nem tudta. Viszont
sûlyos tévedés lenne, ha azt hinnénk, hogy azoknak akâr a
magyar nyelv hivatalos nyelvvé tétele a korâbbi latin helyett,
akâr az 1848-as reform adott kûlônôsebb lendûletet. Az

elôbbit a kisebbségek helyénvalônak talâltâk, az utôbbi
meg semmiféle hâtrânyt sem jelentett az orszâg nem magyar
nyelvû lakosainak. A magyarorszâgi kisebbségek nem
zetiségi mozgalmait Kolowrat grôf, Ausztria elsô alkot-
mânyos miniszterelnoke tette a magyarsâgra veszélyesekké,
amikor 1848 mârcius 20-ân kelt beadvânyâban a "magyar
veszedelem" elkerûléséhez sziikséges eszkôzôk alkalmazâsât
javasolta. Ôt nappai késôbb Zâgrâbban mâr ôsszeûlt a hor-
vât nemzeti bizottsâg. Megkezdôdtek a szerb lâzadâs elôz-
ményei s elindult a tôt és az olâh mozgalom is. A kûlsô
behatâsok eredményeként a nemzetiségi eszme belsô meg-
erôsôdése a kisebbségeket az âllamfenntartô magyarsâg el-
len izgatta, a magyarsâg tehât szabadsâgharcânak megvî-
vâsâra kényszerûlt. Kôzben azonban megtôrtént a kisebb-
ségi kérdés alkotmânyjogi rendezése is.

A kezdeményezô lépés Drâgos Jânos képviselô részérôl
tôrtént, aki a debreceni orszâggyûlés olâh nemzetiségû tag-
ja volt. Drâgos btrta râ ugyanis Janku Avramot, az olâh
nemzetiségi mozgalom erdélyi vezetôjét, hogy fogadja el azo
kat a pontokat, amelyekre vonatkozôan Kossuth Lajos a le-
vert bukaresti forradalom emigrânsâval, Balescuval meg-
egyezett. Ezek szerint a pontok szerint az olâhok elismer-
ték âllamnyelvként a magyart, az olâh népességû vârme-
gyék hivatalos nyelve azonban (român-magyar nyelven ké-
szûlt jegyzôkônyvezéssel) a român lett volna, mint ahogy az elsô
fokû tôrvényszékeké, iskolâké, kôzségeké is. Drâgos és Janku
megâllapodâsânak azonban eredménye nem lett, mert "a
népek még nem voltak érettek a kisebbségi jogvédelemre,
még mindenki csak az erôszakban bîzott". Drâgost sajât
fajtestvérei ôlték meg.

Altalânos nemzetiségi tôrvény megalkotâsa a debreceni
magyar kormâny kezdeményezésére sem sikerûlt. Szemere
Bertalan miniszterelnôk csak 1849 jûlius 21-én Szegeden tudta



erre vonatkozô javaslatât elfogadtatni. Érdemes megjegyez-
ni, hogy ez a nemzetiségi tôrvény âltalânossâgban ugyan-
azokat az alapelveket kôveti, mint amelyek a Drâgos-Janku-
féle megâllapodâshoz vezettek.

A szegedi nemzetiségi tôrvény értelmében az âllamnyelv
a magyar marad, a vârmegyék, eskiidtszékek, elsô fokû
bîrôsâgok, nemzetôrségek, kôzségek, egyhâzak, anyakôny-
vek és elemi iskolâk hivatalos nyelve azonban mindenkor
azonos az érdekelt lakossâg anyanyelvével. A tôrvény kûlôn
hangsûlyozza, hogy hivatalok betôltésekor sem a nemzeti
ségi, sem a vallâsi hovatartozâst figyelembe venni nem sza-
bad. Ez a tôrvény az egész Eurôpâban a legelsô, amely a
nemzeti kisebbségek egyenjogûsâgânak kijelentésén tûlmenôen
részletkérdéseket is tiizetesen szabâlyoz. Sajnos, gyakorlati
alkalmazâsâra nem kerûlhetett sor, mert az akkori Eurôpa
két nagyhatalmânak ôsszefogâsâval levert magyar szabad-
sâgharc bukâsa ezt megakadâlyozta.

Magyarsâgunk becsûletességét semmi sem bizonyîtja job-
ban, mint az a tôrténeti tény, hogy az 1867. évi osztrâk-
magyar és az ezt kôvetô 1868. évi magyar-horvât kiegyezés utân
a magyar orszâggyûlés haladéktalanul megalkotta "a nem
zetiségi egyenjogûsâg târgyâban" hozott 1868:XLIV. tc-et,
amely — Szekfû Gyula megâllapitâsa szerint — "akkor
példâtlan dolog volt Eurôpâban". Méitân tekinthetô a ké-
sôbbi "kisebbségvédelmi rendszer korai elôfutârjâ"-nak,
amelyet azonban "sem kûlfôldôn, sem itthon nem tudtak
érdem szerint méltânyolni". "Senkinek sem kellett; sem a
magyart, sem a tôbbi népet" nem elégîtette ki. "Kîsérlet
maradt" , de a tôrténelem itélôszéke elôtt ôrôk idôre
szôlô tanûbizonysâgtétel is arra, hogy a magyarsâg jôszân-
dékû ônzetlenséggel igyekezett megoldani legnehezebb élet-
kérdését.

"A nemzetiségi egyenjogûsâg târgyâban" cimmel aikotott
és "nemzetiségi tôrvény" néven ismert 1868:XLIV. te. ren-
delkezései a kôvetkezôk:

"Magyarorszâg ôsszes honpolgâra az aikotmâny alap-
elvei szerint is politikai tekintetben egy nemzetet aikot, az
oszthatatlan, egységes magyar nemzetet, amelynek a bon



minden polgâra, bârmely nemzetiséghez tartozzék is, egyen-
jogû tagja."

Ez a meghatârozâs két alapfogalomra, a nemzet és a
nemzetiség fogalmâra épûl fel, a nemzet fogalmât azonban
politikai tekintetben veszi. Miért kell ezt tennie? Azért, mert
a nemzet fogalma nyelvészeti meghatârozâs szerint nem ôleli
magâba az âllam (az orszâg) terûletén élô lakossâg minden
rétegét néprajzi vagy természetrajzi értelemben, hanem csak
politikai tekintetben. Néprajzi és természetrajzi értelemben
ugyanis az az âllamalkotô és fenntartô nép, amely az âllam-
szervezet személyi és alanyi tényezôje, korântsem egységes.
Egyes részei nyelvûkben, mûveltségiikben kûlônbôznek. Ezek
az âllamon belûl kisebbségben élô, nem a tôbbség nyelvét
beszélô vagy szokâsait kôvetô népcsoportok a nemzetiségek.
Rendszerint szâmarânyukban kûlônbôzôk mind az âllam-
fenntartô tôbbségi néphez (nemzetiséghez), mind egymâs-
hoz (a tôbbi târsnemzetiséghez) valô viszonyukban is. Eppen
ezért kell tôrvényben kimondani, hogy politikai tekintetben
valamennyien az oszthatatlan, egységes magyar nemzet
egyenjogû tagjai.

Nem szabad elfelejtenùnk, hogy az egyenjogûsâgnak eb-
ben a biztositâsâban a tôbbségi és minden nagyobb szâm-
arânyû nemzetiség részérôl bizonyos fokû lemondâs rejlik
a kisebb szâmarânyû nemzetiségek javâra. Ez a megâlla-
pîtâs elsôsorban a magyarsâgra vonatkozik. Ezért kell kûlôn
intézkedéssel hangsûlyozni, hogy az âllamnyelv, amelyet az
orszâggyûlés tanâcskozâsa és ûgykezelése sorân hasznâl s
amelyen a kormâny, minden orszâgos hivatal és hatôsâg,
âllami bîrôsâg eljâr, az orszâg egyetemein az elôadâsok el-
hangzanak: kizârôlag a magyar. Râ kell azonban mutat-
nunk, hogy ez a kizârôlagossâg csupân a magyar nyelv hasz-
nâlatâra vonatkozik, a nemzetiségek egyenjogûsâgât egyéb-
ként nem érinti.

A tôrvény intézkedése szerint a tôrvényhatôsâgok (vâr-
megyék) jegyzôkônyveinek nyelve szintén magyar, de annak
a nemzetiségnek nyelve is hasznâlhatô, amelyikét a képvi-
selôtestûleti (megyegyûlési) tagok 1/5 része kivânja. Egyéb-
ként a tôrvényhatôsâgi gyûléseken bârmelyik felszôlalâsra
jogosult képviselôtestûleti tag nemcsak magyarul, hanem sajât



anyanyelvén is felszôlalhat, fiiggetlenûl attôl, hogy anya-
nyelve azonos-e az elôbb emlîtett 1/5 rész nyclvével vagy
sem.

Peres ûgyekben a tôrvény kiilônbséget tesz a szerint, hogy
a felet ûgyvéd képviseli-e vagy sem. Az utôbbi esetben a tôr
vény âllapitja meg, hogy a fél milyen nyelvet hasznâlhat,
ezeket a szabâlyokat azonban az 1869:IV. és az 1911:1. te.
rendelkezései sok tekintetben môdosîtjâk, illetôleg részletezik.

A kôzségek ûgyvitelùk és jegyzôkônyvvezetésùk nyelvét
maguk hatârozzâk meg. A jegyzôkônyvvezctésscl kapcso-
latban a kôzségi képviselôtestiilet tagjait is megilleti az a jog,
hogy annak a nemzetiségnek nyelvét is hasznâljâk, amelyi-
két a tagok 1/5 része ôhajtja. Ettôl fuggetlenûl minden kôz
ségi képviselôtestûleti tag a magyaron kîvûl sajât anyanyel
vén is szabadon felszôlalhat.

Tanodâk és mâs intézetek a tôrvény alapjân âllami fel-
ûgyelettel szabadon felâllithatôk, ugyanîgy a tanodâk és
intézetek felâllitâsâra hivatott târsulatok alakîtâsânak sincs
akadâlya.

Az egyhâzkôzségek a maguk iskolâjâban tetszésùk szerint
hatârozhatjâk meg az oktatâs nyelvét, a magyar nyelv kô-
telezô tanîtâsârôl azonban gondoskodniuk kell.

A tôrvény utolsô szakasza kiilôn hangsûlyozza, hogy a
tôrvény hatâlya Horvât-, Szlavôn- és Dalmâtorszâgra nem
terjed ki.

Sajnos, a nemzetiségi tôrvény ezekkel a messzemenô
engedményekkel sem tudta a kisebbségi kérdést megoldani.
A nemzetiségek vâgyait mâr nem lehetett kielégiteni. Érzé-
kenységiiket gyakran meggondolatlan intézkedések izgattâk.
A sokszor csak vélt sérelmeket a kisebbségek aztân felnagyi-
tottâk s a kiilfôldôn a magyar "elnyomâs" bizonyîtâsâra
hasznâltâk. A kôzigazgatâsi hatôsâgok erélyes fellépésekre
kényszerûltek, a nemzetiségi izgatâsok miatt perek indultak.
Csernovân a csendôrôk ônvédelembôl sortûzet nyitottak
Hlinka Mârton felfiiggesztett rôzsahegyi plébânos râjuk
tâmadô hîveire. Ebbôl a csehek egyoldalû tâjékoztatâsa
alapjân a norvég Bjôrson Bjôrnstjerne és az angol Seton
Watson (Scotus Viator) Eurôpa-szerte visszhangzô vâdat
kovâcsol az "elnyomô" magyar kormânyzati rendszer ellen.



amelyet a magyar kormânyok sohasem câfolnak meg s igy azok
egyoldalû, elfogult beâllîtottsâgukkal tônkreteszik a magyar-
sâgjô hirnevét.

Arrôl senki sem beszél, hogy tulajdonképpen azoknak a
nemzetiségeknek rombolô tôrekvéseirôl, hazaârulô elszaka-
dâsi tôrekvéseirôl van szô, amelyek szâzadokon ât élvezték
a magyarsâg védelmét Kelet és Nyugat megsemmisitô tâ-
madâsaival szemben s amelyek mindannyian — szinte ki-
vétel nélkûl — a végsô pusztulâs elôl menekûltek Magyar-
orszâg terûletére, ahol szabad otthonra, boldogulâsi lehe-
tôségre talâltak, eurôpai mûveltségre tehettek szert. Arrôl
is hallgatnak a vâdaskodôk, hogy a magyarsâg "elnyomô"
nemzetiségi politikâja kôvetkeztében éppen a nemzetiségi
egyenjogûsâg alapjân a nagyszebeni Albina Bank bukaresti
tâmogatâssal 40 éven belûl Erdély terûletén 152 fiôkintéze-
tet nyithat, 260 milliôs forgôtôkével évente âtlag 20.000
katasztrâlis hold fôldet vâsârolhat fel magyaroktôl românok
részére, a tôt Tâtra Bank pedig a cseh tôke segitségével 36
pénzintézet ûtjân 18 milliôs forgôtôkével gondoskodhatik
az ôsi magyar Felvidék fôldjének tôt kézre juttatâsârôl.

Szekfû Gyula helyes megâllapîtâsa szerint, amikor a
nemzetiségekkel szemben az egész Eurôpa a nemzeti erôsza-
kot alkalmazta, a magyarsâg ennek az erôszaknak (nyugod-
tan hozzâtehetjûk, végsô kényszerûségbôl) csak a lâtszatât
keltette fel. 23 Miskolczy Gyula megîtélése szerint: "nem
lehet a magyarsâgnak szemrehânyâst tenni azért, mert vé-
delmezte azt az âllamot, amelyet magâénak tudott" ezer-
éves mûltjânak minden verejtékezése és hôsies vérontâsa jogân.
Nem a magyarsâgon mûlt, hogy ôszinte és az ônzetlenség
hatârân is tûlhaladô tôrekvései meghiûsultak és hogy a ki-
sebbségi kérdés a Kârpât-medencében a trianoni és pârizsi
békeparancs utân is ugyanûgy "a legnehezebb eurôpai kérdés"
maradt, mint amilyen a nagy francia âllamférfîû, Bourgeois
Léon meglâtâsa szerint 1874-ben volt.
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Kovàrczy Istvdn (SôdertSlje, Svédorszâg):

KISEBBSÉGI INTÉZKEDÉSEK
A TRIANONI ÉS A PÂRIZSI BÉKEPARANCSBAN

Elôre kell bocsâtanom, hogy csak a maradék Magyar-
orszâgra vonatkozô kisebbségi intézkedéseket ismertetem,
majd utâna azokat, amelyek a tôrténelmi Magyarorszâg
hatârain kîvûl lakott magyarok kisebbségi jogaira, javaira
és érdekeire vonatkoznak. Az utôbbi kûlônosen ifjûsâgunk
szâmâra lehet hasznos, mert ha négative is, de fogalmat
nyûjt arrôl, hogy kik és mik voltunk Trianonig vilâgszerte.
Gondolom, talân nem felesleges emiékeztetô ez a korombeli
feledékenyek szâmâra sem.

Az ismertetést a diktâtumok hiteles magyar szôvegének
alapjân végzem.

Mint ismeretes, a magyar békekûldôttséget 1920 januâr-
jâban rendelik Pârizsba, aboi internâljâk, majd 15-én
eléje dobjâk alâîrâsra a diktâtum szôvegét. Kiildôttségunk
kôzel négy hônapig tartô emberfeletti erôfeszitésének ered-
ményeképpen mâjus 6-ân kapja kézbe az ûn. "végleges"
szôveget a hîrhedt Millerand-féle Idsérô levéllel; ennek
zâradéka a kôvetkezô ultimâtum: "A Szôvetséges és Târsult
Hatalmak a jelen kôzlés dâtumâtôl szâmîtott 10 nap alatt
elvârjâk a Magyar Békedelegâciô nyilatkozatât, hogy jogositva
van a békének ebben a formâban valô alâirâsâra."

Meghatalmazottaink — Bendrd Âgoston munkaûgyi és
népjôléti miniszter, valamint Drasche-Ldzdr Alfréd rend-
kîvûli kdvet és meghatalmazott miniszter — jûnius 4-én irjâk
alâ a diktâtumot. A nemzetgyûlés ezt harmadik olvasâsban
november 15-én egy kûlôn nyilatkozattal fogadja el, amely-
nek kezdô sorai: "A nemzetgyûlés, midôn a trianoni béke
tôrvénybeiktatâsât elhatârozza és annak ratifikâlâsâhoz bele-
egyezését adja, az Isteni Igazsâg szîne elôtt és az emberiség
lelkiismeretéhez fordulva kimondja, hogy ezt a békeokmdnyt
valôtlan adatokon alapulônak, igazsdgtalannak és az emberi
ség kôzôs érdekeibe ûtkôzônek tartja." Az âllamfô, Magyar
orszâg kormânyzôja még ugyanaznap megerôsîti s ezzel a
diktâtum visszamenô, jûnius 4-i hatâllyal tôrvényerôre emel-



kedik. Hiteles magyar szôvege mâr 1921 januârjâban meg-
jelenik, de a jelek szerint kôzvéleményiinkig nem jut el.

A Gyôngyôssy-féle békekûldôttségnek 1947-ben olyan
aggâlyai, észrevételei, ellenvetései, mint az Apponyi-félének
1920-ban voltak, egyâltalân nincsenek. Februâr 10-én a
diktâtumot megjegyzés nélkûl alâîrja. Az orszâggyûlés sem
tartja szûkségesnek, hogy "nyilatkozat"-ot fûzzôn hozzâ. A
kormâny szeptember 15-én — meglehetôsen titokban —
tôrvénybe iktatja. 1948-ban a diktâtumot becsempészik ugyan
a iogâszok hasznâlatâra készûlt "Igazsâgugyi Zsebtôrvénytâr"
dmû kiadvânyba, ez azonban magyardzatokkal nem Idthatja
el, sot még a hiteles szôveg egészét sem kôzôlheti.

Az alâbbi idézetekben szereplô "Szôvetséges és Târsult
Fôhatalmak" elnevezés alatt az Amerikai Egyesûlt Âllamokat,
Angliât, Franciaorszâgot, Olaszorszâgot és Japânt kell érteni.
A "Szôvetséges és Târsult Hatalmak" elnevezés môgôtt az
elôbbieken kîviil Belgium, KJna, Kuba, Gôrôgorszâg, Nika-
ragua, Panama, Lengyelorszâg, Portugâlia, Remania, a
Szerb-Horvât-Szlovén Âllam (ahogy akkor Jugoszlâviât ne-
vezték) és Csehszlovâkia rejtôzik. Az 1947-es diktâtum mâr
csak a "Szôvetséges és Târsult Hatalmak" elnevezést hasznâlja,
de a kôvetkezô sorrendben és megjelôléssel: "A Szocialista

Szovjet Kôztârsasâgok Uniôja, Nagy Britannia és Észak-
Irorszâgi Egyesûlt Kirâlysâg, az Amerikai Egyesûlt Âllamok,
Ausztrâlia, a Fehérorosz Szocialista Szovjet Kôztârsasâg,
Kanada, Csehszlovâkia, India, Uj-Zéland, az Ukrân Szocialista
Szovjet Kôztârsasâg, a Délafrikai Uniô és a Jugoszlâviai
Federâlis Népkôztârsasâg. "

Szûkségesnek tartom két cikk kiemelését.
Egyik az 1920-as diktâtum 73. cikke, amely igy hangzik:

"Magyarorszâg nem mondhat le fûggetlenségérôl, csak a
Nemzetek Szôvetsége Tanâcsânak beleegyezésével. Kôvet-
kezésképpen Magyarorszâg kôtelezi magât, hogy az emlîtett
Tanâcs beleegyezésének esetét kivéve, tartôzkodni fog minden



oly természetû cselekedettôl, amely kôzvetleniil vagy kôzvetve
és bârmely môdon, fôként addig, amîg a Nemzetek Szôvet-
ségébe tagul fel nem veszik, valamely mâs hatalom ûgyeiben
valô részvétel ûtjân, fûggetlenségét veszélyeztethetné."

A mâsik, amely részben meg is magyarâzza ezt a
kûlônlegességet, a jôvâtételrôl szôlô 163. cikk, amelybôl a
kôvetkezôket idézem: "Azoknak a kâroknak ôsszegét, ame-
lyeknek jôvâtételére Magyarorszâg kôteles, szôvetségkôzi
bizottsâg âllapîtja meg, amelynek "Jôvâtételi Bizottsâg" lesz a
neve... A Bizottsâg fizetési tervezetet készît, amely megâlla-
pîtja, hogy Magyarorszâg 1921. évi mâjus hô 1-tôl kezdôdô
harminc éven ât mely hatâridôkben és milyen môdozatokkal
tartozik a jôvâtételi tartozâsnak azt a részét tôrleszteni, amelyet
râ ki fognak vetni. "

A magyar békekûldôttség — akârcsak a német kûldôttség
Versaillesben — attôl tartott, ennek az egyébként legem-
bertelenebb cikknek az a rejtett célja, hogy felségjogainkat
egyszerûen âtjâtssza a "Jôvâtételi Bizottsâg" kezébe. Kûl-
dôttségunk tiltakozâsâra az antant a németeknek adott
vâlaszra utalt. Ennek magyar viszonyokra alkalmazott szôvege
a kôvetkezô: "A szerzôdés âltal a "Jôvâtételi Bizottsâg"-nak
adott rendelkezések arra utaljâk azt, hogy jogkôrét akként
gyakorolja, hogy Magyarorszâg jôvâtételi kôtelezettségeinek
minél teljesebb és minél gyorsabb keresztiilvitele biztosîttassék.
Ezért hivatva lesz szâmolni annak szûkségszerûségével, hogy
annak a Magyarorszâgnak târsadalmi, gazdasâgi és pénzûgyi
szervezete fenntartassék, amely ôszintén tôrekszik a maga teljes
tetterejét az âltala okozott veszteségek és kârok jôvâtételének
szolgâlatâba âllîtani... A Bizottsâg nem az elnyomatâs eszkôze,
sem nem cselfogâs Magyarorszâg felségjogaiba valô be-
avatkozâsra. Csapatok nem âllanak rendelkezésére s nincs
semmiféle végrehajtô hatalma Magyarorszâg terûletén, nem
avatkozhatik az oktatâsûgy vagy bârmely mâs magyar
intézmény vezetésébe és ellenôrzésébe. Feladata megâllapîtani,
mit kell fizetni; meggyôzôdni arrôl, hogy Magyarorszâg
fizethetne-e és az âltala képviselt hatalmaknak bejelenteni, ha
Magyarorszâg kôtelezettségeit nem teljesîtené. Ha Magyar
orszâg a fizetendô pénzt a maga môdjân elôteremti, a



Bizottsâg nem parancsolhatja meg, hogy azt valami mâs ûton
teremtse elô..."

Megjegyzem, hogy ezt a két cikket a 47-es pârizsi diktâtum
sem tôrôlte el vagy vâltoztatta meg. 9. paragrafusa csupân a
Népszôvetség és az ûn. Allandô Nemzetkôzi Bîrôsâg felosz-
latâsârôl intézkedik. Amint Mâlnâsi megâllapîtja: "Hogy
belôle, mint hullâbôl a kôrôm, kinôjjôn az Egyesùlt Nemzetek
Szôvetsége". Igy tebât meg kell âllapitani, bogy az 1921-tôl
szâmitott 30 éven belûl, a 47-es diktâtum 23. paragrafusâ-
ban (a tovâbbiakban: p.) rânk rôtt. 1945 januâr 20-tôl
kezdôdôen 8 éven beliil fizetendô 300 milliô $ értékû jôvâtétel
az elsônek megtetézése. De ezzel magyarâzbatô az is, bogy a
szovjet 1945 utân is "tôrvényesen" rabolt — és rabolbat ma is
— bennûnket. Lâm, milyen gazdagok is vagyunk!

A Magyarorszâgra kôtelezôen elôîrt kisebbségvédelmi
intézkedéseket az 1920-as diktâtum VI. Cimének 54-tôI 60-ig
terjedô cikkei tartalmazzâk. Ezek a kôvetkezôk:

54.p. Magyarorszâg kôtelezi magât arra, bogy a jelen
Cîmben foglalt rendelkezéseket alaptôrvényekûl ismeri el;
bogy semmiféle tôrvény, rendelet vagy bivatalos intézkedés
ezekkel a rendelkezésekkel nem lesz ellentétben és bogy ezekkel
szemben semmiféle tôrvény, rendelet vagy bivatalos intézkedés
nem lesz batâlyos. — Itt mindjârt megjegyzem, bogy a ma
gyar kisebbségekrôl a diktâtum elsô szôvegében szô sem esett.
Mikor ezt a magyar kûldôttség észrevételezte, bosszû, kiok-
tatâsszerû vâlaszt kapott. A român és a szerb-borvât-szlovén
szerzôdésbe mégis felvették, a cseb-szlovâkba nem, a nâluk élô
magyar kisebbségekkel kapcsolatban pedig a vâlasz igy
bangzott: "Azt a kérdést, bogy a Nyugat-Eurôpâban nagy
terûleti âtalakulâson âtment âllamokban a kisebbségek
védelmére minô szabâlyok legyenek kôtelezôk, bosszan târ-
gyaltâk és tanulmânyoztâk. Ha a Magyarorszâg részérôl
javasolt szabâiyokat elfogadnâk, ezek âtbidalbatatlan bonyo-
dalmakat vonnânak maguk utân. " — Ime, kisebbségvédelmi

vonatkozâsban a viszonossâg nemzetkôzi elve! Mâs vonatkozâs-
ban sem kiilônb!



55.p. Magyarorszâg kôtelezi magât, hogy az orszâg min-
den lakosânak szùletési, nemzetiségi, nyelvi, faji vagy vallâsi
kûlônbség nélkul biztositja az élet és szabadsâg teljes védelmét.
Magyarorszâg minden lakosât megilleti az a jog, hogy bârmely
hitet, vallâst vagy hitvallâst nyilvânosan vagy otthonâban
szabadon gyakoroljon, amennyiben ezek gyakorlata a kôz-
renddel és a jô erkôlcsôkkel nem ellenkezik.

56.p. Magyarorszâg jogérvényesen és mindennemû ala-
kisâg nélkul magyar âllampolgâroknak ismeri el mindazokat a
személyeket, akiknek a jelen szerzôdés életbelépésének idejében
magyar terûleten van illetôségiik és mas âllamnak nem

âllampolgârai.
57.p. A magyar teriileten valô szûletés puszta tényével

jogérvényesen megszerzi a magyar âllampolgârsâgot minden
személy, akit szûletésénél fogva valamely mas âllampolgârsâg
nem illet meg.

58.p. Minden magyar âllampolgâr a tôrvény elôtt faji,
nyelvi vagy vallâsi kûlônbség nélkul egyenlô és ugyanazokat
a polgâri és politikai jogokat élvezi. Vallâsi, hitbeli vagy fe-
lekezeti kûlônbség a polgâri és politikai jogok élvezete, igy
nevezetesen: nyilvânos âllâsok, hivatalok és méltôsâgok el-
nyerése vagy a kûlônféle foglalkozâsok és iparok gyakorlâsa
tekintetében egyetlen magyar âllampolgârra sem lehet hât-
rânyos. Egyetlen magyar âllampolgâr sem korlâtozhatô
bârmely nyelv szabad hasznâlatâban sem a magân- vagy ûzleti
forgalomban, sem a vallâsgyakorlat, sem a sajtô ûtjân tôrténô
vagy bârmilyen mâs természetû megnyilatkozâs terén, sem a
nyilvânos gyûléseken. A magyar kormânynak a hivatalos nyelv
megâllapîtâsâra vonatkozô intézkedését nem érintve, a nem
magyar nyelvû magyar âllampolgârok nyelvhasznâlata a
birôsâgok elôtt akâr szôban, akâr irâsban megfelelô kônnyî-
tésekben részesûl. Azok a magyar âllampolgârok, akik faji,
vallâsi vagy nvelvi kisebbségekhez tartoznak, jogilag és tény-
legesen ugyanazt a bânâsmôdot és ugyanazokat a biztosîté-
kokat élvezik, mint a tôbbi magyar âllampolgâr. Neveze
tesen: joguk van sajât kôltségûkôn jôtékonysâgi, vallâsi vagy
szociâlis intézményeket, iskolâkat és mâs nevelôintézeteket
létesîteni, igazgatni és azokra felûgyelni azzal a joggal, hogy



azokban sajât nyelviiket szabadon hasznâljâk és vallâsukat
szabadon gyakoroljâk.

59.p. Olyan vârosokban és kerûletekben, aboi nem
magyar nyelvû magyar âllampolgârok jelentékeny arânyban
laknak, a magyar kormâny a kôzoktatâsûgy terén megfelelô
kônnyîtéseket engedélyez, hogy az ily magyar âllampolgârok
gyermekei az elemi iskolâkban sajât nyelvûkôn tanulhassanak.
Ez a rendelkezés nem akadâlyozza a magyar kormânyt abban,
hogy a magyar nyelv oktatâsât az emlîtett iskolâkban is
kôtelezôvé tegye. Azokban a vârosokban és kerûletekben,
aboi jelentékeny arânyban élnek oly magyar âllampolgârok,
akik faji, vallâsi vagy nyelvi kisebbségekbez tartoznak, ezek-
nek a kisebbségeknek méltânyos részt kell biztosîtani mind-
azoknak az ôsszegeknek élvezetébôl és felbasznâlâsâbôl,
amelyeket a kôzvagyon terbére âllami, kôzségi vagy mâs
kôltségvetésekben nevelési, vallâsi vagy jôtékonysâgi célokra
fordîtanak.

60.p. Magyarorszâg bozzâjârul abboz, bogy amennyiben a
jelen Cîm elôzô cikkeinek rendelkezései oly személyeket
érintenek, akik faji, vallâsi vagy nyelvi kisebbségekbez
tartoznak, ezek a rendelkezések nemzetkôzi érdekû kôtele-
zettségek, és a népszôvetség védelme alatt âllnak. Ezek a
rendelkezések a népszôvetségi Tanâcs tôbbségének bozzâ-
jârulâsa nélkûl nem vâltoztatbatôk meg. A Tanâcsban
képviselt Szôvetséges és Târsult Hatalmak kôlcsônôsen kôte-
lezik magukat arra, bogy nem tagadjâk meg bozzâjârulâsukat
az emlîtett cikkeknek egyetlen oly môdosltâsâtôl sem, amelyet
a Nemzetek Szôvetsége (a Népszôvetség) Tanâcsânak tôbbsége
megfelelô formâban elfogadott. Magyarorszâg bozzâjârul
ahhoz, bogy a Nemzetek Szôvetségének (a Népszôvetségnek)
Tanâcsa minden egyes tagjânak meg legyen az a joga, bogy
a Tanâcs figyelmét e kôtelezettségek valamelyikének bârmi-
nemû megsértésére vagy megsértésének veszélyére felbivja és
bogy a Tanâcs oly môdon jârbasson el és oly utasîtâsokat
adbasson, amelyek az adott esetben alkalmasaknak és bat-
hatôsaknak mutatkoznak, Magyarorszâg azonklvûl bozzâjârul

ahhoz, hogy abban az esetben, ha ezekre a cikkekre vonatkozô
jogi vagy ténykérdésekrôl a magyar kormâny és oly Szôvetséges



és Târsult Hatalom vagy bârmely mâs oly Hatalom kôzôtt
merûlne fel véleménykûlônbség, amely Hatalom a Nemzetek
Szôvetsége (a Népszôvetség) Tanâcsânak tagja, ez a véle
ménykûlônbség a Nemzetek Szôvetségérôl (a Népszôvetségrôl)
szôlô egyességokmâny 14.p. cikke értelmében nemzetkôzi
jellegû vitânak tekintendô.A magyar kormâny hozzâjârul
ahhoz, hogy minden ilynemû vitâs kérdést, ha a mâsik fél kéri,
a Nemzetkôzi Âllandô Birôsâg elé terjesszenek. Az Âllandô
Bîrôsâg dôntése ellen fellebbezésnek nincs helye s a hatârozat
ugyanolyan erejû és érvényû, mint az Egyességokmâny 13.
cikke értelmében hozott hatârozatoké.

Eddig és îgy szôlnak a rânk kényszerltett kisebbségvédelmi
cikkek. Ezek alkotôinak a magyar jogszabâlyokrôl annyi
fogalmuk sem volt, hogy meglâssâk, kisebbségeink az ô
rendelkezéseik alapjân jôval kevesebb védelemben részesûltek,
mint amennyit mi nélkûlûk mâr évtizedekkel azelôtt bizto-
sîtottunk szâmukra. Az 1868. évi XLIV. tôrvénycikk ugyanis
mâr a nemzetiségek egyenjogûsâgârôl intézkedett. A vallâs
szabad gyakorlatârôl pedig az 1895. évi XLIII. tôrvénycikk
2. paragrafusa bevett és elismert felekezetek cîmén biztosîtotta
minden egyes magyar âllampolgâr jogât hitéhez és feleke-
zetéhez.

Az 1947-es diktâtumnak kûlôn kisebbségvédô intézkedései
nincsenek. A II. Rész (Politikai rendelkezések) I. Cimének 2.
p-a az 1. pontban summâsan îgy intézi el a kérdést: "Magyar-
orszâg megteszi mindazokat az intézkedéseket, amelyek faji,
nemi, anyanyelvi és felekezeti kûlônbség nélkûl minden
magyar fennhatôsâg alatt âllô személy részére biztositjâk az
emberi jogok és az alapvetô szabadsâgok élvezetét, beleértve
a szôlâs, sajtô és kôzlés, a vallâsgyakorlat, politikai vélemény-
nyilvânitâs és nyilvânos gyûlekezés szabadsâgât."

Az alapvetô emberi jogok és szabadsâgok kôzelebbi meg-
hatârozâsât a 4. cikk tartalmazza:

4.p. Magyarorszâg, amely a fegyverszûneti egyezmény
értelmében intézkedéseket tett magyar terûleten mindennemû
politikai, katonai vagy katonai jellegû, fasiszta vagy bârmely
mâs, az Egyesûlt Nemzetek irânt ellenséges propagandât —



beleértve a revizionista propagandât is — folytatô szervezet
feloszlatâsâra, a jôvôben nem engedi meg oly természetû
szervezetek fennâllâsât és tevékenységét, amelyeknek célja,
ho.çy a népet demokratikus jogaitôl megfosszâk. "

Amint fentebb emlitettem, ez a diktâtum kûlôn kisebb-

séffvédô intézkedéseket nem tartalmaz, legalâbb is nem a
szô szoros és ereded értelmében vett kisebbségekkel kapcso-
latban. Teremt azonban ûj kisebbség fosalmat. Ezt ûg-y hîvja.
hogy az "Egyesûlt Nemzetek âllampolgâra" és a 26. paragrafus
9. pontjâban igy hatârozza meg: "Az Egyesûlt Nemzetek
âllampolgâra" kifejezés mindazokra a személyekre, târsasâ-
gokra vagy egyesûletekre vonatkozik, akik vagy amelyek a
hâborû alatt Magyarorszâgon érvényben volt tdrvények
értelmében oly elbânâsban részesûltek, mint az ellenségek."
Ezeket aztân mindjârt két csoportra, rossz és jô âllampol-
gârokra osztja.

A rosszakrôl a 6. paragrafus 1. pontjânak b.) alpontjâban
igy intézkedik: "Magyarorszâg megteszi a sztikséges intéz
kedéseket, hogy a Szôvetséges és Târsult Hatalmak oly
âllampolgârainak letartôztatâsât és birôi eljârâs céljâbôl
tôrténô kiadatâsât biztositsa, akik hazai tôrvényeik alapjân
ârulâs vagy a hâborû idején az ellenséggel valô egyiittmû-
kôdés cîmén tôrvényszegéssel vâdolhatôk. "

A jôkrôl a 26.p. 1. pontja viszont ekként rendeikezik:
"Amennyiben ez még nem tôrtént voina meg, Magyarorszâg
az Egyesûlt Nemzetek és âllampolgârai magyarorszâgi tôr-

vényes jogait az 1939 szeptember 1-én fennâllott âllapotnak
megfelelôen helyreâllîtja, érdekeit biztositja és jelenlegi
âllapotukban visszaadja az Egyesûlt Nemzeteknek, valamint
azok âllampolgârainak ôsszes magyarorszâgi javât. "

Hogy ez a helyreâllitâs és visszaadâs hogyan tôrtént, annak
élô tanûi vagyunk. De tanûi vagyunk az azt megelôzô, kîvûl-
rôl jôvô "kisebbségvédelmi" diktâtumnak is, ha jôl emlékszem,
1941-bôl. Eredményét is lâttuk... Ezzel a Magyarorszâg-
csonkra kôtelezô kisebbségvédelmi intézkedések ismerteté-
sét nagyjâbôl befejeztem. Azért hasznâlom a "nagfyjâbôl"
kifejezést, mert e két diktâtum majdnem minden cikkében



van valami intézkedés a nem magyar anyanyelvûek kieme-
lésére velûnk szemben; lakjanak azok akâr nâlunk, akâr a
vilâg bârmely részében.

Most âttérek a magyar kisebbségek sorsânak ismerteté-
sére a volt Magyar Kirâlysâg teriiletén kivûl. Csupân Fiume
kérdését veszem még ide, amelyrôl az 1920-as diktâtum még
nem intézkedik, mivel akkor még javâban folyt a marako-
dâs, kié is legyen ez a kikôtôvâros. Az 53. p-ban az talâlhatô:
"Magyarorszâg kôtelezi magât, hogy elismeri mindazokat
a rendelkezéseket, amelyeket a jelen ûgyek rendezését célzô
szerzôdések ezekre a terûletekre vonatkozôlag, kûlônôsen
pedig a Iakosok âllampolgârsâga tekintetében majd meg-
âllapUanak."

Olaszorszdgot semmiféle kisebbségvédelmi intézkedés
nem kôtelezi veliink szemben; amit elvett, nem kôteles visz-
szaadni, még a kôvetségi tulajdont sem, amirôl a 37. p. Igy
intézkedik; "Olaszorszâg a rômai Palazzo Venezia birtokba
vétele fejében semmiféle fizetést nem tartozik teljesiteni."
Ezen az aiapon szâllta meg és vette el térîtés nélkûl minden
eurôpai és néhâny afrikai âllam nemcsak kôvetségi épûle-
teinket, hanem még azok berendezését is, diplomatâink tu-
lajdonât is ideértve, ôket egyszerûen kihajtva belôliik. A
diktâtum kûlôn cikkben foglalkozik Belgiummal, Luxen-
burggal, Schleswiggel s Franciaorszâghoz, Angliâhoz sorol-
va ôket, magyar kisebbségeiket — a mâr emlitett "âthidal-
hatatlan bonyodalmak" mellett személyiikben, jogaikban
és javaikban egyarânt kârtéritésre kôtelezi. Ezekrôl a X.
Rész (Gazdasâgi rendelkezések) cikkei rendelkeznek a 154-tôI
a ?59-ig bezârôlag terjedô szakaszokban.

Oroszorszdg mdr akkor, a Szovjetunio még akkor nem
volt. A régi Oroszorszâg romjaibôl tâmadt fel Lengyelorszâg
1916 november 4-én. Ami bennûnket itt érdekel, hogy
Ukrajna és Finnorszâg is kikiâltotta fûggetlenségét, amit
elismertûnk s mindkettôvel kûlôn békét it kôtôttûnk. Finn-
orszâggal pl. Bécsben, 1918 mâjus 29-én. Igy az antant csak
a kôvetkezôket rôgzithette a diktâtum 72. p-ânak 1. pont-
jâban: "A Szôvetséges és Târsult Hatalmak kifejezetten
fenntartjâk Oroszorszâg jogât arra nézve, hogy Magyaror-
szâgtôl a jelen szerzôdés elvein alapulô minden téritést és
jôvâtételt megkapjon." Galîciârôl szô sem esik, kisebbségi



jogokrôl mégkevésbbé; de akik 1941-ben a Gyorshadtest
kôtelékében léptûk ât a hatârt, nemcsak a diadalkapukbôl,
de annak a nyomorult népnek, most mâr tort, magyar
szavaibôl, fényképeibôl is meggyôzôdhettûnk az ottani ki-
sebbségi viszonyokrôl.

Rôviden meg kell még emlékeznûnk a magyar jogok,
javak és érdekek Eurôpân Idvûli sorsârôl is. A Marokkôban
élô magyarokrôl a 80-85. cikkek rendelkeznek. A 81. cikk
elveszi az ûn. kapitulâciôs jogot. A kapitulâciôs jog a keresz-
tény âllamok képviseletének évszâzadok ôta szerzôdésben
biztosîtott joga a nem keresztény âllamokban a keresztények
feletti rendôri és bîrôi hatalom gyakorlâsâra. Ezt a jogot
nem a mohamedânok veszik el tôlûnk, hanem a franciâk.
A 82. p. igy folytatja: "A Serif kormâny teljes cselekvési
szabadsâggal szabâlyozza Marokkôban a magyar âllampol-
gârok jogâllâsât és letelepedésùk feltételeit. " Felmerûl itt
a kérdés, kik voltak és mit kerestek Marokkôban a magyar
âllampolgârok? Erre vâlaszol a cikk 2. szakasza; "A magyar
védenceket, a magyar aikuszokat, és fôldmûvelô szôvetke-
zeti tagokat ûgy kell tekinteni, mint akik ebbeli minôségûkre
alapîthatô kivâltsâgaikat...tôbbé nem élvezik s îgy...reâjuk
nézve is a kôzônséges jog szabâlyai irânyadôk." A 83. p. szerint
Marokkô térités nélkûl kisajâtithatja a magyar koronabir-
tokokat és kirâlyi magânbirtokokat. A magyar bânyâszokat
rabszolgâsîthatja, esetleges vagyonukat a franciâk foglal-
hatjâk le jôvâtétel cimén. A 84. p. pedig semmisnek nyil-
vânît minden marokkôi adôssâgot Magyarorszâggal és a
magyar âllampolgârokkal szemben.

Az egyiptomi jogokra, javakra, érdekekre nagyjâbôl
ugyanezeket érvényesîtették az angolok. Eltérés csak ott van,
hogy ôk nem voltak olyan nagylelkûek az egyiptomiakkal
szemben, mint a franciâk a marokkôiakkal szemben. Ok
is elvettek minden jogot az ott élô magyaroktôl, de a vagyo
nukat és érdekeiket, valamint az egyiptomi âllam- és egyéb
adôssâgokat sajât jôvâtételi kôveteléseik érvényesitésére fog-
laltâk le.

Sziâmban a 95. p. értelmében: "Magyarorszâg a maga
részérôl Sziâmra ruhâzza a volt Osztrâk-Magyar Monar-



chiânak Sziâmban levô javaira és birtokaira vonatkozô jo
uait, kivéve méffis azokat az épûleteket, amelyek diplomâciai
va^y konzuli lakâsok vagy hivatali helyiségek céljaira szol-
gâlnak, a bennûk levô felszereléssel és bûtorzattal egyiitt...
Ezeket a javakat és birtokokat a sziâmi koirnâny jogérvé-
nyesen és minden térités nélkûl szerzi meg. " Tehât innen

diplomatâink hazahozathattâk sajât vagyonukat. A vilâg
mâsik felébôl! A tôbbirôl a 96. cikk rendelkezik: "Magyar-
orszâg a maga és âllampolgârai részérôl lemond minden kâr-
térîtési igényrôl, amely magyar javaknak Sziâmban tôrtént
felszâmolâsâbôl vagy magyar âllampolgârnak Sziâmban
valô internâlâsâbôl kifolyôlag a sziâmi kormânnyal szemben
tâmaszthatô..."

Kinâban a diplomatâinkkal szemben megnyilvânulô
"jôindulat" ugyanaz, mint Sziâmban, de a diktâtum sok
minden mâsrôl is ârulkodik. 99. p-a pl. îgy: "Magyarorszâg
a maga részérôl Kînâra ruhâzza mindazokra az épiiletekre,

rakodôpartokra és kikôtôhidakra, laktanyâkra, erôdôkre,
fegyverekre és lôszerekre, mindennemû hajôra, drôtnélkuli
tâvirôberendezésre és egyéb kôzvagyonra vonatkozô jogait,
amelyek a volt Osztrâk-Magyar Monarchiâé voltak s amelyek
a tien-csini osztrâk-magyar telepen vagy a kînai terûlet mâs
részein vannak vagy talâlhatôk." Ehhez megjegyzés nem
szûkséges, legfeljebb annyi felvilâgosîtâs, hogy Tien-csin Kina
egyik legnagyobb kikôtôvârosa volt, ahol megegyezés alapjân
az osztrâk-magyar telepen sajât magyar kôzigazgatâsunk
volt. Innen Kîna a magyarokat azért ûzhette ki, mert csak
a Szôvetséges és Târsult Hatalmak âllampolgâraihoz és azok
birtokaihoz, telkeihez nem nyûlhatott és csak azokat volt
kôteles befogadni és kivételes bânâsmôdban részeslteni,
akik késôbb jôttek.

Megismétlem a nemzetgyûlés nyilatkozatânak kezdô
sorait: "A Nemzetgyûlés, midôn a trianoni béke tôrvény-
beiktatâsât elhatârozza és annak ratifikâlâsâhoz beleegye-
zését adja, az Isteni Igazsâg szîne elôtt és az emberiség lel-
kiismeretéhez fordulva kimondja, hogy ezt a békeokmânyt
valôtlan adatokon alapulônak, igazsâgtalannak és az em
beriség kôzôs érdekeibe ûtkôzônek tartja. "



A nemzetgyûlésnek ez a nyilatkozata szâmunkra parancs
és egyben utasîtâs a szégyendiktâtumok elleni harc môd-
jâra és irânyâra. Ma mâr nemcsak bîzni lehet az Isteni Igazsâg
gyôzelmében, hanem a vilâgeseményekbôl meg is kell lâtni,
hogy az Isteni Igazsâg beavatkozott: harmadik szavazâs
nem lesz, harmadszorra az Itélet jôn és az borzalmasabb
lesz a bûnôsôk szâmâra minden emberileg elképzelhetônél.
Feladatunk nem az orgyilkosokhoz valô kônyôrgés, hanem
az emberiség lelkiismeretének ébresztgetése, hogy végre be-
lâssa, amit a nyilatkozat egyben meg is jôvendôlt, hogy ez
a két diktâtum hogyan tette tônkre az egész emberiséget.
Az mâr nem a mi terhiinkre irôdik, ha az emberiség még
ma sem lâtja be, mit vétettek ellene.

Ezt a feladatunkat azonban csak ûgy teljesîthetjûk, ha
ismerjûk a diktâtumok szôvegét. A szôveg ismerete nélkûl
csak vaktâban vagdalkozhatunk, az pedig, bârmekkora
lelkesedéssel, jôakarattal, bârmekkora erôfeszîtéssel végezziik
is, eredményre nem vezethet. Legfeljebb egymâskôzti vé-
leményeltérésre; legfélôbb esetben arra, hogy egyesek leg-
jobb szândékuk ellenére âtesnek az orgyilkosok oldalâra.
Ettôl pedig és kôvetkezményeitôl mentsen meg bennûnket
az Isten kegyelme és ôvjon a Magyarok Nagyasszonya és
ôrôkôs Kirâlynôje minden magyart.

Ndnay Endre dr. (Los Angeles, CA):

JALTA ÉS ERDÉLY

Az 1983-as esztendô nem sok biztatôt hozott; nincsenek
jô hîreink sem Bukarestbôl, sem Erdélybôl, sem Budapest-
rôl, de még Washingtonbôl sem érkezett erdélyi véreink
jobb sorsâra utalô konkrétum.

Bukarest nemcsak folytatja romanizâciôs politikâjât,
illetve ennek fedôneve alatt a Regdtbôl valô romdnok be-

telepûését, a magyarok Erdélybôl valô kiszoritdsdt, az ûn.
kényszer-lakossdgcserét, de a progrramot felerôsîtette. Titok-
zatos zâros hatâridôt szabott meg Erdély magyartalanîtâ-
sâra, mert nyilvân tudja vagy érzi, hogy Nyugat egyre jobban
érdekiôdik ebbeli politikâjânak lényege irânt. A befejezett
âllapot ugyanis feleslegessé teszi az emôciôkat; a nagyvilâg



vagy éppen a hozzâtartozôk, esetleg az irgalmas szamaritâ-
nusok helyszîni felmérését, hîradâsait vagy beavatkozâsi prô-
bâlkozâsât.

A magyarellenes akciônak ez az ûtôere. Ezt Bukarest
igyekszik valamiféle amerikai zâszlô alatt végrehajtani;
pontosabban az itteni "nagy olvasztô kemence" elméletét
hîvja tetemre, amikor durva, kegyetlen, embertelen ki-, il-
letve betelepîtési manôverét kivitelezi. Ez a magyartalanîtâsi,
românosîtâsi program a legâtfogôbban sérelmes valameny-
nyi kisebbségre, kôztûk kulônôsen a magyarokra. Ez az az
ût és môd, amellyel eltûnteti a magyar Erdélyt, âtfesti a
térképet, meghamisîtja az ôslakossâg helyzetét, megaka-
dâlyozza a torténelmi tények igazolhatôsâgât, dtirja a tôr-
ténelmet. Sajnos, ezt az amerikai hivatalosak sem képesek
megfelelôen kiértékelni, illetve azt hiszik, hogy Ceausescu
valamiféle "jogot" érvényesit, mint amilyent az amerikai
normâlis, tôbb nemzedékre kiterjedô itteni felszîvôdâs ôn-
magâtôl produkâl.

A vasfûggôny môgôtti ûgynevezett szocialista orszâgok
kôzûl România az egyetlen, amely a lenini nemzetkôziség
elvét durvân megtagadja és a proletâr nemzetkôziség helyett
romdn nemzeti, soviniszta nemzeti dllamot akar alapitani,
amelyben mindenki csak roman, kizârôlag românul beszél
és egy istent imâd, Ceausescut, még csak nem is a szovjetet.

Az erdélyi magyarsâg ellen irânyulô tovâbbi és tôbbi
roman akciô kôzûl egyik sem ilyen âtfogôan kôzveszélyes.
A fôpanaszok a magyar nyelv és kultûra, iskoldzds és felsôbb
iskoldzds ellen inditott kôrmônfont, âlcâzott, de néha durva
akciôk, a fôldalatti mozgalmak kegyetlen eltîprâsa; az irôk
és a magyar értelmiség zâr alâ vétele mâr az egész Nyugatot
mozgôsîtotta. Istennek hâla, mâr még a francia sajtô is
tâmadja Ceausescut, magyarîrtô politikâjât, durva akciôit,
gyilkossâgra vonatkozô utasltâsait, a kûlfôldre disszidâltak
ellen elkôvetett roman merényleteket. A francidk, akik lét-
rehoztâk Trianonban Nagy-Româniât, mâr kidbrdndultan
kritizâljâk a român kommunista "kirâly" elvetemûltségét.
A nyugati sajtô, néha még az amerikai is, tollâra veszi a român
rezsim magatartâsât, amely valôszinûleg még a szovjet szâ-
mâra is zavarja a tâbor ôsszhangjât. CeaiLsescuban vissza-
maradt Sztdlint, durva, kegyetlen diktâtort lât a szabad



vilâg. De tetemrehîvjâk a românok kétkulacsos ùgyeskedé-
seit is, amelyekkel mâr két vilâghâborûban hâtatforditottak
szôvetségeseiknek, sot hâtbatâmadtâk ôket. Efféléket emle-
get kûlônôsen az amerikai politika, amikor Ceausescuban
szovjet elleni disszidenst vél felismerni. Bizik abban — naîvul
—, hogy Ceausescu a "vâlsâgos" idôkben majd Nyugatot
szolgâlja; Amerikât , amely orszâgânak piacât is megnyi-
totta az itt teljesen felesleges roman âruôzôn elôtt. Sôt,
Amerika még elnôkhelyettesét is elkiildte kétnapos udvar-
lâsra a magyar-gyilkos Ceausescuhoz. Az Egyesûlt Allamok
elnôkhelyettese agyondicsérte a diktâtort, aki vagy tîzbilli-
ôval adôs Amerikânak, nem fizet, csak erôlteti importjât.
Kiszâllitja élelmiszereit, holott népe otthon éhezik, csak-
hogy jô valutât szerezzen népe éhsége ârân is.

A roman kommunista "kirâly"-nak, Ceausescunak és
magyarirtô târsainak ûjabban két nagy gondja van: A
românok jôl tudjâk, hogy Erdélyben él Eurôpa legnagyobb
egyfajta és azonos tôrténelmû nemzeti kisebbsége, a magyar.
Eurôpâban, annak déli felén a kisebbségek mozgâsban
vannak. Jugoszlâviâban négy milliô, Boszniâban két milliô
mohamedân él, a mâsik kettô a sziâv Kosovôban. Ez ugyan
nem nemzeti, de vallâsi kisebbség, amely tûlhangosan elégii-
letlenkedik, Bosznia-Hercegovinât le akarja szakîtani a Tito
âltal fabrikâlt âllamegységrôl. Az albânok két évvel ezelôtt
mâr fellâzadtak Kosovôban; egyik részûk Albâniâhoz, az

anyaorszâghoz vâgyott, a mâsik fele csak fiiggetlenséget kivânt.
Ennek nemcsak hîre, de hatâsa is érezhetô Româniâban;
legalâbbis a hivatalos kôrôkben idegességet okoz; gondol-
kodôba ejti a român magyargyûlôlôket.

A român hivatalos idegesség mâsik oka ennél mélyebb

gyôkerû és izgalmasabb. Ez pedig Bush amerikai elnôkhe-
lyettes Jaltâval és Potsdammal kapcsolatos bécsi beszéde.
Ez év szeptember 21-én ugyanis amerika elnôkhelyettese
România és Magyarorszâg meglâtogatâsa utân Bécsben — sok
minden kôzôtt — a kôvetkezôket mondta: "Ôrômmel léptem
Ausztria fôldjére, ahol a demokrâcia a maga teljességében
virâgzik. Mâsok nem ilyen szerencsések. Kelet felôl érkezve ide,
olyan orszâgokon (pl. Româniân) ât vezetett utam, ame-
lyeknek népei sôvârogva gondolnak olyan szabadsâgra és
demokratikus jogokra, amilyeneket Ausztria népe élvez.



Kelet felé nézve betonfallal talâlkozik az ember, amely
csalâdokat oszt széjjel és népeket tart rabsâgban sajât
hazâjukban... Amerikât erôs és elvâlaszthatatlan kôtelékek
fûzik Kôzép-Eurôpdhoz... Amerika iparânak tekintélyes részét
magyarok, németek, csehek, lengyelek (kimaradtak a ro-
mânok!) épîtették fel."

Ezt kôvették Bush beszédének Jaltdra, tehât a vilâg
érdekterûletekre osztâsât tartalmazô okmânyra vonatkozô
sùlyos megâllapîtâsai, amelyek bizonyosan még sok vitât
idéznek majd fel; éspedig îgy: "Tudomâsul kell vennûnk,
hogy nincs tôrvényesen két részre osztott Eurôpa... Sok a
félreértés Jalta lényegét illetôen. Engedjék meg, hogy itt
nyilvânosan kijelentsem: Jaltâban nem jôtt létre megegyezés
Eurôpa befolyâsi ôvezetekre valô felosztâsârôl. Ellenkezôleg,
mind a hdrom hatalom kôzôs felelôsséget vdllalt a felszaba-
ditott teriiletekért. A Szovjetuniô kôtelezte magât, hogy teljes
szabadsâgot ad Lengyelorszâgnak és a tôbbi kelet-eurôpai
orszâgnak, szabad vâlasztâsokat tartva azokban. A Kelet-
Nyugat kôzôtti feszûltségnek az is az egyik fôoka, hogy a
Szovjetuniô megszegte ezeket az îgéreteket... Hasonlô a
félreértés Helsinki kôrûl is... Sokan azt âllitjâk, hogy Helsinki a
mostani status quo elismerését jelenti, Eurôpa megosztott-
sâgânak helybenhagyâsât. Visszautasitjuk ezt az dlhtdst!

38 éve, a mâsodik vilâghâborû befejezése ôta soha ilyen
hivatalos kijelentést nem hallott a nagyvilâg. Amennyiben
a Egyesûlt Âllamok a fenti kiértékelés alapjân hajlandô to-
vâbb politizâlni, ûgy lâtszik, ûj korszakba lépûnk. Ez az ûj
beindîtâs felerôsîti erdélyi politikânkat. Friss kibontakozâst
kereshetûnk tovâbbi harcunk szâmâra.

Luddnyt Andrds dr. (Ada, OH):

A HELSINKI EGYEZMÉNY
ÉS AZ

ERDÉLYI MAGYARSÂG SORSA
— hivonatosan —

Az elôadô az erdélyi magyarsâg helyzetével kapcsolat-
ban fôként azokra a vâltozâsokra mutatott râ, amelyek a
helsinki zârônyilatkozat ôta s részben annak kôvetkezmé-



nyeiként tôrténtek. Részletesen kifejtette, hog~y a Szovjet-
uniô mit akart elérni a Helsinki târgyalâsokon, amelyeken
33 eurôpai âllamon kivûl az Egyesûlt Âllamok és Kanada
is részt vett. Az eurôpai âllamok kôzûl az egyetlen Albânia
kivételével a legkisebb orszâgok kikûldôttjei is jelen voltak.
Az észak-amerikai részt vevôk a vezetô szerepet az eurôpai
orszâgoknak engedték ât. Tulajdonképpen a târgyalâsokon
tudomâsul vették a hadmûveleti ûton elért szovjet eredmé-
nyeket, a szovjet biztonsâgi érdekszféra rôgzitését. Bizonyos elvi
âllâspontokat az emberi jogok terén is beiktattak az egyez-
ménybe és hogy idônként a képviselt orszâgok ôsszeùlnek és
megâllapîtjâk, mi valôsult meg a zârônyilatkozatban rôgzîtett
elvek valôra vâltâsâbôl és mi nem.

A Helsinki zârônyilatkozatnak az a vâratlan kôvetkezmé-
nye lett, Hogy kiilônbôzô orszâgokban, a Szovjetuniôban is
ellenôrzô bizottsâgok létesûltek, amelyek az âllamtôl telje-
sen fûggetlen szervekként kezdtek mûkôdni. Ezek az alaku-
latok fôként azt igyekeztek megâllapîtani, Hogy az egyes
âllamok a keleti blokkban mennyiben tartjâk be és ve-
szik figyelembe a Helsinki irânyelveket. Az ilyen magânszer-
vek mûkôdését egy ideig a Szovjetuniô is tûrte.

Az elôadô kiilôn Hangsûlyozta, Hogy a nemzetiségi sérel-
mek ellen valô tiltakozâst a mâsodik vilâgHâborû ôta valô-
jâban a Helsinki zârônyilatkozat tette jogilag is leHetôvé.

Belgrâdban a kiilônbôzô âllamok kikûldôttjei mâr sok
visszaélésre és rendellenességre mutattak râ, ezek orvoslâ-
sâra azonban nem kerûlt sor, mert a kikûldôttek kôzt csak

arra vonatkozôan tôrtént megâllapodâs, Hogy Madridban
ûjbôl ôsszeùlnek és tovâbb folytatjâk Belgrâdban megsza-
kadt târgyalâsaikat.

Az erdélyi magyarsdg helyzete az elmûlt Hét év folyamân
sokat vâltozott, lényegében azonban semmit sem javult. Az
egyetlen lényeges vâltozâsnak mondbatô intézkedés a szabad
kivândorlâsi jog biztositâsa volt, ami azonban az erdélyi ma-
gyarsâg érdekeit semmiképpen sem szolgâlta, mert magyar
szempontbôl nem az a cél, Hogy a magyarsâg létszâma Er-
délyben csôkkenjen, Hanem éppen ellenkezôleg, Hogy ott,
mint a terulet ôslakossâga, minél szabadabban élHessen és
erôsôdHessék.



A mai ma.çyarorszâ.çi kormâny az adott helyzetben nem
sokat tehet a româniai magyarsâg szabadsâgjogainak biz-
tositâsa érdekében. Lâtszatra nem is tesz semmit. Ennek

nemcsak az a "szocialista testvéri jô viszony" az oka, amely-
ben Magyarorszâgnak Româniâval egyiitt élnie kell, hanem
România politikai magatartâsa is. Amikor példâul Aczél
Gyôrgy lâtogatâst tett Româniâban, hogy a kôzben felvesse
a româniai magyar kisebbség sérelmeinek kérdését is, "le-
leplezték" a szamizdat Ellenpontok szerkesztôségét s a kér-
dést ûgy âllîtottâk be. mintha az Elleiipontok-at nem is
Româniâban, hanem Budapesten szerkesztenék. Ennek kô-
vetkeztében Aczél Gyôrgy természetesen a româniai magyar
sâg sérelmeit még csak meg sem emlithette.

Az elôadô megemlîtette még, hogy a vâmkedvezmény
biztosîtâsa ellen valô amerikai-magyar tiltakozâsnak pedig té-
teles amerikai tôrvényben rejlô akadâlya van. Ezt az akadâlyt
nôveli a Legfelsôbb Bîrôsâgnak az a legûjabb dôntése, amely a
tôrvényhozô testûlet befolyâsât a végrehajtô (elnôki) hatalom-
mal szemben ez esetben kizârja. Ez persze nem azt jelenti, hogy
az erdélyi magyarsâg érdekében mâr nem folytathatjuk tovâbb
eddigi kûzdelmûnket, csak mâs môdozatot vagy eszkôzt kell
talâlnunk befolyâsunk biztosîtâsânak érdekében. Mind takti-
kai, mint stratégiai elképzeléseinknek alkalmazkodniuk kell
a megvâltozott helyzet kôvetelményeihez.

ERDÉLY 12 VÂROSÂBAN
TÔBB MINT NEGYEDMILLIÔVAL

CSÔKKENT A MAGYARSÂG

Az angol nyelven kiadott "The Transylvanian Newsletter"
1984. évi 2. szâmânak kôzlése szerint az Erdélyi Vilâgszô-
vetség megkezdte az erdélyi magyarsâg ellen elkôvetett ro-
mân visszaélések hiteles adatainak rendszeres gyûjtését. Ebbe
a munkâba kapcsolôdott be a Wass Albert gr., dr. vezeté-
sével mûkôdô "The Danubian Research and Information
Genter" is, amely eddigi kutatâsainak eredményeként meg-
âllapltotta, hogy az 1944-tôl 1984-ig eltelt 40 év alatt 12 ôsi
magyar telepîtésû erdélyi vâros magyar népessége tôbb mint
negyedmilliôval csôkkent. A részletes adatokat a bukaresti
român belûgyminisztérium statisztikai hivatalânak 241 G



helyiségében ôrzôtt bizalmas XXX 2. szâmû fôliô tartalmazza.
Ezek szerint:

(a vâros neve:)
magyar népesscge;

eltûnt:
1944-ben 1984-ben

Kolozsvâr — Cluj
Torda — Turda

Dés — Dej
Nagyenyed — Aiud
Szamosûjvâr — Gherla
Marosvâsârhely — Targxi Mures
Brassé — Brasov

Nagyvârad — Oradea
Szatmârnémeti — Satu Mare

Nagybânya — Baia Mare
Mâramarossziget — Maramures
Zilah — Zilau

79,634

19,647

7,898

16,449

4,513

42,011

16,361

68,421

52,563

19,992

17,389

9,389

Ôsszesen: 354,537
Kérdés: Mi tôrtént a negyedmilliônâl tôbb

14,516

2,112

1 ,056

3,887

218

24,683

3,211

19,012

22,421

1,871

1,022

2,271

96,280

magyar

65,119

17,535

6,842

12,562

4,295

17,328

13,420

49,409

30,142

18,121

16,367

7,119

258,257

lakossal?

Zolcsâk Istvdn (Sao Bernardo, Brazîlia):

ÛJ SZABADSÂGHARC KUSZÔBÉN
— Vâzlatosan —

A mai idôkben a magyar nép ûj szabadsâgharc kûszôbén
âll, olyan szabadsâgharc kûszôbén, amelyet rânk kényszerî-
tenek, amely elôl nincs kitérésûnk. Ezt az ûj szabadsâgharcot
nemcsak nemzeti fûggetlenségûnkért, hanem a nemzet bio-
lôgiai fennmaradâsâért is meg kell vivnunk 1848-hoz
viszonyitva — sokkal rosszabb kôrûlmények kôzôtt, a vâltozô
kornak megfelelô eszkôzôkkel.

A magyarsâg 1848-as ellenségeivel, a Habsburgokkal ki
lehetett egyezni, mert a magyarsâgnak nem voltak olyan
kônyôrtelen, olyan felkészûlt és olyan céltudatos ellenségei,
mint a mai ellenség, a roman szocialista kôztârsasâg, amely
a magyar nép majdnem egyhegyedét, az erdélyi és a moldvai
magyarsâgot a hagyomânyos, a tôrténelmi roman "racism"
kiprôbâlt môdszereinek alkalmazâsâval halâlra îtélte, és az
îtéletet szemûnk lâttâra lépésrôl lépésre végrehajtja.



1848-ban a magyarsâ^ak volt orszâggyûlése, voltak
vezérei, hôsi tettekre kész tâbornokai, kôltôi, volt âldoza-
tok hozâsâra kész polgârsâga és katonasâga. Most a magyar
nép az ellene inditott totâlis roman faji hâborûban meg-
bénultan, tehetetlenségre kârhoztatta ônmagât.

Ugy tûnik, hogy ezekben a nemzet jôvôjére fontos idôk-
ben nincs pénzûnk papîrra, kônyvekre, ûjsâgokra, hîrkôzlési
eszkôzôkre, a nemzet felvilâgosîtâsa érdekében a helyzet
magaslatân allô sajtôra. Nincs orszâggyûlésùnk, nincsenek
katonâink, tâbornokaink és nincs âldozatra, harcra kész
magyarsâgunk. A Nyugaton élô sokmilliôs magyarsâgnak
nincs csûcsszerve, amely a politizâlâs érdekei folé helyezné
a magyar nép érdekeit. Nincs, aki a fajgyilkossâg ellen

megszervezné a magyarsâgot olymôdon, hogy képes legyen
harcolni az igazsâgtalanul Româniâhoz csatolt magyarsâgért.
Minden magyarnak be kell lâtnia, hogy a nyilt és passzîv
ellenâllâs az utolsô lehetôségiink, hogy ez az utolsô szabad-
sâgharcunk és ebben — pârtâllâsra, vallâsra és rangra valô
tekintet nélkûl — minden magyarnak testvérré kell lennie.

A magyar nép nem âll ellen egységesen. A kûlfôldi
kormânyoktôl, az egymâsra uszitott magyar emigrâciôtôl,
vallâsi és emberbarâti egyesûletektôl vârja sajât védelmét.
Nem dôrômbôl olyan erôvel, hogy betôrjôn a roman bôrtôn
ajtaja. Az erdélyi és a moldvai magyarsâg ellen viselt roman
faji hâborûban hallgatunk, széthûzunk, gyengén tiltakozunk
és nem szervezkedûnk. Azt vârjuk, hogy a vilâgsajtô, az UNO,
a kormânyok, a vallâsok, a zsidôk, a keresztények, a
demokratâk vagy a kommunistâk tiltakozzanak helyettùnk.
Magyarorszâg népe nem tûntet a nemzetgyilkossâg ellen.
Nem tûntet, nem leplezi le a magyarsâg nemzeti elnyomâ-
sât, pedig Magyarorszâg, a Szovjetuniô és a népi demokrâ-
ciâk tôrvényei szerint, bûntethetetlenûl, az alkotmâny âltal
védetten, kôvetelhetné a moldvai és az erdélyi magyarsâg
szâmâra a nemzeti egyenlôségi jogokat. De a român faji
hâborû megakadâlyozâsa érdekében nem tiltakoznak a kôzép-
eurôpai kommunistâk sem, mert még mindig a nacionalista
kisantant politikâjât folytatjâk a magyar munkâsok ellen.
A kommunizmus Kozép-Eurôpâban a szlovâk és a român
nacionalizmus mocsarâba fulladt.



A magyar népet otthon és itt nyugaton eg-yarânt agymo-
sâsban részesîtették. Otthon sokan azt hiszik, hogy a szabad-
sâg, igazsâg kôvetelése; fasizmus, nacionalizmus, pedig az
szocializmus, demokrâcia és internacionalizmus. Elîtélnek
benniinket, hogy revîzionistâk vagyunk, pedig a revîziô azzal
a becsûletes szândékkal egyenlô, ameliycl a tévedést teszik
jôvâ. Magyarorszâg népe nem tûntet az erdclyi és a mold-
vai magyarsâgért, pedig Erdélyt nem vesztette el véglegesen.
De elvesztheti, ha lemond rôla, ha nem sorakozik fel nyu
gaton és otthon ideolôgiâkra valô tekintet nélkûl az erdélyi
magyarsâg védelmében minden magyar egyutt. A trianoni
és a pârizsi szerzôdések az erdélyi kérdésben nem voltak az
utolsô szavak. Az erdélyi iigyben Magyarorszâg és România
kôzôtt nincs érvényes szerzôdés vagy kiegyezésre lehetôség,
mert România eddigi magatartâsâval és az igazsâgtalanul
hozzâcsatolt kûlônbozô nemzetiségek ûldôzésével minden
szerzôdést érvénytelenîtett.

Az ellenûnk indîtott fajirtô hâborû lefékezése érdeké-
ben a magyarorszâgi kormâny megalâzô kiegyezést keres,
de România kônyôrtelenûl, céltudatosan megszeg minden
megâllapodâst, zâtonyra futtat minden kiegyezési kîsérle-
tet. Magyarorszâg népének, a magyar kôzvéleménynek kény-
szerîtenie kell a magyarorszâgi kormânyt, hogy az erdélyi
és a moldvai magyarsâg nemzeti elnyomâsânak tényét a
Szovjetuniô és a békeszerzôdést garantâlô mâs hatalmak
kormânyai elôtt leplezze le és kôvetelnie kell a pârizsi
szerzôdések revîziôjât. A magyarorszâgi kormâny mondja
fel a român kormâny âltal amûgy is érvénytelenîtett magyar-
român barâti szerzôdést vagy szerezzen annak érvényt. Ma

gyarorszâg népe papîron bânthatatlanul kôvetelheti a népek
egyenlôségi jogât, amelyet a szocializmus alapelveként em-
legetnek, mint a békés egymâs mellett valô élés alapjât, a
moldvai és az erdélyi magyarsâg nemzeti egyenlôségét,
amelytôl România a kommunista vilâg és a kisantant-szellem
ôsztônzésére fosztja meg az ôtôdrangû polgârokként kezelt
magyarokat. Hîvja tetemre Magyarorszâg népe a szocializ
mus tôrvényeit, harcoljon azok betartâsâért. El kell jônnie
annak az idônek, amikor Magyarorszâgon és Erdélyben, a
halâlra Itélt moldvai és erdélyi magyarsâg nemzeti fennma-



radâsâért valô kiâllâs és harc a becsûlet, a bâtorsâg és az
emberiség legnemesebb eszméihez valô hûséggel lesz egyenlô.

Otthon, Erdélyben és Nyugaton minden magyarnak
becsûletesen végig kell harcolnia ezt az ûj szabadsâgharcot.
Uj magyar frontot kell létrehozni a roman fajgyilkos hâborû
kivédése ellen. A kommunizmusban a kommunizmus fegy-
vereivel és érveivel kell harcolni a kommunista kormânnyal
egyùtt vagy ellenére, ha szûkséges. Nyilvânvalô, hogy a
kommunista szemszôgbôl nézve komuno-fasiszta România
magyargyûlôlô politikâjâval alââssa a szocialista tâbor egy-
ségét, éket ver a varsôi szerzôdés orszâgai kôzé. Ezt a magyar
kormânynak valamilyen môdon a Szovjetuniô tudtâra kell
hoznia.

România nacionalista politikâja ismét és véglegesen el-
dôntôtte a kérdést. A magryarsâg nem élhet România fenn-
hatôsâga alatt. România magatartâsân és tôrténelmi mûlt-
jân okulva, a kommunistâknak és a vilâg népeinek Româ-
niâval kapcsolatban nem lehetnek illûziôi. Tekintsék az er-
délyi és a moldvai magyarsâgot az egyetemes magyarsâg
részének, âllitsâk vissza Româniâban a szétrombolt magyar
telepùléseket.

Otthon és kûlfôldôn minden eszkôzzel âllandôan ter-
jeszteni kell, hogy Româniâban nem 1.7, 2 vagy 2.5 milliô
magyar él, hanem tôbb mint 3 milliô. A hamisîtott român

népszâmlâlâsi adatokat a magyarsâg kârâra csak a magyarsâg
ellenségei és ârulôi terjeszthetik és hitelesithetik.

Tiltakoznunk kell az ellen,
hogy a Duna-delta szâzezres halâltâboraiban a foglyok

70-75 %-a magyar legyen,
hogy a magyarokat széttelepîtik és Erdélybe a II. vilâg-

hâborû befejezése ôta mâsfél milliô românt telepitettek,
hogy Erdély nagyobb vârosaiban magyarnak tilos a le-

telepedés,
hogy Magyarorszâg és Erdély kôzôtt a kapcsolatokat

egyre nehezebbekké teszik,
hogy Szatmârnémeti, Nagykâroly, Nagyvârad, Arad,

Temesvâr milliônyi magyarsâgât a românosîtâs érdekében
kirekesztik a român-magyar kishatârforgalmi egyezménybôl,

hogy erdélyi magyar irôk mûveit românok vagy magyar
nevû hazaârulôk cenzûrâzzâk.



hogy az erdélyi magyar kônyvkiadâst roman kôrnyezet-
ben, Bukarestben eszkôzôljék,

hogy a magyar iskolarendszert elsorvasztjâk,
hogy ma mâr nincs magyar egyetem Româniâban,
hogy az ôvodâkban nincs magyar ôvônô,
hogy a gyârakban, hivatalokban, sot lassan mâr az ut-

cân is tilos magyarul beszélni,
hogy a pârtba nem vesznek fel néphû magyarokat,
hogy a magyar nemzetiség vezetôit meggyilkoljâk, ren-

dôrségi vagy kôzigazgatâsi terrorral elhallgattatjâk,
hogy a nemzetiségek elromânosîtâsa érdekében a roman

kommunista part célkitûzései azonosak a "nemzetiszocialista
vasgârda" célkitûzéseivel,

hogy a roman âllam az egész vilâgon terjesztett ûjsâgok-
ban, kônyvekben, televîziô adâsokban a magyarsâg ellen izgat,

hogy az demi iskolâkban és ôvodâkban megbùntetik a
gyermekeket, ha magyarul beszélnek,

hogy a gyermekeknek az iskolâkban azt tanîtjâk: a ma-
gyarok és szlâvok barbârok,

hogy Erdély sohasem volt magyar,
hogy Erdély, a "romanizmus bôlcsôje" és az utolsô két-

ezer év alatt a "hârom român" orszâg eg^yike volt,
hogy a româniai magyarsâg sorsânak intézése România

belùgye,
hogy România a német és minden mâs nemzetiséget

mindenébôl kifosztva hazâjânak elhagyâsâra akarja kény-
szerîteni,

hogy a româniai nemzetiségek megsemmisîtése âllami
tervek szerint folyik,

hogy a român âllam ennek a fajirtô hâborûnak az alâ-
tâmasztâsa érdekében szâzmilliô dollâros kôltségvetéssel a
magyarsâg és az eurôpai népek tôrténelmét meghamisîtô
tôrténelemkônyvek szâzezreivel ârasztja el a vilâgot,

hogy a român szocialista kôztârsasâg a Dnyesztertôl a
Tiszâig hirdeti hatârait,

hogy a român szocialista kôztârsasâg azért, hogy az
elrablott magyarorszâgi terûleteket megtarthassa és a szom-
széd âllamoktôl ûjabb terûleteket szerezzen, a Tudomânyos
Akadémia és a român Kommunista Pârt vezetésével tudôs
vezérkar âltal irânyîtott (dezinformâciôs) intézetet alapîtott



(Ceausescu âllamelnôk és a kommunista part szerint azért,
hogy ez az intézet az egész vilâgon hirdesse a "roman
igazsâgot"),

Az emlîtett intézet tevékenységét a tôrténelem legnacio-
nalistâbb, legreakciôsabb és leghazûgabb elmélete, a dâko-
român elmélet vezeti.

A magyar kormânynak keresnie kell a megegyezést Ro-
mâniâval, de nem az ellenûnk elkôvetett hibâk jôvâtétele
nélkûl. Az ûj korszak a két nép tôrténelmében nem kezdôd-
hetik azzal, hogy feladjuk azokat a jogokat, azokat a hely-
zeteket, amelyeket erôszakkal, ârmânnyal, a tôrvények és
a jôhiszemû népek kijâtszâsâval elvettek tôlûnk. Hinnûnk kell,
tudomâsul kell vennûnk, hogy a magyar és a roman nép-
nek egymâs szomszédsâgâban, békében és testvériségben
kell élnie, lehetetlen és a természet tôrvényeivel ellenkezô
azonban a magyar néptôl azt kîvânni, hogy jô szomszédja, sôt
fegyvertârsa legyen Româniânak addig, amîg az a magyar-
sagot elnyomja és amig a magyarsâg ellen elkôvetett hibâ-
kat nem teszi jôvâ. Hirdetnùnk kell, hogy minden intézke-
dés, amelyet România a magyarsâg nemzeti jogainak meg-
csorbîtâsa érdekében tett, beleértve a românok betelepîté-
sét Erdélybe, jogtalan, tôrvénytelen és érvénytelen.

Az emberi jogok biztosîtâsânak és a helsinki zârôok-
mânyban foglalt kôvetelmények szem elôtt tartâsânak kôve-
telésén messze tûlmenôen minden erônkkel szorgalmaznunk
kell az erdélyi magyarsâg nemzeti jogainak megadâsât, a
békeszerzôdés békés reviziôjât s Erdélynek, Erdély magyar-
sâgânak — még mielôtt teljesen kiirtanâk — Magyarorszâg-
hoz valô visszacsatolâsât.

A româniai magyarsâg otthoni és Nyugaton élô jogos
képviselôin keresztûl kéri a békeszerzôdéseket garantâlô
hatalmaktôl a tôkéletes és szabad nemzeti élethez valô jogainak
biztosîtâsât. Kôveteli, hogy a Magyar Népkôztârsasâg kor-
mânya és a magyar nép minden eszkôzzel gâtolja meg, hogy
România az egyetemes magyarsâg kôzel egynegyedét elro-
mânosîtsa. Ilyen vérveszteséget soha, egyetlen megbecsû-
lésre érdemes nép vagy kormâny sem engedett meg magâ-
nak. Ha ilyent mégis megenged, nem érdemli meg az em-
beriség megbecsiilését.



Ebben az ellenûnk indîtott kônyôrtelen faji hâborûban
barâtokra és szôvetségesekre van szûkségrunk, elsôsorban
kiprôbâlt barâtokra, kiprôbâlt szôvetségesekre. szlâv és germân
szomszédainkra. Meg kell szereznùnk a nagyhatalmak és a
vilâg minden mâs népének barâtsâgât! Semlegesîtenûnk kell
az idejét mûlt, Német- és Magyarorszâg ellen létrehozott
nâci kisantant szellemét, amely Kôzép-Eurôpâban lerakta
a fajgyûlôlet és az ôrôk viszâly alapjait, amely még ma is
megmérgezi a kôzép-eurôpai népek életét, amely szégyent
hozott a francia humanizmusra, és amely a Szovjetuniô
hâtâban ma is a magyarellenes népirtâs legfôbb eszkôze.

*

A feladatok rendkîvûliek, rendkîvùli diplomâciai munkât
igényelnek, de ennek a diplomâciai feladatnak megoldâ-
sâra (a pénzen kîviil) a vilâg orszâgaiban szétszôrt magyar-
sâgon keresztûl minden adottsâgunk megvan. Képeseknek kell
lennûnk arra, hogy ezt a munkât szervezetten és fegyelme-
zetten elvégezzûk. Ha otthon a magyarorszâgi kormâny
ugyanolyan szervezetten, âldozatkészséggel és eltôkélten irâ-
nyîtja a magyar nép ônvédelmi harcât (a modem tôrténelem
egyik legpiszkosabb fajirtô hâborûja ellen), ugyanannyi pénzt
kôlt a magyar nép megmentésére, mint amennyit a român
kormâny kôlt a moldvai és az erdélyi magyarsâg elvesztésé-
re, akkor ezt a rânk kényszeritett szabadsâgharcot — a sza-
badsâg- és a békeszeretô orszâgok segitségével — megnyerjûk!

Lelbach Antal dr. :

A SZERBEK ES HORVÂTOK

A magyar-szerb kérdés

Magyarorszâg terûletén a honfoglalâs idejében csak gyéren
laktak, ha egyâltalâban laktak, szlâvok. Velûk a magyarok
az elsô rigômezôi ûtkôzet utân, 1389-ben kerûltek ôsszekôt-
tetésbe, attôl kezdve Dél-Magyarorszâg terûletére a szerbek
beszivârgâsa rendszeressé vâlt. Ettôl az idôtôl kezdve a tôrôk
elleni kûzdelem mâr teljesen a magyarokra nehezedett.
Jellemzô a szerbekre, hogy a magyarok rigômezôi veresége
utân, 1448-ban Brankovics szerb despota a menekûlô Hunya-



dit ki akarta szolg^âltatni a tôrôknek, a szerb szabad csapatok
pedig — mindamellett, hogy hazâjukat a tôrôk megszâllva
tartotta, — bol a tôrôkkel harcoltak a magyarok ellen, bol
fordîtva, de mindig a zsâkmânyért, rabolva.

A nagy szerb bevândorlâs az 1683-ban megindulô fel-
szabadîtô hadjârat idejére esik, amikor a csâszâri seregek a
bâdeni ôrgrôf vezetése alatt vereséget szenvedtek a tôrôkôk-
tôl és kiszorultak a Balkânrôl. Ekkor Lipôt csâszâr jôvoltâ-
bôl az ipeki patriarcha, Csemowcs Arzén vezetésével 60.000
csalâd kapott ideiglenes letelepedési engedélyt Magyaror-
szâgra azzal a feltétellel, hogy amint hazâjuk felszabadul,
visszatelepùlnek régi lakôhelyukre. A magyarorszâgi szerbség
visszavândorlâsât azonban meghiûsîtotta az 1699-i karlôcai
tôrôk-osztrâk békekôtés, amely szerint Szerbia, sot a Bânsâg
is tôrôk kézen maradt.

Bizânci ortodox észjârâsuk révén a szerbek egyhamar
olyan ônkormânyzati kivâltsâgokat kôveteltek és kaptak, amely
példâtlan volt a magyar tôrténelemben. És mindezt azért,
mert Bées tâmaszt lâtott bennûk a magyarsâg ellen. Jellemzô
râjuk, hogy mâr ebben az idôben megmutatkozott a szerbek
szeparâciôs tendenciâja. Kûlôn terûleti és udvari hivatalt
kértek jogaik védelmére. A magyar orszâggyûlésen pedig
arra hivatkoztak, hogy a csâszâr kûlôn politikai ônâllôsâgot
î.gért nekik. Ravaszul elhallgattâk, hogy ez az igéret nem
Magyarorszâg terûletére, hanem a Balkânra vonatkozott.

A magyarok ellenszenve a szerbek irânt a Râkôczi ellen
folytatott harcok kôvetkeztében gyûlôletté vâlt, amikor is
a szerbek, mint Bées szôvetségesei, kiméletlenûl irtottâk a
magyarsâgot. A Habsburg-uralkodôk nem is mulasztottâk el,
hogy tetteikért meg ne jutalmazzâk ôket.

Az 17l8-as pozsarevâci tôrôk-osztrâk békekôtéskor nem-
csak a Bânsâg, hanem Szerbia és Bosznia nagy része is
Habsburg-uralom alâ jutott. Ahelyett azonban, hogy akkor
a szerbeket visszatelepîtették volna. Bées tovâbbi tâmaszt
remélt bennûk a magyarok ellen és még ûjabb kivâltsâgok
kiterjesztését biztositotta szâmukra. Magyarorszâg leggaz-
dagabb terûletét haszonélvezték és kulturâlis felemelkedésûk is
itt, magyar fôldôn kezdôdôtt. Idôvel iparosok, kereskedôk
lettek, akik templomokat épîthettek ortodox hitûk megtar-
tâsâra és messze megelôzték irodalomban, mûvészetben



hûbéres balkâni testvéreiket. Egy részûk a magyar terùlet-
rôl leszakitott hatârôrvidéken telepedett le, ahol a bécsi
haditanâcs iskolâkat épittetett szâmukra és gazdasâgi okta-
tâsban részesîtette ôket. Mindamellett a XVIII. szâzad kô-

zepétôl kezdve a szerb ûgynôkôk mâr Oroszorszâgban jârnak,
hogy igy hâlâljâk meg magyar fôldôn kapott anyagi és kul-
turâlis lehetôségeiket. Ez a szerb vendégnép Magyarorszâgon
âllamot akart alkotni az âllamban. II. Lipôt csâszâr ural-
kodâsa idején ôsszeûl a szerb kongresszus, amely a szerbek
részére killôn Vajdasâgot kôvetel. A szerb kérdést végre ûgy
rendezték, hogy a magyar orszâggyûlés megadta a szerbek-
nek a magyar âllampolgârsâgot, de kivâltsâgaikat csak
annyiban ismerte el, amennyiben azok nem ellenkeztek
Magyarorszâg tôrvényeivel.

A XIX. szâzad elején a francia forradalom hatâsa alatt
a szerbeknél is ûjra erôre kapott a nemzetiségi mozgalom.
Kiilônôsen hatott râjuk a balkâni szerbek harca a tôrôkôk
ellen. Kulturâlis ûjjâszûletésûk fokozôdott és âtcsapott poli-
tikai térre.

Itt kell megemllteni, hogy a bécsi kormâny mâr a XVIII.
szâzad elején âllandôan akadâlyozta a magyarok és nemze-
tiségeik egyiittélését. Felelôtlenûl megcsillogtatta elôttûk
a sajât szerb, illetve horvât âllam lehetôségeit.

Széchenyi grôf kivételével vezetôink — beleértve Kossuthot
is — nem ismerték fel a nemzetiségi problémâk megoldâ-
sânak szûkségességét. Amikor erre râdôbbentek, minden tûl-
haladott volt. Kitôrt a szabadsâgharc, amelynek szomorû
befejezésével a bécsi kormâny vette ât Magyarorszâg kor-
mânyzâsât, amely az I867-es kiegyezésig minden nemzeti-
ségnek jogaitôl valô megfosztâsâval tôrtént. Deâk Ferenc és
Eôtvôs Jôzsef bârô ûj helyzetet teremtett a nemzetiségi vonalon.
Nemzetiségeink ugyanazt a szabadsâgot és jogot élvezhették,
mint a ma.gyarok. De a megegyezéshez és a béke âllandôsî-
tâsâhoz a mâsik fél hasonlô gesztusâra is elengedhetetlen
tényezôként szûkség lett volna, hogy a magyarok és a nem-
zetiségek surlôdâs nélkûl megférjenek egymâs mellett. Nem
î.gy tôrtént. A nemzetiségeknek ez a magyar megoldâs nem
volt elegendô. A szebek Magyar- és Horvâtorszâgbôl kibô-
vîtett Vajdasâgot kôvetel tek.

Nagy hatâssal volt râjuk a kûlfôldi befolyâs, kiilônôsen



a német Herder, akinek filozôfiâja szerint a tôrténelem me-
nete nem âllamok, hanem népek szerint halad elôre. A latin,
majd germân népek utân a szlâv népeken van a sor, hogy
vezetô poziciôt harcoljanak ki maguknak a vilâgon. Nem-
zetiségeink felvették ilyen értelemben a kapcsolatot az e.çyedûli
szabad szlâv orszâgot képviselô hatalommal, Oroszorszâggal,
ahonnan tetemes propagandaanyagot és anyagi tâmogatâst
kaptak. A szerbek a hatâron tûli testvéreik segîtségére szintén
szâmithattak, de nemcsak anya,çi tâmogatâst, hanem utasî-
tâsokat is kaptak és ami még tôbb, remény kelt benniik a
végsô gyôzelemre.

A magyar politikusok tisztâban voltak ezzel, de szemet
hûnytak e felett. Megâllapîthatjuk, hogy egy ennyire érdekelt
ugyanazon népfajta szomszéd mellett az illetô nemzetiséggel
lehetetlen békés viszonyt fenntartani. Mi éltûk a mi kis magyar
életûnket és torzsalkodtunk egymâssal, nemzetiségeink pedig
egyre mélyebbre âstâk sirunkat. A szlâv népek megszîvlel-
ték Herder tanîtâsât, hittek jôvendôlésében, ami beteljesûlt.

Elérkezett az 1918-as ôsszeomlâs és ime, hogy hâlâltâk
meg a szerbek a magyar fôldôn kapott anyagi javakat és
kulturâlis lehetôségeiket a tôrôk bosszû és kiirtâsuk elôl. A
magyarsâg foghatta a vândorbotot, mehetett mezôgazdasâgi
cselédnek, mert a Délvidéken sem fôldet, sem munkât nem
kapott. Elvették ôsszes iskolânkat, a magâniskolâkat âlla-
mosîtottâk, a névelemzés nyert alkalmazâst és egyéb korlâ-
tozô rendelkezések léptek életbe. A szerbeknek az lett a cél-
juk, hogy gyengîtsék a magyarsâgot és eltûntessék ôsi terii-
letérôl. Megindult a szerbek ûjabb betelepitése a magyar
Délvidékre.

A mâsodik vilâghâborû utâni idôk mutattâk meg a ma-
gyaroknak, hogyan kell egy nemzetiséget a fôld szînérôl le-
tôrôlni, asszimilâlni, kiirtani. Jôtt Mose Pijade, Tito hôhéra
partizânjaival és a vilâgtôrténelem ritkân lâtott tragédiâja
zûdult a délvidéki magyarsâgra. Legyilkoltak 100.000 ma-
.gyart. A magyarsâg kiirtâsâra szôlîtottâk fel a szerb népet,
asszimilâlâsra a még megmaradt kisebbséget, hogy eltûntessék
Jugoszlâvia terûletérôl, az eurôpai politika felszînérôl. Ugyan-
akkor a bolsevista dûhtôl eltorzult gyûlevész népség ûjabb
letelepedése és uralma kôvetkezett, ami a magyarok lelkét,
szellemiségét kiforgatta régi valôjâbôl.



Az elmondottakbôl lâthatjuk, hog~y a magyarorszdgi
szerbség soha sem forrott ossze a magyar âllameszmével.
Arra volt jô, hogy a Habsburg-dinasztia a magyar szabad-
sâgkûzdelemnek letôrésére hasznâlja fel. Szerbiâval akart
egyesûlni olyképpen, hogy Dél-Magyarorszâgot hozzâ csatoljâk
Szerbiâhoz. Ezért nem tudta a szerb kérdést megoldani sem
Kossuth, sem Deâk.

A tragédia, ami hazânkat illeti, 1914-ben kirobbant,
és vilâghâborûvâ nôtte ki magât. A dinasztiân esett sérelem
miatt, lovagiassâgbôl, becsûletbôl vettùnk részt egy hâborû-
ban, amelyet megelôzôen legnagyobb ellenségxinket (Ferenc
Ferdinand trônôrôkôst), aki Magyarorszâgot ugyanûgy meg-
csonkîtotta volna, mint a trianoni békediktâtum, pont egy
szerb golyô teritette le. Ez volt a magyar tragédia elsô
felvonâsa.

Hogy boldogabb jôvô felé nézhessûnk, Dél-Magyarorszâg
Feiszabadîtô Tanâcsânak vâltozatlanul az az âllâspontja,
hogy a délvidéki szerbeket vissza kell kôltôztetni Szerbiâba.
Mindkét nép szâmâra ez az egyedûli megoldâs. Mi mulasztâ-
sainkért és humânus magatartâsunkért rettenetes ârat fizet-
tûnk ki. Elérkezett az idô, hogy ôk a 100.000 magyar legyil-
kolâsâért vezekeljenek. Fenntartjuk tovâbbâ azt az âllâs-
pontot, hogy a verejtékével és vérével ôntôzôtt magyar fôld
egyetlen gôrôngyérôl sem mondunk le, és hogy Magyarorszâg
ôsszes elszakîtott terûletére tovâbbra is igényt tartunk, az
egyetemes nemzeti érdeknek megfelelôen. Tartsuk szem elôtt,
hogy ahol a nemzet életérôl van szô, ott nincs megalkuvâs.

A magyar-horvât kérdés

A Kârpât-medencében kialakult kôzponti fekvésû Magyar
Birodalom terjeszkedési irânya délre, a tenger felé mutatott.
Ennek a terjeszkedésnek âllt ûtjâba a horvâtsâg. Az egymâs-
rautaltsâg miatt, semmi ellentét nem fejlôdôtt ki a két nép
kôzôtt. Szent Lâszlô és Kâlmân kirâlyaink idejében azonban
részben csalâdi kôtelék alapjân, részben fegyveres beavat-
kozâs révén Horvâtorszâg Magyarorszâggal âllamkôzôsségre
lépett, amivel geopolitikai helyzetûnk elônyosen konszoli-
dâlôdott.

A horvâtsâg magyarhû nép volt I. Lipôt korâig, amikor



a két nép kôzôtt a kapcsolat meglazult. A magyarhû horvât
csalâdok kihaltak, és a Habsburg-uralkodôk a horvâtokat
kezdték izgatni a magyarok ellen. Az elsô nézeteltérés akkor
tâmadt a két nép kôzott, amikor a magyarok az orszâggyûlés
nyelvévé a latin helyett a magyart akartâk tenni. Kôvette
ezt az ûj nemzedék részérôl a nagy horvât birodalom felâllt-
tâsânak gondolata a volt Illtr Birodalom alapjân. Ezt a gon-
dolatot Ljudevit Gdj képviselte a tôt Kolldr elképzelései
alapjân, ami a magyar nemzeti âllammal ôsszeûtkôzésbe
kerûlt. Gâj a horvâtok nyugati mûveltsége alapjân pârtjâ-
nak kôvetelte a délszlâvok vezetését a liberâlis eszmék elôre-

tôrésének segîtségével és értelmezésével.
Ugyanakkor a szerbek szintén maguknak igényelték a szlâv

egységet és hegemôniât a Balkânon. Az utôbbiak forradalmi
alapon âlltak és a pânszlâvizmus felé haladtak. Egyhamar
a horvât politika az illîr âlmok ôsszeomlâsâval elvesztette

egyensûlyât, és a bécsi kamarilla mellé âllt. Kôzben a szer
bek befolyâsa a horvât politikai életben âllandôan nôtt. Mîg
a horvâtok a jog és a tôrvény alapjân âllottak, addig a szerbek
bizânci ravaszsâggal a tényleges hatalomra tâmaszkodva
érvényesitették âllambontô céljaikat.

Grôf Kuen Hédervdry bân, az udvar bizalmasa, elkô-
vette azt a végzetes hibât, hogy a lojâlisnak mutatkozô hor-
vâtorszâgi szerbek segîtségével kormânyzott és igy ônmaga
készîtette elô a horvât-szerb ôsszefogâst. Ez annak volt
kôszônhetô, hogy a magyarok târgyalâsai, és egyezkedései
a szerbekkel a horvât vezetôknél ellenszenvet vâltottak ki

és oda vezetett, hogy az osztrâk politika gyôzedelmeskedett
a "divide et impera" alapjân. Ehhez hozzâjârult az ausztro-
szlâvizmus koncepciôja, majd a pânszlâvizmus terjeszkedése,
ûgyszintén a versengés Bées és Szentpétervâr kôzôtt a balkâni
hegemôniâért. 1848-as szabadsâgharcunk ilyen légkôrben
robbant ki. A szabadsâgharc orosz segltséggel elbukott, de
a nemzetiségek nem érték el céljaikat. A magyarsâg âltalâ-
ban kevés érdeklôdést tanûsîtott a nemzetiségi kérdés irânt,
pedig az 1868-as nemzetiségi tôrvény koncepciôjâra — leg-
alâbbis eurôpai értelmezésben — biiszke lehetett volna.

Ez a tôrvény a legliberâlisabb volt egész Eurôpâban. A
baj ott volt, hogy a nemzetiségek és vezetôik lélekben nem
fogadtâk el a tôrvényt. Ôk ônâllô terûleteket akartak kiha-
sltani Magyarorszâgbôl.



1868-ban a horvâtorszâgi kérdést kûlôn tôrvény szabâ-
lyozta. Deâk Ferenc oda ajândékozta a horvâtoknak a Sze-
rémséget, Verôcét és Pozsegât, ellenben Fiumét — a horvâtok
le.çna.çyobb felhâborodâsâra — a magryar koronâhoz csatol-
ta. Végzetes hiba volt, hogy a magyar politikusok nem pâr-
toltâk Bosznia-Hercegovinânak Horvâtorszâghoz valô csa-
tolâsât, ami valôszînûleg szerb-horvât ôsszetûzést eredmé-
nyezett volna, viszont a horvâtok felé kiengesztelô lépés
tanûjelét adta volna a két nemzet kôzôtt.

Visszahatâsként a délszlâv gondolât ûjabb feltâmadâsa
és elterjedése kovetkezett, mégpedig Strossmayer djakovôi
pûspôk vezetésével jugoszlâv alapon.

Az 1912/13-as balkâni hâborû feltârta Magyarorszâg
nehéz helyzetét azok elôtt, akik tâgabb lâtôkôrrel rendel-
keztek, mint grôf Tisza Istvân, Andrâssy és Apponyi. A
vilâghâborû kirobbanâsât azonban nem tudtâk megakadâ-
lyozni, mert ezért fôleg az antant-hatalmak voltak felelôsek.

Grôf Tisza ôrôk érdeme marad, hogy a nemzet nevében
hatârozottan a hâborû ellen foglalt âllâst a bécsi politikâval
szemben és mindennemû teruleti annexiôt ellenzett.

Természetes, hogy nem lett volna szabad belépni a
hâborûba, de azt sem szabad elfelejtenûnk, hogy az antant
mâr eldôntôtte, hogy a gyôzedelmes hâborû befejezésével
Magyarorszâg terûletébôl elégîti ki szôvetségeseit.

A hâborût mi elveszîtettûk; de vajon mit nyertek a hor
vâtok, hovâ vezetett az ô politikâjuk? A vâlasz: oda, ahova
megérdemelték, Jugoszlâviâhoz. A szerbek megalomâniâja
pedig fegyverrel fenntartott balkâni mozaikâllamhoz veze
tett, amelyet elôbb-utôbb szétesés kôvet. Ami minket illet,
az igazsâgtalan hatârok megvonâsâval az elsô vilâghâborû
utân kovetkezett a magyarsâg végnélkûli szenvedése és kâl-
vâriâja. A magyarsâg, amely a reformkorban még szellemi
ôriâsokat tudott kitermelni, fejlôdési kisiklâsba esett, balkâ-
nizâlôdott! A régi eszmék frâzisokkâ vâltak. Erkôlcsi apâlyba
sûllyedtûnk.

Ami a jelen eurôpai és amerikai politikai fejleményeket
illeti, ez csak kôzônybe fulladô kezdeményezések konglo-
merâtuma. Kevés reményt nyûjt ez hazânk feltâmadâsâra.
Vâltozâst szâmunkra csak hâborû hozhat, amelynek végzô
elbirâlâsânâl azonban Eurôpa és Amerika jôindulatâra nem



szâmîthatunk. A vilâgpolitikai égbolton viharfelhôk gyûle-
keznek. Az egymâssal szemben allô felek kôzôtt bârmikor
kirobbanhat a fegyveres leszâmolâs.

Egészséges életfeltételeket csak egy ûton érhet el a ma-
gyarsâg: ha Kînâval és Japânnal felvesszûk a kapcsolatokat
és Magyarorszâgot a kelet legnyugatibb bâstyâjâvâ tesszûk.
Kivéve a magyarokat, mindenki tudja, hogy Szovjetorosz-
orszâgnak legnagyobb ellensége Kîna és a tôbbi âzsiai nép,
beleértve a turâni népcsoportot. Ezek nem tûrhetik sokâig,
hogy életûket az oroszok érdeke szerint kell folytatniuk. Értsûk
meg végre, hogy ellenségûnk ellensége a mi szôvetségesûnk,
s ennek alapjân cselekedjûnk, mert mâsképpen elveszûnk.
Ez a feladat a szâmûzetésben élô magyar vezetôkre hârul, mert
a hazai bâbkormâny nem képviseli a magyarokat.

A majd eljôvendô béketârgyalâsoknâl tâvol-keleti roko-
nainknak dôntô szerepûk lesz. Az Egyesûlt Eurôpa vagy a
Dunai Konfederâciô nem szolgâlnak semmire, ha ezeknek nem
az a céljuk, hogy kikûszôbôljék a mûlt igazsâgtalansâgait.
Erre pedig ne szâmîtsunk. Meglâtâsra és tettekre van szûk-
ségunk, ha nem akarunk vâratlanul és felkészûletlenûl
âldozatai lenni annak az ûj kornak, amelyik a mai techno-
lôgiânak lesz a szûlôttje. A jôvôben kell gondolkoznunk
politikai érzékkel, ésszel, és nem beszédekkel kell megvalô-
sîtanunk a szebb magyar jôvôt, szem elôtt tartva, hogy csak
ûgy lesz ûjra boldog Nagy-Magyarorszâg, ha a tiszta magyar
nacionalizmus és a tiszta magyar szocializmus egyutt valô-
sîtja meg az ûj honfoglalâst a Kârpâtok medencéjében.

Kostya Sândor dr. (Toronto, Ont., Kanada):

ÔSI FÔLDÛNK, A FELVIDÉK
ÛJ TÔRTÉNETI SZEMLÉLETE

— vâzlatosan —

Tôrténeti tények bizonyitâsâra elsôsorban eredeti kût-
fôkre, forrâsmunkâkra kell hivatkozni. A bizonyîtékokat
lehet elferdkeni, elhallgatni, de a tényeket nem lehet meg
nem tôrténtekké tenni. A tagadôk és ferdîtôk âllitâsaikat
nem tudjâk bizonyîtani.

Az Osztrâk-Magyar Monarchia sorsa mâr a hâborû vége
elôtt megpecsételôdôtt, de csak 1918 ôszén teljesedett be.



A nagyhatalmak titkos egyezményei, a népek fûggetlenségi
mozgalmai, a katonai vereség utân a birodalmat ônâllô âl-
lamokra tépték szét.

A Diaz-féle pâduai fegyverszûneti szerzôdést 1918 no-
vember 3-ân az osztrâk-magyar hadsereg kôzôs fôparancs-
noksâga îrta alâ. Felelôs magyar kormâny vagy legalâbb
is magyar âllamférfi nem. Ennek ellenére a fegyverszûne-
tet Magyarorszâg nevében is megkôtôtték.

Az 1915 augusztus 18-ân kelt antant "aide-mémoire"
Szerbiânak îgérte Boszniât, Hercegovinât, Dalmâcia egy
részét, Szlavôniât, Horvâtorszâgot, Fiumét. Az 1916 augusz
tus 17-én kelt bukaresti szerzôdésben az antant Româniâ-

nak îgérte Erdélyt, Bukovinât, a Bânâtot, valamint teljesen
magyarlakta terûleteket Debrecenig, illetve Szegedig. Cseh-
szlovâkia képviselôivel hasonlô szerzôdést nem kôtôttek ugyan,
de a csehszlovâk emigrâns kormâny elismerése egyiitt jârt
teriileti igényeik elfogadâsâval és tâmogatâsâval is. Ez a
Felvidéket, valamint az Ausztriâval és Lengyelorszâggal
hatâros terûleteket érintette.

A monarchia nem magyar népei sajât elszakadâsi moz-
galmuk erejére, a nagyhatalmakkal a hâborû alatt kôtôtt
szerzôdésekre és îgéretekre tâmaszkodtak; nem vârtâk be
a békekonferencia megnyitâsât, annak végsô dôntését a
hatârokrôl, hanem igyekeztek a nekik îgért terûleteket mi-
elôbb birtokba venni, âmbâr a Diaz-féle fegyverszûneti
szerzôdés nem jelôlt ki olyan demarkâciôs vonalat, amely
ezt forma szerint lehetôvé tette volna.

