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ELOSZO HELYETT

PARAJDI INCZE LAJOS DR.

"FAKLYAFUTÔK" cimmel a XXIV. Magyar Talàlkozô
irodalmi és mûvészestjén elhangzott megnyitôjât idézzûk:

A szélrôzsa minden irànydbôl, a fôldgolyô sok tâvoli
sarkâbôl ismét szép szdmban ôsszegyûltûnk a vildgjelen-
tôségû Magyar Taldlkozôn, hogy egyûtt illôen felrôjuk a
tôrténelem lapjaira a szabad magyar szellem tôrhetetlen
alkotô erejének meghitt ûnnepnapjdt.

Ez a nap Idngolô betûkkel van sok kûlfôldi magyar
szivébe vésve.Jôl tudjuk, mily erôteljes szwdobbands az indûô
oka, s mily jelentôs idô- és pénzdldozat mindegyikunk jelen-
létének az dra.

Amint az arcotokba nêzek, a vildg szôrvdnymagyarsd-
gdnak, sôt — megfontoltan merem mondani — bizonyos
mértékben az egész magyarsdgnak vdlogatott képviselôtes-
tûletét Idtom személyetekben itt.

Valôban, kedves bardtaim, édes magyar testvéreim,
manapsdg csak ti {és szdzdval mdsok, ahik szeretnének ma
velûnk ûnnepelni vagy akiknek kôtelessége volna jelen lenni),
ismétlem-. csupdn ti képviselitek rendûhetetlen hûséggel és
a szô valôdi értelmében az ôrôkkévalô magyarsdgot. Ti
hordozzdtok magasan és bûszkén a magyar szellem tiszta Idngû
fdklydjdt. Minden mulandô életbôlcseleti drnyalaton tûl
ti vagytok a magyarsdg kôzôs nevezôje, a jôvô eszméinek
erjesztô kovdsza. Ti vagytok ma a magyar nép harcos vég-
vdri vitézei, a magyar ûgy hôsi fegyverforgatôi a nemzeti
fennmaradds ostromolt bdstyafokdn. Ti kûzdôtôk ma hûsé-
gesen és jutalom nélkûl népi létjogosultsdgunkért, a szabad
magyar szellem kiteljesedéséért, rendkivûl szép nyelvûnk
és gazdag mûvelôdési ôrôkségûnk fennmaraddsdért, egy-
szôval: a kôvetkezô magyar évezredért, hogy a magyar ismét
reménységgel, biztonsdgérzetben és létjogosultan kacaghasson
fel a kék égre.

Mohdcs ôta sohasem volt ennyire drva a magyar. Soha-
sem volt nagyobb szûksége "betûvetô" fiainak és lednyainak
hûségére, vezetô személyeink kôlcsônôs megbecsûlésére,



magyar testvéri szeretetre, tisztân csengô hazafisdgra, lan-
kadatlan âldozatkészségre, a széttagolt és vildggd kergetett
magyarsdg szoros kôzôsségérzetére.

Ti vagytok a 15-milliôs magyar nemzettest leventesere-
gének utolsô tartaléka. Ti vagytok a felkent vdlasztottak,
akik vitathatatlan joggal szôlhatnak a tôxnskoszorûval koro-
ndzott, keresztfdjdhoz szegzett magyar nép nevében.

Beszédetek lehet egyenes és kôzvetlen vagy jelképes. Mert
nemcsak magyar betûvel lehet védelmezni a magyart, de az
ihletett képzômûvész ecsetjével, vésôjével és hangszerével is,
a tudôs kutatô eszkôzeivel, a mémôk mûszerével, a feltaldlô
ûj portékdjdval, a szakember szerszdmaival, minden dolgozô
magyar két keze munkdjdval és homlokdnak verejtékével.
Bdrmilyen munkahelyen biztosûod, testvérem, csalddod
mindennapi kenyerét vizhôlyagos tenyereddel, jô szdndékû
igyekezeteddel, képzeleted termékével és izmaid megfeszt-
tésével: egyre nôvekvô megbecsûlést halmozol fel a magyar
névre a befogadô orszdg erkôlcsi kônywitelében.

Pillanatig se kételkedj'. valôban jelentôs egyének szerte
a vildgon kellôképpen értékelni tudjdk, mily rettenetes terhet
viselsz vérzô vdllaidon. Nemcsak a magad egyéni szîvfacsarô
bânatdt cipeled személyes kereszt gyandnt, de az egész magyar
népkôzôsség égbekidltô igazsdgtalan sorsdt kell a fdradt,
néha kôzônyôs emberiség lelkiismeretébe ordûanod: ''Ide-
nézzetek, jô emberek, ez tôrtént az énfajtdmmal!"

Az ôhazai magyarsdg idegen vildgnézet bilincsébe zdrt
zôme elvesztette a felszâlamlds jogdt. Kormdnya nem fûg-
getlen, ônérzetes nemzet méltôsdgdhoz illôen "képviseli" és
vezeti az orszdgot, hanem egy kizsdkmdnyolô zsarnoki rab-
szolgahajcsdr kénye-kedve szennt kultartomdnyi helytartô
gyandnt "kôzigazgatja". Orszdggyûlése ma egyhangû pecsét-
nyomô, amelynek létjogosultsdga, hogy az alkotmdnyossdg
Idtszatdt idônként rdûsse a kîvulrôl sugallt vagy rderôszakolt
intézkedésekre. Abban a tdrsadalomszervezeti rendszerben
a kivdltsdgosak parancsolnak, a nép szdmdra csak az enge-
delmeskedés marad osztdlyrészûl. Politikai pdrbeszéd, nép-
jogi eszmecsere, tôrvényhozdsi xnta csak a szôtdrban maradt
fenn; a kôzéletben ezekrôl a fogalmakrôl beszélni is "haza-
drulds".



Nemzeti kisebbségben sihylôdô magyarok milliôi kettôs
kalitkdban élik szomorû fogolyéletûket: négy utôdâllam
engesztelhetetlenûl ellenséges nemzetszervezetében és egy
végzetes, eszmevildgunkhoz teljesen idegen xrildgszemlélet-
ben. A rabszolgatartô hatalom még azt sem engedi meg
Budapestnek, hogy fdjdalmdban feljajduljon a csonkaorszdg
hatdrain ktvûl rekesztett testvéreink elviselhetetlen kinszen-

vedései miatt.

Igy mds szabad magyarokkal egyûtt ti vagytok az egyet-
len nêpszildnkok, akik nyiltan és szabadon szôlhattok a nagy-
vildghoz. Egyedûl tietek a nyomasztô feladat, hogy az egész
emberiség erkôlcsi tôrvényszéke elé hurcoljdtok a magyar
ûgyet. Ti vagytok a magyar Met lobogô Idngjai, a fûggetlen
magyar lélek fdklyafutôi, a szegény, megaldzott, galddul
széttépett nép utolsô reménységei, az ôrôk magyar igazsdg
félhivatalos nagykôvetei, a magyar feltdmadds ûttôrôi. Ti
hordozzdtok szivetekben az eszmét, ajkatokon a szôt, hezei-
tekben a tettet a rabszijra fûzôtt Kdrpdt-medencei magyar-
sdg szent érdekképviseletében. Tietek ma a magyar élni-
akards, hivatdstudat és sorsvdllalds drdmai szinjdtékdnak
vezetôszerepe.

Amint elnézek ezen a gyûlekezeten, nagy kôltônk Idtnoki
szavai elevenednek meg képzeletemben:

"Itt valahol, ott valahol,
esett, szép, szomorûfejekkel
négy-ôt magyar ôsszehajol". (Ady)

Négy-ôt magyar valôban ôsszehajol szivet markolô ma
gyar bdnattal, sirva vigadô hangulatban, "csak azért is" ôsi
daccal, karakdn magyar akarattal, az "ahogy lehet" {Végvdry)
fogcsikorgatô kitartdsdval: Argentvndban és Ausztrdlidban,
Londonban és Mûnchenben, Svédorszdgban és Venezueld-
ban, Rômdban és Torontôban, s az istendldotta Egyesûlt
Allamokban.

Kétségtelen és egyben sajndlatos, hogy nagyobbdra raj-
tunk fûgg ma a magyar szellemi termés mennyisége, de fô-
képpen minôsége! S ha mi nem termelûnk bôséges minôségi
gyûmôlcsôt a magyar mûvelôdés ugardn, a bibliai kézirds a
falon majd minket is hidnyosaknak taldl.

A magyar szellem védelme és dpoldsa senkinek sem ki-
zdrôlagos joga, de minden magyarnak erkôlcsi kôtelessége-,



nemcsak az irônak és kôltônek, a képzô- és elôadômûvész-
nek, a lelkésznek és tandrnak, de a tudôsnak és szakértônek,
a hivatdsos személynek és a mesterembernek, az ifjûsdgi ve-
zetônek és a szûlônek, a magdnembernek és a hdziasszony-
nak. Ebbôl a szolgdlati kôtelezettségbôl senki nem vonulhat
nyugdijba, amig a szemfedôt arcdra nem hûzzdk.

Az Ûristen 11. parancsolata helyszûke miatt lemaradt
Môzes két vésett kôtdbldjdrôl, de kardforgatô kôltônk {Zrinyï)
figyelmeztet bennûnket, hogy az mégis kôtelezô rdnk-, "Ne
bdntsd a magyart!" Irjuk sziviink mélyére, hogy ez a tilalom
elsôsorban mirdnk, magyarokra vonatkozik. Mert vérzdporos
tôrténelmûnk sordn 1918-ig s onnan napjainkig, mi majd-
nem annyi kdrt és kônnyet okoztunk egymdsnak — bûnôs
cselekedettel, amikor tétlenûl kellett volna dllnunk, felelôt-
len mulasztdssal, ahol példds lettre lett volna szûkség —,
mint tatdrjdrds, tôrôkdûlds, osztrdk rablds, muszka betôrés
egyûttesen.

Ennek értelmében ne legyûnk tôbbé magyar ûgyek kerék-
kôtôi, magyar sikerek gdncsvetôi, magyar értékek lehicsinylôi
és eltékozlôi. A nagy nemzetcsalddokhoz viszonyitva a nagy
vildgban, mi tûlsdgosan kevesen vagyunk ahhoz, hogy dôntô
eredményeket érjûnk et, ha alkotôképességeink jelentôs részét
kicsinyes személyi civôddsokra vesztegetjûk.

Legyûnk egyenként a magyar reménység elôfutdrai, a
magyar jôvendô prôfétai hvrnôkei, a magyarsdgtudat dhi-
tatos, tûrelmes, kitartô munkdsai, a magyar nemzeti ûgy
buzgô fdklyafutôi!

Ebben a szellemben ûdvôzôllek benneteket, szeretett
magyar testvéreim. Kivdnok minden egyes jelenlevôneh
sikeres, hasznos, élvezetes és emlékezetes ûlésszakot ezen a
szép Magyar Taldlkozôn.

Kicsordulô ôrômômet fejezem ki azért, hogy a nagy Ûr
isten hegyes jôvoltdbôl ismét mszontldthatjuk egymdst, meghitt
bardtsdggal kezet szorûhatunk egymdssal, tdmogatô mosollyal

fordulhatunk egymdshoz, egyûtt gyônyôrkôdhetûnk a ma
gyar beszéd kellemes zenéjében, hallgathatjuk hasonlôképpen
érzô, azonos bdnattal és reménységgel teli magyar szivek
dobogdsdt, és sûtkérezhetûnk az igaz magyar testvéri szeretet
meleg napsugardban.



A XXIV. MAGYAR TALALKOZO

ESEMÉNYEI

AZ ELSÔ NAP: 1984 november 23-ân

Gyûlések és megbeszélések

A XXIV. Magyar Talâlkozôt a clevelandi Magyar Târ-
sasâg az Âllandô Titkârsâggal egyutt 1984 november 23.,
24. és 25. napjâra hlvta ôssze az ohiôi Cleveland vârosâban
levé Bond Court nagyszâllô (777 St. Clair Avenue NE at the
corner of East 6th Street, Cleveland, OH 44114) hatodik
emeletének termeibe. November 22-én este a nagyszâllô ét-
termében a korâbban érkezett vendégeket pulyka-vacsora
kôzben dr. Nddas Jdnos, az Allandô Titkârsâg vezetôje
kôszôntôtte. A târsasvacsorât kôvetôen hangulatos ismerke-
dési est volt rôgtônzôtt ének- és zeneszâmokkal, tréfâs elô-
adâsokkal és komoly eszmecserékkel.

A XXIV. Magyar Talâlkozô (Kongresszus) tanâcskozâsait
november 23-ân, pénteken délelôtt 9 ôrakor dr. NddasJdnos, a
clevelandi Magyar Târsasâg elnôke a Magyar Hiszekegy
elmondâsâval nyitotta meg. Ezt kôvetôen az Amerikai
Magyarok Orszdgos Szôvetsége (az AMOSz) tartotta meg
elsô, alakulô kôzgyûlését s a legidôszerûbb kérdésekre vo-
natkozô megbeszélését. A kôzgyûlést dr. Nâdas Jânos, mint
az AMOSz elnôke vezette.

Délutân 2 ôrakor "A magyar nyelv tanûdsdnak ûjabb
môdszere" cîmmel Pintérné dr. Pereszlényi Mdrta (Colum-
bus, OH) és dr. Luddnyiné NddasJulianna (Ada, OH) tartott
rendkîviil érdekes és tanulsâgos elôadâst, amely irânt szé-
les kôrû érdeklôdés mutatkozott. Az utâna elhangzô értékes
felszôlalâsok kôziil Dolesch Gyuldné Dosa Mdria szakavatott
megâllapitâsait kûlôn is meg kell emlîtenûnk.

Az elôbbi elôadâssal pârhuzamosan Szent Kirdlyi Jdnos
elnôkletével megalakult a magyar sportbajnokok szakosz-
tdlya, amelynek tagjai a vilâg minden tâjârôl jelentkeztek.

Fél ôrâval késôbb Flôridn Tibor (New Milford, CT)



elnôkletével a Szabad Magyar Ûjsdgirôk Szôvetségének évi
rendes kôzgyûlése kezdôdôtt.

3 ôrakor Somogyi Lêl nyitotta meg a fiatal magyar ér-
telmiség kerekasztal-konferenciâjât, amelyen Szentkirdlyi
Zsolt, Jôkay Kdroly, Jdlics Ferenc, Zdhony Botond, Havasy
Imre, ifj. Nddas Gyula, dr. Jdlics Gyôrgy, Vizsolyi Zsuzsanna,
Szent Kirdlyi Gyôrgy, dr. Luddnyi Andrds és Jôkay Kinga
szôlalt fel.

5 ôra utân a magyar emigrdciôs kônyv-, képzô-, ipar-, fény-
képmûvêszeti és bélyegkidllûds ûnnepélyes megnyitâsâra kerûlt
sor. A nagyszabâsû kônyvkiâllîtâs fôrendezôje dr. Nddas
Gyula, az Ârpâd Kônyvkiadô Vâllalat tulajdonosa volt.

A kônyvkiâllîtâst Kônnyû Ldszlô (St. Louis, MO) a kô-
vetkezô beszéddel nyitotta meg:

A kônyvkidlUtds
alkalmat ad a kûlfôldi magyar îrôk és kôltôk talâlkozâsâra
is. Szeretettel kôszôntôm és bemutatom a megjelenteket.

Elsôsorban talân a legmesszebbrôl, Eurôpâbôl jôtt Tollas
Tibort (Mûnchen, Nyugat-Németorszâg), a "Nemzetôr" fô-
szerkesztôjét emlitem, aki "Evgyûrûk" cîmû versgyûjtemé-
nyét hozta magâval. Flôridn Tibor (New Milford.CT), a kivâlô
kôltô, az Ârpâd Akadémia elnôke. Fazakas Ferenc (Mountain
View, CA) San Franciscôban a "Magyar Hirek" szerkesz-
tôje, a vilâgkormâny kérdésének kitûnô ismerôje. Ft. Dengl
Miklôs ferences, a 90 éves "Katolikus Magyarok Vasârnapja"
fôszerkesztôje. Udvôzlôm a Vasârnap illusztris munkatârsait:
Jt. Mihdlyi Gilbert premontrei kanonokot, a chicagôi Szent
Istvân egyhâzkôzség plébânosât és dr. Halmos Mildn youngs-
towni orvost is.

A clevelandiak kôzûl hadd emlîtsem meg Kossdnyi Miklôst,
a nemzetiségi râdiô (NBN) és tâvolbalâtô alapîtô igazgatô-
jât, dr. Szentmiklôsy Éles Gézdt, a Fabricy Kovâts Mihâly
magyar râdiô vezetôjét, Kapossy Katahnt, a CPR (Cleveland
Public Radio) magyar adâsânak igazgatôjât és Szabadkai
Sdndor râdiô-szerkesztôt, a Szabad Magyar Ûjsâgîrôk Szô
vetségének titkârât, dr. Somogyi Ferenc proiesszoxx., tôrténészt,
az Arpâd Akadémia fôtitkârât és fiât, Somogyi F.Lélt, az
angol nyelvû "Hungarian Insights" cîmû idôszaki lap szer-
kesztôjét. Dr. Luddnyi Andrds tôrténész, (Ada, OH) az
Itt-Ott szerkesztôje, felesége dr. Luddnyiné Nddas Julianna
magyar tankônyvîrô, Pintérné dr. Pereszlényi Mdrta (Colum-



bus, OH) professzor, a magyar nyelvtanitâs ûj môdszerének
tudomânyos feldolgozôja, Négyesy Irén (Smithville, OH)
kôltô, akinek "Vasvirâg" cîmmel most jelent meg legûjabb
verskôtete. Németh Gyula (Yonkers, NY) nyelvész és irô,
dr. Erdy Miklôs (New York, NY) orientalista nyelvész és szerzô,
Homonnay Elemér tôrténész, a Délvidéki Felszabadîtô Tanâcs
fôtitkâra, dr.Fïedler Kâlmdn (Chicago, IL) irô és Soproni
Bâlint néven ismert kôltô, a Lengyel-Magyar Vilâgszôvetség
elnôke, T.Dombràdy Dora, az Erdélyi Vilâgszôvetség cleve-
landi nôi osztâlyânak elnôke.

Gyimesi Gyula (Scarboro, Ont. Canada) kivâlô novellista.
Dr. Kostya Sdndor a torontôi "Krônika" cimû havi folyôirat
szerkesztôje, a szlâv kérdés kôzismert szakértôje. Dr. Châszdr
Ede (Indiana, PA) professzor, cserkészvezetô és felvidéki szak-
îrô. Dr. Lengyel Alfonz (Rosemont, PA) professzor mûtôr-
ténész, "The Archeology of Roman Pannonia" cîmû hîres
kônyv szerzôje. Dr. Parajdi Incze Lajos (Lewiston, ME) irô,
akinek "A Hargita lelke" cîmmel most jelent meg ûjabb kôny-
ve. Abelovszky Elzi (Worthington, OH) kôltô. Kônnyû Ldszlô
kôltô és îrô legûjabban "Hungarian Bouquet" cîmmel 100
magyar vers angol fordîtâsât adta ki.

Felesleges mondanom, hogy a jelenlevô îrôk és kôltôk
mûvein kîvul sok mas emigrâns magyar szerzô mûve is meg-
talâlhatô és kaphatô a kiâllîtâson. Toile, legel (Vegyétek és
olvassâtok!)

A képzômûvészeti kidlUtdst az Ârpâd Akadémia képzô-
mûvészeti osztâlyânak elnôke, Gyimesy Kdsds Emô (New
York, NY) festômûvész nyitotta meg. Az alkotô mûvészek
udvôzlése kôzben lelkes szavakkal méltatta a mûvészek ma-
gyarsâgszolgâlatât és annak jelentôségét. Megemlékezett
a Magyar Talâlkozôk elôzô kiâllîtâsairôl, amelyeknek hosszû
éveken ât fôrendezôje volt és ismertette a Kûlfôldi Magyar
Képzômûvészek Vilâgszôvetségének rendkîvul értékes mun-
kâssâgât, amelyet mint alapîtô elnôk irânyîthatott és szâmos
kiâllîtâson vilâgszerte bemutathatott.

Szavai utân Kûr Csaba szobrâszmûvész, a képzômûvé
szeti kiâllîtâs fôrendezôje kôszôntôtte a kiâllîtô mûvészeket.
Buza Gyôrgy a fényképészeti kiâllîtâs nyerteseit mutatta be,
végûl Kôrmôczy Zoltdn a bélyegkiâllîtâs irânt érdeklôdôket
ûdvôzôlte.



A kiâllitâsokat mind a hârom napon ât szâzak és szâzak
lâtogattâk. Magân a megnyitôn kôzel 600-an jelentek meg.
A kiâllîtâs anyagâbôl nehéz lenne felsorolni mindazt, ami
a mûértô kôzônség figyelmét magâra vonta, mégis kûlôn
ki kell emelnûnk a Makk-csalâd értékes festményeit, Kûr
Csaba szobrâszati remekeit, Ormai Jânos gyônyôrû festmé
nyeit. kûlonôsen az Arpâd-éremmel is kitûntetett "Régi
Budapest" cimû alkotâsât, Hampelné Tallôs Kitty mûveit,
valamint Kôrôsmezey Ferenc szebbnél szebb, hîmzett és
kézzel festett népmûvészeti teritôit, nem kûlônben Boldizsdr
Matild ugyancsak népmûvészeti remek babâit.

Irodalmi és mûvészest

A Magyar Talâlkozô (Kongresszus) immâr hagyomânyos
irodalmi és mûvészestje teit hâz elôtt 7 ôra tâjban kezdôdôtt.
A mûsorvezetô tisztségét xdtéz Haraszthy Miklôsné Kapossy
Katalin tôltôtte be, aki elejétôl végig râtermett szakavatott-
sâggal és elôadôi mûvészettel, talâlékony szellemességgel
oldotta meg feladatât.

Bevezetôiil Buzdné Ormai Ildikô énekmûvész mutatott
be tôbb részletet Horvdth Ldszlô (Summit, NJ) zeneszerzô
arany Arpâd-éremmel kitûntetett "Szent Istvân kantâta"
cimû hatâsos mûvébôl. A kivâlô énekest, aki megérdemelt
nagy sikert aratott, a szerzô kîsérte zongorân. Horvdth Ldszlô
mesteri zongoraldséretével arrôl is bizonysâgot tett, hogy
nemcsak zeneszerzôként kitûnô, hanem zongoramûvészként
is feltétlenûl a legjobbak kôzé tartozik.(Két késôbbi kîsérete
és ônâllô zongorajâtéka ezt a kezdetben kialakult véleményt
csak megerôsîtette. )

Az ûnnepi megnyitôt dr. Parajdi Incze Lajos (Lewiston,
ME) neves îrô mondta. Megâllapitâsaival osztatlan tetszést
és tôbbszôr megismétlôdô tapsot aratott. ("Fâklyafutôk"
cimû megnyitôjânak szôvegét elôszô helyett a kôtet elején
teljes egészében kôzôljûk. )

Mdrton Ldszlô (Slinger, WI) énekmûvész — Horvâth
Lâszlô zongorakîséretével — magyar dalokat énekelt, amelyek
lélekbe markolô hatâsukkal sok meleg tapsot vâltottak ki.
Jeszenszky Gyôngyi (Fairfîeld, OH) Babits Mihâly, Koszto-
lânyi Dezsô és Tôth Ârpâd, majd Tollas Tibor kôlteménye-
inek mûvészi âtéléssel tôrtént elszavalâsâval ért el pâratlan
sikert. Haldszi Ldszlô (Livonia, MI) énekmûvész — Horvâth



Lâszlô zongorakîséretével — sajât szerzeményû dalait mutatta
be. Sok tapsot és osztatlan tetszést aratott.