Alig néhâny nappai 1918 november 3 utân a român, a
jugoszlâv, majd a hirtelen ôsszeverbuvâlt csebszlovâk csapa-
tok megkezdték a tôrténeti Magyarorszâg terûleteinek meg-
szâllâsât fûggetlenûl attôl, hogy mit îrt elô a pâduai fegy-
verszûnet.

A Diaz-féle fegyverszûneti szerzôdést Franchet d'Esperey
tâbornok nem tartotta megfelelônek, s azt nem volt szân-
dékâban betartani. Annak ellenére a megszâllô csapatok
benyomultak és nemcsak nemzetiségi terûleteket foglaltak
el, hanem szînmagyar terûleteket is megszâlltak.

A belgrddi szerzôdés nem tett emlûést Észak-Magyar-
orszdgrôl, a Felvidékrôl. Eszakon a demarkdciôs vouai a
tôrténeti Magyarorszdg hatdra maradt.



Ez utôbbinak azonban pusztân elvi jelentôsége volt, mert
mielôtt sor keriilt volna a fegyverszûnet alâirâsâra, Szlovâ-
kia kimondta elszakadâsât, a csehszlovâk kôztârsasâg csa-
patai, hatôsâgai pedig mâr megkezdték az ônkényesen
Szlovâkiânak deklarâlt magyar Felvidék megszâllâsât.

A mûltban egyes torténészek az uralkodôhâz irânti
hôdolatbôl s az âllamhatalmat irânyîtô osztâly irânti loja-
litâsbôl, hivatali poziciôk elnyeréséért ferditették nemzeti
tôrténelmûnket. Ez a felfogâs, sajnos, a torvényhozâsra is
rânyomta bélyegét. Ez a koncepciô az âllamot a nemzettel,
az âllampolgârsâgot a nemzeti hovatartozâssal azonosîtotta.
Elismerte ugyan, hogy az âllam teriiletén mas népek is lak-
nak, de lényegében tagadta ezek ônâllô nemzeti létét. Saj
nos, ez a példa a késôbbiekben bosszût sziilt, hatâsât a tri-
anoni békediktâtum ôta tapasztaljuk, ûjabban megterhelve
a "nemzetkôzi szocialista testvériség" hamis frazeolôgiâjâ-
val. Ezt lâtjuk ma is az utôdâllamokban, Csehszlovâkiâban,
Româniâban és Jugosziâviâban. A "quod licet lovi, non licet
bovi" {amit szabadJupiternek, nem szabad az ôkômek) rômai
ntondâst ez idô szerint igy magyarâzzâk marxista-szocialista
berkekben: a cseh, szlovâk, roman szocialistâknak szabad
a magyart ûldôzni, kisemmizni, deportâlni stb., de a ma
gyar szocialistâknak a "nemzetkôzi szocialista testvériség"-re
valô hivatkozâssal nem szabad ûldôzôtt magyar véreink
védelmére kelniûk.

Âllamot, biztos alapon nyugvô nemzettudatot csak kô-
zôs mûltunk ismerete és annak âpolâsa tarthat fenn. E té-
tel ellenpârja: a nemzettudat halvânyulâsa, elnemzetiet-
lenulése tôrténelemhamisîtâsbôl szârmazik. Igy tôrténhetik
naeg az a nemzedékeket megrontô kôzômbôsség, amely
"âllamérdekbôl" vagy éppen vilâgnézeti szempontok okân
îrt tôrténelmi munkâk hatâsa alatt napjainkban mutatkozik.
A cseh, szlovâk és român tôrténelemhamisitôk a magyar
nemzet dicsô mûltjât sajâtjukéba épîtik, a maguk gyengéit
rânk ruhâzzâk.

A magyarsâg évezredes Kârpât-medencei jelenléte szâl-
ka irigyeink szemében. A kôzel kétszâz éves pânszlâv ideo-



lôgia âltal irânyîtott tôrténetîrâs pergôtûzének céltâblâi
vagyunk. Fâjt a magyar létezés németnek, sziâvnak egy-
arânt. Bosszankodunk az idegen nyelvû magyarellenes iro-
dalom megnyilatkozâsân, de haraggal toit el bennûnket a
magât magyarnak tartô tôrténész ferdîtése.

A trianoni békediktâtumnak nem terûletveszteségeink
a legszomorûbb eredményei, hanem a lélekrontâs, a nem-
zettudat gyen^tése. Akadtak magyarul îrô tôrténészek, akik
figyelmen klvul hagytâk még az ellenségeink âltal is elis-
mert jô tulajdonsâgainkat. Itt és most nem célunk a ferdî-
tôk, hamisîtôk leleplezése; leleplezik ôk ônmagukat.

Voltak a mûltban is "nagy tekintélyû", a kormânyok âl
tal agyontâmogatott tôrténészek, akik tudomânyos életûnk-
nek korlâtlan intézôi voltak. Aki mâst mert îrni, mint amit
ezek âllîtottak, aki megîrta a magyar nemzet ôszinte tôrté-
netét, az nem kapott tanszéket, nem talâlt kiadôt, még
nyomdât sem tételei kinyomtatâsâra. Azok a "tudôsok",
tôrténészek, nyelvészek versengve romboltâk a magyar mûltat.
A nagykôzônség pedig megszédûlt az egyetemi tanszék fényé-
tôl és kôvetôikké vâlt. Az utôbbiak, a megalkudni nem aka-
rôk kûlfôldre, emigrâciôba mentek és ott publikâltak.

Mi tôrténik ma? Milyen tôrténelmet tanul kôzel negyven
éve egy egész nemzedék? Tôrténészeink — tisztelet a kivé-
telnek — izzadva fogalmazzâk meg azt a kôtelezô monda-
tot, amely nélkûl kûlônben értékes munkâjuk, kutatâsaik
eredménye nem jelenhetik meg kônyvalakban. Csak két pél-
dât idézek: "A tôrténelmi marxi-lenini felfogds elutasûja
ezeket a nézeteket..." Ezt a magyar nemzet tôrténetérôl îrt,
az Akadémia âltal kiadott tudomânyos-kandidâtusi mun-
kâban olvashatjuk. Vagy: "A dialektikus materialista fel
fogds szerint" — olvassuk egy régészeti tankônyvben. Tehât
a korai rézkort is dialektikus marxista felfogâs szerint kell
târgyalni. Fôlszisszeniink, amikor egy kivâlô régész-tôrté-
nésziink a tôrténelemtanârok szâmâra îrt kitûnô tanulmâ-

nyâban egy nagy hatalmû tôrténészrôl az alâbbi sorokat îrja:
"Magyar ôstôrténete elsô marxista szemléletû munkânk.
Erdeme, hogy a szocialista klasszikusokndl lefektetett tôr-
vényszerûsêget, a dialektika môdszerét, a komplex feldol-
gozâs igényét igyekezett érvényesûeni". Szegény, tankôny-



vet îrô tôrténész! Mit izzadhatott, mîg ezeket a sorokat meg-
fogalmazta! De leîrta, mert talân ezektôl a mondatoktôl
fuggôtt nagy jelentôségû âsatâsi bizon^tô anyagânak kôzzé-
tétele. Es akirôl ez a minden tiszteletet megérdemlô tudôs
îrt? Jogâsz, ûgyvéd, a két vilâghâborû kôzôtt vidéki jog-
akadémiai tanâr volt és 1928-ban belépett az illegâlis "Magyar
Kommunistâk Pârtjâ"-ba, magyar folyôiratokba irkâlt a
két vilâghâborû kôzôtt, természetesen âlnéven, 1945 és 1956
kôzôtt volt kûlûgyminiszter, igazsâgiigyminiszter, a Magyar
Tudomânyos Akadémia tagja és egyszerre tôrténész lett (ûgy
lâtszik, esti tanfolyamon tôrténész-bôlcsészhallgatô volt).
Tanulmânyokat, âtfogô magyar tôrténelemkônyvet irt, szer-
kesztett, lektorâlt, bîrâlt, és csak az ô engedélyével, jôvâ-
hagyâsâval jelenhetett meg tôrténelemtârgyû szakkônyv,
sôt — horribile dictu — még ôstôrténelemmel is râért fog-
lalkozni! Megîrta az elsô marxista szemléletû magyar ôstôr-
ténetet.

A Felvidék igaz és részletes politikai tôrténelmét magyar
tôrténész még nem irta meg. Annâl tôbb cseh, szlovâk, egy-
két német nyelvû munka jelent meg, az elsô vilâghâborû vé-
gén pedig a Masaryk-Benes âltal irânyîtott cseh maffia fran-
cia nyelven adott ki a "szlovâkok fôldjérôl" propaganda do-
kumentâciôt. Az okokat keresve arra a meggyôzôdésre
jutottunk, hog^ sem a mûltban — az 1867-es kiegyezés utâni
abszolutizmusban —, sem a •mâsodik vilâghâborût kôvetô
szocialista népi demokrâciâban nem volt "âllamérdek" a
magyar Felvidékkel foglalkozni. És a két vilâghâborû kôzôtti
rôvid negyedszâzadban? Tôrténészeink zômben régi nevel-
tetésû, osztrâk-német szellemben nevelkedett idegen szâr-

mazâsûak, egyesek mâr a huszas évektôl baloldali, titkos
kommunistâk voltak. îrôink pedig a jogos revîziô szolgâla-
tât vâllaltâk. A mi tôrténelmi ismereteinkre és az utânunk

kôvetkezô nemzedék tôrténelmi ismereteire vonatkozôan
hadd idézzem Làszlô Gyula régész-tudôsunkat: "A hun ura-
lom végének esztendeje, a Kârpât-medencében 453 (Attila
halâla) utân mintegfy szâz évig germân népek uralkodnak
itt (gepidâk, majd longobârdok), 568-ban pedig az avarok
foglaljâk el hazânkat. Ôket 800-ban Nagy Kâroly hadjâra-
tai semmisîtik meg, s ekkor a Dunântûl frank kézbe kerul,
a keleti terûleteket pedig a bolgârok foglaljâk el. Ebben az



idôben kezdôdik a szlâv benépesedés, Pribina Balaton-kô-
riili szereplése. Ezeknek vet véget a magyarsâg megjelenése
(Ârpâd honfoglalâsa 896-ban). Ennyi, amit minden iskolât
végzett magyar ember tud. "

Néhâny évtizeddel ezelôtt azt hittûk, hogy vilâgos, ôsz-
szefûggô és egybeillô ismeretûnk van a magyar honfoglalâs-
rôl, mert krônikâink és mâs ismert kûtfôk egyértelmûen
egészîtik ki egymâst. Tehât irdsbeli bizonyîtékainkat elfo-
gadtuk. Ûjabban az âsatâsok oly nagy mennyiségû târgyi
adathalmazt târtak fel, hogy az bizonyos feltételezésekre,
feltevésekre enged kôvetkeztetni. Eddig biztosnak vett té-
nyeket megkérdôjelezett.

Ezûttal nem foglalkozunk a magyarsâg ôstôrténetével,
csupân Kârpât-medencei megjelenésûkkel, a honfoglalâs-
sal. Régi tôrténelmi ismereteink szerint a honfoglalâs elin-
dîtôja a besenyôktôl elszenvedett vereség lett volna. Tud-
juk, hogy Ârpâd és népe nem fejvesztett menekûlésben ér-
kezett a Kârpât-medencébe; a honfoglalâs teljes katonai
rendben tôrtént. Kovacsics Istvân "Magyarorszâg tôrténeti
demogrâfiâja" (Budapest, 1963) cimû mûve ezzel a kérdés-
sel foglalkozik. "A honfoglalô magyarok katonai kiséreté-
nek szâmât 20,000-ben, s a Idséret és a kôznép szâmarânyât
l:4-ben âllapîtva meg, a honfoglalâs elôtt âllô etelkôzi
magyarsâg szâmât 100,000 csalâdra, 500,000 fôre tehetjûk."
Egy csalâdra ôt fôt szâmolva a honfoglalô magyarok nem-
zetségeinek szâmât 50-ben âllapithatjuk meg azon az ala-
pon, hogy a nemzetségekbôl alakult vârmegyék szâma a XI.
szâzadban kôzel ennyi volt.

Amikor ôsi fôldiinkrôl, a Felvidékrôl, most kûlônôsen
idôszerû problémâjârôl cikkezûnk, a fellelhetô és birtokunk-
ban levô forrâsmunkâk feltételezéseit, a feltételezésekbôl
szârmazô késôbbi bizonyîtékok csokorba-kôtésére vâllalko-
zunk csupân. A tôrténelemtudomâny szâmos âga, mint a
régészet, embertan, néprajz, demogrâfia, cimertan stb.
mind-mind elôszôr feltevéseket, majd adatokat, bizonyîté-
kokat szolgâltatnak. Tudjuk, hogy a mai "feltevések" hol-
nap bizonyîtékok lehetnek, mint ahogy a mûlt feltevéseit
kutatô tudôsaink zômben ezt mâr bebizonyltottâk.

Ismert tény az is, hogy amikor Arpâd magyarjai megje-



lentek a Kârpât-medencében, morva birodalom mâr nem
létezett. Szvatopluk, a morvâk fejedelme 870tôl 894-ig,
mindôssze 24 évig uralkodott. Ârpâd honfoglalâsa 896-ban
tôrtént. Bîborbanszûletett Konstantin viszont azt îrja, hogy
a magyarok ûgy szétverték a morva birodalmat, hogy egy
lakôja sem maradt a helyén (Rudnay Egyed: Attila trilôgia,
I. 21. o.).

A régészet és az embertan egymâstôl ftiggetlen megâl-
lapîtâsa szerint az avarok nem pusztultak el; nagy tômegeik
érték meg Ârpâd honfoglalâsât; nem szlâvosodtak el, hiszen
helyneveik magyar nyelvûek voltak. 670-680 tâjban nagy
tômegû nép âramlott a Kârpât-medencébe. Ezt a népet kései
avarnak nevezték, voltaképpen azonban (elô) magyar volt.
A honfoglalô magyarok megértették, "feltevés szerint" tudtak
is rôla. Régészeti âsatâsaink leggazdagabb leleteit Szabolcs-
ban és a Felvidéken târtâk fel. Az âsatâsok eredménye: ki-
zârôlag avarkori, egyetlen szlâv eredetût sem talâltak. A
magyar személy-, kôzség-, folyô-, hegy- meg dûlônevek is
a mellett tanûskodnak, hogy ôsi fôldûnk a Felvidék.

MEGJEGYZÉS:

Részlet az Ôsifôldûnk, a Felvidék cimû készûlô munkâbôl.

Chdszdr Ede dr. (Indiana, PA):

A "BÉCSI DÔNTÊS" ÉS JELENTÔSÉGE

A felszôlalô a kérdést mâr 1975-ben "A nemzetiségi elv

alkalmazâsa az 1938-as cseh-magyar hatârvitâban" cîmû
akadémiai székfoglalô elôadâsâban (A XV. MTk., 214-229.
o.) részletesen megvilâgitotta. Lényegileg ugyanezzel a kér-
déssel foglalkozott 1978-ban angol nyelven megjelent
"Décision in Vienna. The Czechoslovak-Hungarian Border
Dispute of 1938" (Astor, Danubian Press, ix,165 pages)
cimmel megjelent kônyvében is.

Az elsô bécsi dôntés jelentôsége tulajdonképpen abban
nyilvânult meg, hogy a magyar Felvidék egy részének visz-
szacsatolâsakor nemzetkôzi vonatkozâshan elôszôr érvénye-
sûlt az elsô vilâghâborû utân oly sok rernényt nyûjtô wilsoni
elv alkalmazâsa sorân a hatârok megvonâsânâl nemzetiségi



alapon. Mâsik jelentôsége vagy talân inkâbb kôvetkezménye
nemzetkôzi szempontbôl, hogy a dôntés meghozatalâbôl a
cseh diplomâcia mesterkedésének eredményeként az ango-
lok és a franciâk kivontâk magukat, ezért a mâsodik vilâg-
hâborû végén azt a nagyhatalmak joggal tekinthették ér-
vénytelennek a trianoni békeparancs rendelkezéseivel szem-
ben.

Vàrdy Béla dr. (Pittsburgh, PA):

kArpâtalja MAGYARSÂGA
A CSEHSZLOVÂK ÉS A SZOVJET URALOM ALATT

— kivonatosan* —

Az a fôld, amely az elsô vilâghâborû ôta legalâbb hârom,
a mâsodik vilâghâborû ôta pedig legalâbb két kûlonbôzô
elnevezéssel (1), magyarul pedig Kdrpdtalja néven ismere-
tes, 1918-ig, tehât az Osztrâk-Magyar Monarchia és azon
belûl a tôrténelmi Magyarorszâg ôsszeomlâsâig nem jelentett
kûlônâllô egységet. Egy egész évezreden ât egyszerûen a
magyar kirâlysâg része, egész pontosan az északkeleti magyar
Felvidék volt. Magyarorszâgnak a IX. szâzad végén vâlt ré-
szévé, amikor a honfoglalô magyarsâg tôbbsége a Vereckei-
szoroson, mint Kârpâtalja és az egész Kârpât-medence
kapujân keresztûl âtkelt a Kârpâtok hegyvonulatân.

A honfoglalâst kôvetôen ez a kôzel 5000 négyzetmér-
fôldnyi hegyvidék Magyarorszâg szerves része maradt egészen
az elsô vilâghâborû végéig, amig a trianoni békeszerzôdés
(1920 jûnius 4-én) ât nem csatolta az ûjonnan létesitett
Csehszlovâkiâhoz. Amikor Hitler Csehszlovâkiât 1938-ban
és 1939-ben felszâmolta, Kârpâtalja megint Magyarorszâg-
hoz kerult vissza. (Mint tudjuk, ekkor Kârpâtalja teljes ôn-
kormânyzatot kapott. A szerkesztô.) A mâsodik vilâghâborût
kôvetôen Kârpâtaljât Magyarorszâg ûjbôl elvesztette. Most
Kârpâtalja a Szovjetuniûhoz keiôilt: egy évvel azutân, hogy
terûletét a szovjet haderô birtokâba vette, 1945 jûnius 29-én
csehszlovâk-szovjet megegyezés alapjân.

A magyarok szâmâra Kârpâtalja elcsatolâsa nemcsak ôsi
magyar fôld elvesztését, hanem — 1945 utân — a félelmetes
"keleti kolosszus" benyomulâsât is jelentette a Kârpât-medence



szîvébe. A szovjet szempontjâbôl viszont ez az âtcsatolâs az
âllîtôlag "ôsi szlâv haza" visszatérése volt az "anyaorszâg"-
hoz, ami ezer évi késedelemmel "a magyar fônemesség és a
kapitalistâk" (2) évezredes uralma utân valôsult meg. 1945
ôta ennek a visszatérésnek, "ûjraegyesûlés"-nek feltételezése
lett a tâjra vonatkozô minden szovjet tôrténelmi és politi-
kai magyarâzat lényege, tekintet nélkûl arra, hogy Kârpât-
alja 1918 elôtt sohasem volt semmiféle mas korâbbi âllam-
mal kapcsolatban. Sôt, mi tôbb, a helybeli ruszinok vagy
rutének tûinyomô tôbbsége csak a XIV. és a XVII. szâzadok
kôzt vândorolt be a vidékre. Ez a bevândorlâs, folyamatos
beâramlâs tette a ruszint — a rejtett vôlgyek védelmében s
a természetes szaporodâs kôvetkeztében — a vidék tôbbségi

nemzetiségévé. 1910-ben a vidék 571,488 fônyi népességébôl
319,361 (55.8%) volt a ruszin, 169,434 (29.7%) a magyar,
62,182 (10.9%) a szlovâk és 1,062 (0.2%) az egyéb nemze-
tiségû (3).

Kârpâtaljânak 1918/1920-ban Csehszlovâkiâhoz tôr-
tént âtcsatolâsa a nemzetiségi statisztika ellenére, tovâbbâ
a csehek és szlovâkok minden tôrténeti igényjogosultsâgâ-
nak hiânyâban, tisztân politikai megfontolâsbôl, még pon-
tosabban a franciâknak a vidékre vonatkozôan fennâllô

érdekeltsége folytân kôvetkezett be. Az âtcsatolâs kétségte-
lenûl megsértette a nemzeti ônrendelkezési jog wilsoni
alapelveit is, mert egyrészt a nemzeti érzésû ruszinok loja-
litâsa egyedûl Magyarorszâg irânt volt észlelhetô (az ukrâ-
nokkal valô erôszakolt azonositâsuk késôbb tôrtént), mâs-
részt a magyarokat kényszerrel szakîtottâk el az anyaorszâg-
tôl. A politikai és kôzigazgatâsi hatalom Kârpâtaljân kalan-
dorok kezébe kerûlt, akik ugyan a korszerûsîtés némi elemeit
hoztâk magukkal, a terûlet népességét azonban fôlényes-
séggel kezelték. Megvalôsitottâk a fôldreformot is a magyar
fôldbirtokosok terhére, a fôldnélkùli magyar parasztsâgot
azonban a régôta esedékes reform elônyeibôl kizârtâk. A
kisajâtitott és kiosztott 260,115 holdbôl (372,000 acre-bôl)
a magyarok csak 19,000 holdat (27,000 acre-t) kaptak (4).

A cseh kôzigazgatâs fôlényes magatartâsân Idvûl a ma-
gyaroknak sokat kellett szenvedniûk a "mindinkâbb tiirel-
metlenné s ellenségessé vâlô szlovâk és ukrân nemzetiség-
tôl is. Tiszta magyar falvakba hatalmi szôval cseheket és



ruszinokat telepîtettek, akiknek ingyen adtak fôldet, sôt arra
is tâmogatâst nyûjtottak, hogy hâzakat és templomokat
épîttethessenek. Ugyanezeket a kôzségeket arra kôtelezték,
hogy cseh, szlovâk és ukrân iskolâkat létesîtsenek ugyanak-
kor, amikor a kôzel 200,000 lelket szâmlâlô kârpâtaljai
magyaroknak az 1930-as években csak egyetlen kôzépisko-
lâjuk volt Beregszâszon.

Amikor 1939-ben Kârpâtalja vâratlanul visszakerûlt
Magyarorszâghoz, Sztâlinnak még az volt a véleménye, hogy
az ukrânoknak a tartomâny jôvôjével kapcsolatos elgondo-
lâsa figyelmet sem érdemel. A mâsodik vilâghâborû folya-
mân azonban Sztâlinnak ez a felfogâsa megvâltozott. 1944-
ben mâr nyiltan azt kôvetelte, hogy (ûjonnan kitalâlt meg-
hatârozâs szerint) a "Kârpâti Ukrajna" egyesûljôn a "Szovjet
Ukrajnâ"-val (5). Sztâlinnak ez a kôvetelése valôsult meg a
mâr emlîtett csehszlovâk-szovjet egyezménnyel 1945 jûnius
29-én.

A szovjet dtvétel

Kârpâtaljârôl a szovjet hatalomâtvételt kôvetô hônapok-
bôl és évekbôl nagyon keveset tudunk, kivéve, hogy az ûj
hatalom birtokosai mindent elkôvettek, hogy a legkisebb
ellenâllâst is felszâmoljâk. A legtôbbet szenvedô két nemze-
tiség a magyar és a ruszin volt. Az utôbbi azért, mert tilta-
kozott "ukrân"-nâ minôsltése ellen. Az ûj orosz hatôsâgok
szokatlan kiméletlenséggel bântak a bizânci szertartâsû gôrôg
katolikus klérus tagjaival, akik szinte valamennyien a kûlôn
ruszin nemzetiség létének gondolatât tâmogattâk. Legtôbbet
mégis a magyarok szenvedtek Kârpâtaljân. Azok szerint a
szôrvânyos hiradâsok szerint, amelyek annak idején a nyu-
gati sajtôban megjelentek, a magyar nemzeti ôntudatnak
minden megnyilvânulâsât lehetetlenné tették, a magyar nyelv
hasznâlatât is megtiltottâk. I^âadâsul a magyar férfilakos-
sâg jelentôs részét Ukrajna belsejébe deportâltâk. Mindezt
legtôbbszôr titokban hajtottâk végre, az ûj szovjet-magyar
hatâron azonban a deportâlâs kôvetkezményeirôl szôlô hirek
âtszivârogtak. Hîrek érkeztek az ellenâllâst tanûsitô parasztok
tômeges kivégzésérôl is (6).

A megtorlô intézkedéseket szigorûan titokban tartottâk.



két kârpâtaljai szerzô îrâsâban azonban ezekre utalâsok
tôrténtek (7), îgy azokrôl 1970-ben a Tiszatàj is tâjékoz-
tatta olvasôit:

"A Kdrpdtalja terûletén létrehozott ideiglenes dllam-
alakulat: Zakarpatska Ukrajna 1944 novemberétôl 1946
janudrjdig dllt fenn. Hatalmi szerveinek politikdjdt két té-
nyezô befolydsolta\ az ukrdn nacionalizmus és a hdborûs
dllapotokkal terhelt személyi kultiisz. Tôrvénytelen, disz-
kreditdciôs intézkedései jôvdtehetetlen kdrokat okoztak és
sûlyos csapdst mértek a kdrpdtaljai magyarsdgra... 1944
végén dtmenetileg Ukrajna belsô terûleteire kényszerûlt az
egész felnôtt férfi lakossdg, ahonnan csak évek mûlva térhe-
tett haza. A magyar kôzépiskoldk mûkôdése szûnetelt. A
diszkreditdciôs politika bizonyos fokig Kdrpdtalja 1946 janu-
drjdban nyert ûj stdtusdba is dtôrôklôdôtt, s csak lassan kô-
zelitett — egyes terûleteken — a lenini nemzetiségi politika
normdi felé... Az dltaldnos enyhûlés elsô jelei 1954/55-ben
mutatkoztak, amikor a vdrosokban, majd fokozatosan falun
is, megnyitottdk a magyar tannyelvû kôzépiskoldkat" (8).

A hatalomâtvétel keserves éveinek tôrténete nagyrészt

még mindig megîratlan, az élô tanûk pedig egyre gyorsab-
ban tâvoznak az élôk sorâbôl. Az utôbbiak kôzé tartozott

Kovdcs Vilmos (1927-1972), az ismert kârpâtaljai kôltô is,
akivel egy éwel halâla elôtt e sorok îrôjânak még sikerûlt
beszélnie, amikor az éppen azon fâradozott, hogy Magyaror-
szâgra vândorolhasson (9).

Kdrpdtalja magyar népessége

Az 1979-i szovjet népszâmlâlâs szerint a Szovjetuniôban
171,000 magyar él s ezek kôziil 164,000 Kârpâtaljân lakik (10).
A magyarok tényleges létszâma azonban jôval tôbb, kôzel
200,000, mert jelentékeny résziik opportunitâsbôl "ukrân"-
nak vagy "ruszin"-nak vallotta magât. Mindenesetre sokkal
tôbben valljâk magukat magyar anyanyelvûeknek, mint
magyar nemzetiségûeknek (11). De ha 200,000-es létszâmot
veszûnk alapul, a magyarsâg vesztesége akkor is szembeszôkô,
hiszen ugyanazon a terûleten 1941-ben 223,649 volt a ma
gyar népesség létszâma, aminek azôta kôzel 300,000-re kellett
volna emelkednie.



A magyarok tôbbsége Kârpâtalja déli és nyugati szélén
él, kôzvedenûl a mai Magyarorszâgon és Csehszlovâkiâban
élô testvéreik szomszédsâgâban. A beregszâszi kerûletnek
példâul 95%-a magyar. Jelentôs magyar népi szigetet alkot
még a munkâcsi, nagyszôllôsi és ungvâri kerùlet is. Par ki-
vételtôl eltekintve a magyarok szorosan ôsszetartanak, a ru-
szin, ukrân és orosz nemzetiséggel szemben zârkôzottak,
minden keveredéstôl tartôzkodnak. Ez a tény kôzismert.
1970-ben a Sovietskaja Etnografija a kôvetkezôket âllapît-
ja meg:

"A legnagyobb lélekszdmû, legrégebben letelepedett nem-
zetiségi kisebbség a magyarok csoportja {kb. 160,000 fo),
jôl kôrûlhatdrolt telepûléseiken élnek. Az expediciô két
hônapja alatt 27 300-7000 lélekszdmû magyar falut Idto-
gattunk meg\ e falvak nagy tôbbségének lakosai majdnem
kizdrôlag magyarok. Mds nemzetiségûek kozûl fôleg ukrd-
nokkal és oroszokkal élnek vegyesen, akik dltaldban a helyi
oktatdsi és egészségûgyi intézményekben dolgoznak. Ezek-
ben a falvakban a magyarok erôsen ôrzik nemzeti jellegû-
ket-, mdig is kevesen tudnak oroszul vagy ukrdnul, — bdr
az utôbbit a magyar iskoldkban tanitjdk. Ritka a magyar-
ukrdn hdzassdg... A terûleten vegyes lakossdgû telepûlése-
ket is taldltunk, de tôbbségûkben az egyes nemzetiségek
lokdlisan elkûlônûlnek" (12).

A magyarok egyszerûen elutasîtjâk azt a kôvetelményt,
hogy oroszul vagy ukrânul megtanuljanak. A maguk nem-
zedségén kivûl hâzassâgot nem kôtnek. Ennek persze meg-
van a maga hâtrânya, mert târsadalmi téren minden érvé-
nyesûlésnek elengedhetetlen elôfeltétele, hogy valaki ukrânul
vagy oroszul tudjon és hogy az asszimilâlôdâsnak legalâbb
valami kûlsô jelét is mutassa.

Meg kell itt jegyeznûnk, hogy mîg a hivatalos kiadvânyok
két dominâns nemzetiséget, ukrânt és oroszt emlegetnek, addig
valôjâban hârom keleti szlâv nemzetiség létezik; az ukrânok
ugyanis tulajdonképpen ruszinok, akik nagy mértékben el-
ukrânosodtak ugyan, de sokszor hîvek maradtak sajât nem-
zetiségukhôz, noha ebben az esethen csak a legkisebb mér-
tékû befolyâssal rendelkeznek. A magyarokkal szemben
a legtûrelmetlenebbek az "ukrânok", akik kôziil a legtôbb



tulajdonképpen elukrânosodott ruszin, aki az ukrân na-
cionalizmus rendszerint érzelmi és tûrelmetlen befolyâ-
sa alâ kerûlt vagy egyszerûen opportunitâsbôl dôntôtt
ûery. hosy a hivatalos vonalvezetéssel halad egyûtt. Az
oroszok, akik a szovjet kormâny Kârpâtalja vârosainak
eloroszositâsâra irânyulô tôrekvései kôvetkeztében teleped-
tek itt le, valôjâban idegeneknek tekinthetôk.

Azok a ruszinok, akik sajât nemzetiségukhôz hîvek ma-
radtak, a magyarokkal szemben âltalâban rokonszenvesen
és testvériesen viselkednek. Ezt nemcsak azért teszik, mert

kôzôs hagyomânyokkal rendelkeznek, hanem azért is, mert
a tûrelmetlen ukrân nacionalistâk, valamint a "vosztoknyi-
csik"-eknek, "keletiek"-nek mondott orosz bevândorlôk irânt
érzett nagyfokû ellenszenvben egyetértenek. Tény, hogy
sok ruszin valamit magyarul is beszél és — ha értesûlésûnk
helyes — az oroszok és ukrânok jelenlétében gyakran hasz-
nâljâk is magyar nyelvtudâsukat, hogy az oroszok vagy uk
rânok ne tudjâk beszélgetésûket kôvetni.

Ebben a vonatkozâsban azt is meg kell emlîtenûnk, hogy
az erôszakos ukrân nacionalistâkkal ellentéthen az ûjonnan

hetelepûlt oroszoknak nincs magyarellenes érzésûk. Az oro
szok a magyarokra rendszerint ûgy tekintenek fel, mint az
irigyelt nyugati mûveltség és életmôd képviselôire.

A legtôhh orosz nônek az az âlma, hogy magyar értel-
miség^vel kôthessen hâzassâgot. A magyarokkal kôtôtt hâ-
zassâg ugyanis a târsadalmi ranglétrân komoly lépést jelent
felfelé. Ez egyéhként ugyanaz a tûnet, mint ami a
Magyarorszâgon lâtottakon elâmulô orosz turistâk maga-
tartâsâhôl is âllandôan kitûnik. A magyar férfiak viszont
ilyen vegyes hâzassâgra âltalâban csak egzisztenciâlis okhôl
lépnek, mivel hivatâsuk terûletén az elôrehaladâsnak ez a

leghiztonsâgosahhan jârhatô ûtja. Erkôlcsileg hârmennyire
vitathatô is, ez annak az iratlan tôrvénynek egyenes kôvet-
kezménye, amelynek értelméhen a kârpâtaljai târsadalom-
han magyarnak az emelkedésre csak akkor nyilik lehetôsége,
ha ukrân vagy orosz nôvel kôt hâzassâgot. Az orosz feleség
azonhan sokkal elônyôsehh, mert az orosz-magyar hâzassâg
a két uralkodô nemzetiség kôzûl a magyart az elsôhôz, az
oroszhoz fûzi és megôvja annak az érzelmi feszûltségnek
âllandô zaklatâsâtôl is, amely a tôrtetô és kielégîthetetlen
ukrân nacionalizmussal eg^yûtt jâr (13).
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Nevelés, ideolôgia és tôrténeti szemlélet

A nemzeti kisebbségek fennmaradâsânak iratlan kôve-
telménye, hogy minél szélesebb kôrben meg tudjâk ôrizni
és tovâbb tudjâk âpolni, fejleszteni nyelvûket. Ha nyelvûket
elvesztik, tebât nyelvileg asszimilâlôdnak, akkor mint kûlôn-
âllô nemzetiségek is elvesztik ônâllôsâgrukat. Es ez a veszély
Kârpâtaljân annak ellenére is fennforog, hogy a (magyar
és ruszin) kisebbségek az elnemzetietlenitési tôrekvéseknek
kôzismerten ellenâllanak.

Kovâcs Vilmos és Benedek Andrâs kôzleményeibôl tud-
juk, hogy 1944 és 1954 kôzt minden magyar kôzépiskolât
bezârtak. A magyaroknak csak az 1950-es évek végén nyilt
ûjbôl alkalmuk arra, hogy tanulmânyaikat anyanyelvûkôn
végezhessék. De akkor is szembekerûltek azzal az adottsâg-
gal, hogy az iskolâkban oroszok vagy ukrânok tanitottak, akik
magyarul beszéltek, mert magyar tanîtôk nem voltak.
A magyar tanîtôk hiânyânak egyik okaként azt kell
megâllapîtanunk, hogy a mâsodik vilâghâhorû végén Kâr-
pâtaljârôl a legtôhh magyar értelmiségi elmenekûlt, mâsik
okaként pedig azt kell megemlîtenûnk, hogy 1963-ig Kâr
pâtaljân nem volt olyan tanintézet, aboi magyar tanîtôkat
képezhettek volna ki vagy ahol magyarok sajât anyanyel
vûkôn magasahh fokû tanulmânyokat végezhettek volna (14).

Magyar ûjsâgokhôl és idôszaki lapokhôl tudjuk, hogy
Kârpâtaljân jelenleg 70-72 magyar iskola mûkôdik. Ezek
az iskolâk hârom csoportha sorolhatôk. Az elsô csoportha
azok a magyar iskolâk tartoznak, amelyekhen a tanîtâsi nyelv
magyar, de hetenként egyszer ûgynevezett "orosz nap" van,
amikor csak az orosz nyelvet hasznâljâk. A mâsodik csopor-
tot azok az iskolâk alkotjâk, amelyekhen a tanîtâs kétnyelvû,
magyar és orosz vagy magyar és ukrân. A harmadik cso
portha azok a môdosîtott magyar iskolâk sorolhatôk, ame
lyekhen a magyar gyermekek részére kûlôn orosz vagy ukrân
nyelvû osztâlyokat âllitanak fel (15).

Az iskolâk hârom csoportja kôzûl kétségtelenûl a har
madik csoport legveszélyesehh, mert a tiszta magyar falvak-
han heiratkozott tanulôikat orosz vagy ukrân osztâlyokha
kényszeritik. A szûlôket râheszélik, hogy gyermekeiket iras-
sâk he az ilyen osztâlyokha. Ezzel a tervszerûen hetelepîtett



oroszok vagy ukrânok részére sajât anyanyelviikôn mûkôdô
iskolât biztosltanak. Ez az eset példâul Nagydobronyban,
ahol a 6550 lakos kôzûl mindôssze 270 (a népesség 4%-a)
az ûjonnan betelepûlt ukrân és orosz, a magyar iskolânak
azonban mégis pârhuzamos orosz osztâlyai vannak. Es ami
ennél is elgondoikoztatôbb, ezekben az orosz osztâlyokban
a tanulôk 99%-a magyar (16).

A vegyes lakossâgû falvakban — a szovjet alkotmâny
kimondott megsértésével — a magyaroknak még kevesebb
lehetôsége van arra, hogy gyermekeiket magyarul tanitsâk.
Rahôn példâul, ahol a magyarok szâma 1,400 (a népesség
12%-a), nincs magyar iskola. Tôbb mâs vârosban és faluban
a lakossâg fele magyar, de egyâltalân nincs magyar iskola.
A legjobb esetben a magyar gyermekek csak az elsô hârom
osztâlyban tanulhatnak magyarul, késôbb rendszerint ât-
helyezik ôket az ukrân iskolâkba. A legtôbb esetben ezeken
a helyeken még szabad vâlasztâs alapjân sem engedik meg
a magyar nyelv és irodalom tanîtâsât, hiâba vannak olyan
magyar tanîtôk, akik erre vâllalkoznânak (17).

A magyar iskolâk szâma is csôkkenôben van. 1968/69-ben
még 93 szinmagyar és mindôssze 6 vegyes iskola mûkôdôtt;
a kôvetkezô évben az elôbbi 68-ra csôkkent, az utôbbi pedig
29-re nôvekedett. Ugyanekkor a magyar iskolâkba beirat-
kozott tanulôk szâma 22,800-rôl 20,873-ra csappant (18).
A Kârpâtaljân jelenleg mûkôdô 70-72 magyar iskola kôzûl
kôrûlbelûl 31 elvégzése tiz éven ât tart, mert ezek a szovjet
iskolâzâsi rendszerre jellemzô môdon mind az elemi iskolai,
mind a kôzépiskolai osztâlyokat magukban foglaljâk (19).
Viszont magyar ôvodâk egryâltalân nincsenek, ezért a gyer
mekek nem kaphatjâk meg a késôbbi magyar iskolai tanu-
lâshoz szûkséges alapokat. Az ezzel jârô kôvetkezmények
elkerûlése céljâbôl a szûlôk rendszerint engedni kénytele-
nek a helyi hatôsâgok nyomâsânak, és gyermekeiket ukrân
vagy orosz nyelvû iskolâkba iratjâk be. A szûlôk dôntésében
persze az a hâtrâny is szerepet jâtszik, amely gyermekeikre
a magyar iskolâba valô jârâssal hârul azokkal az elônyôkkel
szemben, amelyek az ukrân vagy orosz iskolâk lâtogatâsâ-
bôl szârmaznak (20).



Egyetemi oktatds

Aki egyetemi tanulmânyokat akar folytatni, annak az
Ungvârott mûkôdô egyetlen kârpâtaljai âllami egyetemen
felvételi vizsgât kell tennie. A 10,000-11,000 hallgatô (21) kô-
zûl 1,000-nél kevesebb (1970-ben 9.4%) a magyar, ami a
Iakossâg szâmarânyânak csupân fele, sajât anyanyelvén
azonban ennek is csak elenyészô tôredéke tanulhat azon az
osztâlyon, amelyet 1963-ban létesitettek a magyar iskolâk
tanerôinek kiképzésére. Erre az osztâlyra eleinte évente 20-20,
késôbb 10-10 hallgatôt vettek fel (1979-ben mindôssze
csak 2 jelentkezett) (22). A kiképzés azonban fogyatékos,
mert az csak nyelvészeti és irodalmi, holott az osztâlyon ké-
pesîtettek a magyar iskolâkban mâs tantârgyakat is tanita-
nak, ezeknek a tantârgyaknak szaknyelvét viszont az egye
temen nem sajâtîthatjâk el.

Az ungvâri egyetem magyar osztâlyân 3 nyelvész és 3
irodalomtôrténész ad elô, az osztâly vezetôje azonban ruszin-
ukrân nyelvész, akirôl az a hîr jârja, hogy magyar "nyelvûnk
szerelmese". Mindennél tôbbet ârul el néhâny meghirdetett
tanfolyam cime, amilyen példâul: "Lenin alakja a ma
gyar irodalomban", "Sevchenko és Magyarorszâg", "Az
internacionalizmus problémâja és a magyar burzsoâ naciona-
lizmus birâlata a magyar irodalomban" vagy a "Vallâsel-
lenes motivumok a magyar irodalomban" (23).

Azok, akik az egyetem magyar osztâlyân mûkôdnek,
bizonyos fokû kutatômunkât is végezhetnek, de csak a kâr
pâtaljai magyar néphagyomâny, a néprajz és a nyelvészet
teriiletén. Sajât népûnk tôrténetének vizsgâlatâra semmi-
féle lehetôségiik nincs. Az egyetlen tôrténeti vonatkozâsû
mû a dijnyertes, de gyalâzatos môdon kezdetleges "mû", "A
boldogsâg felé. Kârpâtontûl vdzlatos tôrténete'\ amely 1975-
ben Ungvârott, a Kârpâti Kônyvkiadô gondozâsâban jelent
meg (24).

A sajtô és a kônyvkiadâs

A sajtôtermékek kôzt az elsô helyet a Kârpdti Igaz Szô
foglalja el, amely naponta 4 oldalon, 37,000 példânyban
jelenik meg. Nem tekinthetô fûggetlen lapnak. 1946 és 1965
kôzt az ukrân Zakarpatska Pravda egyszerû forditâsa volt.



de azôta is csak a szovjet mentalitâs és az ukrân nacionaliz-
mus szôcsôve. Ugyanezt mondhatjuk el a hetenként hâromszor
megjelenô Kdrpdtontûli Ifjûsdg-ràl, tovâbbâ a beregszâszi
Vôrôs Zdszlô-ràl, az ungvâri Kommunizmus Fényet-rôl és
a Nagyszôllôsôn kiadott Kommunizmus Zdszlôjd-xcA is.

A kônyvkiadâs az ungvâri Kârpâti Kônyvkiadô kezében
van, amelyet 1945-ben alapitottak és 1964-ben szerveztek
ât, mint az Ukrân Szovjet Szocialista Kôztârsasâg — hét kô-
ziil — egyik kônyvkiadô vâllalatât. Ez a kiadô évente 91-93
kôtet megjelentetésérôl gondoskodik. A magyar nyelvû ki-
advânyok szâma 1981-ben 36 volt (ezek kôzûl 10-12 kârpât-
aljai szerzôktôl szârmazik, a tôbbi kûlônbôzô magyarorszâgi
kiadôkkal kôzôsen kiadott mûvekbôl keriilt ki), tôbbségiik
azonban marxista ideolôgiâval, szovjet propagandâval vagy
kûlônbôzô iparâgak szakkérdéseivel foglalkozik és legtôbb-
szôr orosz vagy ukrân kônyvek fordîtâsa.

A kônyvek 1,000-2,000 példânyban kerûlnek forgalom-
ba, egyûttes terjedelmûk azonban 8-12 ivnél (128-192 ol-
dalnâl) tôbb nem lehet. A magyar kiadvânyokra engedé-
lyezett 27 îvbôl ugyanis mintegy 15-19 ivet (240-304 oldalt)
a Kdrpdti Kalenddrium elôâllitâsâra tartalékolnak. Ez 1957
ôta 130-150 nagy alakû oldalon évente 15,000-19,000 pél
dânyban jelenik meg. Politikai és ideolôgiai kôzleményeken
kîvûl ebben helyi szerzôk szépirodalmi termékei is helyet
kapnak, ezért a Kârpâti Kalendâriumnak bizonyos értelem-
ben vett antolôgiai jellege is vaii (25).

A Jôzsef Attila Irodalmi Studio ôtévenként kûlôn anto-
lôgiaszerû kiadvânyokat is megjelentet, rendszerint vékony
kôtetek, fûzetek alakjâban. A legutôbbit 1982-ben Lendûlet
cimmel 64 oldalon adtâk ki 14 kôltô, îrô tollâbôl. Ez a Stûdiô
egyébként a Kdrpdti Igaz Szô cîmû napilap irânyîtâsâval
mûkôdô, hivatalosan tâmogatott szervezet.

A Kdrpdti Kônyvkiadô idônként "tudomânyos mun-
kâkat is kiad. Ilyen volt példâul Vâradi-Sternberg Jânos
szerkesztésében az Utak és taldlkozdsok cîmû 1971-ben, majd
mâsodik kiadâsban 1974-ben és a Szâzadok ôrôksége cîmû
1981-ben (a budapesti Gondolattal kôzôs kiadâsban) meg-
jelent mû, amely tôbb tôrténeti tanulmânyt is magâban fog-
lal (26). A szôban forgô tanulmânyok persze fôleg az orosz-
magyar és az ukrân-magyar tôrténeti kapcsolatokkal foglal-



koznak s az a céljuk, hogy kimutassâk, a "nagy" szlâv szom-
szédok befolyâsa milyen elônyôs volt Magyarorszâgra és a
magyarsâgra nézve. Kivétel nélkûl a "hivatalos vonar'-nak
megfelelôen irôdtak. Hitelességiiket hivatâsos tôrténészek
sem Magyarorszâgon, sem az Egyesûlt Âllamokban nem
ismerik el. Megâllapitâsaik nyugati tôrténészek szâmâra
âltalâban felhâboritôk. Ez kûlônôsképpen A boldogsdg felé
cîmû mâr emlîtett "nagy mû"-bôl tûnik ki, de még ennél is
inkâbb azokbôl a szôvegkônyvekbôl, amelyeknek eredetijét
a kievi Radanska Skola adta ki ukrânul (27).

A hagyomdnyok ôrzése

A tôrténészeknek nincs mâs vâlasztâsuk, mint annak el-
fogadâsa, amit szâmukra meghatâroznak. Ennek ellenére
a tôrténeti hagyomânyok ôrzésére nyllik alkalom, fôként
azokkai a személyiségekkel kapcsolatosan, akiket a "szoci-
alizmus elôfutârai"-ként lehet emlegetni. Ilyen példâul
Râkôczi Ferenc fejedelem (1676-1736), Kossuth Lajos (1802-
1894) vagy Esze Tamâs (1666-1708), Râkôczi fejedelem
jobbâgyi szârmazâsû tâbornoka. Ezeket az "elfogadhatô"
nemzeti hôsôket a szovjet kommunizmus egyes hôseivel egyûtt
lehet emlegetni, de csak ûgy, hogy azok valahogy mégis
csak az utôbbiak âmyékâban hûzôdnak meg. A nemzeti
szellem ébrentartâsâra lehetôség nyîlik még a kârpâtaljai
magyar néphagyomânyokkal kapcsolatban is, noha ez mâr
nyilvânosan csak a "néprajzi jellegzetesség" hangsûlyozâsa
révén tôrténhetik. Jellemzô a helyzetre, hogy a Szovjet Tu-
domânyos Akadémia Néprajzi Intézetének megbizâsâbôl
még a magyar néprajzi kutatâsokat is kizârôlag ukrânok
végzik. És nem vitâs, hogy ez szândékosan tôrténik, mert alig
hihetô, hogy az egész Kârpâtalja terûletén ne akadna olyan
felkésziilt magyar néprajzkutatô, aki ne vâllalkoznék sajât
fajtâja néprajzânak tanulmânyozâsâra és a magyar néprajzi
adatok felkutatâsâra.

A valldsi élet

Kârpâtaljân az 1646-ban tôrtént ungvâri egyesûlés ôta
az uralkodô vallâs a bizânci szertartâsû gôrôg katolikus val-
lâs volt. Ezen kîviil volt még a rômai katolikus kisebbség



és a reformâtusok (kâlvinistâk) ugyancsak kisebbségi cso-
portja. Mindkettô kizârôlag magyarokbôl âllott. A XIX.
szâzad eleje ôta ûj (izraelita) vallâsként egyre jobban nôve-
kedett a zsidôsâg létszâma. A bevândorolt zsidôsâg nagy
tôbbsége azonban a XIX. szâzad végére és a XX. szâzad ele-
jére annyira elmagyarosodott, hogy a két vilâghâborû kôzé
esô korszakban, amikor Kârpâtalja Csehszlovâkiâhoz tartozott,
ezek a zsidôk (mint izraelitâk, — a szerkesztô), a vidék nem-
zeti szempontbôl legôntudatosabb magyarsâgânak jelentôs
részét alkottâk (29).

A szovjet hatalomâtvétel utân a gôrôg katolikus tôbb-
séget azonban az ukrân-orosz ortodox egyhâzba kényszerî-
tették. A gôrôg katolikus magyaroknak vâlasztaniuk kellett
az ukrân-orosz ortodox és a rômai katolikus vallâs kôzôtt.

Lényegében minden magyar a rômai katolikus vallâst vâ-
lasztotta és a magyarokkal egyiitt igen sok ruszin is, bâr ez
magyarnak, ruszinnak egyformân sok sûlyos hâtrânyt je-
lentett. A reformâtus magyarok sorsârôl keveset tudunk,
1980-ban azonban mintegy nyolcvan gyiilekezetûkrôl tôr-
ténik emlités (30). Puspôkûket, Forgon Pâlt a budapesti
Reformâtus Teolôgiân 1979-ben d'iszdoktorrâ avattâk, de
vele egyûtt avattâk diszdoktorrâ a kievi ukrân ortodox
pâtriârkât is.

A magyar katolikusok és reformâtusok élete nagyon nehéz.
Mind a katolikusok, mind a reformâtusok paphiânyban
szenvednek. 1976-ban példâul 5-5 katolikus egyhâzkôzség
gondozâsât bîztâk l-I papra és ugyancsak 5-5 reformâtus
gyûlekezet kapott I-l lelkészt. Hiveiket sem a katolikus pa-
pok, sem a reformâtus lelkészek nem oktathatjâk. Még sze-
rencse, hogy megtûrik ôket. A mai szovjet târsadalomban
ugyanis mindazok, akik vallâsos életet folytatnak, papja-
ikkal egyûtt igen alârendelt helyzetbe kerûlnek.

Kapcsolatok Magyarorszdggal

Az elmondottak utân nyugodtan megâllapithatjuk,
hogy a kârpâtaljai magyarok élete valôban nehéz, az ér-
telmiségi magyarok élete pedig egyenesen reménytelen.
Legtôbbjûk egyetlen, végsô célja, a Magyarorszâgra valô
âttelepûlés, elérhetetlen âlom. Nekik a mai Magyarorszâg is



a nyugati civilizâciôt, az emberi méltôsâg és személyes sza-
badsâg biztosîtâsât, mûvelôdési szempontbôl az elôrehala-
dâs lehetôségét jelenti. Meggyôzôdésûk, hogy a vasfûggôny
nem Ausztria és Magyarorszâg, hanem Magyarorszâg és a
Szovjetuniô kôzt van. A szovjet-magyar hatâr âtlépése szinte
a lehetetlenséggel hatâros. A magyar értelmiséget Kârpât-
aljân "mûvelôdési szempontbôl és lélektanilag idegen vilâg-
ba zârtâk, aboi fokozatosan megfojtjâk" (31). Kârpâtaljât
Magyarorszâgtôl âthatolhatatlan fal vâlasztja el, amelyen
ugyan âthallatszik a magyar râdiô hangja, âtlâtszik a ma
gyar tâvolbalâtô képe, néha bizonyos kônyvek, ûjsâgok is
âtjutnak, a kârpâtaljai magyarok életét azonban mindez
csak még elviselhetetlenebbé teszi. A tâvolbalâtôt mégis
nézik, a radiât mégis hallgatjâk. Ez persze a helyi hatôsâ-
goknak nem tetszik, mert gâtolja a magyarsâg elukrânizâ-
lâsât. 1971-ben a Forrds Stûdiô rendkivûl ôvatos hangû fel-
iratban kérte az orosz hatôsâgoktôl, hogy a magyar iskolâk
elukrânizâlâsânak hivatalos tâmogatâsât szûntessék meg,
mert az ellenkezik a szovjet alkotmâny szellemével (32). A
kérelmezôket hamarosan elhallgattattâk.

Magyarorszâgon a kârpâtaljai magyarok sorsâval a leg-
tôbb magyar nem sokat tôrôdik, az értelmiségiek azonban
sziviikôn viselik testvéreik problémâit, bâr azok megoldâsa
érdekében nem igen tehetnek bârmit is. Az erdélyi és felvi-
déki magyarsâg sérelmeirôl alkalmasint mâr lehet beszélni,
sôt néha Irni is, a kârpâtaljai helyzetrôl azonban a szovjetre
valô tekintettel hallgatni kell. A Kârpâtaljârôl Magyaror
szâgon megjelenô irâsok, hîrlapi tudôsîtâsok minden alka-
lommal egyoldalûan kedvezôk (33). Ezek hitelességét a ma
gyar értelmiségiek persze kétségbe vonjâk. Akadnak olya-
nok is, akik e miatt illetékes helyeken, a pârtvezetôségen szôt
emelnek, de minden alkalommal eredménytelenûl, mert a
nagy szovjet szomszéddal senki sem ôhajt szembekerûlni.

Konklûziô

A kârpâtaljai magyarsâg sorsa és jôvôje semmiképpen
sem biztatô. Szâma kevés, az anyaorszâgtôl pedig âthatol
hatatlan fal vâlasztja el, râadâsul âllandôan az elnemzeti-
etlenitési tôrekvések folyamatânak ârjâval kénytelenek kûz-



déni, nem annyira az oroszokkal, mint inkâbb a nemzeti
tôrekvéseikben kieléguletlen ukrânokkal szemben. De talân
még mindig van szâmâra némi remény, ha rôvidesen vala-
milyen vâltozâs kôvetkezik be. Eddig az a tény ôvta meg,
hogy falusi életmôdot folytatott, helyét nem igen vâltoz-
tatta és a mas nemzetiségekkel valô ôsszehâzasodâstôl tar-
tôzkodott. Ha azonban ezek a kôrûlmények megvâltoznak,
az iparosodâs és elvârosiasodâs folyamata megindul, remé-
nye a tûlélésre nagyon megnehezùl. De még ebben az eset-
ben is maradnak ismeretlen tényezôk, le se mérhetô adott-
sâgok, amelyek fennmaradâsât biztosîthatjâk. Ilyen lehet
példâul az emberi szellem ellenâllâsa az egyén identitâsâ-
nak erôszakolt âtalakîtâsâval és megszûntetésével szemben.
A kârpâtaljai kôltôk legifjabb nemzedékének megnyilatko-
zâsaibôl — talân csak a sorok kôzôtt — mindenesetre azt
olvashatjuk ki, hogy a Kârpât-medencében élô magyar nem-
zet mâsodik legkisebb tôredékének tûlélésében is hinnûnk
kell (34).
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Tôl tanûskodnak
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alapjdn az olvasôk széles kore szdmdra.
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Heckenast Dezsô dr. (Montréal, Q.ue., Kanada):

A BURGENLANDI (NYUGAT-MAGYARORSZÂGI)
KÉRDÉS ÛJ MEGVILÂGÎTÂSBAN

A nyugat-magyarorszdgi kérdés a két hdborû kozt

Ismeretes, hogy Nyugat-Magyarorszâ.ç (1) sorsât a Szôvet-
sé.çesek 1919 jûliusâban ôt napig tartô târgyalâsai dôntôtték
el a nélkûl, hogy Ma.çyarorszâgot meghallgattâk volna. A
târ.çyalâsok sorân az amerikai, a francia és a japân delegâtus
e.çyetértett abban, hogy Nyugat-Magyarorszâgnak mintegy
negyedmilliô németet szâmiâlô nyugati terûletét Ausztriânak
kell îtélni. Az angol delegâtus tartôzkodô volt, az olasz
azonban nem jârult hozzâ a bizottsâg tôbbsége âltal ajânlott
hatârmegvâltoztatâsokhoz, mert a dôntést alâtâmasztô nép-
rajzi, gazdasâgi és katonai meggondolâsokat nem tartotta
meggyôzônek. Ennek ellenére a jûlius 20-ân âtnyûjtott
békefeltételek a végleges hatârmegâllapîtâsokat tartalmaztâk:
a békekonferencia az osztrdkok dltal igényelt Nyugat-Magyar-
orszdgot (a Burgenland elnevezés csak késôbb szûletett) —
Moson megye keleti részének kivételével — népszavazds nélkûl
Ausztridhoz csatolta. A telhetetlen osztrâkok azonban a
dôntéssel nem elégedtek meg és jogot formâltak az egész kért
terûletre (Mosonmagyarôvâr stb.). A nagyhatalmak azon
ban figyelmeztették ôket, hogy az esetleges népszavazâs,
amelyben nem tudjâk Ausztriât tâmogatni, még ennél is
kisebb eredménnyel jârna (Magyarorszâgon ekkor mâr meg-
bukott a proletârdiktatûra). Erre Ausztria sietve alâirta a
békeszerzôdést, a szôvetséges nagyhatalmak pedig katonai



bizottsâgokat kùldtek Sopronba, Nyugat-Magyarorszâg ki-
szemelt fôvârosâba, hogy az âtadâs rendjét biztosîtsâk. (2)

Abban az idôben Sopron szabad kirâlyi vâros polgâr-
mestere a mindenki âltal nagyrabecsûlt Thurner Mihâly, a
kormânybiztos-fôispân Zsembery Istvàn, az alispân pedig
Gévay- Wolff Gyula, a kerûlet nemzetgyûlési képviselôje
Friedrich Istvdn, a késôbbi miniszterelnôk, Nyugat-Magyar-
orszâg fôkormânybiztosa pedig Sigray Antal grôf. Vas megyei
fôldbirtokos, a kôrmendi kerûlet volt nemzetgyûlési képvi
selôje volt. Ilyen "kormânyzô" garnitûrâja volt Sopronnak
és kôrnyékének, amikor a nyugat-magyarorszâgi felkelés el-
kezdôdôtt, amely minden operettszerûsége ellenére bôvel-
kedik a felemelô és hôsies részletekben. Sajnos, a magyar
kormânykôrôk (Horthy, Bethlen, Gômbôs) meglehetôsen
bizonytalanul viselkedtek, amelynek okai kôzt fôleg politikai
ellentétek (legitimista, szabad kirâlyvâlasztô), és személyi,
fôleg hiûsâgi motivumok szerepeltek. A legitimista Sigray An
tal grôfot levâltottâk és helyette Horthyék emberét, Hegedûs
Pdl altâbornagyot tették meg nyugat-magyarorszâgi fôkor-
mânybiztosnak. Hegedûs altâbornagy kétkulacsos szerepe csak
a budaôrsi testvérhâborûban derûlt ki. Bethlen Istvdn és a
kormâny kezdetben tâmogatta a nyugat-magyarorszâgi fel
kelés ûgyét és Gômbôs Gyuldt kûldte a helyszinre, hogy a
széthûzô erôket katonailag és politikailag ôsszefogja, ami
nem sikerûlt neki, mert meghiûsult Prônay Pdl, Héjjas Ivdn,
Ostenburg Gyula és Lehdr Antal bdrô szombathelyi hadtest-
parancsnok ellenâllâsân. Ezért késôbb Bethlen Istvân nemzet-
kôzi diplomâciai ûtra terelte az egész nyugat-magyarorszâgi
kérdést, ami — amint az ismeretes — a Velencei Egyezmény-
nyel és a soproni népszavazâssal végzôdôtt. Kôzben azonban
még tôrtént egy s mâs.

A Nyugat-Magyarorszâgon szervezôdô fegyveres ellenâllâs
irânyîtâsâra idôkôzben ugyanis honvédelmi bizottmânyt ala-
kîtottak, amelynek elnôke Perényi Zsigmond bdrô koronaôr
volt, tagjai kôzt pedig tôbbek kôzt Friedrich Istvdn, Gômbôs
Gyula, Lingauer Albin, Urmdnczy Ndndor, Windischgrâtz
Lqjos herceg, Wolf Kdroly és Zadravetz Istvdn foglalt helyet.
A katonai fôparancsnoki tisztre Gômbôs Gyuldt javasoltâk,
de Friedrich Istvdn ezt meghiûsîtotta azzal, hogy Gômbôs,
mint Horthy Miklôs "bizalmasa", a kormânyzôt is belerânt-



hatja. A honvédelmi bizottmâny azonban feloszlott és î.çy
kerûlt sor Gômbôs szerepére a felkelô-vezérek ôsszehango-
lâsa céljâbôl s csak amikor ez is meghiûsult, akkor kerùlt sor
Bethlen Istvân diplomâciai lépésére. A nyugat-magyaror-
szâgi felkelés mâr-mâr sikerrel kecsegtetett, amikor/F. Kdroly
kirâly mâsodszor is Nyugat-Magyarorszâgra érkezett. Friedrich
Istvdn, Lehdr Antal és Ostenburg Gyula alakulatai, valamint
Sigray Antal volt kormânybiztos és az ûj kormânybiztos,
Hegedûs Pdl altâbornagy a kirâly mellé âllott, mig Rantzen-
berger Viktor és csendôrzâszlôalja, valamint Prônay Pdl és
felkelôi kinyilvânîtottâk Horthy Miklôs és Gômbôs Gyula
meg a kormâny irânti hûségûket. Mint tudjuk, a puces nem
sikerûlt, s a kirâlyt elôszôr Tatatôvârosba, az Esterhâzy grôfok
kastélyâba, majd a tihanyi bencés apâtsâgba internâltâk,
ahonnan az angolok vitték szâmkivetésbe. (3)

IV. Kdroly kirdly vonata mâr elérte Budaôrsôt. Kîsére-
tének katonai vezetôi: Lehdr tâbornok, mint megbizott had-
ûgyminiszter és Ostenburg ezredes azt sûrgette, hogy a kirâly
menjen be a vonattal egészen Kelenfôldig (mindôssze 5 km)
s csak akkor kûldjôn parlamentért a kormânyhoz, illetve az
âllamfôhôz. A kirâly azonban még Budaôrsrôl elkûldte
Hegedûs Pdl altâbornagyot, a nyugat-magyarorszâgi fô-
kormânyzôt, aki azutân âtâllt Horthy és a kormâny oldalâra,
és nem tért vissza Budaôrsre. A kormâny azonban mellôzte
ôt és Nagy Pdl vezérezredest (gyalogsâgi tâbornokot) nevezte
ki teljhatalmû katonai parancsnokkâ, aki készenlétbe helyezte
az ôsszes tartalékcsapatot, mert a kormânytôl azt a megbî-
zâst kapta, hogy minden erôvel igyekezzék megakadâlyozni,
hogy a kirâly vonata a katonâkkal (az Ostenburg-zdszlôalj-
jal) és az ellenkormânnyal Kelenfôldre érkezzék. Gômbôs
ez alatt egyetemi hallgatôkbôl csapatot âllîtott ôssze s azt ki-
vitte Budaôrsre s onnan lôvette a kirâly csapatait. Erre a
kirâly, aki nem akart testvérharcot, beszûntette az ellenâllâst.
Tatatôvârosban, a legitimista Esterhâzy grôfoknâl nyert
menedéket, ahol aztân internâltâk. Lehdr Antal tâbornok
csônakon Komâromba menekult, ahol bâtyja, Ferenc, a
zeneszerzô sziiletett, akinek késôbb kereskedelmi ûgyintézôje
lett Ausztriâban és Németorszâgban, de egy kis idô mulva —
az amnesztia utân — (amikor a kirâlypuccs-kîsérlet minisz-
tereit, tôbbek kôzôtt Andrdssy Gyula grôfot, Rakovszky Ivdnt,



Sigray Antal grôfot, Friedrich Istvânt is kiengedték a bôr-
tônbôl), Lehar is kegyelmet kapott, sôt még nyugdîjât is
megkapta, de tôbbet nem tért haza.

A kirâlypuccs a nyugat-magyarorszâgi felkelôk leszere-
lését és Nyugat-Magyarorszâg kiûrîtését egy idôre megakasz-
totta és bizonytalan âllapotot teremtett. A Csornân tâborozô
Hêjjas Ivdn ugyanis elrendelte Nyugat-Magyarorszâgon (amit
a felkelôk még mindig megszâllva tartottak, mert kevesel-
ték a Velencében elért eredményeket) az 1896-1898-as év-
folyamok katonai behivâsât. Erre a kormâny —Gômbôr Gyula
javaslatâra — Guilleaume Arpdd tâbornokot nevezte ki fô-
kormânybiztosnak, akinek ellenôriznie kellett a leszerelés és
kiûrités végrehajtâsât. A népszavazâs alâ esô Sopront és kôr-
nyékét pedig — a szôvetséges katonai missziô tudtâval — a
nagykanizsai gyalogezred egy zâszlôalja szâllta meg. Horthy
Miklôs és a kormâny személyes tanâcskozâsra Budapestre
kérette Prônay Pdlt, akit Bethlen Istvdn és Gômbôs Gyula
félretett és nyugdijaztatott; rajta kîviil a felkelôk képvisele-
tében még megjelent Zadravecz Istvdn tâbori pûspôk, Bonis
^r^angya/katolikus lelkész, Prôhle Kdroly soproni evangélikus
teolôgiai tanâr s még sok mâs. Horthy tôbbek kôzt kijelen-
tette, hogy ârtanak az orszâg hirnevének, de meg is fenye-
gette ôket, hogy ha nem engedelmeskednek, akkor a nemzeti
hadsereget veti beellenûk. (4)

Burgenland az Anschluss utdn

A soproni népszavazâs és a magyar osztrâk hatârkiiga-
zitas utân Burgenland érdekében semmi hivatalos lépés nem
tortént. Ez annâl meglepôbb, mert a tôbbi elvesztett terûlet
érdekében erôs reviziôs politika folyt, amelyet a trianoni
alapokmâny 19. paragrafusâra épitettek, amely a békés
reviziôt kilâtâsba helyezte; a mâsodik vilâghâborû végén mégis
ujra elvették tôlûnk azokat a terûleteket, amelyeket békés
reviziôs dôntésekkel kaptunk vissza. A hivatalos âllâspont
a két hâborû kôzt az volt, hogy burgenlandi igényeinkrôl nem
mondunk le, de a kérdés megoldâsât késôbbre halasztjuk.
Ez kényelmes megoldâs volt, aminek azonban hamarosan véget
vetett Hitler merész lépése 1938-ban. Mint ismeretes, az
1938-as Anschluss alkalmâval Burgenland megszûnt ônâllô



tartomâny lenni, még a nagynémet Reich keretein belûl is,
mert teriiletét kétfelé vâgtâk: északi részét Alsô-Ausztriâba,
déli részét Stâjerorszâgba olvasztottâk be. (5)

Burgenland és a mai Magyarorszdg

Még 1961 ôszén felhîvâssal fordultam a magyar emigrâ-
ciôhoz egy Nyugatmagyarorszdgi Emlékkônyv kiadâsâhoz
az anyagi alap megteremtése érdekében, de mint sok mâs
hasonlô felhîvâs, ez is csak pusztâban kiâltô szô maradt. Nagy
meglepetéssel vettem ez utân par hônappal — tôbb alkalom-
mal is — a budapesti Orszâgos Széchenyi Kônyvtâr megke-
resését, amelyben nagyon udvariasan kérte a kônyv megkûl-
dését. Amikor kôzôltem, hogy a kônyv nem jelent meg, csak
cikkek formâjâban és csak részleteiben, akkor a Kônyvtâr
ezeket a cikkeket kérte, amiket én meg is kûldtem neki. Akkor
még nem tudtam, miért érdekli az otthoniakat annyira a
burgenlandi kérdés, az csak késôbb deriilt ki. A hâborû utâni
elsô években erôsen tartotta magât az a hir, hogy az oroszok,
akik akkor még megszâllva tartottâk Burgenlandot is, vissza
akarjâk azt adni Magyarorszâgnak.

Tiz évvel ezelôtt azutân fényt deriilt az Orszâgos Széchenyi
Kônyvtâr rejtélyes megkereséseire: a Magyar Tudomânyos
Akadémia kônyvsorozatot ad ki Magyarorszâg és a szom-
szédos âllamok két hâborû kôzti kapcsolatairôl, kôztûk a
burgenlandi kérdésrôl is s ehhez kellett az emigrâciôban
megjelent mûvek anyaga forrâsmunkaként. Ebben a soro-
zatban, az Akadémiai Kiadô gondozâsâban meg is jelent
pâr mû a burgenlandi kérdésrôl a hirhedt pârttôrténész,
Gulya-Soôs Katalin tollâbôl. Ezekben a kônyvekben, a
forrâsmunkâk és az irodalom kôzt egy szô sem esik az
emigrâciôs kiadvânyokrôl, cikkekrôl, ami elolvasva azokat,
természetes is: tudniillik a mi felfogâsunk a nyugat-magyar-
orszâgi kérdésben és az ôvéké teljesen ellentétes, ellenkezô
elôjelû. Gulya-Soôs Katalin egyik kônyvébôl (Burgenland az
eurôpai politikâban, Budapest, 1971) csak éppen a fôbb
fejezetcimeket soroljuk fel a fentiek igazolâsâra: Kalandor-
tervek az osztrâk kôztârsasâg ellen, — A fûrstendfeldi és a
prellenkircheni fegyverrablâs, — Bandaharcok Nyugat-
Magyarorszâgon, — Intervenciôs tervek, — Bajor-osztrâk-



magyar ellenforradalmi kapcsolatok, — A fegyveres ellen-
âllâs elôkészîtése, — Horthy kûlpolitikai memoranduma, —
Az olasz kôzvetîtés és a Lajtabânsâg, — A velencei egyezmény
és a bandaharcok felszâmolâsa.

Ilyen tartalomjegyzék utân mâr nem is kétséges a
"tartalom", vagyis a hivatalos tudomânyos âllâspont Burgen-
land ûgyében; ami viszont a kormânyzatot illeti, a felfogâs itt
sem szolgâlja a magyar ûgyet, hiszen még a tôbb milliôs erdélyi
magyarsâg ûgyében sem mernek hathatôsan kôzbelépni. (6)

Erre a legjellemzôbb példa — Burgenland esetében —
az, hogy Szeberényi Lajos, a felsôlôvôi evangélikus magyar
fôgimnâzium kivâlô tanâra a pécsi Anyanyelvi Konferenciân
(1980) nyiltan ki merte mondani azt, amit magyar résztvevôk
nem mertek vagy nem akartak kimondani: "Mig az osztrâk
dllamfô româniai Idtogatdsa alatt felkereste az erdélyi szd-
szokat, — mig a jugoszldv miniszterelnôk megldtogatta a
burgenlandi horvdtokat, addig a — gyakori és kôlcsônôs
lâtogatâsok alkalmâval — magyar dllamfô vagy miniszter
elnôk még soha nem jdrt a burgenlandi magyar Orségben!"
Majd Szeberényi Lajos tovâbb folytatta: "Mi itt az anya-
orszdgban azt tapasztalhattuk, hogy sokan nem is tudjdk,
miszerint él a nyugati hatdrokon tûl egy magyar népcsoport,
amely a tôrténelmi Magyarorszdg feldaraboldsa kôvetkez-
tében kerûlt a tôbbségi helyzetbôl kisebbségi sorsba. A
burgenlandi magyar népsziget azoknak a hatârôrôknek (mind
nemesek) az utôdaibôl âll, akiket Szent Istvân korâban tele-
pîtettek oda a gyepû ôrzôinek, amint azt a vârosok-kôzségek
neve is mutatja (Felsôôr, Alsôôr, Ôrisziget). Mi vagyunk
Burgenlandban az egyedûli ôshonos népcsoport, tehdt el-
vdrndnk az anyaorszdgtôl, hogy vegyenek rôlunk tudomdst!"
Sûlyos szavak, szép szavak és fôleg igazak, hâlâs kôszônet
érte a nagyszerû burgenlandi tanârnak.

A mai Burgenland 7 kôzigazgatâsi kerûletre oszlik
(kismegyék), a fôvâros: T^zismar^on-Eisenstadt és iîwizLRust
(régi magyar nevén: Szil) megtartotta szabad kirâlyi vârosi
rangjât. Ruszt, ez az alig kétezer lakosû hangulatos patinas
kisvâros a Fertô-tô partjân, a tôrténelmi Magyarorszâg
legkisebb vârosa volt, mâr 1681 ôra szabad kirâlyi stâtussal.
Burgenland mai vârosi rangû helységei: Kismarton (1648),
Ruszt (1681) — mindkét vârosban legûjabban nagyon szép



szâllodât emeltek —, iVagrymarion-Mattersburg (1926),
A^eziz'der-Neusiedl am See (régen Fertôszombathely, 1926),
Pz'n^a/ô-Pinkafeld (1937), F"eZ5Ôôr-Oberwart (1939) és leg-
ûjabban Gyana/a/m-Jennersdorf (1978).

Burgenland kulturâlis âllapotât tekintve, a magyar uralom
alatt a kôvetkezô kôzépiskolâk mûkôdtek; Kismartonban
katonai fôreâliskola és katolikus tanîtônôképzô; Felsôlôvôn
evangélikus gimnâzium, reâliskola és tanitôképzô; az âtcsa-
tolâskor 5 âllami fiûpolgâri és 2 katolikus leânypolgâri iskola
mûkôdôtt a mai Burgenland teruletén. Ez utôbbi alsôfokû
kôzépiskolâkat részint az ûj kôzépiskolâkba olvasztottâk,
részint az elemi iskolâk felsô osztâlyai (Hauptschule) lettek,
miként a mai Magyarorszâgon is. Az osztrâk szôvetségi
kormâny mâr 1922-ben elrendelte âllami reâlgimnâzium
felâllitâsât Burgenland fôvârosâban, Kismartonban, ami
ideiglenesen a régi magyar katonai fôreâliskola épûletében
nyilt meg, a felsô négy osztâlyban gimnâziumi tagozattal is.
Az Anschluss miatt csak 1950-ben kezdték el az ûj épûletet,
a katonaiskola épûletébe pedig a tanîtônôképzô kerûlt az Isteni
Megvâltô Leânyai (redemptoristâk) néven ismert apâcarend
vezetésével, amely hâroméves hâztartâsi iskolât is szervezett
Kismartonban. (8)

Nagy tanulmânyom megjelenése ôta (A nyugat-magyar-
orszâgi kérdés, 1958) sok vâltozâs tôrtént a burgenlandi iskola-
politikâban, méghozzâ a magyarsâg javâra. Az 1976-ban
hozott osztrâk nemzetiségi tôrvény ugyanis hivatalosan is
elismeri a magyar népcsoportot és annak iskolâztatâsi jogait,
igényeit. A kancellâria keretében megalakult Magyar Nem
zetiségi Tanâcs iskolai koncepciôjânak a jelszava: "Tanuljunk
magyarul az ôvoddtôl az érettségiig!", tehât a târgyalâsok
elsôsorban a ôvodâk és az elemi iskolâk (Volksschule), majd
a régi polgâri iskolâknak megfelelô Hauptschule magyar
nyelvtanîtâsâval foglalkoznak. A gimnâziumok magyar tanî-
tâsâval kûlôn mémorandum foglalkozott, amelyben a Magyar
Nemzetiségi Tanâcs két kôvetelményt âllîtott fel: elôszôr kûlôn
nemzetiségi gimnâzium felâllîtâsât Felsôôrôtt pârhuzamosan
magyar és horvât tagozattal (osztrâk âllami gimnâzium
van); mâsodszor, hogy a tôbbi burgenlandi osztrâk gimnâ-
ziumban tegyék kôtelezôvé a magyar nyelv tanîtâsât, mint
mâsodik nyelvét s mint érettségi târgyat. A felsôôri nemze-



tiséffi .çimnâzium tervét a kormâny egyelôre elvetette, de azt
jôvdhagyta, hogy az elsô kôtelezô idegen nyelv, az angol mellé,
mini mdsodik idegen nyelvet — a latin, francia, orosz helyett
— a magyart lehessen vdlasztani, ha megfelelô szâmû
jelentkezô van és hogy érettségi tantdrgy legyen.

A burgenlandi magyarsâg a nemrég eihunyt Tôlly Emô
személyében — Felsôôr székbellyel — magyar fôtanfelùgye-
lôt kapott, utôda is magyar lett. Most mâr csak azon mûlik
a magyar nyelv oktatdsa, hogy a szûlôk beirassdk gyermeke-
iket a magyar iskoldkba. Jelenleg a kôvetkezô belyeken folyik
magyar oktatâs: elemi iskoldkban Felsôôrôtt, Alsôôrôtt, Ori-
szigeten, Felsô- és Alsôpulyân (egyesitve) és par mâs belyen
vâlasztbatô târgyként; Hauptschule-ban Felsôôrôtt és Felsô-
pulyân, gimndziumban pedig Felsôlôvôn és Felsôpulyân,
valamint a felsôôri ôvônôképzô intézetben. Felsôlôvô (Ober-
scbûtzen) 1.000 lakosû kisvâros, nagy evangélikus kultûrkôz-
pont volt a mûlt szâzadtôl kezdve (gimnâzium, reâliskola,
tanîtôképzô), aboi egy évig tanitott Môra Ferenc is. Jelenleg
egy nyilvânossâgi joggal felrubâzott német evangélikus fô-
gimnâzium mûkôdik itt magyar tagozattal és internâtussal;
a magyar tagozat koedukâciôs, abova a magyarok felekezeti
kûlônbség nélkûl kérbetik felvételiiket. Az intézet vezetô
tanâra a mâr emlitett Szeberényi Lajos, a magyar oktatâs
nagy szôszôlôja. Tebât ez idô szerint — fôleg ba a felsôôri
gimnâzium, kereskedelmi kôzépiskola és kereskedelmi aka-
démia magyar tagozata is megnyllik — a burgenlandi magyar
kisebbség oktatâsi igényei kielégîtést nyertek. (9)

Burgenland napjainkban — kulturdlis vonatkozdsban

Mivel Burgenland sorsârôl politikai vonatkozâsban ez
idô szerint nem beszélbetûnk, az ott élô magyarsâg kulturâ-
lis belyzetérôl és âltalâban egész Burgenland és a mai Magyar-
orszâg gazdasâgi kapcsolatairôl szâmolunk be rôviden. Az
elszakitott nyugat-magyarorszâgi részek — a mai Burgen
land — terûlete 3976 négyetkilométer; az elcsatolâskor a
magyar lakossâg szâma: 26.225 fô volt, ami az osztrâk nép-
szâmlâlâsok idején fokozatosan csôkkenô irânyzatot mutât:
1923-ban 9.606, 1934-ben 10.422, 1951-ben 5.251 magyar
lakost. Mindezt az osztrâk bivatalos statisztika az "Ab-



wanderung" szôval intézi el. Kétségtelen, hogy az elcsatolâs-
kor tômeges kivândorlâs volt Magyarorszâg felé, de a
harmincas években hatârozott emeikedés volt észlelhetô. Tehât

valami nem rendes dolog van a népszâmlâlâs kôrûl. Igy
érkezûnk el a statisztika huncut tudomânyâhoz. Az 1962-es
néprajzi felmérés — ekkor készûlt az ûj nemzetiségi iskola-
tôrvény — a magyarsâg eredeti létszâmânak csak az egy-
harmadât mutatja ki, ami igy is megkôzeliti a 10.000-et, de
mégis huncutsâg van benne. Nevezetesen a szâmlâlôk nem
az anyanyelvet és az etnikai szârmazâst vették alapul, hanem
2l târsalgâsi nyelvet ("Umgangssprache"), hogy minél kevesebb
vârosnak, kôzségnek kelljen megadni a magyar tamtâsi nyelv
jogât. A statisztikai adatok alapjân igy is magyar nyelvszi-
getként jôhet szâmîtâsba: Alsôôr, Felsôôr, Ôrisziget, Felsô-
pulya-Kôzéppulya (ma mâr egyesîtve), Felsôlôvô és Kismarton
(Eisenstadt).

Az "elvesztettfôvdros"

Burgenland fôvârosa ma a 10.000 lakosû kisvâros, Kis
marton (Eisenstadt) az Esterhâzy-hercegek pompas kastélyâ-
val. Az Esterhâzy-csalâd tôbb mint 400.000 katasztrâlis hold
kiterjedésû birtokânak is itt van a kôzpontja. Itt van az
Esterhâzyak udvari zeneszerzôjének, Haydn Jôzsefnek mauzô-
leum-temploma, a burgenlandi megyés pûspôk (Lâszlô Istvân
dr.) székesegyhâza, szâmos mâs templom és kolostor, iskola
és kôzépûlet is. Ennek ellenére a burgenlandi osztrâkok még
mâig is siratjâk az igazi fôvârost, Sopront, amely éppen
Magyarorszâghoz valô hûsége miatt kapta a civitas fidelissima
(a leghûségesebb vâros) dîszitôjelzôt, amit annakelôtte Fiume
szabad kirâlyi kikôtôvâros viselt... S valôban, ha Nyugat-
Magyarorszâg térképére nézûnk, târgyilagosan meg kell
âllapîtanunk, hogy a fôvâros valôban Sopron, mert nemcsak
a legnagyobb vâros a tâjegységben, hanem kulturâlis, gaz-
dasâgi és kôzlekedési kôzpont is. Ez utôbbinak az a termé-
szetes magyarâzata, hogy Nyugat-Magyarorszâgnak ez a része
(Burgenland) a magyar âllam kereteiben sohasem volt sem
fôldrajzi, sem kôzigazgatâsi, sem pedig gazdasâgi vagy
kôzlekedési egység, hanem mindenkor a hârom nyugati
vâirnegyének: Sopron, Moson és Vas vârmegyének szerves ré-
szét alkotta. A kôzlekedés irânya nem horizontâlis volt, mint



a mai Burgenlandé, hanem vîzszintes, tehât kelet-nyugat
irânyû. Ezért Sopron elvesztésével, helyesebben el nem vesz-
tésével Burgenland problémâi, fôleg kôzlekedési vonatko-
zâsban megsokszorozôdtak, mert utat kellett épiteni északrôl
délre, Sopron kikerûlésével. A vasûti forgalom azonban
Bécsûjhely, Ebenfurt, Kismarton irânyâbôl Dél-Burgenlandba
ma is Sopronon keresztûl bonyolôdik le. (10)

A mai Sopron 60.000 lakosû, majdnem szinmagyar vâros,
hazânk egyik legrégibb és legszebb telepûlése. Gondosan
helyreâllitott mûemlékegyûttese s kôrnyezetének vâltozatos
természeti szépségei Magyarorszâg egyik leglâtogatottabb
idegenforgalmi kôzpontjâvâ avatjâk. Az orszâgnak — Buda
pest utân — legnagyobb mûemlék-vârosa. A mâsodik
vilâghâborûban lerombolt épûleteket helyreâllitottâk. 1975-
ben megkapta a hamburgi Mûemlékvédelmi Alapîtvâny
Eurôpa-dîjânak aranyérmét s azôta idegenforgalmi minta-
vdros. A GYSEV (Gyôr-Sopron-EbenfuVti Vasût) modem,
alagûtas, szigetperonos pâlyaudvart épitett, Budapesttel
napi két par expressz (Ciklâmen- és Lôvér-expressz) és hârom
par gyorsvonat kôti ôssze. Sopron szigorûan ragaszkodik a
Velencei Egyezmény pôtcikkelyéhez, mely szerint kôteles
âtengedni az észak-burgenlandi vonatokat Dél-Burgenlandba,
mert mâsutt nincs râ lehetôség. Az idei menetrendben
(1983/84) nyolc par ilyen vonat van Bécsbôl, illetve Bécs-
ûjhelyrôl dél felé. Sorra épiilnek az ûdûlôszâllôk és éttermek
(Lôvér, Gambrinus, Lokomotîv, Szélmalom, Vén Diôfa,
Hubertus, Kékfrankos). Sajnos, az idegenforgalmi létesit-
mények fejlesztésével a vâros kôzigazgatâsi, de még inkâbb
kulturâlis fejlesztése nem tart lépést. Sopron ugyanis a mâ
sodik vilâghâborûval megszûnt megyeszékhely lenni, mert
Sopron megyét egyesitették Gyôr megyével s ezzel természe-
tesen megszûnt minden megyei hivatala (fôispân, alispân, tiszti
fôorvos, âllatorvos, tôrvényszék, ûgyészség stb.) Az egyetem
bânyâszati és kohâszati kara Miskolcra kôltôzôtt, evangélikus
hittudomânyi kara Budapestre; felekezeti kôzépiskolâi (ben-
cések, angolkisasszonyok, irgalmasnôvérek, domonkosok,
evangélikusok) megszûntek vag^ âllamosîtva lettek. Egyedûl az
erdészeti fakultâç maradt meg, mint ônâllô egyetem, bâr ezt
is ât kellene helyezni olyan helyre, ahol nagyobb erdôteru-
letek vannak (Miskolc, Veszprém). S helyette itt kellene el-



helyezni a leendô — Gyôr és Szombathely vârosoktôl sokszor
szûrgetett — Északnyugat-Dunântûli Egyetem bôlcsészeti és
természettudomânyi fakultâsât, amely szâmâra Sopron —
kônyvtâraival, levéltârâval, mûzeumaival — ideâlis kis-
vâros lenne.

EpilôgiLS

Ma Ausztria és Magyarorszâg kôzôtt szûkségszerû érdek-
bardtsdg van kialakulôban. Ez mind a két félnek érdeke:
Magyarorszâgnak ez az egyetlen nyitott ablaka vagy kapuja
Nyugat felé, miként az elsô vilâghâborû utân is volt; az
osztrâkoknak meg gazdasâgilag hasznos ez a barâtsâg. Ûjabb
szénmezôket fedeztek fel ugyanis a nyugati hatâron, amelyek
âtnyûlnak Burgenlandba is. Osztrâk részen épîtik meg az
erômûveket és az âramot âtadjâk Sopronnak, Kôszegnek,
Szombathelynek is. A magyar oldalon gyôgyfûrdôk és szâl-
lodâk épùlnek, ahova az osztrâkok is âtjârnak, de âtjârnak
Sopronba vâsârolni is, mert ott olcsôbb az élelem és mâs âru
is. A burgenlandi magyarok âtjârnak Szombathelyre, a
Tanârképzô Fôiskolâra, tanulni vagy tovâbbképzésre. Kâr,
hogy a vasutat, amely Szombathelyt kôtôtte ôssze a Nagy-
Ôrséggel (Felsôôr, Pinkafô, Felsôlôvô, Tarcsafûrdô), mâr
évekkel ezelôtt felszedték.

A gazdasâgi és kulturâlis kapcsolatok természetesen ma-
gukkal hoztâk a politikai engedményeket is: eltôrôlték a
vîzumkényszert és a tûristaforgalom erôsen fellendûlt. Ezek
utân a revîziôs terveket — legaldbb is egyelôre — félre kell
tenni, mert — ahogy mondani szokâs — a hatârok "spiri-
tualizâlôdtak". Tehât félretéve a hazafias elôîtéleteket, a
katasztrôfâk emlékeit, végre tudomâsul kell venni ezt a tényt,
és éppen ebbôl a felismerésbôl kell kialakitani az ûj tudatot:
az ôsszetartozâs tudatât, amelynek mâris nagyon sok szép
példâjât lâtjuk Burgenlandban.

JEGYZETEK:

1. A nyugat-magyarorszâgi kérdésrôl 1965 december 31-én a "Szabad Magyar-
sâg"-ban i-f jelzéssel cikk jelent meg, amely "Tôrténelemhamisltôk" clmmel erôs
birâlatban részesîtette a magyar emigrâciôt, mivel az un. "kelet-burgenlandi terv"-
vel mindaddig nem foglalkozott. A cikkre Homonnay Elemér a "Kanadai Magyar



Ûjsâg"-ban 1966 fcbruâr 4-én vâlaszolt. A cikk hatâsâra a szerzô —most mâr teljes
néwel — bocsânatot kért a téves vâdakért s ezzel elégtételt szolgâltatott az "ûttôrôk"-
nck: Tengler Elemér dr-nak, Falk Viktomak, Kisbamakt Farkas Ferencnek és

jômagamnak. Évekkel késôbb a clevelandi "Az Ûjsâg"-ban, néhai Kôtai Zoltdn dr.
egykori lapjâban Vdrpalotai Vilmos megismételte az elôbbi vàdakat, amelyekre
szcmclycsen vâlaszoltam. Levelemhez csatoltam Homonnay Elemér kicûnô cikkének
fénymâsolatât is. Mindettôl fûggetlenùl ûg^ érzem, valamit magam is tettem Nyugat-
Magyarorszâgért, ahol valamikor ôseim éltek. Cikkeimnek egyik eredménye éppen
a kelct-burgcnlandi terv"-vel kapcsolatos. A salzburgi "Neuland" dmû lap cikkeim
alapjân Icplcztc le ennek a tervnek atyjât Zimmerman Frigyes dr. személyében, aki
a budapesti német gimnâziumban végzett. Mint Pest-kômyéki svâbot, 1945-ben
kitelepitették. A burgcnlandi tariomânyfônôkség sajtôelôadôja lett. Ebben a minô-
ségcbcn szorgalmazia a terv megvalôsUâsât. ami Sopron, Mosonmagyarôvâr,
Szombathely, Kôrmcnd, Kôszeg és Szentgotthârd âtcsatolâsâi jelentette volna
Burgcnlandhoz. A tcrwcl szemben a montréali "Magyar Szabadsdgért Harcolô
Szôvetség" a Feiszabaditô Bizoïtsâg ûtjân emlékirattal fordult az osztrâk kormâny-
hoz. Erre az emlékiratra az akkori kùlûgyminiszter, Helmer vâlaszolt, aki hivatalo-
san elîtélte a tervct, és kijelcntette, hogy az osztrâk kormâny sem a jelenben, sem
a jôvôben ncm kivân foglalkozni a kérdéssel. Helmer vâlaszât a salzburgi Neuland is
kôzôlte. Zimmerman târsaival egyiitt ennek ellenére ûjbôl felmelegitette a tervet,
az osztrâk kormâny azonban — egyuttmûkôdési politikâjâra tôrténô hivatkozâssal —
Zimmermant azonnali hatâllyal elmozdîtotta burgenlandi âllâsâbôl. Lâsd még
Homonnay Elemér cikkét "A nyugat-magyarorszâgfi kérdés és a magyar emigrâciô*
cîmmel a Kanadai Magyar Ûjsâg 1966 februâr 4-i szâmâban (Winnipeg, Manitoba,
Kanada).

2. Macartney, C. Aylmer: Hungary and her Successors. London, 1937. Tersen,
Emile: Histoire de la Hongrie. Paris, 1955.

3. Missuray-Krug Lajos: A nyugat-magyarorszâgi felkelés. Sopron, 1938.
4. Héjjas Jenô: A nyugat-magyarorszâgi felkelés. Kecskemét, 1929. (A szerzô

Héjjas Ivân testvére.)
5. Der Spiegel, 1976. Hitler âllîtôlag napokig vârt a burgenlandi bevonulâssal,

kogy a magyar hadsereg megelôzhesse. Ez a feltevés ma mâr teljesen alaptalannak
tûnik. A németek egyébkéntsem tâmogattâk a magyar igényeket. Az elsô bécsi dôntés
alkalmâval példâul Pozsony visszacsatolâsâhoz Ribbentrop német kûlûgyminiszter
nem jârult hozzâ, holott a magyarok szâma 41% volt a tôtok 14.8%-âval szemben
(a lakossâg tôbbi része német, horvât ésegyéb volt). De nem kaptuk vissza Nyitrât sem,
ahol az 59%-os magyarsâggal szemben csak 29% volt a tôt. A mâsodik bécsi dôntés
alkalmâval Teleki Pdl kérésére az ûj hatâr a Maros vonalâig hûzôdhatott volna.
Visszakaphattuk volna Aradot (69.2% magyar és 17% olâh lakossal), Dévât, Gyula-
fehérvârt, Meggyest, Segesvârt, esetleg — kis kiigazkâssal — Temesvârt 39.5%
magyar és 14% olâh és Brassôt 35% magyar és 27% olâh lakossal. A népesség tôbbi
része Temesvârott svâb és szerb, Brassôban pedig szâsz és egyéb volt. A németek
azonban nem akartâk az olàhokat kûlônôsebben "megharagitani".

b. Gulya-Soôs Katalin'. Burgenlandazeurôpaipolitikâban. Budapest, 1971.
7. Heckenast Dezsô: Burgenland — a szabad vilâg kapuja. Toronto, Krônika

1982. évi 8. szâm. Imre Samu (szerk.): Nyelviink és Kultûrânk. Pécs, 1981. (Déd-
apâm. Heckenast Andrâs a mûlt szâzad végén magyar fôtamtô volt a mai Burgen-
landban; talânezért él bennem nosztalgia Burgenland irânt.)

8. Heckenast Dezsô: A nyugat-magyarorszâgi kérdés. Sao Paolo, 1958. (Dél-
amerikai Magyar Hîrlap Évkônyve).



9. Berlin, Jon Dale: The Burgenland Question from the Collapsc of Austria-
Hungary to the Treaty of Trianon. Madison, 1974. (University of Wisconsin kiadâsa).

10. Heckenast Hez^: A nyugat-magyarorszâgi kérdés eurôpai probléma. Toronto,
1980. (Krônika).

Gallus Sândor dr. (Nunawading, Vict., Ausztrâlia):

emigrAciôs blueprintek
ÉS A DUNA-MEDENCE ELRENDEZÉSÉNEK MÔDOZATAI

a "Studiesfor a New Central Europe" munkakôzôsségének
eszmerendszeréhen

Az irâsban bekûldôtt hosszabb tanulmânyt a tôrténet-
tudomânyi ankét ûlésén Chdszâr Ede dr. (Indiana, FA) is-
mertette. A tanulmâny elméleti fejtegetésekkel kezdôdik,
amelyek kûlônbôzô alapfogalmakat (pl. a nép és âllam fo-
galmât) batâroznak meg. Ezt tôrténeti visszapillantâs kô-
veti, amely a kôzép-eurôpai eseményeket 1848-tôl kezdô-
dôen taglalja. Ezutân keriil sor a "Studies for a New Central
Europe" cîmû folyôirat 1963-tôl 1977-ig megjelent szâma-
inak tûzetes ismertetésére, majd a folyôirat kôrûl csoporto-
sulô munkakôzôsség âllâspontjânak indokolâsâra. A mun-
kakôzôsség alapvetô felfogâsa szerint Kôzép-Eurôpâban
nem jugoszlâvok, csebszlovâkok stb., hanem szerb, horvât,
cseh, szlovâk, német, magyar, morva, roman stb. népek
élnek egyutt, ezért Kôzép-Eurôpa ûjjârendezésekor ezt a
tényt kell fîgyelembe venni.

A "Studies anyagi nehézségek miatt tôrtént megszûnése
ôta Wagner Eerenc dr. (Toward a New Central Europe) és
Varsânyi Gyula dr. (Qjuest for a New Europe) szerkesztésé-
ben jelentek meg értékes tanulmâny-kôtetek.

Az Ârpâd Akadémia tagjai kôzûl néhânyan az emlitett
kiadvânyokban a kôvetkezô tanulmânyokat kôzôlték:

Chdszâr Ede dr.: The Place of East Central Europe in
Western Civilization. (Wagner: Toward a New Central
Europe, 1978., pp. 104-102.)

— The Possibility of Neutralized Zone in Central Europe.
(Studies, Vol. 2, no. 1, 1967/68, pp. 9-14.)

Gallus Sândor dr.: Cultural Plurality and the Study of
Complex Societies in Anthropology. (Vol. 3, no. 2, 1972,
pp. 28-47.)



— Facts and Documents. (Vol. 3, no. 2,1972, pp. 59-73.)
Kardos Talbot Béla dr.: Régional Federalism or a New

Cataclysm? (Studies, Vol. 2, No. 1, 1967/68, pp. 20-32.)
— Nations of the Danubian Area Over a Hundred Years:

1867-1967. (Studies, vol. 2, no. 2, 1967/68, pp. 37-62.)
Varsdnyi Gyula dr.: Ethnie Law. (Studies, vol. 3, no. 1,

1971-72, pp. 64-72.)
— International Régime of the Danube. Its Past and

Présent. (Studies, vol. 3, no. 2, 1972, pp. 7-18.)
— Introduction to the Quest for a New Central Europe.

(Q.uest, 1978, pp. 1-16.)
— The Légal Aspect: Concurrent Jurisdiction. (Qjuest,

1978. pp. 246-254,)
— Diffused Minorities. Bones of Contention or Building

Blocks? (Studies, vol. 4, no. 1-2, 1877, pp. 8-20.

Padânyi-Gulyds Jenô a "Studies" szerkesztôje volt.
Vitéz Kaczvinszky Pâl dr. és Szdsz Béla dr., az Arpâd
Akadémia volt elnôke pedig a "Studies" elinditâsa kôriil
szerzett kimagaslô érdemeket.

HOZZÂSZÔLASOK

A tôrténettudomânyi ankét elôadâsait mindkét nap tôbb
szakavatott hozzâszôlâs kôvette. Ezekben kiilônbôzô részlet-
kérdéseket intéztek az elôadôkhoz, ûj szempontokkal és
adatokkal egészitették ki az elôadâsok megâllapitâsait, nem
e.gyszer szakirodalmi termékekre hîvtâk fel a hallgatôsâg

fi.gyelmét. A minden tekintetben magas szînvonalû vitâk-
ban a kôvetkezôk vettek részt:

Aes Imre dr., Bajsay Jôzsef, Ballô Istvdn dr., Boùseninné
Mdté Ilona (Washington, DC), Datas Rezsô dr., Fazakas
Ferenc (San Francisco, CA), Homonnay Elemér, Kônnyû
Ldszlô (St. Louis, MO), Lelbach Antal dr., Luddnyi Andrds
dr. (Ada, OH), Makkai Âddm dr., (Chicago, IL), nt. Mihdly
Ferenc dr. (Toronto, Ont., Kanada), Nddas Jdnos dr., Peklô
Mdria és Zdhony C. Botond.

A tanâcskozâsi elnôk tisztségét mindkét nap az Arpâd
Akadémia fôtitkâra, SomogyiFerenc dr. lâtta el.



Tôttôsy Ernô dr. (Brûsszel, Belgium):

MAGYARORSZÂG ÉS A HELSINKI ZÀRÔOKMÂNY

(A szôvegben a "Zârôokmdny" szôt ZO, a vele azonos értelmû
"okmâny" szôt pedig O betûvel rôviditjûk. A szerkesztô.)

1975 augusztus 1-én harmincôt âllam- és kormânyfô
gyûlt ôssze a finn fôvâros Finlandia termében. Az eurôpai
biztonsâgi és egyiittmûkôdési konferencia ZO-ât îrtâk alâ a
televîziôk fényében. Nem "egyezmény"-t, még csak nem is
"chartâ"-t, hanem csupânZO-t.

Albânia kivételével jelen volt az ôsszes eurôpai âllam
képviselôje. Kôziilûk kilenc âllam kevesebb lakossal rendel-
kezik, mint az Erdélyben jogfosztott magyar népcsalâd.

Az Egyesûlt Âllamokat képviselô Ford elnôknek tulajdo-
nîtjâk azt a mondâst, hogy az "aktât nyugodtan alâirhatjuk,
ûgysem kôtelez". Kanada volt a mâsik nem eurôpai âllam,
amelyik Eurôpa "biztonsâga" kérdésében helyet kapott az
alâirôk kôzôtt.

Senkinek sem tûnt fel (és ha feltûnt volna is, ki merte
volna kifogâsolni), hogy a kommunista orszâgokat "alâîrâsi
joggal" a pârtfôtitkârok képviselték, akiknek nem volt alkot-
mânyadta alâîrâsi joguk. Pârtfôtitkârok ugyanis még a kom
munista alkotmâny értelmében sem képviselik az orszâgot, ha
nemzetkôzi jogilag fontos âllamaktusrôl van szô.

Bulgâria, Csehszlovâkia, România és Magyarorszâg pârt-
fôtitkârai legalâbb megadtâk alkotmânyos jogcîmùket is, sot
Ceausescu kizârôlag mint a român szocialista kôztârsasâg
elnôke îrta alâ azO-t.

Brezsnyev friss, jôkedvû és megelégedett volt. Beszéde alatt
(minden orszâg képviselôje 20 percet kapott) Casaroli, a
Szentszék blboros âllamtitkâra elnôkôlt. "Nincs gyôztes és
legyôzôtt" — hirdette Brezsnyev, hiszen tudta, hogy az
enyhûlés kanonizâlâsânak ezekben a pillanataiban as SS 20
rakétâk mâr elkészûltek s lassan elfoglaljâk ôrhelyeiket.

A nyugati kôzvélemény részben reményekkel és vârako-
zâssal telt el, részben komoly szkepticizmussal fogadta a ZO-t.
A Szovjetuniô és csatlôsai ûdvrivalgâssal dicsôîtették.

Vajon nem tévedtek mindketten?
Vajon a hiânyos, de ugyanakkor szôszâtyâr O nem tar-



talmazna olyan rendelkezéseket is, amelyek végzetesen kel-
lemetlenek a szovjet gyarmatbirodalom szâmâra?

Kétségtelen, hogy a ZO nem nemzetkôzi jogi remekmû. A
felesleges ismétlések, bôbeszédû kitérések, a szôvegmagyarâzat
hiânyai mind megtalâlhatôk benne. De létezik. Nemzetkôzi
jogforrâsi jellege vitathatô. Egyes felfogâsok szerint "quasi-
jogforrâs". Mâs vélemény szerint "a helyes magatartâs
kôdexe".

Elvitathatatlanul ott szerepel azonban az 0-n a 35 alâ-
irâs. Ez pedig nem a televîziôk tréfâja volt, hanem olyan
mordlis elkôtelezettség, amely ha kevesebb is, mint a ratifikâlâs
formalitâsa, sokkal tôbb, mint elavult szerzôdés.

Az O szôvegét el kell vonatkoztatnunk a szovjet ravasz-
sâggal és ûgyességgel hozzâragasztott kôdôsitéseitôl, a téves
magyarâzatoktôl, szândékos ferdîtésektôl. Szôvegének —
vagyis a nemzetkôzi jogilag "quasi-jogforrâsnak" tekinthetô
(alâîrt) szôvegnek és a hozzâ fûzôdô morâlis kôvetkezmé-
nyeknek —ugyanis félelmetes ereje van.

Ez a félelmetes erô a nemzetkôzi jog szabatosan megha-
tarozott alapelveinek a rôgzûése, amelynek betartâsa a szovjet
?<yarmatbirodalom azonnaliszétbomlâsât vonnd maga utdn.

Eetartdsa megteremtené — ami bennûnket érdekel —
Magyarorszâg fûggetlenségét és belsô politikai szabadsâgât.
i^egteremtené az elnyomott magyar népcsalâd emberi joga-
inak érvényesîtését a hatârokon tûl.

Ebbôl a szempontbôl kelI tehât vizsgâlat alâ venni a részben
pongyola és szôszâtyâr, de a lényeçben kitûnôen felhasznâl-
hatô ZO-t.

Az elsô kosdr

Politikusok, jogâszok és ûjsâgirôk nyilatkozataiban és
îrâsaiban sokszor elhangzik a ZO fejezeteit "kosâr" (basket)
néwel jelôlô meghatârozâs. Ekként ment ât a kôztudatba
a legtôbbet emlegetett "III. kosâr", amely tulajdonképpen
nem is harmadik, hanem negyedik.

Még nagyobb tâjékozatlansâgra vall a "III. kosâr"-nak,
mmt az "emberi jogok" fejezetének az emlegetése (sajnos,
i.Çen sokszor vezetô politikusok szâjâbôl is), holott ennek a
kosâr '-nak az "emberi jogok"-hoz semmi kôze. Ez a sokszor



hivatkozott "III. kosâr", ahogy fejezetcîme is vilâgosan ki-
fejezi az "emberiességi és egyéb teriileteken" megvalôsithatô
"egyûttmûkôdés"-t szabâlyozza. Sajnos, a politikai dilettâns
had nem tud kûlônbséget tenni jog és egyûttmûkôdés, emberi
és emberséges kôzôtt. Igy lett lassan a szovjet félremagyarâ-
zâs kitûnô hatâsâra a sovâny és homâlyos rendelkezéseket
tartalmazô III. kosâr az "emberi jogok" kôvetelésének szim-
bôluma.

Mindez a jogi és szôvegmagyarâzati zûrzavar annak a
felûletességre hajlamos kornak fényképe, amelyben élûnk.

A jogi elvek helyét dilettâns ûjsâgîrôk kommentârjai vették
bérbe, a nemzetkôzi jogi fogalmakat pedig a "hâtsô gon-
dolatok" politikai érvekké emelt zûrzavara vâltotta fel.

A ZO természetesen seholsem beszél "kosâr"-rôl és kôzel 60
nyomtatott oldalt kitevô szôvege vilâgosan megkûlônbôzteti
Eurôpa biztonsâgât az eurôpai egyûttmûkôdéstôl.

A négy "kosâr" a ZO négy fejezete.
Az elsô fejezet — "az elsô kosâr" — a leglényegesebb.

Sajnos. errôl esik legkevésbé szô, pedig ez fogalmazza meg
azokat az "alapelveket", amelyeknek az alâirô âllamok egymâs
kôzôtti "kapcsolatâban irânyadôk"-nak kell lenniûk. Ezeknek
az "alapelvek"-nek a hivatâsuk, hogy "megerôsitsék a nem
zetkôzi békét (lâsd Afganisztânt), biztonsâgot (lâsd az egy-
oldalûan elhelyezett SS 20 rakétâkat) és az igazsâgossâgot
(lâsd Lengyelorszâgot stb.)".

Annak ellenére, hogy a fejezet bevezetôje — a cimhez
hasonlôan — az "âllamok kôzôtti kôlcsônôs kapcsolatok"
vezérlô elveirôl beszél, a szôveg azt is hangsûlyozza, hogy az
alâîrô âllamok ûnnepélyesen kijelentik azt az elhatârozâsukat,
hogy tiszteletben tartjdk és megvalôsûjdk" a kinyilatkozta-
tott alapelvek ôsszességét, mert azok "elsôrendûjelentôségûek"
(primary significance).

A kilenc szakaszbôl hat a nemzetkôzi jog minden civilizâlt
nemzetre érvényes rendelkezéseinek az ûjra fogalmazâsa.

Az âllami szuverénitâs (I), a fenyegetés és erôszak alkal-
mazâsa (II). a hatârok sérthetetlensége (III). az âllam teruleti
integritâsa (IV). a vitâk békés rendezése (V). a belûgyekbe
valô be nem avatkozâs (VI). mind olyan ismert nemzetkôzi
jogi fogalom. amely felett elsiklott a szovjet diplomâcia. hiszen
semmi ûjdonsâgot sem tartalmaz. A "belûgyekbe valô be



nem avatkozâs" az egyetlen szakasz, amelyre nagy gondot
fordîtott a szovjet kûlpolitika, hiszen ezzel a varâzsigével véli
kiûzni mindazokat a kellemetlen szellemeket, amelyek a
kôvetkezô két szakasz (a VII és a VIII) keretébôl lépnek elô.

Ennek a két szakasznak ugyanis semmi kôze az "âllamok
egymâs kôzôtti kapcsolataihoz", mert kifejezetten "az emberi
jogok és alapvetô szabadsâgjogok tiszteletben tartâsât, a
gondolât, a lelkiismeret, a vallâs és hit szabadsâgât" (VII)
és "a népek ônrendeikezési jogât" (VIII) deklarâlja.

Joggal feltehetô a kérdés, hogy mit keres ez a két szakasz az
âllamok kapcsolatâban irânyadô alapelvek" kôzôtt?

A ZO VII. szakasza akként kezdôdik, hogy a "részt vevô
(alâîrô) âllam tiszteletben tartja az emberi jogokat és az
alapvetô szabadsâgjogokat, elômozdîtja és bâtoritja az âllam-
polgâri, politikai, gazdasâgi, târsadalmi, kulturâlis és egyéb
jogokat és az emberi méltôsdgbôl fakadô szabadsâgjogokat".
Ez nem âllamkôzi kôtelezettségvâllalâs, hanem az âllamnak az
egyénnel szemben vâllalt kôtelezettsége.

A Szovjetuniô nem vette volna észre, hogy a VII. és VIII.
szakasz (az egyéni és a nemzeti szabadsâgjogok vilâgméretû
ujrakodifïkâlâsâval) ôriâsi csapdât jelent? Lebecsiilte volna
azoknak a betûknek az értékét, amelyeknek a létrejôttéért
annyi konferenciât és vodkât âldozott?

Btzott abban a jôl bevâlt taktikâban, hogy a megvalôsît-
hatatlan "lényeget" elfeledteti a "lényegtelen" vagy kevésbé
lényeges. Se az emberi jogok teljességét, se az ônrendeikezési
jog gyakorlâsât — vagyis a lényeges alapelveket — a szovjet
impérium nem tudja és nem is akarja biztositani. Ezek olyan
maximalista" igények, amelyeknek kikényszeritésére nem

ad lehetôséget sem a nemzetkôzi jog, sem a ZO.
A nemzetkôzi jog alapelveinek érvényesitését a kényszer-

eszkôzôk hiânya vitte és viszi csôdbe.
Ha nincs hatalom, amelyik a jogszabâlysértést megtorol-

hatja, ha nincs erô, amelyik az âllam "jogâllamhoz méltô"
viselkedését kikényszerîtheti: minden irott jogszabâly csak
jâmbor ôhaj marad.

Az irott jog felett, a morâlis elkôtelezettségek hatârain a
politikai hatalom âll ôrt. Ha ez a politikai' hatalom — mint a
szovjet gyarmatok esetében — sajât kényére-kedvére értel-
mezi a jogot és a morâlt, akkor csak a kôzvélemény megbé-



lyegzése, bojkott, blokâd, szankciôk tudnâk a jogâllamhoz
méltô magatartâst kikényszeriteni. Mert vannak a szabad
âllamok kezében hathatôs eszkôzôk, amelyek semmiképpen
sem igénylik a fegyverek szankciôjât.

Nem igaz az a szovjet âllîtâs, hogy a jogsértô âllamot ki-
zârôlag az âllamok "ultima ratio"-jâval, a fegyveres beavat-
kozâssal lehet észre térîteni.

Ennek a kérdésnek a târgyalâsa kûlôn tanulmânyt igé-
nyel. Meg kell elégedniink annak a ténynek rôgzîtésével,
hogy a Helsinki ZO esetében — még ha annak egyes âllamok
"quasi-jogforrâs" jelleget adtak is — egyetlen alâirô âllam
sem ment odâig, hogy az O-t szâmtalan pontjân megsértô
Szovjetuniôt, az O tiszteletben tartâsâra és "az alapelvek
megvalôsîtâsâra" bârmi szankciôval kényszeriteni akarja.

Felmerûl a kérdés: érdemes-e mindezek utân ûgy tekin-
teni erre az 0-ra, mint az elnyomott egyének emberi jogait
és az elnyomott népek és népcsoportok ônrendelkezési jogât
biztosîtô "reményforrdsral Amennyiben nem is teljességgel
"jogforrâs", megmarad-e legalâbb "reményforrâs"-nak az
elnyomottak szemében?

Mert ha ez nem îgy volna, akkor kâr egyetlen szôval is
tovâbb elemezni a ZO bennûnket érdeklô I. és III. kosarât,
vagyis az emberi jogokat, az ônrendelkezési jogot és a III.
kosârban fellelhetô "eszmék és személyek szabad vândorlâsât".

Az "emberijogok"

Hangsûlyozom, hogy az "emberi jogokat" hiâba keressûk
a III. kosâr "emberiességi", karitativ, csalâdegyesîtési vagy
turisztikai rendelkezéseiben, mert azokat az I fejezetnek
(kosârnak) VII. szakaszâban talâljuk.

A VII. szakasz — az ENSz-nek az "Emberi Jogok Egyetemes
Deklarâciôja" alapjân — tôkéletes meghatârozâsât nyûjtja
annak, amit az emberi szabadsâgjogok (gondolât, lelkiismeret,
vallâs, politika, gazdasâgi, kulturâlis szabadsâgjogok) terû-
letén az âllamtôl elvârhatunk.

Nyilvânvalô, hogy a szovjet-gyarmat Magyarorszâg egyet
len pontban sem felel meg a ZO-ban meghatârozott kôte-
lezettségének. Ez az âllîtâs nem az emigrâciôban faragott
kôzhely, hanem igen kônnyen bizonylthatô valôsâg.



Bizonyûhatô nemcsak a magyarorszâgi rendszer, mint
âllamhatalom, jogot és morâlt sértô gyakorlatdval, hanem —
ami még sûlyosabb — a fennâllô "alkotmâny" és a kommu-
nista târsadabni rend védelmét szolgâlô bûntetô-, polgâri
és csalâdjogi tôrvényszôvegekkel, amelyek minden kom-
mentâr nélkûl — szinte szâraz felsorolâsban — megdôbbentô
vâdiratok a magyarorszâgi rendszer alapvetô jogszabâlyainak
a ZO rendelkezéseivel valô szembenàllâsdrôl.

Ezeket a nemzetkôzi jogsértéseket — ha mâs csoportosî-
tâsban is — mâr a szabad vilâg delegâciôi és kormânyai elé
terjesztette az Eurôpai Szabad Magyar Kongresszus az 1978-as
belgrâdi "felûlvizsgâlô" konferencia (review conférence) al-
kalmâval 4 vilâgnyelven (angolul, franciâul, németûl és
hollandul).

Hasonlô ôsszefoglalâst nyûjtottunk 1980-ban a madridi
konferencia delegâciôinak abban a kôzôs emlékiratâban,
amely angol nyelven Eurôpa, az Egyesûlt Allamok, Kanada,
Dél-Amerika és Ausztrâlia magyar szervezeteinek a kôzôs
emlékirata volt.

Politikai "egyenlôség"

A munkâsosztâly marxista-leninista pârtja a târsadalom
vezetô ereje" — mondja az 1972. évi ûj magyar alkotmâny.
A korâbbi (1949-es) alkotmâny ilyen rendelkezést egyâlta-
lân nem tartalmazott.

Az "alaptôrvény"-nek tekintett alkotmâny ezzel az intéz-
kedéssel kizârja a kommunista pârttôl eltérô ideolôgiâval
rendelkezô pârtok alakulâsât és kodifikdlja az egypdrt-
rendszert.

A 2. szakaszban deklarâlja, hogy a "târsadalom vezetô
osztdlya a munkâsosztâly". Ez az osztdly-apartheid a pârt-
kizârôlagossâggal pârosulva a "proletârdiktatûra" meg-
teremtése és intézményesitése, ahogy az 1979-es Bûntetô-
tôrvénykônyv âltalânos indokolâsa kifejezésre is juttatja.

Ennek a privilégizâlt pârt-hatalomnak îrâsbeli bizonyî-
téka az 1966-os Pârthatârozat 30. pontja, amely kikôti, hogy
az "âllami vezetôk, kôzintézmények, tëmegszervezetek és
fegyveres erôk teljes felelôsséggel tartoznak a Pârt vezetô
funkcionâriusainak, akik az ûgyekben joghatôsâggal ren-
delkeznek. "



Valldssza badsds

A magyarorszâgi alkotmâny 63. szakasza szerint;
"A Magyar Népkôztârsasâg biztositja az âllampolgârok

lelkiismereti szabadsâgât és a vallâs szabad gyakorlâsânak
jogât.

A lelkiismereti szabadsâg biztosîtâsa érdekében a Magyar
Népkôztârsasâg az egyhâzat kûlônvâlasztja az âllamtôl. "

Ez a fogalmazâs ebben a formâjâban sem kielégitô.
Ellentétben a ZO VII. szakaszâban (emberi jogok) idézett
Egyetemes Emberi Jogok Deklarâciô-val, nem tartalmazza a
"vallâs tanîtâsânak" szabadsâgât (18. szakasz).

II. Jânos Pâl pâpa 1980 szeptember 1-én terjedelmes
okmânyt kûlddtt a madridi értekezleten részt vevô 35 âllam-
fôhôz. Ebben az okmânyban a pâpa vilâgosan kifejezte,
hogy a vallâsszabadsâg koncepciôja megkôveteli

személyi vonatkozâsban: a szûlôknek azt a jogât, hogy
vallâsi meggyôzôdésiiknek megfelelô iskolâban neveltessék
gyermekeiket,

kôzôsségi vonatkozâsban: ha a vallâsos szervezetek lét-
jogosultak, akkor szabadsâgot kell biztosîtani a teolôgiai
nevelésnek, kônyvek kiadâsânak, a hit tanîtâsânak, a pap-
neveldéknek, a vallâsos nevelésnek s a tômegtâjékoztatâs (sajtô,
râdiô, televîziô) szabad hasznâlatânak.

Magyarorszâgon se az alkotmâny, se a tôrvény, még
kevésbé a hatalmi rend âltal megfélemlitett egyhâzi hierarchia
nem képes a vallâsszabadsâgnak a ZO szellemében tôrténô
biztosltâsâra.

Az I972-es alkotmâny szôvege rossz és hiânyos.
Az Âllami Egyhâzûgyi Hivatal létezése jogi abszurdum,

hiszen az egyhâzak kûlônvâlasztâsa az âllamtôl formailag is
kizârja egy âllami "felûgyeleti hatôsâg" létezését. Még kevésbé
azokat a szellemi, anyagi és rendôrhatôsâgi visszaéléseket,
amelyeknek felsorolâsa azért nehéz, mert életveszélybe so-
dornâ ma is az egyhâzi hierarchia egyes tagjait.

Jogi abszurdum a "Csalâdjogi tôrvény" (75. szakasza),
amelyik a "szûlô kôtelességévé teszi gyermekének szocialista
szellemben nevelését."

Az Allami Egyhâzûgyi Hivatal jogtalan terrorja mega-



kadâlyozza a szerzetesi és papi noviciâtus kifejlôdését, mert
numerus claususokhoz kôti a jelentkezôk szâmât.

Az intézményes hideg einyomâs kôvetkezménye, hogy a
katolikus hierarchia âltal hirdetett "kis lépések politikâjât"
a kôzvélemény a nagy "ballépések" sorozatânak itéli meg s
szakadâs âll be vezetôk és vezetettek kôzôtt. Szâmos irâsban

rôgzîtették mâr a vâdat, hogy az âllamhatalom a "vallâs
felszâmolâsât a pûspôkôkre és papokra bizta."

A bâziskôzôsségek — és fôleg azoknak apostoli lelkûletû
vezetôje, Bulânyï Gyôrgy ellen indîtott "Galilei-parôdiâk"
bizonyîtjâk, hogy a félelem komplexumâtôl szahadulni kép-
telen egyhâzi vezetés a politikai hatalom jâtékszerévé vâlt.

A papnôvendékek létszâmânak korlâtozâsa, a kényszer
âthelyezések mâs plébâniâra, a kûlfôldi szubverziôra valô
fclbûjtâs, a hivek templomlâtogatâsânak politikai és gazdasâgi
szankciôkkal valô korlâtozâsa mindmegannyi példâja annak
a szomorû képnek, ami a hangzatos propagandafûggôny
môgôtt rejtôzik.

Bizonyiték van szâmtalan; de a megtorlâstôl valô félelem
miatt nincsen môdunkban felsorolni a tanûkat. Marad tehât
bizonyîtéknak maga a tôrvényszôveg és maradnak azok a
példâk, amelyeknek szenvedô alanyai a propagandafûggôny
môgûl a nyilvânossâg elé léptek.

(Az Eurôpai Szabad Magyar Kongresszus 1980-as madridi
és az Eurôpa Tanâcs és Parlament elé terjesztett angol nyelvû
emlékirat felsorol tôbb konkrét esetet.)

Sajtôszabadsâg

Az alkotmâny 64. szakasza a "szôlâsszabadsâgot, a sajtô-
szabadsâgot és a gyûlekezési szabadsâgot a socializmus a nép
érdekeinek megfelelôen biztosîtja. "

De ki mondja meg azt, hogy mi âll a "szocializmus és a
nép" érdekében? Nyilvânvalôan ugyanaz a politikai hatalom,
amelyikkel "szemben" a sajtô szabadsâgânak érvényesûlnie
kellene.

Mivel a ZO az "emberi jogok" részletes kôrûlîrâsâban
az Emberi Jogok Egyetemes Deklarâciôjâra utal, igy annak
szôvege lehet csak irânyadô. A 19. szakasz semmiféle "érdek"-
nek sem rendeli alâ a "vélemény és szôlâs" szabadsâgât, amely
"magâban foglalja azt a jogot, hogy senkit se hâborgassanak



véleménye alapjân és kutathassa, elfogadhassa, és terjeszt-
hesse hatârokra tekintet nélktil az informâciôkat és eszmé-

ket, bârminô kifejezésmôdot vâlaszt."
Miként valôsulhatna meg a szôlâsszabadsâg és annak

îrâsos formâja, a sajtôszabadsâg olyan rendszerben, amely
tôrvényileg biztositja a politikai hatalom "érdekvédelmét"
és sajât kezében tartja az ôsszes ûjsâgot, kiadôt, râdiôt és
televîziô-âllomâst? Minden, ami nyomtatâsban megjelenik —
még ha egyszerû sokszorositâs is — az âllami hatôsâg enge-
délyéhez van kôtve (1959-es 4. tôrvény és az 1966-os tôrvény).

Miképpen gyakorolhatnâ emberi jogât az a magyar
âllampolgâr, aki "véleményének terjesztése esetén" (lâsd az
Emberi Jogok Egyetemes Deklarâciôjât) kiteszi magât an
nak, hogy irâsban elkôvetett izgatâs miatt 2-8 évig tartô
bôrtônbûntetéssel bûntetik (izgatâsért)?

De ha mindez nem volna elég, akkor még hozzâtehet-
jûk a Bûntetôtôrvénykônyv 3. szakaszât, amely magyar
âllampolgârt még kûlfôldôn is bûntetbet minden olyan cse-
lekményért, amely a "magyar tôrvény szerint bûncselekmény. "

Hogyan lehetne elvârni ezek utân, hogy szôban vagy
irâsban a turista magyar âllampolgâr ôszinte véleményt
mondjon a "valô" magyar helyzetrôl?

A magyarorszâgi sajtôban nincs helye semmiféle szabad
politikai pluralizmusnak. Ellenkezôleg: a rendszer egyik kitûnô
illusztrâciôja a Bûntetôtôrvénykônyv "izgatâs"-i szakasza.
Ennek a 148. szakasznak és a miniszteri indokolâsnak az
elemzése magyarâzatot nyûjt annak a "szocialista és népi
érdek"-nek a megértésére, amelynek alâ van vetve minden
magyar âllampolgâr "szôlâs-, sajtô, és gyûlekezési" szabadsâga.

"Az izgatâs âllam elleni propagandât és agitâciôt, han-
gulatkeltést jelent, amelynek célja gyulôletkeltés szocialista
âllamunk tômegbefolyâsânak gyengîtése" — mondja a mi
niszteri indokolâs.

"A Magyar Népkôztârsasâg alkotmânyos rendje meg-
jelôlés magâban foglalja az Alkotmâny alapelveit" — folytatja
ez a tanulsâgos eszmefuttatâs —, de "magâban foglalja azokat
az âllamhatalmi és âllamigazgatâsi szerveket, târsadalmi
szervezeteket és szervezési formâkat is, amelyeken âllamunk
szervezete és târsadalmi berendezkedése nyugszik. îgy a Pdrtot
(elsô helyen), az Orszâggyûlést, az Elnôki Tanâcsot stb."



A miniszteri indokolâs "alkotmânyos rend"-jének felso-
rolâsâban nemcsak a KISZ, a Hazafias Népfront, a szôvet-
kezeti mozgalom, hanem a "stb." is szerepel. Tehât min-
denki, akit az âllamhatalom a sajât "érdek"-csoportjâhoz
sorol. El lehet-e képzelni ennél bizonytalanabb, képtelenebb
meghatârozâst?

A vélemény- és szôlâsszabadsâg emberi jogainak kodifi-
kâlôi sohasem gondoltak arra, hogy politikai diktatûra
ellenében az "olvasds szabadsdgdt" is meg kell majd védeni.
A jelenlegi Magyarorszâgon erre kétfajta intézkedés szolgâl-
tatja a. ZO szellemének megsértésére a bizonyîtékot: a nyu-
gati sajtôtermékek visszakûldése és a Széchenyi Kônyvtâr
"zârolt anyag"-ânak olvasâsi korlâtozâsa.

Szervezkedésï szabadsdg

A ZO-ban és az Emberi Jogok Egyetemes Deklarâciôjâ-
nak 20. szakaszâban foglaltakkal kapcsolatban az alkotmâny
65. szakasza szerint: "A Magyar Népkôztârsasâg biztosîtja
az egyesiilési jogot. Az egyesûlési jogot tôrvény szabâlyozza."
"A szocializmus rendjének és vîvmânyainak védelmére...a
dolgozôk szakszervezeteket, nôi, ifjûsâgi és mas tômegszer-
vezeteket hoznak létre", — mondja a 2. bekezdés, amely ezzel a
"szocialista" garanciâval teljesen illuzôrikussâ teszi a megelôzô
jogokat. Nem is jelent meg egyetlen "tôrvény" sem, amelyik
engedélyezte volna cserkészet, vallâsi vagy kulturâlis egye-
sûletek létesîtését. A kommunista szervezetek monopôliuma
lehetetlenné teszi a ZO szellemében megvalôsulô egyesûle-
teket.

A nemzetikisebbségekjogai

A ZO VII. szakasza emberi jogi védelmet Idvân nyûjtani
az alâîrô âllamok terûletén tartôzkodô "nemzeti kisebbsé-
geknek."

A szabad magyarsâg — nevezzûk politikai emigrâciônak —
egyik legforrôbb sziviigye azoknak az elszakitott magyarok-
nak a sorsa, akiket a kommunista elnyomâson felûl a bete-
.ges âllami sovinizmus is ûldôz.

A szabad nyugat-eurôpai âllamok sajât kisebbségi prob-
lémâi (îrek, baszkok, korzikaiak stb.) megnehezîtik ennek a
kérdésnek napirenden tartâsât.



A Szovjetuniônak alapos okai vannak arra, hogy ezt a
kérdést minden kôriilmények kôzôtt agyonhallgassa, mert

1. egész lakossâgânak fele nem orosz;
2. nem kîvân egyenetlenséget szîtani csatlôsai kôzôtt;
3. a legsûlyosabb sérelem — România — esetében el

akarja kerûlni a magyar-român ôsszeûtkôzést, mivel egyrészt
jutalmaznia kellett Româniât 1956-ban tanusîtott "hûségé-
ért", mâsrészt a leghîvebb sztalinista terrorâllama belsô
strukturâjânak megbolygatâsa jelentôs veszélyeket rejtene
magâban.

A harmadik érdekelt fél természetesen s magyarorszdgi
hatalom volna, hiszen annak elemi kôtelessége a hatârokon
tûl élô magyarsâg védelme. Ennek a kôtelességének azonban
a rendszer messzemenôen nem tesz eleget. Ez a magatartâs
is annak bizonyitéka, hogy a ZO szellemében a jelenlegi Ma-
gyarorszâg ennél az oknâl fogrva sem tekinthetô szuverén
âllamnak.

A passziv nyugati magatartâs, az ellenségesen hallgatô
szovjet âllâspont és a szolgalelkûen paralizâlt magyar rend
szer az a hârom diplomâciai és nemzetkôzi jogi erô, amelyik
cselekvésre jogosult.

A cselekvés hiânyâban a diplomâcia margôjâra szorult
magyar politikai emigrâciô az egyetlen tényezô, amelyik szîvén
viseli a hatârokon kîviil élô magyar elnyomottak sorsât. A
cikkek, konferenciâk, emlékiratok, politikai intervenciôk
garmadâja igyekszik legalâbb az érdeklôdést fenntartani
a magyar "kisebbség^i probléma" irânt.

A helsinki ZO elsô belgrâdi konferenciâja elé mind az
Eurôpai Szabad Magyar Kongresszus, mind a magyar emig-
râns tagsâggal rendelkezô "Tengerentûli és Kelet-Eurôpai
Menekûltek Eurôpai Federâciôja" beterjesztette emlék-
iratât.

A madridi felûlvizsgâlô konferencia elé terjesztett angol
nyelvû alap-emlékirat és a Committee for Human Rights in
Rumania, valamint a National Committee of Hungarians
from Czechoslovakia beadvânyai ûjabb fontos âllomâsai vol-
tak a ZO szelleméért kûzdô magyar politikai emigrâciô erô-
feszîtéseinek.

Természetesen a ZO konferenciâi nem az egyetlen utat
jelentik. A nemzeti kisebbségek jogainak napirenden tar-



tâsa elengedhetetlen feladat. Az Eurôpai Magyar Kongresszus
intervenciôi az Eurôpa Tanâcs és az Eurôpa Parlament kere-
tében csakûgy, mint az Eszak-Amerikai Koordinâlô Bizottsâg
tevékenysége az Egyesûlt Âllamok kûlugyminisztériuma,
szenâtusa és képviselôhâza felé azt a bûnôs hiânyt igyekez-
nek pôtolni, amit a magyarorszâgi hatalmi rendszer elmulaszt.

Az ônrendelkezésijog

A ZO I fejezetének VIII. szakasza csaknem ugyanazokkal
a szavakkal hatârozza meg az "ônrendelkezési jog"-ot, mint
az 1941-es Atlanti Karta vagy az 1945-ôs jaltai Deklarâciô:
"Minden népnek bdrmikor jogâban âll, hogy amikor akar-
ja, teljes szabadsâgban hatârozza meg belsô és kûlsô politikai
stdtusât bârmi kûlsô beavatkozâs nélkûl (ZO VIII. szakasz,
2. bekezdés).

Ez a szakasz vâlasz azoknak a pesszimistâknak, akik csak
negatîv elôjellel bîrâljâk a ZO-t. Ez a szakasz ugyanis biz-
tosîtja a magyar nép szâmâra azt az elidegemthetetlen jogot,
liogy "bârmikor" — kûlsô beavatkozâs nélkûl — olyan po-
litikai rendszert vâlasszon, amilyent akar. Nem igaz tehât
az a tévhit, hogy a helsinki ZO "eladta" a kelet- és kôzép-
eurôpai népeket és stabiliztâlta azt a politikai és târsadalmi
rendet, amelyet a szovjet fegyverek tartanak fenn.

A magyar népnek van ezenkivûl egy igen fontos nem-
zetkôzi jogi érve: az 1956 november 9-i és az azt kôvetô ENSz
hatârozatok, amelyek éppen a fenti meghatârozâs szellemé-
ben utasitottâk a Szovjetuniôt csapatai kivondsdra és ENSz
ellnôrzése alatti vdlasztdsok megtartâsâra a politikai rendszert.

Vajon miért ne volna igaz az a tétel, hogy a sok részében
rossz és szerencsétlen ZO-nak van olyan nemzetkôzi jogilag
érvényes rendelkezése, amely a magyar nép teljes politikai
szabadsâgânak a "kartâja"?

Az "ônrendelkezési szakasz" az ENSz alapokmânyânak
a tiszteletbentartâsâra hivatkozik. Teljes jogerôre emeli tehât
az ENSz-nek a magyar ûgyben hozott hatârozatait, amelyeket
mâig sem hajtott végre se a Szovjetuniô, se a magyarorszâgi
hatalom.

A jogerô persze még nem politikai valôsdg. Ehhez a vi-
lâgpolitika erôinek olyan beavatkozâsâra van szûkség, amelyek



békés eszkôzôkkel kényszeritik a jogsértôket, hogy ne âllja-
nak a magyar nép ônrendelkezési jogânak szabad gyakorlâsa
ûtjâba.

A "szocialista megvâltoztathatatlansâg" elméletét, amely a
szovjet politika kétségtelen hâtsô gondolata, a jôhiszemû
pesszimizmus hajlandô akként elkônyvelni, mint a "hatârok
integritâsânak és sérthetedenségének" analôgiâjât. Holott a
ZO éppen az ellenkezôjét tartalmazza.

A "szocialista megvâltoztathatatlansâg", a "testvéri se-
gîtségnyûjtâs" hruscsovi és brezsnyevi doktrina, ugyanolyan
"mitosz", mint a jaltai "két részre osztâs elmélete."

Ha elfogadjuk valôsâgnak, akkor valôsâg lesz belôle.
Beleugrunk a szovjet politika csapdâjâba és ha egyetlen szô
sem igaz a jaltai kettéosztâs nemzetkôzi jogi okmânyaibôl,
mert okmânyszerûen sohasem volt semmiféle kettéosztâs, a
szovjet egyoldalû hatalmi ténye kôvetkeztében valôsâg lesz
belôle.

A ZO nem tartalmaz tehât semmiféle "szocialista sérthe-
tetlenség"-et, nem erôsîtette meg Jaltât (illetve annak "hamis
mîtoszât") és nem adta el senkinek a kelet- és kôzép-eurôpai
népeket.

Az G egyedûl érvényes szôvege alapjân ennek a szovjet
sugalmazâsû vâgyâlomnak az ellenkezôje igaz.

Hogy mennyire szovjet "ônigazolâs" és mitosz-faragâs a
"szocialista sérthetetlenség teôriâja, annak példâja a Német
Demokratikus Kôztârsasâggal megkôtôtt "barâtsâgi és kôl-
csônôs segîtségnyûjtâsi egyezmény" szôvegébe âgyazott meg-
âllapîtâs, amely védelmet nyûjt a "szocializmus tôrténelmi
realitâs"-ânak biztosîtâsâra.

A ZO szellemével és rendelkezéseivel egyâltalân nem
ôsszeegyeztethetô bârmiféle "ideolôgia" ôrôkkévalôsdgdnak
meghirdetése.

Ez a ZO valôsâga és ez a magyar ônrendelkezési jog
reménye is.

Az dllami szuverénitds

Szuverén âllam Magyarorszâg?
Kétségtelen, hogy nem. Semmivel sem rendelkezik tôbb

ônâllô kûlpolitikai, katonai és gazdasâgi cselekvési joggal.



mint a régi angol protektorâtusok, mandâtumok vagy akâr
a Hitler âltal megszâllott orszâgok.

A "hamis szuverénitâs", ez a kolonizâlt népekhez tapadô
"quasi szuverénitâs", szâmos ténnyel bizonyîthatô. Ha akad
kezdeményezô âllam, az bârmikor megnyithatja a "magyar
ûgy" dossziéjât, mert ez a "magyar fajta szuverénitâs" se
az ENSz, se a ZO kôvetelményeinek nem felel meg.

A bizonyîtékok legfontosabbjai;
— A jelenlegi magyar rendszer, amely a Râkosi-rendszer

folytatôjânak és ôrôkôsének tekinti magât, nem a magyar
népakaratnak, hanem idegen hatalom fegyveres beavatko-
zâsânak kôszônheti keletkezését.

— A magyar békeszerzôdés rendelkezéseivel ellentétben
ma is szovjet csapatok âllomâsoznak Magyarorszâgon.

— A Biintetôtôrvénykônyv 151. szakasza "magyar bûn-
cselekményként" bûnteti a "Szovjetuniô ellen elkôvetett"
bûncselekményeket.

— A Szovjetuniô mâr 1947 ôta Kovâcs Bélânak, a
Fûggetlen Kisgazdapârt fôtitkârânak elrablâsâval és hosszû
évekre a Szovjetuniôba tôrtént szâmûzetésével, legutôbb
Maléter és delegâciôja letartôztatâsâval olyan szuverénitâst és
âllami integritâst sértô magatartâst tanusitott, amely az âl-
tala fenntartott magyarorszâgi rendszer minden legitimi-
tâsât megsemmisîti.

A magyarorszâgi kûlképviseletek mindenben a Szov
jetuniô utasitâsait kôvetik.

— A magyarorszâgi kormânyzat a legteljesebb passzivi-
tâsba burkolôzik a szomszédâllamok magyar kisebbségeinek
megvédésében.

Mindezekkel a tényekkel szemben âll a ZO 1 fejezeté-
nek I szakasza, amely minden alâirô âllam szâmâra bizto-
sîtani kîvânja a "jogegyeniôséget, teriileti integritâst, a
szabadsâgot és fûggetlenséget. "

Nem a ZO tehât az, amelyik "eladta" a magyar szabad
sâgot, hanem a kegyetlen tôrténelmi sors, amely nem tud
a helyesen me^rt szôvegnek érvényt szerezni.

A hatârok sérthetetlensége

A ZO III. szakasza (1. fejezet) alig pâr mondatot szentel



a hatârok "sérthetetlenségének". Ez a tétel évszâzados nem-
zetkôzi jogi axiôma s nem jelent mâst, mint a hatârok erô-
szakos megvâltoztatâsânak tilalmât.

Igaz ugyan, hogy a mâsodik bekezdés tartalmaz olyan
utalâst is, hogy az alâîrô âllamok "tartôzkodnak minden
kôveteléstôl és târgyalâstôl, amelynek célja, hogy az alâîrô
âllamok egyikének terûletrészét vagy egész terûletét a hatal-
mukba kerîtsék. "

Nyilvânvalô, hogy a hatârok "sérthetetlensége" korânt-
sem jelenti azok "ôrôkkévalôsâgât", még kevésbé azok "meg-
vâltoztathatatlansâgât." Azt lehetne inkâbb mondani, hogy a
sérthetetlenség és a hatârok integritâsa rokon fogalmak és
mellôzni kîvânjâk az erôszakos hatârsértések vagy hatârki-
igazltâsok bonyodalmait.

Nem valôszînû, hogy a mâsodik bekezdés — valôban
homâlyos fogalmazâsa — volt az a sarkpont, ami kifordî-
totta a helsinki ZO egyébként sokszor helyes nemzetkôzi jogi
tételeit.

Igazat kellene adnunk azoknak, akik azt âllîtjâk, hogy az O
megkîvânta fagyasztani a szovjet status quo-t s ezzel "vâl-
toztathatatlansâgot biztosltott ugyanûgy a lengyel Oder-
Neisse vonalnak, mint a magyar-român, szovjet-român,
magyar-rutén, magyar-csehszlovâk stb. hatâroknak. Az mâr
hamis és igen messzemenô kôvetkeztetés volna, hogy a ha
târok quo-ja. egyben a szovjet "ideolôgiai hatârok" status
çuo-jât is jelentené. Ez nem volna igaz és semmiféle szôveg-
gel sem lehetne bizonyîtani.

A hatârok befagyasztâsdnak a mâsodik bekezdésre ala-
pîtott tétele is csak akkor volna igaz, ha nem tartalmazna a
ZO olyan félreérthetetlen rendelkezést, amely teljesen le-
bunkôzza ezt a "fagyasztâst.

Az âllami szuverénitâsrôl rendelkezô I szakasz kifejezetten
kimondja, hogy (az alâîrô âllamok) "ûgy tekintik, hogy
hatâraik a nemzetkôzi jognak megfelelôen, békés eszkôzôkkel
ésmegegyezés ûtjân, megvâltoztathatôk. "

A hatârok tehât sérthetetlenek, de megvâltoztathatôk.
Nincs ôrôk status quo, mert a ZO minden homâlya ellenére
nem adhatta el a népeket, hiszen az egyetlen vevô fél, a
Szovjetunio mâr ûgyis azok birtokâba keru.lt.



A harmadik kosdr

A diplomâciai zsargon îgy nevezte el az "Emberiességi
és egyéb terûleteken valô egyûttmûkôdés" tulajdonképpen
negyedik fejezetét.

Belsô megbotrânkozâssal hallgattam 1983 szeptemberében
egy 90 nemzetet magâban foglalô nemzetkôzi konferenciân,
amint a "szovjetellenes"-nek ismert egyik nyugad vezetô
politikus hosszû kôzhelyekkel ismertette az emberi jogok ellen
elkôvetett sérelmeket, amelyekkel a Szovjetuniô és csatlôsai
szembehelyezkednek a "helsinki egyezmény emberi jogokat
biztositô harmadik kosardval. "

Az eurôpai hirû politikus (elnôkjelôlt), neves "szovjetolô-
ffus" nyilvânvalôan sohasem olvasta a ZO-t. Az bizony fârasztô,
hosszû és unalmas olvasmâny. Hogyan lehetne elvârni a ret-
tenetes hajszâban élô ûjsâgîrôktôl, televiziô-magyarâzôktôl,
kôzepes politikusoktôl, hogy belemélyedjenek a fârasztô jogi
szôvegekbe?

De akkor miért beszéinek rôla hamisan?
Miért tévesztik ôssze az emberi jogot az emberiességgel?

A sajtôszabadsâg jogât a koldusnak megvâsârolt ingyen
ûjsâggal? A "humanitâs", a "karitâsz", a "barâtsâgos kap-
csolatok" és "emberiességi szempontok" nem alkotnak jogoAa^.

Az emberi jogokat, amelyeket az elsô fejezet VII. szaka-
szâban îr kôrûl, mâr hosszan ismertettûk, bâr ez az ismer-
tetés is csak a tények és példâk tengerébôl kiragadott esetek
megemlîtésére szorîtkozott.

A harmadik kosâr igen gyenge, szétszôrtan megfogalma-
zott 'quasi emberi jogi" mûosza: az eszmék és személyek
szabad vdndorldsa. Ez volt az az egyetlen eredmény, amelyet
az eurôpai kôzvélemény és a kulisszâk môgôtti harcok
eredményeként bele lehetett erôltetni a ZO szôvegébe. Persze
korântsem vilâgos és szabatos megfogalmazâsban. A szaba-
tos és mindenki âltal érthetô "slogan" sérti a diplomatâk fûlét,
hiszen abbôl mindenki azonnal megérti a lényeget.

Ideolôgiai szabadsâg? Nem egészen. Ez a szabadsâgjog
ôsszedôntené a szovjet barakkot. Informâciôs szabadsâg?
I.çen. Ez lett az "eszmék szabad vândorlâsâbôl" s ehhez târ-
sult a "személyek szabad vândorlâsa", a ki- és beutazâsok
korlâtozâsmentes engedélyezése.



Mâr ez is ôriâsi lépésnek szâmîtott a szabad âllamok
szemében és valôban annak lehetne tekinteni, ha a szovjet
és csatlôsai betartanâk.

Persze ez a vilâgos szândék és kôvetelés akként â.çyazô-
dik be a teljesen jelentéktelen és magâtôl értetôdô szôvegek
tengerébe, hogy abbôl bizony nehéz kihâmozni az alâîrôk
igazi akaratât.

Az "eszmék és személyek szabad vândorlâsânak" igénye
karitativ, jâmbor ôhajjâ lefokozottan az O-szoveg egyhar-
maddt kitevô e^yûttmûkôdési fejezet harmadik kosarâban
szerényen lapul meg. De hogy volna ez "emberi jog"? Ez csak
emberi "jôszândék", amelyet mâr ûgy ûdvôzôlt a szabad vilâg
politikâja, mint az emberi jogok "realitâs-margôjânak" a
maximumât.

A harmadik kosàr elsô fejezete az "Emberi kapcsolalok"
fejléc alatt szerepel. Pontosan megfelel annak a szândéknak,
hogy itt nem jogokrôl, hanem az âllam kénye-kedvétôl fûggô
kapcsolatokrôl van szô.

Az âllam "céljânak tekinti, hogy megkônnyîtse a szemé
lyek és kôzôsségek szabadabb mozgâsât". A szôvegezésbôl is
lâthatô, hogy az âllam nem biztosîtja, hanem "megkônnyîti"
a személyek és kôzôsségek — nem "szabad", hanem "szaba
dabb" mozgâsât. Mindenki érzi, hogy mit kell érteni a
"kônnyîtések" és mit a "szabadabb" kifejezés alatt. A
szabadsâg lefokozâsât.

Csalâdi ôsszejôvetelek, csalâdegyesitések, hâzassâgkôtések
és hivatalos utazâsok utân talâlunk bâtoritô utalâst arra,
hogy a részt vevô âllamok "megkônnyîteni szândékoznak a
személyes vagy hivatalos utazâsokat.. .s e célbôl fokozatosan
egyszerûsiteni, kônnyebbé tenni kîvânjâk a ki- és beutazâsi
eljârâsokat. "

Minderrôl a ki- és beutazâsi — tehât a személyek szabad
bevândorlâsât biztosîtô — eljârâsrôl két kitûnô tanulmânyt
kôzôl 1977-ben, majd 1979-ben dr.Sôlyom Fekete Vilmos
(Légal Restrictions on Foreign Travel and Emigration in the
Hungarian People's Republic" és "Travel Abroad and
Emigration under New Rules Adopted by the Government
ofHungary", Library of Congress, Washington).

A 120 és 104 oldalas tanulmânyok feleletet adnak arra
a kérdésre, hogy milyen môdszerekkel tartja meg az ônkényes



szabâlyozâs stîlusât az a ma.^arorszâg^ rendszer, amelyik
a lene^yel utdn a "legenyhébb", vagyis — a ZO szôvege szerint
a "legszabadabb" ki- és beutazâst engedélyezi. Csak a lengyel
utân. Tehât nem a "legszabadabbat" a keleti tômbben. És
nem a szabad, hanem a "legszabadabb" utazgatâsokat.

Az informâciô szabada66 vândorlâsârôl a harmadik kosâr
2. bekezdésének "informâciô" cîmû fejezete rendelkezik.
Igéri — mârmint a szôveg — "a nyomtatott szôvegek (ûj-
sâgok, nyomtatott kiadvânyok, idôszaki és nem idôszaki
lapok) terjesztésének megkônnyitését. "

Magâtôl értetôdô, hogy az alâîrô âllamokban megjelenô
magyar nyelvû "emigrâciôs" kiadmânyokra ez a rendelkezés
nem vonatkozik, mert azokat kûlônleges pecséttel ellâtva a
lausanne-i egyezményre hivatkozâssal visszatoloncolja a ma-
gyarorszâgi "liberalizâlôdâs".

Ugyanîgy nem tartja be azt az igéretet, hogy "megkônnyîti
a kôzvélemény (vagyis mindenki és nem csupân pârtvezérek)
szâmâra a kôzkônyvtârak és olvasôtermek olvasâsi és kôlcsôn-
zési lehetôségeit. "

Legyen erre elég bizonyîték a Széchenyi Kônyvtâr "Zârolt
Anyag ' cîmû kônyvosztâlya, amely kizârôlag "kivâltsâgosak
szâmâra hozzâférhetô.

Magyarorszâg tehât nem tartja tiszteletben még ebben
a parânyi "jôszândék" szakaszban sem a helsinki ZO ôhajdt.

Hogyan lehetne tehât elvârni — ha a legjelesebb vizsgâzô
sem cselekszi meg — akâr tôle, akâr mâs szovjetcsatlôstôl,
hogy betartsa az "emberi jogok minimumât?" Pedig minderre
a helsinki ZO megadja a nemzetkôzi jogcimet. A szabad
vilâgon a sor, hogy eztkikôvetelje és betartassa.

Van reâ môdja.
A legelsô môdszer a nemzetkôzi jogban évszâzadok ôta

feltalâlt alapelv: a viszonossdg.

Tehât nem a ZO rossz, hanem az alâîrô felek gyengék,
megalkuvôk. Az igazsâg kikényszerîtésének terhe elôl elbûj-
nak az opportunizmus és az "ûgysem lehet semmit csinâlni
a szovjettel" kellemes frazeolôgiâja môgé.

Egyszerûbb bedôlni a szovjet nemzetkôzi jogi szubverziô-
nak: ûgy beâllîtani a ZO-t, mintha az ismét szentesîtette



voina a szovjet akaratât és hatalmi terjeszkedését.
Pediff éppen ez a gyenge ôhaj, a harmadik kosâr az elsô

prôbâja annak, hoffy miként lehetne a szovjetet eddig elfog-
lalt âllâsainak feladâsâra kényszerîteni. Ha nem is mâsutt,
de lesalâbb a sajtô, informâciô és a szabad személyi vândor-
lâs terûletén.

Konklûziô

Ennek a tanulmânynak nem az volt a célja, hogy felso-
rolja azokat a jogsértéseket, amelyekkel a magyarorszâgi
rendszer tartôsan szemben âll a ZO szôvegének rendelkezéseivel
és szellemévei. Elsôsorban az volt a célom, hogy a jogi rea-
litâsok és a politikai lehetôségek fényszôrôiban foglalkozzam
azzai az immâr hatalmas anyaggal, amit a ZO jelent.

A magyar nemzet egyéneinek és âllami létének szabad-
sâga komoly probléma. Nem szabad tehât megkôzelîteni se
szalmalâng lelkesedéssel, se tâjékozatlan pesszimizmussal,
se lâzongô heveskedéssel.

Azoknak, akik a helsinki ZO — elhamarkodott — alâ-
îrâsât jelentôs szkepticizmussal fogadtâk, igazuk volt, ha ettôl
az ônmagâban sem tôkéletes O-tôl tôkéletes eredményeket
vârtak. Azoknak is igazuk volt, akik "ârulâs" utân kiâltottak,
ha tigy vélik, hogy a Szovjetuniôval valô târgyalâs és bârmi
szerzôdés alâirâsa mâr ônmagâban ârulâs.

Az az érzésem azonban, hogy a Szovjetunio se lehet meg-
elégedett azokkal az utôkôvetkezményekkel, amelyeket rô-
vidlâtâsa elfedett elôle. Ma mâr nem érezheti jogosnak azt
az iidvrivalgâst, amivel meghirdette az O alâirâsât. Sehol
és soha annyi szemrehânyâst, sértést, megalâzô okfejtést nem
kellett lenyelnie, mint a belgrâdi és a madridi "felûlvizsgâlô"
konferenciâk tartama alatt. Egyetlen mâs nemzetkôzi forum
se vette még olyan bonckés alâ a szovjet szânalmas belsô
rendszerét, szellemi Potemkin-jeinek patolôgikus épîtményeit,
jogtiprâsainak fekélyeit.

A magyarorszâgi rendszer — amely Jaruzelszki beavat-
kozâsa elôtt a lengyel mellett a legelviselhetôbbnek tûnt —
nem bûszkélkedhetett a "nagy testvér" szocialista model-
jének bravtirjaival. Kiderûlt, hogy "ôncenzûrâja" nem egyéb,
mint a szellemi rabszolgâk ônfegyelme, bûntetéstôl félôk
keserves "ônkritikâja".



Azt kellene tehât mondanom, hogy Helsinkinek — minden
nyu.Ëfati kompromisszumkeresés, latolgatâs, szépîtgetés ellenére
is — volt értelme. Ugysem lehetett meg nem tôrténtté tenni.

Ha rossz is, létezik. Szâmolni kell vele s ûgy kell eljârnunk,
ahogy a kitûnô lelkierôrôl tanûsâgot tevô egyik elîtélt tett,
aki arrôl volt hîres a kommunista bôrtônben, hogy "két rossz
hirbôl egy jô hîrt csinâlt".

Vannak — s ezt kîvântam bemutatni — kitûnô szakaszok,
amelyek teljesen elegendôk arra, hogy biztosîtsâk a magyar
nép szabadsâgât. Fel kell tehât hasznâlni ôket, ha olyan

szerencsétlen salâtâha vannak is heleâgyazva, mint amilyen
a Zârôokmâny egyiittmûkôdési és mediterrân szakaszai,
amelyek messze vannak a mi magyar valôsâgunktôl.

Hogyan? Milyen môdszerekkel?
Semmiesetre sem azoknak a szovjet sugalmazta tételeknek

az elfogadâsâval, amelyek a nekûnk épitett csapdât jelentik:
a ZO megerôsitette a szovjet hatalmat Magyarorszâgon, ûjra
eladtak hennûnket.

Ez egyszerûen nem igaz.
Az ilyen téveszmék csak arra jôk, hogy paralizâljanak

hennûnket, mint a hékât a hipnotizâlô ôriâskîgyô. Ha a ZO
rossz is, azon mi semmit sem vâltoztathatunk. Ki kell keresni
helôle a jôt. Meg kell talâlni azokat a nyugati partnereket,
akik segîthetnek azokhan a "kis lépésekhen", amelyek szâ-
munkra nyugati harâtaink tâmogatâsâval még nyitva âllanak.
A politikai emigrâciô nem târgyalô partner. Sehol, senkivel.
De lehet félelmetes, képzett, eredményes "tanâcsadô".

Ennek elôfeltétele csak a târgyi felkészûltség és a végle-
teket kikapcsolô târgyilagossâg.



A FIATAL MAGYAR ÉRTELMISÉG
ANKÉTJA

Bodndr Gâbor, a Magyar Cserkész Szôvetség ûgyvezetô
elnôke, mint az ankét vezetôje, magyar szeretettel kôszônti
a tûlnyomô részben fiatal értelmiségiekbôl allô kôzônséget,
ismerteti a târgyalâs menetére vonatkozô szabâlyokat, egyen-
ként bemutatja a felkért elôadôkat és hozzâszôlôkat, majd
Haynalné Kesserû Zsuzsânnât kéri fel vitaindîtô bevezetô
elôadâsânak megtartâsâra.

Haynalné KesserûZsuzsânna (Buenos Aires, Argentîna):

HOL ÂLLUNK. MERRE MEGYÛNK, MI A CÉLUNK?
"Urunk, a roppant gabonafôldre nézzl
A munka sok, s a munkâs oly kevés... "

Dr. Nddas Jdnos felkérése alapjân a fiatalsâg feladatai-
rôl beszélek. Gondolataimat hârom fejezetben adom elô.
Elôbb két kérdésre szeretnék vâlaszolni: Hol âllunk? Merre

megyunk? Csak ez utân térek râ a feladatok, célok meg-
âllapitâsâra.

1.

Hol dllunk?

Ahhoz, hogy megâllapîthassuk, hol âllunk, beosztâst,
illetve csoportositâst eszkôzlôk a szabadfôldi magyarsâgon
belûl; de nem az emigrâns hullâmok szerint csoportositok,
hanem a szerint, hogy ki-ki élete milyen kordban hagyta el
Magyarorszâgot. Igy jutunk el a kôvetkezô négy csoporthoz:

Az "a" csoportba sorolom azokat, akik mâr felnôtt kor-
ban, vagyis életpâlyâjuk kôzepette hagytâk el Magyaror
szâgot. Ezek életpâlyâja ôsszetôrt, kôzûlûk sokan megha-
sonlottak. Gyakran vis major miatt, vagyis kényszerbôl jôt-
tek ki. Ezeket hivom a "vesztes nemzedék" tagjainak. Kép-
viselôikbôl tevôdik ôssze a "nemzeti emigrâciô". A szovjet
megszâllâs és a jelenlegi magyarorszâgi rezsim elôl mene-



kûltek el, ezért ennek ellenségei. Ha beszélnek, szavaikbôl
gyakorta kitûnik a honvâgy; anyanyelvùk a magyar és ha
a hazât emlegetik, nekik a haza — Magyarorszâg.

A "b" csoport azokbôl tevôdik ôssze, akik kôzépiskolâs
koruk végén vagy mâr érettségi utân hagytâk el Magyaror-
szâgot, akik tehât bizonyos fokû iskolâzâst, nevelést kaptak
mâr Magyarorszâgon, aboi nagyjâbôl megformâlôdott élet-

felfogâsuk is, hiszen 16-18 éves korukig otthon éltek, csak
aztân jôttek el hazulrôl és kezdtek ûj életet. Pâlyavâlasztâ-
suk, egyetemi tanulmânyaik elvégzése, hâzassâgkôtésûk mâr az
ûn. "kûlfôld"-ôn tôrtént. Hâzastârsuk gyakorta nem magyar.

A "c" csoport tagjai elemistâs korban vagy még korâb-
ban, az iskolâzâsi kor elôtt, szùleik dôntése folytân hagytâk
el Magyarorszâgot. Magam is ezekhez tartozom: pici kor
ban, még iskolâskor elôtt kerultem Nyugatra. Ebben a cso-
portban a Magyarorszâgrôl hozott gyermekkori tapasztalatok
es emlékek csekélyek vagy nem létezôk.

A "d" csoport tagjai mâr "kint", vagyis Magyarorszâgon
kivûl szûlettek. Ezek anyanyelve nem okvetlenûl a magyar.
Ha pedig hazârôl beszélnek, akkor a "haza" nekik nem ok-
vetleniil Magyarorszâg.

Rendszerint felmerûl a kérdés, hogy a "c" vagy "d" cso-
portbeliek emigrânsok-e? A 60-as évek vége felé kovâcsolôdott
Magyarorszâgon az a kifejezés, hogy "kûlfôldôn élô", majd
idegenben" vagy "szétszôrtsâgban élô magyarok". Otthon

a Magyarorszâgon luvtil — a Nyugaton — élô magyarsâgot
azôta is mindennek nevezik, csak emigrâciônak nem. Azt a
kifejezést, hogy "kûlfôldi magyarok", nem szeretem. Meg-
mondom, miért.

Argentmâban él kb. 170.000 angol. Ezek kûlfôldi ango-
lok, akik sokszor mind a két âllampolgârsâgot bîrjâk. Min-
den tovâbbi nélkûl visszamehetnek Angliâba, s onnan ûjbôl
eljôhetnek Argentinâba. Ezeknek Anglia mind kulturâlis,
mind anyagi szempontbôl valôdi hàtorszàg, amely mmden
pohtikai él nélkûl segiti kûlfôldôn élô fiait; iskolâkat, kônyv-
târakat tart fenn szâmukra, ôsztôndîjakat osztogat, anyagi
elônyôket, âllâsokat nyùjt. Ezen még a Malvinas-i hâborû
sem vâltoztatott. Hasonlô a Német Szôvetségi Kôztârsasâg

magatartâsa is az Argentînâban élô németekkel szemben. A



mâsodik vilâghâborû utân idemenekûlt sok német katona
kapja szolgâlata alapjân a német âllam nyugdîjât.

Magyarorszâg csak akkor lehetne ilyen hâtorszâg a "vi-
lâgon szétszôrt magyarok" szâmâra, ha ott mdr nem a Szov-
jetuniôtôl fûggô rendszer lenne uralmon. Mâskûlônben az
ilyen Nyugat felé irânyulô tevékenységei nem lehetnének
politikâtôl mentesek. Ezért én a "c" és "d" csoportbeliekrôl
inkâbb mint magyar kivândoroltak leszârmazottairôl vagy —
fokozatosan — exil magyarok utôdairôl, emigrâns ivadé-
kokrôl beszélnék. Mindenesetre; nyugati magyarsâgrôl, hiszen
az elszakîtott terûleteken élô magyarok nem sorolhatôk ide.
Vagy pedig éljûnk egy szerencsés neologizmussal és beszél-
jûnk szabadvildgi, szabadfôldi magyarokrôl. Ebben a kife-
jezésben benne van pontosan az az ârnyalat, amit a Magyar-
orszâgrôl irânyitott semlegesitô "kûlfôldi magryarsâg" kife-
jezés nem foglal magâba.

Ha egy fiatal azt vâgja fejemhez: mi nem vagyunk emig-
rânsok, hadd feleljem heki: én sem vag^ok az. Emlîtettem: a
"c" csoporthoz tartozom, pici gyermek voltam, amikor szûleim
elmenekûltek Magyarorszâgrôl és engem kézenfogva magukkal
hoztak. De hogy ha én az emigrâciôs elveket magamévâ
teszem, mindazt felôlelve, ami miatt szûleim elbagytâk szû-
lôhazâjukat és ha én az ô meggyôzôdésûkben, eszmevilâguk-
ban akarok tovâbb dolgozni, ha éppûgy nem fogadom el a
mai magyarorszâgi rendszert, mint ôk, ha vâllalom azt a
tôrténelmi hivatâst, amit emigrâlt szûleim râmhagynak —
akkor én nem vâlhatok egy puszta "neutralizâlt" kûlfôldi
magyarrâ olyan értelemben, mint ahogyan azt Magyaror-
szâgon hangoztatjâk, amikor el akarjâk venni a szô élét, azt
az "iz"-t, amit ez az emigrâciô jelent. Az emigrâns szô mel-
lôzése ilyen értelemben nem mâs, mint politikai ârnyalat.
Ezért nem szégyellem magam emigrâns ivadéknak nevezni
és hangoztatni a "szabadfôldi magyarsâg" kifejezést. Gyer-
mekeimet pedig nem nevezhetem egyszerûen "magyar" vagy
"kûlfôldi magyar" gyermekeknek. Ôk mâr Argentînâban
szûlettek, ott nônek fel, ott kaptâk zsenge lelkûkbe a mér-
vadô benyomâsokat, és ha elmennek Magyarorszâgra, lehet-
séges, hogy azt nem érzik hazâjuknak, mint ahogyan én sem
éreztem annak, amikor oda utaztam. Mindettôl fûggetlenûl
ugyanazokhan az elvekhen nevelhetem ôket tovâbb, mint



amilyenekben hiszek, mint emigrâns szûleim ôrôkségének
âtvevôje. A szô, az elnevezés szemantikai kérdés lenne csupân,
ha nem vennénk figyelembe annak a tôrekvésnek politikai
élét, hogy Magyarorszâgrôl mindenkit "kûlfôldi magyar"-râ
akarnak semlegesiteni. Vigyâzzunk! Miért kerûltiink kûlfôldre?
Vagy miért szûlettûnk Magyarorszâgon kîvul? Mert ha ez
politikai okokbôl kifolyôlag tôrtént, akkor ezt a tényt nem
hazudtolhatjuk meg csak ûgy egy-két nemzedék utân.

De térjiink vissza az elkezdett fonâlhoz.

Nâlunk, Argentînâban 1956 ôta nincs ûj magyar bevân-
dorlâs. Tudom, hogy itt, Észak-Amerikâban van, és éppen
ezért az Egyesûlt Âllamok magyarsâga sokkal heterogénebb,
mint Argentînâé. Ezt fontes kiemeini, mert ezâltal sok
mindent megért az ember. Argentînâban pl. az "a" csoport-
beliek mind idôsebb emberek, mert amikor eljôttek a hâborû
vagy 1956 utân, mâr felnôtt emberek voltak. Ezért fontes az
elôbb taglalt csoportosltâsi môd, mert igy sokkal kônnyeb-
ben értjûk meg azt a nagy mentalitâsbeli kiilônbséget, amely
a szabadfôldi magyarsâgon belûl mutatkozik. Es ebbôl a
csoportosîtâsbôl kôvetkezik az is, bel âllunk életfelfogâsban,
ideolôgiâban. Ne felejtsûk el, hogy kôrnyezetiink rânk nyomja
bélyegét, a szerint is, hogy melyik orszâgba, vilâgrészbe és
mtlyen életkorban kerûltûnk.

Kôreinkben sok kûlônbség adôdik. Viszont van egy kôzos
vonâs — talân vérmérsékleti vonâs —, a magyar nép sajâ-
tossâga, jellegzetessége, az emotivitâs, amely bizonyos vadsâg.
Még a legjâmborabb magyarnâl is elôfordul, hogy bizonyos
târgykôr felmerûlése esetén egyszerre csak "vad" lesz, vagyis
érzelmei diadalmaskodnak a puszta ész fôlôtt. Ezt egész
tôrténelmûnk sorân észlelhetjûk. A "tipikus" magyarbôl hi-
ânyzik az angolszâsz vilâgban annyira természetes és elter-
jedt higgadtsâg vagy mérsékeltség. Ezért a legnehezebb, amit
a magyaroktôl kérhetûnk, a tûrelem. Tûrelem mâs nézetek-
kel szemben. Mit jelent a tûrelem (a tolerancia)? Nem azt,
hogy eleve igazat adunk annak, aki mâs véleményt képvisel.
Azt sem jelenti, hogy hagyjuk magunkat meggyôzni âltala.
Hanem azt, hogy elfogadjuk: létezhetik az a "mâs" vélemény.



és noha az kùlônbôzik a mienktôl, s ha szerintûnk téves is,
megélhetiink egymâs mellett békében. Sôt: îgy még kôzôs
célok felé is haladhatunk! Ettôl fûggetlenûl sajât meggyôzô-
désûnket, ha mély, âtgondolt és ôszinte, kôvetkezetesen, szi-
lârdan védeniink kell. Ebbôl kitûnik, hogy a tiirelem a
demokrâcia alapja és homlokegyenest ellenkezik a diktatû-
râval. Én a latin, a dél-amerikai vilâgbôl jdvôk, és ahogy
tudjuk, ott "grasszâlnak" a diktatûrâk, nem ûgy, mint itt,
Észak-Amerikâban. Ott nehezebb elfogadni, hogy demokrâ-
ciâban éljûnk és annak szellemét tegyiik magunkévâ. A ma-
gyaroknâl — éppen a latinhoz hasonlô emotivitâs folytân —
roppant gyakori, hogy azonnal âtcsapnak személyeskedésbe.
Ha valaki nem azt vallja pontosan, amit én, akkor az foko-
zatosan vagy gazember, talân csirkefogô vagy rossz magyar
vagy hazaârulô vagy ilyen-amolyan bérenc. Egész fokozat-
skâla van minden ârnyalattal! Mi, magyarok azonnal egy
mâs torkânak ugrunk! Még a legszehdebb magyarnâl is elô-
fordul ez.

De mit jelent mindez? Azt, hogy nem lehet, de nem is
kell erôltetni nâlunk az egységet. Viszont akkor mit kell
elérni? Mi lenne az ideâlis âllapot? Feltétlenûl nem az egy-
pârt rendszer! Az ideâlis az a gondolât, amelyet atyai jôba-
râtom, dr. Simonfay Ferenc fejtett ki hozzâm intézett hosszû
levelében, aboi fâradsâgot nem kîmélve vâzolta elgondolâ-
sât, amelyet én magamévâ tettem.

Simonfay képzeletbeli emigrâciôs parlamentrôl beszél, ahol
létezik a jobb, a kôzép és a bal. Ha ezt a felosztâst vesszuk,
és mellôzzûk a kûlônbôzô ârnyalatokat, mint pl. a kôzép-
jobbot stb., nézzûk a jobbot. Idetartoznak azok, akik eluta-
sîtjâk a kapcsolatokat a jelenlegi magyar hivatalos szervek-
kel. Az "a" csoportbôl sokan ide, az ûn. "nemzeti emigrâ-
ciô"-hoz sorolhatôk, mert tevékenységiik a nemzeti emigrâ
ciôs politikai célok tovâbbvitele felé tôrekszik. Itt vannak
ennek a csoportnak azok a — mondhatnânk — szélsôséges
képviselôi is, fôleg az idôsebbek kôzûl, akik azt mondjâk, hogy
Nyugatrôl ne is utazzék senki Magyarorszâgra. Râjuk vonat-
koztatva ez érvényes is, hiszen ôk felnôtt korban, kényszer-
bôl, az elôl a rendszer elôl jôttek ki, amely még ma is fenn-
âll Magyarorszâgon, tehât amîg ez a rendszer ott uralmon



van, nem mehetnek Magyarorszâgra. De râm ez mâr nem
vonatkozik, én mint turista utaztam Magyarorszâgra és ott
jôttem râ, hogy ha nem ott élek, hanem a szabad vilâgban,
de viszont mégis kôzôm van Magyarorszâgboz, akkor nekem
a szabad vilâgban tennem kell valamit. Ezt bennem az em-
btett utazâs vâltotta ki.

Abogy az imént mondtam, ne beszéljûnk ebben a kép-
zeletbeli parlamentben a kôzéprôl meg az ârnyalatokrôl.
Vegyuk inkâbb a balt. Szintén Simonfayt kôvetem, amikor
ide sorolnâm pl. a Magyar Barâti Kôzôsséget, az Itt-Ott
târsasâgot, amelynek tagjai a kôvetkezôket valljâk: a "kûl-
fôldi magyarsâg" célja megmaradni magyarnak. A megma-
radâs gyakorlati oldalât véve pedig âpoini kell a kapcsola-
tokat a magyarorszâgi bivatalos szervekkel; meg kell tartani
a magyar nyelvet; szellemi kôzôsséget kell fenntartani az
egyetemes magyarsâgon belûl; nem szabad "elzârkôzni" Ma-
gyarorszâgtôl, biszen az ottani valôsâgtôl zârkôznânk el, ezért
tartjuk fônn a kapcsolatokat. — Mondbatnâm, bogy ezek
az emberek igazân idealistâk. Hiszik, bogy ezâltal egyek
lesznek a magyar néppel, bogy elônyôket kapnak Magyar-
orszâgrôl. Hisznek abban, bogy becsapjâk a kommunistâkat,
biszen csak kulturâlis egyûttmûkôdésrôl van szô. Meritenek
a magyar kultûrâbôl, mûvészetbôl, az ôsi bagyomânyokbôl.
Mi kôze ennek a politikâboz? A nép ottbon él, tartani kell
vele a kapcsolatot, kulturâlis bidat kell épîteni, lebetôleg
évente baza kell utazni. Jâratjâk az Anyanyelvi Konferencia
folyôiratait, nyelvtanulâs céljâbôl a Magyarorszâgon erre a
célra szervezett tanfolyamokra kûldik gyermekeiket.

Azért mondom ezt îgy el, mert ez a két szélsôség, amely
vilâgnézetben is, gyakorlatban is nagyon ellenkezik egymâs-
sal. Kôzôttûk aztân van sok fokozat.

Merre megyûnk?

A fiatalnak tudnia kell, bogy sok lebetôsége van. Mérle-
gelnie és vâlasztania kell. Be kell lâtnia, bogy tôbb ût is âll
elôtte. En viszont mâris kérném, bogy vigyâzzon, ôvakodjék a
veszélyektôl. Hogy megkônnyîtsem a dolgât, elmondom
niagamrôl, bogy a veszélyek miatt nem biszek ennek a par-



lamenti balnak vonalâban. Nekem tûl veszélyes. Nagyon sok
naîvsâgot lâtok benne. Tudom, hogy idealistâkrôl. széplel-
kekrôl van szô, jôindulatû, jô magyar emberekrôl. De vajon
tudjâk-e, mikor vâinak eszkôzôkké? Akarva, nem akarva,
mikor vâlnak a mai magyarorszâgi rendszer eszkôzeivé a sza-
badfôldi magyarsâgon belûl? Azt hiszem, minket nem nehéz
lenyelni, mert mi a nyugati szabadsâghoz szoktunk és arra
hajlunk, hogy târsalkodô feleinket egyenrangû partnerekként
kezeljiik. A "kultûra" lehet bizonyos fokig kelepce is; csapda,
amelybe bele lehet esni. Kicsit ûgy van, mintha én hârom-
éves tenisz-tudâsommal kiâllnék a pâlyâra és pl. Jimmy
Connors ellen akarnék versenyezni. Magyarorszâgon jô, ki-
képzett dialektikusok vannak, szakmabeliek. Kérdem én: ki
van az emigrâciôban vagy — ahogy ôk nevezik — a kûlfôldi
magyarsâgban eléggé felkészûlve arra, hogy sikeresen szem-
beszâlljon velûk bârmiféle târgyalâsban? Talân fél kezemen
megszâmolhatnâm az erre alkalmasokat. Gyakran a kultûra
kapcsân trôjai falovakat kapunk, és az itteni idealistâk azt
hiszik, hogy nincsen ellenszolgâltatâs. Pedig van. Odaadjuk
a kisujjunkat, és mielôtt észbekaptunk volna, a karunkat is
elnyelték. Kezdôdhetik azzal, hogy valamelyik egyesûletben
kultûrfilmeket akarnak elôadni. Természetesen a Magyar
Népkôztârsasâg kôvetsége elôzékenyen rendelkezésre bocsâtja
ezeket a kultûrfilmeket és mielôtt kettôt szâmoltunk volna,
a teremben mâr ott ûl a kultûrattasé is. A kultûra ilyen szem-
ponbôl bizony cethal: elnyelhet bennûnket minden elvunkkel
egyetemben!

Gondolnak erre azok az idealistâk, akik — idézem — "ma-
gyarsâgtudat, kûldetéstudat, vâllalâskészség, nemzetféltés,
egyuvétartozâs, segiteni akarâs értelmi-érzelmi folyamatânak
ôtvôzeté"-rôl beszélnek? Hiszen itt nemcsak a szabadvilâgi
magyarsâg kapcsolatairôl van szô a magyar néphez, ami
rendben is lenne, hanem arrôl, hogy ezt — a jelenlegi hely-
zetben — szûkségszerûen az uralkodô rendszer képviselôin
keresztûl lehet csak megvalôsitani. A "hivatalosak" viszont
nagyrészt kîviil esnek a magyar nép fogalmân. A fentemlîtett
idealista — nyilvânvalôan ôszinte magyarsâgszeretetében —
nem veszi észre, hogy a rendszer fel- és kihasznâlja a maga
céljai érdekében. Ahhoz sincs szeme, hogy meglâssa: amîg
diktatûra van Magyarorszâgon, a magyar néppel valô gya-



korlati kapcsolatfelvétel nem képzelhetô el a rendszer hiva-
talosainak megkerûlésével. Sokan erre azt mondjâk: akkor
is tôrekedni kell erre, ha ennek ez az ara. Kompromisszumot
kell kôtni az adott lehetôségekkel. Kompromisszumot kôs-
senek azok, akik Magyarorszâgon élnek. A politikai emigrâciô
soha nem teheti ezt meg. Ônmagâval és elveivel kerûlne
ellentétbe.

En ezt hiszem; de azért meghallgatom a parlamenti bal
érveléseit is, biszen vannak ilyen érvelések. Âm itt kell meg-
embtenem a Magyarorszâgon megjelenô "Kultûra" egyik
statisztikai beszâmolôjât: a szabad vilâgon élô magyarsâg
1980-ig két milliô (!) magyar kônyvet vâsârolt, ami azt bizo-
nyîtja, bogy ez a "kintélô magyarsâg" korântsem zârkôzik el
a bazai irodalom értékei elôl. Ezzel ellentétben a magyar-
orszdgi olvasôkôzônség gyakorlatilag ki van zârva abbôl, hogy
az orszdgon kivûl élô magyar irodalom értékeinek jelentôs
részével megismerkedhessék. Csupân Wass Albert "Funtineli
boszorkâny" cimû mûvét ragadom ki példâul, ami tagadba-
tatlanul nemcsak az emigrâciônak, banem az utolsô —
mondjuk — fél évszâzad egész magyar irodalmânak egyik
kimagaslô alkotâsa. Magyarorszâgon percek alatt fogyna el
a polcokrôl, ba beengednék. De nem teszik. Pedigsemmi olyan
nincs benne, ami politikailag vagy vilâgnézetileg ellentétben
âllna a jelenlegi rendszerrel. Târgykôrénél fogva akâr român
îrô is îrbatta volna. Viszont Wass Albert "tabu". Âm addig,
amîg a szellemi élet bangjait politikai meggondolâsok kîvân-
jâk fel-, sôt âtbangolni, a kapcsolatépîtések prôbâlkozâsâ-
nak értéke erôsen kétséges. Ez a kijelentésem nem "szitâs az
ellenségeskedésre", nem bolmi ideolôgia lobogtatâsa, banem
tény.

Ez a tér az egyik, amelyben nagyon sok kûlônbôzô
vélemény van. De nemcsak politikailag van sok nézet és
felfogâs a szabadfôldi magyarsâgon belûl. Pl. eredetûnket
illetôleg, tôrténelmi kérdésekben, szârmazâsunkat illetôleg is,
nagyon sok elmélet és meggyôzôdés van. Ott is gyakran egymâs
torkânak ugrunk. Ilyen pl. a finnugor-tan is szârmazâsunk-
rôl. Sobasem felejtem el, amikor tavaly Torontôban, a
Szabadvilâgi Magyarok Kongresszusân valaki felszôlalt és szô



szerint ezt mondta: "Az én idômben nem volt még divat a
szumîrkodâs, mégis jô magyar lett belôlem!" Természetesen
szumir eredetûnk elméletének is vannak "hô" hîvei, akik pl.
helytelenîtik, hogy Szent Istvânnal, a "tômeggyilkossal"
kezdjûk tôrténelmûnket. Aztân van az etruszk-elmélet, és
ahogy ma reggel az orientalisztikai szakosztâly érdekfeszîtô
eiôadâsaiban hallhattuk, a kûlônbôzô âzsiai kutatâsok és

tanulmânyutak sorân szûlettek elméletek, amelyek szârma-
zâsunkat a mai Kînâban élô ujgurok terûletére vezetik vissza.
Minderre azt kell mondanom: elméletekben nem hinni kell,
mert ezek a tôrténelmi elméletek és tanok a tudomâny ber-
keibe tartoznak. Tessék minden emotivitâs nélkûl kutatni,
bizonyîtani, kimutatni! Mert ezek nem érzelmi alapon nyugvô
hitkérdések!

Ha viszont hitkérdésrôl beszélûnk, akkor van a vallds. Itt
is sokféle ârnyalat van. Létezik a kereszténység. Ezen belûl
lâtjuk, hogy kûlônbôzô âgai mindinkâbb az egység felé
haladnak. A II. Vatikâni Zsinat ôta mind a rômai katolikus,
mind az anglikân és a tôbbi protestâns egyhâz târgyalâso-
kat folytat a kùlônbségek kikûszôbôlésére. Ez mind elvi, mind
dogmai kérdésekre vonatkozik. Egyezkedés felé tôrekszenek,
kôzelednek egymâshoz. A magyarok kôrében gyakran hal-
lom azt, hogy "judeo-kereszténység". En ezt elôîtéleti jelzô-
nek minôsîtem. A gôrôg hagyaték mellett ti. ebbôl az ûn.
judeo-kereszténységbôl szârmazik az egész nyugati kultûrvilâg.
A keresztény erkôlcs vezetett évszâzadokon ât — mint —
a Nyugaton, és târsadalmi egyûttélésûnk alapja a keresztény
erkôlcs volt szâzadokon ât.

De lehet hinni Istenben az "ôsvallâs", az ûn. "magyar
vallâs" szerint is. Talân ne nevezzûk ezt eretnekségnek vagy
pogânysâgnak. sôt: "nemzetiszînû pogânysâgnak", ahogy egy
harcos tollû fiatal ûjsâgîrô cikkében olvastam, hanem legyen
talân a neve szekta. Noha az sem kellemes szô. Csak annyit
mondhatok: nekem erre a "magyar vallâsra" nincsen szûk-
.ségem, én nagyon jôl érzem magam sajât vallâsomban:
evangélikus vagyok. De mâsnak lehet szûksége erre az "ôs-
vallâs"-ra. Mindenesetre jobb ez, mint az ateizmus. Mert
minden htvô kôzôs ellensége az Istent tagadô kommunizmus,
ami a vallâst ûldôzô ateista rendszer.

Akâr hisznek, akâr nem: Isten van, el kell szâmolni Vele.



Istcnnek pedig van velûnk akarata. Isten feladatokat rô rânk.
Nckùnk az a dolgunk, hogy râjôjjiink: mik lehetnek ezek a
fcladatok.

Kezdjûk ott, hogy magyar eredetûnk arra kôtelez, hogy
a magyar szellemben megmaradjunk. Hogyan kônnyebb ez?
Itt megint szâmtalan recept van. De van két nagy vonal: az
egyik azt vallja, hogy ebben a tôrekvésben szûkséges a ma
gyar nyelv, a mâsik azt hirdeti, hogy ez nem szûkséges. Elég
âtadni a magyar ôntudatot, a magyar érzést, a magyarsâg
irânt valô szeretetet, és azt lehet spanyolul, angolul, kînaiul,
egyszôval a magyar nyelv ismerete nélkûl is. Itt megint meg-
kônnyitem a kérdést és megmondom, mit vallok: nekem ehhez
szûkséges a magyar nyelv. Nemcsak azért, mert a magyar nyelv
kapocs vilâgszerte. Példâul: én feljôvôk Argentînâbôl — y les
digo: senoras, senores, buenas tardes, voy a hablarles de la
hungaridad. Ez szépen hangzik, de mi ez? Ki érti ezt itt? Pedig
azt mondtam, hogy kérem, én idejôttem, és a magyarsâgrôl
beszélek, ami ugyebâr, mindannyiunkat érdeklô téma. De
hiâba mondom én itt ezt spanyolul, ha nem értjûk meg
egymâst. Ez persze le van egyszerûsitve. De a nyelvben benne
reihk egy egész érzelemvildg] benne rejlik egy népnek lelkt
és szellemi képlete. Egy mentalités! Az egész tôrténelem! És
fôleg: a kultûra nagy képviselôje, az irodalom. A magyar
irodalom pedig fordîtâsban nagyon sokat veszit. Ez kûlôn
téma, amire most nincs idô, ezzel sokat foglalkoztam. A
rnagyart kûlônôsen nehéz leforditani, legalâbbis az âltalam
ismert nyugati nyelvekre. Az irodalom fô exponense kûlônôsen
magyarban a lira, a kôltészet. A magyar kôltészet plane
hoppon marad" lefordîtâsban. Ebben a magyar lirâban

viszont benne van az egész magyar szellem. Ha azt az utat
vâlasztom a magyar ôntudat és szellem âtadâsâra, hogy a
ayelifel egyûtt, a nyelven keresztûl teszem ezt, eleinte
nehezebb utat vâlasztok, hiszen ez természetesen azt jelenti,
hogy azt a nyelvet meg kell tamtani. Deutâna sokkal kônnyebb
a magyarsâg szellemében megmaradni és utôdainkat abban
naegtartani, ha megvan kezemben, kezûkben ez az eszkôz, ez a
hulcs, amivel behatolhatunk abba a megigézô kincseskam-
râba, ami a magyar kultûra.



Feladatok, célok

Ha azt vâlasztottam, hogy a magyar szellemben valô
megmaradâshoz a magyar nyelvet âtadom, hogyan érem ezt
el? Legegyszerûbb elsôsorban lehetôleg magyar hitvestârsat
vâlasztani. A gyereknek ti. pici korâtôl kezdve kell âtadni a
magyar nyelvet. És ez ne csak passzîvan tôrténjék. Mit értek
ez alatt? Sok szûlô jôn és azt mondja: "A gyerekem mindent
ért, csak éppen nem beszél magyarui!" Bocsânatot kérek, de
a gyerek — csudât ért. Az, hogy valaki nem hasznâlja a
nyelvet, hogy nem szôlal meg azon a nyelven, csak "passzîvan"
érti, az nem elég. Aktivan kell hasznâlnia! Meg kell szoknia,
hogy agyânak a kerekeit magyarui forgassa. Ha pl. itt
Clevelandben sok magyar szârmazâsû gyerek van egyûtt és
egymâskôzt angolul beszélgetnek, ez talân rendben van. De
szûleikkel gyakoroljâk gondolataik kifejezését magyarui! Az
agykerekek forogjanak magyarui is! Ez nem jelenti azt, hogy
a magyar nekik anyanyelvûk lesz. Nagy hiba, hogy sokan azt
szeretnék: a mâsod- vagy harmadnemzedékes gyereknek
anyanyelve legyen magyar. Ez illûziô. Legyen neki a magyar
jô, erôs, mdsodik nyelve. Ez elegendô. Hogy ezt elérjûk, sok
segîtségunk van. Vannak magyar iskolâk. Itt Clevelandben
legalâbb egy kitûnô magyar iskolârôl tudok, lehet, hogy tôbb is
van. Létezik a cserkészet, amit, ha szabad, a magyarmentés
fellegvârânak neveznék. Szôval a gyerek tudjon beszélni,
olvasni és îrni magyarui.

Hadd emlîtsem meg itt a kétnyelvûség kérdésénél: ter-
mészetesen igaz, hogy ha a gyerek bôlcsôs korâtôl kezdve
kôvetkezetesen hallja a magyart és azutân tudâsât fokozzuk,
szôkincsét folyton-folyvâst bôvltjûk a magyar ôvodâk, iskolâk,
a cserkészet segîtségével, elérhet egyetemi szintet, és akkor
igenis lesz két nyelve. De mint szinkron-tolmâcs âllitom, hog^
nagyon ritka az, akinek két arzyanyelve van.Azért beszélek
"anyanyelvi szinten levô nyelvrôl : igen, ismétlem, legyen a
gyermeknek a mag^yar jô, szolid mâsodik nyelve. Nekem a
magyar, ha ûgy vessziik, szintén nem anyanyelvem, miutân
soha nem iskolâztam magyarui. Ettôl fûggetlenûl tudhatok jôl
magyarui, de talân jobban tudok spanyolul.

{Az anyanyelv kérdése fûggetlen az iskoldztatdstôl. A
"Magyar Értelmezô Kéziszôtâr" meghatdrozdsa szerint:



"az a nyelv, amelyet az ember gyermekkordban {elsôként)
tnniilt meg, s amelyen rendszerint legjobban és legszfvesebben
bcszél", : az anyanyelv. A hangsûly tehât a gyermekkoron
van, illetôleg azon a nyelven, amelyet "elsôként", anyjdtôl
tanult meg. Ezért nevezzûk ezt a nyelvet anyanyelvnek. A tôbbi
n "rendszerint" meghatdrozdstôl eltérô kivétel, amely azon-
ban egyetlen késôbb megtanult nyelvet sem tehet anyanyelwé.
A szerkesztô.)

Am ma.çyarul tudni nem elég. Nem elég csak tudni, és
a tudâst egyszerûen passzîvan magamban tartogatni.

Aklnvd kell vdlni. Gyakorolni is kell azt a "magyar szellemet",
amit elsajâtitottam a magyar nyelv segitségével. Es ez hogyan
megy?

A fiatal. aki ebben a szellemben nevelkedett és tud ma-

gyarul, az még tanul, szerelmes, foglalt, jârja a kôzépiskolât,
az egyetemet, és nem nagyon tôrôdik azzal, hogy magyarsâgât
aktîvan bevesse és hasznosksa. (A jelenlevôk természetesen
kivételek! Mert aki itt ùl, az érdeklôdik, tôrôdik, aktiv.) De
amikor ûgy 30 felé kôzeledik, amikor mâr megâllapodott,
akkor bizony jônnek a feleiôsségek. Be kell kapcsolôdnia a
tneglevô szervezetekbe. Vdllalnia kell kôzmunkdt! A kôzép-
nsztâlyrôl beszélek vagy ahog^y én nevezem: a kôzépnemzedék-
rôl. Arrôl az aktiv kôzépnemzedékrôl, amelyrôl mâr annyi-
szor szôltam, irtam: lehet kérni, sot kôvetelni. Nagy hiba,
amit gyakorta megfigyeltem, hogy az idôsebb nemzedék, ha
kczd elfâradni, folyton hangoztatja: hol vannak a fiatalok,
akiknek âtadjuk a stafétabotot? Kérdem én: hol van a kôzép-
nemzedék, akinek dt kell vennie a stafétabotot? A kôzépnem-
zedék, amelynek az a dolga, kôtelessége, hogy ne hagyja
meghalni az egyesûleteket, az egyhâzakat, az ûjsâgokat. A
szabad vilâgban élô kôzépnemzedék fîzessen elô legalâbb két
emigrâciôs lapra. De ne csak fîzessen elô: olvassa is! Kôny-
veket is vegyen, olvasson. Tâmogassa az emigrâciôs lap- és
kônyvkiadâst. Miért hangoztatom azt, hogy "emigrâciôs"?
Mert pontosan azt kell tâmogatni, ami nyomtatâsban meg-
jeienhetik a szabad vilâgban, és ami nem jelenhetik meg
Magyarorszâgon.

A kôzépnemezdékben ne csak a tisztélet legyen meg az
elôdôk irânt, hanem ébredjen fel benne a felelôsség, hogy
meg kell tartania azt, amit azok felépitettek, hogy ne keriil-



jôn minden ebek harmincadâra. Ismétlem: gondolok itt a
templomokra, egyesiiletekre, folyôiratokra.

Sokat hasznâljuk azt a szôt, hogy magyarsâgtudat,
magyar ôntudat, magyarsâgszolgâlat. Sokat halljuk, sokat
beszélûnk rôla. De mi ez? Ezt is megint ki-ki hogyan
magyarâzza. Azt mondanâm, hogy a fiatalnak és a fiatalbôl
âtvedlô kôzépnemzedéknek meg kell talâlnia a vonalât.
Mégpedig politikailag is! Nam lehet azt mondani, hogy "én
nagyon jôl szolgâlom a magyarsâgot, nagyon szeretem, tele
vagyok magyar szellemmel, de kérem, hagyjuk a politikât,
hagyjuk, arrôl ne beszéljûnk, mert engem ez zavar és untat.
Ez is illûziô. Mindenben van pobtika. A sporthan, a
mûvészetben, még a rock-zenében is van politika! Ha pedig
megtalâltuk a vonalunkat, akkor a szerint kell mûkôdniink.
A szabadfôldi magyarsâg parlamenti jobbja soha nem rej-
tette véka alâ sem politikai beâllitottsâgât, sem kitûzôtt céljait.
S mit mond a képzeletbeli parlamenti bal? Azt mondja: az
a feladatunk, hogy megtartsuk a magyar nyelvel, dpoljuk a
kultûrât, maradjunk meg magyaroknak. Ezért fontosak az
élénk kapcsolatok Magyarorszdggal. Van hîdépîtés; nem baj,
ha egy irânyû, de legyûnk a tizenhat milliôs magyarsâg szel-
lemi kôzôsségén belûl. Aztân van, aki tovâbbmegy, éppen-
séggel itt az Egyesûlt Âllamokban, s ez talân a képzeletbeli
kôzépbalhoz vagy kôzépjobbhoz tartozô parlamenti tag.
Tudok arrôl, hogy létezik a "lobby"-zâs, feliratok mennek
a Fehér Hâzba, cikkek vagy fizetett hirdetések jelennek meg
a nagy ûjsâgokban, szenâtorokat nyernek meg, alâirâsokat
gyûjtenek. Mire? Olyan kérdésekre, amelyek Magyarorszâgon
tabuk, mint a kisebbségi kérdés, az elszakadt terûleteken stny-
lôdô magyarsâg problémâi, a magzatelhajtâs kérdése. Aztân
pl. România vâmkedvezményi kérdése. Szôval ilyen kérdé-
sekben ilyen orszâgban, mint az Egyesûlt Âllamok, bizony
van lehetôség valamit tenni. Fontos szempont, amit nem
szabad elfelednûnk, hogy sokat beszélnek fejlôdésrôl, hala-
dâsrôl, nagryfokû vâltozâsrôl Magyarorszâgon. A valôsâg
ugyanis az, hogy Magyarorszâgbôl két oldalrôl csinâltak ki-
rakatorszâgot: a szovjet tômb ott âllîtja ki vigyorogva a



marxizmus "emberi arculatât", a nyugati vilâg sajtôja pedig
a "Western" filmekbôl megszokott gyermekded leegyszerû-
sîtéssel felosztja a kommunista tâbort jô és rossz orszâgokra.
Magyarorszâg szerintûk "a tipikus" orszâg a vasfiiggôny môgôtt
és a "jôk" megtestesîtôje.

Kétségtelen, hogy sok minden vâltozott Magyarorszâgon
1956 ôta. Igen. De csak gazdasâgilag javult a helyzet.
Pohtikailag jottânyit sem vâltozott az elvekben. Ezt igen fontos
szem elôtt tartani. Mâr nincsen csengôfrâsz, van magânkez-
deményezés és politikai kabaré. Az emberek ôrûlnek, mert
az egy szelep, aboi mindent {majdnem mindent!) ki lehet fî-
gurâzni. S ahogy Csoôri mondta: "Megnôtt a fogyasztôi igény
és a szabadszâjûsâg". De vigyâzzunk; az elvekben a rendszer
nem vâltozott! Még mindig vannak megszâllô csapatok, a
kormâny hôdoltsâgi bâbkormâny, a Szovjetuniô csatlôsa, és
îgy nem dônthet szabadon a nemzet sorsa fôlôtt, annak igazi
érdekeit nem veheti figyelembe. Teljes egészében a Szovjet-
uniôtôl fûgg.

Minden gazdasâgi javulâs és minden politikai "enyhûlés"
ellenére: vezetûnk az alkoholizmusban, a mûvi vetélésekben,
valamint az ôngyilkossâgban. Mindezek a beteg târsadalom
kôrtûnetei. A hivatalos magyar politika pedig, ahogy mi innen
lâtjuk, a nemzeti ôntudat kiirtâsât, a nemzeti érzés kiôlését
akarja elérni. Gondoijunk itt arra a kôzvélemény-kutatâsra,
amelynek sorân néhâny éve Feledi Péter magyar ûjsâgîrô
kimutatta a mai magyar fîatalsâg dôbbenetes tâjékozatlan-
sâgât a magyar tôrténelem ismeretében. Arra a kérdésre, hogy
miôta laknak magyarok a mai Magyarorszâg terûletén, csak
a megkérdezettek 41%-a tudott helyesen vâlaszolni, a tôbbi
kérdésre pedig csak alig 30% tudott megfelelô feleletet adni.
Ilyenformân szinte nem is csodâlatos, hogy az ezzel a szomorû
statisztikâval kapcsolatban megkérdezett, nemzetkôzileg is
jônevû muzsikus, Kocsis Zoltân tôbbek kôzôtt azt âllitotta:
Torténelmi mûltunk nem elég elôkelô ahhoz, hogy kilép-

jûnk vele a nagyvilâgba, viszont ez a kérdés engem egyâl-
talân nem izgat!" {îgy!) Majd ekként folytatta: "Tôrténelmi
tény, hogy legtôbb tôrténelmi megmozdulâsunk eléggé dics-
telen volt. A hâborûkban jâtszott szerepiink meg az a rossz-
fajta betyârbecsûlet, ami majdnem csak a magyarokhan van
meg. "



Felteszem a kérdést: miféle nemzeti érzést tanîtanak ott,
ahol ilyen kijelentés egyâltalân elhangozhatik, nyilvânosan a
TV-ben? Aztân: a vallâst tervszerûen ûldôzik. Akkor is, ha
ez lâtszôlag nem îgy van! Âprilis 4 a nemzeti ûnnep. Hât van
ennél nagyobb abszurdum? A tôrténelmet hamisûjâk! A szlâv
fajta felsôbbrendûségét hirdetik, tanitjâk. A kisebbségi sorban
— a szomszédban! — élô magyarok kérdését még csak nem
is emlitik, nehogy a "szocialista testvérnépek érzését sértsék".
Ha pedig ez îgy van és mi ezt lâtjuk és a szabad vilâgban élûnk,
akkor nekiink ezeket a tabukat szellôztetniink kell. A

ferdîtéseket helyre kell igazitanunk. Tulajdonképpen mi
vagyunk a szabad vilâgban a magyarorszâgi ellenzék szô-
csôvei és tâmaszai, mert létezik Magyarorszdgon ellenzék.
Akkor is, ha agyonhallgatjâk és akkor is, ha mindinkâbb
nagyon sokat tesznek ellene. Az én kérdésem ez: a mi képze-
letbeli emigrâciôs parlamenti balunk mennyire alkalmas arra,
hogy a magyarorszâgi ellenzék szôcsôve legyen, ha a magyar
hivatalos szervekkel jôban van és a kultûra fedôneve alatt
fenntartja velûk a kapcsolatokat? Hogyan tud ugyanakkor
ezekben a lényeges létkérdésekben a magyarorszâgi ellenzék
szôcsôvévé vâlni a szabad vilâgban?

Szôval: nekûnk a magyar nép érdekeit kell védenûnk,
képviselnûnk a szabad vilâgban. Sikeres ezen a téren pl. az itt
mûkôdô CHRR-mozgalom, a "lobby"-zâs, tûntetés, az alâ-
irâsok gyûjtése, a szenâtorok megnyerése, a kôzvélemény
felvilâgositâsa.

Mit kérek tehât a fiataloktôl, s a még nem aktiv kôzép-
nemzedéktôl?

Âlljanak neki gondolkodni. Ha ezt teszik, râjônnek, hogy
mit tudnak tenni a kôriilményeknek, az adottsâgoknak meg-
felelôen talentumuk szerint. Talentumaival kell ugyanis
kinek-kinek majdan elszâmolnia Isten szîne elôtt. Minden-
kiben kialakul, ha gondolkodik, hogy mit tehet, hogyan tud
szolgâlni a magyarsâgnak. Ebben viszont nagyon fontos
megint, amit az elején annyira hangsûlyoztam: a tûrelem
(tolerancia). Nem szabad elfelednûnk, hogy vannak mâs
nézetek is, hogy sok nézet van. Mâsok nézeteivel szemben



igyekezzûnk — ha megértést nem is, legalâbb — elnézést
gyakorolni. De mindig demokratikus szellembenl Ez itt, Észak-
Amerikâban éppenséggel nem ismeretlen fogalom! Mérsé-
kelten, biggadtan: legyCink tûrelmesek (tolerânsok)!

Mi tebât a lényeg? Mi vagyok? Hol âllok? Merre megyek?
Mi lebet Isten akarata velem?

Ha ezeknek a kérdéseknek alapjân ki-ki nekiâll gondol-
kodni, râjôn, bogy mit tebet. A fiatal bizonyosan râtalâl a
maga ûtjâra. A kôzépnemzedék megleli belyét a magyarsâg-
szolgâlatban azâltal, bogy aktîvan belekapcsolôdik a mun-
kâba, és ott elvégzi feladatât.

Mik ezek a feladatok?
Ki-ki sajât belyén, ott, aboi van, legyen a magyarsdg

szôszôlôja. Hirdesse a magyarsâg igazât, az eiszakadt terii-
leteken élô magyarok nyomorûsâgos sorsât. Magyarorszâg
tôrténelmi képét ismertesse! És — bogy az ûjsâgîrâsban
basznâlatos kifejezéssel éljek — ismételni kell, ismételni, mert
egy napon valaki felfigyel, megballgat. Terjeszteni kell azt,
hogy ba Magyarorszâgot ûgy nevezik is, bogy a "legvidâmabb
barakk", a barakk mégiscsak barakk! Amikor kis, szâzezres
népek kierôszakoljâk ônâllôsâgukat (menjûnk csak el az
ENSz-bel), akkor a szabad vilâgban harcolnunk kell az ellen,
hogy Magyarorszâg ôrôkôsen orosz aldrendeltség alatt stny-
lôdjék. Végsôkig kell ez ellen harcolnunk és propaganddt kell
kifejtenûnk fûggetlenségének helyredllûdsa érdekében! Min-
den lehetôséget ki kell haszndlnunk, és ott, aboi van. Aki az
Egyesûlt Allamokban él, azt bizony — noblesse oblige! —
kûlônôs felelôsség terbeli, mert az Egyesûlt Âllamok mégis
csak a vilâg legelsô nagybatalma. Lebetôleg a politikâba kell
bekapcsolôdni. Ismétlem: kûlônôsen azok, akik itt Észak-
Amerikâban élnek, itt szûlettek, anyanyelvként beszélik az
amerikai angolt és a "jus soli" alapjân, miutân amerikai
szûletésûek, még elnôk is lebet belôlûk, — azok igenis tegye-
nek, és ba van bennûk magyar érzés, akkor kapcsolôdjanak
bele az amerikai politikai életbe, képviseljék a magyar nép
érdekeit.



Befejezésûl még egy gondolât, amit Braziliâbôl hozok
magammal. Nemrég jârtam Porto Alegreben. Ott egy téren
Rio Branco vezérnek a szobrât lâttam. A talpazatra a kôvet-
kezô felirâst vésték be: "Katonâk! Szabad embereket kônnyû-
szerrel lehet vezényelni. Elég, ha megmutatjuk nekik a kô-
telesség ûtjât." Mi a szabad vilâgban élûnk. Szabad embe-
rek vagyunk, a magyar ûgy katonâi! A kérdés: ismerjûk azt
az utat, amit a kôtelesség rô rânk? Ezen gondolkozzunk. És
ahogy kedves barâtom, dr. Mailâth Istvân, Rio de Janeirô-
ban élô kôzirônk mondja: "Ne kérdezzétek, hogy exil-vilâ-
gunkban van-e ennek a magyarsâg ôntudatkonzervâlâsnak
jôvôje. A jôvô azoknak a gondja, akik majd utânunk jônnek.
A mi gondunk a jelenben valô helytdllds, hogy ne szakadjon
meg a lâncszem, amely ôsszekôti a multat a jôvôbel. Azzal
ajôvôvel, amely egy szép napon biztosan alkalmat nyûjt majd,
hogy az exil-magyarsâg befolyâst gyakoroljon a magyar sors
pozitiv értelmû alakitâsâra. Ez az exil-magyarok és utôdaik
tôrténelmi hivatâsa és ehhez a kontinuitâs biztosîtâsâval
épîtésre kész kôvekkel kell felkészûlni".

Tegyiink! Tegyûnk mindannyian, ki-ki a maga helyén,
hogy ezek az épitôkôvek el tudjanak készûlni akkorra, amikor
alkalom adôdik felhasznâlâsukra!

A bevezetô elôadâs elhangzâsa utân Bodnâr Gdbor
tanâcskozâsi elnôk néhâny gyakorlati példa idézésével vilâ-
gîtja meg a komolyan felkészûlt elôadô fejtegetéseinek ér-
tékességét. Ezutân kerul sor a hozzdszôldsokra.

Bajusz Sdndor (Pittsburgh, PA) azzal a kérdéssel fog-
lalkozik, hogyan lehet az amerikai fiatal magyar értelmi-
ségi a kôzép-nemzedék felelôsséget vâllalô tagjâvâ.

Bdlint Kdroly (Toronto, Ont., Kanada) az emigrâciôban
élô magyar fiatalsâg helyzetével, nemzeti érzésével, haza-
szeretetével és fennkôlt hivatâsâval foglalkozik. Az irreden-
tizmus, nacionalizmus és sovinizmus meghatârozâsa utân
a kommunizmussal szemben folyô nemzetvédelmi munka
jelentôségét hangsûlyozza, ûtmutatô példâkra hivatkozik
és tôbb lelkesitô kôlteményt idéz.

Dunai Âkos (Youngstown, OH) mindenben egyetért az



elôadôval s kijelenti, hogy amîg a Katolikus Magyarok
Vasârnapjât szerkeszti, addig az otthoni rendszerrel szem-
ben akârcsak elnézô irâst sem enged a lapban megjelenni.

Harkay Péter (East Jamaica, NY) kûlfôldi magyamak
vallja magât, az emigrâns szôt nem szered. Felteszi a kérdést,
mi lenne, ha magyar kôzépiskolât alapîtanânk Amerikâban.
Megâllapitja, hogy a cserkészetet mindenki szereti, mert az si-
kerélményt jelent az amerikai magyar fiataloknak. Minél tôbb
magyar cserkészcsapat szervezését sûrgeti.

Jôkay Kdroly (Niles, IL) szerint az idôsebb nemzedékek
legfôbb feladata, hogy minél tôbb magyar vonatkozâsû
kônyvet adjanak ki angol nyelven. Ilyen kônyvek mâr eddig
is vannak (pl. Janics Kâlmân, Illyés Elemér stb. tollâbôl),
de még tôbbre van szûkség. Ezek a kônyvek nemcsak a ma-
gyarsâg sorsdôntô kérdéseit hivatottak a kûlfôiddel megis-
mertetni, hanem az ifjabb magyar értelmiség tudâsât is lé-
nyegesen bôvîtik. A fiatal magyar értelmiség ugyanis nem
csak arra tôrekszik, hogy az amerikai életben megfelelô mô-
don elhelyezkedjék, hanem arra is, hogy jôvendôbeli gyer-
mekeit magyaroknak nevelje és megtartsa. Az utôbbi cél
elérésére sok segîtséget nyûjt neki a cserkészet, a magyar is-
kola s a burg-kastli magyar gimnâzium. A magyarorszâgi
kapcsolatok utân valô kapkodâs ebbôl a szempontbôl cél-
talan. Arra is ûgyelniink kelI,.hogy az otthon kiadott angol
kônyvek meg ne tévesszenek bennûnket. Még veszedelmesebb,
ha otthoni szerzôk mûveit kûlfôldi kiadôk jelentetik meg.

Dr. Luddnyiné Nddas Parmi (Ada, OH) a magyar nyelv-
tudâs nélkûlôzhetetlen voltâra mutât râ és a magyar nyelv el-
sajâtîtâsât anyanyelvi szinten sûrgeti. Az egyedi nyelvtanulâs
ûj môdszere ôt kisebbségi nyelven most nyert feldolgozâst. Eb-
ben a magyar részt Pintérné Pereszlényi Mdrta dr. vele egyûtt
szerkesztette. A tankônyv, amely a columbusi egyetem
kiadâsâban 1984 nyarân jelenik meg, lehetôséget nyûjt arra,
hogy a szôrvânyban élôk is megtanulhassanak magyarul.

Nddas Gyula (Chicago, IL) azok irânt érdeklôdik, akik
mâr nem sorolhatôk a bevezetô elôadâs A-B-C-D csoport-
jaiba, akiknek csalâdjâban mâr senki sem hivatkozhatik
személyes hazai élményekre. Ettôl fûggetlenûl az emlîtett



csoportokba oszthatôk kôzt is akad, akit — példâul mint
komputermérnôkôt — egyâltalân nem érdekel a tôrténe-
lem vagy a szépirodalom, ennek ellenére mégis ûgy érzi,
hogy magyar.

Peklô Maria azt javasolja, hogy a fiatalok is îrjanak a ma
gyar lapokba, az idôsebbek fizessenek elô lapokat a fiatalck ré-
szére, ajândékozzâk meg ôket minél tôbb jô magyar kônywel,
a legkôzelebbi ankétra pedig hîvjanak meg és hozzanak
magukkal minél tôbb fiatal magyart.

Befejezésûl Haynalné Kesserû Zsuzsdnna kûlôn-kiilôn
vâlaszol az elhangzott fel- és hozzâszôlâsokra.

Bodndr Gdbor tanâcskozâsi elnôk, aki minden egyes
hozzâszôlâs utân egy-egy talâlô példâval, derûs anekdotâ-
val, humoros megjegyzéssel fûszerezi a felmerûlô gondola-
tokat, kôszônetet mond az elôadônak, minden hozzâszôlô-
nak s a termet zsûfolâsig megtôltô hallgatôsâgnak, majd
az ankét iilését berekeszti.

Az elôbbi elôadds szôvegét teljes egészében kôzôltiik,
mert annak tdrgykôrét annyira érdekesnek taldljuk, hogy
azt az ôszi Magyar Kongresszus ifjûsdgi ankétjdnak napirend-
jére is vitaindîtôul tûzzûk ki.

Aki a nagy tdvolsdg miatt fiz ôszi Magyar Kongresszuson
{1984 november 23-iôl 25-ig) személyesen nem tudna részt
venni, kûldje be hozzdszôldsdt irdsban, hogy azt az ankéton
ismertetni tudjuk.

A felvetett kérdések ugyanis az utôbbi évtized legfonto-
sabb magyar kérdéset.

(A Magyar Kongresszus rendezôi)



KOZEP- ES KELET-EUROPA
AZ ÛJ AMERIKAI KULPOLITIKA TÛKRÉBEN

Kerekasztal-konferencia

Pdsztor Lâszlô (Washington, DC):

ÛJ FELADATOK ELÔTT

A kerekasztal-konferencia ûlését, mint tanâcskozdsi elnôk,
Pdsztor Ldszlô, az Amerikai Magyar Szôvetség ûgyvezetôje,
az Orszdgos Republikdnus Nemzetiségi Tandcs alapûôja
és ôrôkôs tb. elnôke, a kôvetkezô gondolatokkal nyitotta meg:

Az ûj amerikai kûlpolitika irânyât legtisztâbban talân
Bush George, az Amerikai Egyesiilt Allamok einôkbelyettese
batârozta meg bukaresti és budapesti lâtogatâsai utân,
Bécsben, 1983 szeptember 21-én elmondott beszédében.