Flôriân Tibor (New Milford, CT) "Ôrok vârosom: Kolozs-
vâr" cimmel 'vallomâs'-t olvasott fel, amelyet a megihletô-
dôtt hallgatôsâg feszûlt figyelemmel Idsért és hâlâs tapssal
kôszônt meg. Felolvasâsânak teljes szôvegét kôzôljûk.

Flôridn Tibor (New Milford, CT):

ÔRÔK VÂROSOM: KOLOZSVÂR

Kolozsvâr nemcsak egy romantikus név, dalokban élô,
szép — nekem mindenesetre a legszebb — vârosnév, mely-
nek hallatâra a két vilâghâborû kôzôtt Csonka-Magyaror-
szâgban is feljajdultak, hanem vérrel és sok szenvedéssel irott
tôrténelem is. Tôrténelem, mely môgôtt a vâlasztottak Erdély
viharos, magyar szâzadait is megérzik. Magyarorszâg testé-
hez hozzânôtt vâros, aboi éppen ûgy, mint Kassân, a
magyarsâg leikét és sajâtos nemzeti kultûrâjât és a kultûra
tovâbbfejlesztésének igényét inkâbb lehetett megtalâini, mint
Budapesten.

Nekem, aki a két tô kôzôtt fekvô, felvidéki vârosbôl, a
bânyâszati és erdészeti akadémiâk magyar Heidelbergjébôl,
Selmecbânyârôl indultam az életbe s csak négy éves korom-
ban, édesapâmnak szûlôvârosâba, a szamosûjvâri jârâsbîrô-
sâghoz valô âthelyezésével kerûltem Erdélybe, mégis Kolozs
vâr az Urbs, a nagy betûvel irott Vâros, ahova — mint a
szâmûzôtt rômai — évtizedek ôta mindenhonnan a tisztelet,
a hôdolat és a szerelemmé forrôsodott szeretet érzésével
tekintek vissza.

A vilâg sok szép tâjât bejârtam, sok vâros kôvét koptatta
— keleten és nyugaton is — lâbam, de hozzâ hasonlôt nem
talâltam. Lehet-e feledni a vârost, aboi diâkéveimet tôl-
tôttem, aboi gondolkodni és irni tanultam, ahol Erdély
leikét szivtam magamba az évszâzados épûletekbôl, a bâs-
tyafalakbôl, a Parkas utca hârsfasoros, mûltba nézô csend-
jébôl, a hâzsongârdi temetôbôl? Eadrusz csodâlatos lovas-
szobra, Mâtyâs kirâly ôvâri sziilôhâza és a fellegvâr itt tani-
tott, ebben a vârosban — român uralom alatt is — magyar

tôrténelemre.

Kolozsvâr a feledhetetlen osztâlytârsak, barâtok és tanâ-
raim vârosa, diâkkori szerelmeim és szâmtalan versem, ki-



robbanô gondolatok, egy életre szôlô emlékeim szûlôhelye,
mellyel csak idônként kelt versenyre szép, felvidéki nyaraim
tûndéri tâja: Murâny, Eperjes, Kassa ésjolsva.

Kolozsvâr volt a vâros, aboi elôszôr beszéltem Kuncz

Aladârral, Szentimreivel, Reményik Sândorral, Nyîrôvel,
Tamâsi Âronnal s nemzedékem irôival és kôltôivel. Itt szôlt
legszebben a magyar szô fûlemnek. Itt ringott szâmomra
a magyar irodalomnak az a bôlcsôje, amelytôl soha és sehol
sem fordîtottam el tekintetemet és ahova koporsôm kôzelébôl
is vissza fogok tekinteni.

A vilâgon sok templom kôvén térdeltem, de a Szent
Mihâly, a kegyesrendiek és a ferencesek templomânak âhi-
tatânâl mélyebbre nem emlékezem. Es Kolozsvâr volt az a
vâros, aboi elôszôr szavaltam templomban. Az evangélikusok
fehér templomâban és a Farkas utcai reformâtus templom
ban talâlkoztam elôszôr azzal a felemelô és alâzatra tanîtô,
azzal a semmivel ôssze nem hasonlîthatô érzéssel, amikor taps
nem felelt a versre, csak a templom ôdon falai és a hîvôk
figyelô tekintete visszhangozta a gondolatot és az Igévé ma-
gasodott szavakat. Kolozsvâr templomaiban tanultam meg
olvasni az emberi szembôl és megtalâlni benne azt a fele-
letet, ami nélkûl alkotni és egy eszméért élni nem lenne
érdemes.

Csodâlatos Urbs, âlmaimban is visszatérô Vâros, mely
akaratomnak, gondolataimnak, hitemnek és egész életemnek
azt az erkôlcsi tartâst adta, ami nélkûl nem szôlhatnék hitelt
érdemlôen mâsokhoz. Kolozsvâri éveim nélkûl nem kûzd-
hetnék — annyi kûlfôldi megprôbâltatâs utân — még ma
is eszmékért és nem adhatnék hitet a kételkedôknek és azok-
nak, akiket reményeitôl megfosztott az élet.

Vâros, téged kôszôntelek reggel és este. New England
hegyei môgôtt is vilâgosan lâtlak. Olyannak lâtlak, mint
utoljâra, mielôtt elindultam a Székelyfôldre, hogy âtvegyem
a hatârvédelem keretében mûkôdô sebesûltszâllîtô oszlopo-
mat, amellyel alig egy év mûlva a visszavonulâs szomorû ût-
vonalân, Erdély vârosain, falvain és a Felvidéken ât Nyugatra
parancsolt a végzet.

Vâros, olyannak és annak lâtlak, amilyennek elhagytalak:
magyarnak! Jôhettek a hîrek és a képek épûlô, ûj vâros-
negyedekrôl, melyeket român falvakbôl és a Kârpâtokon
tûli vârosokbôl tôltôttek fel tervszerûen. Hiâba olvastam a



statisztikât, mely kisebbségi szintre sûllyesztette a magyar-
sâg létszâmât. Hiâba lâttam a hozzâm érkezô képeken a vâros
arculatânak erôszakos âtalakitâsât. Hiâba néztem a roman

irôknak és tôrténelmi személyeknek egyre szaporodô szob-
rait, vilâgosan tudom, hogy Kolozsvâr lelkén mindezek nem
vâltoztatnak. Egy vâros szellemét a tôrténelem adja és Erdély
évezredes magyar tôrténelmének tényén oly keveset vâltoz-
tat a két vilâghâborû kôzôtti 22 év és a mâsodik vilâghâborû
utâni néhâny évtized. Hiâba ragasztottâk Kolozsvâr nevéhez a
magyar évezred elôtti Napoca-t. A român ferdîtések pontos
és részletes helyreigazîtâsa a tôrténészek feladata. En csak
annyit mondhatok, hogy Napoca hozzânk, a mi évezredes
tôrténelmûnkhôz van kôzelebb. Sem a hajdani Napoca-ban,
sem annak kôrnyékén nem él a dâkok utâni tôrténelem évei-
ben a rômaiak kivonulâsa utân a român népnek semmi-
féle ose. Beszivârgâsuk csak sokkal késôbb, a magyar évezred
alatt tôrtént.

Kolozsvâr, én innen, a tâvolbôl, minden mesterkedés
ellenére is, magyarnak lâthatlak és abban a hatârozott meg-
gyôzôdésben élhetek, hogy a népek sorsât nem a statisztikâk
feltornâszott szâmai alakîtjâk, hanem az erô, a hit, a kedvezô
nemzetkôzi helyzet és tôrténelem. Tôrténelmi jogon még
az utôdaink utôdai is magukénak mondhatnak, kincses Vâros,
Te vagy az, ami mindig, ha kell kétezer évig is, mint a vilâggâ
ûldôzôtt zsidôsâg^ak Jeruzsâlem, a nagybetûvel irott, magyar
Urbs maradsz a szâmûzôttnek!

Mit érezhet azonban az, aki ott él s a Râkôczi ût elején
Horia, Closca és Crisan, a Széchenyi téren Mihai Viteazul
és a Nemzeti Szinhâz elôtti Mihai Eminescu tôbb méteres
szobrât lâtja? A român jelen sôtét ârnyéka elfôdi elôtte a ma
gyar ezredévet és még ônmagânak is félve teszi fôl a kérdést:
miért ne lehetne az ércbeôntôtt român nagysâgok helyett a
Râkôczi ût elején Kinizsi Pâl szobra, a Széchenyi téren Szent
Lâszlôé és a Nemzeti Szinhâz elôtt egy hatalmas Petôfi szobor?
Vajon nem lenne okosabb, ha Ceausescu rendszere olyan
terûleten, melyet tôrténelmi jogon sohasem birtokolhat, s
amely ezen az alapon mindig magyar marad, Kolozsvâron
Eminescu helyett Petôfinek és Csucsân, az egykori Boncza
parkban Goga Octavian bizânci stllusû mauzôleuma mellett
Ady Endrének âllitana szobrot? Ez a magatartâs méltôbb lenne
az igazi erdélyi szellemhez és azt a hitet keltené, mintha lett



volna valami jô is a Nyugat vezetôi âltal Helsinkiben naîvul
alâîrt egyezményben.

* * *

Tollas Tibor (Mûnchen, Nyugat-Németorszâg) néhâny
kôlteményét adta elô, majd a magyar jôvô kérdésérôl beszélt
pârjât ritkitô leikesedéssel és meggyôzô erôvel. Szavait sokszor
szakitotta meg a szûnni nem akarô taps. Beszédének szôve-
gét teljes egészében kôzôljûk.

Tollas Tibor (Mûnchen, Nyugat-Németorszâg):

FIATALOK ELLENZÉKBEN OTTHON ÉS IDEKINT

Magyarorszâgot évek ôta a "legviddmabb haraA"-nak
kiâltjâk ki a vasfûggôny môgôtt. Hivatkoznak arra a "gazda-
sâgi re/orm"-ra, amely a szomszéd népekhez képest valôban
nagyobb kenyeret és tôbb mozgâsi szabadsâgot biztosit
népûnknek. Otthonrôl irânyîtott propaganda hangoztatja,
hogy mindez a mai vezetésnek, elsôsorban Kâdârnak kô-

szônhetô. A valôsâgban azonban az elhallgatott 56-os sza-
badsâgharc a jobblét oka! A vilâg rokonszenvét megnyerô
"rebellis" magyar népet a megtorlâs utân kirakat-âllammâ
kellett berendezni. A megfélemlîtett nemzedék otthon a
bosszû évei utân hallgatôlagosan kiegyezett a rendszerrel.

De nem a fiatalok! Ôt éwel ezelôtt, 1979-ben a Kecskemét
melletti Lakiteleken, a Fiatal îrôk Jôzsef Attila Kôre: "Haza és
nemzeti ônismeret" cimmel talâlkozôt tartott. A felszôlalâ-
sok a gazdasâgi reformok mellett a "politikai reformok"-at
is kôvetelték. Kôzel mâsféiszâz 25-35 éves fiatal gyûlt itt ôssze
az orszâg minden részébôl. Az idôsebb irôk kôzûl csak né-
hânyat hivtak meg, pl. Illyés Gyulàt, Csoôri Sdndort, Fekete
Gyuldt. A tûlélést, a magyar megmaradâs kérdését vitattâk
meg. Hârom pontban foglaltâk ôssze vâdjaikat a batalom
ellen:

1. A szomszédos népekhez viszonyitva nâlunk az abortusz-
tôrvény ôta rohamosan fogy a magyarsâg. Biolôgiailag
haldoklô nemzet lettunk, ugyanakkor a szomszéd népek
életerôsen szaporodnak. Az ôngyilkossâgban is vilâgcsûcsot
értûnk el.

2. Amîg a szomszéd népek nacionalizmusa hazûg tôr-
ténelmet gyârt, nâlunk a nemzeti és tôrténelmi tudat terv-
szerû megsemmisitése folyik. Tôrténelmi kônyveinkbôl hi-



ânyzik a kôzelmûlt eseményeinek târgyilagos ismertetése.
3. Az elcsatolt terûleteken êlô tôbb milliôs magyarsâg

emberi és kisebbségi jogaiért nem âll ki a rendszer. Sorsâ-
nak intézését a szomszédos szocialista âllamok belûgyének
tekinti.

Ratkô Jôzsef fiatal kôltô szerint: "Itt a nemzeti tudat, a
tôrténelmi tudat rideg és kegyetlen szétverése folyt... A ma
gyar âllampolgâr mindenféle kôzôsséghez tartozott, de nem
tartozhatott a nemzethez, mint kôzôsséghez... Minden bajunk
a négymilliô elkapart gyerektôl kezdve innen ered".

Gôrômbet Andrds debreceni fiatal îrô felelôtlen ôncson-
kîtâsnak bélyegzi, hogy tankônyveinkbôl hiânyoznak a ha-
târon tûl élô îrôk és kôltôk. "Ûgy viselkedûnk — mondta —
mintha gyorstanfolyamon tanultuk volna nemzeti ônmagunk
felejtését".

Lezsdk Sdndor, a konferencia rendezôje, a kôzelmûlt
ismeretét hiânyolta. "Nemcsak a gyôkereket, a tôrzset is
vizsgâlni kell és a gyûmôlcsôt tartô âgat". Sûtô Andrâst idézte:
"Vakmerôen gyâvâk vagyunk".

Kôzel negyedszâzados hallgatâs utân elôszôr vitattâk
meg ilyen bâtran a fiatal îrôk égetô sorskérdéseinket,
melyekrôl az idôsebb nemzedék meghunyâszkodva hallgatott.
A tervszerû mellébeszélések és évekig tartô hazûgsâgok utân.
mint tiszta forrâs, mint "bûvâpatak" tôrt fel az ismeretlen
mélybôl az 1945 utân szûletett nemzedék hangja. Illyés Gyula
lakiteleki felszôlalâsâban îgy jellemezte ôket: "Vannak az
irodalomnak olyan korszakai, amelyek a nemzedéket nézve
jellegtelenek. Ez nem azt jelenti, hogy ilyenkor a szellemnek
ereje nem hat tovâbb: megbénult, meghalt. A szellemi élet
olyan, mint a karszti patak. El tud tûnni néha nemzedékek-
re. Tankônyv mondja, hogy a magyar irodalomnak is voltak
ilyen korszakai. Jellegtelenek, "nemzetietlenek", de mégis
csak addig, amig vâratlanul, majdnem felfrissûlve nem bu-
gyogott elô a "folyamat", amely mintha a fôld alatt még ûj
savakat, ûj erôt is tudott volna magâba gyûjteni, jeltelenné
semmisîtve tôrténelmileg azt az irodalmi korosztâlyt, amely
alatt a mélyben jârt".

Illyés Gyula fôhajtâsa a fiatalok elôtt arra kôtelez ben-
nûnket, hogy kisértô féltésûnk ellenére idekintrôl is meg-
adjuk nekik az elismerést, sôt tiszteletet mindazért, amit



nehéz helyzetûkben otthon helyettûnk is megvallottak. Bâr-
csak ennek a tôredékét mondtâk volna el az elmûlt évtized
atân az anyanyelv ûrûgyén a rendszer bizalmasaival naivûl
vagy nagyon is "elôreldtôan" konferenciâzô 56-osok.

Ûj nemzedék jelentkezik — îrta Csernohorszky Vilmos,
a Nemzetôrben, a mai kiszâradt lelkû és kihûlt szîvû, rezig-
nâlt nemzedék nyomâban. Ennek az ûj nemzedéknek tagjai
gyermekek vagy még azok sem voltak 56-ban. Ennélfogva
nincs az idôsebbekhez hasonlô lelki traumâjuk, sem bûn-
tudatuk. Nem bântjâk ôket elôitéletek. Nem azt kérdezik,
ki mi volt, hanem ki bol âll most és ott, aboi âll, bogyan tel-
jesiti a belyzet adta feladatât. Nem mennek fejjel a falnak.
Tôrténelmi példâk lebegnek szemûk elôtt és attôl félnek,
megint mi leszûnk az utolsô csatlôsok. Jelszavuk: "biâba ver-
ték rânk a bilincset, mâr nem ûgy viseljûk".

Ennél tômôrebben nem tudnânk jellemezni azokat az
éjszakâba nyûlô beszélgetéseket, melyek nyomân az ottboni
félelemnélkûli fiatalok szellemi arculata lassan kirajzolôdott
elôttûnk. A kicsikart szabadsâg szûk batârait arra basznâl-
jâk, bogy alapos felkészûltséggel raktârozzâk el magukba a
szabad vilâgban lâtottakat éppûgy, mint az Erdélyben vagy
a Felvidéken szerzett megrenditô élményeket. Divatos âru-
cikk belyett ezek a fiatalok Nyugaton kiadott magyar kôny-
veket visznek baza, melyek a kôzelmûlt eseményeirôl, elsô-
sorban 56-rôl adnak biteles képet. Nyîltan be is valljâk, erre
azért van szûkség, mert: "az utôbbi esztendôk bebizonyî-
tottâk, bogy a kôzelmûlt eseményeit elemzô tôrténelmi kôny-
veknek bitelûk nincsen. Ok fîgyelmeztetnek kritikai és el-
lenzéki szerepûnk fontossâgâra és szinte szôrôl szôra ûgy
batâroztâk meg a nyugati emigrâciô feladatât, abogyan a
New Yorkban élô Gombos Gyula a Nemzetôrben îrt cikké-
ben: "elsôsorban azt kell kimondani, amit ottbon nem le-
bet kimondani".

Nincs mit féltenûnk, — mondtâk —, mert nem âll mô-
gôttûnk évi szâzezer forintos fizetés, rôzsadombi villa, bala-
toni nyaralô, mint sok idôsebb îrôtârsunknak. Nincs takar-
gatni valô mûltunk, csak bizonytalan jelenûnk és jôvôt féltô
lelkiismeretûnk.

Ez a sokunk szâmâra még ismeretlen, félelemnélkûli



nemzedék mâs, mint a mi nemzedékûnk. Rajtuk nem csat-
tant a gumibot, nem végezték ki târsaikat, nem lehet râjuk
mondani, hogy a "reakciôsok" vagy "ellenforradalmârok",
hiszen 56 utân nôttek fel, tehât a rendszer "neveltjei". Eppen
ezért ôk a rendszer igazân félelmetes ellenfelei. Létszâmuk
nem nagy, de a csipetnyi élesztô elég a kenyérben, hogy
megkeljen.

Ezt érzi a hatalom is, ezért tiltotta meg a Fiatal îrôk Jôzsef
Attila Kôrének mûkôdését. A bâtrabb îrâsokat nem egyszer
kivâgtâk a folyôiratokbôl. îgy szinte kiprovokâltâk az ûn.
szamizdat kéziratos irodalom létrejôttét, ami a szellemi
ellenâllâs egészen ûj formâja lett Magyarorszâgon. Az elôbb
îrôgéppel irt, majd késôbb sokszorosîtott és Nyugatra is ki-
csempészett szamizdat kiadvânyok, îgy a "Fzgyelô", a "Kisûgô"
vagy a forradalom 25. évfordulôjâra megjelent ezeroldalas
"Bîbô Emlékkônyv", a mâr 10. szâmât megélt "Beszélô",
majd a "Ht'rmondô" legfontosabb îrâsait a Nemzetôr "Magyar
valôsdg cîmû rovatâban folyamatosan ismertette és ismerteti.

A hazai kéziratos irodalom mellett a fiatal îrôk "Ellen-
pontok , késôbb "Erdélyi Hirûgynôkség" cîmmel Magyar
orszâgon ât Erdélybôl is Nyugatra juttattâk îrâsaikat. Fel-
vidékrôl a 'Szlovdkiai Magyar Jogvédô Bizottsdg Jelentései"-t
kaptuk meg és elkerûlt hozzânk a kârpâtaljai fiatal îrôk
memoranduma is. Az Erdélyben ûldôzôtt Szôcs Gêza fiatal
kôltô vag^ a Pozsonyban bebôrtônzôtt Duray Miklôs érde-
kében a hazai ellenzék, de fôként a nyugati magyarsâg
szolidaritâsa és egységes fellépése jelentôs eredményt hozott.
Szôcs Géza szerint "a magyar ôntudat vilâgot verô erôvé
vâlhatik . Duray meg hangszalagon ûzente: "Ha nem lenne
emigrâciô, akkor az emigrâciôt létre kellene hozni... A
politikai hatâroktôl mentes lelki kôzôsség nagy erôt ad. Erre
tudok épîteni..."

Amiôta a demokratikus ellenzék a hivatalos cenzûra
megkerûlésével otthon és a szomszédos âllamokban bâtran
hallatja szavât, az ûj helyzet az emigrâciôra is ûj feladato-
kat rô. Eddig az elnémîtott nemzet 56-ban szentesîtett kô-
veteléseit hangoztattuk a jogtalansâg bîrâlatâval. Egyesek azzal
vâdoltak bennûnket, hogy nem vagyunk "reâlisak", mert
otthon a nép "kiegyezett" a rendszerrel. A tények azonban
mindezt megcâfoltâk. Az a bizonyos hallgatôlagos kiegyezés



a hatalom és az értelmiség egy része kôzt 1979-tôl kezdve
megszûnt.

A demokratikus ellenzék munkâjât a mienkkel rokon
tôrekvésnek tekintjûk és bîrâlatait, kôveteléseit — a kûlfôld-
re jutott kéziratos irodalom alapjân — tovâbbltjuk. Igy hatâsât
otthon és kûlfôldôn egyarânt megsokszorozzuk. Ez helyze-
tûnket megkônnyîti, hiszen "programadâs" helyett csak is-
mertetnûnk kell célkitûzéseiket.

A forradalom tanûi azonban évek mûlâsâval lassan el-
némulnak. A mâr itt szûletett vagy felnôtt fiataloknak az
otthoni fiataloktôl eltérôen — mâr nem jelent "élmény"-t —
sem 56 forradalma, sem a mai hatalom rafinâlt môdszere.
Ide, messze Amerikâba, el sem jutnak a hazai ellenzék bî-
râlatai, de annal inkâbb hallanak a dollârért olcsôn elérhetô
ârubôségrôl és a hagyomânyos magyar vendéglâtâsrôl. Mert
az ô szâmukra mindaddig "papîrîzû" lesz szûleik hazâja,
amig azt személyes lâtogatâssal meg nem ismerik. Tapasz-
talatbôl tudom, milyen életre szôlô élményt jelentett gyer-
mekeimnek az otthoni lâtogatâs, a hasonlô korû fiatalokkal,
rokonokkal valô talâlkozâs, a valôdi problémâk megismerése.
Ezt mi idekint nem tudjuk pôtolni.