Bush elnôkbelyettes ebben a beszédében a kôvetkezôket
szôgezte le;

1• A jaltai konferenciân Eurôpa érdekeltségi ôvezetek-
re valô felosztâsâval kapcsolatban nem tôrtént megegyezés.
Sôt ellenkezôleg, nemcsak az Amerikai Egyesiilt Âllamok,
de még a Szovjetuniô is a nemzetek teljes fûggetlensége és
(âltalânos) szabad vâlasztâsok. megtartâsa mellett kôtelezte
el magât. A Szovjetuniô ezt a kotelezettségét megszegte. A
Kelet és Nyugat kôzôtt fennâllô feszûltségnek ez az elsôdle-
ges oka.

2- Téves az a felfogâs, mintba a Helsinki Megegyezés
3 status quo-x. és Eurôpa megosztâsât tâmasztanâ alâ. Ezt
az értelmezést az Amerikai Egyesiilt Allamok visszautasitja.

3. Az Amerikai Egyesult Allamok azonosîtja magât Kelet-
és Kôzép-Eurôpa népeinek szabadsâgra és békére valô tô-
rekvéseivel.

4. Kôzép- és Kelet-Eurôpa orszâgaival kapcsolatban az
Amerikai Egyesiilt Allamok a "megkiilônbôztetés" (differ-
entiation) politikâjât alkalmazza. Politikâjât tebât veliik
szemben attôl fûggôen szabja meg, bogy valamelyik orszâg
mennyire fiiggetleniti magât Moszkva irânyzatâtôl, illetô-
leg mennyiben liberalizâlja rendszerét politikailag, gazda-



sâgilag és az emberi szabadsâgjogokat illetôen.

Ez az ûj amerikai kûlpolitika remélhetôleg tôbb szabad-
sâgot, jôlétet és nagyobb nemzed fûggetlenséget hoz a ma-
gyarsâg szâmâra. Ugyanakkor az ûj lehetôségek mind Ame-
rika, mind az egész szabad vilâg magyarsâgât ûj, felelôsség-
teljes feladatok elé âllîtjâk.

A mi kôtelességûnk az, hogy az ûj amerikai kûlpolitika
lehetôségeit kihasznâljuk és hogy tôbbet prôbâljunk elérni
a magyar nemzet szabadsâga és fûggetlensége érdekében.

Kerekasztal-konferenciânknak az a célja, hogy az ûj
amerikai kûlpolitika irânyârôl és annak kihasznâlâsi lehe-
tôségeirôl folytassunk megbeszélést és hogy elképzeléseinket
egymâssal ismertessûk.

Gyallay-Pap Domokos dr. (Toronto, Ont. Kanada):

EGÉSZSÉGESEBB SZELLEM

Egy kerekasztal-konferencia bevezetôjének elsôrendû fel-
adata az eszmecsere, termékeny vita elindîtâsa. Nem a be-
vezetô feladata, hogy az âllâspontokat, végsô konklûziôkat
elôre megfogalmazza. Hasznosabb roviden ûgy ôsszefoglal-
ni târgyunk néhâny vetûletét, az amerikai kûlpolitika meg-
itélésével kapcsolatos érveket és ellenérveket, hogy az remél
hetôleg termékeny eszmecseréhez és esetleg valamelyes con
sensus kialakîtâsâhoz vezessen.

Az "ûj amerikai kûlpolitika -rôl folytatunk megbeszé
lést, illetve Kelet- és Kôzép-Eurôpârôl az ûj amerikai kûl
politika tûkrében. Maris felmerûl az elsô alapvetô kérdés:
valôban beszélhetûnk-e kelet-eurôpai viszonylatban ûj ame
rikai kûlpolitikârôl? Még mielôtt meg^ndul az érvek és
ellenérvek sorozata, félreértések elkerûlése végett sietek elô-
rebocsâtani, hogy a kanadai magyarok nagy tôbbsége hive
annak a Reagan-i vonalnak, amely Vietnam és Watergate
lélekvesztettségébôl kiemelte az amerikai népet, konszolidâlta
a gazdasâgi helyzetet és igyekszik gerincesebb magatartâst
kialakîtani a nyugati vilâgban a szovjet provokâciôkkal
szemben.

De a mûlthoz képest egészségesebb szellem feletti ôrô-
mûnkben is zavarôlag hat, hogy kûlpolitikai vonatkozâsban



amerikai részrôl egy erôs hang helyett néha egész kôrus nem
mindig ôsszehangolt szôlamait halljuk. Figyelemmel kîsér-
jûk — és itt elsôsorban az észak-amerikai magyar csûcsszer-
vezetek, valamint a Kôzôs Kûlûgyi Bizottsâg sokâgû kapcso-
lataira gondolok — a Fehér Hâz, az elnôk, elnôkhelyettes,
a kûlûgyminisztérium, a Nadonal Security Council, a
kongresszusi kûlûgyi bizottsâgok, és az Egyesûlt Nemzetek
Szervezeténél mûkôdô amerikai kûldôttség megnyilatkozâ-
sait és vâltakozô méretû eltéréseket tapasztalunk. Tâvolrôl
sem egyedûlâllô jelenség ez: a Nyugat és elsôsorban Nyugat-
Eurôpa is gyakran csak reagâl a tôrténésekre, nincsen globâlis
kûlpolitikai koncepciôja.

Felmerûl tehât a kérdés, hogy az elmûlt hetek amerikai
kûlpolitikai megnyilatkozâsai kelet-eurôpai viszonylatban
valôjâban ûj hivatalos kûlpolitikai gyakorlatot vezettek-e
be vagy inkâbb csak ûj kûlpolitikai filozôfia kôrvonalait
vâzoltâk.

A jelenlevôk tudjâk, mire utalok. Bush alelnôk észak-
afrikai, majd româniai és magyarorszâgi lâtogatâsait a
Bécsben elmondott beszéddel zârta le. Nagy kâr, hogy a
libanoni és grenadai események torlôdâsâban beszéde viszony-
lag szerény nemzetkôzi visszhangot keltett és még az ame
rikai kontinensen sem nyert nagy publicitâst, illetve részle-
tes kiértékelést. Magân a kormânyzaton belûl is kûlônféle
interpretâciôk alakultak ki. Ez zavarô kôrûlmény, mert a
beszéd tartalmaz olyan elemeket, amelyek részûnkrôl hasz-
nosûhatôk volnânak, ha valôban alapozni lehetne azokra,
ha valôban jôvâhagfyott, hivatalos politikât tûkrôznének.

A bécsi beszéd két legfontosabb bejelentése a csatlôsâl-
lamokkal szemben a "policy of differentiation , valamint
Jalta ûj értelmezése.

A "policy of differentiation" lényegét mi ûgy értelmez-
zûk, hogy az Egyesûlt Âllamok a jôvôben a kôzépkelet-eurôpai
orszâgokkal valô viszonyâban ignorâlja a szovjet ellenôrzést
és érzékenységet és kôzvetlen kapcsolatait a szerint alakîtja
majd ezekkel az orszâgokkal, amilyen mértékben azok haj-
landôk kôzeledni az ônâllô kûlpolitika, a «nemzeti fûggetlen-
ség, az egyéni szabadsâg eszményeinek nyugati értelmezé-
séhez.



Az elnôkhelyettes lâtogatâsa Româniâban és Magyaror-
szâgon azt kîvânta bizonyîtani, hogy az Egyesûlt Âllamok
véleménye szerint ez a két orszâg ment legmesszebb a libe-
ralizâlôdâs terén, ezek szâmithatnak tehât a leghathatôsabb
amerikai tâmogatâsra, mîg a tôbbi csatlôs irânt Amerika
jôindulatânak mértéke attôl fûgg, miként kôzelîtik meg a
két minta-orszâg (Magyarorszâg és România) szînvonalât.

Jôllehet a csatlôs orszâgok kategorizâlâsa elvben nem
kifogâsolhatô, magyar szempontbôl van valami tragikus
abban, hogy Magyarorszâg partnere ebben a kivâltsâgos
rangsorolâsban az a România, amely egyben az erdélyi
magyarsâg szadista bôrtônôre. Bush elnôkhelyettes ugyan
a két orszâg méltatâsâban megâllapîtja, hogy a român rezsim
"még mindig" diktatôrikus és az emberi jogok terén "még
mindig" sok a kivânnivalô, mégis az elnôkhelyettes szemé-
ben a mérleget a pozitiv oldalra billenti az a kôrûlmény,
hogy România bizonyos fokû ônâllôsâgot ért el kûlpolitikai
téren a Szovjetuniôtôl. România amerikai minôsîtésében
magyar szempontbôl két végzetes hiba van: az egyik, hogy
az elnôkhelyettes România esetében tûlteszi magât az em
beri jogok (értsd: magyariildôzések) sérelmein âllîtôlagos
kûlpolitikai érdemekért; a mâsik, hogy Româniânak olyan
kûlpolitikai érdemekért nyûjt elismerést, amelyek vélemé-
nyûnk szerint nem léteznek. Ugy tûnik, hogy az erdélyi
szervezetek, az észak-amerikai magyar csûcsszervezetek és
a Kôzôs Kûlûg^ Bizottsâg akciôi, a român kétkulacsos po-
litika bizonyîtott tényei még mindig nem hatoltak be a
washingtoni hivatalosak tudatâba. Es ez nagyon szomorû!

Magyarorszâg esetében a kivâltsâgos helyzet amerikai
indokolâsât illetôen szintén kételyeink vannak. Bush elnôk
helyettes joggal marasztalja el a hazai rezsim kûlpolitikai
vonalât, amelyik ôvakodik nyilvânosan eltérni az elôîrt szov-
jet kûlpolitikai vonaltôl. De kifogâsoljuk, hogy nem méltat-
ja a hazai disszidens értelmiségiek bâtor megnyilatkozâsait,
akik kôvetkezetesen megtagadjâk a szovjet orientâciôval valô
szolidaritâst és hitet tesznek a demokratikus âllam- és élet-
forma mellett, mint azt legutôbb a Columbia egyetemen
rendezett konferenciân résztvevô néhâny hazai értelmiségi
is tette. A magyar szellemiségnek ezekért a nem hivatalos
kûlpolitikai megnyilatkozâsaiért valami elismerés jârt volna.



Ehelyett Magyarorszâg fôérdemeként az orszâg belsô viszo-
nyait, a gazdasâgi reformokat és az emberi jogok elônyôsebb
helyzetét hozza fel az elnôkhelyettes, amely teriileteken —
mondja — ôsszehasonlîtva a tôbbi csatlôssal Magyarorszâg
tôbb hajlandôsâgot mutât a szovjet mintâtôl valô eltâvolo-
dâsra és liberâlis reformok bevezetésére. Mindezek bizonyî-
tâsâra azonban az elnôkhelyettes csak a csalâdegyesîtés néhâny
példâjâra tud hivatkozni, ami Kâdâr Jânost még nem ruhâzza
fel âllamférfiûi képességekkel. Az igazsâg az, hogy Magyar-
orszâgon jelenleg nincsenek politikai kivégzések, de kiala-
kultak a târsadalmi ellenôrzés olyan kifinomult môdszerei,
amelyek a mindenhatô és mindenûtt jelenlevô âllamszer-
vezet segitségével a bizonytalansâg, megfélemlîtés és a fûg-
gôség érzésének ébrentartâsâval kûrâljâk ki az ônâllô gon-
dolkozâsra vetemedô ellenzéket. A szabad vilâg egyelôre még
nem realizâlja, hogy a liberalizâlôdâs nem gyôngîtette meg
a rezsim ellenôrzését a nép felett és a durva terror hiânya
nem egyenlô az emberi jogok tiszteletben tartâsâval. Tôbb
Jean Kirkpatrïck-re volna szûkség, aki az "Encounter" cîmû
folyôirat méltatâsa szerint is rendkîviili elokvenciâval és vi-
lâgossâggal fogalmazta meg a szabadvilâgi kormânyok fe-
lelôsségét az emberi jogsértések elhallgatâsâban, elhanya-
golâsâban. És hadd idézzem itt magânak Bush elnôkhelyet-
tesnek e hônap elején, a bécsi dôntés utân a Kôzôs Kiilûgyi
Bizottsâg titkârâhoz intézett levelének részleteit: "The human
tights situation in Hungary, while it is better than before,
still is in need of much improvement. Anything I said on
this subject should be understood as references to relative,
not absolute improvement." Majd a budapesti parlament-
rôl és a magyar tôrténelmi tradiciôkrôl szôlva: As I took
part in meetings in its beautiful halls, I frequently hoped
that my visit would in a small way aid in restoring the tradi
tions and rule of law which had brought that building into
being in the first place." Végul: "Finally, I hope that you
will realize that everything I said in Hungary, whether
referring to institutions or individuals, was said in an attempt
to express encouragement of what has been accomplished, and
to pave the way for greater freedom for the great people of
Hungary."

A "policy of differentiation" kritikâja részûnkrôl indo-



kolt, de épîtô jellegû. Az elnôkhelyettes szândékaival, az âltala
bemutatott kûlpolitikai filozôfia lényegével egyetértûnk,
inkâbb a môdszereket kifogâsoljuk, az indoklâst és a
premisszâkat, amelyekre a kivâltsâgos elbirâlâs indoklâsa épûl.

Ami az elnôkhelyettes beszédében friss és felvillanyozô,
az a jaltai egyezmény jelentôsen ûjszerû értelmezése. Szeret-
nénk nagy jelentôséget tulajdonîtani annak a kijelentésnek,
amely elutasîtja Jalta eddig elfogadott értelmezését, amely
szerint ez az egyezmény "érdekszférâk" létesîtését szentesî-
tette volna. "Szô sem volt Eurôpa felosztâsârôl, befolyâsi
ôvezetekrôl" — mondta. Eppen ellenkezôleg! A szôvetséges
hatalmak lefektették a "felszabadîtott" teriiletekkel kapcso-
latos kôzôs felelôsségûk alapelveit és a Szovjetuniô îgéretet
tett arra, hogy biztosîtja a kelet-eurôpai orszâgok teljes
fûggetlenségét és lehetôvé teszi a szabad vâlasztâsokat ezek-
ben az orszâgokban. Bush szerint éppen a szabad vâlasztâ-
sokkal kapcsolatos szovjet kôtelezettség megszegése volt a
kelet-nyugati feszûltség inditô oka.

Ez olyan nyilatkozat, amely ûj fejezetet nyithatna meg
a mi emigrâciôs politikai tevékenységiinkben, mert ismét
indokolttâ tenné a szovjet megszâllâs feszegetését. Ôrôm-
mel indulnânk el ezen az ûton, de egyelôre hivatalos hely-
rôl még nem tôrtént ûjabb nyilatkozat, amely Bush Jaltâra
vonatkozô âllâspontjât alâtâmasztotta volna. Vannak olyan
washingtoni hangok, hogy Bush bécsi beszéde erôsebb volt,
mint az eredeti szôveg és Washington most igyekszik hivata
los politikât épiteni az ûj szôveg kôré.

Egyelôre tehât a tûrelmes vârakozâs âllâspontjâra kell
helyezkednûnk — valôban ûj amerikai kûlpolitika kijege-
cesedéséig. Reméljûk, erre a kûlpolitikâra nem lesznek
jellemzôk sem a Kâdâr meghivâsâval kapcsolatban szâllongô
hirek, sem az az interjû, amely a Washington Times
november 4-i szâmâban jelent meg az ûj budapesti nagykô-
vettel. Idézem: "Well, it's a seemingly meaningful job. I
gness someone put two and two together with my broken
English and decided I \vas the guy to go for it. It sounded
peculiar. I wasn't that interested.

Ha az idézet hîven tûkrôzi a kôvet szavait, Reagan elnôk,
Bush elnôkhelyettes, az amerikai nép és a magyar nép egy-
arânt ennél tôbb érdeklôdést, elkôtelezettséget, hivatâstu-
datot érdemelne.



Balogh Sanrfor (Greenbush, CT):

VÂLTOZÂSOK AZ AMERIKAI KULPOLITIKABAN

Bush amerikai elnôkhelyettes 1983 szeptember 21-i be-
szédében elismerte, hogy Magyarorszâg a nyugati kultûr-
terûlethez tartozik. Remélhetô, hogy ez az elismerés és a
vele egyûtt meghirdetett "differentiation"-politika, a jaltai
c.gyezmény ûjra-értelmezése, valamint a hivatkozâs 11. Jânos
Pâl papa tanâcsâra, hogy helyezzûk a "személyeket a dol-
gok fôlé, az erkôlcsôt a technolôgia fôlé, és a szellemet az
anyag fôlé", ûj, rokonszenvesebb amerikai kûlpolitikai vo-
nalvezetést jelent.

Ugyanakkor a nyugat-eurôpai âllamok is egyre érzé-
kenyebbek a szovjet rakéta-telepîtésekkel kapcsolatban. Az
amerikai atomrakétâk Eurôpâba helyezését a szovjet a Kôzép-
Eurôpâba helyezett rakétâkkal akarja egyensûlyozni, ami
Eurôpa biztonsâgât sûlyosan veszélyezteti. A nemzetkôzi
helyzet kedvezônek lâtszik a Kôzép-Eurôpa semlegességére
vonatkozô javaslat megtételére.

Bâr az ûj amerikai politikai irânyvonal csak dîcséretet
érdemel, azon még elég sok csiszolni és simîtani valô van
ahhoz, hogy az a realitâsoknak megfelelô, részleteiben is el-
fogadhatô politikâvâ fejlôdjék. Bush elnôkhelyettes példâul
bécsi beszédében a rômai (latin) és a keleti (bizânci) civili-
zâciôt âllîtja szembe, mint a két kûlônbôzô rendszer alap-
jât, ugyanakkor a "g^ônyôrû roman nyelv" alapjân Româ-
niât a nyugati kultûrâhoz sorolja, holott kôztudomâsû, hogy
csak a magyarul, illetve németûl beszélô erdélyi népcsopor-
tok (magyarok és szâszok) tartoznak a nyugati kultûrâhoz,
ni'S a regâti românok mâr a keleti ortodox civilizâciôt
képviselik.

Nekûnk azonban a kicsinyes kriticizmus fôlé kell emel-
kednûnk.

Negatîv kritika helyett inkâbb pozitiv javaslatokkal, il
letve helyesbttésekkel tâmogassuk a kibontakozôban levô
ûj amerikai kûlpolitikât. De az is fontos, hogy ûj eurôpai
kibontakozâs lehetôségét figyelembe véve, a tôbbi kôzép-
eurôpai nép, fôleg a lengyel képviselôivel vegyuk fel a kap-
csolatot, és velûk egyûtt dolgozzunk a semleges Kôzép-Eurôpa
tnegteremtésén. Ne vessûk el az esetleges Kôzép-Eurôpai



Unio gondolatât sem, amelynek keretében egyesiteni lehet
a nyu.çati, latin civilizâciôhoz tartozô népeket, ill. orszâgo-
kat. beleértve Lengyelorszâgot, a cseheket, szlovâkokat,
Ma.çyarorszâgot, Erdélyt, és Horvâtorszâgot, esetleg még
Ausztriât is.

A tovAbbi eszmecsere sorân

Luddnyï Andrds dr. (Ada, OH) elméleti alapon tisztâzza
az amerikai kûlpolitikâval kapcsolatos néhâny alapfogal-
mat és irânyelvet, majd arra mutât râ, hogy az ideâlis tô-
rekvésekkel szemben legtôbbszôr a nemzeti érdek gyakor-
lati szolgâlata érvényesûl. Megîtélése szerint a magyarsâg
sorskérdéseinek megoldâsâban csak akkor szâmîthatunk
az amerikai kûlpolitika tâmogatâsâra, ha be tudjuk bizo-
nyîtani, hogy a magyarsâg érdekei azonosak Amerika ér-
dekeivel. Ezt viszont mind rovid, mind hosszû tâvlatban
gyakorlatias târgyilagossâggal, higgadtan kell igazolnunk.

Pdsztor Ldszlô tanâcskozâsi elnôk részletesen ismerteti
az ûj amerikai kiilpolitika — Bush elnôkhelyettes nyilat-
kozatâbôl kitûnô — bat alaptételét.

Szentmiklôsy Éles Géza dr. a kûlônbôzô "internaciona-
lizmus"-ok céljât és érvényesûlését vilâgîtja meg.

Vizsolyi Ddniel dr. (Selon, OH) a nemzetiségi csoportok
jelentôségét az amerikai politikâban a szavazatok szâmâ-
ban lâtja. Szerinte a kôzeli politika kôvetelményeit ehhez
kell igazîtanunk. A tâvoli politika tôrekvéseinek alapjât vi
szont a veliink rokon tâvol-keleti népekkel valô kapcsolat-
ban kell keresnûnk és megtalâlnunk. Példaként a japân-
magyar barâtsâg kiépîtésének lehetôségeire hivatkozik. Vé-
gûl azt hangsûlyozza, hogy a Kârpât-medencében magyar
kisebbségrôl nem lehet, nem is szabad beszélni.

Pdsztor Ldszlô tanâcskozâsi elnôk azt a kérdést veti fel,
hogyan fogadtâk Magyarorszâgon Bush elnôkhelyettes kor-
szakalkotô bécsi nyilatkozatât, amelyet a magyarorszâgi
hîrszolgâlat szervei agyonhallgattak, de amelyrôl a Voice
of America hîradâsâbôl otthon mégis értesûltek.

Fazakas Ferenc (San Francisco, CA) a szervezettség



fontossâgât vilâgîtja meg és ezzel kapcsolatban az Amerikai
Magyar Szôvetség kaliforniai osztâlyânak eredményes tevé-
kenységét ismerteti.

Zsédely Ferenc dr. (Calgary, Alta, Kanada) a kûlpoli-
tika irânyvonalât meghatârozô pénzûgyi és gazdasâgi té-
nyezôk jelentôségét hangsûlyozza.

Tapolyai Mihdly dr., aki csak nemrég kerûlt az Egyesûlt
Allamokba, az itteni és a hazai kûlpolitika tôrekvéseinek
osszehasonlîtâsâbôl von le kôvetkeztetéseket és a nyugati se-
.gîtés fontossâgât emeli ki.

Jôkay Kdroly (Niles, IL) a magyar érdekek szolgâlatât
az amerikai kûlpolitikâban a kongresszusi tagok tâjékozta-
tasân keresztûl, tovâbbâ angol nyelven îrt magyar vonatko-
zasû kônyvek ajândékozâsa révén és a kôzkônyvtârak ma-
•5^ar vonatkozâsû angol munkâkkai valô ellâtâsa ûtjân tart-
ja lehetônek.

A kôvetkezô felszôlalô a gazdasâgi életben érvényesûlô,
tehetôs (gyâros, iparos) magyarok tâmogatâsânak megnye-
rését is szukségesnek tekinti ahhoz, hogy a magyar érdekek
az ûj amerikai kûlpolitikâban érvényesîthetôk legyenek.

Pdsztor Ldszlô tanâcskozâsi elnôk reméli, hogy a kerek-
asztal-konferencia megbeszéléseinek az amerikai magyar
életben lesznek olyan tovâbbi eredményei, amelyek az ûj
amerikai kûlpolitika terén ismeghozzâk gyûmolcseiket.

ÎRÂSBAN bekûldôtt hozzâszôlâsok
BogndrKdlmdn dr. (Sarasota, FL):

A KÂRPÂT-MEDENCE JÔVÔJÉRÔL

Nem célom itt hâlâtlan jôslâsokba bocsâtkozni, de mégis
fel kell tennem a kérdést, ha a Duna-vôlgyi rendezés egyszer
naégis bekôvetkeznék, vajon megtôrtént-e részûnkrôl, a nem-
zeti emigrâciô részérôl a gondoskodâs, hogy ez ne készûlet-
lenûl talâljon bennûnket. Az otthoniaktôl nem sokat vâr-
hatunk. A "Big Brother" szorosan ôrkôdik, hogy a "status
quo ne vâltozzék és Magyarorszdg maradjon meg erôsen
''negcsonkûott formdjdban-, akâr az elsô, akâr a mâsodik



vilâghâborû utâni formâjâban, amit a teljesen elhibâzott
és rosszul sikeriilt 1947-es pârizsi békeparancs eredményezett.
A régi integer-Magyarorszâgbôl létesîtett kôrnyezô âllamok, —
România, Csehszlovâkia, Jugoszlâvia — "âtôlelô karjaiban"
igen sok tekintetben megbénitott a mi kis orszâgunk,
hiszen legértékesebb nyersanyagaitôl fosztottâk meg, nincs elég
erdôje és a fôldrajzi fekvésébôl adôdô legértékesebb lehetô-
ségei teljesen elvesztek. Utoljâra emlttem a legfontosabbat:
mintegy 4 milliô magyar a rossz békediktdtumok miatt az
utôddllamokban kényszerûl élm!

A Kârpât-medencében a Duna-tâji népek kôzôtt — kôzel
négy évtized utân — azonban tôbb jel arra mutât, hogy
bizonyos vâltozâsok talân mégis vârhatôk ott.

Mint a tôrténelembôl ismeretes, erôsebben vegyes nem-
zetiségû âllam Magyarorszâg inkâbb csak a tôrôk idôk utân
lett. A régi ûn. szentistvâni magyar birodalomban, ha tôbb
nyelvû volt is a magyar âllam, mâr a keresztény magyar
kirâlysâg megalakulâsâtôl kezdve, ez politikai sziikségszerû-
ségbôl jôtt îgy létre, hiszen orszâgépîtô szent kirâlyunk, Szent
Istvdn biztatta és segitette az idegeneket a bejôvetelre, meg-
maradâsra, letelepedésre, mert: "az egy nyelvû és egy szokâsû
orszâg gyenge és erôtlen", ahogy nagy kirâlyunk maga is
mondta. A vendégekben, jôvevényekben ô nemcsak azt lâtta,
hogy ezek "ékesîtik" a kirâlyi udvart, hanem azt is, hogy
fegyvereikkel erôsitik azt. Vagyis — mai terminolôgiâval —
Szent Istvdnunk jô redlpolitikus is volt és a katonai hatalom
megszilârdîtâsâval, megerôsitésével legnagyobb reformerûnk is
minden bizonnyal. Ez vezetett ahhoz késôbb, hogy a kôzépkori
Magyarorszâgon, amikor hazânk nagyhatalom volt, magya-
rok és nemzetiségek vagy helyesebben nem magyarok,
békességben éltek, ami az emlékezetes nândorfehérvâri bril-
liâns katonai sikerûnkig (1456) szinte sugârozta a magyar
âllamvezetés bôlcsességét: katonailag a keresztény magyar
kirâlysâgnakerôsnek kell lennie! Mâr ebben az idôben a tôbbé-
kevésbé tarka nemzetiségû orszâgban a békés tovdbbfejlô-
désnek ez volt az egyetlen lehetôsége.

A 150 éves tôrôk hôdoltsâg ideje utân a késôbbi Habsburg-
uralom alatt népesedési helyzetûnk gyôkeresen vâltozott meg,
mert a tarka ôsszetételû nemzetiségi gyûrûben az âllamalkotô
magyarsâg alig 2 milliôra zsugorodott ôssze, csôkkent le.



Nemcsak a "végvârakon", de a nagy kiterjedésû orszâgban
is mindig csak mi véreztûnk; igy lettùnk fokozatosan
"kisebbség" a régi honban a tôbbi tarka-barka nemzetiség
kôzôtt. A Habsburg-politika pedig tervszerûen is tôrekedett
erre. A fokozôdô villongâsokat a XIX. szâzad elején és késôbb
is, maga a nagy magyar géniusz és lâtnok, Széchenyi Istvân
grôf is a le^vésztjôslôbban lâtta, de a nemzet ekkor mâr inkâbb
Kossuth bûvkôrében volt és rohant a forradalom felé.

Kossuth Lajos hosszû és végleges emigrâciôjâban maga
is foglalkozott konfederâciôs tervekkel. A cseh Palacky
ugyancsak, aki a Habsburg-monarchiât akarta federalizâlni.
Ez utôbbi "kôzép-eurôpai egyesûlt âllamokrôl" âlmodozott.
Az orosz akkori nagyhatalmi tôrekvéseit Kossuthndl jobban
akkor senki sem Idtta. Elveihez hiven azonban ô kôvetkeze-
tesen megmaradt mindig emigrâciôban, ahogyan Stefan Zweig
vagy a nemrégiben elhunyt Dénes Tibor mondanâ. A nemzet
iffy nem hallgathatott egykori vezetôjére, ment tovâbb a maga
ferde ûtjân" egyre fokozôdôbb magyarosûdsi pohtikdjdval,

ami az ellentéteket csak erôsitette az uralkodô magyar veze-
tôréteg és magyarnak "âtkeresztelt" nemzetiségeink kôzôtt.
Magam is hiszek abban, hogy lehet magyarrâ vâlni, de csak
kivételesen egészen rôxnd idôn belûl.

A régi tôrténelmi Magyarorszâg megszûnésével az elsô
vilâghâborû utân Jâszi Oszkâr elgondolâsa, —a "Keleti Svâjc'

régi orszâgunkbôl megvalôsîthatatlan âlom maradt csak
annak ellenére, hogy talân maga Kârolyi Mihâly is elfogad-
ta volna, hiszen ô is hitt a Duna-tâji népek egyuttmûkôdé-
sének szûkségességében. Almodozdsuk nem valôsulhatott meg.

A Keleti Svâjc", de mâs federâciôs tervek is a porlepte
archîvumos elképzelések kôzé kerûltek. A jôindulatû tôrté-
nészek âlmodozâsait "elfûjtâk a hâborûs szelek."

A terv ûjbôl felvetôdhetik és — ha jobb megoldâsra
e.^elôre nem szâmîthatnânk —, dolgozzék ezért az emigrâ-
ciô is. Nemcsak a mienk!A târsemigrrâciôk iskôzôsen veliink. A
jelen bajainak orvoslâsâval, a nehéz és sûlyos nemzetiségi
Problémâk megoldâsâval haladhatndnk egy demokratikus
^onfederdciô felé. Ezért kell nekûnk is ûdvôzôlnûnk minden
olyan tôrekvést, hogy a târsemigrâciôk fogjanak kezet egy-
mâssal és dolgozzanak — amig nem késô — a napi politika
teljes kikapcsolâsâval — szellemi és tudomânyos alapon azért.



hogy jobb megoldâst talâljanak a Duna-medencei békére,
mint amiben most élnek az odasorolt vagy kényszerîtett
tôbb nemzetiségû âllamok. Ezért is csak dîcsérnùnk lehet, hogy
a Magyar Târsasâg mâr korâbban létrehozta a "Kisebbségi
Intézetet", aboi a munka ilyen értelemben tervszerûen folyik.
Sérelmeinket mâs szervezetek, tôrténelmi târsasâgok is, tudôs
tagjaikkal precîz elfogulatlansâggal és szakszerûséggel ma
màr vildgnyelveken tdrjdkfel a nagy mldgnak. Szâmithatunk-e
ezen a téren a târsemigrâciôk tâmogatâsâra? Egyesek szerint
talân igen, ha nem is az elsô vilâghâborû utâni âltalânos
és elôttûnk helyesnek is tartott teljes revizionizmus alapjân
A Kârpât-medence ûjabb jôvôjének terve legyen tehât benne
a mi munkaprogramunkban is. Keressûk a szomszédos
emigrâciôkkal valô szorosabb kapcsolatot, hogy jobban
ôsszehangolt teiA'ekkel, mint amilyeneket eddig készîtettûnk,
megtalâljuk a Duna-vôlgyi szomszédokkal, a Duna-tâji né-
pekkel, azokkal, akiket a keleti tômbbe soroltak be, az egész-
ségesebb egyiittmûkôdés elôfeltételeit. A feladat nehéz, de
nagyon szép, és nagyon is idôszerûnek lâtom, hogy az idei
Magyar Kongresszus is kûlôn ankétot rendezett ennek a
kérdésnek megtârgyalâsâra. Eurôpânak ebben az zgen fontos
délkeleti szektordban — akâr hatârkiigazitâsokkal is —, de
feltétlenûl rendezésre van szûkség! Sok elôtt talân utôpisz-
tikusnak vagy idôszerûtlennek lâtszik ennek a gondolatnak
a felvillantâsa, pedig valôban érdemes ez a kérdés arra, hogy a
szabad Magyar Kongresszus foglalkozzék vele s a Kârpât-
medence jôvôjével, mert Eurôpâban a Duna-vôlgyi megbékélés
semmivel sem elhanyagolhatôbb, mint a nyugat-eurôpai
szilârd gazdasâgi és politikai egység.

A kôzépkelet-eurôpai âllamok nemzeti emigrâciôinak
becsûletére vâlnék, ha a jôvôben nem egymâs ellen torzsal-
kodnânak, hiszen a cél nagyon is kôzôs: megelégedettség
és békés gazdasâgi fejlôdés anyaorszâgaikban. Az anyaor-
szâgaikba beszoritott nagy magyar tômbôk ma is problé-
mâkat, erôs feszûltséget, a magyarok szdmdra pedig sokszor
a teljes megsemmisûlést isjelentik. Vannak mâr ugyan egyesek
— mint Arved Grebert dr., a Svâjcban élô volt szlovâk dip-
lomata, — akik a nemzetiségi kapcsolatok "helvétizâlâsa"



révén — enyhén szôlva — megoldhatônak lâtjâk a szlovâk-
surlôdâsokat (lâsd a K.atolikiis Magyarok Vasârnap-

jâban folyô évi oktôber hô 9. szâmâban a 8. oldalon magyar
forditâsban megjelent cikket Magyarok Nagy-Magyaror-
szdgon, magyarok Szlovdkidban dmmel, amire a Vasârnap
kôvetkezô szâmâban, az oktôber hô 16. szâmban vâlaszolt
Mailâth Istvân dr. félreérthetetlenûl A helvetizmusrôl szôlô
cikkében.) A magyarellenes ûldôzések vâltozatlanul tovâbb
folynak Szlovâkiâban a csehszlovâkiai kommunista pârtfô-
nôk biztatâsâra. Mit mutât mindez? Azt, hogy a Kârpât-
medencében a béke és rend helyreâllîtâsa csak kétfélekép-
pen képzelhetô el:

1. vagy igazsdgos hatdrkiigazûdsokkal a pusztuldsra ûélt
magyar tômbôk javâra vagy kedvezôre vâltozott politikai
helyzetben

2. egészséges kôzépkelet-eurôpai federdciô létesîtésével,
ami a késôbbi Egyesûlt Eurôpdnak egyik szilârd tartôoszlopa is
lehetne. Ezért dolgozni a mi emigrâciônknak is ûdvôs fel-
adata lenne. Ne ôlbe tett kézzel vârja nemzeti emigrâciônk
a vârhatô vâltozâst, hanem dolgozzék ennek érdekében ak-
kor is, ha a hatalmi politika ezt ma még kérlelhetetlenûl el-
utasitja. Terûletgyarapodâs nem mindig volt elônyôs egy
orszag szâmâra, amikor az ônkényesen vont politikai hatâ-
rok erôs nemzeti tômbôket, anyanyelvi kôzôsségeket vâlasz-
tottak el egymâstôl. Ez a helyzet Româniâban és Csehszlo-
vâkiâban, részbenJugoszlâviâban is.

Nt. Lajossy Sdndor(Croydon, Anglia);

ADDIG NEM LESZ BÉKE

Btbô Istvdn, korunk egyik legnagyobb gondolkodôja,
mirit politikai szakirô és âllamférfiû irta nevét tôrténelmûnk
lapjaira. Ôsszegyûjtôtt munkâibôl nemcsak Eurôpa — kôze-
lebbrôl Kôzép-Eurôpa — népeinek kialakulâsârôl és fejlô-
désérôl, hanem politikai kapcsolatairôl is rendkivul érde-
kes és tanulsâgos âttekintô képet kapunk. Magyarorszâg ese-
te azonban — bârmennyire egy az emlîtett népek orszâgai
kôzûl — valamiképpen mégis mâs, mint azoké. Ez a "mâs"
jelleg nemcsak ônâllô orszâggâ és nemzetté formâlôdâsâ-



nak sajâtossâgâban mutatkozik, hanem minden mâs nem-
zetétôl merôben kûlônbôzô lelki, nyelvi és egyéb adottsâgâ-
nak egy vérzivataros. ezeréves mûlton ât folytatôdô fejlôdé-
sében is mai életûnkig. Mert csakis jelenûnkkel érzékeltet-
hetem, bogy Trianon. Jalta és minden mâs megnyomoritta-
tâsunk ellenére hova jutottunk. 1956-hoz hasonlô nemzeti
bûszkeségre jogositô eseménnyel rajtunk kîvûl senki sem di-
csekedhetik. Mâs népek legfeljebb csak megkôzelitettek ben-
nûnket. 1956 utân pedig ûgy alakitottuk életûnket, hogy az
valamiképpen elviselhetôvé vâlt. A keleti tômb kirakat-âlla-
mâvâ lettûnk. A vértelen harcbôl és az épitô munkâbôl a
szétszôrtsâgban élô emigrâns magyarsâg is kétségtelenûl ki-
vette részét, mert az otthoniakkal karôltve gyakorolt nyomâst
a magyarorszâgi kormânyra.

Bibô Istvdn errôl mâr természetesen nem irhatott. Sors-
szerûségûnket ô még Lengyel- és Csehorszâggal azonositotta.
Rôvid tâvon talân igaza volt, tôrténeti alapon azonban
kôvetkeztetéseit magyar szempontbôl nem fogadhatjuk el.
Nemzetiségeink ugyanis — mint tudjuk — fôleg a tôrôkôk elôl
menekûltek hozzânk vagy késôbb német intézkedés folytân
vagy pusztân emberiességi okokbôl telepiilhettek le nâlunk.
Kôrûlményeik elônyôs voltât ezeréves hatâraink kôzt semmi
sem bizonyîtja vilâgosabban, mint szerencsés elszaporodâ-
sunk. Ellenûnk fordulâsukat tehât jogosan itélhetjûk el.

Ezért kell tiltakozô szavunkat felemelnûnk minden olyan
dôntés ellen, amely igazsâgunkat sérti, tôrténelmi jogunkat
hazânk terûleti épségéhez figyelmen kîvûl hagyja. Ha elol-
vassuk Karâcsony Jdnos "Tôrténelmi jogunk hazânk terûle
ti épségéhez" cîmû nagyszerû kônyvét, akkor megértjûk, miêrt
nem mondhatunk le senki kedvéért és semmiféle hamis
érdekbôl ezeréves hazânk terûleteirôl, amelyeknek védelmé-
ben minden idôben bôségesen omlott a magyar vér. A mi
tôrténeti szerepûnk nem szûnt meg. Nekûnk a hôs lengye-
lekkel egyûtt hivatâsunk van, és jogunk az igazsâgos hatâr-
rendezés kikényszerîtésére elvitathatatlan. Magyarorszâg
és Eurôpa természetes hatârait mielôbb vissza kell âllitani,
mertaddig nem lesz és nem is lehet béke.



EREDMÉNYEK ÉS BESZAMOLOK

BEVEZETÔ IMA ÉS ÛNNEPI KÔSZONTO

A dîszvacsora elôtt Nddas Jânos dr., mint a Magyar
Talâlkozôk Âllandô Titkârsâgânak vezetôje, iidvôzôlte a
megjelenteket, majd az angol és magyar himnusz eléneklése
utân ft. Horvâth Miklôs dr. egyetemi tanârt kérte fel beve-
zetô ima elmondâsâra.

Ft. Horvâth Miklôs dr. :

FÔNIXKÉNT MEGÛJULVA

Mennyei Atyânk!
Mindenek elôtt hâlât akarunk adni Neked, amiért el-

halmoztâl minket a fôld termékeivel. A napokban ûltûk meg
befogadô hazânk legszebb polgâri ûnnepét, a Thanksgixjing
Day-t. Hangulata még itt zsong kôrûnkben; jelentôségét még
nem halvânyîtotta el a hétkôznapok robotja. Mély az értelme
ennek az iinnepnek, hiszen râvilâgît emberi mivoltunk leg-
nemesebb vonâsâra: csak mi, értelmes lények, tudunk szân-
dékosan hâlâsak lenni Teremtônknek a kapott leiki s anya-
gi javakért; de ugyanakkor râdôbbent egyik legsajâtosabb
és legvisszataszîtôbb tulajdonsâgunkra is; csupân mi tudunk
mind Isten, mind pedig embertârsaink felé hâlâtlanok is
lenni. Sajnos, nagyon igaz a régi mondas: Az emberek
részérôl minden jôtett elnyeri a maga méltô bûntetését.
Mi tehât, akik fennhangon Krisztus blveinek valljuk magun-
kat, kezdjûk el ma esti ûnnepélyes ôsszejôvetelûnket a hâla
"•ondolatâval és magasztos érzelmével eltelten.

Âldâsodat is kérjûk, Urunk. Âldd meg rokonainkat,
barâtainkat; âldj meg minden becsûletes magyart, hogfy
Nimrôd széthûzô népe végre ôsszefogjon és bârhova vetette
is a sors, fajtâjât soha meg ne tagadja, de segitse mindenûtt
a vilâg e legârvâbb nemzetének szétszôrt fiait és lânyait! Âldd
meg sajâtos mûveltségiinket, hogy fôlényt biztosîtson szâ-
munkra szerencsésebb népek tagjaival szemben. Nemzeti



"Szôzat"-unk komor jôslatâval ellentétben ne "sir" legyen
az, amit "népek vesznek kôrûl", hanem az ûjjâsziiletés bôl-
csôje, amibôl a tudomâny, mûvészet és testedzés kivâlô tel-
jesltményei révén ûj magyar nemzedék lépjen majd a
porondra. Legyen fészek, amelybôl fônixként megûjulva,
egy megtépâzott, âm, élni akarô nép szelleme repûlhet a
tôrténelem ûj magassâgai felé!

S végul legyen fohâszunk az Igéret imâja is. Igéi fogad-
jâk meg egy szorgalmas, becsûletes, tiszta élet ônzetlen le-
pergését mind a magunk, mind pedig az egész vilâg javâra.

Mindenhatô Isten! Szenteltessék meg a Neved, teljesûl-
jôn akaratod, diadalmaskodjék uralmad; valôsuljon meg
orszâgod idôtlen idôkôn ât! Amen.

♦

Nâdas Jdnos dr. a diszvacsora utân Kesserû Istvdn dr.
(Buenos Aires, Argentlna) orvost, egyetemi tanârt kérte fel
ûnnepi kôszôntô elmondâsâra.

Kesserû Istvdn dr. (Buenos Aires, Argentlna):

EGYSÉGES ALAP

Mâr régen készûltem, nagy ôrômmel, hogy elsô Izben
részt vegyek ezen a Magyar Kongresszuson. Amikor azonban
megkaptam Nâdas Jânos bâtyâmnak azt a levelét, amely-
ben meghlvott és felkért, hogy vâllaljam el a dlszvacsorân
az ûnnepi kôszôntô elmondâsât: elsô reakciôm a rémûlt til-
takozâs volt. Hogy jôvôk én ekkora megtiszteltetéshez? Azon-
nal neki akartam ûlni a vâlaszlrâsnak, hogy "Domine, non
sum dignus", —szô sem lehet rôla!

Igen âm, de aztân lâttam, hogy ehhez a felkérô levél-
hez csatoltan ott volt a nyomtatott program is, amelyben
én mâr benne voltam! Jânos bâtyâm ûjabb tanûjelét adta
hagyomânyos gyors végrehajtâsi hatârozottsâgânak. îgy bât
mit volt mit tennem... Es most csak azt mondhatom Luther
utân szabadon: itt âllok, mâsként nem tehetek!

De ha mâr âllok, akkor szeretném rôgtôn el is mondani:
el vagyok ragadtatva attôl, amit itt lâttam! Nekem az utolsô
két nap felejthetetlen élményt nyûjtott.

Mint bizonyâra tudjâk, én a Buenos Aires-i magyar te-



lepiilésrôl, annak képviseletében jôttem. Messzirôl, tôbb
itteni honfitârs szerint a "vilâg végérôl". Hât igen. A térké-
pen épp hogy még rajta vagyunk! De azért mi is vagyunk,
létezûnk; vannak virâgzô szervezeteink, egyhâzaink, sajtônk,
pezsgô ifjûsâgi életûnk, sûrû kulturâlis és sportrendezvényeink.

De amikor idejôvûnk és ilyen megmozdulâst lâtunk, ak-
kor realizâijuk a mi ottani szerény kereteinket. Itt minden
nagyszabâsû, grandiôzus. Ennyi emigrâns magyar ôsszejôn
sokrétû, érdekesnél érdekesebb és értékesnél értékesebb elô-
adâssorozatra, ankétra, kerekasztal-konferenciâra. Es mind-
ez kivâlôan mûkôdô — mondhatni — tomegszervezet kere-
tében!

Igen, ez Amerika, a szuperlativuszok hazâja, a szabad-
fôldi magyarsâg igazi kôzpontja.

Ûgy tekintùnk fel râtok, mint a nagyobbik testvérre, aki
elôl jâr és példât mutât.

Mondtam, el vagyok ragadtatva. Mint olyan valaki, aki-
nek van némi tapasztalata rendezvények ôsszehozâsâban:
teljes szivbôl gratulâlok e nagy talâlkozô megrendezôinek,
lebonyolîtôinak, elsôsorban dr. Nddas Jdnosnzk és vezér-
karânak!

Hadd vessek fel még egy komoly gondolatot. Sokszor
halljuk ellenségeinktôl, de sajât tagjaink soraibôl is a morbus
hungartcus, a magyar betegség emlegetését, hogy ôsszefér-
hetetlenek vagyunk, nem tûrjûk el egymâs kiilônbôzô véle-
ményét, s hogy e miatt nem tudunk kôzôs erôvel épitômun-
kât végezni nagy emigrâns céljaink elérése irânyâban.

Ez a Kongresszus kiâltô bizonyîték arra, hogy ez nem igazI
Lehetnek — és vannak — véleménykiilônbségek, egy-egy
magyar testvérûnk szâjâbôl hallhatunk olyasmit, amin mér-
gelôdûnk, esetleg fel is hâborodunk, amit néha megmosoly-
gunk, amire vâlaszolunk, ami ellen tiltakozunk, de szét nem
hûzunk, tovâbbra is egyutt maradunk, mert a lényegben
egyetértûnk!

Es ez a lényeg: idegen, hôdoltsâgi sorban szenvedô sze-
rencsétlen hazânk érdekében mindent megtenni, és magun-
kat és utôdainkat magyarnak megtartani! Ennek a Talâlko-
zônak ez a nagy tanulsâga: az emigrâciô — tûl a kûlônbsé-
geken, minden téren létezô sokrétûsége dacâra — elérte az
egységes alapot, a kôzôs épitômunka alapjât.



Ezt a gondolatot keresve se lehetne jobban, osszefogla-
lôbban kifejezni, mint a nagy Ady kôvetkezô, ôrôk értékû
soraival:

Ma percemberkék dâridôja tart,
De êpûésre készen âll kôvûnk.
Nagyot végezni mégis mijôvûnk,
Nagyot és szépet, emberit s magyart!

ERMEK ES OKLEVELEK ÂTADÂSA

Somogyi Ferenc dr., mint az Ârpâd-pâlyâzatok birâlô
bizottsâgânak elnôke az elôzô év nyertesei kôzûl megjelen-
teket kôszôntôtte, majd felkérte Nddas Jânos dr-t, az Âllandô
Titkârsâg vezetôjét, hogy Varga Sândor, az Ârpâd Szôvetség
fôszéktartôja kôzremûkôdésével adja ât

vitéz Falk Viktor hadtôrténettudomânyi szakîrônak az
arany,

vitéz Keresztes Lajos (Calgary, Alta., Kanada) karnagy-
nak az arany,

Lutskyné Kovâcs Klâra (Hackettstown, NJ) kôltônek az
arany,

Ling Gyula (Carlingwood-Ottawa, Kanada) irônak a bronz
Ârpâd-érmet,

Noël Péter (Edmonton, Alta., Kanada) elnôknek a
"Magyar Mérnôkôk és Épitészek Vilâgszôvetsége", mint az
1982. év magyar egyesûlete részére kiâllîtott dîszoklevelet,

Gyallay-Pap Domokos dr-nak, a Kanadai Magyarok
Szôvetsége elnôkének pedig, mint az 1982. év magyarjânak
kiâllîtott dîszoklevelet és az Ârpâd Rend nagy arany érmét.

Az érmek és oklevelek ûnnepélyes âtadâsa a kôzônség
lelkes tapsa kîséretében folyt le.

AZ ArpAd-pAlyAzatok eredménye

A bîrâlô bizottsâg véleményezése alapjân a 22. Arpâd-
pâlyâzat eredményeként

arany Arpâd-érmet nyert\



Incze Lajos dr. (Lewistown, ME) îrô "Footprints on Destiny
Lane" (Lisbon Falls, ME, Beacon Press, 1982, 297 pages) cîmû
életrajzi mûvével;

Kûr Csaba (Warren, OH) szobrâszmûvész kiâllîtott szob-
râszati mûveivel;

ifj. Makk Imre (Honolulu, HI) festômûvész "Spring" cîmû
alkotâsâval;

Valentin B. Ôdôn (Hawthorn, Ausztrâlia) festômûvész
képrestaurâlâsi mûvészetével;

ezûst Arpdd-érmet nyert:

Csepelyi Rudolf (Adélaïde, Ausztrâlia) kôltô "Vilâgmadâr"
(Adelaide, Dezséry Ethnie Publications, 1983, 135 oldal)
cîmû verseskôtetével;

Kristôf Sdndor (Winnipeg, Man., Kanada) kôltô "Koncert
versben" (Winnipeg, szerzô, év nélkûl, 126 és 73 oldal) cîmû
verseskôtetével ;

Spanyol Ldszlô (Asquit, Sask., Kanada) kôzgazdâsz "Még
nem késô" cîmû 116 oldalas kéziratban benyûjtott szakta-

nulmânyâval;
Hampel Zsuzsa festômûvész "Tâjkép" cîmû alkotâsâval;

bronz Arpdd-érmet nyert",
Dukat Takdch Gusztdv (Sao Paulo, Brazîlia) épîtész hârom

épîtészeti tervével;
idtéz Juba Ferenc dr. (St. Pôlten, Ausztria) tengerészeti

szakîrô "A magyar tengeri hajôzâs mûltja képekben"
(Mûnchen-Bécs, szerzô, 1983, 248 oldal) cîmû mûvével;

dr. Rtckenmanné Gadl A. Veronika (Freidorf, Nyugat-
Németorszâg) ôstôrténész "A magryar ôstôrténet Bizânc tûk-
rében" cîmû 17 oldalas kéziratâval.

diszoklevelet kapott",
Radnôthy Kdroly (Calgary, Alta., Kanada) îrô "Ôreg-

herkâly" cîmû 5 oldalas helyszîni tudôsîtâsâért (kéziratban, két
képpel);

Szildgyi Zoltdn (Rio de Janeiro, Brazîlia) gépészmérnôk
bekûldôtt kézirataiért.



Az Arpdd Akadêmia tagjai kôzûl sikerrel pdlydzott:

Baranchi Tamdska Endre (Sarasota, FL),
Dezséry Andrds dr. (Adelaide, Ausztrâlia),
£rde/yz./d25e/(New York, NY),
HegyiZoltdn (Canberra, Ausztrâlia),
Hahn Gellért dr. (Campsie, N.S.W., Ausztrâlia),
Kozmon Gyôrgy (Cleveland, OH),
Makk Éva (Honolulu, HI),
Makk Imre (Honolulu, HI),
Ormaijdnos (Rocky River, OH),
Petry Béla (Maitland, FL),
Tallôs Kitty (Cleveland, OH).

AZ ÉV MAGYARJA
ft. Irdnyi Ldszlô dr. (Washington, DC) piispôk

AZ ÉV MAGYAR GSALÂDJA
Sdndor Andrds (McGraw, NJ) mérnôk 6-gyermekes csa-

lâdja (11 unoka és 2 dédunoka).

AZ ÉV MAGYAR EGYESÛLETE
az "ArgentinaiHungdria Szôvetség" (Buenos Aires, Argentina)

7.

A FÉNYKÉPMÛVÉSZETI KIALLITÂS NYERTESEI:

1. A kiâllitâs legjobb képe Dedk Ferenc felvétele
2. Elsô dljat (diszoklevelet) nyert:

Dedk Kldra (természet), SzabôJ. Gyôrgy (fotokarikatûra),
Haldszi Ldszlô (lâtkép), Sadry Éva (portré), Pintér Antal
(csendélet).

3. Mâsodik lett az elôbbi kategôriâkban;

Nydry Walter, Dedk Kldra, Csia Pdl, Haldszi Ldszlô,
Matolcsy Zsuzsa, Buza Gyôrgy.

4. Harmadik lett az elôbbi kategôriâkban;

Szent-Kirdlyi Jdnos, Nydry Walter, Szabô J. Gyôrgy,
Ambrusjdnos, Matolcsy Zsuzsa, Buza Gyôrgy.



5. A bîrâlô bizottsâg kûlôn-dîjât Buza Gyôrgy nyerte meg.

KOZELETI TEVEKENYSEGERT

Az Ârpâd Szôvetség hivatâs- és hûségrendje kivâlôan
értékes kôzéleti tevékenységének elismeréséûl az Ârpâd Szô
vetség és Rend nagy arany dîszjelvényével tûntette ki

Ballô Istvàn dr-t, Bedy Baldzst, Csepi Bélàt, Falk Viktort,
Kabdebô Ferencet, Kemenes Mdtyâst, Klïngajôzsefet, Lelbach
Antal dr-t, Noël Pétert, Ormai Jdnost, Sdndor Andrdst,
Torday Egont, Vareska Gyôrgy dr-t, Varga Sdndornét.

BESZÂMOLÔ

A XXIII. Magyar Talâlkozô (Kongresszus) zârôûlésén
Nddas Jdnos dr., mint az Allandô Titkârsâg vezetôje, a ko-
râbbi évekhez hasonlôan részletesen beszâmolt az Allandô
Titkârsâg évi mûkôdésérôl, élénk levelezésérôl, elôkészîtô
és végrehajtô tevékenységérôl. Ismertette a Kongresszus
rendezôségéhez intézett ûdvôzlô leveleket és kûldôtt tâvira-
tokat, majd az indîtvânyokat és kûlônbôzô javaslatokat
terjesztette elô.

Simonfay Ferenc dr. (White Plains, NY):

tArgyalAsok a budapesti kormAnnyal?

Javaslatok a nemzeti alapon mûkôdô
magyar szervezetek részére.

Az elmûlt évek tapasztalatai félreérthetetlenûl bebizo-
nyîtottâk, hogy a budapesti kormâny a Magyarok Vilâgszô-
vetségén keresztûl meginditott kapcsolatfelvétele és egyiitt-
mûkôdése a szabadfôldi magyarsâg szervezeteivel nem a kô-
zôs magyar érdekeket, célokat szolgâlta. hanem egyesûlete-
ink felbomlasztdsdt és azoknak a budapesti rendszerrel egyûtt-
mûkôdô személyek âltal valô "dtvételét" szorgalmazta.

Ennek az "egyûttmûkôdési tervnek" teljes megvalôsîtâsa
gyakorlatilag a jôvôre vonatkoztatva azt jelentené, hogy az
otthoni magyarsâg sorskérdéseinek, tôrténelmi jogainak nem



lenne tôbbé szabad és fûggetlen képviselete a nyugati kor-
mânyoknâl, ugyanakkor a budapesti rendszernek sem lenne
tôbbé kûlfôldi ellenzéke, mert a szabad vilâg magyar egye-
sûleteit Budapestrôl irânyîtott quislingek képviselnék.

Egy ilyen tragédia elkerûlése céljâbôl az alâbbiakat ja-
vasolnâm;

1. Minden nemzeti alapon mûkôdô szabadfôldi egyesû-
let, szervezet vizsgâlja feliil alapszabâlyait és a tagfelvétel elô-
feltételeit, a tagok kôtelezettségeit, a tagsâg megszûnését
vagy felfûggesztését, az egyesûlet feladatait, mûkôdését meg-
hatârozô részeit môdositsa a Szabadfôldi Magyarok Vilâg-
kongresszusain elfogadott hatârozatoknak a fentiekkel kap-
csolatos, vilâgos és félre nem magyarâzhatô âllâsfoglalâsai
szerint.

2. A szabadfôldi magyar egyesûletek, szervezetek, azok
vezetôi vagy tagjai nem jogosultak a budapesti kormânnyal,
annak kûlfôldi képviseleteivel vagy egyéb megbîzottaival a
hazai és kûlfôldi magyarsdg sorskérdéseirôl az egyetemes
magyarsdg nevében tdrgyalm, megdllapoddsokat kôtni.

3. Ilyen târgyalâsokra csak abban az esetben kerûlhet
sor, ha azt a budapesti kormâny — és nem a Magyarok Vi-
lâgszôvetsége — kôzvetlenûl valamelyik nemzeti alapon allô
és mûkôdô csûcsegyesûlet vezetôségének vagy kôzvetve a
Szabad Magyarok Vilâgkongresszusa Âllandô Titkârsâgânak
javasolja egy vagy tôbb meghatârozott kérdésben. Az SZMVK
is tehet ilyen javaslatot a budapesti kormânynak.

4. Ezek a kérdések elsôsorban a.) az elszakûott terûletek
és ott élô honfitdrsaink sûrgôs megoldâst igénylô szabadsdgjo-
gainak szabad gyakorlata, b.) az ez ideig egyoldalû, csak
Keletrôl Nyugatra irânyulô kultûrcsere, c.) a szabad vallds-
gyakorlat és a papi utdnpôtlds biztosûdsa (szeminâriumok,
teolôgiâk), d.) az ezeréves magyar tôrténelem hamisîtâsoktôl,
propagandâtôl mentes tanûdsa.

5. Ha fenti ûgyekben a târgyalâsok hivatalos jellege,
komolysâga és eredményességének lehetôsége biztosîtottnak
lâtszik, akkor a szabad vilâg nemzeti alapon mûkôdô csûcs-
egyesûletei a Vilâgkongresszus Âllandô Titkârsâgânak kôz-
remûkôdésével megâllapîthatjâk a târgyalâs feltételeit és
môdozatait.



Dukai Takdcs Gusztdv {Sao Paulo, Brazîlia):

JAVASLAT A KÂRPÂT-MEDENCE RENDEZÉSÉRE

Nemzetûnkkel szemben — a hazaiak némasâgra itélése
folytân — emigrâciônkra sûlyos feladatok elvégzése hârul.
Elsô és legfontosabb tennivalônk, hogy az eddigi kâros mu-
lasztâst pôtoljuk és megcâfoljuk mindazokat a tôrténelmi
hamisîtâsokat, magyarellenes propagandacikkeket és tanul-
mânyokat, amelyekkel ellenségeink évszâzadok ôta félreve-
zették és ellenûnk forditottâk a kûlfôld népeit.

A magyarsâgrôl valôt terjesztô, sok âldozattal jârô ha-
talmas munkâval, 38 angol nyelvû kônyv, valamint szâmos
tanulmâny és ûjsâgcikk megjelentetésével a hamis âllîtâsok
megcâfolâsât Wass Albert grôffal az élen csupân mintegy
500 fôbôl allô hû magyar ôsszefogâsa tette lehetôvé, de
emigrâciônk ezen a téren mégis megtette kôtelességét. Ez
nemzetûnk szempontjâbôl nagy jelentôségû teljesitmény, fel
sem becsûlhetô érték, amelynek felhasznâlâsâval a magyar-
sâg ezutân népûnk igazsâgânak ûg^ét eredményesebben
szolgâlhatja.

Emigrâciônk mâsodik fontos teendôje, hogy az ôhaza
ûjbôl szabad âllamként valô talpra âllîtâsâhoz tervet dol-
gozzon ki ûgy, hogy a Kârpât-medencében élô nemzetiségekkel
egyùtt teljes egyenlôségben és megelégedettségben, magyar
vezetéssel Kârpât-medencei âllam alakulhasson ki. Wass
Albert helyesen âllapitotta meg, hogy a magyarsâg jôvôjé-
vel kapcsolatos tervezés elfogulatlansâgot, éleslâtâst és mély
bôlcsességet igényel. Véleményem szerint a magyar jôvô ki-
munkâlâsânak feladata hârom fontos részbôl âll.

Az elsô feladat a Kârpât-medencében élô népek ôssze-
fogâsâra alkalmas âllamalakulat kereteinek és részleteinek
gondos kidolgozâsa.

A mdsodik feladat az ûj âllam nagyobb ônvédelmi lehe-
tôségének elérése céljâbôl és gazdasâgi okbôl a bennûnket
kôrûlvevô turâni testvérnépekkel — éspedig elsôsorban a
pannon és avar szârmazâsû horvâtokkal, a palôc — azaz
pelazg-jâsz eredetû — lengyelekkel, valamint az avar szâr
mazâsû osztrâkokkal valô szélesebb âllamszôvetség megszer-
vezése kôzôs vâmhatârral.

A harmadik feladat, hogy a nemzetiségek emigrâciôban



élô s hozzânk hûzô csoportjainak vezetôivel felvegyûk a kap-
csolatokat és veliik târgyalâsokba bocsâtkozzunk a tervek
ismertetése és a megegyezések elôkészîtése céljâbôl.

(A szerzô ezutân részletesen ismerteti a megoldds egyik —
szerinte — jârhatô ûtjdnak részleteit, amelyek azonban csak
hosszadalmas elôkészûô tdrgyalâsok folyamdn lennének vég-
legesen kidolgozhatôk és elfogadhatôk. )

A magyarsâg jôvôjének kimunkâlâsât célzô tervezetnek
mindenre kiterjedô részleteiben valô kidolgozâsa sok âldo-
zatos munkât és bôlcsességet kîvân. Ennek végrehajtâsâval
azonban a magyar emigrâciô elvégzi a râ hârult egyik leg-
fontosabb kôtélességet s îgy amikor majd szeretett hazânk
visszanyeri szabadsâgât, az emigrâciô tervét elônyére hasz-
nosan felhasznâlhatja.

Balogh Sdndor (Greenbush, CT):

HIRDESSUK, HOGY AMERIKÂT
MAGYAR SZENTRÔL NEVEZTÉK EL

Az Amerikai Magyar Szôvetség 1982 februâr 16-ân, a
marylandi Silver Springben megtartott intézôbizottsâgi ûlé-
sén, amelyen ft. Irdnyi Ldszlô dr., a Szôvetség akkori orszâ-
gos elnôke (a kûlfôldi magyar katolikusok azôta kinevezett
pûspôke) is jelen volt, Pdsztor Ldszlô, mint az Intézô Bizottsâg
elnôke, ismertette Balogh Sdndor professzornak azt a leve-
lét, amelyben Szent Imre (Americus) napjânak, mint Ame-
rika szûletésnapjânak megiinneplését javasolta.

Balogh Sdndor ezt a javaslatot — némi môdositâssal — a
most ûlésezô XXIII. Magyar Kongresszuson megismételte.
Erre az a tôrténeti tény inditotta, hogy Szent Imrét 900 évvel
ezelôtt, 1083 november 5-én avattâk Székesfehérvârott kû-
lôn ûnnepélyességgel szentté.

A javaslat indokolâsaként Balogh Sândor arra a mâr
korâbban is ismert mâsik tôrténeti tényre hivatkozott, hogy
Amerika kôzvetett ûton a magyar Szent Imrérôl kapta ne-
vét. A Kolumbus Kristôf âltal felfedezett ûj vilâgot ugyanis
a német Waldseemûller Martin német térképész Vespucci
Amerigo (I454-I5I2) firenzei hajôs és felfedezô keresztneve.



Amerigo utân nevezte el Amerikânak. Az Amerigo kereszt-
név pedig azonos a latin Americus vagy Emericus, az angol
Emeric s a magyar Imre néwel. Egykori feljegyzésekbôl azt
is tudjuk, hogy Vespucci apja Szent Istvân kirâlynak nagy
tisztelôje volt, ezért kereszteltette fiât a kirâly fiânak, Szent
Imrének Amerigo vâltozatû nevére.

Ezt a tôrténeti tényt nem magyar szârmazâsû amerikai
klerikusok tôbbszôr is hangsûlyoztâk, dizAkron BeaconJournal
cîmû napilap 1962 november 3-ân megjelent szâmânak 9.
oldalân/t. Harper V. Howard dr. is megîrta. Cikkét a cleve-
landi "Fighter" 1983 jûnius-jûliusi (IX., 1-2) szâma teljes
egészében ûjbôl kôzôlte. A Key to Happiness 1983 februâri
szâmânak 12-13. oldalân ft. Klarkowski Claude is me^rta
ugyanezt America Namedfor Saint" cîmmel.

A Key to Happiness a "Catholic Views Broadcasts, Inc."
havonta megjelenô folyôirata, amelynek szerkesztôje és ki-
adôja/t. Baker Kenneth ]ezsvât3. New Yorkban.

Az emlîtett sok nem magyar kezdeményezés utân nekûnk,
naagyaroknak elemi kôtelességunk, hogy Balogh Sândor
professzor javaslatât elfogadjuk.

Ezt kôvetôen Nâdas Jânos dr., mint az Allandô Titkâr-
sag vezetôje, befejezésûl kôszônetet mond mindazoknak, akik a
XXIII. Magyar Talâlkozô elôkészîtésében és eredményes
munkâjâban részt vâllaltak s mint elôadôk, tanâcskozâsi
elnôkôk, szereplôk ônzetlenûl kôzremûkôdtek. Kôszônetét a
hîrkôzlô szervek (ûjsâgok, râdiôk, tâvolbalâtôk), valamint a
vendégek tâmogatâsâért is kifejezésre juttatta. Kûlônôskép-
Pen hangsûlyozta a rendezôség hâlâjât azok irânt, akik mâs
vilâgrészekrôl, orszâgokbôl vagy tâvolabbi âllamokbôl, vâ-
rosokbôl tetemes anyagi âldozattal vettek részt a XXIII.
'̂ a.Çyar Talâlkozô (XI. Magyar Kongresszus) tanâcskozâsain
és eseményein.

A szokâsos zdrônyilatkozat véglegesmegszôvegezésére kûlôn
bizottsâg kikûldését javasolta, végiil néhâny felszôlalâsra és
kérdésre adott vâlaszt. Ezutân a Magyar Hiszekegy elmon-
dâsâval a tanâcskozâsokat berekesztette.



ZARONYILATKOZAT

Az 1983 november 25-én, 26-ân és 27-én Cleveland

vârosâban megrendezett XXIII. Magyar Talâlkozô (Magyar
Kongresszus) elsôsorban a valôdi torténeti tényekre alapozô
jôvô kialakîtâsânak kérdéseivel foglalkozott.

1. Tanâcskozâsainak megkezdése elôtt, az amerikai hâla-
adâs ûnnepén, a clevelandi megyés piispôk fôpapi szentmi-
séjén kegyelettel emlékezett meg az ôt elsô magyar szent (Istvân
kirâly, Imre herceg, Gellért csanâdi pùspôk, vértanû, Andrâs
hitvallô és Benedek vértanû) oltârra emelésének 900., az
Ârpâd Akadémia ûlésén pedig a Kanadâban ûnnepelt Budai
Parmenius Istvân halâlânak 400. évfordulôjârôl. Hivatkozâs
tôrtént Pârkâny és Esztergom tôrôk uralom alôl valô fel-
szabadîtâsânak 300. évfordulôjâra is.

2. A magyarsâgnak vilâgszerte vâltozatlan hûséggel foly-
tatnia kell a keresztény és nemzeti hagyomânyok ôrzését.

3. Tovâbb kell folytatni a torténeti tények meghami-
sîtâsa, elferditése vagy hamis szemlélete ellen valô kûzdel-
met, hogy a magyarsâg tôrténelmi kûldetésérôl és kiilônle-
ges hivatâsârôl megalkuvâs nélkûl helyes szemlélet alakul-
hasson ki, amely mind az igazsâgtalanul megvont orszâg-
hatâroktôl fûggetlenûl a Kârpâtok medencéjében, mind
a szétszôrtsâgban osztatlan lelki és szellemi egységet biztosithat.

4. Az egyetemes magyar szemlélet kialakîtâsa céljâbôl
haladéktalanul ôssze kell gyûjteni és meg kell szervezni azokat
a kivâlô szakembereket, akik feladataikat ônzetlen hivatâs-
tudattal és tudatos felkészûltséggel végzik.

5. Létesûljôn olyan magyar intézet, amely mintegy kûl-
ûgyi hivatal szerepének betôltésére alkalmas és îgy a kisebb-
ségi sorsba kényszeritett magyarsâg nemzeti és emberi joga-
inak nemzetkôzi védelmét is vâllalhatja.

6. Kôvetkezetesen tovâbb kell sûrgetni a trianoni és pârizsi



békeparancsok s a velûk kapcsolatos nemzetkozi megâlla-
podâsok, szerzôdések elfogulatlan felûlvizsgâlâsât, a magyar-
sâg sérelmeinek orvoslâsât, a leszerelési târgyalâsok sorân
pedig kôvetelni kell, hogy az oroszok a pârizsi békekôtés
értelmében Magyarorszâgrôl haladéktalanul vonuljanak ki.

7. Minden orszâg magyar csûcsszervezete, az Amerikai
Magyar Szôvetség is, haladjon azon az ûton, amelyet — a
magyar szabadsâgért mind politikai, mind gazdasâgi és
kôzmûvelôdési vonalon fùggetlenûl folytatott kûzdelem cél-
jâbôl — az alapîtôk és fenntartôk ismételten kijelôltek
szâmâra.

8. A magyar szabadsâg nemzeti ûnnepe csak mârcius
15 és oktôber 23, a magyar nemzeti gyâsz napja pedig ok-
tôber 6 és november 4 lehet.

9. Magyarorszâg — fôldrajzi fekvésének megfelelôen —
politikai, gazdasâgi és kôzmûvelôdési szempontbôl is —
szûkségszerûen Kôzép-Eurôpa szerves része, de a Magyar
Kongresszus az orientalisztikai kutatâsoknak és tanulmâ-
nyoknak is rendkîvûli jelentôséget tulajdomt.

10. Elengedhetetlen, hogy a magyar ifjûsâg nyelvében
kûlfôldôn is magyar maradjon és magyar élettârsat vâlasszon.

11 • Helyes a magyar iskolamozgalomnak az a tôrekvése,
amely 1. fôként a magy^ar egyhâzak keretében minél tôbb
ôvoda és elemi iskola létesîtésére, 2. legalâbb hârom, bentla-
kâssal egybekôtôtt magyar kôzépiskola megszervezésére és 3.

egyetemi és fôiskolai magyar oktatâs nemzeti hagyomâ-
oyokat ôrzô megoldâsâra irânyul.

12. A magyar jôvô kialakîtâsânak egyetlen môdja az ezer-
éves keresztény és nemzeti hagyomânyok alapjaira tôrténô,
minden idegen eszmeâramlattôl fûggetlen épitômunka lehet,
mert csak ez teremtheti meg a lélekben és szellemben ôntu-
datos, szabad magyarok fûggetlenségét biztosîtô nemzeti
ûjjâszûletést.

A Magyar Kongresszus a fentiek megâllapitâsâval mond
kôszônetet minden kôzremûkôdô tagjânak, tâmogatôjânak
és vendégének, a sajtô, râdiô, televiziô vezetôinek és mun-



katârsainak, fôként pedig azoknak, akik mâs vilâgrészekbôl
vagy orszâgokbôl, tâvolabb esô âllamokbôl, vârosokbôl komoly
anyagi âldozattal vettek részt a XXIII. Magyar Talâlkozô
(Magyar Kongresszus) ûlésein és târsadalmi eseményein;
végiil âltalânossâgban mindazoknak, akik az egyetemes ma-
gyarsâg érdekeit kétségtelenûl jelentôs mértékben ônzetle-
nûl elômozdîtottâk.

Az ohiôi Cleveland vârosâban, az Ûr 1983. évében,
december hô 8-ân

dr. NâdasJânos,
a Magyar Kongresszus

Rendezô Bizottsâgânak elnôke

1450 Grâce Avenue

Cleveland, OH 44107, USA



VII.

AZ ÂRPÂD AKADÉMIA
XVIII. KÔZGYÛLÉSE ÉS ELÔADÂSAI

Elnôki megnyitô

A "Kûlfôldi Magyar Tudôsok, îrôk és Mûvészek Ârpâd
Akadémiâjâ"-nak ("Ârpâd Academy of Hungarian Scientists,
Writers, and Artists Abroad") XVIII. évi rendes kôzgyûlése
(osztâlyainak egyûttes ûlése) 1983. november 27-én délelôtt
10 ôrakor kezdôdôtt. A Magyar Hiszekegy elmondâsa utân
Flôridn Tibor elnôk ûdvôzôlte a megjelenteket, majd a
kôzgyûlést az alâbbi beszéddel nyitotta meg:

Flôridn Tibor:

KIBEN BIZHATUNK?

Az Arpâd Akadémia és a minket alapîtô Magyar Târ-
sasâg fennâllâsa ôta a legnehezebb kûlpolitikai helyzetben
ûltiink ôssze 18. évi rendes kôzgyûlésûnkre. Most még in-
kâbb, mint bârmikor, annak a vâgya hîvott minket ide a
"^égy vilâgtâjrôl, hogy rokon-gondokozâsûak kôzôtt legyûnk
es ebbôl az egyiittlétûnkbôl erôt merîtsûnk a vâlsâgos és bi-
zonytalan jôvôre.

Jônak tartom, ha mielôtt ûjra szétvâlunk és idegenek vagy
niâsgondolkozâsûak kôzé megyunk, olyan kérdést vetek fel,
amire ritkân vagy egyâltalân nem gondolunk. Ez a sûlyos
kérdés az, hogy kiben bizhatunk? Ennek a tudâsa hasznos
olyan korszakban, amikor kûlsô befolyâsolô erôk egymâssal
szemben âllô csoportokra szaggattâk népûnket és ott, aboi
az annyira szûkséges egyuttmûkôdés kiépîthetô volna, még
ott is hiûsâgi vagy ônzéstôl fûtôtt akadâlyok âllnak ennek
ûtjâba.

Kiben bizhatunk tehât? Mi az, ami ûtmutatâst ad ebben
a kérdésben és eldôntheti itéletûnket? Elégséges a kôzôs
anyanyelv?

A vilâg orszâgûtjân, idegen vârosok kôvei kôzôtt, bâr-
hol és bârmelyik vilâgtâjon, ha vâratlanul magyar szôt haï-



lunk, megrezdûlûnk és feloldôdik magânyunk, mert az
anyanyelv varâzsa otthont teremt kôriilôttûnk.

De gondolkoztunk-e vajon azon, hogy a kôzel 16 milliô
magyarul beszélô kôzôtt milyen kevesen vannak azok, akik
lelkûkben felelôsséget éreznek nemzetûkért és cselekedete-
ikben, magatartâsukban kôzôsséget vâllalnak sorsâval. Egy-
re fo^ azoknak a szâma, akik magukban hordozzâk tôrté-
nelmiink elmûlt szâzadait.

Râ kell ébrednûnk arra a felismerésre, hogy a szâmunk-
ra annyira felbecsûlhetetlen értékû anyanyelv csak egyik
meghatârozôja a nemzeti kôzôsséghez valô tartozâsnak. Az
anyanyelv minden szépsége ellenére is csupân a felûlet. Nem
tôbb, mint rendkîvûl érzékeny mûszer, amellyel — annak,
aki tudja — népûnk létének, szârmazâsânak gyôkeréig le-
het hatolni.

Elég sokan vannak, akik nemcsak szôban, hanem irâs-
ban is tôkéletesen kezelik anyanyelvûnket, de még véletle-
nûl sem hatoltak a szavak bôre alâ. Még véletlenûl sem ju-
tottak nemzeti létûnk problémâinak kôzelébe. Még véletle
nûl és egy percre sem vâllaltak kôzôsséget a magyarsâg
sorsâval.

Van tehât valami, ami az anyanyelvnél is mélyebb, ami
a tôkéletesen alkalmazott magyar nyelvnél is biztosabb is-
mertetôjele a nemzeti kôzôsségûnkhôz valô tartozâsnak. Ta-
lâlkoztam mâr sorsom ûtjain a magyar nyelvet elfelejtett,
idegen nyelven beszélô magyarral is, akinek magatartâsân
az idegen nyelv kérge alatt is megéreztem, hogy ma is a
nemzetûnkkel kôzôs gyôkérbôl sztvja éltetô nedveit és sor-
sunkkal mâs nyelvi kôzegben is kôzôsséget vâllal. És lâttam
olyanokat is, akik idegennek szûlettek, mâs néphez tartoz-
tak és egy napon egy kônyv, egy vers, egy magyar tâj vagy
egy felmérhetetlenûl nagy és a megszokottôl, a hétkôznapi-
tôl teljesen elûtô cselekedet hatâsâra elindultak felénk és
megérkeztek nemzeti kôzôsségûnk belsô kôrébe.

Mi ez a valami, ami az anyanyelvnél is tôbb? A lélek. A
lélek, amely az anyanyelv bôre alâ hatol és a tenger felé
hômpôlygô folyôban megérzi a patakot, megérzi a forrâst,
ahonnan a nemzetimûlt sziklâi alôl a felszînre tôrt.

Nemzeti létûnk hârom sikon halad, miutân lekûzdi
sorsânak és egymâstôl teljesen elûtô kôrnyezetének szôges-



drôtjait és sziklagâtjait. Teljesen mâsok létének feltételei
idegen nép alatt, de ezeréves magyar fôldôn. Mâs a léte a
csonkâra îtélt, keserû Hazâban, idegen hatalom és idegen
szellem béklyôjâban. Mâsok életének lehetôségei szétszôrtan
az ôt vilâgrészben, ahol — idegen népek kôzôtt — csak îrâs-
ban és szôban élheti ki szabadsâgât, de sorsa azonos itt is a
két mâsik sikon vergôdve haladô nemzettel. Mind a hârom
sîkon ugyanis idegen erôk vagy befolyâsok irânyîtjâk nem-
zeti létének mozdulatait.

Idekint is csak nyelvûnk és kultûrânk éli sûllyedô vagy
emelkedô életét, de nemzeti létûnk, ônmagunkat irânyîtô
népi fejlôdésûnk lehetôségei megszûntek, amikor Hazânk
hatârait âtléptùk.

Természetes ezek utân, hogy ôvatosabban kell élnûnk
és a szabad, ônmagunk sorsât irânyîtô nemzeteknél lénye-
gesen nagyobb erôkifejtéssel. Egy szâmban — eurôpai vi-
szonylatban — elég nagy nép fiai vagyunk. Ha azonban
nemzeti jellemûnknek és jellegûnknek megfelelô môdon
akarunk fejlôdni, akkor hallott és îrott anyanyelvûnket ér-
zékenyebb fûllel és nyitottabb szemmel kell figyelnûnk, hogy
bezârkôzzunk azokkal szemben, akik nem éreznek és nem
élnek egyûtt nemzetûnkkel vagy nemzeti létûnk gyôkereit
tâmadjâk. Éberen kell figyelnûnk, hogy kivâlasszuk a fele-
lôtlenek tômegébôl azokat, akik âldozatok ârân is felelôssé-
get vâllalnak nemzetûnk sorsâért. Az utolsô ôrâk egyre erô-
sôdô figyelmeztetését meg kell hallanunk. Nincs idô késede-
lemre. Elérkezett a mindenhol és minden kôrûlmények kô
zôtt nemzetûnkért felelôsek ôsszefogâsânak az ôrâja.

Adja Isten, hogy az ôsszefogâsnak, az egymâson valô
segîtésnek a gondolata egyre erôsebb legyen bennûnk és a
magyar irodalomnak, kultûrânak, tudomânynak és mûvé-
szetnek bevehetetlen bâstyâjât épithessûk fel kûlfôldôn.

Fôtitkârijelentês

Az Arpdd Akadémia tagjainak létszâma

a kôzgyûlés napjân 329. A tagok szâma 13 ûj taggal nô-



vekedett, 6 tagtârsunk elhunytâval csôkkent. Elôzô kôzgyû-
lésûnk ôta elhunyt:

Bertalan Kâlmdn, az Igazgatô Tanâcs volt tagja, volt
m. kir. kormânyfôtanâcsos, magyar orszâggyûlési képviselô 90
éves korâban, rôviddel hazatérése utân, Nyiregyhâzân,

Bonis Ldszlô levelezô tag 85 éves korâban, a brazîliai
Sao Paulôban,

Kelemen Gyôrgy dr. rendes tag, fûlész és gégész szak-
orvos, volt pécsi egyetemi magântanâr, 1964 ôta "emeritus
clinical professor of surgery (otolaryngology)" 93 éves korâ
ban a kaliforniai Los Angelesben,

Marina Gyula dr. rendes tag, gôrôg katolikus kanonok,
Kârpâtalja volt kormânybiztosa és miniszteri osztâlyfônôk
92 éves korâban a pennsylvaniai Perrypolisban,

Mdté Imre dr. rendes tag, a kôzgazdasâgtudomânyi
egyetem Mezôgazdasâgi Intézetének volt igazgatôja, orszâg
gyûlési képviselô, szakîrô 89 éves korâban, a kaliforniai
Los Angelesben,

Sirchich Ldszlô rendes tag, a Csehszlovâkiai Magyarok
Nemzeti Bizottmânyânak elnôke 72 éves korâban, az ohiôi
Clevelandben.

Emlékûket kegyelettel ôrizzûk.

Az Igazgatô Tandcs
a Magyar Târsasâg — mint fenntartô testûlet — vâlaszt-

mânyâval egyutt 1983 februâr 22-én és augusztus 31-én,
kûlôn 1983 âprilis 5-én és november 10-én, elnôkségi rész-
legében 9 izben tartott ûlést.

Az Ârpâd Akadémia fenntartô testûlete, a Magyar Târ
sasâg 1983 januâr 30-ân ûlte meg fennâllâsânak 30. évfor-
dulôjât dr. Nddas Jdnos elnôk 80. szûletésnapja alkalmâbôl.
Ekkor jelent meg "A Magyar Târsasâg hârom évtizedének
vâzlatos tôrténete" is 96 oldalon, 47 képpel és rôvid angol
nyelvû ôsszefoglalôval. Az ûnnepi ebéd s az utâna kôvetke-
zô mûsor megrendezése, valamint az emlîtett kiadvâny sajtô
alâ rendezése majdnem teljes egészében az Igazgatô Tanâcs
munkâja volt.



Az Arpdd Akadémia tagjainak tevêkenysége

(A nevek âbcrendje a 188. oldalon ûjrakezdôdik.)

Az Igazgatô Tanâcs kûlôn felkérésére bekûldôtt beszâ-
molôk szerint az Ârpâd Akadémia tagjai az 1983. év folya-
mân — a Magyar Talâlkozôval kapcsolatos teruleteken és
vonatkozâsokon Idvûl — az alâbbi tudomânyos, irodalmi
vagy mûvészeti eredményeket és sikereket érték el:

Bachman Tibor "Studies in Bartôk's Music" cîmmel
zenetudomânyi szakkônyvet adott ki; Liszt Ferencrôl, Bartok
Béla zenéjérôl és Dohnânyi Ernôrôl tartott elôadâst.

Baranchi Tamdska Endre tôbb cikket irt, bat kisebb
dombormûvet készitett, szâmos talâlkozôn és felavatâsi ûn-
nepségen vett részt, a csendôrség jubileumi dtszérmét nyûj-
totta ât Ottô és vitéz Jôzsef Ârpâd kir. hercegnek. A Vitézi
Rend fôkapitânya a "tiszteletbeli székkapitâny" clmmel
tûntette ki.

Bdnâtfi Jdnos kerâmiâbôl magyar motlvumû szines la-
pokat készitett épûlethomlokzatra és ugyancsak kerâmiâ
bôl Szent Ferencet âbrâzolô kerti szobrot aikotott.

Beszédes Lajos a gôdollôr "jamboree"-rôl irt visszaem-
lékezést. Az 50. évfordulôn Zûrichben felnagyitott fényké-
pekkel idézték fel 70 éves cserkészi szolgâlatânak emlékeit,
az amerikai cserkészet Valley Forge tanâcsa pedig arany
jelvénnyel tûntette ki.

Bodolai Zoltdn tollâbôl "Hungarica" cimmel az auszt-
râliai Sydneyben angol nyelven ûj értékes kôtet jelent meg.
A multikulturâlis râdiôadô magyar részlegének âllandô
munkatârsa és mûsorszerkesztôje. Vizsgâztatô magyar ta-
nâr és tanâcsadô.

Bogndr Kdlmdn szâmos nyugati magyar lapban kôzôlt
cikkeket s értékes tanulmânyokat. A kanadai magyar repû-
lô-mûzeum ôrôkôs tagsâggal tûntette ki.

Buzdné Ormai Ildikô sokszor szerepelt magyar ûnnep-
ségeken, mint karnagy vagy énekmûvész. Berzsenyi "Fohâsz-



kodâs"-ât négyszôlamû énekkari mûre dolgozta ât. A daytoni
egyetemen ének-, zongora- és orgonatanâri képesîtést szer-
zett. Az NBN râdiô- és tv-âllomâs hangverseny-mûsorânak
vezetôje, templomi orgonista és szôlôénekes. A Szent Lâszlô
Rend lovaggâ avatta.

Chdszdr Ede "Trianon and the Problem of National

Minorities" cîmmel îrt komoly figyelemre méitô tanulmânyt.
"Tanulmânyok a nemzetiségi kérdésrôl" cîmû kiadvânyât
rendezte sajtô alâ, tôbb magyar és angol nyelvû elôadâst

tartott, a nemzeti kisebbségek jogainak nemzetkôzi védelmét
illetôleg folytatott kutatômunkât és a Magyar Cserkészszôvet-
ség kûlûgyeinek intézésével végzett eredményes, jô munkât.
Részt vett a gôdôllôi vilâgjamboree 50. évfordulôjân, Fillmore-
ban tartott emiéktâbor elôkészîtésében és levezetésében is.

Del Medico Erzsébet "Nem fontos, de érdekes" cimmel
a "Californiai Magyarsâg"-ban folytatta âllandô cikksoro-
zatât; verseket, elbeszéléseket, ûtleirâsokat kôzôlt; a "Nap-
nyugat"-nak is âllandô munkatârsa.

Dezséry Andrâs kônyvkiadôi és hîrlapirôi munkâssâgât
folytatta, tôbb nyelvû ûtikalauz kiadâsâra kapott megbizâst;
egyik kônyvébôl az ausztrâliai "Multicultural Institute" for-
gatôkônyvet készîtett az iskolâknak szânt fîlmhez. Tôbb ûj
szépirodalmi mû tervével foglalkozik.

Dezsô Ldszlô sajât egyetemi tanszékén kivûl tôbb mas
argentinai egyetemen tartott elôadâsokat és vezetett tan-
folyamokat. Az eurôpai tôrténelemmel foglalkozô argen
tinai egyetemi tanârok kongresszusa elnôkévé vâlasztotta.

Dominits Ldszlô az alabamai Talladega Collège tanâra-
ként a német nyelv és irodalom tanitâsa terén elért eredmé-
nyeinek elismeréséûl a "Professor of the Year 1983" cimét
és dijât nyerte el. Hallgatôi kôzûl hârom a villanovai orszâ-
gos versenyen elsô dijat nyert. Az alabamai egyetem peda-
gôg^ai szimpozionjân môdszertani értekezést mutatott be.

Domjdn Ârpdd kôzel tiz dombormûvet alkotott, "Hâborù
és béke" cimmel szoborcsoport készitéséhez fogott.

Domokos Sdndor magyarra forditotta Yar Slavutych
ukrân kôltô verseit, elvâllalta a "Bajtârsi Levél" szerkesz-
tését. "Fiest of the Aymaras" cimû 8 mm-es filmjével, amely



a chilei indiânokrôl készûlt, megnyerte az amatôr fîlmklub
versenypâlyâzatât.

Erdélyi Istvdn tollâbôl kûlônbôzô nyugati lapokban és
folyôiratokban 14 tôrténelmi, 9 nemzetpolitikai tanulmâny
és 9 egyéb kôzlemény jelent meg. A kenti egyetemen mûkôdô
etnik tagozatnak 14 kônyvet, 76 ûjsâgot és 14 egyéb
nyomtatvânyt adomânyozott.

Falk ViktOT "Of Fire and Blood" cîmmel arany Ârpâd-
érmet nyert hadtôrténelmi tanulmânyât rendezte sajtô alâ,
a clevelandi âllami egyetemen mindkét féléven ât tovâbbképzô
tanfolyamokat vezetett és a Magyar Cserkész Szôvetség III.
kerûletének târselnôkeként fejtett ki tevékenységet.

Fdj Attildnzk. négy értekezése jelent meg nyugati tudo-
mânyos folyôiratokban. Meghivâsra tôbb olasz és kûlfôldi
egyetemen, valamint szâmos német és osztrâk râdiô kôzmû-
velôdési mûsorjân tartott elôadâsokat.

Fejér Imre szakcikke angol nyelven az "Ontario Medicine"
cimû folyôiratban, tôbb mis cikke magyarul a torontôi heti-
lapokban jelent meg. Az ôregedés kérdéseirôl szâmos ismer-
tetô elôadâst tartott. A Szent Lâszlô Rend érdemkeresztes

lovagjâvâ avatta.

Fejér Pdl "Time in Dynamic Geometry" cîmû kônyvét
rendezte sajtô alâ. Az ûj kôtet az 1975-ben megjelent "The
Measuring Numbers System" és az 1981-ben kiadott "Fun-
damentals of Dynamic Geometry, the Fejér Vector System"
folytatâsa.

Flôridn Tibor cikkei szâmos kûlfôldi magyar lapban
jelentek meg és mindig ûtmutatô târgyilagossâggal idôszerû
magyar kérdésekkel foglalkoztak. New Yorkban irodalmi
elôadâst tartott, Danburyben és Yonkersben kôlteményei-
bôl olvasott fel. A Csehszlovâkiai Magyarok Nemzeti Bizott-
mânya tb. tagsâggal tûntette ki, a Kanadai Magyar Irôk
Szôvetsége is meghivta tagjai sorâba.

Fôldvdry Gdbor az ausztrâliai Tôrténeti Târsasâg "Magyar
Mûlt" cîmû folyôiratât szerkesztette.

Fûry Lajos folytatâsos regényét a pittsbûrghi "Magyarsâg",
"Az igazolâs" cîmû elbeszélését a KMV évkônyve kôzôlte.



Grdtzer Miklôs erdészeti kutatômunkât végzett. Meg-
hîvâst kapott az âllami erdôk fejlesztését és ûzemeltetését
vizsgâlô bizottsâgba is.

Gyimesi Gyula a torontôi "Magyar Élet"-ben és a "Ma-
roknyi fôld" cîmû antolôgiâban 12 elbeszélését kôzôlte. A
Kanadai Magyar îrôk Szôvetsége elnôkévé vâlasztotta.

Gyimesy Kdsâs Emô "100 év magyar mûvészei egy festô
életrajzâban (1880-1980)" cîmmel kônyvet adott ki.

Haraszti Endre kûlônbôzô nyugati lapokban és folyôira-
tokban 69 tôrténelmi, irodalom-, mûvészet- és tudomâny-
tôrténeti tanulmânyât kôzôlte; 2 angol nyelvû kiadvânya
jelent meg, târsszerzôi és szerkesztôi munkât végzett, tôrté
nelmi elôadâsokat tartott, târsadalmi szervezô tevékenysé-
get fejtett ki. Az Erdélyi Vilâgszôvetség a "Becsûletrend"
és a "Rubin Vércsepp", a Szent Lâszlô Târsasâg és Rend
pedig a lovagkereszt adomânyozâsâval tûntette ki.

Hegyï Zoltdn tizenkettedik mûveként rôvidesen angolul
megjelenô pedagôgiai tanulmânyât rendezte sajtô alâ és
ceruzâval természetes nagysâgû mellképeket rajzolt.

Incze Lajos 134 fényképmelléklettel és rajzzal ellâtott
29 angol és 3 magyar cikket îrt, "Once upon a Maine Island"
cîmû angol és "Székely lélek" cîmû magyar mûvét rendezte
sajtô alâ (az elôbbi karâcsonyra nyomtatâsban is megjelent).

Irdnyi Ldszlô "Istvân kirâly szentté avatâsânak 900. év-
fordulôjâra" îrt tôrténeti tanulmânyt.

Jabldnczy Ldszlô biomuzikolôgiai kutatâsokat végzett,
"Genesis and Secret Powers of Sound and Music" cîmû mûvét
rendezte sajtô alâ és szâmos szakelôadâst tartott.

Jaszovszky Jôzsef "Gyôzedelmes vilâgnézet" cîmû mûvé-
nek harmadik kôtetét és "Isteni românc" cîmmel az elsô kô-
tet mellékletét adta ki.

Juba Ferenc "A magyar tengeri hajôzâs mûltja képekben"
cîmmel kônyvet adott ki és a magyar tengeri és folyami ha-

jôzâssal kapcsolatban bat szaktanulmânyât kôzôlte magyar
és német nyelven kûlônbôzô lapokban és folyôiratokban.

Kapôtsy Béla tudomânyos kutatômunkât végzett és
kônyvismertetéseket îrt.



Kdvdssy Kldra "Magyar hangok" cimû zongorakompo-
zîciôjân dolgozott.

Kesserû Istvdn 6 tanulmânyât szakiapok kôzôlték; a dublini
XI. Sterilitâsi és Fertilitâsi Vilâgkongresszus meghîvott elô-
adôja és a Buenos Aires-i nôgyôgyâszati tovâbbképzô tanfo-
lyam vezetôje volt.

Keznczky Kdlmdn négy nemzetkôzi UFO-kongresszus fô-
elôadôja volt, 12 helyen (kôztûk a freiburgi és a gôttingeni
e.gyetemen is) elôadâst tartott, Japânban 2 ôrâs, Luxemburg-
ban 1 ôrâs dokumentâciôs filmet mutatott be a tâvolbalâtôn;
az osztrâk âllamfô kihallgatâson, a légvédelmi fôparancsnok
elôadâssal egybekôtôtt dîszebéden fogadta. Svédorszâgban az
International Peace Research Institute vezetôivel és India
dipiomâciai képviselôjével târgyalt. Nemzetkôzi biztonsâgi
kongresszus ôsszehîvâsât sûrgette. Munkâssâgâért az Egyesûlt
Allamokban és Nyugat-Németorszâgban kitûntették.

Kisjôkai Erzsébet "1001 vers" és "Siremlékek (szonettek)"
cîmû kôtete nyomdâban van.

Koszorûs- Varsa F. Gabriella "Pâzmâny Péter blboros
diktâlja az egyetemi alapîtô levelet 1635-ben" cîmû 45x35
inches festménye a Georgetown egyetemen tôrtént kiâlli-
tâs utân Minnesota egyetemére, Morris (MN) vârosâba ke-
rûlt. Kovâts Mihâlyrôl készûlt festményét (kiâllitâs utân) a
Capitol Hill Cannon-épûletében helyezték el.

Kosztolnyik Zoltdn angol nyelven a magyar kôzépkorral
foglalkozô két kitûnô tanulmânyt irt, a XII. szâzadbeli ma-
ëô'ar tôrténettel kapcsolatos kutatâsokat végzett.

Kovdrczy Istvdn az "Északi Vârtân"-t szerkesztette, a
trianoni békeparancs magyar fordltâsât kôzôlte és az ICUFON
igazgatôja szâmâra rendezett (készltett elô) 7 elôadâst, ille-
tôleg megbeszélést.

Koôsa Antal kôlteményeit és îrâsait gyakran kôzôlték
nyugati lapok, folyôiratok és antolôgiâk. Târsadalmi téren
a "Detroiti Szabadsâgharcos Szôvetség" elnôkeként fejt ki
eredményes munkât.

Kônnyû Ldszlô szâmos cikket és kônyvismertetést kôzôlt
fôleg a Katolikus Magyarok Vasârnapjâban, de mâs nyugati



lapokban is. îrôi mûkôdésének 50. évfordulôjâra kûlôn
jubileumi emlékbizottsâg ûnnepély rendezését s emlékkônyv
kiadâsât készîtette elô. Az emlékkônyv vâlogatott irâsait, mun-
kâssâgânak méltatâsât és tisztelôinek ûdvôzleteit kôzôlte.

Laffers Zoltân "Bulbuserhaltende Orbitotomien bel
extrem grosser orbitaler Raumforderung" cîmû szaktanul-
mânyât a "Fortschritte der Opthalmologie" kôzôlte.

Lajossy Sàndor a "Magyar Csalâd" szerkesztésén kîviil
nyugati lapokban szâmos cikket irt. Tôbb kônyvet készîtett
elô kiadâsra.

Lendvay Imre II. Râkôczi Ferenc fejedelemrôl készîtett
és 1982-ben a Magyar Talâlkozô clevelandi kiâllitâsân nagy
sikerrel bemutatott intarziâs képét a torontôi Kultûrkôz-
pontban helyezték el.

Lengyel Alfonz "Contemporary Chinese Art" cîmû mûvét
rendezte sajtô alâ, a kînai Shanghai egyetemén tartott nyâri
elôadâsokat, tôbh tudomânyos konferenciân vett részt és adott
elô. A Conelly Foundation-tôl kînai âsatâsokra kutatô ôsz-
tôndîjat kapott. Az Amerikai Magyar Szôvetség kulturâlis
bizottsâgânak târselnôkévé vâlasztottâk. A kongresszusi kép-
viselôhâz albizottsâga elôtt a jôvô vezetôinek kiképzésére
vonatkozô javaslatot tett.

Légrddy Tamâs a "Charlie Grant's War" cîmû kanadai
tv-drâma zenéjét szerezte, hangszerelte és vezényelte. Tôbb
fûvôszenekari szerzeményét a holland Molenaar Muziek-
centrale adta ki.

Majlâth Istvdn "Az avarok ôrôkôsei" cîmmel kôzôlt ér-
dekes tanulmânyt.

Mihdlyi Gilbert sokrétû îrôi munkâssâgot fejtett ki. Ta-
nulmânyai kôzul kûlônôsen a Katolikus Magyarok Vasâr-
napja âltal kôzôlt 4 és a "Szolgâlat"-ban megjelent egy val-
lâserkôlcsi vonatkozâsû emelkedik ki. Pappâ szentelésének
40. évfordulôjân a szombathelyi pûspôk kûlôn levélben
udvôzôlte.

Mitnydn Ldszlô "Measurement of Signal-Detection by 3-D
Fourier-Transform Holograms" cîmmel a "Microtecnic" cîmû
szakfolyôiratban értékes tanulmânyt kôzôlt.



Mohai Szabô Béla négy kiilônbôzô kiâllîtâson vett részt.
A "Nossa Gente 1983" vârosi kiâllîtâson néhâny szobrât
sikerûlt értékesitenie.

Môr Jôzsef szâmos festményt alkotott fôként Attilârôl,
Arpâdrôl és Nimrôdrôl; két havi folyôiratot illusztrâlt.

Nagy Akos "Dél-Magyarorszâg elszlâvosodâsa" cîmmel
tanulmânysorozatot kôzôlt az Adelaide-i Magyar Értesîtôben,
amelyet 16 év ôta szerkeszt. "Szârmazâstudat-nemzettudat-

hivatâstudat" cîmmel 25 éwel ezelôtt îrt tanulmânyât
"korszerûsîtette".

Negyedi Szabô Margit îrâsait eurôpai, amerikai és ka-
nadai magyar lapok rendszeresen kôzôlték. A torontôi
Krônika" szerkesztô bizottsâgânak is tagja.

Nêgyesy Irén "Kôvirâg" cîmmel ûjabb verseskôtetet adott
ki. Kôlteményeit szâmos magyar ûnnepségen, legutôbb Los
Angelesben rendezett irodalmi esten adta elô.

Németh Ernô 9 versét hârom nyugati hetilap kôzôlte.
A Kanadai Magyar îrôk Szôvetségének legûjabb antolôgiâ-
jâban kôlteményei 10 oldalnyi terjedelemben foglalnak helyet.

Németh Gyula "Lingvisztikai monogenezis felé" cîmmel îrt
nyelvészeti tanulmânyt. Tôrténeti személyiségekrôl, esemé-
nyekrôl és nyelvészeti alapkérdésekrôl tôbb elôadâst is tartott.

Ormai Jânos a "Magyarok emlékmûvé"-t tervezte meg
s arrôl nagy méretû modellt is készîtett.

Orsolya Jôzsef Steuben porosz bârôrôl és amerikai tâbor-
nokrôl alkotott mellszobrânak bronz kivitelezését ûnnepé-
lyes keretek kôzt 1983 oktôberében leplezték le a Valley Forge
National Parkban.

Pap Gyula novellâit nyugati lapok kôzôlték. Élénk tevé-
kenységet fejtett ki a Magyar Cserkész Szôvetségben is, ahol
sajtôtâjékoztatôkat szerkesztett és elôadâsokat tartott. Elô-
adott a Fillmore-i vezetôképzô tâborokon és a New Brunswick-i
Széchenyi Magyar Iskolâban is.

Petry Béla 51 "ex libris"-t készîtett és mâs grafikai mû-
veket alkotott, kûlônbôzô orszâgok mûvészeti folyôiratai-
nak munkatârsa volt, négy kiâllîtâson vett részt és tôrténel-
nai tanulmânyanyagot gyûjtôtt a magyar épîtészeti stîlus
ismertetéséhez.



Pulvâri Kâroly a Purdue és a denveri Colorado egyete-
men tartott elôadâsokat, eredményes kutatômunkât vég-
zett, ûj szabadalmat szerzett.

Rektor Béla a m. kir. csendôrséggel kapcsoiatos tôrté-
neti és véleménykutatâsokat végzett.

Ruttkay Arnold îrâsait magyar lapok rendszeresen kô-
zôlték, ûjabb kônyvét készîtette sajtô alâ. A sydneyi magyar
râdiô âllandô munkatârsa. Brazîliâban és Kanadâban iro-

dalmi elôadâsokat tartott.

Saâry Éva 54 cikke, verse, kônyvismertetése jelent meg
nyugati lapokban. Tôbb irodalmi estet tartott és kiâlbtâst
rendezett. Kônyvfedôlapokat tervezett. "Szâzféle szerelem"
cîmû verseskôtetét rendezte sajtô alâ. Mint a Svâjci Magyar
Irodalmi és Képzômûvészeti Kôr (SMIKK) elnôke, kôtete-
ket szerkesztett és Luganôban tanulmânyi napokat rendezett.

Sdndor Andrds "Magyar Iskolai Értesîtô"-t szerkesztett
és adott ki, "Magyar szârmazâsunk és nyelvùnk eredete",
valamint "A magyar iskolâk tôrténete az Egyesiilt Âllamok-
ban" dmû kônyveinek anyagât rendezte.

Somogyi Ferenc tôbb tanulmânyon és cikken kîvûl "A
Magyar Târsasâg hârom évtizedének vâzlatos tôrténeté"-t irta
meg. "A két vilâghâborû kôzt" cîmmel magyar tôrténeti
elôadâssorozatot és tôbb mâs elôadâst tartott.

Somogyi Lél szâmos szaktanulmânyt és cikket îrt, elô
adâsokat tartott, a "Hungarian Insights" és az "Open Door"
cîmû angol nyelvû idôszaki lapokat szerkesztette s a clevelandi
âllami egyetemen tovâbbképzô szaktanfolyamot vezetett.
A Szent Lâszlô Târsasâg és Rend lovagjâvâ avatta.

Stirling Gyorgy a "Fûggetlen Magyar Hîrszolgâlat" szer-
kesztésén kîvûl kûlônbôzô nyugati lapokba is szâmos cikket îrt.

Szabô Magda "Kûzdeni erônk szerint" cîmmel kisregényt
îrt és Erkel Ferencrôl tartott megemlékezô elôadâst.

Szathmdry Kdroly cikkei nyugati lapokban jelentek meg.
Eurôpai talâlkozôkon vett részt és a csendôrség alapîtâsâ-
nak 100. évfordulôjâval kapcsoiatos filmeket mutatta be.

Szebehely Viktor tudomânyos szakkônyvet adott ki, ôt
szaktanulmânyt kôzôlt és hârom ugyancsak tudomânyos



jelentést (reports) készîtett. Az égi mechanikai szâmîtâsok
egyszerûsîtése céljâbôl Bond Victor NASA-kutatôval egyiitt
ûj ekvâciôt dolgozott ki, amely "Szebehely-Bond équation"
néven vâlt ismertté. A NASA és az ASEE elismerô dîszokle-

véllel tiintette ki.

Szendrey Tamds angol nyelven irt tôrténettudomânyi
értekezései folyôiratokban és gyûjteményes munkâkban je-
lentek meg.

Széll Tamds a colombiai Bogotâban, Caliban, majd is-
mét Bogotâban konferenciân, illetôleg târgyalâsokon vett
részt, elôadâst is tarto t. A bécsi nemzetkôzi iskola megbe-
szélésein, valamint a kanadai Pearson Collège tanâcskozâ-
sain is jelen volt, az utôbbiakon elôadâst is tartott.

Szirmai Endre tudomânyos munkâi német, angol, francia,
spanyol és mâs nyelveken jelentek meg. Magyarul 21 prôzai
és verses îrâsât kôzôlték s kiadtâk "Hangtalan jâr a kôd" cimû
verseskôtetét. Kûlôn figyelmet érdemel "A Szirmai-féle ab-
normâlis és embrionâlis mûvészeti elmélet", valamint "A tv és
video hatâsârôl" szôlô tanulmâny kôzlése is.

Szôts Vilmos 12 tôrténelmi jelentôségû magyarorszâgi
templom képét (kûlôn-kûlôn 90x100 cm-es vâszonra) és szâmos
kivâlô magyar nagyméretû arcképét festette meg.

Thiery H. Ilona elbeszélése "Kanyar" cimmel a KMV
évkônyvében jelent meg.

Tôrôk Pdl két 100x115 cm-es kompoziciôt festett, 12
darabbôl âllô grafikai sorozatot, cîmplapot, belsô fejléceket és
illusztrâciôkat készîtett, kiâllîtâsokat rendezett, târlatokon vett
részt, Olaszorszâgban egyéni kiâllitâsa volt. Mûvészi munkâs-
sâgârôl Bellinelli Eros olasz nyelven ôsszefoglalô monogrâ-
fiât irt.

Tuba Istvdn a pittsburghi "International Technology
Institute" élén fejtett ki eredményes munkâssâgot és nemzet
kôzi technolôgiai konferenciât rendezett.

Vadnay Zsuzsa "Rôma mesélô kôvei" cimmel kônyvet,
tovâbbâ szâmos cikket irt.

Valentin Béla "Restoration" cimû munkâjânak harmadik
kiadâsât rendezte sajtô alâ. Az MHBK ezûst jubileumi ér-



mével és az Eurôpai Frontharcos Szôvetség lovagkeresztjé-
vel tûntették ki.

Valentin Ôdôn restaurâlâsi munkâkon kîvûl nagy figurâlis
kompozîciôn dolgozott és a kûlônbôzô restaurâlâsi eljârâ-
sokat ismertetô mûvének anyagât rendezte.

Varsdnyi Gyula "Regionalism in Practice" cimmel irt
szaktanuimânyt, amelyet egy svâjci nemzetkôzi jogi folyô-
irat kôzlésre elfogadott. "Research fellow" megbîzatâsât ûjabb
5 évre meghosszabbîtottâk.

Vaszary Gdbor német nyelven ûjabb mûvét rendezte sajtô
alâ s annak illusztrâciôit készitette el.

Vdrdy Béla szâmos tôrténettudomânyi szaktanulmânya
jeient meg folyôiratokban és gyûjteményes munkâkban. Az
"East European Monographs" CXXXII. kôtetét szerkesz-
tette és a Duquesne egyetemen Pittsburghben ûjbôl nagy-
szabâsû tôrténész-konferenciât rendezett.

Vdrdy H. Agnes irodalomtôrténeti tanulmânyokat kô-
zôlt gyûjteményes munkâkban: a Végvâri-kôlteményekrôl
és a Jôkai-regényekben leîrt tôrôk vilâgrôl; az "East European
Monographs" CXXXII. kôtetének târsszerkesztôje volt.

Wass Albert szâmos cikket és "A lôpataki kisértet" cim
mel hosszabb elbeszélést irt, a "Transylvanian Q,uarterly"-t
is szerkesztette.

Csernohorszky Vilmosmk "Erkôlcs és politika" cim
mel értékes kôtete jelent meg. Tôbb cikket irt a "Nemzetôr"-be
és mâs nyugati lapokba, nagy sikerû elôadâsokat tartott.

Fiedler Kdlmdn kôlteményeit és prôzai irâsait tôbb magyar
lap kôzôlte. A Lengyel-Magyar Vilâgszôvetség — a lengyel
Ripka Kâroly dr. utôdjaként — elnôkévé vâlasztotta.

Kertész Ldszlô kéziratainak sajtô alâ rendezését folytatta;
kôlteményei, prôzai elbeszélései szâmos magyar lap hasâb-
jain jelentek meg.

Kiss Jdnos tôbb ûj zenemûvet szerzett.

Kovdcs Jôzsef tanulmânyât az IJPPR tudomânyos folyô-
irat kôzôlte. Az arizonai Tucsonban peptide-szimpozionon
vett részt.



Luddnyi Andrâs szerkesztésében (Cadzow, J.F. és Elteto,
L.J. kôzremûkôdésével) "Transylvania: The Roots of Ethnie
Conflict" cimmel 368 oldalas mû jelent meg, amelyet a Kent
State University Press adott ki. Két mâsik erdélyi vonatko-
zâsû tanulmânya ("The Hungarians of Transylvania" és
Socialist Patriotism and National Minorities: A Comparison

of Yugoslav and Romanian Theory and Practice") gyûjte-
ményes munkâkban jelent meg, amelyek kôzûl az egyiket
a Brooklyn Collège Press, a mâsikat pedig a Columbia
University Press adta ki.

Lux Andrds a clevelandi âllami egyetem nemzetiségi
elôadâssorozatâban eredeti kutatâsokon alapulô, értékes
elôadâst tartott. Kohâszati kutatômunkâjât vâllalatânak koz-
ponti folyôirata kùlôn cikkben ismertette.

Meskô Lajos Zombor nevérôl îrt nyelvészeti fejtegetést.

Miska Jânos korâbban megkezdett kutatômunkâjât foly-
tatta, ûjabb jelentôs feladatok megoldâsa céljâbôl Ottawâba
helyezték ât.

NaphegyiImre "Csalânba nem ût a ménkû" dmmel mâso-
dik kônyvét adta ki. "Arany fenyôtoboz" cimmel elbeszélést irt.

Os-Nagy Istvdn paraguayi utazâsa sorân néhâny szép
akvarellt festett és szâmos rajzot készitett, amelyek kôzûl egy
a monacôi International Arts Guild kiadvânyâban is meg-
jelent. Ugyanez a vâllalat 30 alkotâsânak szines, 20 mûvé-

pedig fekete reprodukciôjâbôl kûlôn album kiadâsât
hatârozta el.

d.)
Ûj tagok meghfvdsa

Az Igazgatô Tanâcs — kimagaslô értékû, kôzismert alkotô
tevékenysége vagy az Ârpâd-pâlyâzatokon éremmel kitûn-
'^^tett mûve alapjân — javasolja, hogy a kôzgyûlés — az
kgazgatô Tanâcs meghivâsânak elfogadâsâtôl feltételezetten —
vâlassza meg
Tendes tagul

Dezsô Ldszlô dr. (Buenos Aires, Argentina) tôrténész, egye-
temi tanârt,

Hets Aurélidn dr. (Sao Paulo, Brazllia) bencés tanârt
és tôrténettudomânyi szaklrôt.



Lelbach Antal dr. (Rocky River, Ohio) orvost, "Dél-
Magyarorszâg Felszabaditô Tanâcsâ"-nak elnôkét,

Oltvânyï Lâszlô (Mûnchen, Nyugat-Németorszâg) szak-
îrôt, az arany Ârpâd-érem nyertesét,

Taubinger Istvdn dr. (Rio de Janeiro, Brazîlia) kôzîrôt,
Tôttôsy Emô dr. (Brûsszel, Belgium) szakirôt, az Arany

Ârpâd-érem nyertesét,

levelezô tagul

Bihar Andrdsné Vattay Berta (Los Polvorines, Argentîna)
képzômûvészt,

vitéz Juba Ferenc dr. (St. Pôlten, Ausztria) tengerészeti
szakirôt,

Teichel Mdria (Melbourne, Victoria, Ausztrâlia) irôt,
az eziist Arpâd-érem nyertesét.

Székfoglalôk és mds elôaddsok

Gyallay-Pap Domokos dr. :

A KISEBBSÉGI JOGOK NEMZETKÔZI VÉDELME

Az elôadâs cime értelmezésre szorul. E vâzlatos ôssze-

foglalâs célja nem a globâlis kisebbségvédelemmel foglal-
kozô szâmtalan nemzetkôzi intézmény, szerzôdés, alapok-
mâny ismertetése, hanem kizârôlag annak meghatârozâsa,
hogy mik a mi sajâtos emigrâciôs feladataink nemzetkôzi sikon
elnyomott magyar kisebbségeink érdekvédelmében.

A hangsûly a nemzetkôzi jelzôn van. Azon, hogy emig
râciôs életûnk negyedik évtizedében ki kell emelkednûnk a
magyar kisebbségek érdekében végzett tevékenységûnk szûk
kôzôsségi kereteibôl, ônmagunk ismételt meggyôzésébôl,
sôt nem elégedhetûnk meg azokkal az eredményekkel sem,
amelyeket befogadô orszâgaink hivatalosainak, kôzvélemé-
nyének felvilâgositâsâval, megnyerésével érûnk el. Ez nem
jelenti azt, hogy sok munkâval megszerzett helyi ôsszekôtte-
téseinket elhanyagoijuk. Meglevô lehetôségeinkkel, kap-
csolatainkkal természetesen tovâbbra is élnûnk kell, de
harminc év utân most mâr valôban megvalôsitâsra vâr min-
den emigrâciôs erôfeszités végsô és legfontosabb célja: a
nemzetkôzi fôrumok nyilvânossâga.



Mert legyiink tisztâban azzal, hogy torténelmi erôprô-
bâk, nagy politikai vâlsâgok irânyâba haladunk és a kûlpo-
litika lényeges dôntései a népek és kôztiik a mi népûnk sor-
sa felôli dôntések is nemzetkôzi sîkon szûletnek meg. Az ôn-
védelem, a nemzeti megmaradâs természetes vâgya és tor
ténelmi kôvetelménye kôtelez bennùnket arra, bogy népûnk
tigyét, a bazai magyarsâg és kisebbségi testvéreink érdek-
védelmét eddigi szûkebb kereteinkbôl a nemzetkôzi arénâba
vigyûk, a nemzetkôzi figyelem fôkuszâba âllîtsuk — éspedig
nemcsak idônként, ad hoc akciôk révén, mint ahogy Mad-
ndban tettûk, hanem folyamatosan, âllandô jelleggel.

Allandô jellegû nemzetkôzi tevékenységhez viszont âl
landô jellegû szervezetekre van szûkség. Olyan szervezetekre,
tlletve a jelen esetben kisebbségvédelmi intézetekre, ame-
lyek a kûlônbôzô kontinenseken âllandô kapcsolatot tud-
nak tartani a nagy nemzetkôzi szervezetek (Egyesûlt Nem-
zetek, Eurôpa Parlament, az Eurôpai Biztonsâgi és Egyûtt-
mûkôdési Értekezlet stb.) kôzponti és regionâlis szerveivel.
Olyan intézményekre van szûkség, amelyek âllandô készûlt-
seg âllapotâban vannak, szakértôik el tudnak jârni nemzet-
Itbzi talâlkozôkra, târgyalâsokra, de készen âllnak sûrgôs
kôzbelépésekre is. Ilyen âllandôjellegû szervezet magva egy-két
kontinensen mâr megvan. A madridi konferenciân Észak-
Amerika és Eurôpa képviseletei impozâns egységben jârtak
cl a kisebbségi sérelmek ûgyében. Az Eurôpai Szabad Magyar
Kongresszus ûjabban az Eurôpai Parlamentbe vitte be târ-
.^alâsra az erdélyi jogsérelmeket. Ezeket a kereteket és ak-
ciôkat tovâbb kell fejleszteni, sôt néhâny lépéssel tovâbb kell
tnenni az âllandôsâg irânyâba.

E.çy szervezett, felkészûlt nemzetkôzi tevékenység szerve-
^cti és târgyi feltételeit a kôvetkezôkben foglalhatjuk ôssze:

1• A kisebbségvédelmet vilâgszerte intézményes alapokra
kell fektetnûnk. Ez azt jelenti, hogy elsôsorban nem olyan
szervezetekre tâmaszkodunk, amelyek egyéb feladataik mellett
dîcséretes môdon a kisebbségi kérdésnek is idôt szentelnek,
kanem olyan intézeteket hozunk létre, amelyek kizdrôlag a
kisebbségek érdekvédelmében tevékenykednek.

2. Minden kontinensen legalâbb egy kisebbségvédelmi
mtézetnek kellene mûkôdnie. A hangsûly egy ilyen intézet-



nél nem a tômegszervezet jellegén van, nem a taglétszâmon,
hanem a leghozzâértôbb kisebbségi szakértôk tômôritésén.

3. Az elôbbibôl kôvetkezik, hogy egy kisebbségvédelmi
intézmény tevékenységét nem lehet évi tagdîjakra alapozni,
hanem olyan kôltségvetési keretekrôl kell gondoskodni, ame-
lyek fedezik a kiadvânyok, kongresszusok, utazâs, kapcso-
lattartâs, hirverés, levelezés, adminisztrâciô kôltségeit. Ezért
az Intézet fenntartâsa minden kontinensen csak az emig-
râciôs szervezetek és môdos magânosok tâmogatâsâval kép-
zelhetô el.

4. Az Intézeteknek be kell rendezkedniûk a kisebbségi
kérdéssel foglalkozô szakirodalom, dokumentâciôs és sérel-
mi anyag rendszeres gyûjtésére. Szûkség van olyan adat-
târra — kontinensenként legalâbb egyre —, aboi a statisz-
tikâk, a bizonyîtô anyag, a legfrisebb sérelmi anyag rendel-
kezésre âll és kônnyen elérhetô. Hadd emlîtsem meg, hogy
az Észak-Amerikai Erdélyi Szervezetek Koordinâlô Bizott-
sâgânak két héttel ezelôtt New Yorkban tartott évi kôzgyû-
lése hatârozatot hozott az észak-amerikai roman emigrâ-
ciôs sajtô roman és angol nyelvû kiadvânyainak rendszeres
figyelésére és szabâlyos sajtôfigyelô és tâjékoztatô szolgâlat
létesitésére, Toronto kôzponttal, tekintettel a roman emig-
râciôs idôszaki kiadvânyok vadul magyarellenes propagan-
dâjâra.

5. A kisebbségvédelmi Intézet feladatai kôzé tartozik
a rendszeres publikâlâs idegen nyelven, magas tudomânyos
szînvonalon. A kiadâs, terjesztés kôltséggel jâr, de minôségi
munkâk terjesztése nem mindig râfizetéses, a fô szempont
viszont a kormânyok és az egyetemek ellâtâsa.

6. Vilâgszerte vannak kivâlô tudâsû, elsôrangû nemzet-
kôzi kapcsolatokkal rendelkezô kisebbségi szakembereink,
legtôbbjûk azonban nem szervezeti keretekben, hanem ôn-
âllôan tevékenykedik. Ezeknek meg^yerése, tevékenységûk
ôsszehangolâsa volna az Intézet sikerének legfontosabb elô-
feltétele.

7. Az Intézet tartanâ szâmon a nemzetkôzi talâlkozô-
kat, kongresszusokat, jelentôsebb nemzetkôzi szervezeteket
és azok kôzgyûléseit, hogy azokon a magyar szakértôk részt



vehessenek teljes jogû delegâtusi, megfigyelôi vagy lobby
minôségben, amint a kôrûlmények engedik.

8. Attdrô eredmény volna, ha sikerûlne rendszeresiteni,
hogy befogadô orszâgaink magyar érdekû nemzetkôzi kon-
gresszusokon magyar szakértôt is bevonjanak hivatalos dele-
gâciôjukba. Erre mâr volt précédons Madridban, aboi az
amerikai delegâciônak magyar tagjai is voltak.

Részletekbe nem mehetûnk. Célunk kûlônben sem a tel
jes kép bemutatâsa volt, hanem hogy megértést keressûnk
és érdeklôdést keltsûnk a magyar kisebbségvédelem intéz-
ményes megoldâsânak sziiksége irânt. Az idô rohan, hama-
rosan dôntenûnk kell, hogy az eddigi utat ktvânjuk-e jârni,
amely jôszândékû, de csak szôrvânyosan szînvonalas vagy
szûkségesnek îtéljûk olyan hiteles kûlpolitikai tevékenység
kezdeményezését, amely megfelel a nemzetkôzi érintkezés
legszigorûbb kôvetelményeinek. A tét magas: nem kevesebb-
rôl van szô, mint hogy egy eurôpai rendezés esetén eléggé
komolyan vesznek-e majd bennûnket a rendezô hatalmak,
hogy kikérjék véleményûnket a hazai és a kisebbségi kérdés
megoldâsâban és ha megkeresnek henniinket, fel leszûnk-e
késziilve, lesz-e szilârd, reâlis, meggyôzô magyar âllâspont.
Ez lesz majd a magyar emigrâciô létének és értelmének dôntô
prôhâja!

Gyimesi Gyula:

TAVAKROL

(A képzelet vilàga)

A sziget kôzepén domh emelkedik. Hâza a domb olda-
lâban épûlt. Szîvesen sétâl a lakâsa elôtti utcân nemcsak azért,
Tiert csendes mellékutca, hanem fôleg a remek tâjkép miatt.
Nyugat felé elzârja ugyan a kilâtâst a domhtetô, de a mâsik
hârom irânyban szabadon fut a szem a messze tâvolba.

Mind déli, mind északi irânyhan kis fenyôerdô osztja
hâromfelé a tavat. S a véletlen folytân mind a hârom tôrész
egészen mâs jellegû. Ha kôrbenéz, ûgy érzi, hârom kûlônhôzô
tavat lât maga elôtt.

A déli irânyban lâthatô vîz nagy részét nâdra emlékez-
tetô gyékény borîtja. Ez teszi olyan romantikussâ és annyira



hasonlôvâ ifjûsâga kedvenc tavâhoz, a Velencei tôhoz.
Nagyon kedvelte azt a tavat, talân legjobban az ôsszes

magyar tô kôzûl. Éppen a nâdas miatt, amely nagy részét
elfoglalta, s melyet csupân keskeny vîziutak és aprô nâd nélkûli
tavacskâk tarkitottak.

Mindig nagyszerû élmény volt szâmâra csônakba ûlni és
bejârni a vîzi ôsvényeket. Ugy érezte magât a nâdtenger
kôzepén, mintha a vilâg végén lenne.

Amint evezett, egyszerre csak egy kis vîzi szigethez ért,
ahol rendesen néhâny madâr tartôzkodott. A csônak halkan
sikiott tovâbb, és ô kîvâncsian figyelte, hogy bol, merre akad
ûjabb vizfoltra és rajta madarakra.

Es ezt a nâd kôzôtti bolyongâst nem lehetett megunni
soha. Mert minden ût és minden kis tisztâs mâs és mâs volt.

Mâs nagysâgû, mâs alakû, mâsfajta madarakkal benépesûlt,
mâs hangulatot ébresztô.

Megfordul és kelet felé néz a domboldalrôl. A tônak ez
a része nagy felûletû vîztûkôr.

Olyan Balatonhoz hasonlô.
Kûlônôsen olyankor, amikor fûj a szél és erôsen hullâm-

zik a vîz.

Sokat tartôzkodott a partjân, nyaralôja is volt mellette,
îgy hât kivette részét ôrômeibôl.

Szépnek talâlta minden idôszakban, de neki mégis a
legkedvesebb ôsszel volt.

Ha tôle fûggôtt, augusztus végén kereste fel néhâny hêtre.
A tôpart ilyenkor mâr elnéptelenedett, a nyaralôk elutaztak,
a fûrdôzôk megfogytak s a lârmâs nyâri napokat felvâltotta
az ôszi csend. Ûgy érezte, hogy az ôvé a tô.

A déli ôrâkban még jôl lehetett fûrdeni, a halak mohôn
kaptak a csalira, remek vitorlâs utakat lehetett tenni az ôszi
szélben és pompâs kirândulâsokat a Balaton-felvidéki he-
gyek kôzôtt.

S ezekrôl âlorhszép kilâtâs nyilt a tôra.
De szerette a tavat akkor is, amikor vihar tombolt rajta.

Sokszor âllt a kikôtô môlôjân és nézte a hâborgô vizet. Fen-
séges lâtvâny volt. Ilyenkor érezte, hogy milyen nagy a ter-
mészet és milyen kicsi az ember. Es milyen megnyugtatô jô
érzés szilârd talajon âllni és nem hânyôdni-vetôdni valami
paarânyi csônakon, aprô vitorlâson a hatalmas tô hâborgô
hullâmain.



Néhânyszor ebben is volt része; most is borzongâst érez,
ha râgondol.

Ujra fordul, most észak felé és elôtte a mâsik kettôtôl
egészen kûlônbôzô tôrész lâtszik. Kisebb-nagyobb szigetek
kôvetkeznek egymâs utân és teszik a kilâtâst olyan vâltoza-
tossâ és kedvessé.

Mindig vonzôdott a kis szigetekhez. Amikor a Dunân
utazott hajôn vagy csônakon és meglâtott egyet-egyet kôzû-
lûk, kûldnôs vâgya tâmadt kikôtni a partjân és bebarangol-
ni azt. Valami tiindérvilâgot sejtettek vele, valami elzârt kis
orszâgot, aboi a boldogsâg lakik.

Az elôtte elterùlô szigetek csoportja is megigézi a kép-
zeletét és hûzza maga felé a vâgyakozâs arany fonalâval.

Persze a jôzan, hideg ész azt mondja;
— Nincsen rajtuk semmi rendkivùli. Néhâny fa, bokor,

talân egy-két âllat, fôként madâr, azutân hepe-hupâs, alig
jârhatô talaj; ennyi az egész.

De a képzelet mâst is sejt ott. Valami ritka szép fat, ad-
dig nem lâtott âllatot, szebben dalolô madarat, erdei manô-
kat, tûndérek tâncât.

Azutân, ha tûlsâgosan erôt vesz rajta a tâvoli dolgok
megismerése utân valô vâgyakozâs, elindul a nagy felfedezô
ûtra. Es amikor megérkezik az elsô szigetre, ûgy talâlja, hogy
az észnek van igaza. Nincs rajta semmi kûlônôsen érdekes,
semmi kûlônôsen szép.

Csalôdottan jârja be, majd kiâll a szélére és a messze-
ségbe néz. És ott meglât egy ûjabb szigetet.

— Hâtha ott van mind az a csoda — villan ât agyân a
gondolât —, amit ezen vârt! Hâtha ott sétâlnak az erdei manôk
és tâncolnak a tûndérek!

Az ész lemondôan legyint, de a képzelet ûjra mûkôdés-
be lép és nem hagyja nyugton, amîg csak ismét hajôra nem
szâll s neki nem indul az ûjabb felfedezô ûtnak.

De hât îgy van ez jôl. Mert nem a hideg ész értelem, ha-
nem a lângolô képzelet vitte az emberiség legbâtrahbjait
hatalmas és kockâzatos utakra, ismeretlen vilâgok felkuta-
tâsâra.

És ez a képzelet a mûvészek legerôsebb sarkallôja is. A
legszebb mûalkotâsok ihletôje.



És a szép emberi ôrâk létrehozôja.
Azoknak az ôrâknak létrehozôja, amelyeket itt a tô partjân

toit el, a messzeségbe néz, manôkrôl, tûndérekrôl âlmodo-
zik , egy-egyûjabb felfedezô utat tervezget.

Mert az életben nem a beteljesûlés a legszebb és legbol-
dogîtôbb, hanem a tervezgetés, az âlmodozâs: a képzelet
vilâga.

Pap Gyula:

HAJDUSORS

Két pogâny kôzt

Gyorsan emelkedett a Kôles-éri hajdûk kôzt Borsô Lôrinc
hîre-neve, becsûlete, pedig amikor hozzâjuk szegôdôtt, nagyon
idegenkedtek tôle. Voltak mâr szomorû tapasztalataik.

— Ki tudja, nem a gyulai basa kémje-e ez is? — kérdez-
gették.

Amûgy is tôrôkôs formâja volt: csontos orrû, szâlas, inas
legény. Igaz, a bajszât magyar môdra pederte.

Felszôlîtâs nélkiil megmondta a nevét, ha ugyan ûgy
hîvtâk, hiszen a gyanakvô hajdûk még abban is kételkedtek.
Azokbôl a falvakbôl valô, tette még hozzâ a jôvevény, ame
lyeket alig egy par nappai elôbb égetett fel a pogâny. Borzasztô
sorsra juttatta megrohant âldozatait. Halomra ôlt vagy
rabsâgba hurcolt mindenkit! Maga Borsô ûggyel-bajjal me-
nekûlt meg akkor, és azért van most itt, mert hajdû akar lenni,
mindent vissza akar fizetni a gyilkosoknak. îgy beszélt.

Kapott az ûj ember alkalmas fegyverzetet, és beosztottâk
a legkeményebb tizedes alâ. Ugyanazt a szolgâlatot lâtta el,
amit a tôbbiek, de a hajdûk az elsô naptôl fogva rajta tartottâk
fél szemûket, kivâlt éjjeli ôrségen, hogy ha meg akarna lép-
ni, nyakon csîphessék.

Ô azonban maradt. Igaz, senkivel sem barâtkozott; nem
is ivott, nem is nôtâzott pajtâsaival. Szôtlanul végezte a reâ
rôtt munkât, pihenésképpen pedig kiûlt egy nagy fa ârnyé-
kâba a zsombékos partra és ôrâk hosszat a pusztât nézte,
mintha vârna onnan valakit.

Nem sok idô mûltân rajtaûtésre készûlt szâztiz hajdû Torjai



hadnagy keze alatt. Hîrt hoztak ugyanis a portyâzôk, hogy a
Berettyô mentén gulyât hajt a tôrôk Gyula felé. No, ha neki jô
az a ffulya, akkor a hajdûknak is jô! El kell venni a rablôtôl,
û.çyis ma.çyar gulya az!

Harmadnapra kelve Torjaiék râ is akadtak a gulyâra. A
fe.çyveres kiséret sokkal nagyobb volt azonban, mint gon-
doltâk volna, râadâsul minden tôrôk lovon ûlt.

A hadnagy a leshelyen gyorsan meghânyta-vetette a dolgot
a tizedesekkel. Hamar megvolt a terv, mert a hajdûk ûgy
ismerték a vidéket, mint a sajât tenyeriiket.

Ovatosan kôrûlvették a ballagô gulyât. Be is keritették
egy alkalmas helyen, ahol az ût lâpos réten vitt keresztûl,
ami nem kedvezett a tôrôk lovasoknak.

Minden ûgy sikerûlt, ahogy szâmitottâk. Ebben a csete-
patéban vitézkedett elôszôr Borsô Lôrinc. Két kontyos tôrôkôt
levâgott és szerzett magânak egy pompas arab csikôt. Most
niâr befogadtâk a hajdûk, akik itt sok foglyot ejtettek, és

^ -^lyât is elhajtottâk.
O azonban ettôl fogva sem vâltozott meg. Keserû nézésû,

szôtlan legény maradt, pedig ûgy tért vissza minden ôssze-
csapâsbôl ezutân is, hogy jôcskân tôrlesztette a pogânnyal
szemben adôssâgât. Hamarosan tizedes lett, és mâr azt
rebesgették, hogy ha az egyre érkezô szegénylegények kitesz-
nek majd szâzat, Borsô Lôrinc lesz a hadnagyuk.

Mielôtt azonban ez bekôvetkezett volna, a hajdûk jôl
megtanultak egy ûj nevet, és megismertek egy ûj vezért,
Bocskai Istvânt. Tûzbe mentek volna érte. Hogyisne, hiszen
ô nemcsak îgért, hanem adott is! Fôlkelésének kezdetétôl fogva
bôven jutalmazta hiveit, talân legjobban mégis a hajdûkat,
akik kaptak tôle szabadsâgot, kivâltsâgot, és amelyik hajdûnak
nem volt, kapott nemességet is. Le is telepitette ôket a jôrészt
sajât birtokaibôl kihasitott fôldekre.

Valami hâromszâz hajdû tanyâzott éppen a Kôles-éri
tâborban, amikor hire jôtt, hogy reménycsillaguk, Bocskai
Istvân bajban van. Egyik vârât, Kerekit, ahol a hôs Ôrvendi
Pâl a kapitâny, kôrûlfogta a mâsik ellenség, a német. Maga
a hîres Belgiojoso tâbornok a parancsnokuk!

Megindult a hâromszâz hajdû, hogy a nagy csâszâri sereg
ellen megsegîtse Kereki vârât. Sokkal kevesebben voltak,
mint a németek, igy hât a fegyverek mellett a hajdûfurfan-
.got is harcba vetették.



Borsô Lôrinc azt a parancsot kapta, hogy harminc emberét
û.sry ossza el a bozôtban, mintha hâromszâzan volnânak.
Hûzzâk magukra az ellenséget, vonjâk el a figyelmét Torjai-
ékrôl, akik majd rejtekhelyûkrôl hâtba tâmadjâk a német
hadat. Borsô itt is vitézkedett, vele egyiitt mindnyâjan a
Kôles-ériek, akik sajnâlatos môdon magyar vért is ontottak
ebben a csatâban, mert sok szegény hajdû ette akkortâjt a
csâszâr kenyerét.

Szedte a lâbât a meglepett Belgiojoso. Eltakarodott Kereki
alôl. Es lâm, ôt kezdték ûldôzni sokan az eddig zsoldjâban
allô magyarok kôzûl is.

— Magunk nemzetinek hôhéri nem akarunk lenni —
mondtâk ezek a magyarok, és kezet nyûjtottak a Kôles-éri
hajdûknak.

Borsô Lôrinc ismét csak elemében volt. Villogô haraggal
ûzte csapata élén az ellenséget, s apritotta, ahogy tudta. A
csâszâriak elhânytâk fôlôsleges holmijukat, hogy annal se-
besebben vihessék az irhâjukat.

Nyargalâs kôzben Torjai hadnagy odakiâltott Borsônak:
— Lôrinc ôcsém, âllitsd meg a tieidet, maradjatok vissza

egy kicsit! Szedjétek itt ôssze, amit érdemes, és vigyétek a
tâborba! Ûgy nézem, mi is ott leszûnk hamarosan.

Borsô tizedes szîvesebben kaszabolta volna az ellenséget,
de tudta, hogy nem levegôvel él a hajdû. Mindig ôssze kell
szedni a zsâkmânyt. Megkezdte bât embereivel a véres csatatér
âtvizsgâlâsât. Az elszôrt jôszâg melL tt jajongô sebesûltek
is hevertek mindenfelé. Kôrûlôttûk néhâny gyôgyîtâshoz értô
hajdû szorgoskodott. Lôrinc azonban a lefolyt ûtkôzet egyik
halâlos âldozata mellett torpant meg, mintha gyôkeret vert
volna a lâba. A német zsoldosok ruhâjât viselô halott fôlé
gôrnyedt, hogy letôrôlje annak véres arcât. A gyepen fekvô
holttest szeme fôlôtt hajdûcsâkâny ûtôtte, iszonyatos seb
tâtongott.

Lôrinc ôvatosan fôlemelte a megholtat, és a lova felé induit
vele. Meglâtta ezt egyik embere, és amint a német ruhât
megismerte, csodâlkozô arccal fordult tizedeséhez:

— Hât te, Lôrinc?... Ki ez?
Borsô kôzben a lôhoz ért. Megâllt. Aztân lassan a kér-

dezôre emelte kônnyes arcât és tompân vâlaszolt:
— Hazaviszem elpusztitott falunkba. Eltemetni... A

testvérbâtyâm volt.



Kesserû Istvdn:

AZ ARGENTÎNAI MAGYAR EMIGRACIO
1945 UTÂN

(A székfoglalô elôadds "Intra utérin fogamzâsgdtlô eszkôzôk
hatdsmechanizmusa" cimmel az orvostudomdnyi osztdly elô-
(iddssorozatdban hangzott el.

A kôzgyûlésen {az osztdlyok egyûttes ûlésên) az elôadô a
meghivôban "Az argentin orvostudomdny mûltja és jelen
helyzete" cimmel feltûntetett tdrgykôr helyett az aldbbiakat
adta elô.)

Bevezetés

A mai magyar emigrâciôs élet négy fô-gôcpontra ôssz-
pontosul. Ezek elsôsorban az Amerikai Egyesûlt Allamok,
majd Nyugat-Eurôpa (kiemelkedôen Németorszâg), Kanada
és Ausztrâlia. A nagyszâmû magyar politikai, kulturâlis vagy
tudomânyos tevékenység, illetve ennek megnyilvânulâsa
tûlnyomô tôbbségben a négy hely egyikén tôrténik. Ez nem
is csoda, hiszen a magyarsâgszolgâlat szempontjâbôl aktiv
vagy "értékes" emigrânsok zôme ezeken a helyeken lakik.
Ezenfelûl itt talâlhatôk azok a magyarok és magyar szerve-
zetek, amelyek anyagilag is elég erôsek ehhez a munkâhoz,
•Tiert szabad valutaforgalommal szellemi termékek korlât-
lan terjesztési lehetôségét élvezik stb. Minden egyéb terûlet
a nyugati vilâgon, ahol ma magyarok laknak, az emigrâciô
szempontjâbôl teljesen mâsodrendû "peremvidék"-nek szâmît.

Ha visszapillantunk a nemzeti, ill. antibolsevista emig
râciô legfontosabb korâra, amely az 1945-49. évekkel kez-
dôdik, akkor lâthatjuk, hogy a fent emlitett megosziâs ko-
rântsem volt mindig ûgy. Ebben az idôben ugyanis az
emigrânsok célpontjai kôzûl messze kimagaslott Argentîna,
ahova akkor a legnagyobb szâmû és nemzeti szempont-
bôl legmagasabb minôségû kivândorlô érkezett. Csakha-
mar ki is alakult egy magyar kulturâlis és politikai élet, majd
olyan virâgzâsnak induit, amely — mondhatni — azôta se
és mâsutt se lelte pârjât. Jelen elôadâs célja ismertetni ezt
a korszakot, valamint a nemsokâra bekôvetkezô hanyatlâs



okait, melyek eredménye az lett, hogy az argentinai magyar-
sâg is peremvidékké vâlt; annyira, hogy az emigrâciôs kôz-
pontokban nem is igen tudjâk mâr, hogy létezik egyâltalân
magyar kolônia Argentînâban.

A magyar élet virâgzâsa Argentînâban a hdborû utdn

Hazânk orosz dûlâsa utân a nemzeti emigrâciô zôme a
legsanyarûbb kôrûlmények kôzôtt tengôdôtt a kûlônbôzô
ausztriai és bajororszâgi tâborokban. Az ottani lehetetlen
életfeltételek, meg aztân az a lélektanilag érthetô félelem,
hogy az orosz bârmikor ûjra megindulhat Eurôpâban, azt
eredményezték, hogy a magyarok reménykedve fordultak
tengerentûli orszâgok felé. A kivândorlâs a megbélyegzô
politikai elôzmények miatt (fasisztâk, "ex-enemies") csak
késve és akadozva induit meg 1947 végén. Hogy ez a kivân-
dorlâsi folyamat hogy alakult, arra szolgâijon példâul az
alâbbi kimutatâs, amely igen részleges ugyan, de bâtran
tekinthetô reprezentatîv mintânak.

Németorszâg és Ausztria amerikai ôvezeteibôl az 1948.
évben IRO-adatok szerint

Argentînâba 4.800
Ausztrâliâba 1.700

Braziliâba 2.100

a Délafrikai Uniôba 210

az Egyesùlt Allamokba 130
Kanadâba 380

ôsszesen tehât 10.000

kikerekitett szâmû magyar âllampolgâr vândorolt ki.

Amint lâtjuk, elsô helyen magasan Argentîna âll. A
tâborokban lakô ûn. "dipik" (D.P.— displaced persons)
csaknem fele ebbe az orszâgba vândorolt ki. Mi volt ennek
az oka? Egyrészt kétségtelen, hogy a legâhltottabb orszâ-
gokba, elsôsorban az Egyesûlt Âllamokba a bevândorlâs az
emlitett politikai okok miatt lehetetlen volt. De az is igaz,
hogy ilyen korlâtozâsok nem âlltak fenn egyéb potenciâlis
kivândorlâsi célorszâgok esetében, mint pl. Paraguay, Mexikô,
Egyiptom vagy Abesszinia. Es itt jôn a mâsik ok: a magya-



rok azért jôttek Argentinâba, mert ez akkor viszonylag a
"legjobb" orszâg volt. Abban az idôben Argentîna nemcsak
klîmailag, hanem fôként a jôlét és a fejlôdés fokât illetôen
teljesen egyenrangû volt pl. Kanadâval vagy Ausztrâliâval.

1948 és 1951 kôzôtt tehât igen népes és ezenfeliil — nemzeti
és kulturâlis szempontbôl — igen magas értékû magyar hul-
lâm jôtt Argentînâba. Pontos adataink nincsenek, de a Centro
Hûngaro egy 1954-es felmérése szerint az Argentînâba vân-
dorolt magyarok szâma meghaladta a 12.000-et. A "minôség"-
re célozva pedig elég megemliteni, hogy az 1949-ben alakult
Centro Hûngaro elsô ôtszâz tagja kôzûl a felnôtt férfîaknâl
a fôiskolât végzettek arânya 94% volt!

Ezekutân nem csoda, hogy habâr ez a hullâm mâr ta-
lâlt itt nagyszâmû, magyarsâgât meghatô ragaszkodâssal
âpolô honfîtârsat (a zôm 1919 kôrûl, tûlnyomôan a trianoni
utôdâllamokbôl jôtt), mégis a valôdi értelemben vett, ill.
az egyetemes magyarsâg szâmâra kiértékelhetô emigrâns
tevékenység voltaképpen 1948-ban induit meg, amikor —
mondhatni — tûneményes szervezkedés és kultûrmunka
kezdôdôtt, ami azért is kûlônôsen értékes volt, mivel — bâr-
mennyire jôlét uralkodott is akkor az orszâgban — az ûj
emigrânsok tûlnyomô részének keményen kellett kûzdenie
a megélhetési nehézségekkel. Nyelvtudâs hîjân és nagyrészt
itt értéktelen oklevelekkel a zsebûkben, a jogâszok, katonâk
az elsô években âltalâban mint fizikai munkâsok kénysze-
rultek elhelyezkedni. De megâlltâk helyûket. Sôt, még az
is kitellett tôlûk, hogy talâljanak idôt és hozzanak anyagi
âldozatot a magyar kulturâlis és politikai szervezkedésre.
Az eredmény fenomenâlis fellendûlés volt. Egymâsutân
alakultak a szervezetek, amelyek kôzûl csûcsszervként ha-
marosan kiemelkedett a Centro Hûngaro Luttor Ferenc
Pâpai prelâtus zseniâlis szervezésében. 1949 ôta mûkôdôtt a
Magyar Szinjâtszô Tdrsasdg olyan elsôrangû egyûttessel,
amelyet még a Nemzeti vagy a Vigszinhâzban sem lehetett
egyszerre szînpadon lâtni (Szeleczky Zita, Vaszary Piri, Pâger
Antal, Hajmâssy, Szilassy és még tôbben). A mâr 1948 elôtt
meglevô, de politikai kérdésektôl âltalâban tartôzkodô heti-
lap mellé csakhamar hârom ûj hetilap csatlakozik, amelyek



âmyalati kûlônbségekkel bar, de mégis mind nemzeti, bol-
sevistaellenes harcos vonalon âlltak. Egy idôben még rend-
szeresen megjelenô vicclapunk is volt! A Centre Hûngaro
Szabadegyeteme, majd a késôbb megalakult Mindszenty
Akadémia, olyan magas szintû magyar kulturâlis tevékeny-
séget fejtett kl, amilyent azôta sem tapasztaltam sehol. Hosz-
szû volna elôadôinak névsorât leirni, de tôbbségûkben bâr-
mely tudomânyegyetem tanâri karânak diszére vâlhattak
volna. Az ifjûsâgi nevelés terén a cserkészet — jôformân
minden tengerentûli orszâgot megelôzve — 1950-ben kez-
dôdôtt. Ugyanakkor vette kezdetét az ônképzôkôr is, amely
Zrînyi Kôr néven mâig is egyik legfontosabb magyarsâg-
nevelô intézményûnk.

Még a sportokra is gondoltak; ezek kôzôtt messze kima-
gaslott a Centre Hûngaro vîvôcsapata, amely azôta is léte-
zik, szâmtalan argentînai, sot nemzetkôzi bajnoksâgot nyert
és vâltozatlanul egyik az orszâg hârom elsô vîvôklubja kô
zôtt.

Hosszû volna az akkori emigrâciôs fénykor megnyilvâ-
nulâsait részletezrii. A virâgzâs vâltozatlanul tartott az 50-es
évekelején, azutân fokozatosan kezdett gyengûlni. A hanyatlâs
kezdetét nem lehet pontosan meghatârozni, mert az igen
lassan induit, késôbb azonban, sajnos, felgyorsult. 1956/57-
ben ez a hanyatlâs kapott ugyan még egy bâgyadt ellenlô-
kést a részben értékes ûj kivândorlâsi hullâmmal, de csak
részben, mert az akkori helyzetnek megfelelôen ide mâr csu-
pân viszonylag kisszâmû 56-os menekûlt érkezett; hiszen
akkor mâr nemcsak Argentîna volt lecsûszôfélben, hanem
a "legjobb" orszâgok kapui mind târva-nyitva âlltak a me-
nekûltek elôtt. Mindazonâltal az 50-es évek végén és a 60-as
években a hanyatlâs egyre folyt. Ahhoz, hogy ezt a sajnâla-
tos folyamatot megértsûk, elôbb ismernûnk kell az argen
tînai helyzet alakulâsât, mert a kettô szorosan ôsszefûgg,
illetôleg amaz emennek egyenes kôvetkezménye volt.

Argentîna romlâsa

Ha a mai észak-amerikai vagy eurôpai magyar Argen-
tinâra gondol, akkor tûstént olyan fogalmakkal kapcsolja



ôssze, mint a "harmadik vilâg", "fejletlen orszâgok" stb.
Mâs szôval mindazokkal az âltalâban negatîv kôrûlmények-
kel, amelyeket ezek a fogalmak tartalmaznak. Manapsâg
mâr annak a puszta szônak, hogy Dél-Amerika, lekicsinylô

mellékhangzâsa van: ônkéntelenûl ôsszefûggésbe hozznk a
nyomorral, elmaradâssal, kulturâlis és technikai fejletlen-
séggel, politikai felfordulâssal és felforgatâssal.

Pedig Argentma esetében ez az azonosîtâs nem helyt-
âllô. Vagy legfeljebb csak részben helytâllô. Argentina vol-
taképpen csak fôldrajzilag tartozik Dél-Amerikâhoz. Leg-
alâbbis, ami éghajlati, faji, etnogrâfiai vagy kulturâlis hely-
zetét illeti, sokkal inkâbb hasonlît Dél-Eurôpâhoz, mint Dél-
Amerikâhoz. Gazdasâgi és anyagi sikon azonban, sajnos,
ma mâr inkâbb a fejletlen vilâghoz, vagyis a tôbbi dél-ame-
rikai âllamhoz tartozik. Âm 30-40 éwel ezelôtt Argentîna
gazdasâgilag vilâgviszonylatban is élen haladt, igy aztân
minden téren messze kiemelkedett a dél-amerikai viszo-

nyokbôl. Szemléltetô, egyben elgondolkoztatô bizonyîték
erre a Rockefeller Foundation egy 1946-ban kiadott részle-
tes tanulmânya. Ennek egyik végsô megâllapitâsa Argentî
na âltalânos fejlettségi fokât (overall development) egy szintre
helyezi Kanadâéval és jôval elôbbre Ausztrâliâénâll Ma, alig
egy emberôltôvel késôbb, ezt mâr elhinni is nehéz, de igy
volt. Példânak legyen elég két meghôkkentô adat. A mâso-
dik vilâghâborû végén Argentlnânak volt a vilâg legnagyobb
aranyfedezettel rendelkezô valutâja és a vilâg hatodik leg
nagyobb kûlkereskedelme. Ma az egész vilâgon legrosszabb
valutâja van (legalâbbis az évi inflâciô-arâny alapjân). A
kiilkereskedelem terén pedig lecsûszott a 45. helyre. És tôr-
tént ez mindenfajta kataklizma, forradalmi ôsszeomlâs vagy
valôdi hâborû nélkiil!

Joggal kérdezheti bârki; hogyan volt lehetséges ez az el-
képesztô hanyatlâs? A kérdés bonyolult, kônyvtârnyi anyag
foglalkozik vele, messze megbaladja ezt az elôadâst. Mind-
azonâltal legyen szabad megkîsérelnem egy szintézist annak
elôrebocsâtâsâval, hogy az ilyen szûkségszerûen hiânyos és
részleteiben esetleg pontatlan.

Az okelemzéshez belsô és kûlsô okokat kell megkûlôn-
bôztetnûnk. A helsô okok eredetébez hîvjuk segltségûl a lé-



lektant, mâs szôval az egyének és a târsadalom reakciôjât
kôrnyezeti adottsâgokra. Ebben az esetben az utôbbiak
bizonyos tûlzott jôléti âllapotban jelentkeztek, amelybe ez
az orszâg dûs forrâskincsei és a kedvezô vilâgkonstellâciô
kôvetkeztében kerult. A bôség és anyagi felesleg korszakâra
etnikai, éghajlati adottsâgoktôl fûggôen kûlônbôzôk a reak-
ciôk. Példâul a zord éghajlatok germân vagy angolszâsz népei
ilyenkor expanzîv-agresszîv magatartâsba kezdtek, vilâg-
birodalmakat alapitottak vagy vilâghâborùkat robbantottak
ki. Argentma néprajzi ôsszetétele tûlnyomôan latin-medi-
terrân, éghajlata lâgyabb stb. Itt a reakciô az elôbbinek
ellentéte volt: eltunyulâs, kényelmesedés, tehât az anyagi
lehetôségek felett valô élés. Ez a néplélektani magatartâs
nemcsak egyéni szinten volt észlelhetô, hanem csakhamar
politikai irânyt vett, mely irâny nemsokâra a kormânyha-
talmat is elérte. Ez az irâny, amit talân "popuIizmus"-nak
lehet nevezni és aminek 30 éves megtestesitôje Perôn volt,
pontosan tiikrôzi — ezûttal âllami, intézményes szinten — az
elôbb leîrt kényelmes, lehetôségek felett valô életmôdot. A
populista kormânyt a demagôgia, a tûlzott szociâlis segé-
lyek, az âllami intézmények ôriâsi tûlméretezése, az âllam-
vagyon felelôtlen pocsékolâsa és az ésszerûtlen adminisztrâ-
ciô jellemezte. Ez persze eleinte mindenkinek nagyon tet-
szett, de késôbb, amikor nyilvânvalôvâ vâlt ennek a gazda-
sâgi herdâlâsnak tarthatatlansâga (logikusan megjelent az
inflâciô), akkor egyre nagyobb néprétegek kezdtek szembe-
kerûlni a populizmusnak még mindig hasznât élvezô osztâ-
lyaival, mint példâul a szakszervezetekkel. Igy szûletett meg
a belsô feszûltség, karôltve a nagy anyagi jôlét halvânyulâ-
sâval; ez pedig belesodorta a populista kormânyt az egyre
keményebbé vâlô diktatûrâba. A populista diktatûrât pedig —
mâs tényleges erô hiânyâban — katonai puces szûntette meg.
Ez viszont — széles népi tâmogatâs hiânya miatt — nem
sokâra ugyancsak diktatûrâba torkollott, ezûttal katonai
diktatûrâba, amely persze szintén nem tudta a problémâkat
megoldani. A csôdbe jutott katonai kormânynak nem volt
mâs kiûtja, mint a vâlasztâs, amelynek eredményeként ûjra
populista kormâny (akâr peronista, akâr mâs, de folyvâst
populista) jutott batalomra. Es kezdôdôtt az egész elôlrôl.

Valôsâgos ôrdôgkôr fejlôdôtt ki Argentînâban: a dema-



gôg populista és a dilettâns katonai kormânyok kôzôtti in-
gâs. Ezzel eljutottunk a hanyatlâs belsô okânak lényegéhez.
Ennek a circulus vitiosusnak hatâsai és eredményei siralma-
sak voltak: egyrészt az alapvetô anyagi bajokat nem tudta
(katonâk) vagy nem marte (demagôg populistâk) megol-
dani, ami nôvekvô improvizâlâsokhoz, kapkodâshoz vezetett
ezek minden bel- és kûlfôldi kôvetkezményeivel. Mâsrészt
ennek az alkotmânytalan ingâzâsnak az eredménye a nô
vekvô korrupciô, a tôrvényesség ûtjârôl valô letérés, a poli-
tikai élet eldurvulâsa lett. Ilyen gazdasâgi és immâr poli-
tikai téren is patologikus légkôrben pedig folyton nôtt a
bizonytalansâg, a pesszimizmus, az ônzô, ill. a kôzérdeket
semmibevevô gondolkodâs és âltalânos abûlia, amely a népet
az utolsô években egyre inkâbb hatalmâba keritette. Pedig
a gazdasâgi jôlét mâr réges-rég megszûnt.

Argentîna romiâsâban kûlsô okok is nagy szerepet jât-
szottak, habâr ma kezd divattâ vâini lekicsinylésûk vagy
jôtékony feledésbe meritésûk. A legfontosabb tényezô a
marxista agressziô. A Kremlben a Politbûrô mâr a 60-as évek
elején — rôgtôn Kuba megszerzése utân — elhatârozta, hogy
a kôvetkezô lépés a dél-amerikai kontinens déli kônuszât al-
kotô hârom orszâg lesz, vagyis Chile, Uruguay és legelsô-
sorban Argentîna (lâsd Philby Report, 1970). Tehât az a
koncentrâlt felforgatô tevékenység, amely ezekben az évek
ben pont ezekben az âllamokban kezdôdôtt, minden volt,
csak nem véletlen. Elôadâsom méreteit tûlhaladnâ a jôl
szervezett, kôzpontilag irânyîtott és pénzelt, sokoldalû szub-
verziô részletes ismertetése. Hosszû, de egyenes volt az ût,

egyetemistâk széplélek-teoretizâlgatâsâtôl egészen a vé-
res terrorizmus elvadult ôldôkléséig. Elég csak visszagondol-
nunk, hogy ezekkel a môdszerekkel mindhârom emlitett
âllamban kicsi hîjân nem gyôzôtt a nemzetkôzi marxizmus. A
terroristâk mâr-mâr elérték kitûzôtt céljaik elsô fokât: név-
adôjukat, az âltalânos terrort. A végsô pillànatban csupân
az ugyancsak erôszakos môdszerekkel dolgozô katonai be-

avatkozâs tudta ezt megakadâlyozni. Ôsszehasonlitva a hâ
rom orszâgot, a kommunista agressziô Argentinâban volt
a legerôsebb, legszervezettebb. Nyilvân, hiszen Argentîna
volt a legâhîtottabb préda. Hangsûlyoznom kell, hogy a



szervezett politikai terrorizmus vilâgtorténelmében (és ebbe
beleértûnk Bakunintôl kezdve a bûr-gerillâkig és a maqui-
sardoktôl kezdve a baszk Etarras-ig mindenkit) az argen-
tînai marxista fegyveres szubverziô volt a legnagyobb, akâr
a fegyveresek szâmât, akâr tûzerejûket tekintjûk. Ez nem
tûlzâs. Hozzâvetôleges szâmitâs szerint legalâbb 40.000 volt
a fegyveres terrorista, a segitô rokonszenvezôk szâma még
kétszer annyi. Volt idô, amikor egész helységeket, sôt jârâ-
sokat tartottak hatalmuk alatt, tûzérséggel és egyéb nehéz
fegyverekkel rendelkeztek. Volt idô, amikor a fôvârosban
300-400 fegyveres intézett koncentrâlt rajtaûtéseket. Az
ôldôklés mindennapos volt, a terrorizmus âldozatai ezrekre,
anyagi kârai milliârdokra mentek. (Nota bene: ezeket a
vadâllatokat szereti a mai liberâlis sajtô "left-wing dissidents"-
nek becézni). A katonasâgnak szabâlyos hâborût kellett el-
lenûk vîvnia. Késôbb szabâlytalan ("piszkos") hâborût; de
az is csak hâborû volt, bârmennyire is prôbâljâk ezt ma ér-
dekelt sajtôkôrôk elferditeni. A terrorizmus lekûzdésében
és megsemmisîtésében rengeteg jogtalansâg és tûlkapâs tôr-
tént; de elvitathatatlan, hogy a nemzet érdekének megfe-
lelôen a terrorizmust legyôzték. Mindenesetre az anyagi kâ-
ron tûl az erkôlcsi kâr és ezerszeres trauma szintén sùlyosan
hozzâjârult Argentina anyagi és erkôlcsi vâlsâgâhoz, egy-
szôval romlâsâhoz.

A mâsik kûlsô ok, ami elômozdîtotta a vâlsâgot, az elôbbi
események folyomânya volt. Abbôl âllt, hogy a politikailag
és gazdasâgilag egyre jobban vâlsâgba merulô orszâg és a
marxista agressziô ellen folyô harcba egyre jobban belega-
balyodô kormâny a liberâlis ûn. demokratikus nyugati vi-
lâg szemében mindinkâbb gyanûs, ellenszenves lett. A libe
râlis Nyugat, tâvol attôl, hogy megértse az ôsszefûggése-
ket, a râ mindenkor jellemzô mazochizmussal a helyett, hogy
Argentînât prôbâlta volna kisegîteni ebbôl az ôrdôgkôrbôl,
abba ellenkezôleg még jobban beledôntôtte. Tette pedig
ezt egyre erôsebb "image"-rontâssal és âltalânos elszigete-
léssel. A mindenhatô hîrmédia évekig ûgy âllitotta be Ar
gentînât, mint a pokol tornâcât. Ez azutân nagyban hozzâ
jârult a fent lelrt gazdasâgi, politikai és nem utolsô sorban
erkôlcsi "marazmus" (elgyengulés) mélyltéséhez.



Az elmondottak alapjân a nem Argentînâban élô magya-
rok prôbâljâk megérteni az itt tôrténteket. Hogy a tovâbbi-
akban a magyar kolônia tôrténete is érthetô maradjon, az
elôbbiekhez szûkséges még hozzâtenni a kôvetkezôt: Amint
lâttuk, Argentîna az utolsô 30 év alatt ôriâsit sûllyedt és vele
egyûtt sorvadt a magyar kolônia is. Mindazonâltal meg kell
jegyezni, hogy ez a sûllyedés — minden egyéb mellékkôriil-
mény mellett — elsôsorban mégis anyagi-gazdasâgi termé-
szetû volt. Ez annal is inkâbb igaz, mert ma a terrorista
agressziô megszûnt, sôt még arra is megvan a lehetôség, hogy
a politikai ôrdôgkôrt sikerûl elvâgni. Harminchét év ôta elô-
szôr tôrtént valôban demokratikus vâlasztâs, amely remél-
hetôleg véget vet mind a katonai, mind a populista hege-
niôniânak. Lehet, hogy ez ma még tûl optimisztikusnak lât-
szik, de kétségtelenûl vannak maris biztatô jelek, egyelôre
fôleg politikai és alkotmânyjogi vonalon. Tehât bârmekkora
volt is a romlâs, maradt sok olyan teriilet, amelyen Argentîna
naég mindig messze kimagaslik a "dél-amerikai" standardok
kôzûl. Itt gondoljunk fôleg néprajzi, faji és kulturâlis szem-
pontokra. Nincs idô most ezeket szâmadatokkal részletezni
(pl. az analfabétizmust, az egyetemet végzettek arânyât stb.),
legyen elég annyi, hogy Buenos Aires még mindig szâzszor
inkâbb hasonlît Madridhoz vagy Pârizshoz, mint Bogotâ-
hoz vagy akâr Sao Paulohoz. Errôl mindenki meggyôzôd-
hetik, ha csak félôrât sétâl az, utcâkon. Vagy elég âtlépni az
argentin-paraguayi vagy argentin-chîlei hatârt, hogy meg-
gyôzôdjûnk a kûlônbségrôl. Olyasmi ez, mint amikor a ma-
gyartôl megkérdezték, hogy miért tiltakozik, amikor Magyar-
orszâgot a Balkânba sorozzâk. Akkor az volt a felelet: csak
lépd ât a déli hatârt, majd meglâtodl Argentîna tehât minden
romlâsa ellenére még mindig kedvezô természetes kômyeze-
tet (habitat) biztosît a magyar emigrânsnak. Ezt szûkséges
figyelembe venni, ha meg akarjuk érteni a magyar kolôni-
anak az utolsô években tôrtént vâltozâsait.

A magyar kolônia hanyatldsa

Az orszâgban kb. mâsfél emberôltô alatt végbement ilyen
âltalânosan negatîv fejlôdés természetesen nem maradha-



tott kihatâs nélkûl a magyar kolôniâra. Sûlyos kôvetkezmé-
nyei voltak mind létszâmâra, mind energiâjâra és munkâ-
jâra. Ez vârhatô is volt, hiszen a magyar emigrâciô tôrté-
nete mutatja, hogy vannak eredményei, amelyek mindig is
nagyfokûan fûggôttek az egyes befogadô orszâgok idôszerû
prosperitâsi fokâtôl. Ehhez bizonyâra hozzâjârul az emig-
rânst âltalâban jellemzô "ubi bene, ibi patria" mentalitâs
is (ami nem is vehetô rossznéven, fôleg azok részérôl, akik
mâr feinôtt korban vesztették el hazâjukat). Amikor az or-
szâg fôismérve az idûlt gazdasâgi pangâs lett, amelyhez
politikai bizonytalansâg is kapcsolôdott, ezeknek hatâsât a
magyar kolôniâra hârom fôtényezôben lehetne ôsszegezni:
az elvândorlâsban, az elkedvetlenedésben és az elszigetelô-
désben.

Az elvdndorlds az argentinai magyar emigrâciô gyengii-
lésének talân legfontosabb tényezôje. Kezdôdik mâr az 50-es
évek végén, de fôidôszaka a 60-as évtized. A fentemlîtett
anyagi bajok és a politikai hercehurcâk a magyar emigrâns
szâmâra hovatovâbb kibirhatatlanokkâ vâltak. Ehhez nagy-
mértékben hozzâjârult, hogy a legprosperâlôbb orszâgokba
immârnem volt olyan nehéz a bejutâs, mint az a D.P.-korban
volt. Ekkor ugyanis formailag mâr argentînok voltak, sza-
bâlyos argentin ûtlevéllel rendelkeztek. Tômegesen megin-
dul tehât az elvândorlâs elsôsorban az Egyesûlt Âllamokba
és Kanadâba. Az elvândorlôk szâma, bâr pontos adatok hi-
ânyoznak, biztosan meghaladta a kétezret. Érdekes, hogy
az ekkor mâr ûjra virâgba borult nyugat-eurôpai orszâgokba
viszonylag kevesen vândoroltak vissza. Lehetséges, hogy az
elvândorlôt a vasfûggôny-komplexum — ha tudat alatt is —
tovâbb kisértette...

Fontos hangsûlyozni, hogy az argentinai magyarsâg
nemcsak szâmbelileg, de minôségileg is sokat veszitett ekkor.
Publicistâk, Irôk, mûvészek és az emigrâns szellemi élethez
elengedhetetleniil fontos mâs személyiségek hagytak itt ben-
nûnket. Hosszû volna teljes névsort kôzôlni, ezért példâul
csak pâr kiemelkedô nevet emlitûnk, amilyen Dominits Lâszlô,
Fercsey Jdnàs, Kerecsendi Kiss Mdrton, Kôtai Béla, ft. Kôtai
Zoltdn dr., Oldh Ldszlô, Szeleczky Zita, Vaszary Piri, Vôrôs-
vdry Istvdn neve és még sok mâsé, aki mind aktlv szerepet



jâtszott a Buenos Aires-i kolônia fénykorâban s utâna ugyan-
olyan akdv maradt, de mâr mâsutt.

A mâsodik kôvetkezmény a magyar iigytôl valô elkedvet-
lenedés. Hogy ne legyiink igazsâgtalanok, meg kell emlîte-
nûnk: ez vilâgjelenség, amely bizonyos ideig tartô emigrâ-
ciôs élet utân mindenûtt észlelhetô volt. Eleget olvashatunk
errôl az észak-amerikai kontinens magyarsâgât illetôen, aboi
az utolsô 20-25 év alatt nagy rétegek olvadtak le, ill. olvad-
tak be a bennszûlôtt târsadalomba. Ez a folyamat Nyugat-
Eurôpâban is megvan, habâr ott kissé âlcâzza az oda foly-
tonosan csôrgedezô ûj "disszidensek" vérfrissîtése. Csakhogy
Argentînâban a magryar ûgytôl valô elfordulâs a fentemli-
tett okok miatt sokkal erôsebb mértékben jelentkezett, mint
mâsutt. Ma mâr sikernek szâmît az olyan rendezvény, amelyen
200 személy megjelenik; bûszke lehet az az egyesûlet, ame-
lyiknek 500 fizetô tagja van és ôrûlhet az az ûjsâgszerkesztô,
aki lapjânak 1000-es példânyszâmâval dicsekedhetik. Hol
vannak ezek a szâmok a 20-30 éwel elôttiekhez képest! A
"^^gyar ûgyekben valô részvétel ijesztôen hanyatlott. Meg-
fogyatkoztak az ôsszejôvetelek, elôadâsok, ûjsâgelôfizetôk
ôs cserkésztâborok létszâmai. A korâbbi érdeklôdôk elpâr-
tolnak, mind ritkâbban jârnak magyarok kôzé. A magyar
nyelv hasznâlata is gyériil, sorvadozik. Arrôl a sûlyosbitô
kôriilményrôl ne is beszéljiink, hogy az emlitett ûjdisszidens
vérâtômlesztésbôl ide aztân egyetlen cseppecske se jut el.
Ez is az orszâgelônytelen helyzetének kôvetkezménye.

Az elvândorlâs és elkedvetlenedés okozta szâmbeli és
minôségbeli zsugorodâs kôvetkezményeként egymâs utân
szûntek meg az argentinai magyar kolônia létesîtményei.
Elsôsorban gondolok olyan bûszkeségeinkre, mint a Szabad-
egyetem és a Mindszenty Akadémia. A magyar egyesûletek
egykor majd tucatnyi szâmâbôl ma jôformân csak négy
mûkôdik. Az ôt ûjsâgbôl maradt egy, ez is jôval ritkâbb
megjelenéssel. Sztnhâzunk egyâltalân nincs mâr, ûgyszintén
magyar kônyvkiadônk sincs és elnémult a magyar nyelvû
râdiôadâs is. Az ifjûsâgi szervek, mint a cserkészet és a Zrinyi
Onképzôkôr ôriâsi erôfeszitések ârân léteznek még ugyan,
de erôsen megcsappant létszâmmal.



Mintha ez a borûs "panorama" még nem volna elég,
hozzâjôn a harmadik emlitett okozat: az elszigetelôdés. Ennek
fôoka ugyancsak az argentin gazdasâgi elesettség. Az itteni
pénz 32 év ôta nemcsak végleg elvesztette konvertibilis valuta
jellegét, hanem kisebb megszakîtâsokkal jôformân nem is
létezik vele legâlis pénzvâltâsi lehetôség. A feketepiac âltal
pedig a dollârban kifejezett ârak itt sokkal borsosabbak,
mint a "fejlett" nyugati orszâgokban. Ezért nehezebb nekûnk
magyar kônyvet megrendelni, ûjsâgra elôfizetni vagy nem-
zetkôzi emigrâciôs rendezvényen részt venni. îgy lassan el-
szigetelôdtunk az emigrâciôs élet mai gôcpontjaitôl. Nem
csoda tehât, hogy ezeken a gôcpontokon egyre kevesebbet
tudnak rôlunk. Az argentinai kolônia hovatovâbb megszûnt
emigrâciôs tényezô lenni. Clevelandben vagy Mûnchenben,
Torontôban vagy Sydneyben az argentinai magyarsâgrôl
kôrûlbelûl ugyanannyit tudnak vagy tartanak, mint — teszem
azt — a peruirôl vagy guatemalairôl. Mint Clémenceau
mondta a politikussâ lett Paderewskirôl: quelle chute!

A mai helyzet

Utoljâra meg kell vilâgîtanom kissé az argentinai ma-
gyarsâg jelenét. Két pozitiv, blztatô kôrulményre szeretnék
râmutatni. Elôszôr is arra, hogy a tôrténelem tôrvényszerû-
leg hullâmzô vâltozâsai kôvetkeztében a dekadencia utân
fellendûlés szokott kôvetkezni, kûlônôsen olyan târsadalom-
ban, aboi ennek a dekadenciânak bizonyos hatâron tûlmenô
mélyûlésére semmiféle alapvetô ok nem âll fenn. Ês Argen-
tinânak pontosan ez az esete. Nem szeretnék tûl optimista
lenni, de a legûjabb idôben kulônbôzô elôfeltételek jelent-
keztek ahhoz, hogy ez az orszâg, ha lassan is, de ûjra a fej-
lôdés ûtjâra lépjen. Mâsodik pozitiv kôriilményként hadd
ismételjem meg, amit Argentina romlâsânak târgyalâsa vé-
gén emlitettem: bârmekkora volt is ez a romlâs, Argentina
még mindig nem sûllyedt bele a harmadik vilâgba. Ez pedig
azt jelenti, hogy se néprajzilag, se kulturâlisan, se mentali-
tâsâban nem "banânkôztârsasâg". Ugyanakkor, ûgy lâtszik,
a terrorizmus vereségével Argentina bolsevizâlâsânak veszé-
lye is elhârult. Ebben is eltér a harmadik vilâgtôl: târsadalmi
felépitettsége és târsadalmânak gondolkodâsmôdja alapve-



tôen kedvezôtlen a kommunista terjeszkedés szâmâra (ezt
még Ché Guevara is beismerte).

Ezek hât a pozitlv elôjelek. Kôvetkezésképp nem vétûnk
a târgyilagossâg ellen, ha megâllapîtjuk, hogy a dacârandôk
dacâra — Argentina még mindig viszonylag jô "hazâ"-t nyûjt
a magyaroknak; legalâbbis azoknak, akik ât tudtâk itt vé-
szelni a szûk esztendôket. Sôt! Legyen szabad hangsûlyoz-
nom, hogy a magyar embernek Argentîna bizonyos fokig
még megfelelôbb, mint bârmelyik jelenlegi "jô orszâg".
Valôban, az itteni kôrnyezet vérmérsékletileg, vilâgnézeti-
leg, sôt kulturâlisan is kôzelebb âll hozzânk, mint pl. az
észak-amerikai vagy ausztrâliai. Arrôl nem is beszélve, hogy
a beolvasztâsi tôrekvés és tûrelmetlenség itt jôval gyengébb,
mint bârmely angoiszâsz kôrnyezetben. Kevés olyan, innen
eivândorolt honfitârssal talâlkoztam, akinek szive mélyén
ne maradt voina kis "honvâgy" Argentîna utân.

Amint lâtjuk, maradt még itt kedvezô kôrûlmény is. Eppen
fïzért nem volna helyes a magyarsâg jelen helyzetét tûlsâgo-
san borûlâtôan megltélni. Igen érdekes és bîztatô jelenség-
ként kell megâllapltanunk, hogy a maradék kolônia meg-
szilârdult, mondhatni, megûjhodott. Tény, hogy a sok el-
vândorlâs, leolvadâs utân megmaradt egy mag, amely
szâmban megfogyatkozott ugyan, de minôségben megnôtt.
Magyarsâgtudata mélyebb, âldozatvâllalâsa nagyobb. En-
nek a megûjhodâsi folyamatnak az utôbbi években, Istennek
hâla, sûrûsôdô jeleit vesszûk észre. A legfontosabb tûnet talân
az ôsszefogâsban lâthatô. Végre-valahâra mintha szûnni
kezdene a "morbus hungaricus". A széthûzâs és torzsalko-
dâs ôsszehasonlithatatlanûl gyengébb, mint ami a "fény-
korban" volt. A megmaradt intézményekbe a magyarok
helyenként meglepô ôsszetartâssal tômôrûlnek. Ennek leg-
nyilvânvalôbb példâja a Hungdria Egyesûlet, amely hârom,
mâr erôsen betegeskedô szervezet egybeolvadâsâbôl tizenegy
ôve jôtt létre és virâgzô magyar szervezetté nôtte ki magât.
Kôzel 1000 taggal igen sokoldalû, pezsgô târsadalmi, kôz-
mûvelôdési és sportélet szinhelye; râadâsul nemcsak anyagi-
lag rendezett, hanem még vâltig tovâbb épîtkezik, bôvul is.
Hasonlô mondhatô az egyhâzakrôl; a leapadâs utân itt is
megmaradtak a gyûlekezetek, amelyeknek tagjai mint ma-



gyarok és mint hivek minôségukben egyarânt rnegerôsôdtek.
A katolikus egyhâzban ezen kivûl még az eddig hiânyzô ma
gyar egyhâzkôzség is megalakult (kâpolnâval és târsadalmi
berendezésekkel), ahol szintén folyik a magryar munka.
Szerencsésen âtvészelte a zord idôket intézményeink egyik
biiszkesége, az immâr 50 éve létezô Segélyegylet is. Gyônyôrû
ôregotthonâban kôzel ôtven ôreg magyart gondoznak, ki-
zârôlag a kolônia âldozatkészségébôl; és még épitkeznek is!
A tôbbi megmaradt egyesûlet és egyéb szervezet az "ahogy
lehet" alapjân mûkôdik tovâbb. Az utolsô években mindenûtt
mutatkozik a kultûrmunka erôsôdése, nemegyszer a szîn-
vonal emelkedésével.

A "mennyiség le", "minôség fel" folyamata hasonlôkép-
pen jelentkezett ifjûsâgi szervezeteinkben. A cserkészek,
regôsôk, ônképzôkorôsôk szintje bâtran felveszi a versenyt
észak-amerikai vagy eurôpai târsaikkal, sôt tôbb tekintetben
bizonyâra tûl is szârnyalja azokat. Nam utolsôsorban pedig
vîvôcsapatunk vâltozatlanul aratja babérjait. Tagjai mâr
dzedik éve szakadatlanul argentînai kardvivô bajnokok.

Osszegezésként tehât megnyugvâssal âllithatjuk: meg-
fogyatkoztunk, de csak szâmban. Bizony, a maradék aktîv,
nemzetét szolgâlô emigrâns alig éri el a magyarsâg 5-6%-ât.
De azokra, akik megmaradtak, râillik Teleki Pal "emberebb
ember, magyarabb magyar" meghatârozâsa. A magyarsâg-
tudat, a nemzeti keresztyén érzés itt erôsebb, mint a legtôbb
nyugati "gôcponton". Olyan szakértôk âllapîtottâk ezt meg,
miutân itt jârtak, mint Gâbor Aron, Dunai Âkos és Tollas
Tibor. Politikai emigrâns ôntudatunkat mi sem bizonyîtja
jobban, mint a mai magyarorszâgi rendszerrel valô minden-
fajta hivatalos kapcsolattôl valô teljes elzârkôzâs. Ebben a
kérdésben az âllâsfoglalâs figyeiemre méltôan egyôntetû. A
Hungdria âltal tavaly végrehajtott titkos véleménykutatâs
keretében, a beérkezett kôzel négyszâz vâlasz 94.6%-a ki-
fejezetten visszautasitotta a hivatalos kapcsolatokat. Tovâbbi
kitûnô bizonyîték erre a Buenos Aires-i volt magyar nagy-
kôvetnek a panaszkodâsa, amely szerint az emigrâciô tartôz-
kodô magatartâsa sehol sem olyan âltalânos, mint Argen-
tînâban.

Befejezésûl tegyuk fel az aggôdô kérdést: az argentînai



emigrâciô, ha megfogyatkozva is, meg tud-e maradni ma-
gyarnak? Gyermekeink gyermekeiben tovâbb él-e majd a
magyarsâg tudata, nyelve, kultûrâjânak ismerete, bagyo-
mânyainak tisztelete? A mai magyarorszâgi bivatalos véle-
mény szerint (Magyarok Vilâgszôvetsége) a vâlasz: nem! Ezt
a véleményt nyomôs érv tâmasztja alâ, mégpedig az ôsszes
eddigi politikai emigrâciô sorsa. És a mi véleményiink? Nem
tudjuk, nem tudbatjuk; csak munkâlkodbatunk, kûzdbe-
tûnk érte. És reménykedbetûnk. José Ingenieros-
szal, az argentin pszicbiâter-gondolkodôval mondbatjuk:

"A hit hegyeket mozgat]
de a hit szûlôanyja a remény"

Somogyi Ferenc:

MEGEMLÉKEZÉS PARMENIUSRÔL

Mattyasovszky Zsolnay Miklôs dr., a Magyar Cserkész
Szôvetség ôrôkôs tiszteletbeli elnôke, akit II. Erzsébet angol
kirâlynô 1978-ban a Kanadai Érdemrend (CM) adomânyo-
zâsâval tiintetett ki, mâr 1980 november 30-ân iziéses kônyv-
vel ajândékozott meg, amelyet a "University of Toronto Press"
adott ki, de Skôciâban nyomtak. Két szerzôje vagy a cimlap
szerint szerkesztôje, forditôja és magyarâzôja kôziil az egyik
Qtzznn B. David, aki a liverpooli egyetemen a modem tôr-
ténelem tanâra, a mâsik pedig Cheshire M. Netl, a bangori
University Collègeelôadôja.

A 250 oldalas kônyv teljes cime: "Tbe New Found Land
of Stephen Parmenius. Tbe life and writings of a Hungarian
Poet, drowned on a voyage from Newfoundland, 1583."
Magyarul: "Parmenius Istvdn ûjonnan felfedezett fôldje.
Egy 1583-ban Newfoundland-bôl valô tengeri utazâs kôzben
vizbe fûlt magyar kôltô élete és irâsai".

Parmenius Istvân 1555 és 1560 kôzt az akkor mâr tôrôk
uralom alatt âllô Budân szûletett, ezért nevezték 1582-ben
"Budeius"-nak, 1589-ben pedig "Budensis"-nek is, magyarul
"Budai"-nak. Csalâdi neve Kropf Lajos 1889-bôl szârmazô
megâllapitâsa szerint Pajzs lebetett, ami gôrôgvil parme.
Joggal tebetjûk fel tebât, bogy Parmenius az akkoriban



Eurôpa-szerte divatos humanista szokâst kôvette, amikor
magyar csalâdi nevének gôrôg megfelelôjébôl, a parme szô-
bôl alkotta meg Parmenïxxs kôltôi nevét.

Valôszînûleg jômôdû protestâns szûlôk gyermeke volt,
aki szûlôhazâjâban magânûton szerezte meg mûveltségének
alapjait, csak azutân jârhatott Erdélyben, majd a bécsi
egyetemen, ahol Zsdmboki Jânostôl tanulhatott. Késôbb
Eurôpa tôbb mâs egyetemén is jârhatott, biztos azonban,
hogy 1579-ben a heidelbergi egyetemre "Stephanus Budaeus"
néven be is iratkozott. Két éwel késôbb, 1581-ben mâr
Angliâban talâijuk, ahol Hakluyt Richard neves angol tudôs
kôréhez tartozik. 1582-ben tôbb kôlteménye nyomtatâsban
is megjelenik. Ezek az epikus kôlteményei latin nyelven az
angol uralkodôt, az angol birodalmat és a hîrneves felfedezô
hajôst. Sir Humphrey Gilbert-et dicsôitik. Az utôbbinak
1582-ben Hakluyt Richard mutatta be.

1583 mârciusâban, amikor Sir Gilbert ûjabb felfedezô
ûtra késziilt, Parmenius, mint az expedîciô krônikâsa,
csatlakozott hozzâ és vele egyûtt mâjus végén vagy jûnius
elején ûtra is kelt. Az expedîciô aug^usztus 1 -én érte el
Newfoundland partjait. 4-én Parmenius is partra szâllt és mint
a természetrajzban jârta tudôs, nagy érdeklôdéssel tanul-
mânyozta a partvidék nôvény- és âllatvilâgât. Megfigyelé-
seirôl angol barâtaihoz intézett hosszû levelekben szâmolt be.

Az expedîciô tagjai kôzt elôbb elégedetlenkedés, késôbb
betegség tâmadt. Sir Gilbert azonban még mindig remény-
kedett. Augusztus 20-ân a Delight fedélzetén Parmenius-szal,
mint valôszînû titkârâval, vissza is induit, de folyton a part
kôzelében haladt és embereivel egyûtt ki-kiszâllt, adatokat
gyûjtôtt. Parmenius feljegyzéseket készîtett és térképeket raj-
zolt. Augusztus 27-én erôs szél tâmadt, amely az expedîciôt
eltérîtette ûtjâtôl. Sir Gilbert a hârom hajô kapitânyâval
folytatott vitatkozâs utân nyugat-északnyugat irânyâban valô
haladâst rendelt el, holott a nyugat-délnyugati irâny kôve-
tése lett volna biztonsâgos.

Augusztus 29-én a tenger egyre kôdôsebb, a szél pedig
erôsebb lett. A Delight hamarosan zâtonyra futott. Sir Gilbert
Parmenius Istvânnal egyûtt a hullâmokban lelte halâlât.



Velûk egyiitt kôzel szâz lélek pusztult el. Nem olvashatjuk
megihletôdés nélkûl azokat a szavakat, amelyekkel Parme-
nius Istvânt, a tanult magyart, Buda szûlôttjét, a kivâlô
szônokot és a korszak ritka kôltôjét az egykorû feljegyzések
mindenki mâst megelôzôen elsîratjâk.

Halâlânak 400. évfordulôjân, amikor angol kutatôk nagy
elismeréssel és ôszinte megbecsûléssel idézik emlékét, nekûnk,
a kivâlô Parmenius Istvân idegenbe szakadt honfîtârsainak,
legelemibb kôtelességunk, hogy kegyelettel gondoljunk râ
és nevét vilâgszerte jogos magyar bûszkeséggel minél tôbb-
szôr emlegessûk.

LÂSD MÉG;

Gdl Stephen: Hungary and the Anglo-Saxon World. Budapest, Officiana,
1944., 23. p.

Magyar Tâjékoztatô Zsebkônyv. Budapest, Societas Carpatho-Danubiana, 1941.,
876-877. o.

Kropf Lajos: Budai Parmenius Istvân. Szâzadok, Budapest, XXIII. évfolyam,
1889., 150-154. o.

T-dng Dezsô: Budai Parmenius Istvân. Magyar Hlrek, Budapest, 1967 novem-
ber 23(tôbb tévedéssel).

Haraszti Endre: Budai Parmenius Istvân emlékezete, (Tôbb nyugati magyar
hetilap 1983. éviszâmaiban.)

^goston Ede:

PETÔFI, A GÉNIUSZ:
ISMERETLEN ADATOK, ÛJ SZEMPONTOK

136 évvel ezelôtt is, de nem utoljâra, végig viharzott a
szabadsâg irânti vâgy édes hazânkon, majd Eurôpân, hogy
elûzze a zsarnoksâgot. A tôrténelmi események egybeforrtak
Petôfi Sândor nevével, azzal a géniusszal, aki annak idején
"Nemzeti dal"-âval feirâzta és lângra gyûjtotta a szolgasâg-
ban élô lelkek mélyén izzô szabadsâg irând vâgy nemes
gondolatât. Ez az ifjû hazânk halhatatlan kôitôje, akirôl
a jelenkor fiatalsâga vajmi keveset tud.

Nagy âltalânossâgban ismerik szûletésének évét, helyét,
talân apja és anyja nevét és kôltészetébôl azokat a verseket,
amelyeket ûnnepélyek alkalmâbôl szavalni szoktak, de nem
ismerik lelkivilâgât, legfeljebb azt a nemes érzést, hogy szerette



hazâjât, szerette népét és felâldozta életét annak szabad-
sâgâért. Rôvid életében tiz évet lehet szâmîtani az aikotâs
korânak, amely idô alatt 928 nyilvântartott verssel gazda-
gîtotta a magyar irodalmat.

Ezzel szemben Eurôpâban élô kortârsai kôzûl Heine 59
év alatt 498 mûvel dicsekedhetik; vagy Goethe 83 év alatt
334 verset îrt; mîg Schiller 46 év alatt 177 verset alkotott.

Jogosan mondhatjuk tehât, hogy Petôfï Sândor az aikotâs
idején vershen gondolkodott. Verseit 75 kûlônbôzô helyen —
falvakban, ûtszéli csârdâkban, csapszékekben s ha néha
mâs vârosokba tévedt, vândorlâsai kôzben — irta. Mûveit
az akkori vilâg, majd a jelen szâzad negyvenôt nemzetének
nyelvére forditottâk le. 1846-ban, tehât a szabadsâgharc
elôtt Bécsben Dux Adolf "Ungarische Literature" cimmel
Petôfi 55 versét iktatta be a kûlfôldi irodalomba. Ezt kôvette

a sorsdôntô 1849. évben Benkert Karl Maria "Gedichte von

Alexander Petôfi" cîmen Frankfurtban 468 vers kôzlésével.

A kôvetkezô években mâr rendszeresen jelennek meg
Petôfi mûveinek fordîtâsai. 1850-ben a "Jânos vitéz" Stuttgart-
ban, majd Drezdâban, Lipcsében, Prâgâban, 1858-ban
pedig Mûnchenben jelent meg. Verses antolôgiâk Berlinben
kôzôlték kôlteményeinek fordîtâsait. A fordîtôk neveinek
felsorolâsa hosszadalmas lenne.

Rendkîvul érdekes Petôfi életmûvének ûtja Franciaor-
szâgban. Hét esztendôvel a szabadsâgharc utân Jâmbor
Pâl, (1) mint emigrâns îrô 1856-ban Petôfi ôsszes kôltemé-
nyét Pârizsban adta ki.

Az angol irodalomban 1851-ben talâlkozunk elôszôr
Petôfi-versek fordîtâsâval. Az akkori emigrâciôs évek leg-
zavarosabb idôszakâban hârom kôtetre valô verseit Pulinszky
Ferenc, Kossuth angliai megbizottja és felesége fordîtja
angolra.

Az olasz forditâsok hosszû sorât Helfy Ignâc, (2) mint
magyar emigrâns inditja el.

Az orosz irodalomban 1872-ben lâtnak napvilâgot Petôfi
versei. Ezt kôvetôen az orosz antolôgiâk minden évben

kôzôlnek Petôfi verseibôl.
1909-tôl mâr a Monarchiâhoz tartozô kûlônbôzô nem-

zetiségi nyelvekre is lefordîtjâk Petôfi verseit.
Vilâgviszonylatban; Helsinkiben 1861-ben finnûl, 1858-



ban szerbûl, 1860-ban flamandul, 1863-ban dânul, 1867-ben
csehûl, 1870-ben românul, 1878-ban svédûl, 1884-ben szlo-
vâkul, 1891-ben héberul, 1897-ben spanyolul, 1907-ben
horvâtul, 1914-ben bulgârul, 1923-ban kînaiul, 1925-ben
japânul, 1936-ban mongolul, 1952-ben perzsâul, 1955-ben
arabul, 1957-ben albânul, 1965-ben macedônul, 1975-ben
norvég nyelven jelennek meg Petôfi kôlteményei. Az amerikai
kôzônség részére 1923-ban Grossz Ôdôn fordîtott elôszôr
Petôfi-verseket. Ôt kôvette Szomy Ferenc mâsodnemzedékes
mérnôk 1872-ben, (3) akinek a fordîtâsâhoz én is tanâcsok-
kal szolgâltam.

Természetesen a fordîtâsok nem mindig adtâk vissza azt
az értéket, amit Petôfi Sândor magyar anyanyelvén egykor
megîrt.

Petôfi szûletési helyét még ma is hârom vâros: Kiskôrôs,
Kiskunfélegyhâza és Szabadszâllâs vitatja.

A kiskôrôsi evangélikus egyhâz latin nyelvû anyakônyvi
kivonata szerint 1823 januâr 1-én, Kiskôrôsôn szûletett és
ott is keresztelték meg. Apja neve Stephanus Petrovics, anyja
neve Maria Hrus volt. Petôfi kiskôrôsi szûletésének tényét
még az is igazolja, hogy apja, Petrovics Istvân a vâros irat-
târa szerint 1821-ben a vâros mészârszékét mâr bérelte, tehât
azôta ott kellett Iaknia. Vôrôsmarty naplôja szerint elsô
talâlkozâsukkor Petôfi tgy nyilatkozott:"Nem szeretem han-
goztatni Kiskôrôst szûletésem helyéûl, mert akkor azt hiszik,
hogy tôt szârmazâsû vagyok! Mâr pedig én magyarnak szû-
lettem!" Kôztudomâsû volt, hogy Kiskôrôs tanyavilâgâban tôt
szârmazâsû telepesek éltek. Tehât Petôfi veliik nem kivânt
kôzôsséget vâllalni. Ez a kijelentés okozhatta annak idején
szûletési helyének pontatlan meghatârozâsât.

Sokan még ma is vitatjâk a Petrovics-csalâd nemesi
szârmazâsât. 1667-ben I. Lipôt kirâly és német-rômai csâszâr
a Pozsony megyei Petrovics Mârton mészârosnak katonai
szolgâlataiért nemességet adomânyozott. Ez a Petrovics
Mârton Petôfi Sândor dédapja volt. Eoglalkozâsât a késôi
utôdok tovâbb folytattâk. Kôztûk Petôfi édesapja, Petrovics
Istvân is mészârps volt. A Monarchiâban egyszerû jobbâgy
ipart nem ûzhetett.

A szâzad elején élô kutatôk a vârmegyei irattârakban



sehol nem talâltak nyomot a nemesi oklevél idônkénti kihir-
detésérôl, illetve annak megerôsîtésérôl. De ugyanakkor a
kutatôk nem gondoltak arra, hogy a vârmegyék csak azok
nemességét hirdették ki ûjra, akik az elônéven (predikâtumon)
kiviil birtokkal is rendelkeztek. Ez a gyakorlat logikus, mert a
birtoktôl az adomânyozô uralkodô az adomânyozottat —
elvileg, az ôsiség korlâtainak figyelembe vételével — bârmi-
kor megfoszthatta. Mîg a tôbbi kis (kurta vagy "hétszilva-
fâs") nemes nemességét, aki birtok és elônév nélkûl kapott
nemesi jogokat és ipari foglalkozâst ûzdtt, szùkségtelen volt
ûjbôl kihirdetni. A Petrovics-csalâd is az utôbbiak kôzé tar-
tozott.

Ennél sokkal nagyobb kegyeletsértés az a tény, amely a
természetes apasâg kérdését tette vita târgyâvâ.

A mostani emigrâciôban élô egyik magyar îrô szerint Petôfî
Sândor természetes apja Széchenyi Istvân grôf volt. Ezt a
kijelentést annak idején âllîtôlag maga Széchenyi tette Tasner
Antalhoz îrt levelében, amelyet a dôblingi tébolydâbôl csem-
pésztek ki. Ezt a kényes kérdést Bârâny Gyôrgy dr., a
University of Denver tôrténelemtanâra és egyben a Széche-
nyi-hagyaték kutatôja dôntôtte el. Bârâny megâllapîtâsa
szerint Széchenyinek ez a "vallomâsa" a levélben valôban
megtôrtént. Széchenyi Petôfit valôban nyomatékosan fiânak
nevezte. A levélnek erre vonatkozô része igy hangzik: "Ily
lângelme csak tôlem szârmazhatik. " Bârâny szerint ez a ferde
beâllUâs mâr csak azért sem felelhet meg a valôsâgnak, mert
Széchenyi Wesselényivel egyiitt a fogamzâs idôszakâban (1822
âprilis 1 kôrûl, pontosan 1822 mârciusâtôl szeptemberig)
Franciaorszâgban és Angliâban tartôzkodott. Ezzel a meg-
âllapîtâssal Petôfi természetes apasâgânak kérdését végleg
le kell zârni.

A négyszâzéves osztrâk elnyomâs alatt, miutân Magyar-
orszâg mâsfél évszâzaddal azelôtt a nyugati vilâgban divatos
lett, a magyarsâg irodalma a népélet felé fordult. Ott talâlta
meg a maga eredeti nemzeti egyéniségét, nyelvének kôlté-
szetében élô forrâsait. Ennek élére keriilt Petôfi Sândor.

Petôfi tapasztalatbôl ismerte korânak egész magyar va-
lôsâgât. A kôltészet terûletén egykorû pâlyatârsai kôzôtt
nem volt nâla mûveltebb. Petôfi Sândor Irt, harcolt, kûz-



dôtt az elnyomô zsarnoksâg ellen. Rajongâsigszerette hazâjât,
csalâdjât, kûlônôsen édesanyjât, de nem utolsô sorban a
magyar népet. Nem volt istentagadô, de nem volt bigott hîvô
sem. A csalâdi érzés lîrâja mûvészi formât nâla kap elôszôr.

Magatartâsa eljut a szertelenségig. Az istenhit és a szere-
lem nem izzik oly mértékben lelkében, mint Dante vagy
Ady mûveiben; mégis felszînre hozza a csalâd, a nemzet s
a nép értékeit és azokért életét âldozza. Negyvenéves kuta-
tômunkâm sorân mindig kiilônôsképpen érdekelt ennek az
ifjûnak lelkivilâga, meg nem alkuvô jelleme, akaratereje,
gondolkodâsa ûgy is mint hétkôznapi emberé, ûgy is mint
kôltôé, akirôl a vilâg ma is mint géniuszrôl emlékezik meg.
A Petôfi relikviâk kôzôtt a budapesti Petôfi-mûzeumban ôrzôtt
felbecsûlhetetlen értékû levelei egész egyéniségét hîven tûk-
rozik vissza. Naplôi, ûtirajzai, histôriâs jegyzetei, nyilt és
magânlevelei szâzâval nemcsak tehetségét igazoljâk, de lel-
kének csapongô érzéseit, gyanakvô természetét is az idege-
nekkel szemben, de ugyanekkor jôakarôival a hirtelen meg-
békélés keresését is. Ez a szertelensége, amely rendktviili
tehetségével pârosult, boldogsâgot nem tudott nyûjtani neki.
Mâr mint fîatal diâk is kûlônôs egyéniség volt. Tanârai mâr
Aszôdon tizéves korâban észrevették, hog^ kûlônc volt, osz-
tâlytârsaitôl teljesen elkûlônûlt. Életmûvében egyetlen
hitetlen hang sincs. A "természet vadvirâgânak" nevezi magât.

Szerelmi lîrâja, forradalmi kôltészete, csalâdi érzése, a
taj szeretete, a zsarnoksâg izzô gyûlôlete, a szabadsâg irânti
vagya: mind-mind olyan fogalom, amely az ember tudatâ-
ban ônkéntelenûl az ô nevéhez fûzôdik. Ezért vilâghlre meg-
fellebbezhetetlen! A "Republika" cîmû verse alapgondola-
tâval kapcsolatban 1848 tavaszân a kôltô ezeket irta nap-
lôjâban:

'Republikdnus vagyok lelkestôl, testestôl. Ez adta kezembe
o. koldusbotot, amit évekig hordtam. Lehetnek ékesebb,
nagyobbszerû lantok és tollak, mint az enyém, de szeplôte-
lenebbek nincsenek. Mert lantomnak egy hangjât sem ad-
tam bérbe senkinek. Enekeltem és sirtam azt, amire lelkem
hteue ôsztônzôtt-, az pedig a szabadsâg! Az utôkor mondhatja
rôlam, hogy rossz poéta voltam, de azt is fogja mondani,



hogy szigorû erkôlcsû ember valék, mint annyi, mint
republikdnus!

Mert a republikdnak nem az a jelszava-, "Le a kirdlyokkal",
hanem a tiszta erkôlcs. Nem a széttôrt korona, hanem a
megvesztegethetetlen jellem, szildrd becsûletesség. Repub-
likdnus vagyok valldsossdgbôl is. A Monarchia vezetôi gd-
tolni akarjdk a xdldgszellem fejlôdését, haladdsdt, s ez isten-
tagadds!

En ellenben hiszem és Idtom, miképp fog fejlôdni a vi-
Idgszellem. Ldtom azt az utat, amelyen megy, csigamôdra
halad. Elébe dlljak? Nem! Leborulok méltôsdgos szine elôtt
és kôvetem dicsôséges nyomdokait.

Udvôzlégy szûletésed napjdn, magyar szabadsdg: Imdd-
koztam és kûzdôttem érted. Légy hosszû életû e fôldôn, élj
addig, mig csak egy magyar! S ha nemzetiink utolsô fia
meghal, borulj rd szemfedô gyandnt, s ha elôbb jôn rdd a
haldl, rdntsd magadba sirodba a szenvedô nemzetet..

Petôfi Sândornak ezt az életbôlcseletét Pâkh Albert a kôltô

halâla utân talâlta meg.
Petôfi életbôlcseletének tovâbbi megnyilatkozâsât Keré-

nyihez és Tompâhoz, kôitôtârsaihoz intézett mély érzésû
kôszôntésében is megtalâljuk:

"Titeket eltaszûott a sors magdtôl,.. .én pedig elpdrtoltam
tôle, mert fûggenisenkitôl nem akartam és nem akarok!

Amikor még kinyomva sem Idttam nevemet, csak magam-
nak firkdltam,... mikor még a szinhdzakndl statiszta voltam,
s hordtam a szinpadokra a pamlagokat és székeket, majd a
szmészek parancsdra kocsmdba szaladtam serért, borért,
pdlinkdért, tormds kolbdszért vagy amikor kôzlegény korom-
ban a kaszdrnya udvardn a vasedényeket szakaddsig moso-
gattam,... mdr akkor vildgosan sejtettem, ami velem egykor
tôrténni fog. Tudtam, nevet szerzek két orszdgnak (Magyar-
orszdgnak és Erdélynek), amelyet az egész vildg kritikusainak
ordûô csorddja sem lesz képes megsemmisîteni! Amerre csak
jdrtam, ôleltek,.. .szerettek, bdr a hazai kritika gdzoldsomra
mindent elkôvet."

Ebbôl az ismeretlen ônvallomâsbôl kitûnik a Petôfi lel-
kében élô akarat és a meg nem alkuvâs mostoba sorsâval



szemben. De ugyanekkor kiérezhetô az a hallatlan maga-
biztos jellem, amit a mai idôkben talân gôgôs tulajdonsâg-
nak lehetne minôsiteni.

Petôfi sokat gondolkozott a halâlrôl. Végrendeletileg
nyughelyéûl az alfôldi rônât, a Duna-Tisza kôzét jelôli ki,
kivéve ha harcban halna meg:

" Vigyétek ki holttestemet messze a vildg zajâtôl, a pnsztâk
kôzepébe, s ott temessetek el. Sîrhalmom bdrmilyen ala-
csony lenne is, a legmagasabb domb lesz a végtelen hatdr-
ban,... amelyet senki nem Idtogat, csak a bujdosô parlagi kôrô,
a nydri délibdb és az ôsz vdndor madarai... "

Végezetûl azt a kérdést is fel kell vetnûnk, voltak-e
Petôfinek politikai meglâtâsai? Voltak! Ha semmi mâst nem
•s vennénk alapul, csak a mârcius 15-re szerkesztett 12 pontot,
Tiâr abbôl is megâllapîthatô — fiatal kora ellenére — poli
tikai érettsége. Az akkori idôket Petôfîvel szemben talân ûgy
jellemezhetjûk: ô volt az a lâng, aki mind a harctereken,
tnind az arânylag nyugalmas idôkben személyével a hamu
slatt izzô parazsat ébren tartotta. Személye teljesen egybe-
forrt a magyar tôrténelemmel. (3)

Mit ér a test, ha a lélek mâr elkôltôzôtt? Az anyag visz-
szatért rendeltetési helyére, de a lélek itt maradt kôzôttûnk.

Petôfi a XIX. szdzad vildgraszôlô magyar csoddja, a
nemzeti lélek ébredése volt, de a XX. és az utdna kôvetkezô
^zdzadokban is vdltozatlanul az marad.

Jdmbor Pdl (1821-1897) neves kôltô volt, Hiador âlnéven îrt. A ' Honderû
jâtszotta ki a "parasztos" Petôfivel szemben, mint flnom, elôkelô hangû kôltôt.

kalocsai kispap korâban "magyar iskolât" szervezett, de csak ôbecsei kâpiân
korâban tûnt fel. A szabadsâgharc idején a kôzoktatâsûgyi minisztériumban telje-
sitett szolgâlatot. Vilâgos utân Pârizsba menekûlt, aboi ïrâsainak jôvedelmébôl

1859-ben hazatért, Hegyesen segédlelkész, majd Szabadkân gimnâziumi igaz-
gatô lett, Tôbbszôr megvâlasztottâk orszâggyûlési képviselôvé is. Az egyhâzi rend-
bôl 187l-ben kilépett, 1882-ben pedig nyugalomba vonult. Irodalomtôrténetet is irt.

2. Helfy Igndc (1830-1897) îrô és orszâggyûlési képviselô volt. 14 éves kora ôta
bnâllôan gondoskodott megélhetésérôl. Tanulmânyai befejezése céljâbôl Pestre
^dltôzôtt s ott irô lett. A szabadsâgharc kûzdelmeiben is részt vett, majd KossutK
Lajos irodâjâba kerûlt. Vilâgos utân Erdélyben bujdosott, késôbb engedélyt kapott



arra, hogy tanulmânyait Pesten, Bécsben és Pâdovâban folytassa. Itt bôlcsészeti
doktorrâ avattâk. Mantovâba tanârrâ nevezték ki. 1859 ben kapcsolatba lépett az
cmigrâciôval és Kossuth-tal. 1867 utân sem tért vissza, csak 1870-ben, amikor
Kossuth Ferenc helyére orszâggyûlési képvisclôvé vâlasztottâk. Kcsôbb tôbb kerii-
let orszâggyûlési képviselôje is lett. Amikor Kossuth anyagi gondokkal kùzdôtt, ô
beszélte râ iratainak kiadâsâra.

3. A fentebbi adatokat negyvenéves Petôfi-kutatâsaim credményeibôl emel-
tem ki.

(Meg kell jegyeznûnk, hogy a szerzô PetoFi Sândor életét Génhisz cîmmel hârom
részbôl àllô verses regény alakjâban dolgozta fel, amcly 1976-ban 248 oldalon
Los Angelesben, Kaliforniâban jelent meg. Ugyanennek a mûnck kézirata korâb-
ban. 1971-ben ezûst Ârpâd-érmet nyert. A szerkcsztô.)

Kosztolnyik Zoltdn dr. ;

II. (VAK) BÉLA KUZDELME A TRÔNÉRT
a III. Istvdn korabeli krônikds megxnldgttdsdban

Quo régnante regina Elena habita
consilio régis et baronumfecit con-

gregationem generalem in régna
iuxta Arad.

Chronicon pictum, c. 160

II. (Vak) Béla uralkodâsârôl (II31-41) négy bekezdés-
ben szâmolt be a Képes Krônikânak az a hîrmagyarâzôja,
aki Horvâth Jânos megâllapitâsa szerint III. Istvân kirâly
(1162-72) krônikâsa volt, igy a megtôrtént eseményeknek
ûgyszôlvân kortârsa. Ugyanakkor a krônikâs III. Istvânja az
uralkodô atyja, II. Géza kirâly révén (1141-62) II. (Vak) Béla
unokâja volt, kôrûlmény, mely érthetôvé teszi a krônikâs erôs
kirohanâsât Vak Béla nagybâtyja, Kônyves Kâlmân ellen
(I095-III6), akit joggal tett felelôssé mind a vak ural
kodô, mind annak atyja, Almos herceg megvakîttatâsâért.

A herceg és fia megvakîttatâsâra azért kerult sor — irta
a krônikâs —, mert Kâlmân kirâly nem bizott ôccsében, s
a trônt sajât tôrvényes fia, a jôvendô II. Istvân (II16-31)
szâmâra akarta biztosîtani Almos kôveteléseivel szemben. Bâr
a krônikâs hiradâsa folytân sejteni lehet, hogy Kônyves
Kâlmân és Âlmos herceg ôsszecsapâsa esetében a Szent Istvân
kirâly s unokaôccse, Vazul kôzt fennâllô, illetve ahhoz ha-
sonlô ellentét âllhatott fenn, a krônikâs nem hagyhatta jôvâ
Âlmos herceg s a hercegi sarj megvakîttatâsât mâr csak azért



sem, mert szerinte Kônyves Kâlmân papi, piispôki mivolta és
nagy tanultsâga dacâra sem volt Szent Istvân. Igy érthetô, a
krônikâs II. (Vak) Béla uralmânak leîrâsât mindjârt azzal
kezdi, hogy dîcsérettel halmozza cl a fiatal uralkodô keresz-
tény magatartâsât (Vak Béla elkemlte a rosszat s alâzattal
gyakorolt jôcselekedeteket), s hangsûlyozta azt a kôrûlményt,
hogy Istenbe vetett hitét a Mindenhatô megjutalmazta, ami-
kor megengedte, hogy sajât gyermeke kôvesse a trônon. Vak
Béla kezében megerôsôdôtt az orszâg s gyalâzatra vetette
ellenfeleit! Amint erre Horvâth Jânos is felfigyelt, a krônikâs
teolôgiai képzettséggel rendelkezhetett, aki bibliai idézetek-
kel ôszôvetségi szinekben jellemezte a vak uralkodô tényke-
déseit.

A kirâly vaksâga viszont nagyon felhâboritotta a krôni-
hâst. Elmondta ugyanabban a bekezdésben, hogy Ilona ki-
râlyné, II. Vak Béla felesége, akit még Vak Béla elôde s
unokatestvére, II. Istvân rendelt melléje feleségiil, — szôval
a kirâlyasszony kirâlyi ura s a bârôk hatârozatâval Aradon
(Onôdon) orszâggyûlést tartott, (I) ahol a trônjân ûlô uralko
dô elôtt, de a kirâly mellett ûlve s fiai jelenlétében kérdést in-
'̂ ézett az ott egybegyûltekhez: kik és mi okbôl (2) vakîtottâk

kirâlyi urât?
Mindenesetre a krônikâs idézte beszédrészlegbôl az is

hitûnik, hogy az arad-onôdi orszâggyûlésen "mindenki" meg-
jelent: a kirâly hivei, nemesek, vének s ifjak, gazdagok és
szegények, akiknek felsorolâsâval az îrô mintegy elôkésziti
az olvasôt arra, hogy megértse: a gyûlésnek bosszûâllô jel-
^ge volt, amint ezt a krônikâs a beszéd-idézet keretében ki

fejtette. "Târjâtok fel —ti. a megvakîtâs okât —, âlljatok
osszût ezen a helyen mi értiink".

A krônikâs latin szôvegezése ("modo michi propalate...
m hoc loco vindicantes") nem hagy kétséget arrôl, hogy itt

sajât véleményének adott kifejezést, mikor a kirâlyné
szâjâba adta a szavakat. De az îrô szândékât fejezte ki az iilés
^îrâsânak lefolyâsa is: felzûdult a nép azok ellen a bârôk ellen,
^kik a kirâlyt megvakîtottâk. Megkôtôzték s megcsonkltot-
tâk ôket; hatvannyolc hitszegôt ôltek meg ott kegyetlenûl.
^ legyilkoltak yagyonât a "nép" az orszâggyûlésen az egy-
hâzak kôzôtt osztotta szét.