Mit ajânlhatok a szûlôknek? Mindent kôvessûnk el, hogy
legnagyobb kincsûnket, a magyar nyelvet dtadjuk gyerme-
keinknek. Ez fennmaradâsunk alapja! Nyelvûnk, kultûrânk
ismerete nélkûl gyermekeink felszîvôdnak az idegen kôrnye-
zethen. Beszéljûnk velûk otthon magyarul, jârassuk ôket a
cserkészetre, hétvégi magyar iskolâba, ha lehet Burg Kastlba.
De a leghatâsosabb csodaszer, ha fiainkat, unokâinkat, ami-
kor lehetséges, haza kûldjûk a rokonokhoz, ismerôsôkhôz
(de nem a hivatalos nyaralô tâborokba), hogy magukba
szîvjanak egy kis magyar levegôt, kultûrât. Ugorjanak csak
fejest az anyanyelv tengerébe és fûrôdjenek benne.

Veress Miklôs otthoni fiatal irô egy mâsik szempontra
is râmutat; "Nemcsak nyelvében, de elvében él a nemzet" —
irta valahol. "Édes anyanyelvunk" is csak addig "édes",
ameddig azzal a szabadsâgrôl is beszélhetûnk, nem pedig
a zsarnoksâgot dîcsérjûk, mint sok târsutas. Sem a nyelv, sem a
hazâhoz valô kôtôdés nem lehet politikai eszkôz a Magyarok
Vilâgszôvetsége kezében. Naiv vagy târsutas amerikai ma-



gyarok kôzremûkôdése nélkûl sosem indithattâk volna el
Budapesten az Anyanyelvi Konferenciâkat. A rendszer nyîl-
tabb kârtyâval jâtszott, mint idekintrôl toborzott segédcsa-
pata. Gosztonyi Jdnos, a Vilâgszôvetség fôtitkâra bevallotta:
"Amit végzûnk, politikai munka, nemcsak kulturâlis". Azt
is célul jelôlte meg, hogy az anyanyelvi mozgalom lojalitâst
kôvetel a mai Magyar Népkôztârsasâg irânt.

Bârmilyen fokû jôindulat vagy naivsâg sem lehet sen-
kinek mentsége, Nagy Kârolynak sem, aki az anyanyelvi
mozgalom igazolâsâra a kôzelmûltban Amerikâban kôny-
vet adott ki. Az sem lehet igazolâs, amint Sadry Eva irja, hogy
a nyugatiak szâmâra rendezett zdrt értekezleten valaki vâl-
lalja kimondani az igazsâgot. A pârtfunkcionâriusokat ezzel
ûgysem gyôzi meg, viszont az orszâg lakossâga a sajtôn, tâ-
volbalâtôn, râdiôn keresztûl errôl semmit nem hall, csak

az îzléstelen dicséretet, amit jônak lâtnak idézni a nyugati részt
vevôktôl. A hazai kôzvélemény csak azt olvashatja ki a hiva-
talos sajtôbôl, hogy az emigrâciô dicséri azt a rendszert,
amelyet ôk otthon nehéz helyzetûkben is birâlni merészelnek.

Jellemzô, hogy a Magyarok Vilâgszôvetsége âltal kiadott
és Nagy Kârolyék âltal lektorâlt, a kûlfôldi magyar gyerme-
keknek szânt "01vasôkônyv"-ben szô van ugyan a karâcsony-
rôl, a fenyôfa ûnneprôl, de egy szô sincs Jézus szûletésérôl.
Természetesen mélyen hallgatnak a kôzelmûlt tôrténelmérôl,
a "sajnâlatos oktôberi események"-rôl, a mellékelt térképen
pedig az elcsatolt terûletek vârosneveit még zârôjelben sem
tûntetik fel magyarul.

Amerikai ûtam sorân tôbb vârosban eljôttek elôadâ-
somra azok a fiatalok is, akik nem elônyôkért, szereplési
vâgybôl, hanem "realitâsbôl" tartanak kapcsolatot az Anya
nyelvi Konferenciâkkal. Ôk szinte valamennyien a tûlélésre
hivatkoztak, amelyet szerintûk csak ilyen môdon lehet el-
érni. Barâti vitâk sorân igyekeztem meggyôzni ôket, hogy
az otthon élôknek mâs a "realitâs", mint azoknak, akik
turistâkként keresik fel az orszâgot. A tûlélésnek még mâs
tôrvényei vannak idekint és otthon. Az érték-rendet kell
helyesen meghatârozni. Ha azt hisszûk, hogy lit a szabad-
sdgban az anyanyelv tôkéletesebb elsajdtûâsa kedvéért le-
mondhatunk helyzetûnk adta kritikai és ellenzéki szerepûnk-
rôl, mdris lemondtunk az emigrdciô létjogosultsdgdrôl!



Sajnos, létszâmban évrôl-évre egyre fogyunk, de tûl kell
élnûnk a "nemzedékvâltâs"-t. El kell fogadnunk, hogy az
itt szûletett és munkânkat folytatô fîatal természetszerûleg
nem érzi magât "emigrânsnak". De ahogy otthon van "belsô
ellenzék", itt is kell lennie olyan ellenzéknek, amely az ottho-
niakkal s nem a hatalommal âll szôvetségben. A hazaiak
kiâltâsât csak mi tudjuk a nagyvilâgba tovâbbîtani. Mert
torténelmileg egyedûlâllô lehetôsége az otthoniaknak is az a
sok tizezer, minôségileg magas szintû, mûvelt magyar, a
"befogadô" orszâgnak mâr teljes jogû âllampolgârai, akik
akcentus nélkûl, tôkéletes nyelvtudâssal tudnak fellépni
nemzetkôzi fôrumokon minden magyar ûgy érdekében. Ezért
fontos, hogy vilâgosan lâssâk a kûlônbséget a nép és a népet
elnyomô rendszer kôzôtt, hogy csakugyan a szabadsâg ûgyét
és ne a diktatûrât szolgâljâk.

Sok jel mutât arra, hogy van okunk reménykedni. A
hatalom reklâmozott ûtjain kîvûl îgenis léteznek messzehhre
vîvô mâs utak, "fâtôl-fâig" vezetô ôsvények is. Az otthoni,
a kisehhséghen és a szétszôrtsâghan élô magyar fiatal
megtalâlja egymâs kezét és helyzetadta feladatât. Rôluk ugyan
kevesehhet hallunk, ôk csendhen szôvik az ôsszetartozâs szâlait,
hogy mint a vérerek kôssék ôssze és tâplâljâk a szétdaraholt
magyarsâgot.

Ezûton is kérem a fîatalokat, ne zârkôzzanak el a Szel-
lemi Magyarorszâg igazi képviselôitôl akkor sem, ha nem
a nemzeti emigrâciô kôréhez tartozôk szervezik meg egy-egy
otthoni îrô, mûvész, tudôs ûtjât.

Menjûnk el, hallgassuk meg ôket, ha lehet rendezzûnk
szâmukra kûlôn estet, hogy talâlkozhasson egymâssal a "helsô"
és "kûlsô" emigrâciô. Kulônhen az a visszâs helyzet âllhat
elô, hogy hamis képet kap az elôadô az amerikai magyar-
sâgrôl. Azt gondoljâk, hogy egy kalap alâ vesszûk ôket a
hatalom kiszolgâlôival. De a rendszer propagandistâitôl
tartôzkodjunk!*

Ezûton szeretném megkôszônni itt az amerikai magyarsâg
szivéhen, Clevelandhen a felejthetetlen fogadtatâson kivûl
azt az âldozatkész segîtséget, mellyel kôrûtam sorân lehetôvé
tették a hazai ellenzék kéziratos irodalmânak kônyvhen valô
megjelenését. îgy az utôhhi ôt év ellenzéki — a nagykôzôn-
ség szâmâra eddig elérhetetlen — irodalma kôzkinccsé vâlik.



A szabadsâgharc kôzelgô 30. évfordulôjâra a legfontosabb
dokumentumok îgy angolul, esetleg franciâul és németûl is
megjelenhetnek, hogy bemutassâk a Magyar Valôsàgot, melyet
nem az emigrâciô, hanem az otthoni, nagyrészt fiatal ellen-
zéki îrôk mutatnak be.

Intézményeink, egyesûleteink idôvel sok ember szemében
anakronizmusokkâ, ûres keretekké vâlhatnak. De a cél vâlto-
zatlan, az elbukott szabadsâg visszaszerzése és az azon valô
munkâlkodâs soha nem évùlhet és nem lankadhat el. Fiainkat

akkor kergetjûk "âlomvilâg"-ba, ha a mai politikai helyzetet
véglegesnek fogadjuk el és nem veszûnk tudomâst azokrôl a
csendben munkâlô erôkrôl, amelyek a jôvô tôrténelmét
formâljâk.

Illyés Gyula "Szellem és erôszak" cîmû, otthon elkobzott,
de Nyugat-Eurôpâban ûjra megjelent kônyvébôl vett idézettel
fejezem be mondanivalômat: "A dôrômbôlést kell — nem
kétséges — felelôsen kôzcselekvéssé tenni, oly feg^elmezett
egyûttes mozgalommâ, hogy végiil ne csak dôngjôn, de tôrjôn
is be az ajtô. Akâr Krisztus ûgyének védelmében".

*Ezzcl kapcsolatban azt a javaslatot tettem, hogy amennyiben nem ismerjuk a
kérdéses elôadôt, forduljunk az egész amerikai fôldrészt âtfogô cserkészet vezetô-
jéhez, akinek Amerika és Kanada legfontosabb vârosaiban levô egyesûletek, intéz-
mények cîmei, telefonjai rendeikezésre âllanak. Fontos, hogy tudjunk egymâsrôl!

Mintegy befejezô szâmként Horvâth Ldszlô (Summit, NJ)
zongoramûvész Kodâly Zoltân "Hâry Jânos" cîmû dalmûvé-
bôl jâtszotta el a "Kôzzené"-t és a "Toborzô"-t. Mindkettô-
vel magâval ragadta hallgatôsâgât.

A mindvégig remekiô vitéz Haraszthy Miklôsné Kapossy
Katahn mûsorvezetô talpraesett befejezô mondatai utân dr.
Nddasjdnos mondott hangulatos zârôszôt.

A mûsor utân ismerkedô cocktail party kôvetkezett.

A MÂSODIK NAP: 1984 NOVEMBER 24-én

Pdrhuzamos ûlések

A Magyar Kongresszus mâsodik napjân délelôtt 9 ôrakor
pârhuzamos ûlések kezdôdtek. Dr. Kaveggia Ldszlô (Dan-



ville, IL) elnôkletével az Arpdd Akadémia orvostudomdnyi
osztdlya tartotta meg szokâsos tudomânyos elôadâssorozatât,
dr. Lengyel Alfonz (Rosemont, PA) elnôkletével az Àrpdd
Akadémia orientalisztikai osztdlya ûlésezett, Noël Péter
(Edmonton, Alberta, Kanada) elnôkletével pedig a Magyar
Mérnôkôk és Epûészek Vildgszôvetsége rendezte meg tu
domânyos elôadâssorozatât.

"A Duna-medence elrendezése" kérdésével kûlôn ankét

foglalkozott, amelyen dr. Somogyi Ferenc, az Ârpâd Aka
démia fôtitkâra elnôkôlt, a bevezetô elôadâst pedig dr.
Gyallay-Pap Domokos (Toronto, Ont., Kanada) mondta. Ez
utân dr. Chdszdr Ede (Indiana, PA) szâmolt be a felxjidéki
magyarjdg jelenlegi helyzetérôl.

Déli 1 ôrakor a Magyar Kongresszus résztvevôi târsas-
ebéden talâlkoztak, majd folytattâk tanâcskozâsaikat. 2 ôrakor
dr. Nddas Jdnos és dr. Gyallay-Pap Domokos (Toronto, Ont.
Kanada) vezetésével a Szabadfôldi Magyarok IV. Vildg-
kongresszusdnak clevelandi megrendezésével kapcsolatosan
folytak megbeszélések, amelyeken dr. Somogyi Ferenc elnôkôlt
és szâmos felszôlalâs hangzott el. Ezzel egyidejûleg Vizsolyi
Zsuzsanna elnôkletével kûlôn ankét foglalkozott a kôzép-
nemzedék tôrténelmi hivatdsdval. Az ankéton értékes felszô-
lalâsok hangzottak el. Kûlôn is meg kell emlîtenûnk Tollas
Tibor (Mûnchen, Nyugat-Németorszâg) lelkes ùtmutatâsait.
3 ôrakor a Szent Ldszlô Tdrsasdg és Rend III. kerûletének
szokâsos évi talâlkozôja kezdôdôtt Zdhony A. Jôzsef elnôk
letével. Ezen kerûlt sor dr. Fiedler Kdlmân (Chicago, IL) ûn-
nepélyes beiktatâsâra.

Dtszvacsora

Este 7 ôra kôrûl a Magyar Kongresszuson megjelentek
a clevelandi és kôrnyéki magyar târsadalom kivâlôsâgaival
egyûtt diszvacsorâra gyûltek ôssze. Zsûfolâsig megtôltôtték
a nagyszâllô hatalmas bâltermét. Dr. Nddas Jdnos ûdvôzlô
szavai utân Bodndr Margit énekmûvész a kôzônséggel egyûtt
elénekelte az amerikai, majd a magyar himnuszt. A zongo-
rakîséretet Horvdth Ldszlô (Summit, NJ) zeneszerzô és zon-
goramûvész adta. Bevezetô imâtft. Dengl Miklôs, O.F.M., a
90. évfordulôjât ûnneplô Katolikus Magyarok Vasârnapja
felelôs szerkesztôje mondott. Az îzletes vacsora elfogyasztâsa
utân dr. Halmos Mildn (Youngstown, OH) orvos, a jubilâlô



KMV munkatârsa kôszôntôtte a megjelenteket s kôztûk el-
sôsorban az ifjabb nemzedékek tagjait, akiknek hamaro-
san ât kell venniiik az idôsebb nemzedékek nehéz feladatait.

Dr. Nddasjdnos az Ârpâd-érrneket adta ât, végtil dr. Somogyi
Ferenc, mint a birâlô bizottsâg elnôke, a XXIII. tudomâ-
nyos, irodalmi és mûvészeti Arpâd-pâlyâzatok, valamint a
fényképészeti kiâllitâs eredményeit hirdette ki.

Magyar Bdl

Az immâr hagyomânyos Magyar Bal megnyitâsâra dr.
Nddas Jdnos 10 ôra tâjban adott engedélyt. A clevelandi
cserkészcsapatok regôs tdnccsoportja festôi népviseletben
magyar népi tâncokkal gyônyôrkôdtette a jelenlevôket. Ez-
utân a két bâlelnôk, Kovdcs Melinda és Rajnay Istvdn mutatta
be név szerint kûlôn-kûlôn az elsô bdlozô ifjû hôlgyeket és
tâncosaikat, majd a mâsodbâiozô nyitô pârokat, akiket
mindkettôjûk nagy leikesedéssel szervezett be és készîtett elô.

Elsô bdlozô volt:

Ambras Sdrï és Tôth Tamds
Fekete Rita és TdborosiJdnos
Hegedeôs Kriszta és Gdspdr Addm
Kdnyajudy és Kovdts Péter
Lukdcs Katalin és AbelovszkyAttila
Mrdzik Erika és Zsula Lajos
Pôsa Ibolya és Patay Kdroly

Mdsodbdlozô nyitô pdr volt:

ParkasJutka és Kimnach Gergely
Horvdth Erika és Stiassny Gyôrgy
Jôkay-Ihdsz Kinga és Moore Rôbert
Leskô Lea és Jôkay-Ihdsz Kdroly
Leskô Tûnde és Farkas Péter
Lmd Sonya és Hokky Péter
Sala Karen és Horvdth Ldszlô

Szappanos Anikô és Szappanos Gyuri
Teller Katalin és Mogyordy Péter
Ujlaki Denise és Nagy Sdndor
Zsula Marika és Kozmon Ldszlô



A Magyar Bal tânczenéjét ebben az évben is Hegedeôs
Kdlmdn kitûnô zenekara szolgâltatta. A bâlon 3 ôrâig
mindenki kellemesen szôrakozott.

A HARMADIK NAP; 1984 NOVEMBER 25-én

A Magyar Kongresszus harmadik napjân, vasârnap dél-
elôtt 9 ôrai kezdettel ft. Dengl Miklôs, O.F.M. az egyik
szâllodai elôadô teremben kûlôn szentmisét mutatott be,
amelyen sok mâsvallâsû is részt vett, a katolikus vallâsûak
pedig szentâldozâshoz jârultak. Ezutân dr. Nddas Jdnos, az
Allandô Titkârsâg vezetôje tartotta meg szokâsos beszâmo-
lôjât, terjesztette elô a beérkezett javaslatokat és indîtvâ-
nyokat, majd az ûdvôzlô tâviratok és levelek bemutatâsa utân a
zârônyilatkozat megszôvegezésére hivatott bizottsâg kikûl-
désérôl gondoskodott. Végiil a megjelenteknek bâlâs kôszô-
netet mondott s a XXIV. Magyar Talâlkozô (Kongn^esszus)
tanâcskozâsait a Magyar Hiszekegy elmondâsâval befeje-
zetteknek nyilvânîtotta.

HP ifi ^

Az Ârpdd Akadémia XIX. évi rendes kôzgyûlését (osz-
tâlyainak egyiittes ûlését Flôndn Tibor (New Milford, CT)
einôk valamivel II ôra elôtt nyitotta meg. Bevezetôje utân
dr. Somogyi Ferenc fôtitkâr tette meg jelentését s elôter-
jesztéseit, majd dr.Pulvdri Kdroly, Németh Gyula, Homonnay
Elemér, Kiss Jdnos, Kônnyû Ldszlô székfoglalô elôadâst tartott.
Megemlékezés tôrtént Bôlôni Farkas Sândor "Utazâs Észak-
Amerikâban" cimû kônyvének kiadâsârôl (150 éwel ezelôtt)
s a Katolikus Magyarok Vasârnapja megindîtâsânak 90. év-
fordulôjârôl. Burgydn Aladdr székfoglalô elôadâsât a mér-
nôkôk ûlésén adta elô. Befejezésûl Ormai Jdnos székfoglalô
elôadâs keretében a Grand Canyonrôl alkotott nagyszabâsû
festményeit mutatta be vetitett képeken.

A Magyar Kongresszus szâmos vidéki vendége csak mâs-
nap tudott elutazni. Ezek este târsasvacsorân vettek részt,
amely utân kellemesen elszôrakoztak s a jôvô (1985.) évi
viszontlâtâs reményében csak a késô esti ôrâkban mondtak
egymâsnak bûcsût.



A KARPAT-MEDENCE

PROBLÉMÂI

A DUNA-MEDENCE ELRENDEZESE

Ankét

Az ankét elôzetesen felkért részt vevôit és a nagy szâmban
megjelent érdeklôdôket a Magyar Talâikozôk Âllandô Tit-
kârsâgânak vezetôje, dr. Nddas Jânos iidvôzôlte s a tanâcs-
kozâsok vezetésére dr. Somogyt Ferencet, az Ârpâd Akadémia
fôtitkârât kérte fel.

Somogyi Ferenc dr., mint tanâcskozâsi elnôk, a maga
részérôl is kôszontôtte az ankéton megjelenteket, ismertette
a tanâcskozâs menetének szabâlyait, majd azt hangsûlyozta,
hogy a megbeszélések târgya ezûttal nem a mûlt vizsgâlata,
hanem a jôvô lehetôségeinek keresése. A mûlt adottsâgait,
hibâit és tanulsâgait az elôzô évben az a tôrténettudomânyi
ankét volt hivatott feltârni, amely Trianon elôtt és utdn
cimmel ugyanitt folyt le s amelynek anyagât az îrâsban be-
kûldôtt értékes tanulmânyokkal egyutt A XXIII. Magyar
Taldlkozô krônikdja (a 31-127. oldalon) kôzôlte.

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

KÉRDÉSEK ÉS ELLENTMONDASOK FELVETÉSE

Egy ankét bevezetô elôadâsânak feladata a gondolatéb-
resztés, eszmecsere, vita indîtâsa; kérdések, ellentmondâsok,
alternatîvâk felvetése, amelyeket — szerencsére — nem
feltétlenûl, a vitainditônak, hanem inkâbb a hozzâszôlô szak-
értôknek kell megvâlaszolniuk. Mint vârhatô volt, témânkkal
kapcsolatban hozzâm is eljutott a szokâsos kifogâs; miért
foglalkozunk itt jelenleg nem idôszerû kérdéssel, csak a tâ-
voli jôvôben elképzelhetô megoldâsokkal, mikor bârmely
megoldâs elôre nem is lâthatô eseményektôl fûgg? A kifo
gâs lâtszatra tetszetôs, mert témânk, a Duna-medence el-
rendezése, hetek-hônapok, sôt rôvid évek perspektîvâjâban, a
szovjet megszâllâs valôsâgâban aligha idôszerû. Mégis sziik-



séges és hasznos foglalkozni vele hârom okbôl is: az elsô ok az,
hogy tôrténelmi mûltunkban mâr jô néhânyszor keserves ârat
fizettûnk azért, mert vâratlan, meglepô fordulatok felké-
szûletlenûl talâltak bennûnket; a mâsodik ok, hogy a nagy-
politika lassû ugyan, de nem âll egy helyben és a kôzelmûltban
mindnyâjan ôrômmel és elégtétellel regisztrâltuk a jaltai
megâllapodâsok érvényességének kétségbevonâsât amerikai
és francia részrôl; a harmadik ok pedig, hogy a magyar
jôvô eshetôségeirôl târgyalni mindig jô ûgy, mindig nemes
feladat, bârmilyen messze essenek is azok idôben.

Ezért ûdvôzôlnûnk kell a mai alkalmat, hogy a nehéz
és szôvevényes Duna-medencei kérdést szlvén hordô néhâny
elkôtelezett magyar ûjabb lépést tesz consensus kialaldtâ-
sâra, egyelôre csak szûkebb magyar kôrben. A Duna-medencei
elrendezés kérdése nehéz, mert tôhh népet, még tôhh ér-
deket és rendkîvûli érzékenységeket érint. Ezért kell elôszôr
nekûnk jôzanul megfogalmaznunk, milyen tartôs elrende-
zéshen hiszûnk, ahhan magunk szâmâra mit akarunk, majd
elképzelésûnkkel meg kell kôzelîtenûnk kiszemelt potenci-
âlis partnereinket egy Duna-medencei szôvetséghen és igye-
keznûnk kell megszereznûnk azok egyetértését, heleegye-
zését is. Az elindulâsnâl azonhan szûkség van rôvid, tôrté
nelmi visszapillantâsra.