Az eseményeknek ez a leîrâsa akaratlanul is I. Béla kirâly



1060-ban megtartott gyûlésére emlékezteti az olvasôt, amikor
is I. Béla kirâly az orszâgos kôzigazgatâs alapkôzegeibôl {xnllae)
igézett kirâlyi szîne elé kikûldôtteket, hogy azok kôzremû-
kôdése révén erélyesen lépjen fel azokkal szemben, akik ak-
koriban a kirâlysâg keresztény mivolta ellen lâzadoztak.

Az îrônak az a megâllapîtâsa, hogy az orszâggyûlésen a
kirâlyné gyermekeivel egyûtt jelent meg, azt jelenti, hogy
arra nem mindjârt a vak uralkodô uralkodâsânak elején ke-
riilt sor, hiszen Vak Béla hâzassâga II. Istvân utolsô éveiben
tôrtént, s a kirâlyi pârnak 1131-ben aligha lehetett négy
gyermeke. A kirâlynénak idejébe telt, hogy ura politikai
helyzetét az orszâg elôkelôi, fôpapjai s a nép kôrében kiér-
tékelje. Csupân akkor hîvhatta egybe az orszâggyûlést ura
révén, a kirâly nevében, amikor biztosra vehette, hogy az
ott megjelenô fôurak ("bârôk"), és a népi elem melléjiik, a
kirâlyi pâr mellé âll az Ilona kirâlyné elôtt még talân isme-
retlen, de a fôurak és a nép kôrében annâl ismertebb kirâlyi
ellenzékkel szemben. A krônikâs szôvegének olvasâsa kôzben
az olvasôban az a benyomâs alakul ki, hogy Ilona kirâlyasz-
szony még a gyûlés ôsszehîvâsânak idôpontjâban sem volt
teljesen tisztâban azzal, hogy kik alkottâk kirâlyi ura ellen-
zékét. Pedig az ellenzék ôsszetételét mârcsak azért is ismer-
nie kellett, hogy férje életét s gyermekei jôvôjét hiztositsa.

A râc szârmazâsû kirâlyasszony eme rendelkezésének ta
lân vérhosszû ize van, kivitelezése halkâni szinezetû, de a
krônikâs megokolâsa szerint a kirâlyné félelme nem volt
alaptalan. A magyarok âllandôan igaztalansâgtôl hâhorogtak,
akâr a sôs tenger, jelenti a koraheli események ismeretéhen
a krônikâs, aki nem âllja meg, hogy Leviatân gonosz fiai-
ként ne emlîtse a magyarokat, mert azok a fattyû Boricsot,
Kônyves Kâlmân hâzassâgtôréséhôl szûletett fiât hivtâk he az
orszâgha, hogy azt rutén s lengyel segîtséggel elfoglalja. Bo-
rics el is jôtt az akkorihan a Sajô folyônâl hûzôdô magyar
hatârszélre. A tôrvényes uralkodôval szemben sok nemes (3)
âllt a trônkôvetelô pârtjâra.

Vak Béla egyhegyûjtôtte seregét s Borics ellen induit,
mikôzhen fôuraival gyûlést tartott. Ennek a rôvid megheszé-
lésnek egyetlen târgykôre az volt; tudjâk-e a fôurak, hogy
Borics fattyû szûlôtt s nem méltô a kirâlyi koronâra? Érde-
kes a krônikâs szôhasznâlata e gyûléssel kapcsolathan.



A kirâllyal valô megbeszélésre (4) az orszâg legelôkelôbbjei
kaptak meghivâst, amely éppen a krônikâs szôhasznâlata
szerint nem lehetett orszâggyûlés. Mégis, az elôzô, a kirâly
nevében, de Ilona kirâlyné révén ôsszehîvott arad-onôdi
orszâggyûlés és e kôzôtt a kirâlyi megbeszélés (kollokvium)
kôzôtt szoros ôsszefûggés âllhatott fenn. Az egyik nem kép-
zelhetô el a mâsik nélkûl. A krônikâs ugyanis megirja, hogy
ezen a kirâlyi megbeszélésen jelen voltak a kirâly hîvei,
(5) akik a vak uralkodôt tâmogattâk, de ott voltak, bâr a
megbeszélésen ténylegesen nem vettek részt, a hûtlenek s a
kirâlynak ellentmondôk (6) is, akik az egész ôsszejôvetel alatt
bizonytalanul suttogtak, sot rosszban sântikâltak. (7) Az utôb-
biak tehât nem vehettek részt a tanâcskozâson.

Az uralkodô tanâcsadôi mindent elkôvettek, hogy a
megbeszélés alatt a juhokat a bakoktôl elkûlônltsék. Ûgy
hatâroztak, hogy ott, azon nyomban megôlik az ârulôkat. Ûjra
csak figyelemmel kell kîsérni a krônikâs szôvegét: a korâbbi
hûtlen s ellentmondô elemekbôl most ârulôk (proditores)
lettek. Az îrô megmagyarâzza: a kirâlyhû tanâcsosok azért
hatâroztak igy, hogy megakadâlyozzâk az ârulôk nyilt âtpâr-
tolâsât Boricshoz, mert tartottak, hogy azok âtpârtolâsukkal
végveszélybe dôntik az orszâgot. A krônikâs igy burkoltan
elârulja azt a szomorû tényt, hogy a kirâly egybehîvta
megbeszélésen az ott megjelent fôurak tôbbsége nem tâmo-
gatta a vak uralkodôt.

Az ârulôk nem késlekedtek sokâig. Zendûlésben tôrtek
ki. Bâr egyik vezérûket, Lampért ispânt, tulajdon édestest-
vére ôlte meg, s Lampért fiât ugyanott lefejezték, tovâbbâ
szâmos ôsszeeskûvôt helyben kivégeztek az uralkodôhoz hû
fôurak, az ârulôk mégis az uralkodôra tâmadtak, akit csu-
Pân hîveinek gyors kôzbelépése mentett meg. Szerencsére
3z ârulôk csoportjânak nem volt egységes vezetése. Egyik
vezéruk Sâmson volt, Tamâs és Torda ispânok apja. Az âltala
kezdeményezett ûjabb zavargâs nem okozott végzetes felfor-
dulâst. Bâr a krônikâs ûgy tudja, Sâmson javaslatot tett az
ôsszeeskuvôknek, hogy a még mindig tartô megbeszélésen
ôk, a jelenlevô, de meghallgatâsra nem talâlt ellenzékiek,
valamint azok, akik ott megjelentek, de felszôlalni nem mer-
tek, nyiltan szidalmazzâk az uralkodôt; elhatârozâsât azon-
ban csupân késve tudta megvalôsîtani.



îgy a Sâmson és târsai "vezette" ôsszeeskûvés nem jârt sok
sikerrel. Sâmson a Sajô mellett tâbort ûtô uralkodôt, aki
fôembereivel s vitézeivel a kirâlyi sâtorban tanâcskozott,
hirtelen megjelenésével meglepte; szemtôl szembe gyalâzni
kezdte; felszôlîtotta, hogy vonuljon kolostorba, mint atyja
(a megvakîtott Âlmos herceg) tette s a kirâlysâgot hagyja
"urâra" ("domino tuo"), Boricsra. A meglepetésûkbôl fel-
ocsudô fôurak észbekaptak és cselekedtek. A hirtelenében
magâra maradt Sâmsont a Sajôig iildôzték, aboi Sâmson
a folyôba zuhant s mivel kôntôse alatt pâncélt viselt, vizbe fûlt;
"qui pre gravimine lorice natare non potuit".

A kirâlyhoz hû fôurak most mâr nem végeztek félmunkât.
Kôveteket kûldtek Borics rutén s lengyel alakulatainak
vezéréhez, aki mint az a lengyel forrâsokbôl kitûnik, maga
a lengyel kirâly, III. Boriszlâv volt, bogy felvilâgosîtsâk: nem
a hâzassâgtôrésbôl szûletett Boricsot, hanem Vak Bêlât il-
leti az igazsâg s jog szerint a kirâlysâg. II. (Vak) Bêla az egész
orszâg egyetértésével uralkodik. (10)

A krônikâs jelentése fontos, mert kettôs tényezôt hang-
sûlyoz. Elôszôr, hogy az elôzô megbeszélést mintegy a Sajô
mentén felvert kirâlyi sâtorban tovâbb folytatô fôurak nem-
csak kôzvetve, sajât életûk kockâztatâsâval védelmezték meg
kirâlyi urukat, hanem az ott folyô tanâcskozâsbôl eleve ki-
rekesztették az urukhoz hûtlen ellenzéket. Mâsodszor, kô
veteket kûldtek nem Boricshoz, hanem az ôt tâmogatô ru
tén s lengyel erôk vezéréhez, hogy tudomâsâra hozzâk: a
magyar fôurak csakis azt az uralkodôt tâmogatjâk, akit jog
szerint illet a korona. (10)

Ez ellen pedig nincs, nem lesz fellebbezés! Ha a rutén s
lengyel csapatok vezére ezek utân még mindig a hâzassâg
tôrésbôl szârmazô Boricsot tâmogatnâ, illetve annak hata-
lomrajutâsât segîtené elô, ezâltal ô maga is az igaz ûgy, és
jog ârulôjâvâ vâlnék.

A fôurak érvelése nem maradt eredménytelen. Az ide-
gen hadak nagy része vezérével egyûtt (12) hazament. A
magât megmakacslô s a kirâly ellen tovâbb fondorkodô
Boricsot pedig II. (Vak) Béla kirâly csatâban gyôzte le. A
krônikâs nem gyôzi eléggé hangsûlyozni, hogy jûlius 22-én,
Mâria Magdolna ûnnepén volt az ûtkôzet, mikor is Béla ki
râly Borics hâtramaradt leng^yel segédcsapatait halâlba ker-



gette, az ûtkôzetben gazdag zsâkmânyt ejtett, s diadalma-
san tért haza.

Az olvasônak az a véleménye alakul ki, hogy a krônikâs
Ilona kirâlyné bosszûjânak ecsetelésével kissé elébe vâgott
az eseményeknek. Nagyon is komoly ôsszjâték âllt fenn az

arad-onôdi orszâggyûlés és a kirâly egybehîvta Sajô-menti
megbeszélések kôzôtt, aboi Borics kôveteléseit, valamint az
esetleges polgârharc veszélyét târgyaltâk. Ilona kirâlyasz-
szony kirâlyi ura nevében azért hîvta egybe az orszâggyûlést,
mert tudomâsa volt az uralkodô és a fôurak kôzôtt tervbe

vett s valôszînûleg tôbbszôr megtartott ôsszejôvetelekrôl,
amelyeken a kirâly nagyszâmti ellenzéke kônnyen felûlkere-
kedhetett volna, hogy az orszâggyûlésen az ellenzék —
mondjuk inkâbb: nyilt zendûlôk, ôsszeeskùvôk — politikai
vitorlâibôl a szelet kifogja.

Ugyanazon esztendô ôszén a cseh Boleszlâv, II. Béla
sôgora, rontott râ Sziléziâra s tûzzel-vassal pusztitotta. A
kôvetkezô év tavaszân tovâbb folytak a hadjâratok, mikôzben
II- Béla Szobjeszlâv kôzvetîtésével III. Lothâr német csâszâr
segitségét eszkôzôlte ki, aki megigérte, hogy a kôzte s a lengyel
uralkodô kôzôtti bajokat orvosolja. Ugyanakkor a lengyel
u^alkodônak az oroszokkal gyûlt meg a baja, mire Boleszlâv
Merseburgba, a csâszâri udvarba ment, hogy a német ural-
kodô jôindulatât sajât ûgyének megszerezze. Az udvar vâlasza
diplomatikus volt: ha III. Boleszlâv felhagy minden ellen-
ségeskedéssel a magyarok s a csehek ellen, a csâszâr eljâr
érdekében.

î.çy II. (Vak) Béla ârtalmatlannâ tette III. Boleszlâv
lengyel kirâlyt, mint politikai s katonai ellenfelet. Viszont
Boricstôl sem kellett mit tartania, mert még 1134-ben egy
erôs hadsereget bocsâtott Jaropolk kievi nagyfejedelem ren-
delkezésére, mikor az Csernigov ellen indîtott hadat. A
nagyfejedelem Borics nagybâtyja volt. Vak Béla azt a nagy-
fcjedelmet tette szôvetségesévé, akitôl Borics a legtôbb tâmo-
.gatâst remélhette.

A vak kirâly trônja lassan megszilârdult. Hatalmât Szerbia
^.Çy részére, Boszniâra is kiterjesztette. Vodin, alias Mihâly,
szerb nagyfejedelem halâla utân trônviszâly tâmadt Szerbi-
âban, amibe a bizânci csâszâr is beavatkozott. A csâszâr el-



fogatta Vodin fiât, Gyôrgy szerb herceget, aki Bizâncba ke-
rûlt, mikôzben a bizânci udvar Szerbia nagyobbik részére
terjesztette ki hatalmât. Ellenben a Boszna folyô mellett lakô
szerbek elszakadtak Vodin fennhatôsâga alôl s helyette a
magyar kirâly — akinek felesége a szerb nagyzsupân leânya
volt — uralma alâ helyezték magukat. A dolog kôvetkezmé-
nye az lett, hogy 1137-ben II. Béla alig ôtéves fiât, Lâszlô
herceget nevezte ki az ûj tartomâny élére, de Râmât, a szerb
terûlet egy mâsik részlegét is uralma alâ vetette. Râma so-
kâig Bosznia része maradt. II. Béla pedig felvette a "Râma
kirâlya" cimet, amit utôdai egészen I9I8-ig viseltek.

A vak uralkodô uralkodâsânak végét vallâsos élet, kegyes
tettek, csalâdi gondok s emberi tragédiâk jellemzik. 1137-ben
hazavitette atyja, Âlmos herceg holttestét s Febérvârott
helyeztette ôrôk nyugalomra. Rendbe hozatta dômôsi mo-
nostorât. Gyakran felkereste a pannonhalmi apâtsâg egyhâ-
zât, hogy ott imâdkozzék. A leégett egyhâzat akkoriban
épîttette ûjjâ a pannonhalmi apât, akinek koltségeihez a ki
râly is hozzâjârult. Jelen volt az egyhâz 1137-ben tôrtént
ûjraszentelésén is.

Ottô bambergi pûspôknek, Pomerânia apostolânak hûsz
font aranyat kûldôtt ajândékba II39-ben, de kûldôtt neki
arany s ezûst egyhâzi edényeket s drâga egyhâzi ruhâkat is.
Bôkezûségének hire kûlfôldre is eljutott, ami csak nôvelte
tekintélyét. "Vak létére kirâly lett s orszâgât hite bôlcsessé-
gének szemeivel gondosan kormânyozta". Négy fiân kîvul
leânya is szûletett (Zsôfia), akit nyolc éves korâban III. Konrâd
kétéves fiâval, Frigyessel jegyeztek el II39 tavaszân. A ma-
.gyar kirâlyleânyt német fôldôn nevelték. Akkor Ilona kirâly-
né mâr halott volt, s a vak uralkodô ôzvegyen, bânattôl gyô-
tôrten borîvâsra adta fejét. II4I februâr I3-ân hait meg;
Fehérvârott temették el.

JEGYZETEK:

1. "Congregationem generalem fecit.
2. AszÔvegben ford'itott a sorrend: Miért és kinek a tanâcsâra?
3. "Plurimi autem nobilibus '

4. "Proceres autem Hungarie vocati sunt ad colloquendum cum rege."
5. "fideles regni"
6. "infidèles et contradictores"

7. "musitabant incerta et titubantes in duas partes claudicantes"



8. Itt meg kell rigyelni az ïrô szôhasznâlatât; a proceres-hôX, az igen elôkelôk-
bôl kirâlyi tanâcsosok, consiliam regzj (teljes szôveggel: "rexautem et consiliarii eius")
lettek.

9. "Qui pre gravimine lorice natare non potuit".
10. "et ipso régnât cum consensu tociusregni".
11. "Quod de iure regnum habere debeat".
12. Itt ug^'an a krônikâs tôbbest hasznâl: "vezetôikkel"-t mond.
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Molndr Lâszlô\

GONDOLATOK A MÛVÉSZETRÔL

Az Ausztriâbôl bekûldôtt székfoglalô elôadâst a kôz-
gyûlésen (az osztâlyok egyiittes ûlésén) a fôtitkâr mutatta be.
Szemelvények a szerzô akadémiai székfoglalô elôaddsdbôl"

mâr "A XXII. Magyar Talâlkozô krônikâjâ"-nak 211-215.
oldalân megjelentek.



Dr. Ndnay Endréné Medvegy Mdrta:

EMLÉKEZEM

Mdté 26:41

Mdté27: 3-5

Oseinket a csodaszarvas a "tejjel-mézzel", folyôval és jô
fôlddel âldott Kârpât-medencébe vezette. Miutân a bôlcs
vezérek Etelkôzben vérszerzôdést kôtôttek, itt a Kârpât-
medencében telepedtek le. Egy-Isten-hîvôkké, Krisztus-
hîvôkké lettek. Gazdagodtak, szaporodtak és harcoltak.
Jobbrôl-balrôl sok ellenség tâmadt rajuTc. Tôrténelmûnk
évszâzadai alatt bâtran kiizdôttek és védték a hazât. Sokszor

feliitôtte fejét kôztûk az ârmâny és akadtak Jûdâsok, ârulôk
és kétkulacsosok. Ezeket a cseiszôvôket mindig elérte meg-
érdemelt sorsuk. "Megfogyva bâr, de tôrve nem", âtléptûnk
a XX. szâzad kûszôbén is. Szegénységre hâborû, csonka or-
szâg, majd ismét hâborû kôvetkezett.

Emlékezem a sziréna hangjâra, az ôvôhelyen tôltôtt éj-
szakâkra és a bombâzâsokra. Honvédeink hôstetteire a Don-

kanyarnâl és a vérâldozatra a haza védelmében. Emlékezem
az "ellenâllôk"-ra és a destruâlôkra. És a vôrôs csillag râ-
zuhant magyar hazânkra.

Emlékezem a zabrâlâsokra, az asszonyok megbecstelem-
tésére és az elhurcolt emberekre. A kollaborânsokra, akik
bôriiket mentették nyugatra, sokszor vagyonukkal s néha
az orszâg vagyonâval, az akasztâsokra és a bôrtônben
sînylôdôkre. Az inflâciôra és a "B"-listâzâsra. Kiszolgâlta-
tottsâgunkra és az Andrâssy ùt 60-ra. A kûlônbôzô dîjasokra és
a kirakat-perekre. Az egyhâzak ûldôzésére és a kitelepîtésekre.
A Gyorskocsi utcai foghâzirodâra és a Fô utcai bôrtônre.
És emlékezem a csodâra: dicsôséges forradalmunkra, 1956
oktôber 23-ra. Meggyôtôrt testûnkben megalâzott lelkûnk
lângra gyûlt. Tiz milliôan egyek lettùnk. Vâllainkrôl lerâz-
tuk a vôrôs csillagot.

Emlékezem a Bem-szoborra és a Parlamentre, a Nemzeti
Mûzeumra és a râdiô épûletére. Az elsô lôvésekre és az elsô
hôsi halottra. A Corvin-kôzre és az Ûllôi ûti laktanyâra. A
Kôrût felszedett macskakôveire és a Széna-térre. Az utolsô
râdiôszôzatra és a dûbôrgô tankokra. Emlékezem a lyukas



zâszlôra és a 25.000 elesett gyermek-hôsre, akiknek vérâl-
dozata ârân 200.000 honfïtârsunkkal szabadfôldre mene-
kûltûnk. Az ausztriai tâborban — az akkori hazai hîrek szerint
— megtudtuk, hogy a vôrôs hadsereg segîtségével uralomra
jutott kormâny "hazâtlan bitangok"-nak, "fasiszta ellenfor-
radalmârok"-nak, "kispolgâri szemetek"-nek kiâltotta ki
a 200.000 magyar menekùltet.

Szétszôrôdtunk. Jutott belôlûnk mind az ôt fôldrészre.
Nehéz évek elé néztûnk. A magyar élniakarâs azonban a sok
letiport "hazâtlan bitangot" kelj-fel-Jancsi môdjâra talpra
âllîtotta. A "hazâtlan bitang" szorgalmas, kitartô —sokszor éjt
nappallâ tevô munkâval — megbecsûlést szerzett magyar
mivoltânak és jô anyagi kôrûlmények kôzé kûzdôtte fel magât.
Teltek az évek és kérés nélkûl a posta "Magyar Hîrek" cîm-
mel szép kiâllîtâsû, képekkel illusztrâlt lapot kézbesîtett
Budapestrôl a "fasiszta ellenforradalmârok" cîmére. Meg-
lepetéssel olvastuk, hogy "idegenbe szakadt hazânkfîai"-vâ
léptûnk elô. Furfangos môdon megindult a hazacsalogatâs.
Menjùnk és vigyûnk. A régi kôzmondâs is azt tartja, hogy:
a pénznek nincs szaga". Bedobtâk a jelszôt: "kultûrcsere".

Mâzsaszâmra ômlesztették a népi demokrâcia sajtô és iro-
dalmi termékeit, filmjeit a szabad fôldôn élô "kispolgâri
szemetek" kultûrigényeinek kielégîtésére. Arrôl szô sem volt,
hogy a csere értelmében innen is kûldhessûnk Magyaror-
•szâgra itt megjelent ûjsâgokat, itt kiadott kônyveket vagy
itt készîtett lemezeket, hangszalagokat.

De ez sem volt elég. Teljes erôvel mûkôdésbe lépett a
rtiagyarorszâgi propaganda gépezet. Szétrepitette az ôt vilâg-
tész magyar kôzôsségeibe Irônak, kôltônek, tudôsnak és elôadô
mûvésznek âlcâzott Mefisztôit. Ôrdôgi môdon mâr nem-
csak a pénûnkért, de felszabadult lelkûnkért is kinyûjtja
karmait. Mint tôrténelmiink folyamân annyiszor, most is
akadnak kôzôttûnk "hidépîtôk". Imâdkozzunkértûk.

November 4 van. Gyertyât gyûjtunk és emlékeziink.
Gondolatban felemeljûk a sârba tiport lyukas zâszlôt és 27

év tâvlatâbôl fogadjuk Nektek, elesett hôseink, hogy nem
felejtûnk.



Szabô Magda:

EGY SZIV, EGY DAL, EGY NEMZET

Târstalan, csodaszép magyar nyelvûnk teszi lehetôvé,
hogy szîvûnk azonos ûtemre dobban, verseink, dalaink pon-
tosan kifejezik érzésvilâgunkat.

A nemzet lelke, lénye a rombolô vészek ellenére gyôke-
reiben megszilârdult és a békés napok ôromeit, a beteljesii-
letlen remények miatt valô szomorûsâgot vagy az ellenség
felett aratott gyôzelem diadalmas lelkiâllapotât tûkrôzte.

Kôzmondâsainkat bôlcsesség, meséinket kôltôi képzelet,
jâtékdalainkat csengô-bongô ritmus, népballadâinkat, drâ-
mai népdalainkat pedig bol vidâm, bol bânatos hangvétel
jellemzi.

A magyar népzenéhez az egész magyarsâgnak kôze van,
mert nincs olyan rétege, nincs olyan élménye, amelyen ne
hagytak volna nyomot a tôrténelmi események. Ezért mond-
juk, hogy a népdal a magyar léleknek olyan tûkre, amely
ezer sîpon, a tréfâtôl a tragédiâig muzsikâlô életet mutât.

Sajnos, a legszebb dalainkat a zivataros évszâzadok el-
tûntették a kôztudatbôl, azok csak idôs falusi vagy tanyai
emberek ajkân maradtak fenn. De ôk a fâklyât, illetve a dalt
mindig tovâbb adtâk a fiataloknak és îgy a tûz eddig még
nem aludt ki.

Természetes, hogy népdalaink dallamanyagâra az ezer-
éves egyuttélés folyamân hatâssal voltak szomszédaink is,
a szôvegek azonban mindig magyar gondolkodâst, magyar
érzelemvilâgot tûkrôztek. Sajnos, a legrégebbi lejegyzések
gyakran nem rôgzitették a dallamokat, csak a verseket, holott
a népdalokban a kettô elvâlaszthatatlan egymâstôl.

Népûnk tôrténelme folyamân ôriâsi vâltozâsokat ért meg,
de zenéje sok alapformât megôrzôtt annak ellenére, hogy
mâr az ôshazai szomszédok is hatottak fejlôdésére.

Nyelvûnk sokkal nagyobb âtalakulâson ment ât a hon-
foglalâs kora ôta, mint dallamkincsûnk. Ahogy a nyelv meg-
megûjult a régi alapjân, ugyanûgy alakult ki az ûj nemzeti
stîlus is a régi magyar dallamtîpusok ereszkedô, pentaton
tôrzsdallamaibôl (az ûn. "nemzetfeletti" gyermekdalok és
siratôénekek kivételével) dalainkban is.



A zenei néphagyomâny szâmunkra sokkal tôbbet jelent,
mint bârmely mâs nép szâmâra. Ennek az az egyszerû oka,
hogy a nyugat-eurôpai orszâgokban a mûzene és a tôbb
szôlamû éneklés szâzadokkal elôbb virâgzott, mint nâlunk.
Hozzânk is be-becsapott a kûlônféle stîlusjegyeket viselô
muzsika nyugatrôl, de hagyomânyos zenei karakterûnket
egészen a mûlt szâzad elejéig nem tudta megrontani.

Népdalaink kvintâlô szerkezete, ôtfokûsâga néhâny ke-
leti nép zenéjével azonos alapokon nyugszik, de sem nyelvi-
leg, sem érzelmileg nincs kôze egyhez sem.

Népùnk a kereszténység révén ismerkedett meg a gre-
.goriân egyhâzi dallamokkal, a kôzépkori vândor muzsikusok
pedig a fôûri udvarok zenéjét terjesztették orszâgszerte.
Kétségtelen, hogy mindkettô hatott a dallamok tovâbbi
alakulâsâra, de annyira "megmagyaritva", hogy ezek a ha-
tâsok szinte kimutathatatlanok.

A vârosi civilizâciôtôl elszigetelt magyar falvak és tanyâk
népe érintetlenûl megôrizte az ôsmagyar zenei hagyomâ-
nyokat és énekstilust.

A hétfokû hangsorok betôrése és a hangszeres muzsika
térhôdîtâsa mâr komolyabb vâltozâsokat idézett elô dalla-
mainkban. A XIX. szâzad dalkôitôi strôfâs, egyszôlamû
dalokat "îrtak", a verbunkos pedig létrehozta az eredeti
népdalok stilizâlt, ûj dalformâjât. Az îgy kialakult "népies
mûdalok" kûlsôleg sok XV. és XVI. szâzadi francia és német
dallammal mutatnak kôzôs vonâsokat és "magyar nota"
Syujtôfogalom alatt még napjainkban is élnek. Elterjedésii-
ket a népszînmûvek segîtették, a vândor szîntârsulatok pedig
a vârosbôl a vidékre "szâllitottâk", szâzadunkban pedig a
râdiô hullâmhosszân szinte a legeldugottabb helyekre is el-
jutottak.

Hatâsuk nagy volt, de a népi hagyomânyokon âtszûrôd-
tek, a régi magyar dalkultûrân foszlânyokkâ vâltak s îgy
teljesen ûj stilust hoztak létre. Ha nem âlltak voina kôzel
hangulatilag és érzelmileg a magyar lélehez, nem tudtak
volna hôditani egészen az elsô vilâghâborûig. A két vilâghâ-
borû kôzôtt felnôvekvô nemzedék zenei gondolkodâsa mâr
Koddly Zoltdn munkâlkodâsânak hatâsâra megvâltozott és
magân viselte a népdal "stigmâit" éppen ûgy, mint annak-



idején az ôrôkségként âtvett zsoltâr-recitatîvok, iinnepi kân-
tâlâsok, amelyek szintén magyarrâ formâlôdtak.

Nem szabad elfelejtenûnk, hogy minden népnek nem-
csak egyedi nyelve, hanem sajâtsâgos zenei kifejezésmôdja
is van. Ez éppen ûgy idegen mâs nép szâmâra, mint a nyelv,
mivel a nép pszichikai felépitésének fûggvénye, sôt fiziolô-
giai értelemben is sajât tulajdona.

A dallamok minden népnél mâsként jelentkeznek nem-
csak hangterjedelemben, hangmagassâgban, hanem ritmus-
ban és elôadâsmôdban is.

Talân egyetlen eurôpai népnek sincsen annyi hazafias
érzést, tiszta szeretetet egyszerû môdon kifejezô, népzenei
alapokat mutatô dallama, mint a magyarnak. A magyar
fôld csodâlatos varâzsa, népének foldhôz valô ragaszkodâsa
bûvkôrébe vonta azokat az idegeneket is, akik talân kény-
szerbôl telepedtek be az orszâgba.

Zenei hagyomânyaink idâig âltalâban a peremvidéke-
ken — illetve az anyaorszâgtôl elszakîtott terûleteken — él-
tek eredeti tisztasâgukban, mivel az idegen elnyomâs hatâ-
sâra a néphagyomânyok szerves részeiként konzervâlôdtak.
Reméljûk, hogy ez a konzervâlôdâs érvényesûl a mai, szovjet
megszâllâs alatt levô Magyarorszâgon is.

A magyar motîvumok hangszeres zenénkben is tôkéle-
tesen felismerhetôk és szîvunket mindig megdobogtatjâk;
feltâmasztjâk bennûnk azt a lelki hangulatot, fîzikai érzést,
amit a dallamok a zene nyelvén tudatosan kifejeznek. A
vilâgon szerteszét szôrt magyarok ôsszetartozâsânak nem-
csak a nyelv, hanem a magryar dallam is ismérve, mivel éle-
tûnknek annyira szerves része, hogy mûvészetûnkben, târsa-
dalmi életûnkben, sôt minden megnyilvânulâsunkban jelen
van, fellelhetô. Ha elveszîtjûk vagy hâttérbe szoritjuk, nem-
zeti életûnk elsatnyul, egyûvé tartozâsunk szâlai elszakad-
nak. Amîg viszont mi, bârhol élô magyarok megbecsûljûk
zenénket, hasznos idôtôltésnek tartjuk az éneklést anyanyel-
vûnkôn, addig szîviink egy ritmusra dobban és éltet bennûn-
ket, tâplâlja nemzeti érzéseinket.

A homogén nemzet kialakulâsânak alaptétele, hogy
minden egyes tagja kôzôs életcél érdekében végezze a râesô
feladatot. A hazai szovjet elnyomâs alatt vagy az elszakîtott
terûleteken és az emigrâciôban élô, esetleg csak vergôdô



nemzetnek hosszantartô kûzdelemmel kell felemelkednie

arra a magaslatra, ahonnan a két vilâghâborû letaszitotta.
Vigyuk el a magyar népdal szeretetét mindenhova és

daloljunk •egyiitt mindig, amikor "négy-ôt magyar ôsszeha-
jol", hogy elfeledjûk a szûrke hétkôznapok gondjait és el ne
feledjûk, mit jelent magyarnak lenni!

Ha nem akarunk idegenek szellemi rabszolgasâgâban
élni, akkor dalainkkal kell élesztgetnûnk a nemzeti szikrât,
hogy egyszer felgyulladjon belôle a magyar nemzeti mûvészet
lobogô tûze.

Népûnk ezeréves ismert tôrténete, valamint nyelvében,
dalaiban élô tôbb ezeréves lâthatatlan mûltja hangolja
szîvûnket egy hullâmhosszra, hogy râébredjûnk: anyagi és
erkôlcsi erôinket elsôsorban kultûrânk, mûvészetûnk érté-
keinek megtartâsâra, tovâbbadâsâra kell fordîtanunk, hogy
ne haljon el gyermekeink ajkân ôseink pâratlanul szép nyel-
ve, ne némuljon el dala. Csak îgy és csak ekkor dobban a
szétszôrtsâgban élô magyarok szîve egyszrre, akarata pedig
csak îgy és csak ekkor teremti majd meg a szabad, fûgget-
Icn, semleges Magyarorszdgot!

Antalfy Mihâly:

NÉHÂNY JOGÂSZI ÉLMÉNY
ausztrAliâban

Harminckét évvel ezelôtt, ide érkezésem utân, amikor
mint vasûti munkâs, a jogilag biztosîtott legalacsonyabb
munkabérbôl tartottam el népes csalâdomat és sajât kezûleg
cpîtettem eljôvendô otthonunkat, még arra is volt erôm, hogy
hetenként ellâtogattam az âllami kônyvtârba és ott bûvâr-
kodtam, hogy megâllapitsam, mi is a jogi helyzet itt, Ausztrâ-
liâban, és pedig elsôsorban a vasûtakat illetôen. Lassan ki-
alakult a kép.

Amikor az elsô telepesek megérkeztek Ausztrâliâba, azok
jôrészt elitéltek voltak. Tudni kell, hogy Angliâban abban
az idôben azokat is halâlra itélték, akiket tyûklopâson értek.
Amikor a bûnôzôkkel szemben enyhûlt a kôzfelfogâs, ke-
gyelmet gyakorolt az angliai birôsâg azokkal szemben, akik
a halâlbûntetés helyett a szâmkivetést vâlasztottâk és szâm-



ûzetésbe mentek Amerikâba vagy Ausztrâliâba (Észak-
Amerika akkor még angol fennhatôsâg alatt âllott). Az ât-
helyezés tehât nem bûntetési nem volt, hanem kegyelmi aktus.

Tudnunk kell, hogy abban az idôben Ausztrâlia még
nem volt jogi egység. Jôttek az elîtéltek, késôbb az arany-
âsôk, kalandorok és még késôbb azok, akik csak ûj hazât,
ûj lehetôségeket és szabad levegôt kerestek. Néhâny gôcpon-
ton telepedtek le, igy Penh kôrûl, Sydney kôrûl, Melbourne
mellett stb. és megalapîtottâk âllamaikat, tehât New South
Wales-t, Victoriâ-t, West-Australiâ-t, Q,ueensland-et, South
Australiâ-t és Tasmaniâ-t. Korombeli bélyeggyûjtôk emlé-
keznek ezekre, hiszen akkoriban minden egyes âllam sajât
bélyegeit adta ki.

Azutân kezdtek vasûtakat is épîteni. Minden egyes âllam
a sajât vasûthâlôzatât. Amikor azonban a szorgos kezek
munkâja kôvetkeztében a vasûthâlôzat egyre jobban kiter-
jedt és elérte a szomszéd âllam vasûthâlôzatât, megdôbben-
ve lâttâk, hogy mindegyik âllam vasûthâlôzata mâs nyom-
tâvû, mint a szomszédos âllam vasûtja. îgy, ha valamit egyik
âllambôl a mâsikba akartak szâlhtani, akkor ât kellett rakni
a kûldeményt a szomszédos âllam vasûtjâra. (Errôl néhâny
szakcikket îrtam akkoriban a nyugat-ausztrâliai vasûti kôz-
lônyben, a vasûtak jogi helyzetét illetôen.)

Errôl jut eszembe, hogy amikor letettem a vasûti szak-
vizsgâkat, âllomâsfônôk-helyettesként egy kis âllomâsra ke-
riiltem a vadonban, aboi két-hârom ôrânként ballagott ât
egy-egy vonat. Egy éjjel a szomszéd âllomâsrôl telefonâlt a
tehervonat klsérôje az Edison-korabeli recsegô telefonon;
hosszû mesét mondott, amibôl én egy ârva szôt se értettem.
Meg is mondtam neki, hogy valami nincs rendben, mert én
ôt nem értem. Aztân vagy félôra mûlva beérkezett âllomâ-
somra a tehervonat, a kîsérô betoppant az irodâba és meg-
szôlalt magyarul, tôsgyôkeresen. Hât persze, hogy nem ér
tettem angolul, amikor ô magyarul beszélt, mert mâr elôzô-
leg megtudta, hogy én is magyar vagyok. Aztân elbeszélget-
tûnk és végiil azt mondta:

— Tudja, én még egyszer fegyvert fognék, ha fel tud-
nânk szabaditani az orszâgot.

Aztân a kûlônféle âllamok 1901-ben megalapîtottâk az
Ausztrâliai Commonwealth-et, ami Amerikâban a Fédéral



Governmentnek felel meg. A Commonwealth Government
aztân megkezdte az egységes nyomtâvû vasûthâlôzat kiépî-
tését, ami lépésrôl-lépésre haladt és egy âllamok feletti vas-
ûthâlôzatot létesîtett, e mellett azonban az egyes âllamokon
belûl megmaradtak a régi nyomtâvû vasûtak is.

Amikor tekervényes utakon Nyugat-Ausztrâliâbôl Victoria
âllamba, Melbourne-be érkeztem, mint raktârkezelô, majd
a fogalmazôi vizsgâk letétele utân, mint ûgyészségi elôadô,
akkor végre sajât szakmâmban dolgozhattam. Elsô megle-
petésem az volt, hogy olyan jogelveket âstam ki az egykorû
forrâsmunkâkbôl, amilyenekrôi az itteni ûgyvédeknek halvâny
fogalma sem volt. A mâsik, inkâbb kellemetlen meglepetés
volt, hogy jogi tanâcsért jôttek hozzâm halomra, ûgy hogy
a sajât hivatali munkâmat is csak ûggyel-bajjal tudtam intézni.

Az ausztrâliai Commonwealth késôhh âtvette az âllamok
kôzôs ûgyeihen a tôrvényhozâst; tehât a kôzôs pénzûgy, hadûgy
és kulûgy federâlis ûgy lett. Azôta van ausztrâliai hélyeg is.
Minden mâs ûgyhen az egyes âllamok sajât parlamentje hoz-
za a tôrvényeket. Igy példâul a hûntetôjog is minden âllam-
ban mâs. Victoriâhan csupân néhâny éwel ezelôtt tôrôlték
cl a halâlhûntetést, miutân egy kiszahadult fegyencet, aki
az ôt ûldôzô hôrtônôrt agyonlôtte, felakasztottak.

Felmerûl a kérdés, miért van szûkség jogtudomânyi ku-
tatâsra, hiszen Victoria âllam csak 1828 ôta létezik és csak
azôta hoz tôrvényeket. Igen âm, de 1828-han, amikor Victoria
alkotmânyt kapott az angol kirâlytôl, az alkotmâny kimond-
ta, hogy amig a victôriai tôrvényhozâs az egyes ûgykôrôk-
ben a jogot nem szahâlyozza, addig az angol jog marad ér-
vényhen. Egyelôre érvényhen maradtak tehât az angol tôr-
vények és érvényhen maradt az angliai szokâsjog is, ami az
sngliai hirôi itéletekhen nyilvânult meg a megelôzô ezer év
alatt. Amikor tehât a victôriai hûntetôeljârâst ismertetô
kônyvemen dolgoztam, meg kellett âllapîtanom, hogy a
Victôriai tôrvények kôvetkeztéhen az ezeréves angol szokâs-
joghôl és az angol tôrvényekhôl mi maradt érvényhen, mi
utân ennek megâllapîtâsât elôttem senki se kîsérelte meg. Igaz,
hogy ez az ôsszehasonlitô munka hét évig tartott.

Az utôhhi évekhen a hûnôzés Ausztrâliâban is kezd na-



gyobb méreteket ôlteni. Kûlônôsen a betôrések szaporod-
nak, habâr itt minden munkanélkûli megkapja a munka-
nélkûli segélyt mindaddig, amîg nem kap munkât, akâr
évekig is. Nagy szerepet jâtszik a bûnôzés elterjedésében a
kâbîtôszerek fokozott hasznâlata is. Erdekes, hogy a mari
juana termesztésében, ami itt bûntetendô cselekmény, az
olaszok jârnak elôl. Egy Mackay nevû férfit, aki sajtôhad-
jâratot folytatott a termelôk ellen, eltettek lâb alôl (feltehe-
tôleg valami maffia) és mind a négy vâdiottnak, akik vér-
dijat tûztek ki a fejére, olasz neve van. A heroin-kereskede-
lem természetesen itt is nemzetkôzi szindikâtus kezében van.

Persze azért meleg nyâri éjszakâkon itt mindenki még
most is nyitott ablaknâl alszik, az emberek az utcâkon min
den félelem nélkûl kôzlekednek, sôt a rendôrôk rendes kô-

rûlmények kôzôtt fegyvert se viselnek. Amikor itt elmesél-
tem, hogy Clevelandben a bankokban és âruhâzakban ren-
dôrkiilômtmény ôrkôdik, nem tudtak hova lenni a csodâl-
kozâstôl. Egy-egy gyilkossâgrôl hetekig, sôt hônapokig is îr-
nak a lapok.

Miutân ide annyiféle nemzetiség érkezik, a bîrôsâgok-
nâl a tolmâcsoknak is nagy keletje van. Volt egy gôrôg vâd-
lottunk, jô gôrôg neve volt, de mâr nem emlékszem râ. A
târgyalâs megkezdésekor ûgyvédje tolmâcsot kért, mert a
vâdlott nem tudott angolul. Megérkezett a tolmâcs és elkez-
dett a vâdlottal beszélni. A vâdlott nem értette, hogy mit mond
a tolmâcs. Aztân lassan-lassan kiderûlt, hogy ô nem gôrôg
tolmâcsot akar, hanem magyart. Ot a németek hoztâk el
Gôrôgorszâgbôl, mint kis gyereket, lehagytâk Magyarorszâ-
gon, ahol megtanult magyarul és teljesen elfelejtett gôrôgiil.

Mâs alkalommal délvidéki tanût akartak kihallgatni,
akinek Miss Bârsony volt a neve. O is tolmâcsot kért és pe-
dig jugoszlâvot. Megérkezett a tolmâcs, Mr. Ivanics. A birô
megkérdezte Miss Bârsonyt, hogy ô jugoszlâv-e.

— Igen, — vâlaszolta Miss Bârsony — jugoszlâv vagyok.
Aztân a birô megkérdezte Ivanics tolmâcsot, hogy ô is

jugoszlâv-e. Mire Mr. Ivanics azt felelte;
— Nem, kérem, én magyar vagyok. De délvidéki magyar

és tudok horvâtul.



VIII.

A XXIII. MAGYAR TALAlKOZÔ

KERETÉBEN RENDEZETT
pArhuzamos ÛLÉSEK

AZ ARPAD AKADEMIA

ORVOSTUDOMÂNYI OSZTALYANAK ÛLÉSE

Az Arpâd Akadémia orvostudomânyi osztâlya 1983
november 23-ân délelôtt ûlt ôssze. Kaveggia Lâszlô dr.
(Danville, IL) elnôki megnyitôja és meleg ûdvôzlô szavai
utân a szokâsos jelentések, beszâmolôk és javaslatok meg-
hallgatâsâra kerûlt sor. Az ezekkel kapcsolatos hatâroza-
tok meghozatalât kôvetôen az osztâly elôadôi arra a kérdés-
re adtak vâlaszt: "Miûjsâg az orvostudomdnyban 1983-banT'

A kérdésre vâlaszolô elôadôk és az elôadâsok a kôvetke-
zôk voltak:

Dr. Batizy Gmztâv (Akron, OH): Haladâs az elmegyô-
Syâszat terén 1983-ban.

Dr. Bogndr Béla (Dayton, OH): Az ôregek kezelése
Magyarorszâgon. Érdemes-e nyugdîjasoknak hazakôltôzni?

Dr. Bogndr Rudolf (Cleveland, OH): Fertôzô betegsé-
gek 1983-ban.

Dr. Gutay Ldszlô (Lafayette, IN): Râkgyôgyîtâs magas
energiâjû részecske-sugarakkal.

Dr. Kaveggia Ldszlô (Danville, IL): Négyszâz prosztata-
râk diagnôzisâbôl leszûrt adatok.

Dr. Kaveggia Mdria, R.N. (Danville, IL): A vizelet-
fertôzés problémâja idôskorûak gondozâsâban.

Dr. Kesserû Istvdn (Buenos Aires, Argentîna): Intra
utérin fogamzâsgâtlô eszkôzôk hatâsmechanizmusa.

Dr. Kondray Gergely (Cleveland, OH): Sex-problémâk
urolôgiai sebészi megoldâsa.

Dr. Nddas Jdnos (Hammond, IN): Ûj fejlemények a
Pszichiatriâban.



Dr. Spruch Rezsô (Fanville, IL): A vesekô-eltâvolîtâs
ûj môdszere 1983-ban.

Dr. Vareska Gyôrgy (Cleveland, OH): Cytolôgiai vizs-
gâlatok értékelése râkbetegségek diagnôzisâban.

Az osztâly iilése nyilvânos volt, azon bârki részt vehetett.
Az elôadâsok irânt nagy érdeklôdés nyiivânult meg. Az elô-
adôkhoz a hallgatôk is kérdéseket intézhettek, amelyekre
minden esetben szakszerû vâlaszt kaptak.

A MAGYAR MERNÔKÔK ÉS ÉPÎTÉSZEK
VILÂGSZÔVETSÉGE

A "Magyar Mérnôkôk és Épîtészek Vilâgszôvetsége" 1983
november 26-ân délelôtt 9 ôrakor kezdte meg szokâsos ta-
nâcskozâsât. Az ûlést Ivdnyï Gyôrgy épitészmérnôk nyitotta
meg, aki meleg szavakkai kôszôntôtte a megjelenteket, majd
Noël Péter einôkôt kérte fel, hogy tartsa meg beszâmolôjât.

Noël Péter (Edmonton, Alta, Kanada) elnôk a jelenle-
vôk szivélyes ûdvôziése utân kôzôlte, hogy a Vilâgszôvetség
igazgatôsâga november 25-én este tartott iilést, majd rész-
letesen ismertette az elôzô évben tôrtént vilâgszôvetségi ese-
ményeket, amelyek kôziil kûlôn kiemelte, hogy az 1982. év
magyar egyesulete a "Magyar Mérnôkôk és Épîtészek Vilâg
szôvetsége" lett. Ezutân felolvasta azt a levelet, amelyet a
kivâlô mérnôkôk és épîtészek kimagaslô érdemeinek elisme-
rése érdekében a Magyar Kongresszus vezetôségéhez inté-
zett. Addig is, amîg ez a kérdés a tudomânyos, irodalmi és
mûvészeti Arpâd-pâlyâzatokkaI kapcsolatos Ârpâd-érmek
odaîtélését megâllapitô szabâlyoknak megfelelô môdon meg-
oldhatô nem lesz, a Vilâgszôvetség elnôksége — az elnôk,
ûgyvezetô elnôk és fôtitkâr alâîrâsâval — a Magyar Kong
resszus dîszvacsorâjân Burgydn Aladdr, Fejes Anna, Haralyi
Fejér Pdl, Hehs Akos, dr. Koe-Krompecher Ldszlô, Somogyi
F. Lél, dr. Tuba Istvdn és Ûrmôs Antal részére diszoklevél
iinnepélyes âtadâsâval ôhajt kôszônetet mondani.

Az elnôki beszâmolô tudomâsul vétele utân Urmôs Antal

fôtitkâr tett jelentést a Vilâgszôvetség anyagi helyzetén kî-
viil arrôl is, hogy a Vilâgszôvetség milyen akadâlyok és



nehézségek lekûzdésével segîtett magyar mérnôkôk kanadai
letelepedésében és elhelyezkedésében. Végiil a svâjci cso-
port vezetôjének azt a levelét olvasta fel, amelyben a
Vilâgszôvetség tagjait az 1984. évben zûrichi talâlkozôra
hîvja meg.

A tovâbbiakban ELÔADÂSOK tartâsâra kerûlt sor.

Vitéz Falk Viktor a mérnôki képesités megszerzésének
Çazdasâgossâgi kérdésével foglalkozott. Grafikus âbrâkkai
mutatta be, hogy az Egyesûlt Âllamok terûletén az egyes
âllamokban a mérnôkôk kûlônbôzô beosztâsokban elért évi
fizetése hogyan arânylik az évi âtlagos mâs fizetésekhez, a
hâzak értékéhez és a kûlônbôzô vârosokban vâltozô megél-
hetési kôltségekhez.

Fejêr Pdl, a mâr ismert ûj mérôrendszer feltalâlôja, rôviden
hârom kônyvét ismertette. 1975-ben megjelent elsô mûye
a mérôszâmok rendszerét mutatta be. 1981-ben kiadott

•atâsodik mûve a dinamikus geometria alapjait s a Fejér-
vektor rendszerét fektette le. 1983-ban forgalomba kerûlt
harmadik mûve az idô jelentôségét hangsûlyozta a dinamikus
geometriâban. Vetîtett képekkel mutatta be, hogyan visel-
kedik a dinamikus geometriâban az idô, az energia, a moz-
•Çâs és az irâny, hogyan lehet ezeket egyszerre alkalmazni,
es a Fejér-féle mérôszerszâmok rendszerével egyszerre kife-
jezni.

Noël Péter az elektromâgnesek és a permanens mâg-
nesek elônyeit és hâtrânyait hasonlîtotta ôssze. Ismertette

ûj, nagy mâgneses koercetîv erejû mâgneses anyagokat,
a grucore és a metglass amorf szerkezetû mâgnesek elôâlli-
tâsât és mechanikai, valamint elektromâgneses tulajdon-
sâgaikat. Ôsszehasonlitotta a klasszikus és a quantummecha-
•aïkai meggondolâsokat a permanens mâgneseket illetôen a
Poynting-vektor értelmezésében. Analizâlta a permanens
"aâgnesek mechanizmusât és a Curie-pont szerepét, tovâbbâ
a permanens mâgnesek alkalmazhatôsâgât ôngerjesztésû
Tiotoroknâl a perpetuum mobile megengedett értelmezé
sében, aboi az energia jôn valahonnan. — Az ûrkutatâs ûj
utat nyitott a fizikâban az eddigi, ûgynevezett zârt rendsze-
reknek tényleges, nyitott rendszerekkel valô helyettesîtésé-



ben, amely lehetôvé teszi eddig meg nem értett jelenségek
magyarâzatât. Végul ismerteti egy folyamatban levô nerïi-
zetkôzi kîsérlet menetét, amelyben mint tanâcsadô (con
sultant), személyesen részt vesz, egy permanens mâgnes-
generâtor és egy motor kîsérleteit és azok jelenlegi âllâsât.
Ismerteti a lehetséges energiaforrâst, amely a mâgneses fiUX
vâltozâsât kôvetô spin-vektorok szôgvâltozâsâban dombo-
rodik ki. Ezek pedig a Maxwell energia tensor alapjân a
kôrnyezet valencia-elektronjainak erôterét vâltoztatva ener-
giât vonnak el, végsô fokon naprendszerûnk energiavâlto-
zâsât idézik elô, ami lehetséges, mint nyitott rendszer. A
permanens ferro-mâgnesek mellett az ûj plasztik-mâgrnesek
lehetôségeit is târgyalja, mint a jôvôben nagyon lehetséges
alkalmazâsât.

Tuba Istvdn dr. a IV. Technolôgiai Vilâgkongresszus
megrendezését jelenti be 1984 oktôber 8-tôl lO-ig a penn-
sylvaniai Pittsburghben. Râvilâgît az eddigi eredmények
jelentôségére, a sikerre és a tudomânyos értékekre. Ismé-
telten felveti és ûjra bejelenti a technolôgia és gazdasâgossâg
felhasznâlâsât a magyar egyéni, nemzetiségi és nemzeti cé-
lok érdekében. Felkéri a Magyar Mérnôkôk és Épîtészek
Vilâgszôvetségét, hogy az "International Congress on Tech-
nology and Technology Exchange" (ICTTE) tôrekvéseit
részesîtse erkôlcsi és tudomânyos tâmogatâsâban.

Ûrmôs Antal az elektromos kapcsolôk gyârtâsânak tit-
kaira mutatott râ. A hibalehetôségekre és azok kikiiszôbô-
lésére, illetôleg javîtâsâra hivta fel a figyelmet. Ismertette
az ônmûkôdô mosô- és szârîtôgépek elektromos kapcsolâ-
sât, azok mechanikai szerkezetét, valamint a mûkôdésiiket
szabâlyozô, vezérlô szerkezeteket. Utalt a mûkôdést szabâ-
lyozô kapcsolatok helyes és hibâs kezelésére, végiil a leggyak-
rabban elôfordulô hibâk kijavitâsâra adott ûtmutatâst.

A SZABAD MAGYAR ÛJSÂGÎRÔK SZÔVETSÉGÉNEK
KÔZGYÛLÉSE

A Szabad Magyar Ûjsâgîrôk Szôvetsége november 25-én,
pénteken délutân 2 ôrakor tartotta meg kôzgyûlését, ame-



lyet a Magyar Hiszekegy elmondâsa utân Flôriân Tibor elnôk
a kôvetkezô beszéddel nyitott meg:

Flôriân Tibor (New Milford, CT):

EREDMENYEK ES FELADATOK

Talân vannak, akik visszaemlékeznek, hogy mit mond-
tam itt 1979-ben, elsô megnyitô beszédemben. Râmutat-
tam arra, hogy az egyik legnehezebb feladat a négy vilâg-
tâjon szétszôrt emigrâciônkban mûkôdôképes és kôztiszteletet
kiérdemlô Szabad Magyar Ûjsâgirôk Szôvetséget szervezni.
Megemhtettem annak hâtrânyât, ha csak "republikânus"
tagtârsaink lesznek és a "demokratâk" nem jelentkeznek
sorainkba, hogy egységes frontot alakîthassunk azokkai szem-
ben, akik a sajtô munkâsait sajât ônzô céljaikra akarjâk fel-
hasznâlni.

Felhîvtam a figyelmet arra is, hogy segitsûk elô a velûnk
Pârhuzamosan mûkôdô Szabad Magyar Kiadôk Szôvetsé-
gének megalakîtâsât is. Ez megakadâlyozta volna azt, hogy
a jômôdra vergôdôtt kiadôk kényûk-kedvûk szerint hasznâl-
Jâk ki tagtârsainkat. A Kiadôk Szôvetsége segélyalapot is
megszervezhetett volna, amely a szegény, vagy inflâciôs or-
szâgokban élô kiadôknak (pl. Dél-Amerikâban) segîtséget
is nyûjthatott volna.

Mindezek a sokunk âltal" ismert személyi és politikai
akadâlyok miatt eddig nem valôsultak meg. Ez azonban nem
jelenti azt, hogy a vilâgpolitikai helyzet egyre veszélyesebb
volta a 24. ôrâban nem sodorja el az akadâlyokat a megva-
lôsîtâs ûtjâbôl. A régi Orszâgos Magyar Sajtôkamara is
kûlônféle pârtok tagjait egyesitette. Az ônzés, a hiûsâg és
a kereskedelmi érdekek tûltengésének megfékezésével mi
is megvalôsithatjuk, ha segîtségiil hîvjuk mindenûtt a kôz-
erkôlcsôt és a sajtôetika szigorû betartâsât. Mert meg kell
mondanom, hogy az utôbbi hiânya a legnagyobb akadâlya
annak, hogy egészséges sajtôéletûnk legyen és megszûnjék
kihasznâlôkra és kihasznâltakra valô szétszakîtottsâgunk.

Bocsânatot kell kérnem, hogy hosszabban kell szôlnom.
Sajnos, kûlônbôzô okok miatt sok gyûlésiink elmaradt és
îgy felgyûltek beszâmolôink.



Elôszôr ôrômmel kell beszâmolnom arrôl, hogy egy cara-
casi mérnôk barâtunk, Forrds Istvdn és felesége 1.000 dollâros
adomânyâval és a legnagyobb inflâciôban élô, de leglelke-
sebb argentmai Magyar Hirlap segîtségével sikerûlt meg-
valôsitanunk az elsô hîrlapi magyar lecke-sorozatot. Stirling
Gyôrgy iigyvezetô fôtitkâr tagtârsunk, aki a szervezésben
részt vett, jôl tudja, hogy nem véletlen, hogy ez a leckéket
megirô Theész Jdnos dr. és Czanyô Adorjdn szerkesztôk
segîtségével spanyol nyelvterûleten induit el elôszôr. A mâsodik
âllomâsa Rozanich Istvdn és az âldott emlékû Hajdû néni
segîtségével a caracasi Carihi Ujsdg lett.

Idôkôzben a leckeanyag angol nyelvterûletre valô ât-
dolgozâsa is elkészûlt, de Stirling Gyôrgy iigyvezetô fôtit-
kârunk és Forrds Istvdn mérnôk meghatô felhîvâsai ellenére
az angolszâsz âllamokban egyik nagy magyar lapunk sem
jelentkezett a kôzlés vâllalâsâra. Itt is ugyanaz tôrtént, mint
spanyol nyelvterûleten, végûl az egyik legszegényebb auszt-
râliai havi lap, az Adelaide-i Magyar Értesûô vâllalta kôz-
lését.

Vigasztalâsul jelenthetem, hogy angol nyelvterûletre
egy mâsik magyar leckeanyag is elkészûlt, a sors akaratâbôl
szintén Caracasban Takdcs Istvdnné és férje âltal. Ezt szintén a
kanadai magyarsâg egyik legszegényebb, havonta megje-
lenô lapja, a Calgary-i Nyugati Magyarsdg vâllalta. Még
hozzâ kis lapjâbôl 4 oldalt szentelt erre a célra, a hirdeté-
sek mellôzésével. Ennek a lapnak és a kôzlésnek a jelentô-
ségét az adja, hogy mâsodnemzedékes magyar fiatalok szer-
kesztik és cselekedetûk reményt ad jôvônk és megmaradâ-
sunk kûlfôldi szolgâlatânak tovâbbi folytatâsâra.

Ôrômmel és kôszônettel kell megemlîtenem Vdrhelyi
Imre dr. tagtârsunk nemes akciôjât lapjaink felvirâgozta-
tâsa és nem fîzetett vagy rosszul fizetett, râszorulô tagtârsa-
ink megsegltése érdekében. Ezenkîvûl kûlôn karâcsonyi se-
gîtôakciô elinditâsât is megkisérelte. Hâlâbôl tôbb igazsâg-
talansâg tôrtént vele. Egyik az volt, hogy egyik nagy lapunk
cikkîrôja âlnéven a kôzismert és ônmaga javâra gyûjtôgetô
budapesti "Rôbert bdcsi"-'va.\ hasonlîtotta ôssze legâldoza-
tosabb tagtârsunkat, aki még a sajât pénzébôl is segitett
mâsokat. Sajnos, ezért a gyanûsitâsért a tévedést elkôvetô



lap a mai napig sem adott helyreigazîtâst, csupân ûgyvezetô
fôtitkârunk kelt a FMH-ban védelmére.

A tôbbi sajtôellenes vétségrôl jôîzlésem tiltja szôlni. Ezt
abban a reményben teszem, hogy a jôvâtételre — a nyilvâ-
nossâg segîtsége nélkûl is — sor keriil.

A tovâbbiakban meg kell âllapîtanom, hogy nehézsége-
inknek tôbb oka van:

1. Az olvasôk kôzônye és âldozatkészségének hiânya.
Miként segîthetûnk ezen? Javaslom felhivâs szétkiildését
mindegyik egyhâzkôzséghez, felkérve a lelkész urakat, hogy
a mise vagy istentisztelet végén hîvjâk fel hîveik fîgyelmét
arra, hogy minden csalâdnak nemzeti kôtelessége legalâbb

vagy ha lehet, két magyar lapra elôfizetni. Ezenldvûl
arra kérjûk ôket, hogy a templom bejâratânâl vagy ûnne-
pélyeiken ârultassâk nemzeti lapjainkat.

A felhivâs szétkûldésére felkértem Stirling Gyôrgy iigy-
vezetô fôtitkârunkat és Szabadkai Sdndor titkârunkat.

2. Javaslom felkérni lapjaink kiadôit, hogy minden kô-
zblt irâsért legalâbb szerény tiszteletdljat fizessenek. Itt ta-
lân kivételt képezhet emigrâciônkban az a néhâny lap, ame-
•yet szerkesztôje idealizmusbôl sajât maga szed és nyomtat
és csak nemzeti kôtelességbôl tartja fônn lapjât.

3. Javasolom, hogy szôvetségiink kôtelezze tagjait, hogy
îrâsaikat csak tiszteletdijért kûldjék kôzlésre és ne fordul-
jon elô, hogy a szerzô azzal tegye magât vagy irâsât rokon-
szenvesebbé, hogy a felajânlott tiszteletdijrôl lemond. De
fôképpen ne forduljon elô az az eset, hogy valaki ûgy szerez-
zen tagjaink kôzûl valamelyik lapnâl nyilvânossâgot, hogy
arra elôfizet. És ne ismétlôdjék meg az a tudomâsomra ju-
tott eljârâs, hogy valamelyik tagunk felûlfîzetést vagy ado-
naânyt kiildjôn egy lapnak azért, hogy a gyakoribb kôzlési
lehetôséget magânak megszerezze. Javaslom, hogy Szôvet
ségiink az elsô ilyen esetben fîgyelmeztesse az illetô tagot en-
•aek a môdszernek megsziintetésére és ha ezt a gyakorlatot
tagunk a figyelmeztetés utân is hasznâlja, vonja be ideigle-
nesen vagy szûkség esetén véglegesen tagsâgi igazolvânyât.

4. Szûkségesnek tartom egyik legnagyobb ellenségùnk-
nek, az ollônak felszâmolâsât is. Keressûk meg azt a szerve-
zetet, amelynek egy hazai lapban megjelent cikk âtvételé-
ért fizetni kell és ha még nem lenne ilyen szervezet, tegyiik



meg a lépéseket ennek megalakîtâsâra. Budapesten mûkôdik
egy Jogvédô Iroda, de én jobban szeretném, ha kinti szerve-
zet vâllalnâ ezt a feladatot, mert ez nagyobb biztositékot
adna arra, hogy az âtvett cikk szerzôjének vagy halâla esetén
ôzvegyének kezébe juttatjâk a fôlvett ôsszeget.

Itt jelentem be azt is, hogy "Urunk dicsôségére" most mâr
van idekinn olyan lapunk is, amelynek kôzleményei sokszor
40%-nâl is nagyobb mennyiségben ottboni lapokbôl szâr-
maznak. És ez nemzeti lapjainknâl is elôfordul. Nem âllî-
tom, hogy az âtvett kôzlemények kôzûl egyesek nem haszno-
sak nekûnk, de az ilyen rendszeresîtett âtvételek elveszik a
teret emigrâciôs ûjsâgîrôink munkâjâtôl.

5. A legkomolyabban javaslom, hogy tegyûnk végre
kezdeményezô lépéseket egy Szôvetségiink keretein belûl
mûkôdô Kiadôi Osztâly felâllîtâsâra. Ebben az esetben
lehetôségiink lenne arra, hogy valamelyik kiadô âltal egy
tagunkon ejtett sérelem esetében a Kiadôi Osztâly vezetôsé-
géhez lehessen benyûjtani a panaszt.

6. Lényegesnek tartanâm taggyûjtési akciônk kibôvité-
sét. Véleményem szerint ezt megkônnyîtené és nemzeti
szempontbôl nekûnk is védelmet nyûjtana, ha kimondanânk,
hogy minden ûj tag felvételének egyik feltétele az lenne, hogy
a jelentkezô hârmelyik szélsôséghez valô egykori tartozâsa
esetén hizonyltani tudja, hogy magyar âllampolgâr életének
kioltâsâhan sem cselekvôleg, sem uszîtâs ûtjân nem vett részt.
Ez az eljârâs lenne emherségûnk és tisztességunk legnagyohh
hizonyîtéka.

Isten segîtségét kérem, hogy az egyetértést és a hôlcs mér-
téktartâst mindig meg tudjuk ôrizni magunk kôzôtt és arra
is, hogy Szôvetségûnket naggyâ és elismertté tudjuk tenni
az egész szahad vilâghan!

Stirling Gyôrgy (Washington, DC):

MORÂL, ETIKA ÉS KRITIKA

Amikor ôt éwel ezelôtt, az 1978-as Magyar Talâlkozôn
itt Clevelandhen megalakîtottuk a Szahad Magyar Ûjsâg-
îrôk Szôvetségét, elsôsorhan érdekképviseleti szervet szândé-
koztunk életre hivni. Ennek a szakmai szervezetnek azon-
han mâs feladatokat is szântunk. Tôhhek kôzt az is szere-



pelt a megalakulâskor felvâzolt célok kôzt: az Ûjsâgîrôszôvet-
ség ôrkôdik, hogy az emigrâciôs lapok és munkatârsaik min-
dig tiszteletben tartsâk az ûjsâgîrôi morâlt és a sajtôetikât.

Ezen a téren azonban még sok a kiigazîtanivalônk. Csak
néhâny sûrûn elôfordulô, jellemzô esetet emlitek. Szâmos,
nem tollal, hanem ollôval lapot csinâlô emigrâns szerkesztô
nyaklô nélkûl vesz ât cikkeket hazai ûjsâgokbôl. Ami — ha
a cikk jô és konstruktîv — ônmagâban még nem lenne baj,
de az mâr hiba, hogyha a szerkesztô nem jelôli meg a for-
râst (a hazai lap cimét) és a szerzô nevét. Esetleg az utôbbit
i.Çen, de abbôl a legtôbb olvasô még nem tudja, hânyadân
âll. Ez a sajtômorâl megsértése, ami ellen egyébként az ott-
honi ûjsâg vagy a szerzô is tiltakozhatik. De a szerkesztô be-
csapja olvasôit is, akik nem hazai îrâsokat akarnak olvasni
szabadfôldi ûjsâgban.

Elôfordul, hogy az otthoni lapbôl ollôzô szerkesztô még
arra sem vesz fâradsâgot, hogy âtolvassa a cikket. Igy tôr-
ténhetik meg, hogy néha politikai és erkôlcsi elveinkkel
homlokegyenest ellenkezô szavak, sôt mondatok maradnak
bent némelyik cikkben. Hogy csak példât emlîtsek: magam
lâttam mâr Isten nevét kisbetûvel îrva emigrâns lapban.
Benne felejtôdôtt a hazai îrâsban.

De nemcsak hazai ûjsâgokbôl vesz ât egyik-mâsik szer
kesztô minden megjegyzés vagy hivatkozâs nélkûI cikkeket.
Mâsik emigrâns lapbôl is "adoptâlnak" îrâsokat, néha egész
oldalakat, nem egyszer ûgy, hogy egyszerûen kifényképezik
az ôket érdeklô részt. Ha ehhez nem kérték elôzetesen az

eredeti cikket kôzlô lap hozzâjârulâsât vagy az utânkôzlés-
kor nem utalnak a forrâsra, megsértik a sajtôetikât. Lénye-
.Çében plâgiumot kôvetnek el, amiért tôrvényszabta buntetés
jâr.

Vannak ravaszabb szerkesztôk is. Hadd mondjak el egy
esetet a magam gyakorlatâbôl. A Fiiggetlen Magyar Hîr-
szolgâlat elsôsorban azért készûl, hogy hirekkel szolgâljon
az emigrâns lapok szâmâra. A forrâs megjelôlésével termé-
szetesen, ahogy meg szokâs jelôlni a hirek mellett a nagy
hîrszolgâlati irodâkat is. És mi tôrtént a mûltkoriban? Az
egyik, egyébként igen derék eurôpai magyar ûjsâg hazai hirei
kôzt olvastam egy olyan eseményt, amit hetekkel elôbb én
is feldolgoztam az FMH-ban. Az eurôpai ûjsâg a hazai for-



râsra hivatkozott s kôzben az egész anyagot betû szerint
ugyanazokkal a szavakkal interpretâlta, amelyekkel én kôz-
readtam az FMH-ban. îgy a hîr eredetibbnek tûnt, dehât
ez is nagyon csûnya dolog és sajtômorâlba ûtkôzô cselekmény.

Még ennél is cifrâbb volt, amikor néhâny hônappal ez-
elôtt egy mâsik — szintén igen tisztességes vonalat kôvetô —
eurôpai ûjsâg szerkesztôje a cîmtôl kezdve a befejezô mon-
datig szô szerinti pontossâggal âtvette a Katolikus Magyarok
Vasârnapjâban megjelent egyik helyszîni riportomat és el-
felejtette megemliteni, hogy a cikk eredetijét ki îrta. Sôt: a
lap szerkesztôje nyugodtan odaîrta a cikk alâ a sajât nevét.
Amikor pedig levélben tiltakoztam az eljârâs ellen, azt fe-
lelte, hogy mivel kôzérdekû ûgyrôl volt szô a cikkemben és
a két lap vilâgnézete azonos, ûgy gondolta, ezzel senkit sem
sértett. Dehogynem: megsértette a szerzôi jogot és a sajtô-
etikât is. Ez a plâgium tipikus esete.

Sajât sérelmeimet csak azért emlîtettem, mert a szak-
mâban vagyok, îgy elsô kézbôl vannak tapasztalataim a saj-
tôetika semmibevevésérôl és hasonlô dolgokrôl, amelyeket
most mâsok okulâsâra és tanulsâgul felidéztem. De bizo-
nyâra mindenkinek voltak mâr ilyen élményei.

Magam is hallottam mâr szinte hihetetlen dolgokat ezen
a téren. A mûltkoriban mesélte az egyik szerkesztô barâtom,
hogy érdekes kulturâlis vonatkozâsû îrâst kapott egy eurô
pai munkatârsâtôl. Mâr éppen be akarta tôrdelni a kisze-
dett cikket a lapjâba, amikor megjôtt cimére a Hazai Tudô-
sîtâsok cimû Budapesten szerkesztett kônyomatos. S mit tesz
Isten, abban âmulva olvassa munkatârsa két nappai elôbb
érkezett îrâsât. Ôsszehasonlitotta a két cikket, mire kideriilt,
hogy az emigrâns riporter egyetlen betû vâltoztatâs nélkûl
ellopta a hazai cikket és minden aggâly nélkûl alâirta nevét,
s azt mint sajât îrâsât kûldte el az amerikai magyar lapnak.
Abban bîzott, hogy ahhoz ûgysem jut el az elég szûk kôrben
ismert magyarorszâg^i kônyomatos.

Mit lehet ehhez szôlni? Mindenkinek a jôîzlésére bîzom.
Akârcsak annak az esetnek a megîtélését, amelyet egy

mâsik itteni szerkesztôtôl hallottam, aki hônapokon ât
rendszeresen kapott valakitôl néwel alâirt igen érdekes hîr-
anyagot, amig egyszer észrevette, hogy az illetô a Szabad
Eurôpa Râdiô irâsban utôlag kiadott hiranyagâbôl él. De



nem û.^, hoery fâradsâgot vett volna a hîrek âtîrâsâra, ne-
tân kommentâlâsâra, hanem ûgy, hogy egyszerûen alâîrta
a kész szôveg alâ a nevét, aztân kûldte tovâbb az emigrâns
lapnak. Ez is abban bizott, hogy a szerkesztô nem veszi ész-
re a turpissâgot. Pedig az ilyesmi gyerekes dolog és furcsa
fényt vet az illetôre.

Nem sorolom tovâbb a példâkat, elriasztâsul talân elég
ennyi is. Mert bîzom abban, hogy ez a névtelen "kipellen-
gérezés" megvâltoztatja a. beidegzôdôtt rossz szokâsokat és
javîtja a sajtômorâlt, amit egyesek talân nem is tudatosan
és ârtô szândékkal hâgnak ât, hanem azért, mert azelôtt
Tiég soha nem szagoltak nyomdafestéket, csak idekint az
emigrâciôban kerûltek kapcsolatba a sajtôval és nem isme-
rik a szakma szokâsait, szabâlyait, tôrvényeit.

Errôl szôlva jut eszembe még valami, amit rôviden érin-
tenem kell. Az utôbbi hetekben nagy vihar tâmadt egy
kônyvkritika kôrvil. Sokan kétségbevontâk jogossâgât és
helytelemtették, hogy emigrâciôs kiadâsû (egyébként sok
szempontbôl kivâlô) kônyvet nyilvânosan megbirâltak.

Hogy egy ilyen vita egyâltalân fôltâmadhatott, megint
csak arra mutât, hogy itt, szabad fôldôn tûltermelés van
jôszândékû, de szakmailag teljesen tâjékozatlan dilettânsok-
ban. Mert ha azon lehet is vitatkozni, hogy igazuk van-e
(szakmai vagy irodalmi szempontbôl) a kritikusoknak, ahhoz
kétség nem férhet, hogy joguk volt megirni kifogâsaikat és
joguk volt azt kôzzétenni is. A kônyvkritikânak a magyar
sajtôban nagy hagyomânyai vannak. Ônâllô mûfajként
tartottâk szâmon és a "régi" magyar ûjsâgokban sok kivâlô
mûvelôje akadt, aki kûlôn rovatban vesézte ki (vagy dîcsérte)

ûj kônyveket. Az olvasôk ôrômére és hasznâra, mert a
kônyvbîrâlatok izlésûket csiszoltâk, ismereteiket bôvîtették.

Az emigrâciôban ez a mûfaj sajnâlatos môdon elsorvadt.
Az évtizedek sorân az a hamis, âlhumanista szemlélet alakult
ki, hogy nem szabad megîrni az igazat s legyen bârmilyen
lesûjtô véleménye valakinek az ûjonnan megjelent kôtetrôl,
szt nem illik az irônak szemébe mondani. Mert tudjuk,

naekkora âldozatâba keriilt szegénynek a kônyv kiadâsa,
legyûnk tehât kîméletesek! Hogy ez mennyire a szînvonal
rovâsâra megy és mennyire kedvez a dilettânsoknak, azt



felesleges hangsûlyoznom. Ferdinândy Gyôrgy, a kitûnô irô
is elmélkedett errôl nemrégiben egyik irodalmi folyôiratunk
hasâbjain: Méltatlan hozzânk és nevetséges, az egyre inkâbb
elharapôdzô felmagasztalâsok gyakorlata — îrja, aztân hoz-
zâfûzi: Igaz, hiâbavalô az erôlkôdés, mert a kritikâbôl csak
a profi tanul, a dilettdns megsértôdik. Mert a dilettânsok
ismérve, hogy betegesen érzékenyek.

Hogy Ferdinândy Gyôrgynek igaza van, azt mutatjâk a
most tôrténtek. A sértôdôttek most is felzûdultak: hitelron-

tâst, hâtbatâmadâst emlegetnek. En azt mondom; nyilt és
ôszinte kritika — még ha nem is értùnk vele minden tekin-
tetben egyet — éppûgy hozzâtartozik a sajtôszabadsâghoz,
mint az, hogy Amerikâban mindenki korlâtozâs nélkûl ad-
hat ki ûjsâgot, îrhat kônyvet. Ha az iras szabadsâgât félté-
kenyen ôvjuk, a kritika szabadsâgât sem nyirbâlhatjuk meg.

Ha ezeket tartjuk szem elôtt, méltôk leszûnk a magyar
ûjsâgîrâs nemes hagyomânyaihoz. Otthon, a diktatûrâban
nincs ûjsâgîrôi etika, nincs sajtômorâl, nincs szabad bîrâlat.
Nekûnk, a szabad magyar sajtô munkâsainak kôtelességiink
ôvni mindhârmat, hogy âtmenthessûk ôket a jôvôre, amikor
majd ûjra kivirulhat a sajtôszabadsâg hazânkban.

*

A tovâbbiakban tôbb felszôlalâs tôrtént, majd az ûj fel-
adatok megoldâsâval kapcsolatban folyt élénk eszmecsere.

A kôzgyûlés ezutân hatârozott a jôvôre tartandô tiszti-
kari vâlasztâsokrôl és az alapszabâly mielôbbi megszôvege-
zésérôl. Majd az elnôk felkérésére a gyûlés a székely himnusz
eléneklésével ért véget.

ISKOLAUGYI ERTEKEZLET

1983 november 26-ân délutân 2 ôrakor orszâgos magyar
iskolaûgyi értekezlet kezdôdôtt, amelyet az Amerikai Ma-
.gyar Szôvetség Iskolabizottsâga és az Ârpâd Akadémia
egyûttesen rendezett.

A Magyar Hiszekegy elmondâsa utân Sdndor Andrds,
az A.M.Sz. Iskolabizottsâgânak elnôke, mint tanâcskozâsi
elnôk, kôszôntôtte a megjelenteket és kôszônetet mondott



NddasJdnos rfr-nak, az Âllandô Titkârsâg vezetôjének, hogy
az elsô orszâgos magyar iskolai értekezlet megtartâsâra a
Magyar Kongresszus keretében lehetôséget biztosîtott, mert
e nélkûl az Iskolabizottsâg szerény anyagi helyzete miatt a
jelentékeny kôltséggel jârô értekezletet ôssze sem tudta vol-
na hîvni.

Nddas Jdnos dr. ôrômmel nyitotta meg az értekezletet
s annak einôkét és kezdeményezôjét nemcsak szeretettel ûd-
vôzôlte, hanem azért is hâlâs kôszônetet mondott neki, hogy
az iskolaûgyek terén évtizedeken ât fâradhatatlan tevékeny-
seget fejtett ki s a mostani értekezlet elôkészîtése érdekében
is mindent elkôvetett. Munkâssâgât a legmesszemenôbb
môdon tâmogatjuk. A mâsfélmilliôs magyarsâg fiataljainak
"^^gyar iskolâzâsârôl ugyanis mindenképpen gondoskod-
nunk kell, ha nem akarjuk tétlenûl nézni azt a beolvadâsi
folyamatot, amelynek kôvetkezményeként a magyar fiatal-
sag mâr a mâsodik nemzedékben elveszik szâmunkra.

Iskolâkat kell tehât létesitenûnk, megfelelô oktatô sze-
naélyzetrôl kell gondoskodnunk, de legelsôsorban a magyar
szûlôkkel kell megértetnûnk, hogy gyermekeik magyarsâ-
Sânak megtartâsâért elsôsorban ôk a felelôsek.

Ha szétnézûnk Amerikâban, azt lâtjuk, hogy minden
nemzetiség igyekszik gyermekei és unokâi révén megôrizni
osei nyelvét, hitét; egyedûl mi hajtogatjuk, hogy mâr késô,
harminc éwel ezelôtt kellett volna ezt a munkât kezdeni.
Vâlaszunk nem lehet mâs, csak az a megâllapîtâs: ha eddig
nem tettuk volna, most kétszeres erôvel azonnal hozzâ kell
fognunk a tennivalôk elvégzéséhez, fôként a magyar szûlôk
haladéktalan meggyôzéséhez arrôl, hogy gyermekeik meg-
tartâsa a magyarsâg részére a tôrténelem elôtt az ô kôteles-
ségiik és hogy felelôsséguk alôl senki sem mentheti fel ôket.

Pt. Hites Kristôf, O.S.B. tb. elnôk Kaliforniâbôl levél-
ben ûdvôzôlte az értekezleten megjelenteket, akik ifjûsâ-
gunk magyar szellemû nevelésének és oktatâsânak ôriâsi fel-
adatât sziviikôn viselik. Szivben és lélekben egyûtt van velûk
es ônzetlen munkâjukra a Mindenhatô âldâsât kéri.



Sdndor Andrds (}AcGr3LVi, NJ):

HOGYAN ÂLLUNK A MAGYARSÂGGAL
AMERIKÂBAN?

— kivonatosan —

Sdndor Andrds elnôki megnyitôjânak megâllapîtâsa
szerint a kûlfôldi magyarsâg egyik fô feladata, hogy mind
gyermekei, mind unokâi magyarsâgât, magyar mivoltât meg
tudja tartani. Ennek a feladatnak oroszlânrésze a szûlôkre
hârul, de megoldâsâhoz a magyar egyhâzak lelkészei, a ma
gyar iskolâk és ôvodâk tanârai, tanîtôi és ôvônôi, a magyar
cserkészet és a magyar târsadalmi egyesûletek vezetôi, va-
lamint — nem utolsô sorban — a magyar sajtô munkatâr-
sai is hozzâjârulhatnak.

Hogyan âllunk a magyarsâggal Amerikâban? Az Egye-
siilt Âllamok 1980-ban végrehajtott népszâmlâlâsânak ada-
tai szerint 1,776.902 amerikai vallotta magât magyarnak.
727,223 ezek kôzûl tiszta magyar, a tôbbi vegyes hâzassâg-
bôl szârmazik.

Az Egyesûlt Âllamok terûletén tudomâsunk szerint 98
olyan katolikus templom van, amelyet magyarok épittettek
s ahol magyar vagy magyar szârmazâsû lelkész lâtja el a hi-
vek lelkigondozâsât. Kôziilûk 53 nevét is magyarul îrja. A
fennmaradô 38 templom, illetôleg egyhâzkôzség ugyan mâr
angolul îrja nevét, ezt azonban nem tulajdonîthatjuk az
egyhâzkôzség lelkipâsztorânak hibâjâul, mert a magyar hî-
vek szâmânak jelentékeny csôkkenése miatt ezekhez az egy-
hâzkôzségekhez angolul beszélô mas szârmazâsû hîvek tôbb-
sége kerûlt, igy a magyar hîvek pénzén felépiilt templomok
ma mâr — elôbbi magyar elnevezésûk fordîtâsaiként — angol
nevet viselnek. A lassû beolvadâs folyamata, mint Amerika-
szerte mindenûtt, ezen a téren is érvényesûl. Sajnos, a 727,223
tiszta magyar kôzûl mâr nagyon kevesen vagyunk, akik te-
vôleges mûkôdéssel igyekeznek ezt a beolvadâsi folyamatot
megâllîtani. Viszont ismerûnk olyan magyarokat is, akik
a népszâmlâlâsi adatok szerint a vegyes hâzassâgbôl szâr-
mazô 1,049,679 magyar kôzé tartoznak, de a magyarsâg
sorsât jobban szîvûkôn viselik és a magyar templom, nyelv,
mûvelôdés fenntartâsa érdekében sokkal tevékenyebbek.



mint a tiszta magyar sziilôktôl szârmazô magyarok. Ma a
magyarok âltal alapitott 98 katolikus egyhâzkôzségnek 1
mindennapos és 16 hétvégi magyar iskolâja és 5 hétvégi ma
gyar ôvodâja van.

A magyar reformâtus egyhâzkôzségeknél sem jobb a
helyzet. A reformâtusoknak 70 magyar templomuk vagy
istentiszteleti helyiségûk van. Jelentékenyen tôbb volt, de
ma mâr sok helyen csak angol nyelvû istentisztelet van; tôbb
templomot le is bontottak. A lelkészség 11 egyhâzkôzségnél
ûresedésben van, 3-nâl pedig beszolgâlô lelkész végzi az is-
tentiszteleteket. 10 egyhâzkôzségnél az ûgyintézés mâr angol
nyelven tôrténik, de azért magyar istentiszteletet is tartanak.
(Az adatok kôrûl lehetnek tévedések, mert tôbb egyhâzkôz-
ség lelkésze nem vâlaszolt a hozzâ intézett kérdésekre.)
A magyarok âltal létesîtett 70 reformâtus egyhâzkôzségnek
11 hétvégi és 1 nyâri magyar iskolâja van. 2 reformâtus
e.gyhâzkôzség katolikus egyhâzkôzséggel egyûtt tart fenn
magyar iskolât, 3 pedig târsadalmi egyesûletekkel kôzôsen.

Kùlôn kell megemlîtenûnk a dr. Papp Gdbor âltal alapi-
tott és vezetett, 26 év ôta évente âtlag 100-on feliili tanulôval,
kivâlô tanitôi és tanâri karral mûkôdô clevelandi Magyar
Iskolât, amelynek ôvodâjân és elemi iskolâjân kîvûl kôzép-
iskolai tagozata is van.

Legrosszabbul a târsadalmi egyesûletekkel âllunk. Ezek-
nek ugyanis csupân 6 iskolâjuk és 2 ôvodâjuk van. Igaz, hogy
Pzek magyarsâgtudomânyi elôadâsokat és szînielôadâsokat is
rendeznek és bôséges csirkepaprikâsos vagy tôltôttkâposztâs
vacsorâkkal is igyekeznek fenntartani a magyar életet.

E.gy hivatalos magyar egyetemi tanszék is mûkôdik. Egy
fôiskolân (Community College-ban) van hivatalos magyar
tanszék, amelyet amerikai magyar tanârnô vezet. Magyar
sâgtudomânyi elôadâsokat tôbb egyetemen tartanak, de
fôleg felnôtteknek.

Ifjûsâgunk legjelentôsebb nevelési munkâjât nemcsak az
Egyesûlt Âllamokban, hanem az egész szabad vilâgon, aboi
magyar "szigetek" vannak, a cserkészet végzi. Mindnyâjan
tudjuk, hogy a magyar iskolâkban a magyar tamtâssal csak
részleges eredményt érhetûnk el. A magyar nevelés folyto-



nossâgât — a szûlôkôn kivûl — csakis a magyar cserkészet
tudja biztosîtani. A magyar iskolai tanulôk szâmânak eme-
lése és a magyar ifjûsâgi nevelés folytonossâgânak biztosî-
tâsa céljâbôl tehât minden magyar iskola vezetôjének min-
denûtt, aboi még nincs magyar cserkészcsapat, a Cserkész
Szôvetségtôl magyar cserkészcsapat felâllitâsât kell kérnie.
Az Amerikâban mûkôdô cserkészcsapatok egyûttal magyar
iskolâk is. A magyar cserkészet ezen kîvûl szorosan egyûtt-
mûkôdik minden magyar egyhâzkôzség âltal fenntartott
magyar iskolâval és tôbb magyar egyhâzkôzség âltal fenn
tartott magyar iskolâban cserkésztisztek is tanîtanak.

Nagy a hiâny a magyar ôvodâkban, pedig az otthon ki-
vételével ezekben van legjobb alkalom arra, hogy gyerme-
keink szîvébe mâr egész kicsi korukban beoltsuk a magyar-
sâg és a magyar haza szeretetét. New Brunswickban (NJ) az
egyik tamtônô és az egyik hétvégi ôvônô javaslatâra 1973-
ban ôtnapos magyar ôvoda létesûlt, aminek tôbb célja volt.
1.) A gyermtkeket 3-tôl 6 éves korig jâték kôzben magyar
beszédre, énekre, kis rajzok elkészltésére akartâk tamtani.
2.) Azt akartâk biztosîtani, hogy a dolgozô magyar anya
gyermeke az anya munkâja idején is magyar kôrnyezetben
és magyar felûgyelet alatt maradjon. 3.) A magyar ôvônôk-
nek hivatâsukhoz illô munkakôrt és megélhetési alapot ôhaj-
tottak nyûjtani. Az 5-6 éves gyermekek mâr a betûvetést és
az olvasâst is kezdték tanulni. A sziilôk az elsô gyermekért
heti 18 $-t, minden tovâbbi gyermekért heti 15 $-t fizettek,
ami kevesebb kiadâst jelentett nekik, mintha "baby sitter"-t
kellett volna fogadniuk. Ez a mindennapos ôvoda ma, tlz
év utân is nagy sikerrel mûkôdik.

A mindennapos és a hétvégi négyôrâs ôvodâk tovâbbi
megszervezése a magyar iskolâk utânpôtlâsa szempontjâbôl
is nagyon fontos. Az elôadô 18 éven ât vezetett statisztikai
adatai szerint az ôvodâsok 82%-ât a szûlôk a magyar isko-
lâba is beirattâk, hogy ott folytassâk megkezdett magyar
tanulmânyaikat. (Ritka érdekességképpen emliti meg, hogy
volt olyan eskûvôn, ahol a hâzasfelek gyermekkorukban, a
hétvégi ôvodâban ismerkedtek meg.)

Ûj magyar iskolâk és ôvodâk felâlUtâsa nem ûtkôzik olyan
nagy nehézségbe, mint gondolnânk. A magyar egyhâzak-



nak âltalâban van kûlôn helyiségiik, ahol hittant, egyhâzi
éneket stb. magyarul is tanîtanak. Ismeretes, hogy minden
reformâtus egyhâznak van vasârnapi iskolâja, ahol a hittant
és a bibliât tamtjâk. Sok egyhâzkôzségnél rendeznek anyâk
napjât, Mikulâs-estet és karâcsonyi elôadâsokat. Ezektôl
mâr csak egy lépés a magyar nyelv és az egyéb magyar tan-
târgyak (tôrténelem, irodalom, fôld- és néprajz) tanîtâsa.
Az iskolâk és ôvodâk megkezdéséhez szûkséges tananyag-
gal az Amerikai Magyar Szôvetség Iskolabizottsâga készség-
gel nyûjt segîtséget.

Az Egyesûlt Âllamokban legalâbb egy magyar kôzépis-
kola felâlhtâsâra vonatkozô tervezet elôkészitése mâr folya-
matban van. Ez nem ûj dolog. Amiôta a piarista rend ma
gyar kôzépiskolâja megszûnt, azôta a Magyar Talâlkozôk
âllandôan felszinen tartottâk a magyar kôzépiskola megva-
lôsîtâsânak gondolatât. Az A.M.Sz. Iskolabizottsâga is be-
kapcsolôdott ebbe a munkâba és most egyûttesen igyekez-
nek megtalâlni egy, esetleg két magyar kôzépiskola felâlli-
tâsânak lehetôségeit.

Végsô kôvetkeztetésként meg kell âllapîtania: ha nem
akarjuk, hogy a jelenleg mûkôdô 61 iskolânk és ôvodânk
eredményes mûkôdése ellenére 10-15 éven helûl a magyar
nyelv hasznâlata megszûnjék, akkor orszâgos ôsszefogâsra
van szûkségûnk. Az Amerikai Magyar Szôvetség Intézô
Bizottsâga 1983 oktôber 1-én hatârozatot hozott, amely
minden tisztségviselônek, igazgatônak és a bizottsâgi tagok-
nak kôtelességévé tette, hogy a magyarsâg megmentése ér-
dekében kûlôn feladatok elvégzését vâllaljâk. Ezt a példât
kell kôvetnie az ôsszes magyar egyhâznak és târsadalmi
egyesûletnek is.

Befejezésûl az elmondottakhoz csupân azt a vâlaszât
szeretné hozzâfûzni, amelyet egy értekezlet elôadôjânak arra
a kijelentésére ad, hogy nekûnk mai helyzetûnket a realitâs
^lapjân kell megîtélnûnk. Vâlaszom ugyanis erre a kôvet-
kezô: Tudjuk, hogfy ma Erdélyben a românok, a Felvidéken
a csehek és Bânâtban a jugoszlâvok uralkodnak; de azt is
tudjuk, hogy 1849 utân Magyarorszâgon kizârôlag az osztrâk
kamarilla uralkodott; a magyar nép szîvôs kitartâsânak
eredményeként 1867-ben mégis megtôrtént a kiegyezés.



1919-ben a bolsevizmus 133 napos tiszavirâg életû terror-
uralma utân jôtt a konszolidâciô és 1956 utân lehet remé-
nyiink ûjabb magyar feltâmadâsra is, ha a szabad fôldôn
élô magyarsâg ôsszefog, megtartja magyarsâgât és nemzethû
magyarokkâ neveli gyermekeit, unokâit. Mert akkor a ma
gyar ôsszefogâs és akarat ereje megdônti a jelen "realitâs"-ât.

Flôridn Tz'ôor (New Milford, CT):

ANYANYELV NÉLKUL NINCS FELTÂMADÂS

A magyar iskolâk segîtsége nélkùl a legjobb szândékû
magyar csalâdok sem menthetik meg anyanyalevûnket.
Anyanyelv nélkûl pedig elvesztûnk utôdainkban.

Reményik Sândornak, az erdélyi kôltônek verse ma sok-
kal idôszerûbb tanâcs — mint bârmikor — tanârnak, kôl
tônek, papnak, egyesûleti vezetônek, ûjsâglrônak, szerkesz-
tônek és olvasônak egyarânt:

"Vigydzzatok majôl, mikor beszéltek
És dhitattal ejtsétek a szôt,
A nyelv ma néktek végsô menedéktek... "

Az idegen kôrnyezetben hontalansâgunk és magânyunk
ellen csak ûgy védekezhetûnk, ha anyanyelvûnkkel épitûnk
Hazât magunk kôrul. Milyen jô tudni, hogy napi munkânk
utân otthonunkban a magyar nyelv édes melege vâr ben-
nûnket. Milyen jô tudni, hogy templomainkban magyar
nyelven szôlnak hozzânk és magyarul imâdkozhatunk. Mi
lyen jô, hogy magyar egyesûleteink vannak, ahol egymâs
kezét megfoghatjuk és kôzôsen épithetûnk. Milyen jô, hogy
tanâraink vannak, akik magyar nyelvre és kultûrâra, ha-
gyomânyaink megôrzésére tanîtjâk gyermekeinket. Milyen
jô, hogy cserkészetûnk nemcsak a magyar nyelv âpolâsâra
tanit, hanem helyes magatartâsra, nemzeti ôntudatra is.

Sajnos, csak egyik szemunk ôrvendezhetik, a mâsiknak
strnia kell, mert a mâsfél milliô kûlfôldi magyar kôzûl az
elsô nemzedékes szûlôknek csak 6 szâzaléka, a mâsodik nem-
zedékbelieknek pedig csak 1 szâzaléka jâratja gyermekét
magyar iskolâkba, cserkészeink szâma pedig a 6-tôl 12 éves
életkorig a magyar fiataloknak csupân 3 szâzaléka, a 12 és
16 év kôzôttieké még ennél is kevesebb, mindôssze fél szâ-



zalék. Ez olyan ijesztôen kis szâm, amellyel nehezen bizto-
sithatjuk a kûlfôldi magyarsâg fennmaradâsât nemzetûnk
szâmâra.

Most mégis ôrômmel jelentem be, hogy az Amerikai
Magyar Szôvetség Iskolabizottsâgânak elnôke,.,Sandor Andrâs,
a tegnapi gyûlésûnkôn megjelent ûjsâgîrôkàt felkérte, hogy
buzditsâk irâsaikkal a szûlôket arra, hogy magyar ôvodâba
és iskolâba kûldjék gyermekeiket, hogy megsokszorozôdjék
a magyar iskolâba jârôk szâma. Megkérte ôket arra is, hogy

lelkesîtsék az illetékeseket ûj magyar iskolâk, ôvodâk felâl-
lîtâsâra és arra, hogy a Burg Kastl-i gimnâzium példâjâra
szorgalmazzâk magyar kôzépiskola felâllîtâsât Amerikâ-
han. Az ûjsâgîrôk megértéssel fogadtâk a javasiatot és igé-
retet tettek teljesîtésére. Adja Isten, hogy siker koronâzza
tôrekvéseinket!

A tovâhhiakhan Somogyi Ferenc dr. a magyarsâgtudo-
mânyok egyetemi és fôiskolai oktatâsânak tôrténetérôl nyûjt
âttekintést, egyéni tapasztalatait ismerteti, a jelenlegi hely-
zetet vâzolja, majd a jôvô lehetôségeire mutât râ.

Papp Gdbor dr., a nyugat-clevelandi Magyar Iskola
alapîtôja és tôhh mint 25 év ôta vezetôje, egyik legfontosahh
feladatânak tekinti a tanulô ifjûsâg megfelelô tankônyvek-
kel valô ellâtâsât, mert ez lényegesen elôsegîti a tanîtâst.
Bemutatja mindazokat a tankônyveket, amelyeket a cleve-
landi Magyar Iskola és nagyrészt a németorszâgi Kastlhan
niûkôdô Magyar Gimnâzium is nagyon jô eredménnyel
hasznâl. A megtekintésre kitett tankônyvek az elemi elsô
osztâlyâtôl kezdôdôen a kôzépiskola legfelsôhh osztâlyâig a
teljes magyarsâgismereti tananyagot magukhan foglaljâk.

Balogh Sdndor (Greenhush, CT) a magyar ôvodâk és
iskolâk tâmogatâsât az Amerikai Magyar Szôvetség egyik
^sgjelentôsehh feladatânak tekinti, amelyet a Szôvetségnek
tovâhhra is ugyanolyan komolyan kell vennie, mint amilyen
komolyan és eredményesen a mûlthan végezte.

Makkai Àddm dr. (Chicago, IL) az illinoisi âllami egye-
temen magyar tanszék alapitâsânak tervét s a terv megvalô-
sîtâsânak lehetôségeit ismerteti.



Haynalné Kesserû Zsuzsanna (Buenos Aires. Argentma)
nem illetékes ugyan az argentînai magyar iskolâk képvise-
letére, mert a Buenos Aires-i vasârnapi magyar iskola tan-
feliigyelôje Benedek Ldszlôné cscst., de az ifjûsâg nemzethû
magyar szellemben tôrténô nevelését szîvén viseli. Tudo-
mâsa szerint nâluk a tankônyvek beszerzése a legnagyobb
probléma. Erre vonatkozôlag kér tanâcsot Papp Gâbor dr-tôl.

Papp Gdbor dr. vâlaszâban a Buenos Aires-i magyar is
kola részére 10 tankônyvet ajânl fel dîjmentesen.

Nagy Gyula (Montréal, Q,ue., Kanada) rendkîvûl fon-
tosnak tartja Eszak-Amerikâban bentlakâssal egyiitt jârô
magyar kôzépiskola felâllîtâsât. Javaslatâval kapcsolatban
tôbb rôvid felszôlalâs tôrténik.

Ezutân Sândor Andrds tanâcskozâsi elnôk mond kôszô-
netet — Msgr. Valentiny Géza dr. eurôpai fôlelkésznek kii-
lôn is — majd ft. vitéz Kôlley Gyôrgy (Mûnchen, Nyugat-
Németorszâg) cscst-et, az eurôpai cserkészkerûlet vezetô-
jét zârôima elmondâsâra kéri fel.

A SZENT LASZLO TARSASAg ÉS REND
GYÛLÉSE

November 26-ân délutân 2 ôrakor a Szent Lâszlô Târ-
sasâg és Rend amerikai III. tartomânya tartott gyûlést nemes
Zdhony A. Jôzsefszéktartô elnôkletével.

A széktartô a tartomâny eseményeirôl az alâbbiak sze
rint szâmolt be:

Jûlius 10-én a tartomâny a mâriapôcsi bûcsûjârôhelyen
rendezett târsasebéddel egybekôtôtt tagavatô gyûlést. A lo-
vagrend ûj tagja lett: Buzdné Ormai Ildikô, Koe-Krompecher
Ldszlô dr. (Columbus, OH), Peller Miklôs és Somogyi F. Lél.
A lovagkereszttel Kiss Jdnos karnagyot, Lelbach Antal dr.
orvost és Szent Kirdlyi Jdnost, Ghio ôtszôrôs vîvôbajnokât
tûntették ki. Az ûnnepélyes felavatâst és a kitûntetések ât-
adâsât vitéz Pdncélos Mihdly tôrzsszéktartôhelyettes végezte.

A Rend lovagjai kôzûl az év folyamân Marina Gyula dr.
gôrôg katolikus kanonok, Zsarolydni Mdrton Ilona és Sirchich
Ldszlô, a CsMNB elnôke hunyt el.



Hôsôk napjân, a Magyar Târsasâg ûnnepélyén, dr. Koe-
Krompecher Ldszlôné emlékezett meg Szent Lâszlôrôl. A
Rend vezetôsége magânkihallgatâson iidvôzôlte clevelandi
lâtogatâsa alkalmâval Irdnyi Lâszlô dr. pûspôkôt, a kiilfôldi
magyar katolikusok fôpâsztorât, november 24-én pedig a Rend
testûletileg vett részt a clevelandi székesegyhâzban azon a
szentmisén, amelyet Pilla M. Anthony dr. megyés piispôk
mutatott be az elsô ôt magyar szentté avatâsânak 900. év-
fordulôjârôl tôrténô megemlékezéssel.

AZ ARPAD AKADEMIA

ORIENTALISZTIKAI OSZTÂLYÂNAK ULÉSE

A november 25-én kezdôdô és 26-ân folytatôdô ûlést
Lengyel Alfonz dr. (Rosemont, PA), az osztâly elnôke nyi-
totta meg. Bevezetôjében Vdmbéry Armin szûletésének 150.
és kôzép-âzsiai ûtjânak 120. évfordulôjârôl, majd Kôrôsi
Csoma Sdndor szûletésének 200. évfordulôjârôl emlékezett
meg (Vâmbéry 1832 mârcius 19-én Dunaszerdahelyen, Po-
zsony vârmegyében szûletett és 1863-ban jârt Kôzép-Azsiâ-
ban; Kôrôsi pedig 1784 âprilis 4-én a hâromszéki Csoma-
kôrôsôn szûletett), végûl azt mondta el, mik

AZ ORIENTALISZTIKAI OSZTÂLY
JELENLEGICÉLKITÛZÉSEI:

1. Kutatâs a magyarsâgtudomâny minden âgâban.
2. Kutatâs a Kôzel-, Kôzép- és Tâvol-Kelet nem magyar

vonatkozâsû terûletein.

3. Kapcsolatok kiépîtése a Kôzel-, Kôzép- és Tâvol-Ke-
leten a magyarsâg tôrténelmi, tudomânyos, irodalmi és
mûvészi értékeinek megismertetése céljâbôl.

4. Tudomânyos és ismeretterjesztô elôadâsok tartâsa a.)
az évi rendes ûlésen, és b.) meghlvâssal a vilâg minden tâjân.

5. Bekapcsolôdâs a vilâg akadémiâinak és egyetemeinek
hasonlô célù kutatômunkâjâba.

Ezeknek a céloknak elérése érdekében az O. O. a kôvet-

kezô feladatok elvégzését tervezi:

(A) Keleti Intézet felâllîtâsa és megszervezése. Mivel az



"American School of Oriental Research" Philadelphiâban
van, a KeletiIntézetet is ott kellene felâllîtani.

Az Intézet kônyvtdrdban kell ôsszegyûjteni azokat a
kônyveket, amelyek az O. O. céljainak megfelelnek. A be
nem szerezhetô kônyvekrôl és cikkekrôl mikrofilm-mâsola-
tot kell késziteni. A levéltârban kell elhelyezni minden fel-
lelhetô bizonyîték (document) mâsolatât (ha az eredeti nem
kaphatô meg) és az Intézet fontosabb levelezését. Komputer-
rel kell nyilvântartâsba venni minden adatot, amely az O.O.
mûkôdésével kapcsolatos.

Az O. O. tudomânyos és ismeretterjesztô kiadvânyait is
itt kell elôkészîteni, kiadni és innen kell szétkùldeni.

Az Intézet hatâskôrébe tartoznék a belfôldi és kûlfôldi

elôadâsok megszervezése.
Az elôadâsokrôl szôlô hangszalagok, video-szalagok és

esetleges filmek târolâsa is itt tôrténhetik. Az elôadâsokrôl
szôlô dokumentumok kikôlcsônzését is itt lehetne végezni.

Az Intézet kiâllitô termében âllandô tôrténeti kiâllitâst
és vâltozô kiâllitâsokat lehetne szervezni. A vâltozô kiâllîtâ-
sokat idôszerû kérdésekrôl, tudomânyos és mûvészi eredmé-
nyekrôl kellene rendezni.

(B) Egyéb tennivalôk, amelyeket a tagok javasolnak.

Ahhoz, hogy ezeket a terveket kivitelezni lehessen, egy
milliô dollâros alapra van szûkség. Az alapbôl jôvô évi 10%-os
kamatbôl az Intézetet mûkôdtetni lehet.

Az 0.0. rendes tagja lehet mindenki, akit az Arpâd
Akadémia soraiba meghiv, de pârtolô tagja is lehet bârki, aki
az orientalisztikai célok elérése érdekében bârmely csoport-
ban dolgozni akar. Csoportok vezetôi nemcsak rendes tagok,
de pârtolô tagok is lehetnek.

Amennyiben ezt a felvâzolt minimâlis feladatot anyagiak
hiânyâban nem tudnânk elvégezni, jobb, ha feladunk ter-
vûnkkel. Nincs szûkség ûjabb magyar intézményre, amely
csak papiron mûkôdik. Kérjûk tehât a szabad fôldôn élô
magyarokat, hogy ennek a célnak elérésében segîtsenek az
anyagi feltételek megteremtésében. Az O. O. alosztâlyait
vagy csoportjait nagyobb adomânyaik elismeréseként nevûkrôl
tudnânk elnevezni.

Aki az 1984 novemberében tartandô rendes ûlésen tudo-



mânyos vagy ismeretterjesztô elôadâst akar tartani, elô-
adâsânak cîmét és rôvid vâzlatât augusztus 1-ig az 0.0.
(Orientalisztikai Osztâly) elnôkének szîveskedjék megkûl-
deni. {Orientalist Division of Arpâd Academy, c/o Prof.
Alfonz Lengyel, Ph.D., Président, Rosemont Collège, Rose-
mont, PA 19010, U.S.A.

Nagy Gyula (Montréal, Q,ue., Kanada):

KAPCSOLATOK

BELSÔ-ÂZSIÂBAN MARADT VÉREINKKEL

Valahol Schoppenhauernêl olvastam, hogy halâlunk
utâni âllapotunkat tîzezerszer tôbbet fejtegették, mint a
szûletésûnk elôttiét. Pedig az is éppen olyan fontes. Nem
vitâs: szûleink életének fâklyâjât visszûk tovâbb, tebât biolôgiai
értelemben szûletésûnk elôtt is voltunkl

Ma tudjuk, hogy az emberi test alapjât a sejteket alkotô
gének alkotjâk, amelyeket egyenlô arânyban ôrôklûnk apânk-
tôl, anyânktôl. Ezek a gének hordozzâk hajlamainkat, ôrôk-
Idtt faji és szellemi tulajdonsâgainkat, dôntô môdon befo-
lydsoljdk legmagasabb rendu életfunkciôinkat, a szellemi
alkotâsokat csak ûgy, mint jellembeli tulajdonsâgainkat.

Tudjuk, hogy az emberi élet hârom pilléren nyugszik:
az egyénen, a csalâdon és a nemzeten. A mâsodik vilâghâ-
borû ôta bennûnket, magyarokat kûlônôsen érdekel fajtânk
ismeretlen, szûletése elôtti âllapota, eredete, ôstôrténelmûnk.
Keressûk ôseinket, de egyben rokonainkat is!

Természetes jelenség, hogy az élete elôtt lâtottakra valô
emlékezés, tudat alatti énjének ôsztônzésére induit Kôrôsi
Csoma Sândor magyar rokonok kutatâsâra Belsô-Azsiâba,
hogy fajtâjânak bôlcsôjét keresse. Ugyanerre az ûtra lépett
100 évvel ezelôtt a legnagyobb magyar fia, Széchenyï Béla is.

Valamikor 1942 januârjâban a kassai Repûlô Akadémiân
tanârom, Lôczy Sândor rep. mérnôk szds. néhânyunknak
mesélt atyja, Lôczy Lajos geolôgus kînai tltjârôl, akit Széchenyï
Béla vitt magâval. Lôczy Sândor azt magyarâzta nekûnk,
hogy Kinâban sqkkal kôzelebbi rokonaink élnek, mint a ja-
pânok, de ôket a Szécbenyi-Lôczyi-féle expedîciô nem tud-
ta elérni, csak Dunhuangig jutottak. Négyûnknek, a mezit-



lâbas magyar nemzet kivdlasztottjainak kôtelességunkké tette,
hogy az életben — ha csak egy môd is adôdik szâmunkra —
elmenjûnk oda, Ujguridba vagy mâsként Dzsungdridba.

Mikor Montréalban a Kanada-Kîna Barâti Târsasâg
megalakult, annak alapîtô tagja lettem. 1981 jûliusâban
megnyîlt a lehetôség, hogy eljussak az ujgurok hazâjâba,
a mai 5m^z'ang-ba. Amit ott ôt nap alatt lâttam, hallottam,
azt hoztam ma ide, hogy bemutassam a vedtett képekkel.
A hangszalagra vett népdalok inkâbb illenek Érdy Miklôs dr.
anyagâba. Aki ezt az anyagot megnézte, meghallgatta, al-
kossa meg ônmaga îtéletét, véleményét.

A bemutatott 260 vetitett képbôl itt csak hârmat szeret-
nék kiemelni. 1. A Turfân melletti forrâsvidéken talâlkoz-
tam egy ujgur asszonnyal, Halicsan Jakabné-vzX, akinek
arcvonâsaiban (kb. 45 éves lehetett) az én 19 éves hugoméit
ismertem fel. 2. Turfân kôzepén autôbuszunk egy kb. 12
éves kisfiû elôtt âllt meg, aki szakasztott mâsa volt a Montré
alban âltalânosan ismert kis Sigmond Pistdnak, dr. Sigmond
Istvdn és Pdlffy Kldra fîânak, Pdlffy Fidél unokâjânak ûgy,
amint én utoljâra 1958-ban lâttam. 3. Urumchi-h&x\ egy
mecsetben fogadta csoportunkat az imâm, aki kérdésemre
azt vâlaszolta, hogy neki csak vallâsi természetû kérdésekkel
szabad foglalkoznia, politikaiakkal nem (az ujgurok eredete
felôl tudakozôdtam). Értelmiségivel nem talâlkoztam.

De Magasabb Hatalom lépett kôzbe: Hong Kong-ha.n
szobatârsam (katolikus pap) azzal lepett meg, hogy talâlko-
zott az én ujgurjaimmal és âtadott két névjegyet. Sikerûlt
megismerkednem egy politikai emigrâns fiatal hôlggyel (ké-
sôbb tudtam meg, hogy opéra- és drâmai szînésznô), aki
nek Mahr Gull, helyesen ujgurul Marygui volt a neve s aki
kivândorlôban Ausztrâliâba a vizumot vârta. Ôccse, Reshard
Wahaf kôvette a csalâdot és irt nekem mâr Adelaide-\)ô\.
Szerinte az én sinkiangi utam tôrténelmi jelentôségû; ô maga
diâkkorâban meg akart tanulni magyarul (mert az ujgurok
tisztâban vannak vérrokonsâgunkkal), de erre ott nincs le
hetôség. Reshard vâllalkozik egy angol-magyar-ujgur szôtâr
és nyelvkônyv megszerkesztésére (ô maga angol-klnai szakos
tanâr), csak mi nyûjtsunk ehhez neki segîtséget. A csalâd
sûlyos kenyérgondokkal kûzdl

Még egy képrôl kell megemlékeznem, amelyet itt. Montré-



alban készîtettem. 1982 november 11-én a Kanada-Kina

Târsasâg fogadta a Selyem Ût Amerikâban szereplô mûvészi
csoportjât. Az ujgur tâncosnôvel egymâsra ismertûnk: mi
mâr Turfânban talâlkoztunk; rajta prôbâltam ki, hogy
megértik-e az ujgurok a magyart. Mint ott, ûgy itt se tud-
tunk beszélni tolmâcs nélkûl, pedig lett volna mondaniva-
lônk bôven. Ez a hôlgy 41 éves, 11 éves kislânya van, és a Tian
Shan Film Studio mûvésznôje, személyes barâtnôje az Ausztrâ-
liâba vândorolt Marygul-nak. A "Gerip and Sannam"
klasszikus ujgur drâma fîlmvâltozatânak szereplôi kôzôtt
ismertem fel.

Széchenyi munkâin végighûzôdik a gondolât: Kelet
népe vagyunk. Még 1848 mârciusânak tragikus napjaiban
is mint utolsô mentségdinket emliti naplôjâban a Gondvise-
lés szândékât s ez: "Az a lehetôség, hogy a mongol fajt ne-
kûnk kell reprezentdlni. "

Tudunk ma hinni Széchenyinekl Most, mikor ide hozzuk
Erdy Miklôs dr-xa\ a bizonyîtékot, kérdezem: vannak-e magyar
fiatalok még, akikbôl nem hait ki a faji ôntudat, akik haj-
landôk az âldozatra és meg akarnak tanulni ujgurul? És van-e
még bennûnk, ôregekben, a tehetôsebbekben annyi âldo-
zatkészség, hogy ezt a lehetôséget a fiatalsâg szâmâra meg-
teremtsûk? Mert bizony:

Vak ûgetését hallani

Hajdani eltévedt lovasnak;
Volt erdÔk és 6-nddasok

Lâncolt lelkei riadoznak.

lit van a sûrû, a bozét,

Itt van a régi, tompa nôta,
Mely a sûket kôdben lapult
Vitéz, bûsnagyapdinkôta.

Csupa véTzés, csupa tttok,
Csupa nyomdsok, csupa ôsôk,
Csupa erdôk és nddasok,
Csupa hajdani eszelôsôk!

Hajdani, eltévedt utas
Vdgneki ûj hindru ûtnak,
De nincsenfény, nincs Idmpa-ldng
És hirûk sincs a faluknak.

Vak ûgetését hallani
Hajdani, eltévedt lovasnak,
Volt erdôk és ô-nddasok

Ldncolt lelkei riadoznak.

{Ady)

Megjegyzés:

Az elôadô a vetitett képek sorozatdt november 21-én dél-
ben azoknak, akik az orientalisztikai osztdly ûlésén részt ven-
ni nem tudtak, kûlôn is bemutatta.

263



Érdy Miklôs dr. (New York, NY):

KÔRÔSI CSOMA ÉS VÂMBÉRY
EL NEM ÉRT VÉGCÉLJÂNÂL, AZ UJGUROKNÂL,

A KÎNAI SINKIANGBAN

{Az elôadds teljes szôvegét Idsd a fûggelékben)

Lengyel Alfonz dr. (Rosemont, PA):

A MAGYAR-KÎNAI KAPCSOLATOK
ÛJ LEHETÔSÉGEI

Kmâban valô tartôzkodâsom célja mindkét alkalommal
az volt, hogy tanîtsak és tanuljak. Elsô kinai tartôzkodâsom
idején 1980-ban kaptam meg az elsô személyes benyomâst
a Idnai néprôl. Az emberek gondolkokodâsmôdjât, életszem-
léletét, vâgyait és embertârsukhoz valô viszonyât kônyvbôl
nem lehet megtanulni. Igen jôl megtanultam diâkkorom-
ban Kîna tôrténetét és mûvészetét, de a mai ktnaiakrôl az

elmûlt harminc év alatt csak annyit tudtam, hogy a sârga
kînaiak vôrôsek lettek és veszélyt jelentenek a nyugati vilâg
szâmâra. Ottlétem idején megâllapitottam, hogy a "sârga"
kînaiaknak fehérebb bore van, mint a legtôbb fehérnek
mondott embernek. Azt is megâllapîtottam, hogy az egész
lakossâgbôl 960 milliô nem kommunista és csak negyven milliô
kommunista. Annak is felét most rostâljâk ki a pârtbôl. Azt
is feltétlenûl meg kell emlîteni, hogy a kînai egyetemeken
kevesebb kommunistâval talâlkoztam, mint az amerikai
egyetemeken. Soha nem hallottam egyetlen kînai professzor-
tôl, hogy kommunista propagandât kevert volna tudomâ-
nyos elôadâsâba. Ezt az amerikai professzorokrôl nem tud-
nâm mondani. Amerikâban viszont soha nem hallottam,
hogy professzorok felszôlaljanak kormânyuk politikâja vé-
delmében, de azt megfigyeltem, hogy naponta veszik védel-
mûkbe a szovjet politikâjât. Azt is érdekes megâllapîtani,
hogy amlg a szovjet kommunistâk politikâjât a kommunista
érzelmû amerikai professzorok védelmûkbe veszik, soha nem
beszélnek a kînai kommunistâk eredményeirôl. Kînâban
beszéltem olyan amerikai professzorral, aki kînai kollégânkat
uszîtotta az amerikai kormâny ellen és azt magyarâzta neki,
hogy a kînai kommunistâknak kôzelebb kellene âllniuk



kommunista testvérûkhôz, a Szovjetuniôhoz, mint kapitalis-
ta ellensé^khôz, az Amerikai Egyesûlt Âllamokhoz.

1980-ban kînai kollégâim csak szôrvânyosan mertek
beszélni azokrôl a borzalmakrôl, amelyeket ât kellett élniûk
a maoista terror és a borzalmakban ezeket is felûlmûlô vô-

rôs brigâdok terrorja idején. Amikor 1980-ban Kinâba ér-
keztem, Marx, Lenin, Sztâlin és Mao ôriâs képei még min-
denûtt ott éktelenkedtek. Két hônap mûlva mâr csak egyet-
len kis Mao képet lehetett az egész orszâgban lâtni az ûn.
"tiltott vâros" kapujâban.

Ezévi kutatô utam idején a kelet-klnai egyetemen,
Shanghaiban tanitottam. Shanghaiban és szâmos mas vâros-
ban igen érdekes politikai és gazdasâgi vâltozâsok kibonta-
kozâsânak lettem tanûja. A baloldali elemeket eltâvolitottâk
a pârtbôl, a hadseregbôl, az âllami és gazdasâgi élet min-
den âgâbôl. Az ûjsâgban vezércikkek jelentek meg a balol-
dal ellen. A hadsereg, oktatâsûgy, tudomâny, ipari és gaz
dasâgi élet lerombolâsâval vâdoltâk ôket.

Kma megint kôrvonalazta a Taiwannal valô békés egye-
sîtésre szôlô ajânlatât. Annak ellenére, hogy kôzelebb keriilt a
taiwaniak âltal elfogadhatô feltételekhez, azt a szigetorszâg-
bôl azonnal elutasîtottâk. Valôszînûleg a magânûton elindult
eszmecsere majd segît és megtalâlja a môdot arra, hogy a
kettészakadt kînaiak egymâsra talâlhassanak. A tôrténelemben
mâr egyszer elôfordult, hogy a nemzeti Kîna egyiitt harcolt a
kommunistâkkal a japânok ellen. Most mindkettôjûkre a
szovjet kommunista terjeszkedés vâlt veszélyessé. Talân ez a
veszély megint ôsszehozza ôket a kôzôs harcra: a kînai nép
védelmére. Ezért hiszek benne, hogy a jelenlegi népi Kîna,
miutân teljesen megtisztîtotta sorait a baloldali elemektôl,
a megmaradt kôzéputas kommunistâk jobban megértik
magukat Taiwannal, mint a maoistâk.

Az amerikaiakkal valô barâtkozâs szelleme is tâgasabb,
mint 1980-ban volt. A lakossâg kôzôtt az optimizmus, a
hazâjukhoz valô ragaszkodâs és a jelenlegi vezetôikben valô
bizakodâs szelleme volt érezhetô.

Pekingben és Shanghaiban mâr sehol sem lâttam Mao-
ruhâba ôltôzôtt embereket, bâr a szovjet hatârszélen levô
kisebbségek teriiletén még nagyobbrészt Mao-ôltônyben jâr-
nak. Ez valôszînûleg azért van, mert az emberek âtlag kere-



sete azokon a részeken jôval kevesebb és îgy nem képesek a
Mao-ruhâkat kicseréini. Pekingben, Nankinban és Shang-
haiban ruhâzati kutatôintézeteket nyitottak meg, aboi ru-
hatervezôk készitik a szebbnél szebb és kînai îzlésre formâl-

hatô ruhakészitményeket. A nyugati ruhâk is megjelentek
a kirakatokban. Ezek az ûjdonsâgok teljesen felvillanyozzâk
a lakossâgot és reményt keltenek benne, hogy a modernizâ-
lâs nemcsak tires beszéd, de a kormâny most végre mâr azon
az ûton is halad. A nyugati folyôiratok megadtâk nekik a
példât arra, hogy a vilâg iparosodott része hogyan él.
Modernizâlâsi terveikbe az iparosodâst is belevették. Ez adja
majd meg nekik az emberibb életet. Egyes baloldali elemek
ennek a modernizâlâsnak ellenâllnak. Én azonban ûgy lât-
tam, hogy a nép teljesen Deng politikâja mellett âll és annak
kivitelezésére gondolkozâs nélktil adja segîtségét.

Deng Xiaoping beszédeit most adtâk ki. Azokat a beszé-
deit szedték ôssze, amelyeknek hatâsâra Deng képes volt a
kînaiakat a maoista mocsârbôl kivezetni. A politikai érzék-
kel megâldott Deng nem veti el Mao tamtâsait, hanem azok
szellemére tâmaszkodva annak ûj és a modem vilâgban
hasznâlhatô értelmezését adja. Talân nem sikertilne olyan
gyorsan elérnie, amit akar, ha most Mao elméleteit kezdené
szétbombâzni. Deng elôrehaladott kora sem engedheti meg
a szertelen vitatkozâst. Senki sem vâdolhatja azzal, hogy a Mao
elméletét felrûgta. Te. an hasonlatként megemlîthetném,
hogy amikor Franciaorszâgban De Gaulle letért a "gaulle-
izmusrôl, gaulleista kovetôi sem rântottâk sârba halâla utân,
hanem az eredeti gaulleista elméletnek ûj értelmet adtak.

Deng beszédeiben nemcsak a kôvetendô belpolitikai, ka-
tonai, tudomânyos, mûvészeti, ipari és gazdasâgi rendnek
adott ûj értelmet, de a ktilpolitikai célokat is érezhetôen ûj
alapokra fektette. Az értelmiségiek helyzete is emelkedett.
Deng javaslatâra a part kâderjeivel egy szintre emelték ôket.
A pârtkâderek kicserélését is megkezdték és kôtelezték ôket
a munkabeosztâsuknak megfelelô tanulâsra.Nincs tôbbé
szovjet môdszer, ahol utcaseprôbôl gyârigazgatô lehet.

Természetesen ez az âtalakîtô mûvelet lassan megy. Ki-
sebb helyeken még nem érezhetô, de mâr ott is eltûntek a
vôrôs feliratok és azoknak a hagyomânyos képei, akiknek



ideolôgiâjât a vôrôs brigâdok rémtetteinek fedezésére hasz-
nâltâk fel.

România elsôként jelent meg a Idnai porondon. A kîna-
iak valôszînûleg az amerikaiaktôl tanulva târt karokkal fo-
gadtâk ôket. Ûjsâgjaik orômmel îrnak a român-kînai barât-
sâg kialakulâsârôl. Természetesen az ûjsâgok nem hîreszte-
lik azt a tényt, hogy a românok iildôzik az erdélyi magyar
lakossâgot. Megkîséreltem, hogy a politikai tudomânyok-
nak a kormânynâl befolyâsos professzoraival a roman kom-
munistâkrôl logikusan beszéljek. Elmeséltem a trôjai falôrôl
szôlô tôrténetet. A roman kommunistâk Kînâhoz valô haj-
lâsât ahhoz hasonlîtottam. Érveimben bebizonyîtottam, hogy a
românok mindenben kiszolgâljâk a szovjetet. Ennek fejében
a szovjet megengedi nekik, hogy megjâtsszâk a vasfûggôny
môgôtt élô népek szovjetet kritizâlô szôcsôvét. Elôdjeiket a
szovjet kiirtotta, amikor még csak feltételezték rôluk, hogy
a jugoszlâvok mintâjâra ôk is kiugrâsra készûlnek. A jelen-
legi roman vezetôk éppen ûgy jâtsszâk ezt a szovjet sugallta
szînjâtékot, mint azt a magyarorszâgi pârtvezér, Kdddr Jdnos
teszi. Hangsûlyoztam azt a tôrténelmi tényt is, hogy a româ
nok rôvid tôrténelmûk folyamân âlnoksâgukrôl lettek hîre-
sekké. Csodâlkoznék, ha a szovjet, amely a trôjai falô min
tâjâra kiosztotta nekik a kritizâlô szerepet, ne hasznâlnâ ki
ôket Kînâban.

Kdddrnak a "gulyâs-szocializmus" neve alatt ismeretes
gazdasâgi "csodât" kell megjâtszania. Ezzel akarja a szovjet
felhîvni a nyugati szovjetbarât baloldal figyelmét, hogy ilyen
rendszer is lehetséges a szovjet tâborban. Ez a csalétek azok-
nak a nyugati szovjetbarât liberâlisoknak szôl, akik hajlan-
dôk hazâjukat elârulni, de nem hajlandôk jelenlegi anyagi
jôlétûk felâldozâsâra. Sajnos, ezek az emberek nem olvas-
tâk el jôl gyermekkorukban Jancsi és Juliska meséjét. A kîna-
iak szeretik a mesét. Nekik is van elég sok meséjûk és regé-
jiik. Gondoltam, hogy a gyermekmesék analôgiâjât jobban
megértik, mintha amerikai politikusok môdjâra a "baseball"
szabâlyok alapjân kiséreltem volna megmagyarâzni, hogy
mit vârhatnak a român vagy magyar kommunistâktôl.

A românoknak a trôjai falôval tôrtént ôsszehasonlîtâsât
azonnal megértették, de a magyar kommunistâkkal valô



pârhuzamomat valahogy nem akartâk megérteni. Mint derûlt
égbôl lecsapô villâm, néhâny nap mûlva Andropov és Kâddr
nyilatkozata fôdmmel jelent meg a kinai ûjsâgokban. Mind-
ketten kijelentették a kînai ûjsâgoknak, hogy a magyar kom-
munistâknak mind gazdasâgi, mind ideolôgiai téren vissza kell
térniûk a szovjet politikai vonalvezetéséhez. Ez a hîr segitett
megértetni velûk, amit ezzel kapcsolatosan néhâny nappai
elôbb mondtam.

Ûgy lâtszik, Deng Kînâra vonatkozô âlmai hamarosan
valôra vâlnak. Ezért az emigrâciôban élô magyaroknak,
akik ûj hazâjuk kikûldetésében Klnâba mennek és ott olyan
emberekkel értekezhetnek, akik a kormânykôrôkhôz kôzel
âllnak, leikiismereti kôtelességévé kell vâlnia, hogy ôket a
magyarsâg szovjet elnyomâsârôl tâjékoztassâk. Tudatni kell
a kînaiakkal azt is, hogy bâr az elmûlt 1000 év alatt ôssze-
vissza keveredtûnk a nyugati népekkel, de a mi ôsi fôldûnk
Âzsiâban volt. Ezzel szemben a românoknak csak az Isten
tudnâ megmondani, hogy hol volt az ôshazâjuk, mert amirôl
ôk beszélnek, az nem igaz.

Kazdr Lajos dr. (Canberra, Capital Territory, Ausztrâlia);

AJAPÂNOK EREDETÉRÔL

{Kazdr Lajos dr. canberrai nyelvész 1983 oktôber 25-én a
Japdn Akadémia {Nippon Gakushiin) tagjai és vendégei elôtt,
mint meghivott elôadô, angol nyelven "The Rôle of Uralic
Studies in Finding the Origins of Japanese" cimmel tartott
elôaddst. Bevezetôjében az Arpdd Akadémia Igazgatô Tand-
csdnak elnôke, Nddas Jdnos dr. és Orientalisztikai Osztdlyd-
nak elnôke, Lengyel Alfonz dr. nevében ûdvôzôlte a hallga-
tôsdgot. Elôaddsdt magyar fordûdsban vdzlatosan kôzôljûk.)

A japân nyelvet Magyarorszâgon elsôként Prôhle Vilmos
professzor tanitotta, aki egyszersmind kivâlô altaista, arabista
és szemitista volt. Dr. Metzger Nândorral egyûtt, aki az
1920-as évektôl 1945-ig a tokiôi magyar kôvetség kultûr-
részlegének vezetôje volt, Prôhle 1912 kôrûl kezdett japânt
és klasszikus klnait tanulni. Rendkîvûli nyelvtehetsége segit-
ségével jôl megtanult japânul és 1928-ban Japânban tett
lâtogatâsa idején ezen akadémiân is tartott elôadâst.



Tîz éwel korâbban a transz-szibériai vasût mentén nyugat
felé nyomulô japân fegyveres erôk sok ezer magyar, osztrâk
és német hadifoglyot szabadîtottak ki, akiket az akkor Orosz-
orszâgban dûlô polgârhâborû miatt nem lehetett a legrôvidebb
ûton hazaszâllitani, hanem Vladivosztokon és japân kikôtôkôn
ât hajôkon kellett hazajuttatni. A kiszabadîtott hadifoglyok
természetesen nagyon hâlâsak voltak a japân fegyveres erôk
és a japân nép nyûjtotta szîves bânâsmôdért. A japân ûjsâgok
szâmos cikket îrtak arrôl, hogy a kiszabadult hadifoglyok
miként éltek a fogsâgban, és kiilônôsen a magyarokat dîcsérték
a kôltészet szeretetéért. Ez ûgy kezdôdôtt, hogy a japân
katonâk felfedezték, hogy a magyar hadifoglyok — jobb
îrôszerek hiânyâban — barakkjaik deszkafalaira kapartak
emiékezetbôl idézett kôlteményeket. A japân katonâkat és
a nagykôzônséget kiilônôsen megragadta az, hogy a magyarok
eiôszeretettel idézték a leghîresebb magyar lirai kôltô, Petôfi
Sândor kôlteményeit, aki a câri Oroszorszâg hadserege elleni
harcban vesztette életét 1849-ben, 26 éveskorâban.

Az orszâgainkat ôsszekôtô barâtsâg feltûnôen fejlôdôtt
a két vilâghâborû kôzôtt. A kultûrcsere teriiletén ki kell
emelniink Imaoka Dzsuichiro rendklvûl szivôs munkâjât. Ô a
japân kûlùgyi szolgâlat tisztviselôje volt és 1926 kôriil ment
Magyarorszâgra Barâthosi-Balogh Benedek magyar irô és
tôrténész meghivâsâra. Imaoka néhâny év folyamân olyan jôl
megtanult magyarul, hogy ezen a nyelven elôadâsokat tartott
és szâmos cikket irt. Ezenklviil a magyar verses és prôzai
kôltészet remekeibôl szâmosat japânra forditott. Magyar
târgyû teljesitményei kôzûl a legkiemelkedôbbek ezek voltak:
sok-sok Petôfi-kôlteménynek japânra fordltâsa, valamint egy
japân-magyar és magyar-japân szôtâr irâsa. 1973-ban be-
kôvetkezett sajnâlatos halâlâig Imaoka Magyarorszâgnak és
a magyaroknak rendûletlen barâtja maradt.

De barâtjâvâ vâlt és barâtja maradt az urâli népek minden
fiânak, azaz a finneknek, észteknek, cseremiszeknek, mord-
vinoknak, votjâkoknak, zûrjéneknek, voguloknak, osztjâk-
oknak és szamojédoknak (a magyarokon kivûl), miként az
altaji népeknek is, azaz a tôrôkôknek; mongoloknak és
mandzsu-tunguzoknak. Ezeket a népeket a japânokkal,
koreaiakkal és kinaiakkal vér szerinti rokonoknak tekintette



és ezt a rokonsâgot a turâni népek testvériségénék nevezte,
bizonyâra a magyar Turâni TdrsasâgràX, amelyet szâzadunk
elején (1910-ben) egy csoport kivâlô magyar létesitett; ezek
tudatâban voltak annak, hogy a magyar nép gyôkerei
Âzsiâban valaha messze keletre nyûltak.

Az 1973-ban alapîtott Japâni Urâli Târsasâg (Uralic
Society ofjapan) elsô tiszteletbeli tagjaként ûdvôzôlte Imaoka
urat. E târsasâg elsôdleges célja a japânok, magyarok, finnek,
észtek stb. kôzôtt az egyuttmûkôdés hagyomânyânak folyta-
tâsa. Sajnos, ahogy tudom, ez a târsasâg nagyon kevés
hivatalos tâmogatâst élvez, nem ismerték el, mint valamely
japân egyetem szerves részét.

Hadd térjek vissza Prôhlehezl Nagyon alapos tudôsként
megfîgyelte, hogy kb. az 1830-as évek ôta, azaz amikor
Klaproth és von Siebold elsô kôzôlt észrevételei a japânnak mâs
nyelvekkel szemben lâthatô természetérôl megjelentek, Anton
Ballet, Léon de Rosny, Josef Grunzel, Heinrich Winkler és
mâsok a japânt urâl-altaji tipusû nyelvként jelôlték meg.
Tudta, hogy Léon de Rosny, a hires francia orientalista,
aki japân nyelvtant is irt, 1884-ben hangsûlyozta a japân és
a finn nyelvek alapos ôsszevetésének szûkségességét. Ambâr
Prôhle képzése elsôsorban az altaji nyelvek, azaz a tôrôk,
mongol és mandzsu-tunguz teriiletén volt, kôzzétett kutatâsi
eredmények és személyes kapcsolatok révén az urâli nyelvészet
fejleményeivel is lépést tartott. (Ennek kapcsân meg kell
jegyezni, hogy Magyarorszâgon kb. 1900-ig az urâlit és az
altajit egyûtt kezelték, és e két nagy terûlet széjjelvâlasztâsa
azért tôrtént, mert az altaji csoport belsô ôsszetartozâsa gyenge
volt, mîg az urâli nyelveket nyelvcsalâdként lehetett kezelni;
mindamellett tôbb kutatô mindkét téren tovâbb dolgozott,
minthogy ezek egymâs kiegészîtôi.)

Miutân a modem japânnal megismerkedett, Prôhle a
régi japânba is belehatolt. Egy idô mûltân arra az ered-
ményre jutott, hogy az igazi japân nyelvi anyag szâmos
szerkezetbeli hasonlôsâgot mutât mind az urâli, mind az altaji
nyelvekkel, de ami a japân anyag hangtanât és alapszôkin-
csét illeti, a hasonlôsâg sokkal nagyobb az archaikus urâli
nyelvekhez, mint az altajiakhoz, amelyek szâmos jô kutatô
megâllapîtâsa szerint viszonylag kései fejlemények.

1916-ban Prôhle kôzzétette "Studien zur Vergleichung des



Japanischen mit den uralischen und altaischen Sprachen"
(Tanulmânyok a japânnak az urâli és altaji nyelvekkel valô
ôsszehasonlîtâsâhoz; Keleti Szemle/Rrevue Orientale 17,
1916/17) cîmû, nagy jelentôségû dolgozatât, amelyben hang-
zûlyozta a japân nyelv urâli természetét. A cikk cîmében még a
régimôdi "urâli és altaji" kifejezés szerepelt, de valôjâban a
cikk csupân egy négysoros, mellékes, tôrôk pârhuzamra tôr-
ténô utalâst tartalmazott. A 46 oldalnyi egyéb fejtegetés
japân-urâlival foglalkozott.

1943-ban Prôhle Grundriss einer vergleichenden Syntax
der ural-altaischen Sprachen mû besonderer Berûcksichtigung
der japanischen Sprache (Az urâl-altaji nyelvek ôsszehasonlitô
mondattana a japân nyelvre valô kûlônôs tekintettel; Buda
pest, 1943) cîmû kônyvét tette kôzzé. Ebben a mondattan
szintjén, de nem csupân a szôrend terén, az urâlit, altajit és
japânt egyutt kezelte. Nagy balszerencse, hogy mindkét
jelentôs munka hâborûk kôzepette jelent meg, aminek ered-
ménye az lett, hogy kevés ember szerzett tudomâst rôluk. Elég
bizonyosak lehetûnk abban, hogy ha ezeket a munkâkat ja-
pânra fordîtottâk volna, a japân eredetét illetô kutatâs az
âltalunk ismerttôl nagyon kûlônbôzôtt volna.

A ryukyui nyelvnek a japân tôrzsszigetek nyelvével valô
rokonsâgi viszonya Basil Hall Chamberlain és Shiro Hattori
erôfeszltése révén sikeresen tisztâzôdott. De a ryukyui nyelv
fejlôdése idôben tûl kôzel van a tôrzsszigetek nyelvi fejlôdé-
séhez, hogy kûlsô ôsszehasonlitâs céljâra szolgâlô, kôzôs
szârmazâsû nyelvként hasznâljuk.

A japânnak a koreaival tôrtént ôsszehasonlitâsa nagyon
szîvôs erôfeszîtések ellenére sem hozta meg remélt gyumôlcsét
és valôszînûleg soha nem is hozza meg, mert — hogy Bruno
Lewinre tâmaszkodjam — a shiragi (sillà) âllam nyelve tûl
sokat kitôrôlt a Koreai-félszigeten valaha hasznâlt nyelvek-
bôl, shiragi nyelve pedig alapjâban kûlônbôzôtt azoktôl a
nyelvektôl, amelyeken uralkodôvâ vâlt.

A kôvetkezô lépés a Japânhoz kôzel levô mâs nyelvek
vizsgâlatât kôvetelte. îgy a japânok délnek haladtak nyelv-
rokonsâguk keresésében. De a délkelet-âzsiai és Csendes-ôceâni
nyelvek a japânhoz édeskevés szerkezeti hasonlôsâgot mutât-



nak; bar a szôkincs terén az âllîtâsoknak bizonyos mértékig
van alapjuk. Az ilyen délkelet-âzsiai vagy Csendes-ôceâni
szavak olyan népek nyelvébôl vagy nyelveibôl valô kôlcsôn-
zések lehetnek, amelyeknek elei valôban bevândoroltak
Japânba. De kôlcsônzôtt szavak, kûlônôsen fônevek, nem
hatârozzâk meg valamely nyelv eredetét. Az ôjapân nyelv
igéi és egyéb dominâns részei tômegiikben nem lelhetôk meg
a déli nyelvekben. Ez a tény, megerôsîtve a japân és a déli
nyelvek kôzôtti szerkezeti hasonlôsâg hiânyâval, kizârja az
utôbbiakat, mint a japân nyelv forrâsait.

Azt az elméletet sem tâmogattâk meg kellôképpen, amely
szerint a japân olyan keveréknyelv, amely valamely dominâns
déli alaprétegbôl (substratum) és gyengébb, talân altaji
rârakôdâsbôl (superstratum) alakult. Mindenesetre meg kell
jegyeznûnk, hogy a nyelvek kreolizâlâsa nagyon ritka jelen-
ség, és a japânt addig nem szûkséges kreolizâlt keveréknyelv-
ként osztâlyozni, amîg minden jônak igérkezô utat alaposan
meg nem vizsgâltunk.

Az eszkimôt, az ajnôt, az ôâzsiai (palaeo-asiatic) nyelve-
ket és tôbb amerikai indiân nyelvet, tovâbbâ a sumért, a
Hébert, a (pâpua-ûjguineai) uszarufât, a baszkot, a (dél-
himalâjai) lepcsât és hasonlôkat mâr tanulmânyoztâk a japân
szemszôgébôl, de a genetikai nyelvhasonlîtâsban hasznâlhatô
jelentôs mennyiségû anyagot azon a téren sem leltek.

Az ilyen célra irânyulô, alapos kutatâsnak még mindig
az urâli és az altaji nyelvek a legjobb jelôltjei. Amint elôbb
emlitettem, az altaji csoport a hangtan és az alapszôkincs terén
jelentôsen kûlônbôzik az urâli csalâdtôl. A japân és az altaji
nyelvek kôzti kôzvetlen ôsszevetés legkomolyabb môdszertani
nehézsége az a tény, hogy a tôrôkrôl, mongolrôl és mandzsu-
tunguzrôl sosem sikerûlt az altaji nyelvészek zômének elége-
dettségére bebizonyîtani, hogy ezek a nyelvek egyazon tôrôl
valôk. Abel Rémusat mâr 1820-ban kimutatta, hogy a tôrok
és tunguz nyelvek alapszôkincsei nem egyeznek egymâssal.
îgy, mîg jô szôegyezések talâlhatôk egyrészt a tôrôk és a mon
gol, mâsrészt a mongol és a mandzsu-tunguz kôzôtt, a lânc
két vége, hogy ûgy mondjuk, nem ér ôssze. Tehât a rendszer
nincs zârva. îgy az altaji csoport nyelvei kôzôtt csupân quasi-
rokonsâgrôl beszélhetiink. Ezért nem is lehet olyan kôzôs



szôfejtô szôtâruk va^ ôsszehasonlitô nyelvtanuk, amely eléri
az indoeurôpai vagy az urâli nyelvek ilyen természetû ôssze-
foglalâsainak szintjét.

Ezt a tényt nem bîrta ûtjâbôl elhâritani K.A.Miller
Jnpanese and the other Altaic languages (A japân és a tôbbi
altaji nyelv; 1971) cîmû kônyve sem. Millernek nyomatékkai
visszatérô az az âllitâsa, hogy a japân a koreaival egyiitt az
altaji csalâd keleti âgât alkotnâ, nem bizonyult be tôbb tu-
catnyi szôfejtô (etimolôgiai) és néhâny alaktani (morfolôgiai)
ôsszehasonlitâsa âltal sem. Kôzûlûk legalâbb a szôfejtô
osszevetések jelentôs része kétes értékû:

1. a jelentéstan szempontjâbôl (pl. az "eledel" jelentésû
ôsaltaji kikôvetkeztetést és ennek modem megjelenési for
mait Miller a japân yabu (olv. jabu) szôval veti ôssze s ezt
"szeméttelep" jelentésben szerepelteti (1. a yabu szôt Miller
1971-es munkâjâban; e szô ôjapân, valamint késôbbi rendes
jelentése "ôsgyep", azaz emberi kéz âltal jobbâra érintetlen,
"ôsi fûves, bokros terûlet"): 2. a jelentéstan és a hangtan
szempontjâbôl (pl. a "megôrul, meghibban" jelentésû ôsal
taji sal szôt Miller a japân sashi-tsukaeru szôval teszi ôssze,
amelynek jelentése "akadâlyoztatik, félbeszakittatik" (1. a
sashi-tsukaeru szôt Miller 1971-es munkâjâban; sal - talân
ôsszevethetô a tsukaeru "akadâlyoztatik, félbeszakittatik"
szôval, de Miller a sal szôt a "dôf, szûr" jelentésû sashi sasu
résszel egyezteti hangtanilag, azaz a sashi-tsukaeru ôssze-
tétel azon részével, amely sok japân ige elé illeszthetô, és amely
minden ilyen esetben bizonyosan nem lehet "akadâlyoztatik,
félbeszakittatik" jelentésû; a valôsâgban egyâltalân nem az).

Fontos megjegyeznûnk, hogy Miller 1971-es tanulmânya
és annak 1981-es japân forditâsa hibâztatja és elveti Prôhle
fentebb emlitett 1916-os cikkét, mivel az a japânt âllitôlag
a mérhetetlenûl tâg urâl-altaji hâttérbôl târgyalja". Mâr-

tnost, ha valaki Prôhle kérdéses cikkét elolvassa, megtudja,
hogy a valôsâg Miller âllitâsânak éppen az ellenkezôje. Amikor
Miller ezt a valôtlan âllitâsât 1971 ôta két kôzzétételében is
megismételte, méghozzâ ôvâsom ellenére, akkor a kutatôk
figyelmét kétségtelenûl el akarta terelni az urâlirôl, mivel-
hogy ellene volt és van a japân-urâli tôrténeti nyelvészeti
ôsszehasonlitâsnak. Ez ugyanis ûtjâban lehetne, hogy a japânt



"egyszerûen az altajihoz" csatolja. Az ember ônkéntelenûl azt
kérdezhetné: Egyâltalân megvizsgâlta Miller az urâli nyel-
veket? Bizonyosan tudom, hogy ô ezt nem tette!

Most pedig ennél is lényegesebb dologhoz érûnk. Hisano-
suke Izui kivételével, aki a 40-es évek végén és az 50-es évek
elején prôbâlkozott a japân és az urâli (helyesebben csak az
urâli némely arculata) ôsszevetésével, nem volt még japân
tudôs, aki a japân-urâli teruleten dolgozott. Ennek tôbb okât
sejthetjûk. Elsôként azt emlîthetjûk meg, hogy a legtôbb
japân kutatô abban a tévhitben volt (és talân van is), hogy
az urâli és az altaji nyelvek nagyon kôzel âllnak egymâshoz,
tehât elég ebben a nagy tâborban azokat a nyelveket meg-
vizsgâlni, amelyek viszonylag kôzel talâlhatôk Japânhoz. Mâs
szôval: az altaji mûszô annyira beârnyékolta az urdli-t, hogy
a legtôbb japân alig ismeri az utôbbit. Egy mâsik ok az le-
het, hogy a japân kôzônség rendszerint ôsszekapcsolja a nyelvi
rokonsâgot a fajival. Még egyetemi emberektôl is tôbbszôr
hallottam ilyen kijelentést: "De mi mongolok vagyunk!" Ebbe
beleértették, hogy a japânhoz eredet szerint legkôzélebb a
mongol nyelvnek kell âllnia. Nem szûkséges idônket most azzal
tôltenunk, hogy ezt a tévedést câfoljuk.

Ismét mâsik ok az a fôldrajzi tâvolsâg lehet, amely Japânt
az Urâl-hegység vidékétôl elvâlasztja. Amint nemrég meg-
tudtam, szâmos japân kutatô bizonyos idôvel ezelôtt olyan
âltalânos megâllapodâsra jutott, hogy a fôldrajzi tâvolsâg
okân az urâli nyelveknek a japân szempontjâbôl valô meg-
vizsgâlâsa elejthetô.

Ezt az utôbbi érvelést târgyalnunk kell, mert mâris komoly
kôvetkezményekkel jârt. Ez az érvelés, ha még mindig
ragaszkodunk hozzâ, egyszerûen helytelennek mondhatô. Még
ha azt tételeznénk is fel ugyanis, hogy a japân ôsôk az Urâl
vidékérôl vândoroltak valaha ide, az a vândorlâsi teljesîtmény
sem volna Eurâziâban egyedûlâllô. Avagy nincs a kînai tôr-
ténelemben feljegyezve, hogy indoeurôpai népek éltek a
Sârga-folyô nagy északi kanyarja kôrnyékén? Nem tartoznak
Izland lakôi ugyanahhoz a nyelvcsalâdhoz (ti. az indoeurô-
paihoz), amely az Észak-Indiâban beszélt szanszkritot is



magâba foglalja? Nem telepedtek le Kelet-Âzsiâbôl érkezô
mongolok/tatârok Oroszorszâg eurôpai részében? Vagy nem
kellett a magyaroknak Nyugat-Szibériâba menniûk, hogy
legkôzelebbi nyelvrokonaikat, a vogulokat (manysik) és oszt-
jâkokat (hantik) megleljék? Tovâbbâ, nem is szûkséges fel-
tételezni, hogy a japân nép dominâns része az Urâl kôzelé-
bôl kezdte meg vândorlâsât. Hiszen az "urâliak" ôsi hona az
Urâltôl messze keletre vagy délkeletre is lehetett, és akkor
rokon népek széjjelvândorlâsât tételeznénk fel.

Az urâli népeknek még a XIX. szâzadbeli elhelyezkedése
is azt teszi valôszînûvé, hogy szâllâsaik valaha sokkal kele-
tebbre nyûltak, mint manapsâg talâljuk ôket. Tudjuk pl.,
hogy Alexander Castrén, a neves finn nyelvész még az 1840-es
évekhen a Szajân-hegység vidékén élô szamojédoktôl urâli
nyelvanyagot gyûjtôtt. De az is ismeretes, hogy azôta ezeket
a szamojéd nyelveket a tôrôk vâltotta fel. Mas észak-âzsiai urâli
nyelveket éppûgy kiszorithattak erôsebb szomszédok nyelvei.
Az északkelet-âzsiai Anadir-vidéken talâlhatô jukagir nyelv
az urâli csalâdnak nagyon korai leâgazâsa, és létezése bizo-
nyâra erôsîti azt a feltevést, hogy a japân is az urâlirôl ha-
sadt le és elszigeteltségében szâmos archaikus urâli vonâst
ôrzôtt meg.

Ez a feltevés az alapja Prôhle ilyen târgyû munkâssâgâ-
nak, meg az enyémnek is. Prôhlevel egyutt ûgy lâtom, hogy
a japân alapjâban véve az urâliakhoz kôzel âllô nyelv, de sok
altaji vonâsa is van, miként âltalâban az urâli nyelveknek is
szâmos altaji vonâsuk van. Az eddig végzett japân-urâli
ôsszevetések alapjân ki merem mondani, hogy minden nyelv
kôzûl, amellyel a japânt ôsszehasonlitottâk, ez a nyelv az
utâliakhoz âll legkôzelebb.

Mielôtt ennek az âllîtâsnak alâtâmasztâsâra bizonyîtékokat
mutatnék be, szeretném gondolataimat néhâny ôsszegezô
pontba foglalni.

1. Olyan orszâgokkal ellentétben, mint Svédorszâg, Nor-
végia, Finnorszâg, Esztorszâg, Kelet-Németorszâg, Nyugat-
Németorszâg, Franciaorszâg, Olaszorszâg, Ausztria, Magyar-
orszâg, Csehszlovâkia, Lengyelorszâg, az Egyesûlt Âllamok
és a Szovjetuniô, Japânnak nincsen urâli tanszéke.



2. Ha Japânban ilyen tanszék létesûlne, az Kelet- és
Délkelet-Âzsiât szolgâlnâ és valôjâban az elsô lenne Âzsia
és Ausztrâlia terében.

3. Egy Japânban létesîtendô urâli tanszék fô célja az urâli
nyelvcsalâdon beliil a tôrténeti nyelvtudomânyi ôsszehason-
lîtâs lenne. Ez még akkor is teljesen jogos cél, ha nem téte-
lezzûk fel a japânnak az urâli nyelvekkel valô genetikai
kapcsolatât. De ha komoly kutatôknak az utolsô 150 évben
nyilvâmtott véleményeit komolyan vesszûk, akkor a japânt
az egész urâli csalâddal alaposan ôssze kell hasonlitani a

kalsszikus tôrténeti nyelvhasonlîtâs mintâja szerint. Néhâny
talâlomra vâlasztott betekintés a modem finnbe és/vagy
magyarba meg egyébbe és néhâny dolgozat bizonyos urâli
nyelvek hangtanânak tipolôgiai arculatairôl avagy az egész
csalâd hangtanârôl semmi esetre sem elegendô.

4. Nagyszabâsû japân-urâli kutatâssal nem szabad egy
személyt terhelni (akitôl talân azt vârnâk, hogy néhâny év
multân tôkéletes eredményeket mutasson fel). A tôrténeti
nyelvhasonlîtâshoz realisztikusan jô munkakôzôsségnek éveken
ât tartô egyuttmûkôdése sziikséges.

5. Minthogy az urâli nyelvek kôzôtt a magyar rendelke-
zik a legrégebbi és legbôvebb nyelvemlékekkel, ôvé ott a
kulcsszerep is. Az a kôrulmény. hogy Japânban manapsâg
még a modem magyar nyelvet sem tanitjâk, teljesen
érthetetlen.

6. Mindaddig, amig Japânban urâli tanszék és kutatô-
intézet nem létesûl, elôkészîtô munka folyhatna segîtségem-
mel, mondjuk az Ausztrâliai Nemzeti Egyetemen (Canberrâ-
ban), amely egyetemnek mâris van egyuttmûkôdése japân
egyetemekkel. Magyar és finn egyetemekkel valô egyutt-
mûkôdés szintén elôkészûletûl szolgâlhatna.

Az ô japân KO-DZSI-KI-rôl {régi tôrténetekrôl)
és magyarforditâsânak jelentôségérôl

Amit az Iliâsz és Odisszea jelentett a régi gôrôgôknek,
amit a hîres Kalevala jelent a fînneknek, legalâbb annyi
vagy inkâbb annyi volt a KO-DZSI-KI-naik a japân lélekre
gyakorolt ereje. Ha bârki a japân népnek, pontosabban: a
japân nép kb. 1600 éve uralkodô részének eredetét akarja



kutatni, nem kerûlheti el a KO-DZSI-KI tanulmânyozâsât.
Miként a legtôbb néperedet hagyomânya, részben a japânoké
is hitregébe burkolôzik. A KO-DZSI-KI tetemes részét mâr
Kr.u. 620-ban leirtâk (ez a vâltozat tûz martaléka lett), de
a végsô alakot 712-ben rôgzitették.

A japân szigetvilâg hitregei teremtése az urâl-altaji népek
képzeletvilâgâbôl ismeretes hârom rétegû vilâg kôzépsô réte-
gére utal. A felsô rétegben az égi istenek élnek; a kozépsô,
a "mi vilâgunk", a japân hitrege szerint a fôldi isteneknek
és mas halandôknak szolgâl élettérként, mig az alsô réteg
az elhunytak vilâga.

A Napistennô (Ama-Terasu-Opo-Mi-Kami, azaz: Menny-
deritô Nagy Istennô) unokâja Idséretével egyùtt leereszkedik
az égbôl, hogy az alacsonyabb rangû isteneken és a kôznépen
uralkodjék; ez a "leereszkedés" alkalmasint jelképes nyelven
azt kôzli velûnk, hogy kivâlô fegyverzetû, szervezni tudô,
âllamalkotô képességû tâmadô erôk lazân egymâs mellett élô
tôrzseket hôdîtottak meg. A japân nemesi osztâly, jôllehet
sok koreai és kinai bevândorlôt tartott szâmon elôdei kôzôtt,

mindig biiszke volt isteni rangû ôseire. És ha a japân nem-
zetnek mint egésznek meglepô ôsszetartâsât nézzûk, akkor a
KO-DZSI-KI-hdin hagyomânyozott eredet-tôrténetet még
nia is hatô, nagy egyesîtô erônek kell vélnûnk.

Kr.u. 400 kôrûl a KO-DZSI-KI elbeszélése igazolhatô
tôrténelembe megy ât (e kôrûlbelûl idô elôtti csâszârok leg-
tôbbjének uralkodâsi idôtartama nyilvân nem valôszerû és
arrôl ârulkodik, hogy szândékosan helyezték a kôzponti
szervezésû Yamato (olv. Jâmâto) âllam alapîtâsânak idejét
a homâlyos régmûltba).

A genealôgiâkba belekerult mellékes események vagy
megjegyzések, az anekdotâk, az igaz vagy félig-meddig kôl-
tôtt tôrténetek és — nagyon jelentôsen — 110 szînjapân
dalszôveg aikotjâk azt, ami a japân ôstôrténetrôl a legtôb-
bet kôzôl velûnk. Tôbb elôttem jârt kutatôval egyûtt meg-
.gyôzôdésem. hogy a KO-DZSI-KI tanûsâga alapjân a japânok
eredetét Âzsia tôrzsén kell keresnûnk. Meglâtâsom szerint
az ôsi japân élet sok-sok arculatâra az eddiginél jobb magya-
râzatot lelûnk, ha az urâli (magyar, finn, eszt, vogul, szamojéd



stb.) és altaji (tôrôk, mongol, mandzsu-tunguz) nyelvekkel
és ezek beszélôinek szokâsaival kapcsoljuk ôket ôssze. Az altaji
nyelveket és beszélôiket, mivel kôzelebb vannak Japânhoz,
bizonyos mértékig mâr ôsszehasonlîtottâk a japânnal, ill. a
japânokkai mind japân, mind idegen kutatôk, de az urâli
nyelveket és népeket Japânban eddig gyakorlatilag elhanya-
goltâk. Mârpedig, ahogy a magyar legkôzelebbi nyelvrokona,
a vogul nem Magyarorszâg kôzelében van, hanem az Ob
mellett Nyugat-Szibériâban, ûgy kônnyen lehetséges, hogy
a japân nyelv és nép eredetét illetôen a Japântôl tâvol élô
urâli népek kultûrâi elsôrangû fontossâgûvâ vâlnak. Ezt a
tételt az a szôfejtési, alaktani és hangtani anyag is alâtâ-
masztja, amelyet a kôvetkezô cîmû kônyvem tartalmaz:
Japanese-Uralic Language Comparison: Locating Japanese
Origins with the Help of Samoyed, Finnish, Hungarian etc. :
An Attempt (Japân-urâli nyelvhasonlitâs; a japân eredetének
meghatârozâsa a szamojéd, finn, magyar stb. segîtségével:
kîsérlet; Hamburg, Tsurusaki Books, 1980; 311 és III, 20x29
cm;, 594 tâblâzatban szemléltetett szôfejtés; 30 alaktani
pârhuzam; hangtani kiértékelés; mutatôk; térképek).

A KO-DZSI-KI magyar fordîtâsa és magyarâzatai nem-
csak azok szâmâra értékesek, akik magyarul olvasnak, ha
nem âltalâban a tôrténeti nyelvészet, a tôrténelem, az ôsz-
szehasonlitô néprajz stb. kutatôi szâmâra is.

Îzelîtô a tôbb mint 1500 esztendôs KO-DZSI-KI-\!i6\x.e-
ményekbôl, amelyek egyben a turâni népek legrégibb irâsos
nyelvemlékei:

Isteni szavak dala

Ya-Ti-Poko-No-Kami éneke

Ya-Ti-Poko isten
Ya-Sima-orszâgban

Nem lelt illô asszonyt.

De amikor azt hallottam,
Hogy a messzi Kosi-honban
egy szépséges leâny honol.



Bâjos, szép leânyka honol,
Akkor hamar ûtra keltem,

Utra keltem, hogy megnyerjem.
Ôrômmel siettem oda,
Kardom szîjât meg sem oldtam,
Kôpenyemet le sem vettem;
A lâny szobâja ajtajât
Zôrgettem és veregettem.

Mikôzben ott âllok, vârok
S a faajtôt veregetem,
Allok, vârok csak zôrgetve,
A zôldellô hegyek kôzôtt
Panaszkodni kezd a bagoly
Harsog a fâcânkakas is,
"Kukorikû" — szôl most mâsik.
De ez csak a pajta mellôl.

Az ôrdôg bûjjék beléjiik,
A harsogôk seregébe!
Verném ôket a halâlba...

(Haj, ez lesz majd a hagyomâny
Az égi hîrmondô szava:
Ezt adjâk majd szâjrôl-szâjra,
Ez eseményt késô korok.)

Nunakapa-Pime éneke
{Akkor pedig Nunakapa-Pime, ajtajdt ki nem nyitva,

tgy énekelt:)

Ô, Ya-Ti-Poko isten!
Ô, Ya-Ti-Poko isten!
Mint zsenge fû, oly lâny csupân
Vagyok én; s mint parti madâr,
Szîvem oly bolondul ugrâl,
Szabad madâr môdjân repdes.
Késôbb mégis tied leszen,
Csendesedve téged szolgâl.
Ezért, uram, tûrelmes légy,
El ne epedj vâgyakozva!



Mikor mâr a nap leesett
A zôldellô hegyek megett,
Kinyitom ajtômat neked
Éjszakânak setét mélyén.
Akkor jôjj te, ragyogô nap!

Karom, mint a gyolcs, oly fehér;
Ôleld mellem, ifjû mellem!
Fehér hôként ifjû testem!
Olelve ôsszefonôdunk!

Ekszer kezed tartja karom,
Lâbunk nyûjtva nyugszunk hosszan!

Szerelmednek forrô voltât

Ne most mondd el, ô, nagy uram,
Nyolcezer-Alabârd-Isten!

(Ezt adjâk majd szâjrôl-szâjra,
Ez eseményt késô korok.)

Baranyai Piroska (Philadelphia, PA):

A MAGYAR NYELV SZENTIRÂSI VONATKOZÂSA

Az âltalunk ismert adatok alapjân a vilâgmindenséget,
mint Isten teremtését, hârom dimenziôban, de négy magyar
szôval hatârozhatjuk meg: magassâg, szélesség, mélység és
hosszûsâg. Mind a négy szô g-betûvel végzôdik. Ha ezt a betût
koordinâtâba behelyezett térbeli elképzelés kôzéppontjâba
tesszûk, a koordinâta kezdôpontja (g) alatt olvassuk le a
mélységeket és felette a magassâgokat.

A fôld és az âltalunk még nem lâtott, de hittel vallott
ég kôzôtt lég van. A lég-et és ég-et is ûgy helyezhetem el a
koordinâta kôzpontjâban, hogy a g-ket mindkét szôban a
koordinâta kôzepébe teszem. Egyiket balrôl jobbra kell
olvasni, a mâsikat jobbrôl balra, hogy a kôzôs g-t hasznâljuk,
mint a koordinâta kôzepét. Ezek utân a koordinâtât râ kell
helyezni arra a pontra, ahol a fôld légkôrének legtâvolabbi
pontja van.

Kôztudomâsû, hogy a magyar nyelv magân- és mâssal-
hangzôkbôl âll. Ha abbôl indulunk ki, hogy a mâssalhangzôk
âllandôk, a magânhangzôk pedig vâltozôk, akkor a mâssal-



hangzôknak âllandô meghatârozô pontot tudunk adni a
vilâgegyetemben. A magânhangzôk vâltozâsâval két dolgot
tudunk elôidézni: (1) tâjszôlâst alkotni, mint pl. az Istvân-
Estvân stb., vagy (2) mâs szôt alkotni, mint pl. a kût, kôt, két
(szâmjegy) stb. esetében.

A fentiek alapjân vizsgâljuk meg az ôszôvetségi szentîrâs két
legelsô szavât; kezdetben teremtette. A kezdetben szô tôve kez,
ami magânhangzô-cserével kéz lesz. Ez logikusnak lâtszik,
mert Isten kezével teremtette a vilâgot. A teremtette szô tôve
viszont ter, amely magânhangzô-cserével tér-nék hangzik. Ez
megint logikus, mert a fôld és ég Isten terébe kerûl, tehât
térben és nem ûrben helyezkedik el. Ezt a két fogalmat a
magyar nyelvben kûlônôsen jôl meg lehet kûlônbôztetni. Ezzel
is bizonyîthatô a koordinâtâba helyezett g pontban a lég és
ég szavak egymâsrautaltsâga.

Talân ez lenne annak bizonyîtéka, hogy a magyar nyelv
szerkezetével grafikusan is jobban lehet a vilâg teremtésére
utalni, mint a massai- és magânhanzôk mâs nyelvben valô
alkalmazâsâval.

A KELETI TÂRSASÂG ELÔADÂSAI

A New York-i Keleti Târsasâg elôadâsain november 27-én
Veress Ferenc dr. (New York, NY) elnôkôlt, aki a sdmâniz-
mussal kapcsolatban végzett kutatâsairôl tartott részletes
elôadâst.

Nt. Mihdly Ferenc dr. (Toronto, Ont., Kanada) "Ôs-
tôrténelmiink és a Biblia" cimmel azokat a vonatkozâsokat
mutatta ki, amelyek a Biblia ôszôvetségi részeiben a magyar-
sâg ôstôrténetével fûggenek ôssze.

Veress Agnes (New York, NY) "A XVIII. szâzad magyar
jakobinus mozgalmai" cimmel tartott felolvasâst.

Bdrdny Istvdn dr. Goodman "The American Genesis" cimû
kônyvének magyar vonatkozâsait ismertette.

Paposi-Jobb Andor dr. (Clarion, PA) "Természetes
A.B.C. (a pozitiv gondolkozâs logikâja)" cimmel Balla Zol-
tânnak az 1930-as évekbôl eredô felismerésein alapulô ku
tatâsairôl tartott elôadâst.



IX.

pAlyAzat

A Magyar Talâlkozô (Kongresszus) Âllandô Titkârsâga —
immâr huszonharmadszor — tudomânyos, irodalmi és mû-
vészeti pâlyâzatot hirdet, amelyen a magyar szellem minden
kimagaslô értékû, îrâsban, hangjegyekkel, rajzzai, festészeti,
szobrâszati és iparmûvészeti eljârâssal rôgzîthetô vagy le-
fényképezhetô alkotdsa részt vehet.

A pâlyamûveket hârom példânyban vagy fényképen kell
benyujtani. Nyomtatâsban még meg nem jelent îrâsbeli mûvek
(kéziratok) csak név nélkûl, jeligével adhatôk be. A szerzô
nevét, pontos lakcîmét és rôvid életrajzât ebben az esetben a
pâlyamû jeligéjével ellâtott kûlôn zârt boritékban kell csatolni.

A pâlyamûveket — az Ârpâd Akadémia tagjai vagy mâs
szakemberek kozûl felkért — hârom-hârom bîrâlô véleménye
alapjân az Âllandô Titkârsâg arany, ezûst vagy bronz Arpâd-
éremmel, dîszoklevéllel vagy oklevéllel tûnteti ki.

A pâlyamûvek benyûjtâsânak hatârideje az alâbbi cîmen:
1984 augusztus 20.

A pâlyâzat eredményének kihirdetése a Magyar Kongresz-
szus dîszvacsorâjân, 1984 november 24-én tôrténik meg.

A benyûjtott pâlyamûveket az Allandô Titkârsâg nem
kûldi vissza, hanem a Magyar Talâlkozô (Kongresszus) kônyv-
és irattârâban helyezi el és ôrzi meg.

dr. NddasJdnos

a Magyar Taldlkozô Allandô Titkdrsdgdnak vezetôje
1450 Grâce Avenue,

Cleveland, OH 44107, U.S.A.



SZABADEGYETEMI ELÔADÂSOK

1984 TAVASZAN

Aprilis 27:
A Szabadegyetem elôadâssorozatât megnyitja: dr. Nddas

Jdnos. Bevezetô imât mond: ft. Orley S. Richard.
A vasfûggôny megszûntetése nélkiil nem lehet igazi

vilâgbéke. Ft. Mihdlyi Gilbert dr. premontrei kanonok
elôadâsa.

Elnokôl és az elôadôt bemutatja: Somogyi Ferenc dr.
Magyar nôtacsokor. Zongorân elôadja: Tihanyi Sdndor dr.

Mdjus 4:
"Lassû — friss". Két kép Liszt Ferencrôl a kutatâs leg-

ûjabb eredményei nyomân. Lux Andrds elôadâsa. Elnokôl és
Liszt mûveibôl zenei részleteket mutât be: Varga Sdndor.
Elôadâs utân ajândéksorsolâs.

Mdjus 11 :

Munkâcsy Mihâly élete és mûvészete. Ft. Miskolczy Kdlmdn
dr. (Lorain, OH) elôadâsa. Elnokôl: vitéz Haraszthyné
Kapossy Katy. Panajothné Ldszlô Mdrta kôlteményeibôl ad
elô. Magyar dalokat énekel Tôth Domjdn Kiky, zongorân
kîséri Batdry Erzsébet.

Mdjus 18-.
Tehetséges fiataljaink estje. Kôzremûkôdnek:
Binder Emôke (ének), Csiszdr Csilla (szavalat) és Csiszdr

Istvdn (szavalat), Dômôtôrffy Évike (zongora) és Dômôtôrffy
Katinka (szavalat), Gatto Gyôrgyi (ének) és Gatto Gergô
(zongora), Gdspdr Andréa (hegedû) és Gdspdr Addm (zon
gora), Jdlics Feri, Jdlics Miki, Jdlics Lad és Jdlics Jôzsi (szîn-
darabot adnak elô), Kovdts Péter (zongora), Peller Andréa
(zongora) és Peller Katika (zongora), Szabolcs Andréa
(szavalat). Mûsorvezetô: Zsula Marika

Mûsor utân Nyilas Ferenc magyar nôtâkat ad elô
zongorân.



Mdjus 23:
Ludovikâs talâlkozô Eurôpâban. A Szent Korona emlékmû

felavatâsi ùnnepsége Mattseeben. Andahdzy Géza elôadâsa
vetîtett képekkel. Liszt: Magyar rapszôdia, No.2. és Bartôk:
Este a székelyeknél. Zongorân elôadja: Lind Sonya.

Mdjus 27:
Vasdrnap délben 12:30 kezdettel a Magyar Târsasâg

tavaszi idényzârô ebédje a Statler's Office Tower Crystal
termében (Euclid Avenue és East 12 Street sarkân, a volt
Plaza-szâllôban). Imât mond: fôt. Elek Aron. Unnepi meg-
emlékezést mond: Molndr Zstgmond dr. Zongorâzik: Kovdts
Péter.



XI.

ÉLETRAJZI ADATOK

(A név utân zârôjclbcn a jelenlegi lakôhelyet — a vâros és az âllam vagy orszâg nevét
- talâljuk. A * jelentésc: szûletésének éve és helye. A nagy M betû Magyarorszdg

rôviditése. )

BIHARNÉ VATTA YBERTA (Los Polvorines, Argentîna)
*1916, Tokaj, Zemplén vârmegye, M. Kôzépfokû iskolai ta-
nulmânyait a budapesti, majd a gyôri tanîtônôképzô inté-
zetben végezte. Rajzbôl mindig kitûntetést kapott, hittan-
bôl pâlyâzatot nyert. 1938-ban a székesfôvârosi pedagôgiai
szeminâriumot 86 kôzûl 5. helyen végezte. 4 és fél éven ât
székesfôvârosi tanîtônô volt. 1943-ban a kolozsvâri egyetem
nyâri tanfolyamât végezte el, oktôberben férjhez ment Iglôi
Bibar Andrâs hadbiztos szâzadoshoz.

1945 elején Németorszâgba keriilt, ahonnan Pârizson
ât 1948-ban Argentînâba vândorolt ki. Uvegfestéssel kez-
dett foglalkozni, de szines ceruzarajzokat, akvarelleket,
olajfestményeket is alkotott. Kiâllîtâson elôszôr Buenos Aires-
ben, 1964-ben vett részt, bel- és kûlfôldi kôzôs és egyéni ki-
âllîtâsainak szâma azôta 80-nâl tôbbre emelkedett. 1968
ôta neves argentînai festômûvészek irânyîtâsâval tovâbb
képezte magât. 1968-ban két magyar népmûvészeti térké-
pet készîtett az egyes tâjegységekre jellemzô mintâkkal és
népviseletekkel. 1976-ban linoléum-, fa- és rézmetszô (gra-
bado) tanfolyamot végzett. Hârom év ôta grabado-mûte-
remben dolgozik. Behatôan tanulmânyozza az argentin
pre-colombiai mûvészetet s ennek eredményeként készûlt
32 linôleum-metszetét 1983 szeptemberében Buenos Aires-
ben kiâllltottâk. Alkotâsai ma mâr vilâgszerte ismeretesek
és megtalâlhatôk. Mûvészi neve: "De Bihar Berta". Hâzas-
sâgâbôl hârom gyermeke szûletett. Mindegyik egyetemet
végzett és négy kis unokâjâval egyiitt jôl beszél magyarul.

1983 ôta az Ârpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak
meghlvott tagja.

DEZSÔ LÀSZLÔ DR. (Buenos Aires, Argentîna) tôr-
ténész, egyetemi tanâr. *1912, Mâramarossziget, Mâra-
maros vârmegye, M. 1931-ben Szombathelyen, a premont-
rei gimnâziumban érettségizett. Egyetemi tanulmânyait a



budapesti Pâzmâny Péter tudomânyegyetem bôlcsészeti karân
1931-tôl 1935-ig, jog- és âllamtudomânyi karân pedig mint
az Eôtvôs Kollégium tagja, 1935-tôl 1938-ig végezte. 1939-ben
âllamtudomânyi doktori és (tôrténelembôl meg fôldrajzbôl)
kôzépiskolai tanâri oklevelet szerzett. 1935 és 1937 kôzt âl-
lami csereôsztôndîjjal a varsôi és a krakkôi egyetemen foly-
tatott tanulmânyokat, Varsôban a Magyar Kulturâlis Inté-
zet titkâra volt. 1939-tôl 1943-ig a m. kir. vallâs- és kôzok-
tatâsûgyi minisztériumban, utâna 1946-ig, mint a madridi
kôvetség kultûrattaséja, Madridban teljesitett szolgâlatot.
1956-ig kûlônbôzô egyetemeken kutatômunkât végzett és
elôadâsokat tartott, majd 1972-ig argentînai magyar kul
turâlis intézményekben vezetett tanfolyamokat és tartott
elôadâsokat. 1972-tôl 1976-ig Buenos Airesben a Salvador
és a Moron egyetem rendes tanâraként mûkôdôtt. 1977-ben
Mar del Plata âllami egyetemére nevezték ki a "modem
tôrténelem" és "a tôrténettudomâny tôrténete" nyilvânos
rendes tanârâvâ. Tanszékén kîvûl és mâs egyetemeken is
szâmos tanfolyamot vezetett és elôadâst tartott. Magyar
vonatkozâsû tôrténeti kérdésekkel rendszeresen foglalkozik.

1982 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

GALLUS SANDOR DR. (Nunawading, Vie., Ausztrâlia)
régész és ôstôrténész. *1907, Sopron, M. 1931-ben Szegeden
jogtudomânyi, 1934-ben Budapesten bôlcsészettudomânyi
doktori oklevelet szerzett. A Magyar Nemzeti Mûzeum
régészeti osztâlyân teljesitett szolgâlatot, 1944-ben az ôs-
tôrténeti gyûjtemény elsô osztâlyû ôre, vezetôje lett. Mâr a
két vilâghâboru kôzt szâmos âsatâst vezetett Magyarorszâg
terûletén és végiglâtogatta Erdély, Bulgâria, Gôrôgorszâg,
Bées és Oslo mûzeumait.

1949 ôta Ausztrâliâban él, ahol kûlônbôzô terûleteken
ûttôrô âsatâsi munkâlatokat vezetett, pleisztoeén-korbeli
barlangi telepek feltârâsât irânyîtotta. Szâmos régészeti
târsasâg s 1966 ôta az Ârpâd Akadémia tagja. Elsô tanul-
mânya 1934-ben jelent meg az "Areheologia Hungariea"
XIII. évfolyamâban. Azôta szinte felsorolhatatlanul sok
értekezése és mâs îrâsa jelent meg. Eveken keresztûl szerkesz-
tette a "Studies for a New Central Europe" eimû folyôiratot.



"Ethnohistory and Ethnogenesis in East-Central and South-
East-Central Europe" cîmû mûve kûlôn figyelmet érdemel.
(Részletesebb adatait lâsd "Az Ârpâd Akadémia tagjainak
tevékenysége"/Cleveland, 1982/ 110-112. oldalân.)

Ft. METS AURÉLIÀN DR. (Sac Paulo, Brazilia) ben-
cés tanâr és tôrténész. *1913, Dôr, Sopron vârmegye, M.

Kôzépiskolâit a pâpai bencés reâlgimnâziumban végezte.
Ott is érettségizett. A bencés rendbe 1932 augusztus 6-ân lépett
be. Szerzetesi fogadalmât 1934 jûnius 27-én cette le, elsô
szentmiséjét 1938 jûnius 29-én mutatta be. Bôlcsészettudo-
mânyi doktori okievelét 1938-ban Szegeden, tôrténelem-

latin-filozôfia szakos kôzépiskolai tanâri okievelét "summa
cum laude" 1939-ben Budapesten szerezte meg. Brazîliâba
1939-ben érkezett. 15 éven ât Anastâciô-ban a magyar telep
kâplânja, 1948-tôl 1960-ig a Magyar Hirlap felelôs kiadôja
volt. 1951 ôta a Szent Imre Kollégium latin-, tôrténelem- és
hittanâra is. 1962 és 1968 kdzt alperjel, két îzben novicius-
mester. 1968-tôl 1971-ig gazdasâgi igazgatô, 4 éven ât
Anastâcio plébânosa és az ottani âllami iskolâk hittanâra.
1977 ôta a Szent Placid Szeminârium tanâra, a Szent Bene-
dek plébânia kâplânja és ft. Kerényi Olaf, O.S.B. halâla
ôta Brazilia magyar fôlelkésze.

Szakirodalmi munkâssâgât magyar nyelven "ha" jelzéssel
1937-ben a Pannonhalmi Szemle hasâbjain megjelent kônyv-
ismertetésekkel kezdte s azôta magyar és portugâl nyelven
szakadatlanul folytatja. Értékesebbnél értékesebb tanul-
mânyai, cikkei jelentek meg mindkét nyelven. A déli
harangszô elrendelésérôl és a nândorfehérvâri gyôzelemrôl
1956-ban portugâl nyelven kûlôn tanulmânya jelent meg,
1960-tôl 1966-ig "Vilâgtôrténelmi jegyzetek" cimmel egye-
temes tôrténelmi ôsszefoglalâst irt. Legutôbb Bées ostro-
mârôl emlékezett meg a 300. évfordulô alkalmâbôl.

1983 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyâ-
nak meghivott rendes tagja.

JABLÀNCZY LÀSZLÔ DR. (Hamilton, Ont., Kanada)
zenetudôs életrajzi adatai "Az Ârpâd Akadémia tagjainak
tevékenysége" (Cleveland, 1982) 149-150. oldalain talâlha-
tôk. Ezek kiegészitéséûl kôzôljûk, hogy Kanadâba 1967-ben
érkezett, ahol kiegészitô tanulmânyok elvégzése utân, mint



ôsszehasonlîtô és bio-zenetudôs mûkôdôtt, hegedûmûvész,
zenei szakkônyvtâros, elôadô és vendégelôadô volt. Jelen-
leg az ontariôi Hamiltonban "Genesis and Secret Powers
of Sound of Music" cîmû nagy mûvén dolgozik.

Ôt (magyar, cseh, szlovâk, francia és angol) nyeiven beszél
és hârom (lengyel, latin és olasz) nyeiven olvas, az "Inter
national Council of Psychologists", az "International Society
of Music Education" (ISME) és a "Canadian Association
for Music Therapy" tagja.

Az utôbbi években tôbb kongresszuson vett részt és tar-
tott elôadâst, vezetett szeminâriumot. 1980-ban példâul a
reginai Saskatschewanban, 1981-ben Los Angeles egyete-
mén, a Puerto Rico-i San Juanban, majd az ontariôi
Hamiltonban. Mint zenetudôs, a keleti és nyugati kultûra
kôzvetîtôjeként 3,000 ôrânâl tovâbb tartô hang- és zenei
felvételt készîtett.

Az Arpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak 1973
6ta meghîvott rendes tagja.

Vitéz JUBA FERENC DR. (St. Pôlten, Ausztria) orvos
és tengerészeti szakîrô. *1915, Nagyvârad, M. Elemibe a
Pozsony megyei megszâllt Dunaszerdahelyen, kôzépiskolâba
pedig az ugyancsak megszâllt Komâromban (a magyar ben-
cés gimnâziumba) jârt. Erettségit Komâromban tett 1934-
ben. A "Jôkai" cserkészcsapatnak 1928 ôta tagja volt, segéd-
tisztje lett. Orvostudomânyi tanulmânyait a pozsonyi "Ko-
mensky" egyetemen 1934-tôl 1938-ig végezte, 1938-ban és
1939-ben a budapesti Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen
folytatta. A magyar kereskedelmi tengerészeti hajôzâs szol-
.gâlatâba lépett. 1940 âprilis 30-ân a Fekete-tengeren hajô-
tôrést élt ât. 1943-ban tengerészkapitânyi képesitést szerzett,
de mâr 1941 ôta a Fekete- és az Azôvi-tengeren hadiszolgâ-
latot teljesitett. 1944-ben Pécsett az âllamtudomânyok dok-
torâvâ avattâk. Mint katonât, Németorszâgba vezényelték,
ahol 1945 jûlius 12-én amerikai hadifogsâgba kerûlt. A
magyar dunai és tengerhajôzâsi kôzpont, 1962-ben pedig a
Magyar Tengerészeti Hivatal szolgâlatâba kerûlt. Kôzben
1950 jûnius 30-ân Budapesten az orvostudomânyok dokto-
râvâ avattâk. A kereskedelmi tengerésztisztképzô taninté-
zetnek elôadôja volt, négy nemzetkôzi hajôzâsi konferenciân
is részt vett.



1962 ôta Ausztriâban élt, 1980 végéig St. Pôltenben
kozkôrhâzi orvos, majd fôorvos volt. Oklevelét 1966-ban
nosztrifikâltâk, 1968-ban osztrâk tisztiorvosi bizonyltvânyt,
1974-ben pedig radiolôgus szakorvosi képesîtést szerzett.
Hajôorvosként tôbb îzben hosszabb tengeri utakat tett. Tôbb
kitûntetésben részesûlt. 1979-ben vitézzé avattâk, 1981-ben
székkapitânnyâ, 1982-ben tôrzskapitânnyâ nevezték ki.

Szakirodalmi munkâssâgot 1943 ôta fejtett ki. Magyar
es német nyelven 30-nâl tôbb hajôzâsi, tengerészeti és egész-
ségiigyi vonatkozâsti tanulmânya jelent meg.

1983 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
mcghîvott tagja.

LELBACH ANTAL DR. (Rocky River, OH) orvos, "Dél-
Magyarorszâg Felszabadîtô Tanâcsâ"-nak elnôke. *1909,
Szabadka, Bâcs-Bodrog vârmegye, M. Kôzépiskolai tanul-
mânyait Ûjverbâszon és Szenttamâson német, illetve szerb
nyelven végezte. Egyetemi tanulmânyokat az ausztriai Grâc-
ban folytatott, aboi 1933 januâr 19-én orvostudomânyi dok-
torrâ avattâk. Mivel Grâcban a magyar egyesûlet elnôke volt,
katonai szolgâlatât Dél-Szerbia bûntetô helyôrségeiben kel-
lett teljesîtenie. Sebészeti kiképzését Zâgrâbban, Hamburg-
ban, Bécsben, Strassbourgban és Pârizsban szerezte meg.

A magyar Délvidék egy részének visszatérése utân Buda-
pesten a Szent Margit és az Ûj Szent Jânos kôrhâzban foly-
tatta sebészi mûkôdését. Az orosz harctérre ônként jelent-
kezett. Kievben magyar katonai kôrhâzban teljesîtett szol-
.gâlatot. A mâsodik vilâghâborû utân feleségével egyiitt elôbb
Ausztriâba, majd Németorszâgba kerûlt, ahonnan 1950-ben
vândorolt ki Cleveland vârosâba. Amikor az elszakitott dél-
vidéki magyar terûletek felszabaditâsa céljâbôl "Dél-Magyar-
orszâg Felszabadîtô Tanâcsa" megalakult, elnôkké vâlasz-
tottâk. Ezt a tisztségét azôta is viseli. Szôban és Irâsban kûzd
a szervezet céljânak megvalôsulâsâért. Szâmos tanulmâny-
ban és hîrlapi cikkben fejtette és fejti ki a délvidéki kérdés-
sel kapcsolatos véleményét, âllandôan ismerteti a magyar-
jugoszlâv vonatkozâsû eseményeket, azok jelentôségét és
kôvetkezményeit, valamint Nagy-Magyarorszâg visszaâlli-
tâsâval kapcsolatos politikai elgondolâsait.

4 magyar kôzéletben évtizedek ôta vezetô szerepet tôlt



be. szâmos magyar szervezet tagjaként fejt ki értékes târsa-
dalmi tevékenységet. Ônzetlenul tâmogat minden magyar
tôrekvést, fôként a magyar iskolai nevelést. Az amerikai
republikânus par Cuyahoga megyei szervezetének végrehajtô
bizottsâgi tagja.

1983 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

LUDANYI ANDRAS DR. (Ada, OH) egyetemi tanâr.
*1940, Szikszô, Abaûj-Torda vârmegye, M. Négyéves korâ-
ban kerûlt kûlfôldre. Kilencéves korâig Ausztriâban nevel-
kedett. Az Egyesûlt Âllamokba szûleivel eçyûtt 1949-ben
vândorolt ki. Kôzépiskolai tanulmânyait mâr Amerikâban
végezte. 1958-ban New Yorkban érettségizett. Ugyanott részt
vett a magyar cserkész- és lôvészmozgalomban is. Felsôfokû
tanulmânyait az illinoisi Elmhurst College-ban kezdte, ahol
a tôrténettudomânybôl B.A. fokozatot szerzett. Louisiana
âllami egyetemén 1966-ban M.A., 1971-ben pedig a po-
litikai tudomânyok kôrébôl Ph.D. fokozatot nyert.

Az 1966/67. tanévben mâr a Louisiana âllami egyete-
men "teaching assistant", 1967 nyarân pedig az Elmhurst
Collège nyâri tagozatân "instructor" volt. 1968 ôta az Ghio
Northern Universityn mûkôdik. 1968-t6l 1971-ig "instructor"-
ként, 1971-tôl 1974-ig "assistant professor"-ként, 1974-tôl
1980-ig "associate professor"-ként adott elô. 1981 ôta professor
(nyilvânos rendes tanâr).

1967 ôta az "Itt-Ott" cîmû idôszaki magyar folyôirat
târsszerkesztôje és âllandô munkatârsa. 1974-tôl 1979-ig a
Portland State University nyâri tagozatainak is vendég-
tanâra ("visiting associate professor"-a) volt. Tudomânyos
szaklapokban angol és magyar nyelven szâmos tanulmânya
és kôzleménye jelent meg. Mindkét nyelven gyakran tartott
elôadâsokat is. Tiz jelentôsebb tanulmânyânak felsorolâsa
"Az Ârpâd Akadémia tagjainak tevékenysége" cîmû kiad-
vâny (Cleveland, Arpâd Akadémia, 1982) 214. oldalân ta-
lâlhatô. Legûjabb mûveit a 188. oldalon emlîtettûk meg.
Tovâbbi két nagyobb tanulmânya, amely 1984-ben jelenik
meg nyomtatâsban: "The Hungarians of Vojvodina under
Yugoslav Rule" és "The Impact of the 1956 Révolution on
the Eate of Hungarians in Neighboring States. "



Tudomânyos kutatômunka végzésére tôbb îzben kiilôn-
bôzô forrâsokbôl (leg^tôbb az IREX/Fulbright-alapbôl és
az Ohio State Universitytôl) kapott ôsztôndîjakat. 1980 ôta
az ohiôi Ada egyetemén magyar nyelv- és magyarsâgtudo-
mânyi nyâri tanfolyamokat vezet. Szâmos tudomânyos târ-
sasâg tevékeny és tôbb magyar szervezet vezetôségi tagja.
Felkérésre gyakran tart kûlôn elôadâsokat is.

1973 ôta az Arpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

Ft. NIMRÔD FRANK, S.J. (San Francisco, CA) âldozô-
pap, tanâr, természettudomânyi kutatô és târsadalmi szer-
vezô. *1899, Kecskemét, M. Kôzépiskolai tanulmânyait Kecs-
keméten és Temesvârt végezte. Az elsô vilâghâborûban hârom
évig katonai szolgâlatot teljesitett, aztân Vâcott hittudomâ-
nyi fôiskolât végzett, majd pappâ szentelték. Csong^âdon,
Hôdmezôvâsârhelyt és Szegeden hitoktatô volt. 1927-ben
belépett a jezsuita rendbe, aboi bôvebb bôlcseleti és neve-
léstani tanulmânyokat folytatott, a budapesti és a szegedi
egyetemen fizikâbôl és vegytanbôl kôzépiskolai tanâri ké-
pesîtést szerzett, a pécsi Pius és a kalocsai Stephaneum kol-
légiumban tamtott, tâbori lelkész lett, majd ûjbôl tamtott.

1947-ben az uruguayi Montevideôba kûldték az ottani
magyar bevândorlôk lelkigondozâsa céljâbôl. Hat év utân
innen Ausztrâliâba helyezték ât, onnan pedig Olaszorszâg-
ba rendelték, aboi mâr Erdélyi Istvân gépészmérnôk mun-
katârsaként az ûj impuizus-elmélet gyakorlati alkalmazâ-
sâval foglalkozott. Az Egyesûlt Allamokba 1957-ben tele-
pedett ât és San Diego egyetemén mûkôdôtt. Mint lelki-
pâsztor, 1963-ban a San Franciscô-i egyhâzmegyébe keriilt.
Itt a magyarok részére Stephaneumot, Szent Istvân Hâzat
alapîtott, amelyben "Élet-Vallâs-Tudomâny" dmmel éve-
ken ât rendszeres elôadâsokat tartott, ûjabban pedig mâsokkal
e.gyiitt kôzmûvelôdési elôadâssorozatokat rendez. A nagy
magyar ûnnepélyek rendszerint ebben a hâzban folynak le.

Szâmos cikket és tanulmânyt îrt. Legjelentôsebb mûve
"Az utolsô itélet, mint a vilâgtôrténelem végsô felszâmolâsa"
cimmel Buenos Airesben elôszôr 1974-ben, mâsodszor 1980-
ban, angol fordïtâsban pedig 1976-ban jelent meg. Book
of Parents and Educators" cimû kézikônyvét 1977-ben ad-
tâk ki.



OLTVANYI LASZLÔ (Munchen, Nyugat-Németorszâg)
vegyészmérnôk. *1915, Budapest. 1937-ben katonai szol-
gâlatra vonult be. Mint tovâbbszolgâlô, elvégezte a m. kir.
Jôzsef Nâdor Mûegyetem vegyészeti karât. 1942-ben vegyész-
mérnôki oklevelet szerzett. Ugyanekkor lett hivatâsos fôhad-
nagy a Haditechnikai Intézet vegyiharc-osztâlyân. A mâ-
•sodik vilâghâborû végéig kutatômunkât végzett. 1945 nya-
râtôl kûlônbôzô iparâgakban polgâri vegyészként dolgozott.
1953 tavaszân titkos târgyalâson 5 évre és 2 hônapra îtélték.
Vârpalotân bânyâszként kellett dolgoznia. 1956 oktôber vé-
gén Budapest XX. kerûletében a nemzetôrség fôparancs-
nokâvâ vâlasztottâk. A szabadsâgharc leverése utân felesé-
gével egyûtt kénytelen volt az orszâg terûletét elhagyni. Bu-
dapesten 1958-ban tâvollétében halâira îtélték.

1957 mârciusâban Olaszorszâgba kerûlt, aboi a Szabad-
sâgharcos Szôvetség elsô elnôkévé vâlasztottâk meg. 1958-tôl
1968-ig Braziliâban élt és dolgozott, ahonnan Miinchenbe
telepûlt ât.

1982-ben "Harcok Dél-Budapesten, 1956" cîmû kônyvét
a XXII. Magyar Talâlkozô arany Ârpâd-éremmel tûntette ki.

1983 ôta az Arpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyâ-
nak meghîvott tagja.

TÔTTÔSY ERNÔ DR. (Brûsszel, Belgium) jogtanâcsos,
îrô és szerkesztô. *1918, Szombathely, Vas vârmegye, M.
1940-ben Budapesten szerzett "cum laude" jogtudomânyi
doktori oklevelet, majd kitûntetéssel ûgyvédi vizsgât tett s
az 1948-as âllamosîtâsig a budapesti Ûgyvédi Kamara ke-
belében folytatott gyakorlatot. Két vâllalat jogtanâcsosa
volt. Kôzben verseit és îrâsait szûkebb kôrben illegâlisan
terjesztették. 1952-ben letartôztattâk és mâsfél évi kînzâs
utân 1954-ben az ûgynevezett "3. Mindszenty-per" vâdlottja-
ként 12 évi szabadsâgvesztésre îtélték. A vâci bôrtônbôl
csak 1956 oktôber 27-én szabadîtottâk ki. Az észak-pestme-
megyei keresztény pârt târsfôtitkâra lett (târsât késôbb ha-
iâlra îtélték).

A szovjet beavatkozâs utân Nyugatra kényszerûlt. 7 éven
ât a belgiumi keresztény szakszervezet idegen osztâlyân mû-
kôdôtt, megszervezte a mintegy 1,000 tagot szâmlâlô ma
gyar tagozatot s a "Magyarok" cîmû havilap fôszerkesztôje



lett. 1964-ben gazdasâgi téren az Egyesûlt Âllamok terûle-
tén mûkôdôtt, a kôvetkezô évben Belgiumban nemzetkôzi
értékpapîrkôzvedtô târsasâgot alapîtott. 1974 ôta nemzet
kôzi kereskedelmi jogi ûgyekben belga, amerikai, szaud-
arâbiai stb. vâllalatok tanâcsadôja.

Irodalmi tevékenységet 1935 ôta fejt ki. 1938-ban "Az
elsô vilâghâborûs felelôsség kérdése" cimû tanulmânyâval
megnyerte a Magyar Kûlugyi Târsasâg pâlyadîjât. Szâmos
diplomâciai-politikai cikket és tanulmânyt îrt, verseket, no-
vellâkat adott ki, megalapîtotta a "Magyarok" dmû havi-
lapot. 1957-ben a Caritas kiadta "Belgiumi magyar ûtmu-
tat6"-jât. Verseit, novellâit, jogi értekezéseit német gyûj-
teményes munkâk, francia és flamand nyelvû folyôiratok
is kôzôlték. Cikkei az emigrâciôs magyar lapokban is rend-
szeresen jelentek meg. "Menekûlt és menekiiltjog" cîmû
kônyvét a II. Magyar Talâikozô 1962-ben arany Ârpâd-
éremmel, "Itélet fôidje" cimû novellâskôtetét pedig, ame-
lyet Széchenyi Gyôrggyel egyutt adott ki, a III. Magyar Ta
lâikozô 1963-ban diszoklevéllel tùntette ki.

Az Ârpâd Akadémiânak alapltô tagja volt, 1983 ôta a
tudomânyos fôosztâly ûjbôl meghivott rendes tagja.

VASZARY GÀBOR (Lugano, Svâjc) regényirô és festô-
mûvész. *1905, Budapest. Kôzépiskolai tanulmânyait Buda-
pesten végezte. A Képzômûvészeti Fôiskolân nagybâtyjâtôl,
Vaszary Jânostôl, aki a fôiskolân akkor, mint neves festômû-
vész, tanâr volt, festészetet tanult. Elnyerte a Szinyei Merse Pâl
festészeti dijat. A budapesti Nemzeti Szalon és a "Salon Paris"
âllandô kiâllitôja lett. A Pallas kônyvkiadô vâllalatnâl me-
séskônyvek illusztrâlâsât vâllalta. Képes- és mesekônyvei a
Szent Istvân Târsulat kiadâsâban is megjelentek. "Kis kirâly"
cimû kônyvében, amely a Pallas gondozâsâban jelent meg,
a kirâlyi csalâd tagjait is megrajzolta. Amikor az "Artes"
mesekônyvek illusztrâlâsâra pâlyâzatot hirdettek, mind az
elsô, mind a mâsodik dijat megnyerte.

1924-ben Pârizsba kôltôzôtt, aboi mâr nemcsak mint
festômûvész és kônyvillusztrâtor ôregbitette hirnevét, ha-
nem regényeivel is vilâghirre tett szert. "Monpti" cimû re-
gényét 32 nyelvre forditottâk le. Mint festômûvész és rajzolô,
44 francia lap és folyôirat munkatârsa lett, e mellett négy



budapesti napilap âllandô pârizsi tudôsitôja volt. 1932-ben
visszatért Magyarorszâgra s ott adta ki regényeinek egész
sorozatât, de szînmûveket, forgatôkônyveket is îrt, szînhâzi
elôadâsokat, filmfelvételeket rendezett. Kônyveit mindig
maga illusztrâlta. A mâsodik vilâghâborû elôtt kiadott ma
gyar regényei és kûlfôldôn fordîtâsokban megjelent mûvei
Budapest ostroma idején elkallôdtak vagy elpusztultak, azok
kônyvészeti adatai ezért ma mâr ismeretlenek.

1948-ban a svâjci Lugano-ban telepedett le. Legûjabb
mûveit — fôieg német nyelven — itt îrta s innen irânyîtotta
néhâny régi kônyvének ûjabb kiadâsât is.

"Das Feigenblatt ist ab. Erlesene Paudereien ûber die
Liebe" cîmû regénye német nyelven a Paul Zsolnay Verlag
(Wien, Hamburg) gondozâsâban, 231 oldalon most jelent
meg és maris nagy sikert aratott.

A nemzetkôzi Pen Klub németorszâgi tagozatânak rég-
ôta megbecsûlt tagja. Az Ârpâd Akadémia 1980-ban hîvta
meg az irodalmi fôosztâly rendes tagjâvâ. Életrajzi adatait
és irodalmi, festômûvészi alkotâsait szâmos lexikon, legutôbb
a "Who's who in Switzerland" ismerteti. (Lâsd még "Az Ârpâd
Akadémia tagjainak tevékenysége" /Cleveland, 1982/ 376-
378. oldalân is.)



XII.

FÛGGELÉK

Érdy Miklôs dr. (New York, NY):

KÔRÔSI CSOMA ÉS VÂMBÉRY
EL NEM ÉRT VÉGCÉLJÂNÂL,

AZ UJGUROKNÂL, A KÎNAI SINKIANGBAN

BEVEZETES

Két hîres magyar szûletésének évfordulôjâhoz âllunk
nagyon kôzel: egyik môgôttunk, mâsik elôttûnk. 1982-ben
volt Vdmbéry Armin szûletésének 150. évfordulôja, vala-
mint koldulô dervisnek âlcâzott életveszéllyel és szenvedések-
kel teli kôzép âzsiai karavânûtjânak 120. évfordulôja. Tavaly
bejârtam ûtjânak elsôdleges céljât, Szamarkandot és Bok-
harât. Ezek az ôsi vârosok Turkesztânnak a Szovjetuniô te-
rûletére esô részén vannak. Ezen a terûleten van a Turâni
Alfôld, mely a Kâspi -tôtôl a Balkhas-tô kôrnyékéig és a Pamir
fennsikig nyûlô Kôzép-Azsia egy része.

1983 mâjusâban azonban alkalmam volt bejârni a Pamîron
tûli részeket, Belsô-Âzsiât, Kina legbelsô Sinkiang tartomâ-
nyât. Ez az ujgurok hazâja, Kelet-Turkesztân. Ez a terûlet
el nem ért végcélja volt Vâmbérynek is, de elsôsorban mâ
sik nagy keletkutatônknak, Kôrôsi Csoma Sândornak. Kôrôsi
szûletésének 1984-ben lesz 200. évfordulôja, amelyet szerte
a tudomânyos vilâgban, amerre ô megfordult, meg fognak
ûnnepelni.

Errôl az idei belsô-âzsiai utazâsomrôl, annak tanulsâga-
irôl és részleteirôl szâmolok be annal is inkâbb, mert a ma
gyar népzenével és népdallal igen nagy hasonlôsâgû ujgur
népzenét, valamint népdalokat sikerûlt gyûjtenern, melyekbôl
tôbbet elôadâsom menetébe fogok âgyazni. Igy mindkét
nagy Âzsia-kutatônkrôl meg fogok tudni emiékezni. Az idei
ûtam utân lâtôkôrôm tovâbb bôvûlt, és ûgy hiszem, pârat-
lan anyagot sikerûlt felszinre hoznom.



I. RESZ :

MÛLTSZAZADI MAGYAR EREDETKUTA TÔK

AZ EGYKORI SELYEM ÛT MENTÉN

Az ôsi Selyem Ut

Mi az a fonal, mely ôsszekôti azokat a helycket, melye-
ket a mûlt évben Kôzép-Azsiâban és az idén, 1983-ban
Belsô-Âzsiâban beutaztam? Ez a fonal a kései ôkor és a
kôzépkor hîres Selyem Utja. A Selyem Ût Âzsia kôzepén
hûzôdik vég-ig. Kîna fôvârosâbôl, Szianbôl indul és Râmâig
nyûlik. Ez a karavân ût oâzisrôl oâzisra tôr keresztûl a belsô-
âzsiai sivatagokon, îgy a kavicsos Gôbi-sivatagon, majd a
barlang-templomok vârosânâl, Dunhuangnâl kettévâlik és
északi és déli irânyban kerûli meg a Taklamakân-sivatagot,
hogy Kasgârnâl ismét egyesûljenek az utak. Ezutân azonban
a vilâg tetejét, a Pamîr lançait kell az ûtnak megmâsznia,
hogy elérje Szamarkandot és Buharât, mâsnéven Bokharât.
Majd tovâbb vonul a Kara-Kum-sivatag nyûlvânyain Per-
zsiâba, azutân a Fôldkôzi-tengerig, hogy hajôûton végcéljâ-
hoz, Rômâba érjen.

A kinaiak ûgy mondjâk, hogy a Selyem Ût Kr.e. 138-ban
induit meg annak kapcsân, hogy a hunok ellen harcolva bi-
zonyos terûleteket és âtjârôkat megismertek, és ez fejlôdôtt a
Kr.u.-i elsô évezred lûktetô kereskedelmi ûtvonalâvâ. Leg-
virâgzôbb korszaka egybeesik a Kârpât-medencei hun, de fôleg
avar birodalmak, majd etelkôzi tartôzkodâsunk, és a magyar
honfoglalâs idôszakâval. A Tâvol-Kelet és Eurôpa termékei
cserélôdtek îgy ki. Kinâbôl jôtt a porcelân âru, festék és lakk,
fahéj, bronztârgyak, jade, valamint a Rômâban annyira
keresett selyem. Ugyanakkor Eurôpâbôl a Keletre âramlottak a
kûlônféle értékes fémek, gyapju és vâszonkelmék, elefânt-
csont, korâl és borostyân, valamint az ûveg. Filozôfiâk és
vallâsok is terjedtek a Selyem Ût mentén. Legnagyobb hatâsû
volt a buddhizmus a Selyem Ût fénykora idején, melyet
helyérôl késôbb kiszorîtott a vidék ma is uralkodô vallâsi
felfogâsa, az izlâm. Sok âldozata volt a Selyem Ûtnak a
sivatagok szomjhalâla, a Pamîr bavas csûcsai és a karavâ-
nokra lesô helyi rablôbandâk veszedelmei kôzôtt.

A mi szâmunkra a Selyem Ût azért lényeges, mert kôzépsô,
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hosszû âzsiai szakaszân Turkesztânon keresztûl vezet az ût

Azsia hun és tôrôk népeinek teriiletén, melyekhez nagy szâmû
tôrténelmi, mûvelôdési, népzenei és embertani szâllal kôtôdik
a magyarsâg. Azsia kôzepe jelenleg a Szovjetuniô és Kîna
fennhatôsâga alatt âll, a Szovjet teruletére esô rész neve
Nyugat-Turkesztân, de inkâbb csak Turkesztân, s a kînai részt
képezi Kelet-Turkesztân. Ennek kinai neve Xinjiang (Pinyin
irâsmôddal, kiejtése Szindzsiang), angolosan Sinkiang, mely
Kina teriiletének 1/6-ât képezi, s kôzel 7 milliô ujgur és kisebb
szâmû ûzbég, kirgiz és kazah hazâja, Ujgur Autonôm Tar-
tomânyként.

îgy bâr alig 1000 mérfôld volt tavalyi és idei utam vég-
célja kôzôtt, mégis az ûtirâny egy ôriâsi râk ollôira emlékez-
tetett, mert szovjet Turkesztânba az Atlanti-ôceânon keresztûl,
mig Kelet-Turkesztânba a Csendes-ôceânon ât kellett repû-
lôkôn megkerûlnôm a fôldet.

A hunok hàrom birodalma

Négy nagy édesvîzû tô fekszik Âzsia kôzepén, a Kaspi,
az Aral, a Balkhash és a Bajkâl, most mind a Szovjetuniô
terûletén. J6l felhasznâlhatjuk ôket tâjékozôdâsra. A legtâ-
volabbik a Bajkâl-tô vidékén, alatta a mongôliai fûves pusz-
tâkon meg Sinkiang terûletén volt a hunok elsô birodalma
Kr.e. az elsô szâzad kôzepéig. Rôluk Xiong-Nu (ejtsd kb.
Szung Nu) néven részletesen irnak a Idnai forrâsok, hiszen
évszâzadokon keresztûl csatâztak egymâssal, s végûl is a kînaiak
elkeseredésûkben a hunok ellen épîtették a Kînai Nagy Falat,
melyet Kr.e. 210-ben fejeztek be. A hunok azonban Kr.u.
91-ben elhagytâk a Bajkâl alatti vidéket és a Kaspi és Balkhas
tavak kôzé kôltôztek, mâsodik birodalmuk szînhelyére, a Szir
Darja és Amu Darja vidékére, a Turâni Alfôldre. Ez nagyrészt
egybeesik Kôzép-Âzsiâval, a mai Turkesztânnal. Innen kerûl-
tek aztân Kr.u. a 4. évszâzadban a Kârpât-medencébe, aboi
birodalmuk csûcspontjât Attila korszaka jelentette.

A tûrkôk

A hunok tâvozâsa utân a kelet-turkesztâni és mongôliai
terûletek kûlônbozô rokon népek birodalmainak vâltak kôz-
pontjaivâ.

552 és 774 kôzôtt uralta egész Turkesztânt a tûrk



birodalom, melynek keleti részét 774 utân 840-ig az ujgurok
birodalma vâltotta fel. A nyugati tûrk birodalom pedig
Kazâria néven 963-ig fennâllt Kelet-Eurôpâban, melynek fô
alkotô elemét a szabîr-hunok képezték. A tûrk birodalomnak a
honfoglalâs elôtt a magyarok is tagjai voltak, ûgyhogy a
bizânci, arab és perzsa forrâsokban fôleg tûrkôkként emlî-
tenek bennûnket. De hisz ismert tôrténelmi tény, hogy leg-
alâbb is ot onogur tôrzsûnket, melybôl hungar nevûnket
vezetik le, és a hârom kabar tôrzset hun-tôrôk népek alkot-
tâk. Kôztûk nem tudunk még pontos kûlônbséget tenni, hisz
e téren a kutatômunka nemkîvânatos lévén, alig kap tâmo-
gatâst. De jogos tûrk nevûnknek egyik legsûlyosabb bizonyî-
téka, hogy a magyar Szent Korona bizânci csâszâr âltal ajân-
dékozott alsô részén az egyik zomânc arcképen ez a felîrâs
âll: "Géza, Turkia hîvô fejedelme". A Keleti Tûrk Birodalom
leghîresebb régészeti maradvânya az Orkhon folyô mentén
hârom siremléken levô ô-tôrôk vagy ujgur rovâsîrâssal îrt
felirat, melyet sok szakértô a magyar rovâsirâs forrâsânak
tekint. A hosszû verses feliratok Bilge kagân, hadvezére,
valamint tanâcsadôja életét és tetteit ôrôkîtik meg.

Az ujgurok
Az ujgur egy tôrôk nyelvet beszélô nép, maga is az Orkhon

folyô vidékén lakott, de mâr a 6. szâzadban megkezdte
délebbre, a Tarim vôlgyébe valô âthûzôdâsât, amely a mai
Sinkiang. Ide kôltôzik a kagân is a Turfâni Oâzis vidékére.
Kocso (Khocho) a neve fôvârosuknak, kînai nevén Gaochang.
A magyar honfoglalâst megelôzô szâzadban az ujgurok annyira
megerôsôdnek, hogy 745-ben megdôntik a tûrk uralmat;
nagy birodalmuk 840-ig âll fenn. Ekkor a harcias rokon fajû
kirgizek elfoglaljâk északi, Orkhon-vidéki terûleteiket s csak
a fontosabb Tarim-vôlgyi szâllâsaik maradnak meg. îgy a
Taklamakân-sivatag északi peremén a Selyem Ût vârosaikon
vonul végig, melyek példâtlan gazdagsâgnak és mûveltség-
nek ôrvendenek. Az ujgurok a maguk fénykorâban tûlszâr-
nyaltâk India és Kina kultûrâjât, s tanltômesterei lettek az
araboknak. Eurôpa kulturâlis téren ekkor leghâtul cammog.
Néhâny példât emlîtve: az ujgur ôsi kônyvtârakban talâltâk
a legrégibb 4. szâzadi hindu kéziratot, de a legkorâbbi irat
a 2. szâzadbôl valô papîroson. A papîrt Kinâbôl vették ât,



s nyomtatott kônyveket talâlunk az ujgiir kônyvtârakban 500
éwel az eurôpai kônyvnyomtatâs feltalâlâsa elôtt. Az ujgur,
mint turâni nép nagyfokû vallâsi tûrelmére jellemzô, hogy a
buddhizmus, manicheizmus és nesztoriânus kereszténység
békésen virâgzott kôzôttûk. Sokhelyutt kôzel egymâshoz
talâlhatôk a kolostorok, barlang templomok. Csak két helyiitt
a vilâgon maradtak fenn a manicheus vallâs szent iratai,
Egyiptomban és az ujguroknâl.

Miutân az izlâm a maga rombolô erôszakossâgâval a X.
szâzadban elérte az ujgur vârosokat, és ugyancsak ebben az
idôben a tengeri hajôzâs fellendûlése miatt a Selyem Ut
fontossâga csôkkent, az ujgur vârosok hanyatlâsnak indulnak.
Dzsingisz kân elsô âldozatokként rohanja le ôket 1209-ben. îgy
Kocso a XIII. szâzadig virâgzott. Ma mâr 700 éve elhagyott
romvâros. Az ujgur nép kultûrâja azonban megmaradt és
vezéreleme lett a mongolsâgnak. Ok a tanitôk, a diplomatâk, a
hadmérnôkôk, s a hadvezetés mûvészei a mongol vilâgbiro-
dalomban. A mongolok diplomâciai nyelve hosszû idôn ât
az ujgur volt; ujgur nyelven îr a XIII. szâzadban Dzsingisz kân
unokâja a pâpânak.