Azokat az okokat, amelyek az elsô vilâghâhorû utân a
Duna-medence politikai, fôldrajzi és gazdasâgi feldaraho-
lâsâhoz vezettek, most nem vizsgâljuk. Komoly politikai
gondolkodôk ma mâr megâllapitjâk, hogy a Nyugat részé-
rôl ôngyilkos cselekedet volt elpusztitani azt a védôhâstyât,
amely azt évszâzadokon ât megvédte és erôszakkal megte-
remteni egy mesterséges utôdâllam-rendszert, a kisantantot,
amely a mâsodik vilâghâhorû kûszôhén ellenâllâs nélkûl
omlott ôssze. Emherek, âllamok azonhan néha sajât kâruk-
hôl sem tanulnak és igy a nyugati hatalmak a mâsodik
vilâghâhorû utân ugyanazt a csûfosan meghukott Duna-
medencei âllamrendszert âllitottâk vissza, de sûlyoshîtottâk
a szovjet megszâllâssal. Ha tehât politikai analîzishe nem
is megyûnk hele, legalâhh azt igyekszûnk rôviden megvizs-
gâlni, hogy voltak-e jô szândékû klsérletek a mûlthan vala-
milyen szôvetség, egység vagy legalâhh szellem kialakttâsâ-
ra ehhen a térséghen.



Duna-medencei fôderâciôrôl elsô îzben az 1848-as eurôpai
forradalmi évben esett szô. Palacky Frantisek cseh tôrténészt
és politikust azonban fôleg az Ausztriâhoz tartozô népek
sorsa érdekelte, tervében a magyar kirâlysâg nemzetiségei-
rôl megfeledkezett. Ezt kôvették a forradalom idején egyéb
horvât, lengyel, magyar (Teleki Lâszlô), roman kezdemé-
nyezések, majd a kossuthi emigrâciô akciôi, de a jô szân-
dékok elvesztek az eurôpai nagy politika ûtvesztôiben. Az
elsô vilâghâborû elején a német Naumann Friedrich, ké-
sôbbi német kôztârsasâgi elnôkjelôlt, kôzép-eurôpai kon-
fôderâciôt javasolt Németorszâg és az Osztrâk-Magyar Mo-
narchia részvételével, a hâborûvesztés azonban ezt a tervet

is eltemette. Ugyancsak a hâborû idején, 1917-ben, az oszt-
râk parlament cseh kikûldôttjei kérték a Monarchiânak
fôderâciôvâ valô âtalakitâsât az egyesûlt Csehorszâg és
Szlovâkia tagsâgâval. A hâborû végén Jdszi Oszkâr Magyar-
orszâgnak "Keleti Svâjc"-câ valô âtszervezését javasolta egyen-
jogû nemzetiségek dunai konfôderâciôjâban, de ez a meg-
oldâs az ôsszeomlâs kûszôbén mâr nem elégîtette ki a Mo-
narchia és benne Magyarorszâg feldarabolâsâra szôvetke-
zett nagyhatalmakat és a korâbbi nemzetiségekbôl megala-
kulôban levô utôdâllamokat.

A két hâborû kôzôtti egységesitési kîsérletekbôl megem-
lîthetûnk egy délszlâv jellegû kezdeményezést Bulgâriâban
(1922), egy vâmuniôs tervet Németorszâg és Ausztria kô-
zôtt (1931), majd ezeknek ellensûlyozâsâra a francia Tardieu
kezdeményezésére egy magyar-osztrâk-cseh — elsôsorban
gazdasâgi jellegû — uniô tervét (1932). Emlîtést érdemel
a lengyel eredetû "Intermarium" eszme, amely a német és
orosz nagyhatalmak kôzôtt élô nemzeteket kîvânta fôderâ-
ciôba szervezni, egyfajta "cordon sanitaire" teremtésére a
két rivâlis nagyhatalom kôzôtt. Ezt a tervet is elsôpôrte a
mâsodik vilâghâborû kitôrése.

A mâsodik vilâghâborûig terjedô szâzéves szakaszrôl
megâllapithatjuk, hogy minden Duna-medencei és ôssz-
eurôpai fôderâciôs kezdeményezés csak terv maradt, egyik
sem érett valôdi szôvetséggé. A kudarcok okât, talân erôsen
tûlzô egyszerûsîtéssel, abban lelhetjûk meg, hogy egyik
kezdeményezés sem fakadt spontân lelkesedésbôl, elkôte-
lezettségbôl; mindegyik a pillanatnyi nagypolitikai helyzet
szûleménye volt és a vilâgpolitikai fejlemények gyors irama



egymâs utân elsôpôrte a kulônben figyelemre méltô egység-
tôrekvéseket.

Meg kell emlîtenùnk, hogy a két hâborû kôzôtt a leg-
îgéretesebb kezdeményezés Coudenhove-Kalergi Richard grôf
Pdn-Eurôpa mozgalma volt, amely az eurôpai szellem és
ôsszefogâs szintézisére alapitotta az egész Eurôpâra kiterjedô
uniô gondolatât. Ez a nemes, idealista elképzelés azonban
mâr megszûletésekor bukâsra volt îtélve, mert egy éwel
meghirdetése elôtt léptek érvénybe a vilâgtôrténelem leg-
igazsâgtalanabb békeszerzôdései, amelyek megmérgezték
az eurôpai légkôrt és két gyûlôlkôdô tâborra osztottâk a
kontinenst.

A mâsodik vilâghâborû utân az eurôpai egyesîtési tôrek-
vések sikeresebbek voltak. Feltehetnénk ugyan a kérdést,
hogy a vasfûggôny môgôtti orszâgok tâvollétében lehet-e
egy fôleg Nyugat-Eurôpâban végbemenô szintézist valôban
egyetemesen eurôpainak tekinteni. De elvitathatatlan, hogy
Churchillnek az "Eurôpai Egyesûlt Âllamok" szûkségérôl
szôlô 1946-os zûrichi beszéde utân megszuletett a dunkirki
és a brûsszeli egyezmény; az Eurôpai Gazdasâgi Egyuttmû-
kôdésrôl szôlô egyezmény (1949); a Schuman-terv; az Eurôpai
Szén és Acél Kôzôsség (1951); az Eurôpa Tanâcs (1949) a
nôvekvô tekintélyû Eurôpa Parlamenttel és Eurôpai Minisz-
teri Bizottsâggal; az Eurôpai Gazdasâgi Kôzôsség (EEC) és
az Eurôpai Kôzôs Piac (1957).

A hâborû ôta az eurôpai egységtôrekvések lassan, de
pozitiv irânyban haladnak. Felmerul a kérdés: hogyan alakult
a fôderâciô ûgye és igénye a Duna-medencében? A szeren-
csétlen békeszerzôdések nyomân a gyôzteseknek és a legyô-
zôtteknek most mâr mâsodszor kellett râdôbbeniûk, hogy
a végzetesen megrendûlt kôzép-eurôpai egyensûlyt csak a
nagyobb eurôpai egységekben, âllamszôvetségekben lehet
helyreâllîtani. Bôven hivatkozhatnânk kijelentésekre a leg-
kiilônbôzôbb és legmeglepôbb forrâsokbôl, amelyek a dunai
és kôzép-eurôpai térség fôderâciôja mellett nyilatkoznak
meg. Elkésve bâr, de Roosevelt elnôk, Churchill miniszter-
elnôke, Eden kûlûgyminiszter, Renner osztrâk âllamelnôk,
Sikorszki lengyel miniszterelnôk és a dunai orszâgok szâmos
képviselôje a fôderâciôt jelôlte meg, mint véglegesen meg-
nyugtatô megoldâst a kôzép- és kelet-eurôpai megszâllt



teriiletek felszabadulâsa utân. A dôntô tényezô azonban
jelenleg az, hogy a Duna-medence térsége szovjet uralom
alatt âll és minden fôderâciôs megoldâs elôfeltétele az alâ-
vetett népek felszabadulâsa és szabad akaratuk nyilvâmtâsa.

Az elsô és életbevâgô kérdés nyomban a kôzép- és kelet-
eurôpai orszâgok pillanatnyilag még elôre nem lâthatô mô-
don valô felszabadulâsa utân vetôdik fel, még pedig arra
vonatkozôan, hogy az orszâgok egyenként csatlakozzanak-e
az Eurôpai Uniôhoz vagy elôbb keressék-e a kôrnyezô népek-
kel valô ôsszefogâst, szôvetkezést. Ha pedig elsô lépésként
a regionâlis keretek mellett dôntenek; melyek ezek a kere-
tek és hogyan jônnek azok létre?

Es ha most ezt a két alapvetô kérdést a magyar érdekek
és a magyar részvétel szemszôgébôl tessziik fel, kiderûl, hogy
még a szôba jôhetô szôvetségi keretek tekintetében sincsen
kôzôttûnk consensus, még kevésbé azok tartalmât illetôen.
A keret és tartalom megbatârozâsa îgy szûkségszerûen to-
vâbbi kérdések tisztâzâsât igényli.

Amikor a Duna-medence elrendezésérôl beszéliink, mely
orszâgokat foglaljuk bele? Vannak, akik elsô lépésként a
szôvetkezést a kôzép-dunai régiôra szoritjâk Magyarorszâg,
Ausztria, Szlovâkia, Cseh- és Morvaorszâg, Ruténia tag-
sâgâval. Mâsok szerint a szôvetségnek ki kellene terjednie
Szerbiâra, Horvât-Szlavoniâra is. Vannak, akik bevonnâk
Româniât, sôt Bulgâriât is. Felvetôdik a "Dunai Egyesûlt
Âllamok" elképzelése Ausztria, Cseh- és Morvaorszâg, Ma
gyarorszâg, Szlovâkia, Kârpâtalja, Horvâtorszâg, Erdély,
România, Szerbia, Szlovénia kûlôn egységként valô részvé-
telével. Ahâny potenciâlis részt vevô orszâg, annyi elképze-
lés és javaslat!

Magâtôl értetôdôen tevôdik fel a kérdés: mi a legelônyô-
sebb szôvetségi szerkezet magyar szempontbôl? Kik a Duna-
medencében barâtaink és kik hagyomânyos ellenségeink?
Nem volnânak tûlsûlyban az ellenséges erôk? Ha igen, mi-
lyen elôzetes megâllapodâsokra volna sziikség megbizhatô,
barâti egyiittmûkôdés, szôvetség biztositâsâra? Meddig ter-
jednek annak a Duna-medencei terûletnek a hatârai, ame-
lyet valamilyen életképes kôzôs képletbe lehet foglalni? Es
a kûlsô hatâr megvonâsa mellett nem kellene olyan tervnek
is készen lennie, amely rendezi szôvetségi partnereinkkel az
egyuttélés szabâlyait és megoldja ezeken a kereteken belûl



azokat a belsô vâlsâgokat és problémâkat, amelyek tisztâ-
zâsa nélkûl az egyûttmûkôdés nem képzelhetô el? Hogyan
oldja meg egy Duna-medencei fôderâciô kisebbségi testvéreink
helyzetét? Kônnyebbé teszi életûket? Kônnyebbé teszi a velûk
valô kapcsolattartâst? Lehetôvé teszi a négymilliô magyar
egészének vagy részének az anyaorszâggal valô egyesûlését?

Egyâltalân, amikor fôderâciôrôl beszélûnk, mennyire
szoros vagy laza szôvetségre gondolunk? Duna-medencei
konfôderâciôra, amelyben minden tagorszâg megtartja
szuverénitâsât, a lakossâg megtartja âllampolgârsâgât, a
tagâllamok felett nincs egy magasabb szôvetségi kormâny,
hanem csak a kôzôs ûgyekre, érdekképviseletre kijelôlt âl-
landô jellegû szervek mûkôdnek? Vagy Duna-medencei
fôderâciô a szâmunkra kedvezôbb megoldâs, amely meglevô
âllamok olyan szôvetsége, amelynek tagâllamai ûj âllamot
létesitenek? Ezzel a tagâllamok szuverénitâsuk egy részérôl
lemondanak egy szôvetségi kormâny javâra és lakosaik a
fôderâciô honpolgâraivâ vâlnak.

Magyar szempontbôl komolyan mérlegelnûnk kell a
konfôderâciô és fôderâciô kôzôtti nagyon lényeges kûlônb-
séget. A konfôderâciôban minden tagâllam megtartja szu
verénitâsât, tehât a partnereknek kevesebb lehetôsége van
belûgyeinkbe beavatkozni. Viszont nekiink is nehezebb mâsok
belùgyeibe beleszôlni. Nem érintené-e ez kedvezôtlenûl a
mâs orszâgokban élô magyar testvéreinkkel valô kapcsola-
tainkat, s az esetleges kôzbenjârâst érdekûkben? Ez csak
egy példa a sok kôziil, de szâmunkra az egyik legégetôbb
kérdés.

Végiil beszélniink kell még a Duna-tâji szôvetségi for-
mârôl, a Kârpât-medence uniôjârôl. Ez valôjâban magyar
elôjelû elgondolâs, amelynek vannak a Duna-medencével
azonos elemei (sokan ôssze is tévesztik a kettôt), de vannak
lényeges, sajâtos jellegzetességei is. Egy Kârpât-medencei
uniô alapja az évezredes tôrténelmi fejlôdés, a fôldrajzi egy-
ség, a kôzôs gazdasâgi érdek, a sajâtos szellemiség népeket
formâlô ereje. A Kârpât-medencében az âllami szupremâcia
hordozôja mindig a magyar nemzet volt. Az évszâzadok sorân
viszonya az ott lakô autochton és betelepedett népekkel —
eltekintve a kîvûlrôl jôvô uszitâsoktôl — zavartalan volt.
Ennek az elképzelésnek lényege tulajdonképpen a Kârpât-



medence tôrténelmi, politikai és gazdasâgi egységének hely-
reâlHtâsa, amelybe Nagy-Magyarorszâg âllameszméje és a
magyar vezetô szerep hegemôniâja korszerûsitett, megre-
formâlt vâltozatban illeszkednék bele. A terûleti integritâs
alapjân âll, de hajlandô volna olyan alkotmânyos és âllam-
jogi vâltoztatâsokra, amelyek az egyiittélô népek egyenjo-
gûsâgât és érvényesûlését messzemenôen biztosîtanâk. Ez
a felfogâs azért nem tartja célravezetônek a szélesebb Duna-
medencei fôderâciôt, mert az ôrôkôs sûrlôdâsokat eredmé-

nyezne a belsô elrendezés részleteit illetôen, hiânyoznék be-
lôle a kôzôs âllamfenntartô eszme és a sokféleség miatt ne-
héz lenne erôs kôzponti kormânyt szervezni.

A Kârpât-medencei uniôval kapcsolatban azonban mas
természetû kérdések merulnek fel; a nagyszâmû kûlônbôzô
fajtâjû egyuttélô nép elfogadnâ-e a magyarsâg primus inter
pares szerepét? A tôbbi néphez viszonyîtva a magyarsâg ro-
vâsâra alakulô demogrâfiai, népszaporulati helyzet — amely
jelenleg a hazai rezsim egyik legnagyobb bûne —, mâs szô-
val a magyar nép abszolût lélekszâma biztosîtanâ-e a meg-
felelô sûlyt szâmunkra a stratégiai kôzpont szerepének be-
tôltésére? Kiknek a rokonszenvére, szolidaritâsâra szâmit-

hatunk egyâltalân? Talân a horvâtokéra? Talân a szlovâ-
kokéra? Ne feledjûk el, hogy nâluk is ûjabb nemzedékek
nôttek fel és ezeknek a Kârpât-medence eszmei tartalma,
a magyar âllam- és târsadalomszervezô szellemiség mâr nem
jelenti azt, mint azoknak, akik abban nôttek fel.

Ennyi kérdés, ennyi eltérô nézet lâttân joggal merûl fel
a kétely, hogy érdemes-e egyâltalân nehézkes szôvetségi
rendszerek létesîtésén fâradozni. Nem célravezetôbb ehelyett
minden nemzeti âllamnak arra tôrekedni, hogy egy elkô-
vetkezô elrendezés sorân maga szâmâra és tekintet nélkûl
szomszédaira, a legkedvezôbb terûleti, népességi és gazda
sâgi juttatâsokat harcolja ki? Ez nem irreâlis elképzelés,
sot, nagyon valôszinû, hogy a kôzép- és kelet-eurôpai âlla-
mok jelenlegi hatâraik kôzôtt szabadulnak fel, s hogy kôz-
vetlenûl a felszabadulâs utân milyen terûleti és egyéb elren-
dezések mennek végbe, az mâr a nagyhatalmaktôl fûgg, il-
letve attôl, hogy mennyi tâmogatâst szerzûnk meg magunk-
nak tôlûk.

Végsô konklûziôképpen megâllapithatjuk, hogy egy



bârmely formâban javasolt Duna-medencei elrendezés târ-
gyalâsânâl a legtôbb megoldâsra vârô nehéz problémâval
Magyarerszâgnak kell majd megkûzdenie. És ez természe-
tes is, mert Magyarorszâgot érte a legtôbb méltânytalan sé-
relem, esztelen megcsonkîtâsâval, s ezen keresztûl az egész
Duna-medence egyensûlyânak megbontâsâval. Lehetetlen
szilârd Duna-medencei békét, szôvetséget teremteni, amîg
legalâbb a legkirivôbb, legindokolatlanabb akadâlyokat
nem hâritjuk el az ûjjârendezés ûtjâbôl. Egy ôszinte szôvet-
ség érdekében Magyarorszâg hajlandô nagy âldozatokat
hozni, de stratégiai helyéhez és szerepéhez méltô életfelté-
teleket, terûletet, nemzeti alapot kivân a Duna-medencé-
ben élô egyetemes magyarsâg szâmâra. Consensusra vâgyunk
magunk kôzôtt, consensusra vâgyunk jôvôbeni partnereink-
kel is, de minden consensus alapja csak a méltânyos jôvâ-
tétel és a minden nemzetet megilletô egyenlô bânâsmôd,
egyenlô igazsâg lehet.

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

A kArpât-medence

Az eurôpai szârazfôld kôzepe a Duna-tâj, a Kârpât-
medence és annak kôrnyéke. Az eurâzsiai nagy szârazfôld-
nek félszigetszerûen elkeskenyedô eurôpai része a leginkâbb
kontinentâlis helyzetû. A Fekete-tenger és a Balti-tenger kôzôtt
hûzhatô legrôvidebb vonaltôl nyugatra terûl el az a Belsô-
Eurôpa, mely tôrténelmi fejlôdésében, mûvelôdésben, gaz-
dâlkodâsâban és târsadalmi szerkezetében szâmos kôzôs
vonâst tartalmaz. Ebben a Belsô-Eurôpâban a tengerektôl
legtâvolabb esô terûlet a Kârpât-medencére esik, a Nagy
Magyar Alfôld északkeleti részére. Itt van a szârazfôld
derekânak kôzepe. Ez a terûlet nemcsak a kûlônbôzô népek
talâlkozô helye volt, hanem ûtkôzô pont is. Fôldrajzi hely-
zete meghatârozta politikai és gazdasâgi helyzetét és fejlô-
dését is. Ez egyben eredôje is lett kûlônbôzô politikai-ha-
talmi aspirâciôknak. Természetesen a germân és a szlâv
aspirâciô ûtkôzésének is. Kôzponti helyzetében kimutathatô
a betelepûltség mértéke, a népsûrûségi kép, a vârosok és
falvak megoszlâsa, a fajtâk, nyelvek, nemzetiségek, vallâ-
sok és a mûveltség elterjedése. Jôllehet fejlôdésében bizo-
nyos keveredést, egymâsrahatâst mutât ez a terûlet a nyugat-



eurôpai és kelet-eurôpai részek kôzôtt, Észak-Eurôpa és Dél-
Eurôpa kôzôtt, a terûlet jellege és meghatârozôja dominàlôan
a magyarsdg faji, szellemi és katonapoUtikai irdnyûâsa volt.

Az ûjabb fôldrajzi és politikai irodalom — fôleg Nyu-
gaton —, mintegy lekicsinylô célzattal mégsem hasznâlja
erre a terûletre a Kôzép-Eurôpa elnevezést, hanem "Kelet-
Kôzép-Eurôpa", "Délkelet-Eurôpa" és egyéb neveket hasz-
nâl. A Kôzép-Eurôpa nevet a német nyelvterûletnek adjâk,
holott ennek jelentôs része Eurôpa nyugati és északi perem-
vidékein terûl el. Ennek a hibâs elnevezésnek elsôsorban po
litikai okai vannak. A csehek korai propaganddjukban mdr
a X VIII. szdzad végén magukat kôzép-eurôpaiaknak tartjdk.
A legkirivôbb az, hogy a pdnszldv politikai értelmezés sze-
rint a Délkelet-Eurôpa valami mdsodrangûsdgot, alacso-
nyabb mûveltségi fokot jelentett, s e terûlet mûvelésére a
csehek az osztrdk csdszdri udvar sugallatdra ônmagukat je-
lôlték ki. Ez az ausztro-szlâv tôrekvés nemcsak nyelvi, nem-
zetiségi és hatalom-politikai kérdés volt, hanem szellemi
behatolâst is jelentett a Kârpât-medencébe.

A Kdrpdt-medence, amely 1920-ig Magyarorszdg volt,
politikailag is kozponti helyzetet foglalt el az eurôpai dllam-
terûletek kôzôtt. A geopolitika ûjabb fejlôdési irânyzata
szemmel lâthatôan visszaadja e terûlet kôzponti jellegét. A
francia Larousse Encyclopedia (Paris, 1976) és a német Kritik
aus Zentral Europe (Stuttgart, 1970) geopolitikusai a Kâr-
pât-medence kôzpontisâga mellett foglalnak âllâst.

A Kârpât-medence kôzpontisâgât nemcsak a helyes el-
nevezés szempontjâbôl kell értékelnûnk, hanem azért is,
mert ebbôl a terûlet politikai és gazdasâgi helyzetére és fel-
adataira egyarânt fontos kôvetkezmények szârmaznak.

A tâjak emberfôldrajzi helyzetét és szerepét azonban
nemcsak természeti, hanem emberi tényezôk is alakîtjâk. Az
a terûlet maga is, amelyet tôrténelmében, kultûrâjâban,
gazdasâgi és târsadalmi viszonyaiban Kôzép-Eurôpânak ne-
vezhetûnk, a kûlônbôzô idôszakokban mâs és mâs volt, a
szerint, ahogy az eurôpai kultûra fôkuszai vândoroltak és
ahogy a benépesûlés és a kôzlekedési viszonyok fejlôdésével
a fôkuszok mind nagyobb és nagyobb terûletekre sugâroz-
tâk ki hatâsukat. E fejlôdéssel és vâltozâssal egyidôben vâl-
tozott a fôldrajzi Kôzép-Eurôpa gazdasâgi és politikai helyzete



A X. szâzad kôrûl nyilvânvalôan Eurôpa keleti szélét
jelentette a Kârpât-medence. Késôbb azonban a lengyel âl-
lam megalakulâsa és kiterjedése utân kontinensûnk hatârai
keletebbre tolôdtak és a Kârpâtok ôle a XVI. szâzadig mâr
Kôzép-Eurôpâvâ vâlt.