Valaki megkérdezheti, milyen az ujgur ember. Erre azt
vâlaszolhatom, hogy az ujgurok fehér emberek, mint mi
vagyunk, nem kînaiasak, nem mongolosak; kôzépmagasak,
s ûgy talâltam, hogy kevésbé keletiesek, mint a nyelvûkben
hozzâjuk legkôzelebb âllô, de a Szovjetuniôban lakô ûzbégek.

Mûltszâzadi magyar eredetkutatôk
Ûgy gondolom, csak kevesen tudjuk, hogy kik voltak azok

a magyar kutatôk vagy expediciôk, akik vagy amelyek a mûlt
szâzadban megkisérelték, hogy eljussanak Kelet-Turkesz-
tânba, az ujgurokhoz.

Elsô volt a mi nagy Kelet-kutatônk, Kôrôsi Csoma Sdndor,
aki 200 éwel ezelôtt, 1784-ben szûletett. Kôrôsinek kifejezett
céllal ifjûkori nagyenyedi kollégista korâtôl kezdve az vâlt
élete céljâvâ, hogy megkeresse a magyarok ôseit, hun elôdeit
Âzsiâban s eljusson az ujgurokhoz, Kelet-Turkesztânba, ahol
az ôshazât sejtette. Gôttingeni egyetemi évei is ennek a fel-
készûlésnek a jegyében folynak. Végûl I8I9 novemberében,
34 éves korâban, 13 élô és holt nyelv ismeretével elindult
Erdélybôl Tôrôkorszâgon és Perzsiân keresztûl, hogy felke-



resse a magyarok ôshazâjât s megtalâlja az ujgurokat.
1821-ben, Buharâba indulâsa elôtt, Teherânban tudomânyos
végrendeletet îrt. Csoma az utâna kôvetkezô kutatôkat arra
utasitja, hogy vizsgâlôdâsaik folytatâsa végett "a mi Elejink
legrégibb hazâjâba, nagy és kis Bukâriâba" menjenek. A
Csomâra visszaemlékezô tanârânak, Benkô Ferencnek kôny-
vébôl kiderûl, hogy "nagy-Bukâria" Turkesztânt, "kis-Bukâ-
ria" pedig a Kmâhoz tartozô Kelet-Turkesztânt, a Tarim-
vôlgyét, az ujgurok hazâjât jelenti.

Kôrôsi Csoma elôszôr Buharân ât prôbâl a régi Selyem
Ût vonalain Kelet-Turkesztânba jutni, de a hâborûs villon-
gâsok és belhâborûk miatt Szamarkandba sem tud mâr el-
érni. Ûtjât ebben az irânyban leheteden folytatni, ezért
lankadatlanul, nagy déli irânyû kerûlôûtra szânja el magât.
Afganisztânon keresztûl elvergôdik Kashmirba, az ôriâs
Karakorum hegylânc déli oldalâra. A mâsik oldalon van
vâgyainak fôldje, a Tarim-medence. 25 napig prôbâlkozik
vândorkereskedôkhôz, karavânokhoz csadakozni, de csak nagy
pénz lefizetésével vennék be. Pénze pedig Csomânak nincs.
Kiilônben is ôszinte tanâcsuk szerint keresztény eurôpaira
az ût halâlosan veszélyes, nem beszélve a Takiamakân siva-
tag nehézségeirôl. Oly kôzel âllvân Kelet-Turkesztânhoz, de be
nem juthatvân, Kôrôsi csûggedten és halâlfâradtan, nincs-
telenûl visszafordul. Ûtkôzben talâlkozik egy angol expedi-
ciôval, mely feikarolja és brit érdekeknek megfelelôen tibeti
tanulmânyok felé irânyîtja és erre szerzôdést is kôt vele. 20 év
telik el, s bar el van kôtelezve a tibetolôgiânak, vilâghîres lesz,
lelkébôl nem haï ki az eredeti vâgy, az ujgurok teriilete, az
âltala vélt magyar ôshaza elérése. 1842-ben, most mâr 20
nyelv birtokâban, de 58 évesen ûjra ûtnak indul. A Himalâja
lâbânâl fekvô mocsarakon âthaladva azonban malâriât kap
és a kôzeli Darjeelingben meghal. Orvosa feljegyzi, hogy
gondolatai a halâlos lâzâlom napjaiban az âzsiai ût és az
ôshaza kôrûl kavarogtak, ahova eljutni volt legforrôbb
vâgyakozâsainak végcélja.

Kôrôsi Csoma Sândorrôl még azt érdekes tudnunk, hogy
lâma-kolostorokban ôsszesen hat évet tôltôtt abbôl a hûsz

évbôl, amelyet tibetolôgiai tanulmânyokra fordîtott. De a
dalai lama fôvârosâba, Lhasszâba és az ottani kônyvtârakba
Kôrôsi sosem juthatott el, mert az idegenek szâmâra tiltott



vâros volt. Csak Tibet nyugati szélén angol befolyâsû
ôvezetekben, hârom kolostorban: a khasmiri Zanglâban meg
Phuktalban és a Nyugat-Himalâjâban fekvô Kanam kolos-
torâban tanult és gyûjtôtte az anyagot ahhoz a nagy mun-
kâjâhoz, melyet aztân Calcuttâban a Bengali Azsia Târsasâg
kônyvtârosaként dolgozott fel.

Hûsz éwel Kôrôsi halâla utân, 1862-ben ûjabb prôbâl-
kozâs indul hasonlôan nehéz kôriilmények kôzôtt és kifeje-
zetten âllandô életveszélyben. Koldulô dervis âlruhâban
Vàmbéry Ârmin kisérli meg, hogy eljusson Kelet-Turkesz-
tânba. Elsôdleges célja ugyan Buhara és Szamarkand. Oda
el is jut, de hô vâgya, és ezért kûszkôdik magâval, hogy tovâbb
menjen-e. Dervistârsai azonban lebeszélik, mivel ôk tovâbb
nem mennek, az ût kôvetkezô szakaszân hâborû van, beljebb
pedig Kma felé nem laknak mohamedân népek, kik neki, a
dervisnek alamizsnât és ételt adnânak. îgy ûtjât nem folytatja;
délnek fordul, Téhéran felé.

A harmadik prôbâlkozâs a jôl felszerelt Széchenyi-Lôczy
expediciô, mely hajôn ment Shanghaiig 1878-ban s onnan
folyami hajôkon és ôszvérhâton hatolt Kina belsejébe. Az
expediciô vezetôje és a kôltségek viselôje a nagy Széchenyi fia,
Széchenyi Béla. Legfontosabb târsa Lôczy Lajos, a vilâghiressé
vâlt geolôgus, a magyarorszâgi fôldtani és fôldrajzi egyetemi
oktatâs megalapitôja. Az expediciô nagyon fontos nyelvész
tagja Bâlint Gâbor volt, Kôrôsi Csoma ôta a legnagyobb
magyar nyelvtehetség, akit szenvedélyesen érdekelt a ma-
gyarsâg eredete. Bâlint azonban a szokatlan klimâtôl annyi-
ra megbetegedett, hogy Shanghaibôl vissza kellett fordulnia.
Az expediciô aztân csak a barlangtemplomok vârosâig,
Dunhuangig jutott, 1879-ben, melyet ez az expediciô irt le
elôszôr. Éppen Lôczy Lajos ûtmutatâsa nyomân vezetett egy
mâsik hazânkfia, Stein Aurél hârom kutatôutat, 1901-ben,
1906-ban és 1913-ban Kelet-Turkesztân romvârosaiba és

Dunhuangba. De Stein Aurél a British Muséum megbizotta-
ként, angolként vezette e felfedezô utakat, s a magyar ere-
detkérdés vizsgâlata nem volt célja. Érdeme a Taklamakân-



sivatag szâmos romvârosânak feltârâsa, és sok régészeti lelet
gyûjtése a British Muséum szâmâra. — Tehât — mint Lôczy
Lajos ûtinaplôjâban irja — ôk csak a Gôbi-sivatag legnyu-
gatibb oâzisâbôl, Dunhuangbôl tekinthettek Északnyugat-
Dzsungâria, az ujgurok fôldje felé, ahol Kôrôsi Csoma Sândor
a magyarok ôshazâjât sejtette, s ahova végsô célként tôreke-
dett. De a futûhomokkal boritott orszâgnyi teriileten, a
Taklamakânon, s a pusztai nomâd népek feltâratlan biro-
dalmân nem folytathattâk ûtjukat, igy megindultak visszafelé.

Indulâsom az ujgurokhoz
Utamrôl mâr visszatértem New Yorkba, mikor râjôttem,

hogy ez az idei belsô-âzsiai utazâsom a szâz éwel ezelôtti

Széchenyi-Lôczy expediciô (1879) kifejezett kovetkezménye-
ként jôtt létre. Az események lânca a kôvetkezô. Lôczy
Lajosnak, az expediciô tagjânak a fia, Lôczy Sândor 1942-ben
Kassân a repûlôakadémiânak volt a tanâra. Ott négy erô-
sen magyar érzésû hallgatôt, tisztjelôltet kôzelebbi bizalmas
viszonyba vont maga kôré. Ezeknek, nyilvân apjâtôl hallot-
tak nyomân, azt véste lelkûkbe, ha életiik folyamân valaha
môdjuk nyîlik râ, akkor menjenek el Kelet-Turkesztânba,
az ujgurok hazâjâba, mert az ujgurok nekiink kôzeli roko-
naink. Ezek kôzûl a fiûk kôzûl a jelenleg Montréalban lakô
^CLgy Gyula volt az, akinek sikeriilt 1981-ben Sinkiangba
utaznia az ujgurok fôldjére, miutân Sinkiangot a klnaiak
néhâny kûlfôldi, kôztûk kanadai, lâtogatô csoport elôtt
megnyitottâk. Igy Nagy Gyula volt az elsô magyar, aki oda
eijutott. Az ô beszâmolôjât olvastam egy argentinai kiad-
vânyban fél éwel ezelôtt, melyet azonban alâirâs nélkûl kôzôlt
a folyôirat. Akkor mâr oroszorszâgi, kôzép-âzsiai utamrôl
visszatértem, s a cikkbôl lâttam, hogy Belsô-Âzsiâba meg-
nyllt az ût. Ezutân mâr csak egy heti detektivmunka volt
szûkséges ahhoz, hogy a cikk irôjât felkutassam. Az ût
Sinkiangba a montréali Canada-China Society-n keresztûl vitt,
amelyet rôgtôn meg is lâtogattam. A mâr rég betelt és lezârt
kanadai csoporthoz azonban Nagy Gyula és a montréaliak
kôzbenjârâsâra Kinâbôl kiilôn tâviratilag kapott engedéllyel,
nagy ôrômômre, mégis csatlakozhattam.

Feladatomat jelenleg abban lâtom, hogy âltalânosan
nem ismert vagy egyenesen elhallgatott eredményeket, me-



lyeket utazâsaim és tanulmânyaim sorân felszînre tudok hozni,
valamint sajât helyszînen gyûjtôtt tapasztalataimat szinteti-
zâljam. S ugyancsak, hogy az egymâsrôl nem tudô kutatô-
kat a mâsik eredményérôl tâjékoztassam. îgy észrevettem, hogy
Kinâban a népzene ôsszehasonlîtô tudôsa, Du Ya-xwng, akivel
sikerûlt kapcsolatba lépnem, nem ismeri Bartôk tôrôkor-
szâgi kutatâsi eredményeit. Igy az anyag beszerzésérôl mâris
gondoskodtam, hogy azt Kînâba neki eljuttassam.

S ûgy tûnik, hogy a modem német torténészek eredmé
nyeit ôsszefogô Gôtz Ldszlô sem erôsîtette eddig érveit a
népzenekutatâs bartôki és persze nem a legûjabb kînai ered-
ményeivel. Rôla is fogunk hallani.

Igy tehât — szerény erôfeszîtésûnkre valô kitérés utân —
most e hârom XX. szâzadi és fontossâgban roppant sûlyû
kutatômunka eredményeit kezdem elemezni és egymâssal
ôsszekôtni. Ezek mindegyike mind a tudomânyos kôrôk, mind
az érdeklôdôk elôtt alig vagy egyâltalân nem ismertek.

II. RÉSZ-.
BARTÔK BÉLA A MAGYAR ÉS TÔRÔK NÉPDAL

NYOMÂBAN VIZSGÀLJA AZ ÔSHAZÀT

A tôrôk kormânypârt meghivâsâra, annak kultûrprog-
ramja keretében Bartôk kôzel egy hônapot tôltôtt Torokor-
szâban 1936 novemberében. Ott elôszôr az addig gyûjtôtt
tôrôk népzenét tanulmânyozta ât, majd a megegyezés szerint
hârom elôadâst, valamint hangversenyt is tartott. Az utolsô
tîz napban népdalgyûjtést végzett s egyben tanîtotta a gyûj-
tés helyes môdszerét hârom tôrôk népzenekutatônak.

Ûtja alatt legfôbb târsa és âllandô kisérôje a még ma is
élô Adnan Saygun volt. Gyûjtôûtjuk messze be Tôrôkorszâg-
ba, annak legdélibb részébe, az Eufratesz és a Fôldkôzi-tenger
kôzé vezetett. A tôrôkség yûrùk nevû tôrzse ott nomâd âllat-
tartô életmôdot folytatott a Taurus-hegység déli lejtôin, és
igy a civilizâciô hatâsâtôl mentesen régi eredetiségében élt.
Fôleg ezekhez ment Bartôk Béla eredeti ôsi népdalokat
gyûjteni, bâr ûtjukban néhânyat mâs terûletrôl is feljegy-
zett. Gyûjtô ûtjuk alatt 90-en felûli népdalt jegyeztek fel,
melyekbôl 87 kerûlt részletes elemzésre. Bartôk végezte a
zenei elemzést, târsa, Saygun pedig a népdalok szôvegének



az értelmezését és leîrâsât. Igy kôzel 40 éwel az emlékezetes
gyûjtôût utân a most mâr idôs Saygun professzor eljôtt
Amcrikâba, ahol a Columbia Egyetemen hozzâjutott Bartôk ki
ncm adott kônyvének kézzel îrt bevezetô tanulmânyâhoz és
bsszcfofflalâsâhoz. Ehhez hozzâadta a gyûjtôtt népdaloknak
sajât példânyât, mely Bartôkéval azonos, valamint ezeknek
tovâbbi részletes elemzését, és Bartôkkal valô levelezését.
A naffyalakû kônyv 430 oldal terjedelmû. Az angol nyelvû
munkât 1976-ban Magyarorszâgon adtâk ki. Az ereklye-
szâmba menô rész benne a Bartôk keze îrâsâval készûlt 41

oldalnyi angol nyelvû kiértékelés hasonmâs kiadâsa. A kônyv
tôrôk szerzôje Adnan Saygun, cîme: Béla Bartôk's Folk Music
Research in Turkey. Itt most csak megemlîtem, hogy bâr a
kônyvet az Akadémiai Kiadô adta ki, otthon példânyai nem
kerûltek forgalomba.

S hogy mennyire igyekeznek otthon Bartôk tôrôkorszâgi
eredményeit hozzâférhetetlenné tenni, azt az mutatja, hogy
mint tapasztaltam, még zenei intézetek tanârai és munka-
târsai sem tudnak rôla. De nem ismeri a kônyvet a finnugor
tanszék vezetôje, Bereczki Gàbor sem. Pedig a "Kortârs" cîmû
folyôirat 1982-es jûniusi szâmâban — bâr a cîm elhallgatâ-
sâval ~ bivatkozik râ. Mégpedig éppen Kunszabô Bartôkra
vonatkozô belyes idézetét, melyet egy 1937-es râdiôadâs le-
nyomtatott szôvegébôl vett, dorongolnâ le Bereczki. Bartôk
akkor arrôl beszélt, hogy a 90,gyûjtôtt tôrôk népdal kôzûl 20-
nak van magyar megfelelôje. Erre a megâllapîtâsra hivat-
kozott helyesen Kunszabô. Megjegyzem, rôvidesen meglât-
juk, ho.gy ennek majdnem kétszerese van Bartôk végleges
elemzése szerint. Ezzel szemben mit merészel îrni Bereczki

Gâbor? Azt, hogy a Saygun-kônyvet sajtô alâ rendezô "Vikâr
Lâszlô barâtom szerint" — tehât akitôl ezt ballotta, s maga
nem lâtta a kônyvet — "Bartôk csak hârom dallamrôl beszél".
Félrevezetés ez vagy hazûgsâg? S ha bârmelyik is, ki felelôs
ezért: Vikâr vagy Bereczki?

Bartôk tôrôkorszâgi gyûjtésének eredményei érdekes mô-
don ugyancsak 1976-ban, Amerikâban is megjelentek. A
kônyv szerzôje: Béla Bartôk, cime: Turkish Folk Music from
Asia Minor. Bartôk Amerikâban îrt, de kiadatlan anyagât
a româniai szârmazâsû Benjamin Suchoff rendezte sajtô alâ.



aki a Bartok Archivum jelenlegri kurâtora. Elôdei ebben a
pozîciôban Bdtor Viktor és Serly Tibor voltak. Suchoff Bartôk
eddig kiadatlan roman népzenei gyûjtésére koncentrâlt,
mely ôt kôtetben jelent meg eddig. A tôrôk népzene-kiad-
vâny igen ôrvendetes, talân még kaphatô is a kiadônâl, a
Princeton University Pressnél. Persze, Saygun kônyvéhez
minôségben nem hasonlithatô; Bartôk 41 oldalas tanulmâ-
nya sem hasonmâs kiadâsû, hanem nyomtatva van és szâ-
mos helyen szûkségtelenûl ât van stilizâlva. Példâul Bartôk
egyik fontos érve mindjârt a tanulmâny elején Bartôktôl el-
térôen zârôjelbe van lefokozva. S maga a Bartôk-tanulmâny,
mely oly gyônyôrûen domborodik ki Saygun kônyvében a
legelsô helyen, Suchoffnâl ôsszevissza van vagdalva és részei
messze egymâstôl eltolva, ahol csaknem elvesztik igazi mon-
danivalôjukat. De mindenesetre mégis nagy érték, hogy a
kiadâs napvilâgot lâtott.

Bartôk ôstôrténeti elemzése

De nézzûk Saygun kônyvébôl Bartôk fôbb, ôstôrténelmi
vonatkozâsû megâllapîtâsait, melyeket gondosan magam
forditottam magyarra. Ezek igen nagy fontossâgûak, mert
Bartôk a finnugor nyelvészettel homlokegyenest ellentétes
kôvetkeztetést von le a magyarok eredetét illetôen, mely ha
ismertté vâlik, hosszû tâvon a finnugor elmélet ôsszeomlâ-
sâhoz fog vezetni.

Mindjârt az elsô oldalrôl idézem Bartôk szavait: "Nagy
ôrômmel fogadtam el a meghivâst, mivel mâr régôta kîvân-
tam, hogy a tôrôk népzenét elsôkézbôl megvizsgâlhassam
és kûlônôsképpen, hogy megtudjam, van-e bârmi rokonsâg
az ômagyar és az ôtôrôk népzene kôzôtt. Vâlaszt kapni erre
a kérdésre egyre parancsolôbhâ vâlt, mivel az ôsszehasonU-
tâs egyrészt a régi magyar népzene, mâsrészt a cseremiszek
(mari) és az Oroszorszâg Kazân vidékén lakô tôrôk-tatâr
lakosok népzenéje kôzôtt azt eredményezte, hogy hatârozott
rokonsâg volt megâllapîthatô e kûlônbôzô népek zenéje
kôzôtt".

{Itt Idbjegyzetben a cseremiszekrôl megjegyzi, hogy "a
felsô Volga partjain laknak. Finnugor fajûak, de nyelvuk és
civilizdciôjuk nagymérvû ôtôrôk befolydsnak volt kitéve kb.
1000-1500 éwel ezelôtt".



Ugyanott a kazdni tôrôk-tatârokrôl megjegyzi, hogy
"nyelvûk nagyon kôzeli rokonsdgban van a kisdzsiai tôrô-
kôkéveV\)

Majd Bartôk igy folytatja a szôveget: "Nagyon fontosnak
lâtszott, hogy tudjuk, vajon a tôrôk népzenének van-e ha-
sonlô dallamanyaga, mivel ez messzenyûlô kôvetkeztetésekre
adna lehetôséget".

Bartôk a tôrôk népdalok rendszerezésénél és elemzésé-
nél legfontosabbnak tartja az I. osztâlyt, melyben a dalok
strôfâi négysorosak és soronként 8 szôtagot tartalmaznak,
valamint a II. osztâlyt, melyben a népdalok szintén négyso
rosak, de 11 szôtagosak. Az I. osztâlyba tartozô tôrôk dalok-
rôl ezt mondja a VI. oldalon: "Ha ôsszebasonlitjuk ezeket
a jellegzetességeket olyan régi magyar dallamokkal, melyek
sorai 8 szôtagosak, azt fogjuk lâtni, bogy azok szô szerint
azonosak"..."A tôrôk dallamok legtôbbjének batârozott vâl-
tozatai vannak a magyar anyagban" (VII. o.). S a rendelke-
zésére allô anyag Bartôk szavaival "elegendô bizonyltékot
(evidence) enged meg a legkôzelebbi rokonsâgra vagy abogy
mondanâm, mindkét anyag azonossâgâra. Ez az azonossâg
megdôntbetetlen (irréfutable) bizonyîtéka ezen dallamok
korânak: mely utat mutât vissza Kr.u. a VI. vagy VII.
szâzadba (VIII. o.) Ebben az idôben az anatôliai tôrôkôk
ôsei valabol Eurôpa és Kôzép-Âzsia batârân éltek mâs tôrôk
tôrzsek szomszédsâgâban, a rnagyarok ôsei pedig a Kâspi-
és a Fekete-tenger kôzôtt".

Az elemzésre alkalmas 87 gyûjtôtt tôrôk népdalnak 20%-a
tartozik a 8 szôtagos I. osztâlyba és tovâbbi 23%-a a 11
szôtagos II. osztâlyba, ôsszesen 37 dal; ez 43% (lâsd V. és IX.
old.).

Ôsszefoglalôjdban Bartôk tebât ezt mondja (XXXIV. o.)
e két csoportrôl: "A lâtbatôan legrégebbi, legjellegzetesebb
és legbomogénebb része az anyagnak, mely annak 43%-a,
izometrikus 4 soros dallamokbôl âll 8 vagy 11 szôtagos sorok-
kal Ez anyagnak az a része, mely 8 szôtagos, azonos a régi
magyar 8 szôtagos anyaggal. Ail szôtagos rész kôzeli rokon-
sâgban van a régi magyar janyaggal. Ez mind a tôrôk, mind
a magyar anyagnâl egy kôzôs nyugatkôzép-âzsiai eredetre
mutât és megbatârozza a korukat, mely legkevesebb 1500 év".



Ezzel kapcsolatban egy korâbbi oldalon irja: "Az a tény,
hogy egy ilyen megâllapîtâs egyâltalân lehetséges, ezt a târ-
gyat nemzetkôzi fontossâgûvâ teszi. Mivel nincs mâs eset a
vilâgon, legalâbb is ami szâmomra ismert, mely lehetôvé tesz
egy ennyire megcâfolhatatlan meghatârozâsât a népzene
életkorânak, mely oly sok szâzadra nyûlik vissza" (VIII. o.).

S még egy nagyon fontos megâllapîtâs az, hogy a finn-
ugor népek kôzôtt csak a cseremiszeknél vannak meg a ma-
gyarral rokon dalok, a tôbbi finnugor népnél nincsenek. Ez
azért van, mert a finnugor népek keleti szélén élve a csere-
miszek voltak âllandô kapcsolatban a tôrôk népekkel, melyek-
tôl népzenéjûket âtvették. A cseremiszek kûlônâllâsânak ténye
Bartok bizonyltâsât tovâbb erôsiti (v.ô. I. és VIII. o.).

Saygun kônyvének sajât maga âltal îrt mâsodik részében
ûgy foglalja ôssze ezt a kérdést, hogy "azért, hogy megma-
gyarâzzuk a hasonlôsâgot a tôrôk és magyar dallamok bizo-
nyos tipusai kôzôtt, ténylegesen vissza kell mennûnk abba a
korba, amikor tôrôkôk és magyarok kôzeli szomszédsâgban
éltek egymâssal". Vândorlâsuk sorân aztân a magyarok a
Fekete-tenger északi partja mentén vonultak mai hazâjukba,
mîg a tôrôk tôrzsek a Fekete-tenger déli partjân vonultak
Anatôlia belsejébe (240. o.).

S ide klvânkozik Koddly Zoltân A magyar népzene (4.
kiadâs, 1969) cîmû kônyvébôl vett két idézet. Kodâly ugyan
nem foglalkozott népzeneôsszehasonlltâson alapulô eredet-
kutatâssal, s valahogy a finnugor jârszalagon volt, de mégis
meg kellett âllapîtania a kôvetkezôket:

"A magyar zene kialakulâsânak ûtja sem lehetett mâs,
mint a nyelvé, a népé"— A finnugor népek kôzûl "egyedûl
a finn nép rendelkezik gazdag zenei gyûjteményekkel. Zenéje
azonban annyira tâvol âll a magyartôl, hogy eddig lényeges
egyezéseket kimutatni nem sikeriilt" (17. o.).

S mâsutt: Kifejlôdhetett az ôtfokû hangrendszer egymâs-
tôl tâvolesô népeknél is. "De mâr a dallamszerkezet, frazeo-
lôgia, ritmus ily feltûnô, lényegbeli egyezése nem lehet
véletlen. Itt mâr érintkezést vagy kôzôs forrâst kell feltenni.
Ha ilyeneket talâlunk, egyrészt a magyarsâgnâl, mâsrészt
annak a keleti népkôzôsségnek mai maradvânyainâl, melybôl
egykor a magyarsâg kiszakadt; nem képzelhetô mâsképp,
minthogy mâr a magyarsâg kivâlâsa elôtt is megvoltak az



akkori kôzôsségben, s a magyarsâg nyelvével egyûtt, ôsi
ôrôkségként hozta magâval régi hazâjâbôl. A magyarsâg ma
legszélsô, idehajlott âga a nagy âzsiai zenekultûra évezredes
fâjânak, mely Kinâtôl Kôzép-Âzsiân ât a Fekete-tengerig
lakô kûlônbôzô népek lelkében gyôkerezik" (37. o.).

III. RÉSZ:
GÔTZ LÀSZL ÔÉS A MODERN NÉMET TÔR TÉNETÎR ÔK

AZ EMBER TAN ÛTMUTA TA SA

A magyarsâg ôshazâjât ûj és modem bizonyîtô eszkôzzel,
szerinte meg nem câfolhatô môdon, Bartôk Béla helyezte
elsônek Kôzép-Azsiâba, Turkesztânba, mâsszôval a Turâni
Alfôldre. Érdekes kérdés azonban, vajon melyik az a tôrté-
netîrâs, melynek eredményei mâs kiindulô pontbôl és mâs
ûton, de ugyancsak a Turâni Alfôldre viszik a magyarok
eredetét. Ez a jelenlegi német tôrténedrâs. Ennek eredmé
nyei szintén tôredékes âllapotban voltak szakfolyôiratok cik-
keibe âgyazva 1950 ôta. Az érdem azé, aki ezeknek életet
adott, ôket szintetizâlta, s a maga eredményeivel teljessé tette,
dr. Gôtz Lâszlôé, a jelenleg Ausztriâban, Bées kôzelében lakô
magyar tôrténészé, egyben orvosé. Gôtznek hârom kônyve
jelent meg 1981 és 1982 folyamân. A sorozat cime: KELETEN
KÉL A NAP.

Nem vagyok a felsôfokoknak hive, de Gôtz Lâszlô erôfe-
szkésére, eredményeire, nyelvészeti, tôrténelmi és régészeti
elemzést pârhuzamosan alkalmazô munkâira kénytelen va
gyok a zseniâlis szôt hasznâlni. Az ôsszefûggések, melyeket
feltâr, a legnagyobb fokû tisztelettel és — azt kell mondanom
— csodâlattal tôltik el az olvasôt és a szakembert is, mint
ahogy ezt alkalmam volt tôbb izben tapasztalni.

Elsô kôtete régészeti bevezetéssel kezdôdik. Annak az
elemzését kezdi meg, hogy hatottak Kr.e. a III. és II. évez-
redben a sumér és rokon hurri észak-mezopotâmiai mûvelt-
ségek legyezôszerûen Eurôpâra, a Kaukâzus és Volga-Ural
vidékre, Kôzép-Âzsiâra és Turkesztânra. Hogy talâlhatô meg
a feliilrétegzôdô sumér nyelv bô nyoma az indogermân,
finnugor, szemita és tôrôk nyelvcsalâdokban. A hîrek szerint,
jelenleg befejezéshez kôzeledô 4. kôtetét e témakôr lépésrôl-
lépésre valô elemzésének fogja szentelni. Elsô kôtetében nem



egyszerûen nyelveket vizsgâl és hasonlît ôssze, hanem a nyelv-
csalâdok jelenleg érvényben levé elméleteinek hibâs és gyenge
pontjait târja fel az olvasônak. A nyelvcsalâdok kôzôtt olyan —
eddig fel nem ismert — ôsszefûggéseket mutât be kônnyen
érthetô tâblâzatos môdon, amely felismerés akârmelyik nem-
zetkôzi hîrû nyelvész professzornak bûszkesége lehetne.

A finnugor elmélet kialakuldsa
A modem nyelvészeti tanok kidolgozâsa a mûlt szâzad

elsô felében és kôzepén élte virâgkorât. Ûgy vélték, hogy a
nyelvcsalâdoknak volt egy ôsnyelvûk, melybôl az egyes nyel-
vek a "hangvâltozâsok tôrvénye" szerint kûlônûltek el és fej-
lôdtek tovâbb. S a nyelvek tôrténetét és fejlôdését ezek az
idôben kôvethetô hangvâltozâsok szabjâk meg. A német
Grimm (1848) ismerte fel és dolgozta ki ezeket a "hangtôr-
vényeket" az indogermân nyelvekre, feltételezve egy indo-
germân "ôsnyelvet".

A Grimm-féle indogermân hangtôrvények mintâjâra az-
tân a tôbbi nyelvcsalâd szâmâra is kidolgoztak ilyen hang-
tôrvényeket egy-egy ôsnyelv feltételesézével. A nyelvfejlôdési
elméleteket a finnugornak nevezett nyelvekre, melyekbe a
magyart is belefoglaltâk, éppen a Németorszâgbôl, mégpedig
Grimm gôttingeni iskolâjâbôl importâlt Budenz Jôzsef és
Hunfalvy Pdl dolgozta ki, szintén egy finnugor ôsnyelv fel-
tételezésével. Mivel az indogermân ôsnyelv kialakulâsât Kr.e.
6000 és 4000 kôzé tették, ennek fûggvényeként a finnugor
ôsnyelv meglétét ugyancsak 5000 és 4000 kôzé âllapitottâk
meg. Kôtelezô feltételként kimondtâk, hogy mivel finnugor
ôsnyelv van, finnugor ôsnép is van, melyhez persze a magya-
rok ôseinek is tartoznia kellett. Természetesen a "felsôbb-
rendû" indogermân nyelvtudomâny bekebelezte egész Tur-
kesztânt, a szkîtâkat, szarmatâkat, pârtusokat alap és bizo-
nyîték hiânya ellenére, sôt a forrâsokkal ellentétben. Hogy
jobban érzékeljûk ezeket a roppant idôtâvlatokat, megemlî-
tem, hogy a bibliai Âbrahâm kora Kr.e. 1750-re tehetô, mi
vel ô Hamurabi kortârsa volt és a legkorâbbi sumér vâros-
âllam, Eridu alapîtâsa tehetô Kr.e. 3500-4000 tâjâra.

Csakhogy az tôrtént, hogy mâr a mûlt szâzad végére a
német nyelvészek alaposan megrostâltâk korâbbi elképzelé-
seiket. Nem igy azonban a magyar fînnugrisztika, mely



szigorûan ragaszkodott a leghibâsabb és szâmunkra legked-
vezôtlenebb mûlt szâzad eleji indogennân elképzelésekhez.
Sot, a németek oda fejlôdtek, hogy a jelenlegi évtizedekre
1950 utân elvetették az indogermân ôsnép hipotézisét, és
ûgy lâtjâk, hogy nyelveik nem Kr.e. 6000 és 4000 kôzôtt ala-
kultak ki, hanem csak a 2. évezred folyamân. S akkor is nem
egy ôsnyelvbôl, hanem kiilônbôzô gôcok kôzti népkeveredés
és nyelvi kiegyenlîtôdés môdjâra, nyelvi szôvetségek létrejôtte
sorân. Nem igy azonban a fmnugrisztika. Nem vâltozott az
semmit, nem fejlôdôtt semmit, még mûlt szâzadi tanîtômes-
tere példâjâra sem. Tovâbbra is a tûlhaladott Kr.e. 5. évezred
urâli-finnugor ôsnyelvi elképzelés kényszerzubbonyât hûzza
tagjaira. mely legkevésbé illik a kôzéjûk nem tartozô, legna-
gyobb lélekszâmû 16 milliôs magyarra (G.L. I. és III. k.).

A magyarsàg ôstôrténete
îgy az a kûlônôs helyzet âllt elô, hogy a németek, akik

az egész Kaspi-vidék és Turkesztân tôrténelmét valôban târ-
.gyilagosan és komplex môdon vizsgâljâk, most elemezni kez-
dik a magyarsàg valôdi, az îrott forrâsokkal és mâs segédtu-
domânyokkal osszhangban levô korai tôrténetét.

Persze a magyarorszâgi hivatalos nyelvészek és tôrténé-
szek nem vesznek tudomâst a német munkâkrôl, hiszen azok
a finnugor felépitmény alapjait romboljâk le. Ezeket hozta
felszînre Gôtz Ldszlô kiegészîtve a maga elemzésével és pâ-
ratlan nyelvi ôsszegezô képességével.

Szâmunkra e pillanatban legérdekesebb II. kôtete. Eb-
ben a magyarsàg elsô évezredi kôdôs tôrténetét kezdi kibo-
•gozni. Môdszere kûlônleges. Kivâlaszt Magyarorszâgon a
kôzelmûltban îrt két tekintélyes munkât, melyek a magyar
sàg honfoglalâs elôtti és kôrûli tôrténetét târgyaljâk. Ezek:
Bartha Antal kônyve, cime "A IX-X. szâzadi magyar târ-
sadalom" és Fodor Istvdné "Verecke hîres ûtjân" cimmel.
E kônyveket aztân bonckés alâ veszi, és a kûlônbôzô fejeze-
tekbôl vett, egymâsnak ellentmondô âllîtâsaikat târja elô.
De mint a kulisszâk môgôtti régi dolgok és ôsszefiiggések
ismerôje. râ is mutât az olvasô szâmâra, hogy micsoda nagy
kînban vannak a szerzôk, hogy a mâr felismert tényeket mégis
a tûlhaladott és érvénytelen finnugor dogmâkhoz kénysze-
rîtsék hozzâ. S ennek érdekében még csalâst és hamisitâst



is végeznek, mint pl. Bârczy a Tihanyi Alapitô levél ât'irâ-
sânâl vagy a Halotti Beszéd elemzésénél, (G.L. III. 190. o.),
Benkô pedig olyan magyar szavak finnugorrâ nyilvânîtâsâ-
nâl, melyek egyetlen mâs finnugor nyelvben sincsenek meg.
Gôtz sûlyos birâlata: a finnugorizmus nem mâs, mint tudo-
mânyos kifejezésekbe bûjtatott szemfényvesztés. Egy elavult
hipotézis megmerevedett dogmâit védelmezi, elzârkôzva
minden mâs irânyba mutatô ûjabb felfedezés figyelembevé-
telétôI(G.L. III. 182, 186. o.).

Node, hogy diôhéjban ôsszefogjuk: Gôtz Lâszlô és a német
tôrténészek a magyarsâg nyomait a szarmatâk, a pârtusok és
hunok kôzôtt talâljâk Dél-Turkesztânban, Perzsiâhoz kôzel,
tôrôk népekkel erôsen âtszôtt terûleten. Ez a terûlet kûlôn-
ben az, ahova Csodaszarvas-mondânk vezet és ahova Bartôk
dalai mutatnak. Innen, az eftalita hun birodalombôl a

magyarok Kr.u. 585-ben indulnak el, és a Kaspi-tenger déli
oldalân jônnek fel a Meotisz és Don vidékére. Két mâsik nép,
a bulgâr és a kazâr-szabîr, ugyanezt az utat hasznâlja, sot
kevéssel korâbban, 550-ben az avarok is ezen a Dél-Kaspi
folyosôn jôttek fel. S nagyon lényeges, hogy nyelvileg egy
kûlônâllô csoport meglétét kôvetkeztetik ki, mely a finn-vogul
és a tôrôk-tatâr nyelvek kôzt levô ugor-magyar csoport,
melyben az ugor név itt a valôsâgos népi értelemben van
hasznâlva. Ehhez a csoporthoz tartozô népek az onogur-
bolgârok, csuvasok, magyarok, szabirok, hunok, részben az
avarok és Kr.e. az 1. évezred szkîta, szarmata népei. Itt meg-
jegyzem, hogy nem feledkezûnk meg ezeknek a népeknek
és az ôsi sumérnak és hurrinak a kapcsolatârôl, de ezek
Gôtznek a kôzeljôvôben vârt 4. kôtetében kerûlnek elemzésre.

S ezt a részt, sajnos, egy nagyon sûlyos kôvetkeztetéssel
szeretnénk zârni. Minden olyan nyelvész és tôrténész, avagy
orientalista, aki jelenleg a Magyar Tudomânyos Akadémia
szellemi fegyelme alatt és azzal gazdasâgi fûggésben van,
teljességgel alkalmatlan arra, hogy mûltszâzadi nagy Kelet-
kutatôink munkâjât folytassa vagy elemzés alâ vegye. Ered-
ményeiket a fennâllô tekintély-elv és tudomânyos elôltélet
kôvetkeztében elôre tudjuk. Azok tagadôk.

Csak ônâllô és fûggetlen elmék, legyenek azok hivatâsosak
vagy magas képzettségû autodidaktâk, képesek lényegesen
elôbbrevinni a magyarsâg korai tôrténetének és eredetének



kérdéseit. Hogy példâkat emlîtsek: Blaskovics Jôzsef, észak-
komâromi szârmazâsû prâgai egyetemi tanâr, tôrôk nyelvû
ôskrônikânk, a Tarihi Ûngiirûsz magyarra forditâsâval;
Pûspôki Nagy Péter felvidéki tôrténész a mai Szlovâkiâban,
a morvâk és Szvatopluk honfoglalâskori helyes tôrténetének
fcltârâsâval; vagy a korâbban ismertetett tôrôk Saygun, az
ausztriai magyar Gôtz Lâszlô, avagy a modem német tôr-
ténészek. A magyarorszâgiak kôzûl tôbben értékes részmun-
kât végeznek (neveiket most nem emlîtem), de végkôvetkez-
tetéseiket illetôen a kezûk meg van kôtve, legegyszerûbben
a kôzlés megtagadâsâval.

Az embertan ûimutatdsa

S végûl is az embertan eredményeivel szeretném zârni
czt a gondolatmenetet. A szovjet-észt antropolôgus, Karin
Mark 1970-ben megjelent s a fmnugor népek antropolôgiâ-
jâval foglalkozô munkâjâbôl lâthatô, hogy az embertan so-
sem keresné a magyarok eredetét vogul-osztjâkok kôzôtt, mert
veliik âthâghatatlan a faji kûlônbôzôségiink. Mig ezek az obi-
ugorok a mongol fajhoz, a magyarok az europoid fajhoz
tartoznak. A vogulok és osztjâkok a magyarral rokonithatô
nyelvûkhôz csak nyelvâtvétellel juthattak.

Nézzûnk most egy mâsik embertani érvelést. A kutatô
dr. Tôth Tïbor, a budapesti Természettudomânyi Mûzeum
embertani târânak vezetôje, 1954-ben kezdte meg aspirânsi
munkâjât a moszkvai Lomonoszov egyetemen. Célkitûzése
a honfoglalâskori csontvâz-anyag egyeztetése volt a Volga-
kônyôk, Kâma-vidék egyidejû finnugor csontanyagâval, azaz
a nyelvészeti alapon feltételezett âllitôlagos ôshaza ember
tani leleteivel. Tôth azonban ôszinte tudôs. Hadd idézzûnk
vele készîtett moszkvai és budapesti interjûkbôl, amelyekben
a Volga-kônyôk finnugor és a honfoglalâskor magyar csont-
anyagâra hivatkozva ezt mondja: "Az ôsszehasonlitott csont-
anyagok teljesen eltértek egymâstôl, viszont talâltak mâs és
szintén meglepetésszerû egyezést" (Magyar Nemzet 1968,
mâjus 1). "A honfoglalô magyarok az i.e. 7. szâzadtôl az i.u. 4.
szâzadig fennâllt szkîta-szarmata birodalom egykori népeivel
mutatnak olyan embertani hasonlôsâgot, amelyet nem lehet
viszont kimutatni az Ural mentén élt finnugor népek ugor
âgâval" (Magyar Hirlap 1968, jûlius 27). Ez volt mondani-



valôjânak magva 1965-ben Helsinkiben, a II. Finnugor
Kongresszuson.

Hârom évvel késôbb az UNESCO Kôzép-Âzsiai Kusân
Szimpôziumân ezt még azzal is kiegészîtette, hogy a magyar-
•sâg embertani kialakulâsa a Kaspi-tenger északi térségében
mâr Kr.e. az I. évezredben megkezdôdôtt s az egész kusân
korszakban tartott, mely tudjuk, hogy Kr.u. a III. szâzadig
nyûlott.

De Tôth Tibor — mondhatni, mâsodik Juliânusként - a
finnugor nyelvészet szâmâra még mâs, sokkal kényelmetlenebb
felfedezéseket is tett. A halott csontok ûtmutatâsa alapjân
kutatni kezdte az élôket. Kôzép-Âzsiâban, és szovjet Kazah-
.sztânban egy, mîg Uzbegisztânban az Amu Darja, azaz Oxus
mentén hârom telepûlést talâlt, melyek neve Madzsar vagy
Madjar. Egyet éppen Bokhara és Szamarkand kôzôtt, neve
Madzsar Kislak. De mâs kôzeli falu lakôi is magyar torzsbe-
liek, egy szomszédos helységé pedig jâszoknak ismerik ma-
gukat. Mâs forrâsokbôl régebbrôl ismert, hogy a Kaukâzus-
ban is volt Magyar nevû vâros. Hagyomânyaikbôl ezek a
kôzép-âzsiai emberek ûgy tudtâk, hogy a Nyugatra kôltôzôtt
magyarokkal azonos szârmazâsûak, bâr nyelvûk ma mâr
ûzbég és kazah. Es dr. Tôth Tibornak ezekrôl a felfedezé-
seirôl szôlô tudôsîtâs nem mâsutt jelent meg, mint a buda-
pesti Magyar Nemzet 1968 nov. 7-i szâmâban.

Az ûjsâghlrek tâjékoztattak arrôl is, hogy a Kazah
Tudomânyos Akadémia és az ûzbég sajtô nagymértékben
tâmogatta Tôth Tibor tudomânyos munkâjât. Tovâbbâ
arrôl is hîrt adtak, hogy kônyve 1968-ban Alma-Atâban,
Kazahsztânban fog megjelenni. Egy dolog azonban mégis
aggasztô. Nincs tudomâsunk arrôl, hogy ez a munka valôban
meg is jelent. Az mindenesetre biztos, hogy magyar kiadâsa
nem lâtott napvilâgot. Persze, soknak igen erôs fejfâjâst oko-
zott volna egy ilyen kônyv megjelenése.

S harmadik forrâsként itt most rôviden hivatkozom a
Forràs dmû kecskeméti folyôiratnak arra az I98I-es (11.sz.)
ôsszefoglalô embertani cikkére dr. Henkey Gyula tollâbôl,
amely bemutatja, hogy a honfoglalâskori koponyâkat ele-
mezve azt talâltâk, hogy azok 46%-a tôrôk és szarmata ele-
mekkel kapcsolatba hozhatô turanid, pamiri és elôâzsiai
tipus és csak 16.7%-a a finnugor réteggel kapcsolatba hoz-



hatô urâli és keletbalti tîpus. A tôrôkôs elem tehât hâromszor
naçyobb. Az arâny még nagyobb a tôrôkôs elem javâra a
jeienlegi palôc vagy alfôldi magyar falvak lakossâgânak
elemzésénél: 41 % tôrôk és szarmata tipust, 37% erôsen kevert
meghatârozhatatlant s csupân 4% finnugor és szlâv jelleg-
egyùttest mutât ki, nem térve most ki az elemzés teljes szâ-
zalékos eredményére.

Az eddigiek ôsszefoglaldsaként azt lâtjuk, hogy szâmos
tudomânyâg eredményeibôl, egybehangzôan illeszkedik ôssze a
magyar ôstôrténet mozaikja, amely természetesen sok tovâbbi
elemzést igényel, lévén ez csak kezdet. De eddig is azt lât
juk, hogy Bartôk népzene-ôsszehasonlîtâsa, a németek ûj
eredményei a nyelvészet és tôrténelem terén, magyar és szovjet
antropolôgusok munkâja, a most nem részletezett, de igen
lényeges néprajzi jellemvonâsok s végûl krônikâink és a Cso-
daszarvas-mondakôr, nem a Volga-kônyôk felé, hanem egy
behangzôan Kôzép-Âzsia felé, a Turâni Alfôldre, a hunok
2. birodalmânak szînhelyére vezetik a magyarsâg kôzvetlen
honfoglalâs elôtti tôrténetét Kr.u. az elsô évezredben. De
tudnunk kell, hogy ez irânyban elindulva sok keresni valônk
van a még tâvolabbi évezredekben is.

IV. RÉSZ:
DU YA-XIONG KINAINÉPZENE-KUTA TÔ

A MAGYAROKEREDETÉRÔL

îgy térûnk most râ belsô-âzsiai ûtam legfontosabb ered
ményére, a kînai ôsszehasonlltô népzene-kutatôval, Du Ya-
xfong-gal (Pinyin betûzés; ejtsd kôzelîtôleg: Tu Ya-szjung) valô
kôzvetlen kapcsolat létesîtésére. Du Pekingben a Conser-
vatory of Chinâ-n, azaz a Kînai Zenemûvészeti Fôiskolân tanlt
és annak ôsszehasonlltô népzene-kutatôja, aki jelenleg a
magyarsâg zenei anyanyelvén keresztûl annak ôsi kapcsola-
tait vizsgâlja. Csak mlg eddig mindig, és Bartôk is Magyar-
orszâg felôl indul és ér el Kôzép-Azsiâba, a tûrkôk és hunok
egykori birodalmâba, addig a sors nagy fordulataként most,
1982 és 1983-ban a kînai "ethnomusicologist" Du Ya-xiong a
hunok ôshazâjâbôl, Ujguriâbôl indul nyugatra és keresi a
hun zene nyomait a magyar népdalban.



Kapcsolatunk onnan induit, hogy ali.ç hogy a Canada-
China Societyval felvettem a kapcsolatot belsô-âzsiai ûtam
érdekében, egy magyarorszâgi baârtomtôl Xcrox-mâsolatot
kaptam az "Elet és Tudomâny" ez év februâr 18-i szâmâbôl
az ujgurokrôl. A rôvid cikk cime: "Rokon vonâsok magyar
és jugur népdalokban". Alcîm: A hun: "Ôsi forrâs?". Mon-
danom sem kell, hogy ugyanazon az oldalon a cikket rôgtôn
kôvette egy mâsik, s hogy lehûtse a kedélyeket, cime: "Nyelvi
kapcsolat nincs". Az utôbbi cikk szerzôje felvilâgosîtô magya-
râzatâban, tipikusan kôdôsîtve ugyan beszé! a nem egészen
9000 lélekszâmû, kôzépkori ujgur ieszârmazott, jelenlegi
/(igwr-rôl. de meg sem emlîti a kôzépkori ujgurok mâsik le-
szârmazottjât, a jelenleg kôzel 7 milliôs lélekszâmû, azonos
nevû ujgurt, amelyrôl az egész Sinkiangot Ujgur Autonôm
Tartomânynak nevezték el. Az Elet és Tudomâny jugur-hun
cikkének irôja forrâsként a "Beijing Review" pekingi angol
nyelvû hetilapra hivatkozott, ahonnan rôvid bôvitéssel ât-
vette a cikket. Nagy Gyula montréali barâtomon keresztûl
rôgtôn a Canada-China Societyhez fordultam, hogy szerez-
zék meg nekem a pekingi folyôiratot. Ez hamarosan sikerûlt
is, sot rôgtôn levelet îrtak a folyôirat szerkesztôségén keresz
tûl. a cikkben emlîtett kutatônak. Du Ya-xiongnak, jelezve,
hogy Kinâba megyek és ôrûlnék, ha talâlkozhatnânk. Az
ilyen kerûlô ûton menô levélnél elkerûlhetetlen késlekedés
miatt, mire a zenetudôs vâlasza Montréalba érkezett, csopor-
tunk mâr elindult. Mâsodik levelében, mely még mindig
Montréalon keresztûl, de mâr nekem szôlt, elôszôr is kûldte
nagy kinai nyelvû dolgozatânak âltala legépelt angol nyelvû
absztraktjât, mely dolgozatot 1982-ben olvasott fel Pekingben
a 2. Orszâgos Népzenekutatâsi Konferenciân (National 2nd
Annual Meeting of Ethnomusicology, Beijing, 1982 aug.
10-19). Levelében éppen csak megemlitette, hogy elôadâsât
kôzôlte a China Music cimû kînai szôvegû folyôirat. De nem
azért vagyunk New Yorkban, hogy némi kitartâssal egy ilyen
folyôiratot, még ha netân csak egy van is belôle, meg ne
lehessen talâlni. Néhâny nap mûlva azutân, hogy a Columbia
Egyetem kelet-âzsiai szakkônyvtârâba mentem, hogy a kînaiul
îrott cikkrôl mâsolatot kapjak, bemutattak egy fiatal kinai
nônek, a szakkônyvtârosnak, aki mellesleg 13 évig lakott a
kôzelmûltban Magyarorszâgon. Nem tudok eléggé hâlâs lenni
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neki, hogy jôvoltâbôl 3 ôra mûlva a teljes cikk magyarra
fordîtva a kezemben volt. Ugyhogy ebbôl fogjuk majd âtte-
kinteni a kînai népzene-kutatô mondanivalôjât.

Az események azonban tovâbb peregtek. Jûlius elején
angol nyelvû levelet kaptam Du Ya-xiongtôl, melyben tôbb,
mindnyâjunkat érdekiô dolog van.

"Nagy szivesség volna tôled — îrja —, ha az emiîtett
kônyveket elkûldenéd. Nagy segitség volna kutatômunkâm-
ban. El tudnâd kûldeni ôket, amilyen gyorsan csak lehet?
Elhalasztottam szabadsâgidômet jûlius 20-ig".

"Sok feljegyzés van a hunokrôl kînai tôrténelmi forrâsok-
ban. Elôszôr is elkûldôm neked Mr. Qj Si-ho tôrténész 1977-
ben îrt cikkét, cîme: "A hunok vândorlâsa nyugatra és tetteik
Eurôpâban". A mâsik tanulmânynak, amit kûldôk, a cîme:
"Hârom fontos nemzetiség és ezek nyelve Kôzép-Âzsiâban".

"Az utôbbinak szerzôje egy ujgur tôrténész, aki egyik
hivatkozâsâban ezt mondja: "A kôzépkori ujgur a hunokhoz
tartozik. Mikor a hunok Eurôpâba érkeztek, két ujgur tôrzs
volt a hunok kôzôtt. Attila volt az uralkodôjuk, a hunok
kânja".

"Ha bârmi informâciôra vagy kînai forrâsra szûkséged van,
ôrômmel leszek segîtségedre. Biztos vagyok abban, hogy a
te Âzsiâban végzett mozgâsod helyes. És ûgy vélem, Bartôk
Béla nagy zeneszerzô és nagy ôsszehasonlîtô népzene-tudôs.
Nagyon szeretem zenéjét és a mûveit. Mindnyâjan a legna-
gyobb megbecsûléssel vagyunk irânyâban. Kûlônben készûlôk
îrni egy dolgozatot, hogy ôsszehasonlîtsam Kîna északi ki-
sebbségeinek népdalait és a magyar népdalokat. Ûgy hiszem,
nagyon kôzeli rokonsâgban vannak. Ha megjelenik, kûldôk
belôle egy példânyt. Remélem, a jôvôben talâlkozni fogunk.
S ha legkôzelebb Kînâba jôssz, igen meleg fogadtatâsban
foglak részesîteni".

Du Ya-xiong

Itt megjegyzem, hogy a két fentemlîtett cikk, valamint Du
dolgozatânak egy eredeti folyôirati példânya egy napra râ
meg is érkezett. Mivel kînai nyelvûek, e pillanatban csak Du
sajât cikkérôl tudok beszâmolni, amely mâr magyarra van
fordîtva.



Mit mond Du Ya-xiong a magyarok eredetérôl?
Du dolgozatâbôl megtudjuk, hogy a kôzépkori ujgurok-

nak, akik a Selyem Ût legnagyobb virâgzâsa idején, a magyar
honfoglalâs szâzadânak, tehât a IX. szâzadnak az elején voltak
batalmuk tetôpontjân, jelenlegi utôdai a Sinkiangban lakô
kôzel 7 milliô lelket szâmlâlô ujgurok, valamint a szomszédos
Gansu tartomâny Sinkianggal hatâros terûletén a ma mâr
kis létszâmû yugurok, akiknek szâma nem egészen 9000. Ezeket
pontosabban sdrga ujgurok-mk hîvjâk, yugur neviik csak
az ujgur hangvâitôs vâltozata.

Du Ya-xiong elemzése szerint a sinkiangi ujgurok zenéjét
a Selyem Ut mentén idegen, fôleg perzsa és arab befolyâsok
is érték, de a jôval elzârtabb teriileten élô sârga ujgurok, a
yugurok zenéje érintetlenebb maradt. Ezt a zenét, mely îgy
a legôsibb formâjû maradt, vizsgâlta éveken keresztûl.
Osszevetette az ujgurral, a tûrk rokonok, majd a szélesebb
kôrû altâji népek — mint a mongolok és tunguzok — zené-
jével, valamint a magyarral. Es megâllapîtotta, hogy a ma-
,Çyar népdal szerkezete nagyon kôzel van a yugur népdalé-
hoz. Véleménye szerint a két hasonlô pont a magyar és a
yugur népzene kôzôtt: 1. a rôvid-hosszû ûtemtîpus — erre
példaként a "Felszâllott a pava" kezdetû dalunkat emlîti és 2.
a népdalok ereszkedô menete. Ugyanûgy, ahogy a yugur
tnegôrizte az ôsi jelleget, a magyar Eurôpâban sok idegen
néptôl kôrûlvéve szintén megôrizte az ôsi jelleget.

Aztân Kodâly finnugor, vogui szârmaztatâsâval szembe-
szâll, szerinte Kodâlynak nem sikerùlt âllitâsât bizonyîtani. Du
is râmutat — emlékezzûnk vissza csakûgy, mint Bartôk —,
hogy a cseremisz azért hasonlît a magyarra népzenéjében,
naert tûrk behatâsok érték. Szerinte: "a helyes konklûziô az
lenne, hogy a magyar népdal ôsi szakaszâban az altaji nyelv-
csalâdhoz tartozô tûrk nemzetiségekkel volt kapcsolatban,
nem pedig az urâliakkal."

"A hunok — folytatja — i.u. 91-ben hagytâk el Kina
északi sîksâgait és Nyugat felé mentek. Elhoztâk a hun nép-
dalokat Eurôpâba és azok fennmaradtak. Es ezért a yugur
népdal és a magyar népdal kôzti kôzôs elemek még elmené-
sûk elôtt alakultak ki...és mivel tûrkôk és hunok nagyon szo-
ros kapcsolatban éltek a yugur és az ujgur nemzetség ôsi
csoportjaival a Dingling (ejtsd: Tingling; Kr.e. 500 - Kr.u.
200) és a Chile (ejtsd: Csilô; Kr.u. 200-600) néppel, nyelvuk



nagyon kôzel volt egymâshoz. Ezért a yugur népdalokban
megmaradt ôsi elemek nemcsak a Dingling, Chile és ujgur
népdalok jellegzetességei, hanem tûrk és hun népdalok sajât-
sâgai is." S most jôn cikkének a végkonklûziôja: "Kodâly és
Bartôk a tôrténelmi lehetôségek korlâtozâsa miatt nem
târgyaltâk a hun zene hatâsât a magyar népzenére, de a hun
zenekultûra valôban a magyar népzenének egyik forrâsa és
ezért szûkséges, hogy Kodâly konklûziôjât kipôtoljuk. Bartôk
lelke az égben nagyon fog ôrùini ennek".

Ordos puszta taldnya
Egy 30 éve megoldatlan rejtély

Ehhez a témâhoz kîvânkozik egy 50 évvel ezelôtt feltûnt,
de azôta is megoldatlan problémânk, Ordos pusztai kapcso-
latainknak a kérdése. 1933-ban a magyar râdiôban is szô volt
rôla, majd 20 éwel késôbb, a Katolikus Magyarok Vasârnap-
jânak 1953 âprilis 19-i szâmâban SzajkôJôzsef magyar jezsuita
arrôl szâmolt be, hogy kînai szolgâlata idején, 1933-ban, ôt
olyan nyelven szôhtotta meg a francia Licent pâter, ami ôsi
magyarnak mondhatô nyelvnek lâtszott. A francia pâter mâr
régen vârta az alkalmat, hogy magyarral talâlkozzék. Ezutân
elmondta, hogy ezt a nyelvet âsatâsai sorân, a Sârga-folyô
kanyarâban tanulta egy kb. 2 milliô lélekszâmû, âllattenyésztô
lovas néptôl. A terûletet Ordos-nak nevezik, s a népet magât is.
Szajkô pâter a magyar kormânytôl 1936-ban megbizâst
kapott, hogy târja fel Ordos tôrténetét és nyelvét, ezt azon-
ban megakadâlyozta a Kina és Japân kôzt kitôrt hâborû. A
terv sosem lett végrehajtva.

Ordos puszta, melynek kînai nevét megtalâltam, az Mu-us
Shamo, a Hoang-ho, azaz Sârga-folyô nagy északi irânyû
fordîtott U kanyarâban fekszik, félûton Peking és Lanzhou
(ejtsd: Lândzsou) kôzôtt. Persze, ott megâllni nem tudtam,
csak âtrepûltem felette. A Sârga-folyôt Lanzhou-nâl lâttam
és fényképezhettem épp a kanyar kezdeténél, mely vârost a
nagy észak-kînai lôsz-vidéken a Széchenyi-Lôczy expedîciô
is érintett. Még 1917-ben itt épûlt az elsô hîd ezen a folyôn.
Épp a hld kôzelében hârom tibeti lâmât is lâttunk az utcân
kétrészes, vôrôs és barna csuhâikba ôltôzve. Tôbb turista-
vezetôtôl is érdeklôdtem hasztalan, s a nagy lanzhoui
mûzeumban sem talâltam Ordosrôl valamit is. Ûgyhogy re-



ményem most Du Ya-xiong-ban van, ki Kîna kisebbségeinek,
mûltbeli hun és tûrk kapcsolatainak ismerôje és vizsgâlôja,
hâtha fcl tudnâ derîteni, van-e ezeknek a hîreknek alapja.

V. RESZ:

ÉLMÉNYEIM KÎNÀBAN
ÛTBANAZ UJGUROKFELÉ

Kina belsejébe vezetô utazâsom sok meglepetéssel szol-
gâlt. De hadd mondjam el, mi volt szâmomra a legelsô meg-
lepetés. Repùlônk ûtvonala olyan szerencsésen vitt, hogy
ragyogô napsûtésben, felhô nélkûli idôben hûztunk el az
Aleutâk hosszû lâncot formâlô kicsi szigetei mellett. Az Ale-
utâk lânca az ôsszekôtô kapocs Alaszka és az âzsiai Kamcsatka
félsziget kôzôtt. Tôlûk északra van a kontinensek kôzti âtjârô, a
hîres Behring-szoros. Ezek a most csillogô hôval és jéggel
borîtott északi gyôngyszemek formâltâk azt a fôldnyelvet
10.000-nél tôbb évvel ezelôtt, amelyen keresztûl az indiânok
Azsiâbôl Amerikâba vândoroltak.

Ûtunk egy félnapos megâllôval Japânon vezetett keresz
tûl s a pekingi gép indulâsât vârva, alkalom nyilott arra,
hogy sok mâs âjtatos imâdkozôval egyûtt, cipôinket levetve
részt vegyek egy buddhista istentiszteleten hatalmas pago-
dâjukban. Hûsz szerzetes végezte a szertartâst, ôriâs gongo-
kat kongatva s egy szférâk zenéjére emlékeztetô muzsikât
kîsérve. Lâtni lehetett, amint megforgattâk a szent fûstben
a hîvek âltal odanyûjtott ételeket, târgyakat. Mindenki na-
.gyon komoly és âjtatos volt.

Rôvid tokiôi megâllâsunk utân Pekingbe érve ott 4 és
14 napot tôltôttûnk. Természetesen lâttuk a nem minden-
napi vâros kimagaslô nevezetességeit, s egy-egy félnapot tôl
tôttûnk a kmai csâszârok nyâri palotâja terûletén, majd a
csâszâri idôkben a halandôk szâmâra tiltott vârosrészben, a
téli palotâban. Megmutattâk a Mao Zedong mauzôleumot —
ezt csak kivûlrôl —, az Ég Templomât, az âllatkertben a
pandât, az illatos hegyet, hîres vendéglôket és sok mâs neve-
zetességet.

Nagyon kellemes és szép idônk volt végig. Peking Phila-
delphiâval van azonos fôldrajzi szélességen és a hômérséklet
nagyrészt ugyanaz volt, mint amikor elindultam New York-



bôl. Kîna belseje felé mégis, bar lényegileg ugyanazon a szé-
lességen maradunk, a sivatagok felé haladva az idôjârâs lé-
nyegesen melegszik. Ugyhogy Sinkiangba legjobb tavasszai,
âprilis-mâjusban, vagy ôsszel, szeptember-oktôberben men
ai. Az utôbbi azért jobb, mert akkor érik a gyûmôlcs. Shanghai
aztân Észak-Floridâval van azonos szélességen, tehât mâjus-
ban kellemes volt az idô.

A Nagy Fal
A Pekinghez hârom ôra autôûtra levô Kînai Nagy Fal-

nâl is jârtunk gyônyôrû, nyârias idôben. A 6000 km hosszû
falat tôbbszâz éven keresztûl a hun birodalom ellen épitet-
ték védekezésûl. Részleteit mâr Kr.e. az 5. szâzadban kezd-
ték épiteni, és Kr.e. 210-re nagy erôfeszitéssel a részeket mind
ôsszekôtôtték, bar a dinasztia ebbe belebukott. Peking kôr-
nyékén a fal 8 és Vé méter magas, de mâsutt lehet alacsonyabb
is, mig szélessége kôzel 6 méter. En mindig azt gondoltam,
hogy a fal tetején kocsikkal lehet kôzlekedni, de ez nem îgy
van. Elôszôr is a fal hegyre fel, hegyrôl le vonul. Néhol olyan
meredek, hogy az embernek ûgy kell mâsznia, mint egy hegyet.
Aztân 100 méterenként ôrtornyok vannak két olyan keskeny
âtjârôval, hogy egy-egy ember fér ât csak rajta és tân nehe-
zen ât lehet hûzkodni egy lovât. Tehât ott kocsikkal vagy
lôhâton menni nem lehet.

Ahogy a falon âlltam, elmerengtem észak felé, és tôbb
fényképet vettem a zôld hâtû dombokrôl és vôlgyekrôl, ahol
a mi népeink, a hunok és tûrkôk, majd késôbb a mongolok
lovainak patâi dobogtak tôbb mint két évezreden ât.

A szorgalmas kînai persze sohasem volt lovas nép, de a
jelenben annâl inkâbb biciklis. Mindenki sôtétkék munka-
ruhâban, esetleg katonai zôld szînû munkaruhâban van.
Egy kôzépszûrke munkaruha mâr ritka, és azt mâr kifeje-
zetten elegânsnak éreztem. A fiatal ujgur idegenvezetônkôn
volt ilyen, szép szûrke kockâs flanell inggel. Igazân ritka
elegancia volt ott. Ellenben az furcsânak hatott, hogy Kinâ-
ban, mâjusban, egyetlen nôt nem lâttam szoknyâban, még
a nagyvârosokban sem. Csak az ujgurok kôzt lâttam egy-egy
nôt szoknyâban a szônyeggyârban, de utcân is. De valôjâ-
ban Klnâban hozzâszoktak az egyenruhâhoz. Hisz pâr évti-
zeddel a kommunizmus elôtt a kôzembernek pl. csak barna



ruhât volt szabad hordania, a szellemi foglalkozâsûnak mas
szînût és îgy tovâbb.

A kinai ember hdrom kivànsâga
Megtépte, de tân megacélozta ôket sajât tôrténelmûk.

A terùletek kiskirâlyai vagy a provinciâk urai âllandôan véres
hâborûkat vîvtak egymâs ellen. Az évezredek folyamân mindig
nagyon olcsô volt Kînâban az emberi élet; mindegy, hogy
szegény vagy gazdag volt-e valaki. A jelenben a kînai dolgozô
embernek, mivel ott az alacsony bérezési rendszer van egye-
temesen érvényben, hârom Idvânsâga van. Egy bicikli, egy
karôra és egy televiziô. S bâr egy bicikli ara ott 80 dollar,
amely egy jô munkâsnak két hônapi keresete, mégis Peking-
ben a 2-2 sâvos ûttest fele telis-tele van biciklisekkel, ami iga-
zân érdekesen kûlônôs lâtvâny volt szâmomra. Viszont ezért
az autôk âllandôan tûlkôlnek. De kûlônben egész Kînâban
âllandôan tiilkôlnek az autôk és sportot ûznek abbôl, hogy
nem engedik egymâst elôzni teljesen forgalommentes utakon
sem. Az elôzés mindig harc.

Egy mâsik élményszerûen megdôbbentô lâtvâny volt Peking
fôterén Sztâlin hatalmas képe Marx, Engels és Lenin târsa-
sâgâban. Mao Zedong nincs kôztiik, de legalâbb nincs kirakva
a mauzôleumbôl, mint Sztâlin a Szovjetben. Mint a kinaiak

tapintatosan megjegyzik: igen, hât Mao elnôk kôvetett el
hibâkat. Azt azonban érdekes volt hallanom két idegenveze-
tôtôl is, hogy olvastâk az ûjsâgban, hogy az 56-os magyar for-
radalmat a kînai marxizmus "rehabilitâlta", és ôk marxista
szempontbôl azt haladô forradalomnak, nem pedig elîtélendô
ellenforradalomnak tartjâk. Mondtam is az egyik vezetônek,
hogy pedig Kîna volt az, amely a magyar forradalom leveré-
sét Moszkvâban annak idején kôvetelte. Azt mondta, hât
tudja. S még azt is emlîtették, hogy Nagy Imrérôl is olvas-
tak. Igy nyilvân Nagy Imre kivégzésének 25. évfordulôja
alkalmâval kerûltek ezek a kérdések ûjabb kiértékelésre.

Keresem Du Ya-xiongot
Pekingben volt az, hogy a rendelkezésemre âllô csekély

adat birtokâban megkîséreltem megtalâlni Du Ya-xiongot.
Ez ott nem sikerûlt, pedig ketten is segîtségemre voltak.



Ho.çyan? Elmondom. Kînâban mâjus 1. valôdi iinnep.
E.çyâltalân nincs felvonulâs, hanem teljes munkaszûnet, sot
mâjus 2. is az, mely az ifjûsâg napja. Mindenki âllatkertet,
csâszâri palotâkat, mûzeumot néz vagy kirândul a Nagy
Falhoz, akâr csak mi. Aprilis 30-ân, a megelôzô este szép
kultûrprogramok vannak. Egy ilyen volt a mi nagy hotelunk-
ban is a kûlfôldiek szâmâra, angolul jôl beszélô bemondô-
val. A mûsor érdekessége szâmomra az volt, hogy fellépett
az a fiatal kinai énekesnô, aki tavaly, 1982-ben Budapesten
a Kodâly-Erkel Nemzetkôzi Enekversenyen megnyerte a fiatal
énekesek szâmâra kiirt kiilôndîjat. Kûlônben a nagydîjat
szintén kînai nô nyerte: egy szoprano, ami Kîna szâmâra e

téren ôriâsi esemény. Kînai ugyanis, de egyâltalân âzsiai,
sosem nyert még elsô dîjat nemzetkôzi enekversenyen. Elô-
adâs utân a szînpad môgé siettem és rôgtôn meg is talâltam
az angolul tudô mûsorbemondôt. Ô kûlônben a "Radio
Peking" angol nyelvû programjânak a munkatârsa volt. Mikor
mondtam, hogy én meg egy New York-i râdiônak vagyok a
munkatârsa, rôgtôn megvolt a szimpâtia és az ôrôm. Rôgtôn
be is mutatott a fiatal énekesnônek, kinek neve Weii Yanqing
Gancsing). Tôlùk érdeklôdtem a népzene-tudôs. Du Ya-xiong
utân. Ôrômmel igérték és igyekeztek segîtségemre lenni ab-
ban, hogy a zenekutatôt a kôvetkezô nap ûzenetemmel el-
érjék. De ez nyilvân a két râkôvetkezô ùnnepnap miatt meg-
hiûsult. Kînâban ugyanis az embereknek âltalâban nincs
ma.gântelefonjuk, s szâmomra bâmulatos dolog az, hogy senki
sem hasznâlja az otthoni cîmét. Mindenki a munkahelyi cîmét
adja meg. Szôval el kellett hagynom Pekinget a nélkûl, hogy
Du Ya-xionggal akkor megismerkedhettem volna. Késôbb
azonban levélben sikerûlt élénk kapcsolatot létesîtenem vele.

Ujgur népmesék Naszreddinje
Pâr szô kônyvekrôl. Bôngészve a hotelban levô angol nyelvû

kônyvesboltban, igazân ôrômmel fedeztem fel angolul az
"Ujgur népmesék Kînâbôl" cîmû, minden oldalân rajzzal
illusztrâlt, igen szép kônyvecskét. Naszreddin effendi rôvid,
humoros kalandjai vannak ôsszegyûjtve benne. Naszreddin
egy Ludas Matyi jellegû mesealak, nemcsak az ujgurok, de
az egész mohamedân tôrôk vilâg legnépszerûbb mesehôse,
ki mindig a szegény ember pârtjât fogja a pôffeszkedô gaz-



daef.çal szemben. Kûlônben Buhara fôterén, Szovjet-Tur-
kesztânban hâromszoros ember nagysâgû szamâron baktatô
bronz szobra van felâllîtva. Vettem par példânyt a kônyvbôl,
hogy ajândékba is vihessek belôle barâtaimnak. Aztân ûjra
visszamentem még tôbbért, aztân ûjra. Mikor negyedszer
mentem, a kiszolgâlô lâny mâr nevetett. Otôdszôrre mâst
kûldtem magam helyett, de akkor egy tucaton felûl voltam. S
ezt azért tettem, mert a marxizmusban jâratos lévén attôl

tartottam, hogy késôbb Ûrûmcsiben, Ujguria fôvârosâban
nem fogom megtalâlni a konyvet. Ûgy is volt. Ûrûmcsiben
tôbb konyvesboltban kerestem, de shol sem talâltam. Csak
Pekingben és Shanghaiban volt.

S ha mâr Shanghai neve feljôtt, megemlîtem, hogy
Pekingben kezdôdôtt Kînâban az ûtunk, s Shanghaiban
fejezôdôtt be. Az ôsszes tôbbi âllomâsunk az egykori nagy
Selyem Ûtnak a jelenlegi Kma terûletére esô szakaszât kôvette,
kivéve a szovjet hatâr kôzelében fekvô Kashgar és Kucsa
vârosokat. ahova turistâk nem mehetnek.

A tôrlénész 2000 évesfeljegyzéseia hunokrôl
De Shanghaibôl szeretnék egy érdekes hun vonatkozâsû

epizôdot megemlîteni, még egyszer visszatérve a kônyvekre.
Az egyik idegenvezetô, aki a Idnai tôrténelemben nagyon
jâratos fiû volt, hîvta fel a fîgyelmemet egy érdekes kinai
tôrténelmi munkâra, melyre a shanghai-i konyvesboltban
bôngészve szerencsére râtalâltam angol fordîtâsban. A kônyv
cime "A tôrténész feljegyzései", szerzôje Szuma Chien (ûj
pinyin âtîrâssal: Sima Qjan (ejtsd: Szima Csien), aki Kr.e.
145-ben szûletett. Hatalmas tôrténeti munkâjât, melyhez
egész életén ât gyûjtôtte az anyagot, 55 éves korâban fejezte
be. Az angol kiadâs szemelvények formâjâban a teljes munka
egynegyed része.

Olvashatjuk benne a szerzôt megelôzô fél évezred tôrté-
netét, a Kr.e. 551-ben szûletett Konfuciustôl a maga idejéig,
Kr.e. az 1. szâzadig. Kûlônben egyetlen tragikus epizôdot
megemlitek Sima Qjan, a tôrténész életébôl. Élete delén,
Kr.e. a 2. évszâzad végén ôt sûlyosbodô bûntetés volt kiszab-
hatô Kînâban: 1. fizikai megbélyegzés, 2. orrlevâgâs, 3. egyik
lâbat levâgjâk, 4. kasztrâlâs, 5. lefejezés.

Sima Qjan, mint fô csâszâri tôrténész, egyik hunok ellen



balszerencsés kînai tâbornok kiértékelésében erôs ellentétbe

kerûlt a kînai csâszâr véleményével. S ezért, bar életét meg-
hagylâk, a negyedfokû bûntetésben, a kasztrâlâsban része-
sîtették. De ettôl a tragikus megrâzkôdtatâstôl nem roskadt
ôssze, a bôrtônben folytatta munkâjât. Amikor néhâny év
mûlva a csâszâr megbocsâtott neki és visszahelyezte hivata-
lâba, akkor élete munkâjât be tudta fejezni, amely 2000 év
mûltâval is fennmaradt és ma is befolyâsolja a kînai tôrté-
netîrâs stîlusât.

Szâmunkra nagyon érdekes a munkâja, hisz Sima Qjan
a hunok elsô vilâgbirodalmânak a kortârsa. Szûletése idején,
Kr.e. 145-ben, a hun birodalom Mao Tun nagykirâly és utôdai
alatt még legnagyobb kiterjedésében volt a Csendes-ôceântôl
az Aral-tôig. Kûlônben a kînai tâbornok, akinek megértô
kiértékelése miatt a kasztrâlâs rettenetes bûntetését kapta,
a hunok ellen abban az idôben csatât vesztett és fogsâgukba
kerûlt. Tudvân, hogy otthon ûgyis kivégeznék, âtâllt a hu-
nokhoz. S a tanhu, a hun fôkirâly, aki ôt vitézségéért nagyon
becsûlte, az egyik lânyât feleségûl adta hozzâ. Erre Kînâban
az ottani feleségét, a fiât és az anyjât kivégezték. Csak egy
példa az emberi élet olcsôsâgâra.

De aztân még a tôrténész életében a kînaiak évtizedeken
keresztûl szîvôs ellentâmadâsba mentek ât a hunok ellen.
Elfoglaltâk A Nagy Falon kîvul fekvô Ordos pusztât, a déli
hunok lakôhelyét és Kr.e. 138-tôl kezdték a késôbb Selyem
Ûtként ismert nagy karavânutat kialakîtani. Ezt tôbbé-ke-
vésbé tudtâk csak biztosîtani. de mindenesetre ez idôben a
hun birodalom egyre inkâbb védekezésre szorult az agresszîv
és sikeres kînai elôrenyomulâssal szemben. Sima Qjan kôny-
vében szâmos nyoma van a hunok elleni szakadatlan
harcoknak, hun tôrzsek neveinek, rebellis kînaiak a hun kirâlyi
udvarba valô menekûlésének. Ugyancsak emlîti a hunok
"sasvadâsz"-ait, akik a félelmetes hun nyilasok kôzôtt a mes-
terlôvôk voltak.

Errôl a két kônyvrôl valô megemlékezéssel zârom tehât
Shanghai-i és pekingi s âltalâban kînai visszaemlékezéseimet.

VI. RÉSZ:

ÉLMÉNYEIM SINKIANGBAN AZ UJGUROK KÔZÔTT

Kôzel ôtnapos pekingi tartôzkodâs utân repûlôre szâllva



4 és i/é ôra alatt elrepûltûnk Ordos puszta és a Sârga-folyô
mellett, majd a Gôbi-sivatagon ât Urûmcsibe, Ujguria fôvâ-
rosâba. Itt és mâs oâzis-vârosokban 8 napot tôltôttem. Meg-
kapô volt szâmomra lâtni a két "û" betût az ujgur fôvâros
nevében a repûlôtéren. Mâjusban ott szâmunkra kora nyâri
meleg van, mely egyâltalân nem kellemetlen. Jûliusban persze
kânikula van.

Az ujgurokat kônnyen meg lehet kûlônbôztetni a kînai-
aktôl, hisz ôk fehér emberek. Magyarorszâgon az Alfôldôn
fel sem tûnnének. Persze, fekete hajûak. De ûgy lâtszik,
vilâgosabb hajûak is vannak kôztûk, mégpedig éppen yugur
testvéreik, akik sârga ujgurnak hîvjâk magukat vilâgosabb
hajuk miatt. Az ô zenekultûrâjuk és a magyar népzene kôzôtt
talâlt Du Ya-xiong hatârozott hasonlôsâgot.

Ujguriât, azaz Kelet-Turkesztânt vagy kînaiul Xinjiang-
ot, Sinkiangot a hatalmas Tian Shan (ejtsd: Tien San)
hegylânc szeli ketté kelet-nyugati irânyban és hozza létre a
szâmunkra sokat emlegetett Dzsungâriai Medencét a Tian
Shan és az északabbra fekvô Altaj-hegység kôzôtt. Mindkét
hegyvonulat olyan hosszû, mint a Kârpâtok, de jôval széle-
sebb és sokkal magasabb. Kôzûlûk a Tian Shan, az Égi
Hegység a hatalmasabb 7000 m fôlé nyùlô csûcsaival, mely
nyugat felé a Pamîr-fennsikhoz kapcsolôdik. Ûrûmcsi Dzsun-
.gâria déli peremén fekszik, a Tian Shan lâbânâl. Onnan 4
ôrâs autôûton kereszteztûk déli irânyban a hegységet, festôi,
de kopâr, néhol bavas csûcsok kôzôtt. A hegység déli oldalân
terûl el a Kârpât-medencénél valamivel nagyobb Taklama-
kân-sivatag, melynek neve ujgurul azt jelenti; ahonnan nincs
visszatérés. De a sivatag és a hegyek lâba kôzôtt folyik a Tarim
folyô s az âltala formâlt oâzis-vârosok kôzôtt vitt ât a Selyem
Ut. Itt fekszik Turfân, ahol két napot tôltôttûnk. Onnan 40
km-re van Gaochang, ujgur nevén Kocso vagy Ilihot, mely
Ujguria fôvârosa volt a honfoglalâs kôrûli szâzadokban.
Dzsingisz kân pusztîtotta el, rôviddel azutân kiûrûlt, s most
csak a néma vâlyogfalû épûletek merednek az égnek a homo-
kos pusztâban a turistâk âmulatâra. Angol nyelvû tâblâk
fi,gyelmeztetnek, hogy semmi tôrmeléket nem szabad onnan
elvinni, de hât én megengedtem magamnak, hogy egy ôvatlan
pillanatban egy szép vâlyog-darabot zsebembe sûllyesszek.
Ezt meg kellett tennem. Pedig akkor még nem tudtam, hogy



ez az ujgurok fôvârosa volt. Ilyen dolgokrôl az ujgur vezetôk
a k'inai kîsérck jelenlétében nem beszélnek. Régi dolgokat
csak akkor lehet kihûzni, kiszedni belôlûk, ha egyedûl vannak,
és ha az ember magyar mivoltâval — amelyrôl ôk nagyon jôl
tudnak — és ôszinte érdeklôdésével bizalmat ébreszt bennûk.
Ha az ember csak bâmészkodô turista môdjâra megy, akkor
bizony a majd most elmondandôkbôl semmi sem jô a felszînre.
Mondhatom, hogy az ilyen kapcsolatokért, az emberek bizal-
mânak megnyeréséért, a helyzetek kiaknâzâsâért keményen
kell dolgozni.

Beszélgetések és személyi kapcsolatok ujgurokkal
Kûlônben turfâni beszâmolôm gazdagodott még cgry

személy tapasztalataival. Xurfân (ujgur neve Xurpan) viszony-
lag kis vâros most, a kôrnyékével egyûtt van 120.000 ujgur,
30.000 kînai és 15.000 mâs lakôja. A vârosban egy nagy hôtel
van, ahova egyszerre volt beszâllâsolva hat turista-csoport, 2
kanadai, 2 amerikai, 1 angol és 1 ausztrâliai. S a mâsik kana-
dai csoport tagjaként Xurfânban ôrômômre ôsszetalâlkoz-
tam Pluhâr Rôzsâval, aki egy Japân és Kîna tûrân vett részt.
î.gy két szemszôgbôl nézve az ujgur vilâgot, tapasztalataink
egymâst kiegészîtették és megerôsîtették.

Elmondta nekem egy beszélgetését hârom ujgur fiatal-
emberrel, kôztûk az angolul beszélô helyi idegenvezetôjével.
Ez Urûmcsiben a hoteljuk halljâban jâtszôdott le. Ehhez
persze az kellett, hogy a csoport âllandô klnai kîsérôi ne le-
,^enek jelen, mert akkor ilyen témâkrôl szôtlanok maradtak.
îme, a beszélgetés menete. Rôzsa lâtja a hârom beszélgetô
ujgur fiût, akik a csoportot kîsérték. Odalép hozzâjuk és azt
mondja nekik: Én magyar vagyok âm, tudjâtok ti azt, hogy
mi rokonok vagyunk? Erre a fiûk elôszôr ujgurul kezdenek
beszélni, majd a tolmâcs visszavâlt angolra és mondja: igen,
tudjuk, hogy rokonok vagyunk. Xudjuk, hogy ti innen men-
tetek el, de aztân' sokan visszajôttek kôzûletek. Azok, akik
elmentek, aztân uraltâk egész Eurôpât. Aztân folytatja: De
ha te magyar vagy, ti az oroszokkal barâtkoztok. Rôzsa erre
mondja: igen, én magyar vagyok, de én âm egy New Yorkban
élô, 1956 utân eljôtt magyar vagyok. Xudsz te az 56-os ma
gyar forradalomrôl az oroszok ellen? — Az ujgur fiû: Igen,
olvastam rôla. Aztân azt mondja: Ja, ti akkor az oroszok ellen



harcoltatok és akkor elmentetek? Az mâs. Ez utân lâthatôlag
felengedtek és ôrômûknek adtak kifejezést, hogy ô az elsô
magyar, akivel talâlkoznak. Majd Rôzsa tovâbb kérdezett
a pillanatnyi bizalmas légkôrben: Na, és hogy van az itt,
ujgurok és kînaiak keverednek-e? S a vâlasz meglepetést oko-
zôan keményen hatârozott volt: nincs keveredés, arrôl nem
Ichct szô; majd Rôzsa: Na, de mi van, ha egy ujgur fiû mégis
beleszeret egy kinai lânyba? — Vâlasz: Hât, talân elôfordul,
de valôjâban nincs keveredés.

Persze, hâttérnek ehhez a beszélgetéshez tudni kell azt,
hogy mîg Ûrûmcsi lakossâgânak 1958-ban 80%-a ujgur,
25 évvel késôbb az ujgursâg arânya lecsôkkent 30-40%-ra
a kînai betelepîtések miatt. A vâros népessége most 850.000.
Turfânban és mâsutt a vidéken egyelôre még jobb a helyzet.

Most a magam élményeibôl fogok szintén egy beszélge-
tést elmondani. Turfânban, aboi az idegenforgalmi iroda
igazgatôja, egy 50-es éveiben levô mûveit ujgur férfi, ûdvôzôlte
a hotelban a csoportunkat és velûnk is tartott. Elvitt bennûn-
ket az egyik bûvôpatak felszinre tôrési pontjâhoz, mely jel-
legzetessége a vidéknek. A Tian Shan bavas csûcsaibôl lefolyô
hélé fôldalatti természetes csatornâkon jôn és ahol a sivatag-
ban kutat fûrnak, fôlbukkan a viz. 426 ilyen fôldalatti for-
râs vagy kût tiszta, hûvôs vize hozza létre a turfâni oâzist,
ahol aztân ôszre bôségesen terem a szôlô, dinnye, fûge, barack
és mâs gyumôlcs. Az igazgatô -csak ujgurul beszélt, angolul
nem. Mikor az ujgur idegenvezetô vele volt, odaléptem és
mondtam, hogy magyar vagyok, "vingiri", bâr Amerikâban
lakom. Nagyon szîvesen kezet râzott velem és mondta, hogy:
à, te akkor az ôsi fôldeteket jôttél meglàtogatm. Igen —
mondtam —, én valôjâban nem Kînât jôttem megnézni,
hanem kifejezetten azért, hogy Sinkiangot lâthassam. Azt
mondta erre: Én tudom a tôrténelmet. Tt innen Sinkîangbôl
mentetek el. De az embernek elôbb-utôbb honvdgya lesz,
és ûjra akarja lâtni az ôsi fôldet. Te is most kaza jôttél. —
Aztân egy ideig megszakadt a beszélgetés, ô lelépett a fel
szinre tôrô bûvôpatakhoz és ivott belôle, kezével merve a vizet
egy kis hidrôl. Aztân én is ittam a tiszta fôldalatti vîzbôl.
Majd néhâny perc mûlva folytatôdott a beszélgetés. Mondom
neki: Tudod, van egy magyarorszâgi kôzmondâs: Ki a Tisza
folyô vizét issza, vâgyik oda mindig vissza. Hât — moridom —



én most a Tian Shan vizét iszom és majd vâgyom ide ûjra
vissza. Azt mondja; Mikor jôssz megint Sinkiangba? Mondom:
Majd ha Kashgar és Kucsa vârosokat is megnyitjâk a turis-
tâknak, akkor majd ûjra jôvôk. És ott ûgy becsulte, hogy
talân ôt év mûlva megnyitjâk ôket. Itt megjegyzem, hogy
Kashar és Kucsa két ujgur vâros Turfântôl a szovjet hatâr
felé, melyek a Selyem Ûtnak szintén fontes âllomâsai.

Magyar népdalt és tâncot mutatunk be az ujguroknak
Ennek a napnak az estéjén volt a hôtel udvarân a turfâni

ujgur népi egyùttes elôadâsa az ôsszesereglett turista csopor-
tok szâmâra, mely tôbh szempontbôl kûlônleges alkalom volt
szâmomra. Nyolc taghôl allô hagyomânyos népi hangszere-
ken jâtszô zenekar Idsért négy népviseletbè ôltôzôtt énekes-
tâncos part. A hagryomânyos hangszerek kôzôtt népi cim-
halom, pengetô és olyan vonôs hangszerek, melyeket a tér-
dûkre âllitottak, valamint doh, furulya és tûlôkszerû egyszerû
trombita volt képviselve és egy harmonika is. Igen jô fény-
képet sikeriilt készitenem, valamint az ô szâmaikat vettem
hangszalagra, melyekbôl tôbb magyares hangzâsût mâr be-
mutattam. A dalok mâsik részét két éwel ezelôtt a montréali
Nagy Gyula vette ugyanitt hangszalagra. Szerencsére a
program csaknem teljesen kicserélôdôtt, igy gyûjtôtt nép-
zenei anyagunk megduplâzôdott. Ôsszesen 39 ujgur nép-
zenei mûvet és népdalt gyûjtôttûnk.

Nappai azonhan mâr elôre mondtâk, hogy angol, amerikai
és kanadai csoportok is adjanak elô valamilyen szâmot az
ujgur mûsor végeztével barâti gesztusként. Kôzben az egyik
kînai kîsérô, akivel nagyon megbarâtkoztam és aki tôbb kJnai
nyelvleckét adott nekem, valamint az ujgur vezetôm kér-
dezte, tudnék-e valami magyar dolgot bemutatni. Mondtam,
vârjatok, majd megkérdezem a mâsik csoportban levô ma
gyar nôt és talân majd ôsszeâllîtunk egy kis mûsort. Meg is
beszéltem Pluhdr Rôzsdval, hogy két népdalt eléneklûnk,
melyekhez én kis magyarâzatot fogok fûzni és lehetôleg ujgur
zenére csârdâst fogunk tâncolni.

Az ujgur mûsor azonhan lezajlott, a turista-csoportok
felléptek, de minket az én kanadai szervezôm, nyilvân mint
lényegtelent, nem hîvott szerepelni. Aztân a nézôkôzônség
felâllt és eloszlott. Erre jôn hozzâm az ujgur vezetôm, hogy



Nicholas, hât vârtuk, hogy tôletek magyar dolgokat fogunk
lâtni. Mondtam, mi felkészûltûnk, dehât kihagytak bennûnket
a mûsorbôl. Azt mondtâk akkor mâr tôbben kôriilôttem, ô,

hât akkor ôk visszahîvjâk az ôsszes ujgurt, mert ôk nagyon
szeretnék lâtni és hallani a mi magyar programunkat.
Mondom: Akkor jô, hivjâtok ide az ujgur harmonikâst. Jôtt
is hamar. Megmondtam neki, az elôadâsbôl melyik szâmot
jâtssza, ôk pedig visszahîvtâk az ôsszes ujgur buszvezetôt,
zenészt, személyzetet és idegenvezetôt és Rôzsâval megkezdtûk
kis elôadâsunkat. Rezgôs csârdâst tâncoltunk ujgur muzsikâra.
Erdekes, hogy figyelték és észrevették a térdek mozgâsât a
tâncnâl. Aztân elénekeltûk a "A csitâri hegyek alatt" és az
"Erdô, erdô, erdô, marosszéki kerek erdô" kezdetû népda-
lokat. Tartalmukat angolul rôviden elmondtam, valamint
azt, hogy Bartok a magyar népdal korât legkevesebb 1500
évre teszi és hogy pârhuzamaik megtalâlhatôk Sinkiangtôl
Turkesztânon ât Magyarorszâgig. Igen, de ûjrâztak. Erre rôvid
tanakodâs utân Rôzsâval magunk énekeltiik az "Altaï mennék
én a Tiszân ladikon" kezdetû dalt pattogô ûtemben és még
egy csârdâst jârtunk sajât énekûnkre. Utâna még egy jô ôrât
tartô eszmecsere kezdôdôtt. Kiderult, hogy az amerikai cso-
port kirgiz vezetôjének keresztneve Szultân, mîg az én mâ-
sodik nevem Zoltân, ami ugyanaz a név. Az ujgur vezetô neve
Tas, ûgyhogy a kôzelebbi ismerkedés izgalmai kôzepette telt
az idô. A kirgiz Szultân kérdezi tôlem: Tudod-e, mi az, hogy
kirgiz? Mondom: Hogy kirgiz? Hât persze, hogy tudom. A
magyarorszâgi kunoknak van kapcsolata a kirgizekhez.

De talân az elismerés vagy ôrôm legfrappânsabb meg-
nyilvânulâsa volt szâmomra, hogy ujgur buszvezetônk, ki
angolul nem tudott és nem sokat tôrôdôtt a turistâkkal,
mâsnap reggel, mikor reggelihez menet meglâtott, szalutâ-
lâssal ûdvôzôlt. Ûgyhogy ûgy lâtom, emlékezetes este volt ez
az ô szâmukra is.

Még tôbb mâs hasonlô jellegû kisebb és nagyobb élményem
is volt az ujguroknâl, de hât végûl is nem sorolhatom el az
ôsszeset. Mindenesetre, ahol megmondtam, hogy vingiri
vagyok, példâul a szônyeggyârban, ahol vettem két kis ujgur
térdeplô szônyeget vagy a népmûvészeti boltban, ahol vettem
még kettôt vagy a mûzeumban, mindig széles mosoly tûkrôzte
azt, hogy szîvesen lâtott vendég vagyok. S az egyik férfî a



boltban két ujjât ôsszetéve mutatta, hogy xiingiri és ujgur mily
kôzel van egymâshoz.

Persze meglepô, hogy honnan van az ujgnroknak ez a
tôrténelmi emlékezése. Hisz teljesen el vannak zârva tôlûnk.
En ûgy gondolom, hogy az emlékezés a hun idôkre nyûlik
vissza, akikkel minket azonosîtanak, de mint majd lâtjuk,
a kînaiak is. A hunok Kelet-Turkesztânbôl végleg csak Kr.u.
91-ben hûzôdtak el Turkesztânba, 800 évvel a magyar hon-
foglalâs elôtt, de tôredékes csoportjaiknak elzârtabb terû-
leteken, példâul Ordosban, vagy Dunhuang kôrnyékén hosz-
szabb ideig fenn kellett maradniuk.

Még néhâny villanâs. Egy kirândulâs alkalmâval, a Tian
Shan 5 és félezer méteres Bogda csûcsa alatt levô tenger-
szemhez, az Égi Tôhoz, végre kétpupû baktriai tevecsordâ-
kat lâttunk. A Taklamakân-sivatagot ugyanis csak a kétpupû
baktriai teve tudta megjârni, az egypupû arâbiai teve elpusz-
tult. Majd a hegyi legelôkôn nomadizâlô kazah sâtrakat és
csalâdokat is lâttunk. Mikôzben megâlltunk, rôkabôrôket
prôbâltak nekûnk eladni, de hât épp nem volt râ vevô. Viszont
kedvesen megengedték, hogy belûl igen szépen rendben tartott
és szmes szôttesekkel és szônyegekkel diszes sâtrukat megnéz-
hessûk és lefényképezzûk. Sâtraik hasonlôk a magyar jurtâk
szerkezetéhez.

Ûriimcsibôl és Turfânbôl aztân egyre keletebbre, a
Csendes-ôceân felé mentûnk, a Selyem Ût nagy âllomâsait
érintve. Hâlôkocsin éjjel hûztunk ât a Gôbi-sivatagon s
érkeztûnk meg Dunhuangba, a barlangtemplomok vârosâ-
ba, melyet mâr korâbban is emlîtettem. Dunhuangnâl vâ-
lik ketté a Selyem Ût északi és déli âgra, kétfelôl megkerûlve
a Taklamakân sivatagot.

Az északi vonalon az ujgur vârosokban tôbb helyutt vannak
barlangtemplomok, melyek kis kâpolna nagysâgûak és falaik
tele vannak gyônyôrû aprôlékos falfestményekkel és ember
nagysâgû festett szobrokkal abbôl a korbôl, amikor a ujgurok
buddhistâk voltak. Dunguang oâzisâban, mely legkôzelebb
fekszik Kînâhoz, van a legtôbb ilyen barlang; tôbb mint ezer
volt eredetileg, jelenleg 490 van jô âllapotban. Ezeket a bar-
langtemplomokat Kr.u. a 300-as évektôl kezdve 1000 éven
keresztûl épîtették, festették, ûjakat adtak hozzâ. Gazdag



kereskedôk, fôurak adomânyoztâk ôket és arra szolgâltak, hogy
imâdkozzanak vagy hâlât adjanak a selyem-ûti karavânutak
elôtt vagy sikeres befejezésûkkor. Kb. 30 barlangtemplomot
mutatnak meg évente egy-egy csoportnak, ezeket aztân évente
vâltoztatjâk, hogy kîméljék ôket.

Kinaiak ismeretei a magyarok korai tôrténetérôl
Nekûnk egy kitûnôen képzett fiatal nô volt az idegenve-

zetônk Dunhuangban. Nyilvânvalô, hogy Dunhuang vâltozô
(hun, kînai, ujgur, kînai) fennhatôsâg alatt volt. De mind-
ezt tôbbek kôzt azért mondom el, mert idegenvezetônônk
nagyon felvillanyozôdott, mikor megtudta, hogy magyar
vagyok, mely kmaiul Xiong Ya Li (ejtsd: Szjung Yâli). Azt
mondta, ezen a vidéken itt voltak a te ôseid a Xiong Nu-k
(ejtsd: Szjung Nu), a hunok. S miutân barlangrôl barlangra
sok mindent kérdeztem tôle, egyszer félrehîv és azt mondja:
van itt egy barlang, az egyetlen barlang, amelyet hun ado-
mânyozôk épittettek. Mivel te vagy az elsô Xiong Ya Li, akivel
talâlkozom és mivel téged nagyon érdekel a Xiong Nu tôrté-
nelem, mondtam a mâsik vezetônek, hogy mutassa meg neked
ezt az egyetlen hun barlangot. Maradj hâtra és amikor a
tôbbiek elmentek, be fog téged engedni. Valôban îgy is tôr-
tént. Ami a barlangban egyedi volt, az az adomânyozôk derék
magassâgban kôrbefutô, 30 cm-nyi festett képei. Az ôltôze-
tûkrôl és a fôvegukrôl lâtszott, hogy hunok és nem kînaiak,
mert az arcuk mâr elmosôdott. Mindôssze talân két vagy

hârom percet tôlthettem a barlangban, persze fényképezô-
gépet nem volt szabad magunkkal vinniink. Ez a 275-ôs szâmû
barlang volt. Kôzben és kônyvekbôl tudtam, hogy a 249-es
barlangban van egy gyônyôrû falfestmény egy hun vadâsz-
jelenettel, ahogy ûzik a szarvasokat és visszafelé nyilaznak
tigrisre. Mondtam neki utâna, hât a mâsik barlangot a hun
nyilazôkkal nem mutattâk meg. Azt mondja: Tudom, az a
mûlt évben nyitva volt és az egy tâvolabbi nagy barlang, s
azt nem nyittathattam ki. De ez egy kisebb barlang és utunkba
esett, îgy megkérhettem a helyi vezetôt, hogy mutassa meg
neked.

Aztân a këvetkezô âllomâsunkon Latizhouban, ahova ô
valô volt, ûjra ôsszetalâlkoztam vele a hotelban. Megkôszôn-



tem neki, hogy megmutatta a hun barlangot. Ûjra azt
mondta: Azért mutattam meg, mert te vagy az elsô Xiong Va
Li — magyar —, akivel talâlkoztam és te nagyon barâtsâgos
vagy.

Lanzhou utân a Selyem Ût végcéljâhoz, az elsô évezredbeli
kînai csâszârvâroshoz, a mai Xi'an-hoz érûnk. Par emlék
innen. Itt volt az a vezetô, aki a tôrténelemben igen jâra-
tos volt és aki a hires Sima Qjan 2000 éves tôrténelmi mun-
kâjâra felhivta a figyelmemet. Ô is mondta, hogy a Selyem
Utat a hunok elleni tâmadâsok folyamân kezdték kialakî-
tani. De a hunok aztân tovâbbra is ott maradtak azon a te-
rûleten. Igy Dunhuang szintén a hunok terCiletére esett, s az ô
magyarâzata igy egyezett a dunhuangi nôi vezetô âllîtâsâ-
val. Kôzben kérdésemre, hogy ô hogy tudja; a Xiong Va Li —
magyar — és a Xiong Nu — hun — rokonsâgban van-e
egymâssal, azt felelte: ûgy vélem, igen; a Xiong Va Li-k
Sinkiangbôl erednek.

S Xi'an utân Shanghai volt ûtunk utolsô âllomâsa Kinâ-
ban. Talân felidézem, hogy a mûlt szâzadi Széchenyi-Lôczy
expedîciô nagytehetségû nyelvész tagjânak, Bâlint Gdbor-
nak innen, Shanghaibôl kellett visszafordulnia trôpusi be-
tegsége miatt. És Shanghai volt, ahol Sima Qian, a tôrténész,
sok hun vonatkozâst tartalmazô munkâjâra râtalâltam.

És emlékezzûnk vissza, Du Ya-xiong kînai népzenekutatô
is irja levelében, hogy sok hun és tiirk vonatkozâsû adat van
kînai tôrténeti forrâsokban. Miutân ezek a forrâsok egyre
inkâbb hozzâférhetôk, s Bartôk és a kînaiak ôshaza-elemzése
a magyar népdal nyomâban kôztudottâ vâlik, valamint a
modem német tôrténetîrâs eredményeit is figyelembe véve,
amelyet az embertani ôsszehasonlîtô eredmények csak alâ-
hûznak, teljesen ûj kép rajzolôdik ki a magyarok korai tôr-
ténetérôl, ami hosszûtâvon sziikségszerûen magâval hozza
a fînnugor eredet-elmélet ôsszeomlâsât, mely addig is a nem-
zetkôzi tudomânyos életben egyre inkâbb nevetségessé vâlik.
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MAGYAR KONGRESSZUS,
A XXIV. MAGYAR TALÀLKOZÔ

1984. november 22 és 25 kôzôtt lesz

Clevelandben,

a Bond Court Hôtel

(777 St. Clair Avenue)

termeîben a szokâsos programmai

târsadalmî eseményekkel.



ELÔZETES ÊRTESÎTÉS

Mâr elôre felhivjuk a szabadfôldi magyarsâg figyelmét
arra, hogy a soron kôvetkezô

SZABADFÔLDI MAGYARSÂG VILÀGKONGRESSZUSA
az 1985. év oszén

a Magyar Târsasâg és az USA-beli magyar szervezetek kozôs
rendezésében az ohiôi Cleveland vârosâban ûl ôssze.

A Vilâgkongresszus idôpontjât, idôtartamât a beérkezô
javaslatok alapjân âllapîtjuk majd meg. Târgysorozatât is
a Programmegâllapitô Bizottsâg âllitja ôssze késôbb. A
târgysorozat elôrelâthatôlag a kôvetkezô târgykôrôket ôleli
majd fel:

I. Az emigrdciô és az otthon problémdi.
II' A hatdvoTi txilî clfiyotriott Tnagyavsdg (^h-zs€bbség6k^
III. Az emigrdciô és a szabad vildg {kûlpolitikai akciôk-,

eljdrdsaink, lehetôségeink).

A hivatalos program mellett bôséges idô jut majd tdr-
sadalmz programjainkra, kôzvetlen beszélgetésekre, a ma
gyar szervezetek kapcsolatainak megerôsûésére.

Minden, idôben bekûldôtt javaslatot szivesen veszûnk
és megfontolâs târgyâvâ tesziink.

Kûlfôldi résztvevôink szâmâra megldséreljûk az olcsô
elszâllâsolâsrôl valô gondoskodâst.

Minden Magyar Testvérunket szivesen lâtunk, aki nem
tart kapcsolatot a szovjet fennhatôsâga alatt àllô magyar
kormânnyal és annak kûlfôldi képviseleteivel.

A leveleket, javaslatokat stb, kûldjûk a kôvetkezô cimre;

Dr. NddasJdnos
a Magyar Tdrsasdg elnôke

1450 Grâce Avenue
Cleveland, Ohio 44107, USA



A szabadfôldî magyarsâg

egyîk legértékesebb kônyvsorozata

A MAGYAR TALÂLKOZÔK
KRÔNIKÂJA

amelynek ez a kôtete mar

a XXIII. Magyar Talâlkozo

târgyalâsî anyagât tartalinazza.

A sorozat eldzô koteteî az 1961. evtol

kezdodoen évenként inegrendezett

Magyar Talâlkozok —Kongresszusok
eseményeît, megbeszéleseît, eloadasait
es felszôlalâsaît foglaljâk magukban.

Egészitse kî meglevô kôteteît, hogy
sorozata teljes es igy értekesebb legyen.

A még hîânyzô kôteteket felaron adjuk.
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