A Kârpât-medence peremén mûveltségi hatâron is va-
gyunk. Tényleg nyugat-eurôpai életmôd, stilusok és vallâ-
sok talâlkoznak itt kelet- és dél-eurôpai életmôddal, érzelem-
vilâggal, iziéssel és vallâsokkal. A mûveltség legelterjedtebb
— bâr nem legjobb — mérôeszkôze az îrni-olvasni tudâs.
E tekintetben a Kârpât-medence déli és keleti hatârainâl
fontos vâlasztôvonalba ûtkôzûnk. A Szâva folyô vonalân
Eurôpâban talân a legerôsebb mûveltségi hatâr hûzôdik.
Az analfabétizmus a folyôtôl északra 10%-os, a folyôtôl dél-
re meghaladja az 50%-ot. Ha nem is ilyen erôs, de szintén
szembeszôkô mûveltségi hatârt talâlunk a Keleti-Kârpâtok
kûlsô lâbainâl. A Kârpât-medence maga analfabétizmus
tekintetében szorosan Nyugat-Eurôpâhoz tartozik, csak a
magas, eldugott hegyvidék tôt (szlovâk), român és rutén
lakôinâl talâlunk magasabb arânyû îrâstudatlansâgot, de
még mindig alacsonyabb, mint a Kârpâtokon kîvûli român
vidéken.

Talân semmi sem mutatja olyan jôl a Kârpât-medence
ûtkôzô helyzetét és kôzponti fekvését, mint a nyelvek és val-
lâsok elterjedése. A Kârpât-medence kôrûl jelen van Eurôpa
hârom nagy nyelvcsalâdja: a germân, a szlâv és a român.
Mindhârom benyûlik a Kârpât-medence terûletére is. Ma-
gâban a Kârpât-medencében azonban egyik sem jutott tûl-
nyomô tôbbségre, hanem egy negyedik, mindhâromtôl el-
térô nép és nyelv, a magyar talâlt bazât. A X. szâzadtôl két-
ségkîvûl a magyar volt a dominâlô nyelv. Nemcsak hatâr-
vidéket talâlunk itt néprajzi szempontbôl, de itt kevered-
nek a kûlônbôzô népek legnagyobb terûleteken és a legna-
gyobb arânyban. Keverednek ûgy is, hogy egymâs mellett
élnek kûlônbôzô nemzetiségû, kûlônbôzô nyelvet beszélô
lakosok, de ûgy is, hogy ôsszehâzasodâs, nyelvi és érzelmi
asszimilâciô folytân életmôd, gazdâlkodâsi môd, îzlés, szép-
érzék âtvételével alakitjâk egymâst. Ugyanez a helyzet a
vallâsoknâl. Észak-Eurôpâra a protestâns vallâsok elterjedése
jellemzô, Délnyugat-Eurôpâra a katolikus vallâs, Kelet-
Eurôpâban szinte kizârôlagos a gôrôgkeleti vallâs. Délen meg-



jelenik negyediknek a mohamedanizmus. A protestâns vallâs
éppen itt, Kôzép-Eurôpâban nyûlik le leginkâbb délre. A Kâr-
pât-medence a protestâns vallâsok elterjedésének délkeletfelé
az utolsô szigete. A gôrôgkeleti vallâs elterjedésének nyugati
hatâra szintén a Kârpât-medencén vonul keresztûl. A Kârpât-
medence déli szélén, a Szâva folyô vonalân talâljuk ma az
eurôpai mohamedânsâg elterjedésének északi hatârât. Ezek
kôzôtt a vallâsok kôzôtt a teriilet nagyobb részén tôbbség-
ben levô rômai katolikusok helyezkednek el, akiknek déli
tiszta telepûlései itt nyûlnak fel északra, a lengyel teriiletek
felé, sok helyen sokféle mâs vallâssal keverednek.

A nagyszlâv mozgalmi tôrekvések azonban, amelyek-
nek élharcosai az ateista csehek és a szupersoviniszta szlo-
vâkok, nemcsak a Kârpât-medencében, hanem tâgabb te-
rûleten, az egész Duna-tâjân megfigyelhetôk. Idézzûk emlé-
kezetûnkben a rég tanultakat. A Duna a Volga utân Eurôpa
mâsodik legnagyobb folyôja. Kôzép-Eurôpa és hazânk fô-
folyôja. Hossza 2860 km. Nyolc orszâg terûletén folyik ke
resztûl. Magyarorszâgi szakasza 417 km. Vlzgyûjtô terûlete
kiterjed a Keleti-Alpok legnagyobb részére, a Kârpâtokra, a
Dinâri Alpokra, a Szerb Kôzéphegységre, a Balkânhâgô északi
felére és a kozbeesô medencékre. Fontos viziût; kisebb ha-
jôkkal Ulmtôl, nagyobbakkal Regensburgtôl hajôzhatô.
Németorszâgban a Feketeerdôben ered, nyolc orszâg: Né-
metorszâg, Ausztria, Csehszlovâkia, Magyarorszâg, Jugosz-
lâvia, Bulgâria, România és a Szovjetuniô terûletén keresz
tûl Dobrudzsânâl deltaâgakra szakadva éri el a Fekete-tengert.

A szlâv veszedelem egzisztenciâlis veszélyt jelent Kôzép-
Eurôpâra, elsôsorban a dunai térségre. Nemcsak egyes né-
pekre, hanem az egész nem szlâv kontinensre. Gondoljunk
arra, hogy az orosz imperializmussal szemben résen kell
lennûnk. Szândékosan hangsûlyozom az "orosz"-t és nem
a szovjetre gondolok, mert a szovjet birodalom felbomlâsa
csak idô kérdése, de az "orosz-pânszlâv" imperializmus min-
dig veszélyt jelent Eurôpa népeire. Ez az unionizmus a tâp-
Idlôja a kôzép-eurôpai vezetô szerepre tôrô csehszlovâkiz-
musnak. Az északi és déli szlâvokat nem annyira az ideolô-
giai, mint inkâbb a "nagyszlâv testvériség" blôffje fûzi ôssze.
Akadâlya ennek, hogy a szlovâkok utâljâk a cseheket, a



lengyelnek ôsi ellensége az orosz, a horvâtok pedig lenézik
a kultûrâlatlanabb szerbeket, s mégis a csehek uralkodnak
a szlovâkok felett, a szerbek a horvâtok felett, s minden szlâv
felett az orosz (ez idô szerint a nem szlâv magyarok és a né-
metek egy része felett is).

Ha a térképre nézûnk és szemûgyre vesszûk a Trianon
elôtti fôldrajzi helyzetet, azt lâtjuk, hogy a Kârpâtokon belûli
Magyarorszâgot félhold alakban vette kôrûl a Habsburgok
osztrâk csâszârsâga a maga lengyel, cseh-morva, osztrâk-
német, délszlâv elemeivel, hâromôtôd részben szlâv, kétôtôd
részben német lakossâgâval. A terûletet nyugatrôl germân,
északrôl, északkeletrôl és a Balkân felôl a szlâv tenger zârta
le. Ebbe a germân és szlâv tengerbe ékelôdôtt bele a nem
szlâv etnikumû magyarsâg.

A magyarsâg ûtjâban âll a szlâv egyesûlésnek. Ezért
gyûlôlik a szomszédos kis szlâv népek kôzel 150 éve. Pedig
a magyarsâg és a szlâvsâg szâmbeli viszonya nagyon érde-
kes. Sem a cseh-morvâk, sem a szlovâkok, de a szerbek és
a horvâtok sem érik el létszâmban a magyarsâg felét, egyût-
tesen azonban 200 milliônâl tôbb szlâv âll szemben a
gyomrâban elhelyezkedô 13 milliô magyarral. Eurôpai szem-
pontbôl a szlâv és nem szlâv szembenâllâs viszonylatâban a
magyarsâg a repesztô ék szerepét tôlti be a szlâv tengerben.

A pânszlâvizmusrôl és céljârôl igy ir Marx Kâroly, a
pânszlâvok prôfétâja: "A pânszlâvizmus nem csupân a szlâv
népek fûggetlenségi tôrekvése, hanem lerombolâsa egy ezer-
éves tôrténelemnek. Ennek a célnak érdekében Tôrôkorszâ-
got, Németorszâg felét le kell tôrôlni Eurôpa térképérôl.
Amikor ezt elérte, hozzâ fog majd Eurôpa leigâzâsâhoz.
Eurôpa szâmâra csak két vâlasztâs van: elfogadni a pânszlâ-
vizmust vagy meghôdîtani Oroszorszâgot és kiirtani az
oroszorszâgi pânszlâv kôzpontot (Marx Politikai munkâi, 6.
kôtet, 196. o., Budapest, 1960).

Ismeretes, hogy a csehek voltak a pânszlâvizmus legfa-
natikusabb harcosai. Ôk voltak Kôzép-Eurôpa elârulôi, a
spionok, a dezertôrôk, ôk csaptâk be a felvidéki szlovâko-
kat és szîtottâk a gyûlôletet a magyarok ellen.

Az egész Duna-tâj térségét nagyszlâv âlmodozôk, poli-
tikusok, propagandistâk, sziccsistâk, usztasâk szôvevénye
hâlôzta be a XVIII. szâzadtôl napjainkig. Eszkôzeikben
vâltozatosak, céljaikban és magyarsâggyûlôletûkben egysé-



gesek. Ôk és tanîtvânyaik a soviniszta szlovâkok, a felvidéki
magyarsâg kînzôi, ûldôzôi.

Megjegyzés: A II. vilâghâborû utân a bécsi levéltâra-
kat feloldottâk a zârlat alôl. Tôrténész-kutatôk eddig tel-
jesen ismeretlen anyagot târtak fol fôieg az orosz-osztrâk,
a cseh és a szerb diplomâcia mesterkedéseit.

Jelentôsebb levéltârak: Kriegsarchiv Wien, Ôsterreichi-
sches Staatsarchiv, Zemedelsko-Lesnicky Archiv, Praha.

Balogh Sdndor (East Greenbush, NY):

IDÔSZERÛ-E A DUNA-MEDENCE
ELRENDEZÉSÉNEK KÉRDÉSE?

Sokan felvethetik a kérdést; "Miért beszélûnk a Duna-

medencérôl? Csak nem gondoijuk, hogy Amerika vagy
Nyugat-Eurôpa hâborûba megy értûnk?" A vâlasz eddig — a
legjobb esetben — bizonytalan "nem" volt. Az ûjabb fejle-
mények azonban pozitîvabb vâlaszt sugallnak.

Helyesebb ûgy kérdezni, hogy Eurôpa és Amerika haj-
landô-e békés ûton szorgalmazni Kôzép-Eurôpa âtrendezését?
Az îgy feltett kérdésre a vâlasz sokkal pozitîvabb.

A "Géopolitique" cîmû tekintélyes nemzetkôzi folyôirat
legûjabb szâmâban biztatô megnyilatkozâsokat talâlunk.
A folyôirat alapîtô tagjai kôzt a nyugati vilâg vezetô szak-
emberei, diplomatâi és kôzéleti vezetôi, politikusai szere-
pelnek, îgy feltételezhetô, hogy amit a folyôirat îr, annak
sûlya van.

Az egész szâmot Eurôpa helyzetének és problémâinak
megvitatâsâra szentelik. A cikksorozatok tônusât az elsô
cikkben Marie-France Garaud, a Nemzetkôzi Geopolitikai
Intézet elnôke adja meg. A cikk cîme "Eurôpârôl âlmodni"
(Dreaming of Europe). Bevezetôûl Garaud asszony a jelen-
legi helyzet kialakulâsânak tôrténetét îrja le, majd azt âlla-
pîtja meg, hogy most, amikor a jelenlegi kritikus helyzet-
ben Eurôpa vezetôi megoldâst keresnek, Eurôpa jôvôjét a
szabadsâg szellemében kell meghatârozni, nem a mûncheni
kiegyezés szellemében, amely még "mindig kîsértett a bu-
dapesti, prâgai és varsôi felkelések idején".

Kohi Helmut nyugat-német kancellâr "Germany Chooses
Liberty" cîmû cikkében arra mutât râ, hogy Leipzig, Varsô,
Budapest és Moszkva is része Eurôpânak.



Bar a kancellâr elsôsorban mûszaki és gazdasâgi egyûtt-
mûkôdésrôl beszél, a végsô cél szerinte a "békés, rendezett"
Eurôpa. Kûlôn megjegyzi, hogy az idô elérkezett a békés
vâltozâsok megvalôsîtâsâra.

Felden Marceau professzor, a Nanci egyetemi plazma-
fizikai kutatôintézet igazgatôja, amikor Eurôpa védelmérôl
îr, megjegyzi, hogy ha az Egyesûlt Âllamok és a szovjet ha-
tâsos ûrvédelmi rendszert âllît fel, Eurôpânak magânak kell
gondoskodnia sajât védelmérôl; nem valôszinû ugyanis,
hogy az Egyesûlt Âllamok hâborût kezdjen Eurôpâért. Bar
Felden nem mondja ki nyiltan, de logikâjâbôl kôvetkezik,
hogy Nyugatnak a semleges Kôzép-Eurôpa létkérdése lehet.

A kôvetkezô cikkhen, amelynek "The Tasks hefore Free
Europe" a cime, Strauss Franz-Josef, Bajororszâg minisz-
terelnôke és a Keresztény Szocialista Uniô elnôke, a Szovjet-
uniôt okolja a feszûlt nemzetkôzi helyzetért, mivel a szovjet
Eurôpa milliôitôl vonta meg a szahadsâgjogokat. Megâlla-
pitâsa szerint a szahad Eurôpa érdeke és feladata, hogy ezen
vâltoztasson.

Swynnerton, Thomas lord tôrténész, amikor az Eurôpa
jôvôjéhez vezetô ûtrôl ir Back to the concept of "Mittel-
europa" cîmû cikkéhen, ûjra felveti a "Mitteleuropa" fo-
galmât.

Nagyon érdekes cikket îrt Rapacki Zhigniev kôzgaz-
dâsz "Scénarios for Peace" cimmel. Alaptétele, hogy a je-
lenlegi nemzetkôzi helyzethen a legalapvetôhh szahâly, hogy
az atomhâhorût mindenképpen el kell kerûlni. A mâsodik
szahâly, hogy hâhorû nélkûl elérjék azt, amit mâskor
hagyomânyos hâhorûval szoktak elérni.

A szerzô feltételezi, hogy a Szovjetuniônak a nyugati
technolôgia és piac megszervezése a célja, amihôl alapvetô
vâlaszût kôvetkezik. A tovâhhiakhan azzal érvel, hogy a szov
jet a csôd szélén âll, és ha a Nyugat ûgyes sakkpolitikât folytat,
akkor van remény. Az a fontos, hogy a Kremlin megértse,
hâhorû nélkûl Nyugat-Eurôpât nem tudja megszerezni.

Amint ezt a szovjet (valôszinûleg csak a kôvetkezô nem-
zedékes) vezetôk helâtjâk, "hârom drâmai lehetôség" kôzt
vâlaszthatnak. Vagy nagy kockâzatot vâllalnak és mindent
egy lapra téve tôrésre viszik a dolgot ("drop chess for poker")
vagy kiegyeznek a Nyugattal és nem veszélyeztetik tôhhé
âllandôan a Nyugatot, és figyelmûket inkâhh Azsia és a



harmadik vilâg felé irânyîtjâk vagy végùl feladjâk harcias
ideolôgiâjukat, és egy hagyomânyos nagyhatalom keretében,
minden vilâghôdîtô âbrândozâs és aggressziô nélkûl foly-
tatjâk életiiket.

Rapacki szerint a legfontosabb a Nyugat szempontjâbôl
kihasznâlni az idôt, amig a vâlsâg tart, és minél tôbb enged-
ményt kicsikarni. Egyik legfontosabb cél, amit a Nyugatnak
szorgalmaznia kell, "a keleti tômb népeinek feiszabadîtâsa".
Ez a politika elszântsâgot és nagy talâlékonysâgot kîvân. A
Nyugatnak meg kell gyôznie a Kremlint, hogy hâborû nél
kûl sohasem szerezheti meg Nyugat-Eurôpât, az esetleges
hâborût pedig a szovjet elvesztené.

Kérdéses, hogy Eurôpa jelenlegi vezetôiben megvan-e
ez az elszântsâg és talâlékonysâg. Nekûnk, magyaroknak,
akiket az Isten a vilâg minden sarkâba szétszôrt (bizonyos
vagyok benne, hogy nem minden cél nélkûl), fontos szere-
pûnk lehet ebben a sakkjâtszmâban: minden erônket és
befolyâsunkat latba kell vetnûnk, hogy — magyarul —
gerincet adjunk egy alapjâban gerinctelen gârdânak, és
tâmogassuk teljes erônkbôl azokat, akikben akad még kis
gerincesség.

A kôvetkezô logikus kérdés persze, hogy ha végre eljônne
az idô Eurôpa arculatânak ûjraalakîtâsâra, mi, magyarok,
mit szeretnénk Kôzép-Eurôpâban. A szovjet jâromtôl valô
megszabadulâs természetes ôhaj, ami nemzeti fûggetlensé-
gûnk visszaâllîtâsât jelentené. Ez a fûggetlenség azonban
ûjabb kérdéseket vetne fel. Akarunk-e fûggetlenûl, egyedûl
élni egy csomô ellenséges nép kôzt, akarunk-e a régi Nagy-
Magyarorszâg visszaâllitâsân dolgozni, avagy fôderâciôban
lâtjuk a megoldâst?

Ezek olyan kérdések, amilyenekre mi nem vagyunk
hivatottak végleges vâlaszt adni, bâr mindnyâjunknak meg-
van a sajât véleményûnk.

A "Dunai Fôderâciô" eszméje nem ûj dolog. A mûlt szâ-
zad kôzepén maga Kossuth is lelkes tâmogatôja volt egy Duna
menti âllamszôvetségnek. Az elsô vilâghâborû utâni idôk-
ben ûjra tôbben elôjôttek ezzel az ôtlettel.

Az 1945 utâni események azonban megmutattâk, hogy
csupân hegy- és vlzrajzi tényezôk nem elégségesek sikeres
politikai szervezet fenntartâsâra.



A jaltai egyezmény eredményeként Kôzép-Eurôpa nagy
része szovjet befolyâs alâ kerûlt. A Szovjetuniô exportâlta
hozzânk a bizânci-orosz kultûrân alapulô politikai és târ-
sadalmi rendszerét, ami nekûnk, nyugati civilizâciôval ren-
delkezô népeknek nem volt elfogadhatô. A lengyelekkel és
csehekkel meg a szlovâkokkal egyetemben mi lâzadoztunk
ez ellen a szâmunkra idegen elnyomâs ellen, mîg a românok,
bolgârok, talân még az oroszok maguk is, arânylag békésen
elfogadtâk a bolsevizmust.

Az amerikai Fortes cîmû pénzûgyi folyôirat 1981-ben
Româniârôl cikkezett. És amikor leirta Remania keserves
helyzetét, Remaniât Lengyelerszâggal hasenlîtetta ossze,
és megjegyezte, hegy Remâniâban sehasem lesz a lengye-
lekhez hasenlô ellenâllâs. Mîg Lengyelerszâgban a kateli-
kus egyhâz vezeti az ellenâllâst, Remâniâban "az ertedex
egyhâz, amelyhez a lakessâg 80%-a tartezik, mint a bizantin-
ertedex egyhâzak âltalâban, teljesen alâveti magât az âl-
lamnak".

Mi, magyarek a remânekkai és belgârekkai seha "nem
tudnânk egy tâlbôl cseresznyézni". Kultûrâban sekkal ko-
zelebb âllnak hezzânk a lengyelek, csehek, szlevâkek, her-
vâtek stb. Mârpedig a foderâlis âllamferma alapvetô eleme,
hegy az alketô âllamek kozt egyrészt bizenyes kûlonbség
legyen, mâsrészt elegendô hasenlôsâg is szûkséges, hegy
foderâlis szinten a kozremûkodés lehetôvé vâljék.

Szerintem ezen az alapen a kovetkezô terûleteket lehet-
ne egy foderâlis rendszerben osszefegni: Cseherszâg, Szle-
vâkia, Erdély, Lengyelerszâg, Magyarerszâg. Ez persze nem
jelenti, hegy terûleti koveteléseinkrôl autematikusan le-
mendunk. Bârmilyen ûj rendezésnél terûleti kiigazîtâsekra
szûkség lesz. A jelen korûlmények kozt azenban a nemzet-
kozi légkor nem kedvez egy pusztân territeriâlis kovetelés-
nek, mint amilyen pl. az "ezeréves hatârek" kérdése. Ma,
akâr tetszik, akâr nem, a nemzetiségi kérdés a mérvadô, és
îgy reâlisan csak a magyarlakta terûletek visszacsatelâsât
kovetelhetjûk. Esetleg a csatlakezâst fel lehet ajânlani az
ukrâneknak és ruszineknak. Ha Remânia, Bulgâria, Juge-
szlâvia tobbi terûlete Balkân-foderâciôt akar, az az ô delga.

Ôsszefeglalôul tudemâsul kell vennûnk, hegy a vilâg
halad: velûnk, nélkûlûnk vagy ellenûnk. Meg kell âllaped-
nunk, hegy mit is akarunk. A Nyugat vezetôinek tudemâ-



sâra kell hozni, hogy Magyarorszâg ezeréves nyugati kultû-
râval rendelkezô âllam, és megérdemli, hogy e szerint bân-
janak vele — sôt, a Nyugat érdekeit legjobban az szolgâlja,
ha a magyart mint nyugati kultûrâjû népet kezelik.

Sajnos, a Nyugatrôl nem lehet feltételezni, hogy eléggé
ismer bennûnket. 1938-ban, a mûncheni târgyalâsok leg-
vâlsâgosabb idôszakâban Chamberlain angol miniszterel-
nôk râdiôbeszédében ûgy hivatkozott Kôzép-Eurôpâra, mint
"far away country"-ra, amelynek népérôl semmit sem tu-
dunk ("people of whom we know nothing"). 1944-ben
Churchill és Sztdlin Magyarorszâgrôl mint balkâni âllamrôl
târgyalt, és ma az egyetemi tanszékektôl a Fehér Hâzig Kôzép-
Eurôpât a "Szovjetuniô és Kelet-Eurôpa néven kezelik.

Bizonyâra mindnyâjan emlékszûnk még Sonnefeldtnek,
Kissinger tanâcsadôjânak kijelentésére, amely szerint Kôzép-
Eurôpa szâmâra legokosabb lenne, ha "szerves egységbe"
olvadna a Szovjetuniôval. Sonnefeldt fîgyelmen kîviil hagy-
ta, hogy ehhez ezeréves kulturâlis kûlônbségeket kellene
elôbb megsemmisiteni.

A Fehér Hâz elôadôja minden magyar ûgyben jelenieg
egy ukrân szârmazâsû fiatal hôlgy, aki szintén egész mas per-
spektivâbôl lâtja a vilâgot, mint mi, nyugati orientâciôjû
magyarok vagy a lengyelek, csehek.

Itt az ideje, hogy félre tegyûk az egymâssal valô vitat-
kozâst és minden erônket a szebb magyar jôvô alapjainak
lefektetésére forditsuk.

Fazakas Ferenc (Mountain View, CA):

A DUNA-FÔDERÂCIÔ LÉLEKTANI ELÔFELTÉTELEI

A keresztény idôszâmitâs majdnem évezredes elsô felé-
ben a Duna-medence népek âtjârôja, egyes népek ûstôkôs-
szerû feltûnésének, tûneményes hatalomra jutâsânak és
ennél is gyorsabb hanyatlâsânak terûlete volt. A mâsodik
évezred tôrténetét a vilâgnak mint magyar tôrténelmet kel-
lett szâmon tartania. Az az Eurôpa, amelynek mi mindig
mostohagyermekei voltunk, 1920 jûnius 4-én, Trianonban
ûgy hatârozott, hogy ezt a tôrténelmet végigszenvedô s abba
majdnem belepusztulô nemzet nem érdemli meg, hogy or-
szâgât a Kârpâtok koszorûja hatârolja. A Kelet-Eurôpât
elôzônlô pânszlâvizmus egy lépéssel tovâbb ment s jôvôn-



ket elôbb vagonkérdésnek minôsitette, majd amikor ez
mégsem talâlt elegendô tâmogatâsra, a magyar kisebbsé-
gek szétszôrâsât és beolvasztâsât s a csonka orszâg elabortâ-
lâsât vette és veszi elpusztitâsunkra igénybe.

A fajtâjukat siratô, annak pusztulâsâba bele nem nyug-
vô magyarok sok kétségbeesett kîsérletébôl ma mâr csak a
konnacionalizmusra alapozott Duna-medencei konfôderâciô
lehetôsége maradt meg. A magam részérôl a fôderâciô vagy
a szôvetséges âllam lélektani (pszicholôgiai) alapfeltételeit
szeretném kielemezni, ezért elôszôr néhâny szôvetséges âl-
lamot sorolok fel.

Svdjc, amelyet a kelta helvétek birtokoltak, Kr.e. 58-ban
lett rômai provinciâvâ. persze nem ônként. A XIII. szâzad
ôta frankok uralkodtak ott s a kôzépkor idején egyes tarto-
mânyai kûlônbôzô orszâgokhoz tartoztak. Innen ered Svâjc
tôbb nyelvûsége. Hârom kanton szôvetsége I29I-ben jôtt
létre, amely a XIV. szâzadban 10 kanton szôvetségére bô-
vult. 1477-ben a svâjciak Merész Kâroly felett aratott gyô-
zelmûkkel kivîvtâk fûggetlenségiiket, 1798-ban helvéciai
fôderâlis kôztârsasâggâ alakultak, 1848-ban pedig szôvet
séges âllammâ vâltoztak. A XVI-XVIII. szâzadokban a
kantonok kôzt sûrûn fordultak elô vallâsi torzsalkodâsok,
de a tôrténelmi mûlt, a nagy diadalok emiéke s a fôldrajzi
védettség mindig nagy ôsszetartô erônek bizonyult.

Ausztria az elsô vilâghâborû utân alakult ât szôvetséges
âllammâ és demokratikus kôztârsasâggâ, ami kônnyen ment,
mert hiszen az évszâzados Habsburg-uralom minden elônyé-
nek az osztrâkok voltak az élvezôi. Azon ktvûl a kôzôs német
nyelv, az azonos katolikus vallâs, a hagyomânyok és a mû-
veltség hasonlôsâga, a fôldrajzi és az idôjârâsi viszonyok csak
kis kiilônbsége, a rôvid bôrnadrâg, zôld vadâszkalap és a
jôdlizâs mind fontes vagy kevésbé fontes elôfeltétele volt a
szôvetséges âllam megalakulâsânak.

Az Amerikai Egyesûlt Allamok 13 angol gyarmatbôl
alakult âllamszôvetséggé, amikor 1776-ban a philadelphiai
kongresszus kimondta az Angliâtôl valô elszakadâst. Ez a
hevenyészett âllamszôvetség 1788-ban alakult szôvetséges
âllammâ. A fôderâlis âllammâ valô megszervezôdésnek
kedvezô elôfeltétele volt a kôzôsen kivîvott gyôzelem, az ôs-
lakô indiânok ellen folytatott kuzdelem, az ôriâsi terûlet.



a bevândorlôk szabadsâgvâgya és pionîr szelleme. A késôbbi
két évszâzad folyamân kônnyû volt ehhez a szôvetséges âl-
lamhoz ûjabb és ûjabb âllamalakulatnak csatlakozni.

Ha serra vennénk a még vagy hâromszor ennyi szôvetsé
ges âllamot, megâllapîthatnânk, hogy a szûkségesség mel-
lett mindenhol jô néhâny mas kellék és vonzôerô is mûkô-
dôtt, sokszor a metafizika vilâgâbôl. Lâssuk azonban azt a
legfontosabb kérdést, kikkel kellene nekûnk egyutt élnûnk
és halnunk a Dunai vagy Kârpât Fôderâciôban, amelynek
elsô feltétele az volna, hogy a Magyarorszâg einevezést le
kellene radîrozni a térképrôl.

A délvidéki ràcok teljesen azonosak a szerbekkel, plâne
amiôta a csetnikek, majd a partizânok jô részét ide telepî-
tették be. A szerbek tôrténetében fejedelmek és kirâlyok ke-
gyetlen legyilkolâsa nemzeti erény volt. Az osztrâk-magyar
trônôrôkôs-pârt legyilkolô s ez âltal az elsô vilâghâborût ki-
robbantô Gavrilo Principnek Szarajevôban szobrot âllîtottak.
Kificamodott szlâv lelkiségûk kitermelte az orvul gyilkolâs
csetnik mozgalmât, azt bevetette mâr az elsô vilâghâborûba
s ez volt a mâsodik vilâghâborû vérben tobzôdô partizân-
jainak szellemi mintaképe. Ujvidéket ezektôl kellett a ma
gyar hadseregnek megtisztîtania 1940-ben, ami 1,000 szerb
életébe kerûlt. 1945-ben ezért bosszûbôl 40,000 magyart
gyilkoltak le a Délvidék ârtatlan magyar lakossâgâbôl olyan
ôrdôgi kegyetlenséggel, hogy Szabadka vâroshâzânak ud-
varân két és fél vizesvôdrôt tôltôttek meg a halott vagy se-
besûlten haldoklô felnôttek és gyermekek kivâjt szemgolyô-
ival. A szerbek mindig — îgy 1848-as szabadsâgharcunk ide-
jén is — ellenségeink oldalân voltak.

A horvâtok majdnem nyolc évszâzadon ât példa nélkûli
ônkormânyzatot (autonômiât) élveztek, mint Magyarorszâg
târsorszâgânak polgârai, de 1848-ban mégis a Habsburgok-
hoz szegôdtek, majd a délszâv orientâciôval jôl bevâsâroltak
a Szerb-Horvât-Szlovén Kirâlysâggal, amelyet késôbb a szer
bek Jugoszlâviâra vâltoztattak. Majdnem hét évtizedes szen-
vedés utân talân egy Dunai Fôderâciônak becsûletes part-
nerei lennének, mert a horvât emigrâciô nem acsarkodik
ellenûnk ûgy, mint a szlovâk és a roman.

A kârpâtaljai ru^éne/îkel nem tudom, mit lehet csinâl-
ni. A nagyfejedelem legelsô szabadsâgharcosai nagyrészt
kôziilûk kerûltek ki. A csehekbôl ôk is kiâbrândultak. A



mâsodik vilâghâborû kûszôbén vezetôik egy részével a ma-
gyarok felé bajoltak, a fiatalabb nemzedék azonban ukrân
érzelmûen fegyverrel is ellenâllt. Az ukrânok a fiiggetlen
Ukrajna térképén Ruszinszkôt sobasem bagyjâk ki. Vagy
600 éwel ezelôtt a magyar kirâlysâg a ruténeket mint me-
nekûlteket fogadta be.

A tôtok 1848-ban nem tâmadtak a magyarra. Ellenke-
zôleg, vagy 30,000-40,000 ônkéntessel barcoltak a bonvéd-
ség soraiban. 1848 mâjus 10-én ugyanis, amikor mintegy
40 értelmiségi ôsszegyûlt Liptôszentmiklôson, Stur kôvet,
Hurban és Hodza evangélikus lelkész, a bârom radikâlis
magyargyûlôlô kisebbségben maradt, îgy az elfogadott fel-
irat bangsûlyozta a tôtok âllambûségét a Szent Koronâboz,
csupân a szlovâk nemzetiség elismerését kérte a szlovâk nyelv
szabad basznâlatâval, tebât ônkormânyzatot Idvânt a tôbb
nemzetiségû fôderâciôban. Mindezt a Szemere-féle nemze-
tiségi tôrvény — ba késôn is — nagyrészt biztosîtotta.

A kiegyezést kôvetô szabadelvû korban a nemzetiségi
tôrvény, amely a magyar nyelv tanîtâsât is megkîvânta a
nemzetiségi iskolâkban, egyes uszîtôk részére jô alapot biz-
tosîtott a magyarok ellen valô izgatâsra. Tomasik Samu ekkor
îrta "Hej, szlovâkok" cimû bimnuszât, amely az évezreddel
korâbban uralkodô Szvatopluk morva fejedelem idején él-
vezett szabadsâg utân sôvârog, pedig a morva fejedelem-
ségbez akkoriban legfeljebb a Morva és Garam kôzti rész
tartozott (erre vonatkozôan lâsd Pûspôki Nagy Péter tanul-
mânyât: A XXII. Magyar Taldlkozô krônikâja, Ârpâd
Kônyvkiadô, 1983., 70-76. oldal), mert a garamszentbene-
deki apâtsâg 1075-ben kelt alapîtôlevele szerint a Garam-
tôl keletre akkor még magyar ôslakôk éltek, akiket csak ké-
sôbb szîvott fel a szlovâksâg.

Igen jellemzô, bogy az elsô vilâgbâborû utân, 1918 ok-
tôber 30-ân a Turôcszentmârtonban ûlésezô Szlovâk Nem-
zeti Tanâcs, amely kimondta Szlovenszkô Magyarorszâgtôl
valô elszakadâsât, 90 evangélikus és 15 rômai katolikus ki-
kûldôttbôl âllt, bolott a szlovâkok tûlnyomô tôbbsége ka
tolikus.

Ismerjûk, bogy az elsô vilâgbâborû utân Masaryk bogyan
tette félre a pittsburgbi szerzôdést, amely a szlovâkoknak
ônkormânyzatot biztosîtott. Az Olaszorszâgbôl bazarepûlô
Stefanik tâbornokot meggyilkoltâk, mert az ônkormâny-



zatot kôvetelte. Hlinka Andrâs rôzsahegyi plébânost a bé-
keszerzôdések târgyalâsa idején, Pârizsban internâltâk. Tuka
Bêlât 1929-ben Benes hazaârulâs vâdjâval 15 évi fegyhâzra
îtéitette. Tuka 10 év mûlva majdnem vakon szabadult ki,
hogy aztân 1946-ban "halâlos betegen, nyakâba dobott
kôtéllel, hordâgyon hûzzâk a bitô vashorgâig", mert az ôn-
âllô Szlovenkszkônak kûlûgyminisztere, majd miniszterelnôke
volt. Ugyanez lett a sorsa Tiso âllamelnôknek is, aki ka^o-
likus pap volt.

A mâsodik vilâghâborû utân a Kassai Programot szlo-
vâk vezetôk fogalmaztâk meg és hajtottâk végre. Sok tîzezer
magyart zsûfoltak marhavagonokba, hogy rabszolgâkként
a kiûlddzôtt szudétanémetek fôldjére hurcoljâk ôket. Mâs
tizezreket pedig a magyarorszâgi tôtokkal cseréltek ki. A
magyarsâg felelôs vezetôi 1000 éven ât a nemzetiségekkel
valô ilyen elbânâsra még legrossabb âlmaikban sem gon-
doltak.

Mindezek dacâra par éve Berko Tino a mûncheni "Su-
deten Bulletin"-ban azt irta, hogy "a szlovâkok azôta, hogy
lerâztâk magukrôl a magyar igât, csodât mûveltek". A bi-
zonyîtâssal persze ados maradt. Viszont cikkében a tôrôk-
dûlâstôl is megklmélt Felvidék magyarok âltal alkotott gôt
remekmûveit a szlovâk géniusz alkotâsaiként tûnteti fel.
Ugyanezt teszik a szlovâkok idegenforgalmi ûtikalauzaikban
vârainkkal, templomainkkal, kastélyainkkal, mûkincseink-
kel és mûzeumainkkal is. Zenénkrôl, dalainkrôl, népvise-
letûnkrôl ne is beszéljûnk. S a szabad vilâgban élô szlovâkok
részérôl csak ûgy ômlik a hamisitâs, elferdités, hazûgsâg és
râgalom a magyarsâg felé. Most mâr nemcsak a pânszlâv
evangélikusok, hanem katolikus papok és szerzetesek részé
rôl is.

A vlach (olâh) nép ôstôrténetét s a românok âltal kita-
lâlt dâkoromân elméletet illetôen csak néhâny észrevételt
teszek. Halmos Milân dr. nagyszerû cikkében a XVI. szâ-
zadbeli Ali Gelibolulu tôrôk îrôt idézi: "A havasalfôldiek és
a moldvaiak egyformân hûtlen természetûek. Egyesek szé-
pek, mâsok gonoszak és csûfok". Reichersdorfer Gyôrgy
német csâszâri kôvet ugyanebben az idôben azt irja rôluk:
"Durva nép, amely pâsztorkodâsbôl. marha- és lôtolvajlâs-
bôl él és semmiféle emberi tôrvénynek nem engedelmeske-
dik". A félhold uralmânak kiterjesztésével a tôrôkôk Kon-



stantinâpoly fanariôta gôrôgjeibôl szârmazô fejedelmeket
ûltettek râjuk s az azok âltal meghonosîtott korrupt, meg-
vesztegethetô és kegyetlen szellemiséget nemzeti sajâtossâ-
gaik kôzé iktattâk. Ûjkori tôrténelmuk mindezt igazolta.
Az elsô balkâni hâborûban (1912-1913) megvârtâk, amîg a
bolgârok, gôrôgôk, szerbek és albânok megverték a tôrô-
kôt s amikor a Macedônia miatt kitôrt mâsodik balkâni hâ
borûban Bulgâriât a hârom fegyvertârs legyôzte, a românok
hâtba tâmadtâk Bulgâriât s a bolgâr tôbbségû Dobrudzsât
elragadtâk tôle. Ugyanebben az évben a românok megûji-
tottâk szôvetségi szerzôdésûket a kôzponti hatalmakkal, de
1914-ben kôtelezettségeik teljesîtését kûlônbôzô ûrûgyekkel
megtagadtâk, 1916-ban pedig — a hadûzenet elôtt — ât-
tôrtek a Kârpâtokon.

A mâsodik vilâghâborû elôtt, Észak-Erdély és Besszarâ-
bia elvesztése utân behlvtâk a német ûgynevezett tancsapa-
tokat s elsôkként csatlakoztak a szovjet elleni hâborûhoz,
de 1944 ôszén ugyancsak elsôkként tâmadtâk hâtba a né-
meteket. És ezt az ârulâst olyan titokban készîtették elô,
hogy a német hadvezetôség ezzel 300,000 katonât és renge-
teg hadianyagot vesztett, amellyel hônapokon ât feltartôz-
tathatta volna a vôrôs haderôt a Kârpâtokban.

Velûnk magyarokkal szemben a românok mindig âdâz
gyûlôletet tanûsitottak. Kâroly Rôbert kirâlyt (1307-1342),
akinek vajdâjuk, Basarâba elôbb térden âllva eskûdôtt hû-
séget, tôrbe csaltâk. A kirâly alig tudott megmenekûlni.
Fejedelmûk, Vitéz Mihâly 1600-ban elismerte Habsburg
Rudolf csâszâr fennhatôsâgât, megverte Bâthori Endrét, aki
a székelyekkel torzsalkodott, majd egy évig Erdély kormâny-
zôjaként sanyargatta a magyarsâgot, mig Bâsta Gyôrgy né
met tâbornok meg nem ôlette. 1784-ben Hora Nikolâj,
egy kôrôzôtt bûnôzô, hamisitott csâszâri leirattal az erdélyi
românokat magyar uraik ellen lâzîtotta. Két alvezérével,
Kloskâval és Krizsânnal egyutt 132 nemesi udvarhâzat pusz-
titott el és 62 magyar falut égetett fel, mikôzben a românok
4,000 magyar férfit, nôt és gyermeket gyilkoltak le. II. Jôzsef
csâszâr kénytelen volt a lâzadâst leveretni. A fôkolompo-
sokat sajât hîveik fogtâk el és vérdij ellenében kiszolgâltat-
i-oV a Ir Cl ton 1 hatOSâ.fifOknâ.lC! K.rizsan a KoTto-nK^^ri ^^n-
soKat sajat luvcirv v^ncncucii Kiszoïgaiiac-

tâk ôket a katonai hatôsâgoknak; Krizsân a bôrtônben ôn-
gyilkos lett, a mâsik kettôt kivégezték. A românok nemzeti
vértanûknak tekintik ôket, akiket âlHtâsuk szerint a magya-



rok gyilkoltak le. Az igazsâg ezzel szemben: mi vesztettûnk
legkevesebb 4,000 magyart és sok milliôt anyagi kârokban,
ôk pedig vesztettek hârom gyilkost, akiket védnôkûk, a csâ-
szâr végeztetett ki, mégis mi, magyarok vagyunk a kegyet-
len elnyomôk. Az 1848-as szabadsâgharcban az erdélyi mô-
cok nem a honvédséget tâmadtâk meg, hanem a védtelen
magyar lakossâgot. Sok ezer magyart mészâroltak le. Vezé-
rûk Avram Jancu és Axente Sever volt. (Jancu sok éven ât
eszelôsen a magyar udvarhâzak alamizsnâibôl tartotta fenn
életét.)

A mâsodik vilâghâborû vége felé a Maniu-gârda olyan
gyilkolâst és terrort honositott meg Erdélyben, hogy a szov-
jet hadparancsnok kiparancsolta onnan ôket. A sajât csa-
lâdjuk szeme lâttâra fejszével lefejezett 13 székely fôldmûves és
az egy versért felakasztott Kârpâti Piroska véres ârnyai, a
Duna-delta mocsaraiban halâlra dolgoztatott magyar fér-
fiak és nôk ezrei s a kînzôkamrâk falain szétloccsantott agyû
testvéreink ktsértô szellemei évszâzadok mûlva is visszajârnak.

Tegytik fel, hogy Erdélyt kantonokra osztanâk fel ûgy,
hogy minden kanton lakossâga tûlnyomô tôbbségben az
egyik vagy a mâsik nemzetiségbôl tevôdnék ôssze. A mûlt
és jelen tapasztalatai alapjân hogyan bîzhatnânk véreinket
a românok kényére-kedvére? El tudnânk érni, hogy légbôl
kapott, hazûg, sértô és gyûlôletet terjesztô tôrténelemtanî-
tâsukat elhagyjâk? Hajlandôk lesznek-e az elengedhetetlen
jôvâtételt nekûnk megadni s az erdélyi részekbôl az oda te-
lepitett românokat a Kârpâtokon tûlra visszakûldeni? Ugyan-
ezeket a kérdéseket vethetjûk fel a nagyon elferdûlt felfogâ-
sû szlovâkokkal és szerbekkel szemben is.

A Dunai Fôderâciô gondolatânak felvetôi vagy htvei
Kossuth Lajostôl kezdve nagy tôbbségben kôzûlûnk kerûl-
tek ki, mert hiszen a szlâvok a pânszlâvizmus megszâllottai
voltak és maradtak.

Van roman oldalrôl is néhâny jôzanabb egyén, mint
Margineanu Jonel egyetemi tanâr vagy az emigrâns Urechia
Sândor grôf (bojâr), aki még magyarbarâtnak is mutatko-
zik. Az utôbbi Kârpât Fôderâciôt ajânl, amelyben a tôrté-
nelmi Magyarorszâg és az elsô vilâghâborû elôtti Român
Kirâlysâg egyesûlne 40 milliôs âllammâ, amelyben 15 mil-
liô magyar, ugyanannyi român, 4 milliô horvât, ugyanannyi
szlovâk és 2 milliô egyéb nemzetiség, fôleg német lakna.



Vajon ilyen tôrténelmi elôzmények utân alapithatjuk-e
a jôvôt és a magyarsâg sorsât ezek jô szândékâra?

A vilâg mai dekadenciâjânak és elvetemûltségének lât-
tân nem tudok hinni abban, hogy vilâgméretû katasztrôfa
nélkûl az emberiség a jôzan belâtâs alapjân a természeti
tôrvényt és a tiz parancsolatot tenné ûjbôl az élet alaptôrvé-
nyévé. A politikâbôl és a târsadalom felépitésébôl nem le-
het bûntetlenûl kihagyni Istent és az erkôlcsôt, fôleg nem le-
het harcos ateizmust és teljes erkôlcsi romlottsâgot oltani az
ârtatlan gyermekek lelkébe. Aquinôi Szent Tamâs szerint:
"anima naturaliter christiana" (a lélek természetszerûen
keresztény), mert Isten annak teremti.

Két évszâzad ôta egy vilâgôsszeeskûvés irânyitja az egész
vilâg sorsât, amelynek tagjai kezdetben illuminâtusoknak
hivtâk magukat és a szabadkômûves-pâholyok infiltrâlâsâ-
val mâr a XVIII. szâzad végén ôriâsi hatalomra tettek szert.
Eurôpa legelvetemedettebb martalôcainak ôsszeszedésével
és felfegyverzésével ôk inditottâk el a francia forradalmat.
Âgenseik ott voltak az amerikai fûggetlenségi mozgalom-
ban, az 1848-as eurôpai szabadsâgharcokban, az amerikai
polgârhâborû kikényszeritésében, az 1870-es francia-német
hâborû kitôrésében és a pârizsi kommiin felâllitâsâban, a
Balkân-hâborûkban és fôleg az elsô és mâsodik vilâghâborû
elinditâsâban s az azôta is folyô, mérhetetlen szenvedést
és nyomorûsâgot okozô tôrténésekben.

A versaillesi békében ôk robbantottâk szét a német és
az osztrâk csâszârsâgot, ôk szegezték rânk Trianont, mert
az a nép, amely csak szabadsâgban tud élni, nem illett be-
le a vilâgkormâny terveibe. De hiszem, hogy igazsâgossâg
nélkûl nem létezhetik irgalmassâg, ezért az ûgynevezett
égbekiâltô bûnôk kôvetkezményeként a vilâg az igazsâgos
Isten szôrnyû bûntetésében részesûl, mint ahogy azt a kinyi-
latkoztatâsok sorozata (példâul a lourdesi 1858-ban, a fa-
timai 1917-ben) feltârta.

Megrenditô, hogy manapsâg a vilâgon elszôrtan az
Istenanyânak 93 fa- és kôszobra kônnyezik, a kônnyeket
ôsszegyûjtik és szakértôk vizsgâljâk. A jôvendôlések szerint
a vilâgméretû katasztrôfâban az emberiség kétharmada
elpusztul. Elpusztul sok ârtatlan is, de elpusztul mindenki,
aki a Sâtân szolgâlatâban âllt s ezutân jôn az eddig csak
sôvârgott béke korszaka.



A vîzôzôn és Szodoma pusztulâsa hatâsos fîgyelmeztetô!
Reméljûk, hogy az ûj vilâgkatasztrôfât kôvetô korszakban
a magyarsâg is megkapja az ôt mûltja alapjân megilletô
igazsâgos békét a Duna-Tisza tâjân s az egész Kârpât-me-
dencében.

Ndvori Kornél dr. (Grosse Ile, MI):

ÔNÂMÎTÂS

A kûlônbôzô beâllitottsâgû emberekben felismerhetô
az optimizmus vagy pesszimizmus karaktert formâlô ereje.
Ebbôl a megfigyelésbôl a magyar sem rekeszthetô ki.

Magyar vonatkozâsban a jobb jôvô reménye még a meg-
âtalkodott pesszimistâbôl sem hiânyzik, még akkor sem, ha
csak nagyritkân bukkan a feiszînre. Nagymértékû optimiz-
musra van azonban szûkség, ha csatlakozunk egy ideâlisnak
mutatkozô politikai-gazdasâgi-kulturâlis rendszer megvi-
tatâsâhoz. Kûlônôsen, ha a vita a Duna-medence âllamai-
ra és népeire vonatkozik.

Kezdônek hiâbavalô lenne minden vita, ha tôrténelmi
tudatunkban nem idéznénk fel Nagy Péter car apokrif vég-
rendeletét, amely utat mutatott a Duna-medencébe valô
orosz beférkôzésre.

Fel kell idéznûnk tovâbbâ az I830-as évekbôl Kôppen
orosz âllamtanâcsos képét, aki Szentpétervârott egyetemes
szlâv kônyvtâr berendezését javasolta. Ennek a kônyvtârnak
az Oroszorszâgon kîvûl élô szlâv irodalmakra gyakorolt be-
folyâsa kôzismert cél volt.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a mûlt szâzadban Kollar
Jan, aki szlovâk volt, és Gaj Ludvit, aki horvât volt, min
den jelenkori nacionalista aktivistânak példaképiil szolgâl-
hatna. Ôk vetették meg az Uraltôl az Adriai-tengerig ter-
jedô Pânszlâvia vilâgbirodalmânak elméleti alapjait.

Nem szûkségtelen felemliteni a XIX. szâzadbeli, igen
befolyâsos cseh tôrténész, Palacky Frantisek nevét sem, aki-
nek megâllapitâsa szerint "a magyarok bejôvetele a tôbb
ezer éves szlâv vilâg legnagyobb szerencsétlensége volt".

A szlâv-német-rpmân gyûrûtôl kôrulvett trianoni Ma-
gyarorszâg Duna-medencei kérdésekben életterére âhitozô
szomszédjaitôl alig tapasztalt egyiittmûkôdést. Egyûttmû-



kôdés helyett a magyar nemzet testébôl kiszakîtott és kisebb-
ségi sorsba taszîtott magyar népelemek az elnyelés veszélyé-
vel néznek naponta farkasszemet.

Szabad âllamok konfôderâciôja a magasztos célok ér-
dekében igazsâgra, egyenlôségre és kiegyezésre alapitva
remélheti az egyuttmûkôdés sikerét. Eurôpa jelenlegi meg-
oszlâsa, valamint az utôdâllamok vâltozatlan politikâja a
mâr 63 éve megzsugoritott Magyarorszâg irânyâban egy
Dunai Konfôderâciô gondolatât, sajnos, csak a politikai
elmefuttatâsok kôzé helyezhetik.

Eurôpa és a vilâg jelenlegi érdekszférâi elôrelâthatat-
lan idôre meghatâroztâk a Duna-medence hovatartozâsât.
Ennek a helyzetnek megvâltoztatâsâra a nagyhatalmak kép-
telenek és ha képesek lennének is, a hihetetlen pusztulâs
és vérôzôn nem âllna az emberiség és a nagyhatalmak érde-
kében. Birodalmakat rendszerint belsô és nem kiilsô erôk
bontanak meg.

Visszatérve a pesszimizmus-optimizmus egyenlegére és
ezzel kapcsolatban egy Dunai Konfôderâciô megteremté-
sére, sem jelenleg, sem a felrajzolhatô jôvendôben, egy
mindent âthatô megbékélési folyamat nélkûl, Duna-vôlgyi
egyiittmûkôdésrôl beszélni ônâmûds lenne.

Simonfay Ferenc dr. (White Plains, NY):

TERVEK ÉS TÔREKVÉSEK
KÔZÉP- ÉS KELET-EURÔPA ÛJJÂRENDEZÉSÉRE

Kezdeményezések 1945 utdn

Alig mûlt el a mâsodik vilâghâborû harci zaja, a szovjet
megszâllô csapatok elôl elmenekûlt kôzép- és kelet-eurôpai
értelmiségiek és a kommunistaellenes tômegek maris ûj Eurôpa
felépitésérôl âlmodtak. Az embertelen, erkôlcstelen béke-
diktâtumok ugyanis 1951-et jelôlték meg, amikorra a szov
jet megszâllôk kivonjâk csapataikat az âltaluk elfoglalt or-
szâgokbôl. Ausztria, Nyugat-Németorszâg, Olaszorszâg és
Svâjc teruletére menekûlt albânok, bolgârok, csehek, hor-
vâtok, lengyelek, esztek, litvânok, românok, szlovének,
ukrânok veliink, magyarokkal egyûtt tudatâban voltak an-
nak, hogy a jaltai hatdrok nemcsak igazsâgtalanok, de egy-
ben tarthatatlanok is az ûj Eurôpa szempontjâbôl.



Ezek a nemzetiségi menekûltek 1945 és 1947 kôzôtt mâr
csoportokba szervezkedtek és volt politikusaik és értelmisé-
gieik bevonâsâval terveket készîtettek az 1951 utâni Eurôpa
âtrendezésére.

Az elsô és a legerôsebben tâmogatott terv lengyelek és
a baiti âllamok elgondolâsa: az Intermarium volt, azaz az
Északi-tengertôl az Adriâig és a Fôldkôzi-tengerig az észak-
déli irânyban fekvô orszâgok âllamszôvetsége, Nyugat-Eurôpa
és a Szovjetuniô kôzôtt. Ez a terv bârmennyire is helyes el-
gondolâs volt, rôvidesen szétbomlott, fôleg az ukrân emig-
râciô és szôvetségesei mesterkedése miatt. Az ukrânok ugyan-
is — akârcsak napjainkban a românok — egy Nagy Ukrajna
felâllitâsân dolgoztak, amely Lengyelorszâgbôl egy nagy ke-
leti részt, hazânkbôl az egész Tiszântûlt Erdéllyel, Bulgâ-
riâig kebelezte volna be. Az ukrân tervet angol és francia
politikai kôrôk, sôt a Vatikân részérôl egy volt pâpajelôlt,
a francia Tisserand biboros anyagiakkal is tâmogatta.

Ezzel egyidejûleg mi, magyarok is Eurôpa-szerte a Duna-
vagy Kârpât-medence régi terveit igyekeztûnk a vâltozott
viszonyokhoz alkalmassâ tenni. Ezzel a terwel szemben leg-
élesebben a românok, ukrânok és csehek harcoltak, mîg a
horvâtok fokozott, a szlovâkok gyengébb érdeklôdést mu-
tattak.

E sorok îrôja 1948-ban a kôzép- és kelet-eurôpai ôssze-
fogâs szellemében megindîtotta "Bollettino Danubiano"-
nak (Bo-Da) nevezett hirszolgâlatât olasz nyelven, heti egy-
szeri, majd kétszeri kiadâssal, kb. 6-10 oldalon. A Bo-Da
hirszolgâlat az olasz sajtôt, râdiôt, kormânyt, pârtokat,
valamint a nyugati diplomâciai szerveket lâtta el az orosz-
megszâllta terûletek hîreivel.

A hirszolgâlat munkatârsai albân, horvât, szlovâk, lengyel,
bolgâr, târgyilagos român ûjsâgîrôk, volt politikusok, dip-
lomatâk voltak. A csehek, szerbek és az ukrânok nem csat-
lakoztak hozzânk.

A Bo-Da hirszolgâlatot a kôvetkezôkben a bécsi német
"Information Danubien"-nel, majd a grâci, mûncheni és
zûrichi "Donau Bulletin"-nal (helyi szerkesztôkkel, munkatâr-
sakkal) bôvîtettûk ki. A fent emlîtett hârom nemzetiségi
csoport a német nyelvû kiadâsoknâl sem vett részt. A hlr-
szolgâlatnak mind az ôt kiadâsa, sikeres mûkôdése dacâra,
1963 jûliusâban megszûnt.



Amikor az 1950-es években az Egyesûlt Âllamokban
megalakitott "Assembly of European Captive Nations" Eurô-
pâra is kiterjedt, ott mâr rég kialakult, mûkôdô nemzeti
csoportokat talâltak és ezekbôl alakîtottâk meg nyugat-eurôpai
képviseleteiket. (A Captive Nations /ACEN/ olaszorszâgi
csoportjânak én voltam a magyar delegâltja tizenhârom
éven keresztûl.) Az eredményes egyûttmûkôdést a nemzeti
és politikai ellentétek akadâlyoztâk.

A Varsôi Paktum

Az emigrâciôk terveit az 1951-ben létrejôtt Varsôi Pak
tum zûzta szét. Kôzép- és Kelet-Eurôpa a vasfûggôny môgé
keriilt. A rab nemzetek keretében tômôrûlt emigrâciôt mâr
csak a kôzôs ellenség elleni kûzdelem tartotta ôssze, kivéve
ismét a roman, cseh és pânszlâv jugoszlâv emigrâciôs kôrô-
ket, amelyek az eurôpai ûjjârendezés esetén elvesztették vol-
na a nekik ajândékozott magyar, horvât és szlovâk teruleteket.

Az elmûlt harminchârom év alatt lefolyt tragikus ese-
mények: a német, magyar, lengyel szabadsâgharcok cserben-
hagyâsa, a "szabad vilâg" kormânyainak nyîlt kôzônye és
szôszegô îgéretei, majd a Kissinger âltal fogamzott "Sonnefeld
doktrina" Moszkvât és a csatlôs kormânyokat felbâtoritotta,
megerôsîtette rendszerûk és hatâraik elismerésében. Ez a
titkos erôktôl mozgatott nyugati politika szûlte a roman és
cseh szupernacionalizmust, Nagy-România utôpiâjât, a ju
goszlâv és csehszlovâk nemzetiségi âllam tâkolmânyât, mely
lassan, de biztosan az ô emigrâciôjukat is a nagy nemzeti
ôsszefogâs jegyében a sajât szekerébe fogta és a szabad vi-
lâgban részûkre mûkôdô bâzisâvâ tette, azaz a jelenlegi szov-
jet "népidemokrata" rendszerek tartôssâgânak biztositâsâra
hasznâlta. Ez az elmûlt, kôzel hârom évtizedes agymosâs,
a soviniszta és mindinkâbb fokozott magyarellenes propa-
ganda akadâlyozta szomszédaink emigrâciôival a târgyila-
gos és kôzôs érdekû egyûttmûkôdést.

Kûlpolitikai vdltozâs jelei 1984-ben

Kôzel negyven évi reménytelenség és a szabad Nyugat
kûlpolitikai eredménytelenségei utân, 1984-ben mind az
Egyesûlt Âllamok, mind Nyugat-Eurôpa felelôs kormânyai
részérôl olyan nyilatkozatok hangzottak el, dôntések tôrtén-
tek Eurôpa ûjjârendezésének érdekében, amelyeket nem



lehet a mi érdekeink, céljaink szempontjâbôl ûres szô-puffog-
tatâsnak, felelôtlen igérgetésnek tekinteni.

Az elmûlt évtizedek sorân az Egyesûlt Âllamok kormâ-
nya, kongresszusa részérôl tômérdek igéret hangzott el szô-
ban és îrâsban a nélkûl, hogy a magyar ûgy lényeges tâmo-
gatâst, rendezést nyert volna. Erthetô tehât, ha sokan két-
kedéssel fogadtâk az 1984-ben elhangzott megnyilatkozâ-
sokat. Jelen eseben azonban mâs a helyzet, mert az Egyesûlt
Âllamok elnôkén kivûl a kûlûgyminiszter, az elnôkhelyettes,
valamint a nyugat-eurôpai kormdnyok kûlûgyminiszterei
a vilàg nyilvânossâga elôtt, a nemzetkôzi sajtônak, râdiôk-
nak és tv-dllomâsoknak nyilatkoztak egyôntetûen Eurôpa
kettéosztottsdga ellen és népeinek, nemzetiségeinek ônren-
delkezési és emberiszabadsdgjogai mellett.

A szabad vilâg jelenlegi vezetôi végre râdôbbentek, hogy
elôdeik negyven éwel ezelôtt felelôtlenûl, kellô tôrténelmi,
fôldrajzi és néprajzi ismeretek nélkûl a Sztâlin âltal diktâlt
elveket, terveket irtâk alâ Jaltâban. De végûl az is kitudô-
dott, hogy a jaltai egyezményben sem szerepel Eurôpa ket-
téosztdsa, sot abban Kôzép- és Kelet-Eurôpa népeinek ôn-
rendelkezési és emberi szabadsdgjogait is biztositottdk. Ami a
jelen pillanatban még megmagyarâzhatatlan pont, milyen
titkos nyugati erôk, érdekek titkoltâk ezt el a vilâg elôtt, sôt
annak ellenkezôjét âllitottâk? Ne boncolgassuk most, hogy
kit és kiket terhel felelôsség fél Eurôpa kifosztâsâért, milli-
ôk szenvedéséért, halâlâért, amit Sztâlin és utôdai a mai
napig a szabad vilâg kôzônye, gyâvasâga vagy hûnrészessé-
ge mellett végrehajtottak. Ami végre a remény fényét vil-
lantotta fel ebben a pokoli sôtétséghen, az, hogy elôszôr az
Egyesûlt Âllamok, majd Eurôpa kormânyai nemcsak fel-
fedték a valôsâgot, de annak rendezését is céljukul tûzték
ki. Azt, hogy erre mikor kerûl sor, csak a Mindenhatô tudja.

A jelenlegi helyzet lehetôségei és kôtelezettségei

Eurôpa ûjjârendezésének kérdése idôhen hârmennyire
kiszâmithatatlan is, mert minden nemzetkôzi egyezmény
még harâti âllamok kôzôtt is éveket igényel, nekûnk, ma-
gyaroknak végre a sok-sok kûlpolitikai sikertelenség utân
elôre és jôl fel kell készûlnûnk jogos igényeink, kôvetelése-
ink egységes kidolgozâsâra és hiteles adatokkal valô alâtâ-
masztâsâra, mivel nagyon erôs ellenfelekkel âllunk szemhen.



ugyanakkor nagyon kevés barâti tâmogatâsra szâmithatunk.
Az elmûlt negyven év alatt a szomszédos "népidemok-

râciâk" nemcsak véglegesnek tekintették a jelenlegi hatâ-
rokat, de azok tovâbbi biztositâsa céljâbôl, ha esetleg ûjjâ-
rendezésre kerûlne sor nemzetiségi alapon, kitelepîtéssel,
lakossâgcserével, mas orszâgrészekbe valô munkabeosztâs-
sal ôriâsi tômegeket tâvolitottak el a velûnk hatâros terûle-
tekrôl, szétszôrva ôket orszâgaik minden részébe. Tovâbbâ
tûzzel-vassal pusztitottak el minden tôrténelmi, kulturâlis,
vallâsi nyomot, bizonyîtékot, amely annak magyar eredetét
tanûsitotta. Ûj nemzedékûk meghamisitott, magyargyûlô-
lettôl izzô tôrténelmet szîvott magâba, ebben nôtt fel és ezt
hiszi el igaznak.

A fentiek figyelembevételével tehât ma nehéz lenne szom-
szédaink emigrâciôinak igényeinkkel, még ha jogosak is,
elôhozakodni. Igényeinket, kôveteléseinket legelôszôr a nyu-
gati nagyhatalmakkal és barâti szomszédainkkal kell ismer-
tetnûnk és elfogadtatnunk.

Szomszédaink kôzûl legelsôsorban a horvâtokat emlî-
tem, akikkel az évszâzados kapcsolat egybekôtôtt bennûn-
ket. Ônâllôsâgi tôrekvéseikben nekik is szôvetségesre, jô
szomszédra van szûkségiik s mintha ezt bennûnk lâtnâk. Az
emigrâciôban is egyûttmûkôdtek velûnk. A mâsik szom-
széd a szlovâk lenne, azaz annak idôsebb, jôzanabb és sovi-
nizmustôl nem fertôzôtt rétege. A românok kôzûl a régi erdélyi
românok kis csoportja, az ônâllô Erdély hivei, akikkel târ-
gyalni lehetne. Ki lehetne épiteni a jô viszonyt, egyûttmû-
kôdést a fenti hârom nemzet emigrâciôjâval, tapintatos dip-
lomâciâval, kôzôs Duna-Kârpât-medencei békés egyûtt-
élésûnk érdekében. Az ûjjârendezésnek hatârkiigazitâsok-
nak, politikai, gazdasâgi érdekeknek sok-sok vâltozata lehet-
séges, de errôl ebben a pillanatban még korai beszélni.

Miutân felvetôdôtt Eurôpa ûjjârendezésének ûgye, ne-
kûnk, magyaroknak elsôrendû feladatunk, hogy az illetékes
kormânyoknâl az ûjjârendezés meginditâsât elômozditsuk és
sûrgessûk. Mindennek elôfeltétele azonban, hogy a gazda-
sâgilag, iparilag, katonailag erôs Egyesûlt Âllamok, és Nyugat-
Eurôpa kormânyai ezt az igéretet, tervet békés ûton a
Szovjetuniôval meg is oldjâk. Gyakorlatilag ez azt jelentené,
hogy a Szovjetuniô kivonnâ csapatait Kôzép- és Kelet-Eurôpâ-
bôl, a balti âllamokat és Kelet-Németorszâgot is beleértve,



s ez a felszabadult terûlet, mint egy semleges ôvezet jônne
létre szabad és fûggetlen âllamokkal.

Ennek megtôrténte utân, mâsodik lépésként, keriilhet-
ne sor a felszabadult nemzetek egymâskôzti problémâinak
rendezésére és uniôk, konfôderâciôk kiépîtésére.

Flôridn Tibor (New Milford, CT):

A KÔZÉP-KELET-EURÔPAI ÂLLAMSZÔVETSÉG TERVE
MAGYAR SZEMMEL

A Kârpâtoktôl nyugatra terjedô Eurôpâban a magyar-
sâg a legnagyobb szâmû népkisebbség, mely hazâja hatâ-
rain kîvûl, ôt szomszédos orszâgban szétszôrtan és Ausztria
kivételével mindegyikben nemzeti és ônrendelkezési jogai-
tôl megfosztottan él. Szinte kôzhely annak emlîtése, hogy
a trianoni és a pârizsi békediktâtumok âltal Româniânak adott
ezeréves magyar fôldôn a legsûlyosabb a helyzete.

A Duna-medencei feszûltségek enyhîtésére szabad fôl
dôn élô kôzirôink, szakembereink és politikusaink sok, a
tâvolabbi jôvôben megvalôsithatônak lâtszô terv ôtletét ve-
tették mâr fel. A fûggetlen — Svâjc mintâjâra megszerve-
zett — Erdélytôl, a Duna-vôlgyi Fôderâciôn ât egy olyan
hatalmas âllamszôvetség felâllîtâsâig, mely tôbb mint 100
milliô lakossal a Balti-tengertôl a Fekete-tengerig és az Ad-
riâig ûtkôzô âllamot létesîtene a nyugati és a keleti tômb
kôzôtt.

Ennek az utôbbinak a lehetôségét vâzolja fôl a dr. Var-
sânyi Gyula szerkesztésében és a Paddnyi-Gulyds Jenô kitûnô
elôszavâval nemrég megjelent "Qjuest for a New Central
Europe" cimû kônyv (Adelaide, Ausztrâlia, 295 oldal). A
szimpôzium 13 fôderalista (Fôldvâry Gâbor, Mikus Jôzsef,
dr. Wagner Ferenc, Krassay Istvân, Fôldvâry Lâszlô;. dr.
Gallus Sândor, dr. Ermacora Félix, dr. Simon Gyula, dr. Tôth
Jânos, Kelly David, dr. Varsânyi Gyula, Zathureczky Gyula
és dr. Skadegard Povl) magas szmvonalû tanulmânyaiban
a megâlmodott és a kônyv fedôlapjân fôldrajzi kôrvonalai-
ban is felvâzolt âllamszôvetség elméleti kérdéseivel foglal-
kozik. A szerkesztô âltal felkért 9 magyar és 4 mâs nemze-
tiségû, kûlônbôzô szakképzettséggel rendelkezô tanulmâny-
îrô kivâlôan lâttal el feladatât, hogy tôrténeti, fôldrajzi,
gazdasâgi, politikai és antropolôgiai szempontbôl vilâgitsa



meg a célokat és lehetôségeket. A kérdés jogi problémâi-
val pedig hârom alapvetô tanulmâny foglalkozik, amelyek
kôzûl az egyiket a kônyv szerkesztôje, dr. Varsdnyi Gyula îrta.

Nincs môdunk itt a tanulmânyok kûlôn ismertetésére,
sem annak elemzésére, hogy a felkért szerzôk a kiosztott fel-
adat megoldâsân ât mennyire adtâk tanûjelét annak, hogy
valôban minden vonatkozâsban foderalista szellemûek-e.
Azt sem vizsgâlhatjuk meg, hogy mindnyâjan hivei-e a régi
Nagy-Magyarorszâgnâl, sôt az Osztrâk-Magyar Monarchiâ-
nâl is jelentékenyen nagyobb âllamszovetség, a Balti- és a
Fekete-tenger, valamint az Adria kôzôtti "Intermarium"
szoros vagy lazâbb kapcsolatû egysége megvalôsitâsânak?

Mint jellemzôt emelhetjûk ki Gallus Sdndor tôrténeti és
antropolôgiai szempontokbôl kiindulô tanulmânyât egry tôbb-
kulturâlis târsadalom megvalôsîtâsâra az adott terûleten.
A tanulmâny "A jogsértések kikûszôbôlése" cîmû fejezeté-
nek egyetlen mondata elârulja, hogy milyen ôvatos és két-
kedô reménységgel foglalkozott ezzel a prohlémâval. "Kôzép-
és Kelet-Eurôpa emheri kapcsolatainak tartôs és hékés meg-
oldâsâra mas lehetôség nincs irja —, mint az, ami a helyi
ônkormânyzat szerkezetére, az ônkéntes egyvittmûkôdésre
és a kiegyensûlyozott egyenlôségre épûl". Arra természete-
sen sem Gallusnâl, sem a tôhhi szerzônél nem kapunk fele-
letet, hogy az "Intermarium népeihen megvan-e a hajlan-
dôsâg az ônkéntes egyuttmûkôdésre?

Megvallom ôszintén, a keserû tények kôtelességemmé
teszik, hogy kimondjam aggodalmamat egy ilyen âllamszô-
vetséggel szemhen. Nem lâtom ugyanis annak semmi hiz-
tositékât, hogy a Kârpât-medencéhen élô 14 milliôs ma-
gyarsâg (és 8 milhô osztrâk) ellen tudna âllni az északi és
déli négy szlâv âllam ôsszeroppantâsi tôrekvésének. Ezen-
kivûl a kôtet szerzôi nem szâmoltak a 35 milliôs ukrân nép
(kûlônôsen Amerikâhan erôs propagandâval dolgozô) fûg-
getlenségi tôrekvésével. Mâr pedig Ukrajna lenne az ôtôdik
szlâv âllam, amelynek érdeke volna ehhez az âllamszôvet-
séghez csatlakozni. Ez pedig még arânytalanahhâ és veszé-
lyesehhé tehetné a helyzetet. Az a kôrûlmény sem hanya-
golhatô el, hogy a zôméhen ortodox România âllamvallâsa
miatt kôzelehh âll a szlâvsâghoz, mint a rômai katolikus és
protestâns magyarsâghoz. . . , -

^^jj^çj02eken feltil az elmult fel evszazad tapasztalatai



a megvalôsîthatô lehetôségek kôzûl az âbrând vilâgâba
helyezték a kôzép- és kelet-eurôpai népek békés târsulâsât. A
szovjet diktatûra majdnem 60 év alatt sem tudta — nemze-
tiségi milliôinak deportâlâsâval és kivégzésével sem — sajât
hatârai kôzôtt, és 30 év alatt, a megszâllott orszâgokban,
kiirtani a nemzeti érzést és megvalôsitani a proletâr nem-
zetkôziséget. A megûjhodô nemzeti érzés vilâgszerte a na-
gyobb egységek felbontâsâra és ônâllôsâgra tôrekszik. Kis
afrikai tôrzsek kivâlâsât és ônâllô âllami létét segîtette elô
egyûttesen Amerika és a Szovjet. A mi nemzedékûnk kôny-
nyen megérheti Eurôpâban az îrek teljes fûggetlensége utân
a skôtokét és esetleg a baszkokét is. A nagyszerû kanadai
egységet is bontogatja mâr a quebeci francia szeparatistâk
nehezen megâllithatô tôrekvése. A kommunizmus korbâcsa
alatt is sovinisztânak maradt nemzeti âllamokkal kôrûlvéve

fôlvethetjûk a kérdést, hogy a Kârpât-medencében élô 14
milliô magyar fônnmaradâsânak és (legyûnk optimistâk)
megerôsôdésének mi a legjârhatôbb ûtja.

Varsânyi Gyulât, a neves nemzetkôzi jogâszt, aki évti-
zedek ôta kôzôl angol és francia nyelven is cikkeket és min-
dent elkôvet, hogy Eurôpa eljôvendô tôrténelmébe a ma-
gyarsâg is tevôlegesen beleszôlhasson, mindenesetre kôszô-
net illeti a kônyv szerkesztéséért.

Dabas Rezsô dr. (Deux-Montagnes, Qué., Kanada):

ELNÉMULT MAGYAR ISKOLÂK
FALUDI FERENC SZÛLÔFÔLDJÉN

VÉGVESZÉLYBEN BURGENLAND MAGYARSÂGA

"Burgenland" mesterkéltfôldrajzifogalom

"A Burgenland szônak nincs tôrténeti fogalma, mûltja".
(néhai Schwartz Elemér budapesti egyet.tanâr meghatârozâsa)
A "Burgenland" elnevezés az I. vilâghâborût kôvetô zûrzavaros
idôben keletkezett a bécsi pângermân és austro-marxista
Drang-nach-Osten szellemében. Ugyanolyan mesterkélt,
tôrténeti mûlt nélkûli politikai szôalkotâs, mint Csehszlovâ-
kia vagyJugoszlâvia. (1)

A kôzponti Magyar Kirâlysâghoz tartozô ûn. burgen-
landi térség sohasem alkotott ônâllô fôldrajzi vagy kôzigaz-
gatâsi egységet, hanem Vas, Sopron és Moson vârmegye szer-
ves részeként, kûlôn-kiilôn alkotott természetes egységet



gazdasâgi és politikai vonatkozâsban egyarânt. A nem ma
gyar (germân és horvât) szârmazâsûak magyar âllameszmé-
hez valô ragaszkodâsa is olyan erôs volt, hogy ha ônmaguk
dônthettek volna hovatartozandôsâguk felôl, az eredmény
kétségkîviil ugyanaz lett volna, mint a felkeléssel kivereke-
dett soproni népszavazâs esetében. (2) Hiszen magâban a
vesztes kicsi Ausztriâban is megoszlott akkoriban a kôzvéle-
mény, mert a legerôsebb nemzeti irânyzat nem az ônâllô
osztrâk âllamban, hanem a Németorszâggal valô egyesûlés-
ben lâtta a megoldâst, ami két évtized mûlva be is kôvet-
kezett. Az ônâllô Ausztria-gondolat politikai csôdjét mi sem
jelzi élesebben, mint az a kevésbé ismert tény, hogy a szin-
német Vorarlberg tartomâny 80%-os szavazattôbbséggel
Svâjchoz kîvânt csatlakozni. Csak a szôvetséges hatalmak
vétôja, valamint Svâjc habozâsa akadâlyozta meg a nép-
akarat keresztûlvitelét.

Az ôstelepes magyarsâgot hatoddra sorvasztottdk

Le kell szôgeznûnk, hogy Burgenland jelenlegi néprajzi
térképe elsôsorban a tatâr- és tôrôkvész, mâsodsorban a pâ-
ratlan szentistvâni humânus elv eredménye. E néprajzi el-
tolôdâsok legûjabb vâltozata, éspedig az eredeti ôshonos
magyarsâg Trianon ôta tartô pusztulâsa Bées magyarûldô-
zô politikâjât tûkrôzi. Az 1920. évi népszâmlâlâs 8%-os
(24,867) magyarsâgâval szemben, hârom és fél év leforgâ-
sa utân 1923-ban, mâr tizezerrel (14,931, vagyis 5.2%),
1934-ben pedig kôzel ôtezerrel (10,430, vagyis 3.5%) keve-
sebh magyart mutât ki az osztrâk népszâmlâlâs.

A mâsodik vilâghâborût kôvetô osztrâk statisztikai ada-
tok még az elôzôknél is meghizhatatlanahbak. Amig pl. az
osztrâk népszâmlâlâs mâr 1961-ben is csak 2% magyart îrt
ôssze, addig az 1973-i Encyclopedia Britannica kétszer (11
ezerre, 4%), egy amerikai forrâs pedig hâromszor (16 ezerre,
6%) annyira becsûli a burgenlandi magyarsâgot. (3) Suri
Ârpâd, a felsôpulyai Hatârmenti Hlrek szerkesztôje, 20,000-re
becsûlte 1972-ben a Burgenlandban magyarul olvasni tu-
dôk szâmât. Ha pedig az 1971. népszâmlâlâs 0.5%-os
szaporodâsi indexét az 1920-beli 25,000 magyarra alkal-
mazzuk, akkor 50 évi megszâllâs utân legalâbb 31,250 ôs
telepes magyarnak kellene élnie Burgenlandban. Ez a meg-
dôbbentô magyar veszteség vagy a nagyfokû beolvasztâsnak.



megfélemlîtésnek vagy a meghamisitott adatoknak tulaj-
donîthatô. Félévszdzad alatt egyhatodâra zsugorûani az
ôstelepes magyarsdgot nem egyéb, mint dllamilag szerve-
zett népiTtds!

Az 1868. évi magyar nemzetiségi tôrvény nagyvonalûsdga

Mint a tôbbi utôdâllam, Ausztria is a mesék vilâgâbôl
elôrâncigâlt egykori âllitôlagos nyelvi "elnyomâs" vâdjâval
igyekszik elterelni a vilâg figyelmét a sajât bûnôs magyar-
irtâsârôl. Mi boldogan vennénk tudomâsul, ha a megszâl-
lô osztrâkok csak olyan "elnyomâst" gyakorolnânak, mint
amilyennel az egykori magyar kormânyzatokat vâdoljâk.
Mert a mi âllitôlagos "elnyomâsunk" nemcsak azt jelentet-
te, hogy a befogadott német jôvevények népi âllomânyuk
25-szôrôsére szaporodtak, hanem azt is, hogy nâlunk a nem-
zetiségek egészen csekély mértékben sajâtitottâk el a magyar
âllam nyelvét. Mert a mi 1868. évi iskola-tôrvényiink — Handk
Péter otthoni tôrténész szerint is — a korabeli Eurôpâban
a legliberâlisabbak kôzé tartozott.

Az 1868. évi tôrvény értelmében az iskolaszéki jogkôrt
betôltô egyhâzak sajât hatâskôrùkben szabadon vâlasztot-
tâk az ellenôrzésûk alatt âllô iskolâk tannyelvét. îgy aztân
a 95.4%-ot kitevô felekezeti iskolâkban az egyhâzi autonô-
mia kôvetkeztében valamennyi tanulô sajât anyanyelvû ok-
tatâsban részesûlt. (4) Amig 80 éwel ezelôtt Nagy-Magyar-
orszâg terûletén 492 elemi és 13 kôzépiskola német tannyelvû
volt, addig ma Burgenlandban egyetlen magyar tannyelvû
iskolât sem engedélyeznek.

A nem német ajkûak beolvasztâsât célzô bécsi iskolapo-
litika a kôzségôsszevonâsok âltal mâris a megsemmisûlés
kôzelébe sodorta Burgenland maradék magyarsâgât. Vész-
jôslô tehât az észak-amerikai Burghardt professzor immâr
negyedszâzados véleménye az erôszakos németesltésrôl: "Biz-
tosnak lâtszik, hogy a horvâtokat éppûgy, mint a magyaro-
kat, néhâny évtizeden belûl beolvasztjâk". (5) Allami gé-
pezetûk, a marxista pârtokkal karôltve, teljesen szétrom-
bolta a magyar oktatâsi rendszert. Nemcsak az iskolâkbôl,
hanem a kôzéletbôl is szâmûzték a magyar nyelvet. Az ôsz-
szeomlâs ôta a baloldali kormânyzatok folytatjâk azt a bru-
tâlis németesitést, amit a hitleri megszâllôk vezettek be. A
magyar lakossâg egyre inkâbb keveredik a német ajkûak-



kal, mert hiânyoznak a jogok, valamint a gyakorlâsukhoz
szûkséges intézmények is. Ilyen volt a hitleri Anschluss-ig
tulajdonképpen a kôzséghâza (Felsôôr, Alsôôr, Felsôpulya
stb.) magyar nyelvû intézésével. (6)

Nyilvânvalô tehât, hogy az emberi alapjogok Ausztriâ-
ban csak papîron léteznek. Félig-meddig biztosîtjâk a jogot, de
a lehetôséget nem. A gyakorlatban (végtelenûl alattomo-
san) kiméletlen beolvasztâst szorgalmaznak és sajnos, ma
gyar részrôl is talâlnak hozzâ ônkéntes labancokat. A fel-
sôôri szûletésû, de a csonka hazâban mûkôdô Imre Samu
egyetemi tanâr is râmutat a befejezett tényre: "A magyar
nyelv mâr meglehetôsen hâttérbe szorult. A felsôôri magyar
anyanyelvû gyermekek zômének ma tulajdonképpen nincs
lehetôsége arra, hogy az alapfokû iskolai oktatâs keretében
anyanyelvén irni-olvasni megtanuljon". (7)

A magyar népi ôntudat hzdnya a fiatalokndl

Ilyen sûlyos kôzmûvelôdési hiânyossâgok tudatâban
mâr nem meglepô a magyar népi jôvô nélkûli burgenlandi
magyar lânyok csaknem egyôntetû véleménye a soproni olvasô-
tâborozâson: "Tôbbet tudok ugyan Magyarorszâgrôl és tôr-
ténetérôl, ez azonban nem jelenti azt, hogy magyarnak ér-
zem magamat. Ausztriâban élek és îgy osztrâknak vallom
magamat". (8) Mily szîvderîtô vallomâs ez Kéry Tivadar
kismartoni szociâldemokrata tartomânyi fônôk szâmâra!

Az osztrâk-germân "Herrenvolk" mâr annyira kiôlte a
burgenlandi ôshonos magyarsâg népi ôntudatât, hogy fi-
atal korosztâlyainak névtârâbôl csaknem teljesen sikerûlt
eltûntetnie a Feri, Laci, Pista nevet és helyébe a hûvôs ger-
mân lovagok keresztnevét beiktatni. Ezért van az, hogy az
egy emberôltôvel elôtti, nyelvében és érzésében még szin-
magyarnak szâmltô gyepûôr-utôdok gyermekei ma mâr Balika
^Verner, Gyôrôg Fleinzi meg Seper Gerhard névre hallgat-
nak. Ennek a "nagyszerû Eindeutschung"-nak a letûnt idôk
germânosîtô nagyjai is méltân ôrvendezhetnének és kôzû-
lûk Kollonich Lipôt érsek pûspôksûveggel,, II. Jôzsef "ka-
lapos" kirâly hercegi cîmmel, az osztrâk szûletésû Hitler pe-
dig Gauleiterséggel jutalmaznâ a kismartoni és bécsi elnyo-
môkat. (9)

A burgenlandi magyarsdg be nem tartott alkotmdnyosjogai

A megkérdezése nélkûl Ausztriâhoz csatolt ôstelepes



magyarsâg nemzetiségi jogainak biztosîtâsât négy jogalko-
tâs volna hivatva szolgâlni: a.) A legrégibb a st.germain-i
békeszerzôdés (1919), amelynek 66-69. cikkelyei szavatoljâk
Ausztria kisebbségeinek jogait, de rendelkezése csak îrott
malaszt marad, mivel betartâsâval semmiféle nemzetkôzi
hatôsâg sem tôrôdik. b.) A Burgenland szovjetorosz meg-
szâllâsânak megszûntével (1955) érvénybelépett Staats-
vertrag 7. cikkelye foglalkozik a kirakatdîsznek szânt nem
zetiségi jogokkal. A magyarokat meg sem emlîti, mâr eleve
leîrta ôket, amennyiben râjuk nem vonatkozik a "Minder-
heitsschutz". Csak a szlâvok jogait kôrvonalazza, mert a vi-
lâgot csalârdsâggal félrevezetô osztrâk sovinizmus nem tûri,
hogy az eredeti ôstelepes âllamalkotô magyarok nyelviiket,
kultûrâjukat, iskolâikat megôrizhessék. Burghardt profesz-
szor is megjegyzi, hogy amîg a magyarokrôl lehetôleg nem
vesznek tudomâst, addig a karintiai szlovén-vendeket agyon-
dédelgetik. (10)

A horvâtok valamivel szerencsésebb jogâllâsa, gyakor-
lati jelentéktelensége miatt, csak gyenge vigaszul szolgâlhat.
A Bécsben (1974) kiadott Symposion Croaticon megkapô-
an târja fel sérelmeiket annak ellenére, hogy (1973-74) 34
elemi iskolâban német mellett horvât nyelvû oktatâs is volt.
Panaszuk sûlyos vâd a bécsi kormânyzat ellen. (11)

c.) Ha aztân a vérszegény, csupân a szlâv kisebbségek
jogait kôrvonalazô "Staatsvertrag"-ot ôsszevetjûk a kismar-
toni "Landesschutzgesetz"-cel, kitûnik, hogy emez még to-
vâbb nyirbâlja az alapvetô emberi jogokat, amennyiben
csak âltalânosan, nemzetiségûk megnevezése nélkûl emiiti
a népi kisebbségeket. (Tételes rendelkezéseit a tovâbbiak
sorân ismertetem.)

d.) Lényegében az 1976. ûn. népcsoporttôrvény sem
hozott kedvezô vâltozâst, amennyiben az nem egyéb, mint
a Staatsvertrag ravaszul fogalmazott 7. cikkelyének tovâb-
bi csûrése-csavarâsa. Rendelkezése értelmében alakult meg
1979-ben a burgenlandi magyarokat képviselô népcsoport
8 tagû tanâcsa, amelynek jogkôre végtelenûl korlâtozott.
Sérelmes abbôl a szempontbôl is, hogy kizârja a Burgen-
landon Idvûl élô (a horvâtokat és a szlovén-vendeket egyût-
tesen is meghaladô) mintegy 70,000-re tehetô ausztriai ma-
gyart, akiknek tehât nem ismerik el népcsoport-alakltâsi jogât.
Egyébként eddig még semmilyen pozitiv hatâsa nem volt



sem a magyarsâg pusztulâsânak megakadâlyozâsâra, sem
kultûrigényeinek kielégîtésére magyar tannyelvû iskolâk
megnyitâsâval.

Jogfosztdsok a népszdmlâlâs, kôzségôsszevonds és
a szûlôk megfélemlûése dltal

Ne âltassuk magunkat! Az elfogulatlan nyugati kuta-
tôk kôzûl Burghardt professzor mâr tôbb mint negyedszâ-
zada râmutatott arra, hogy a Burgenlanddal kapcsolatos
mindenféle osztrâk kutatâsnak, megnyilatkozâsnak az a
végsô célja, hogy ennek a népi ônrendelkezési jog semmi-
bevételével, mesterségesen létrehozott "tartomâny"-rôl ki-
mutassa: semmi kôze sincs az ezeréves magyar mûlthoz,
tovâbbâ, hogy a magyar, illetve a horvât nemzetiség teljes
beolvasztâsa néhâny évtizeden belûl bekôvetkezik. Ezt a ge-
nocidiumot tehât tudatosan szervezi az osztrâk âllam és a
tôrvényesség lâtszata kedvéért, hârmas taktikâval igyekszik
végrehajtani. Az elsô ûtem a népszâmlâlâs, a mâsodik a
kôzségôsszevonâs, a harmadik pedig a magyar nyelvû isko-
lai oktatâs kijâtszâsa az elôzô két ûtem eredményei, illetve
a szûlôk megdolgozâsa âltal.

Az ausztro-marxistâk ma is a hitleri évekre emlékeztetô
megosztô és beolvasztô taktikât alkalmazzâk a nemzetisé-
gek megszâmlâlâsânâl, amikor is a "magyarisch-deutsch",
"deutsch-magyarisch" stb. nyelvi csoportok szerint osztâ-
lyozzâk a nem germânokat. Ezt a csapdât az "Umgangsprache"
(târsalgâsi nyelv), mint a népszâmlâlâs nyelvi ismérve alap-
jân âllîtjâk fel. Ez ugyanis félreértésre ad okot, amennyi-
ben egyesek az otthon, mâsok a hâzon kivûl hasznâlt târsal
gâsi nyelvet értik alatta. (12) Ravasz môdon szâmûzik te
hât az anyanyelvi alapon tôrténô nemzetiségi felmérést,
mert félnek az eredményétôl. A horvâtok rômai katolikus
egyhâzi ôsszeirâsa (anyanyelvi alapon) 35%-kal tôbbet mu-
tatott ki, mint az 1971. évi osztrâk âllami népszâmlâlâs az
"Umgangsprache" csalafintasâgâval.

A népszâmlâlâs rostâjân fennakadt magyarokat aztân
tovâbb osztâlyozza a mâr emlîtett "Landesschutzgesetz",
amely kimondja, hogy ha valamely iskolakôrzet lakossâgâ-
nak legalâbb 70%-a tartozik valamely kisebbségi nyelvhez,
akkor ezt a kisebbségi nyelvet vâlaszthatjâk tannyelvûkûl.
Ha csak 30-70% kôzôtti az arânyuk, akkor vegyes vagy



kizârôlag német nyelvû oktatâst kérelmezhetnek a szûlôk.
Eltekintve a 70%-os tôbbség tûl magas voltâtôl, a bukta-
tôt tâvolrôl sem ez, hanem az ugyancsak tudatosan kiagyalt
kôzségôsszevonâsok, illetve a tankôrzetek okozzâk. Âtlag
példaként emlîthetjûk Oriszigetet, amely Vasvôrôsvârhoz
csatolva elveszitette ônâllôsâgât meg a velejârô 90%-os
magyar tôbbségét.

Az imént ismertetett népszâmlâlâs és kôzségôsszevonâs
akadâlyai ellenére is megmaradt magyar iskolâk létjogo-
sultsâgânak megtagadâsâra tovâbbi kutyaszorîtôt eszeltek
ki. És ez a burgenlandi magyar iskolâkért folytatott kûzde-
lemben immâr harmadik csapda, emlékeztet leginkâbb a
"népidemokrâciâk" lélekvesztô môdszereire. Âll pedig abbôl,
hogy bar a magyar iskola felâllitâsânak "semmi tôrvényes
akadâlya sincsen", mégis jôl gondoljâk meg, érdemes-e
gyermekeik jôvôjét "kockâra tenni" magyar nyelvû kikép-
zésùkkel. Okosabban teszik, érvelnek az uralkodô marxista

part fejesei, ha a magyar szûlôk jogaikat elvetve, gyerme
keik szâmâra a német nyelvû oktatâst kérelmezik.

Suttogô propagandâval, megfélemlîtéssel, tovâbbâ a
baloldali kormânypârthoz hûzô magyar papokon, hanga-
dôkon keresztûl tulajdonképpen a bécsi kamarilla évszâza-
dok ôta jôl bevâlt môdszerei (divide et impera) âltal kiala-
kitottâk azt a téves hiedelmet, hogy csak az intézményes
németesités teszi lebetôvé a kisebbségi szârmazâsûak egyen-
rangû versenytârsként valô részvételét a munkapiacon; a
magyar végzettséggel ugyanis nem mennek semmire. Ilyen
lélektani sugalmazâssal félemlltették meg a magyar és hor-
vât szûlôket. Velûk ellentétben a magyar âllam tûlzott elô-
zékenységgel mozditja elô az idegen nyelven érettségizôk
anyagi boldogulâsât. Ha az osztrâk âllam nem teszi lebetô
vé, hogy a magyar ôslakossâg sajât nyelvén tanuljon és ke-
resse kenyerét, akkor képtelen biztositani az alapvetô em-
beri jogokat.

Elnémult tehât a magyar szô az Orség ôsi tornâcos is-
kolâiban, mâr imâdkozni sem tanulnak magyarul. îme, a
krônikâs kurta feljegyzése: "A szûlôk a német oktatâsi nyelv
mellett dôntôttek, amint kôrkérdezés ûtjân megâllapithat-
tam, hogy gyermekeik tovâbbtanulâsa és létkûzdelme elé
ne gôrditsenek akadâlyokat". (13)



A megszûnt magyar tannyelvû iskoldk vdzlatos ismertetése

Az 1923-i nyolc magyar és egy késôbbi vegyes tannyelvû
iskola (2,306 tanulôval) hârom évtized mûlva hârom isko-
lâra (723 tanulôval) apadt le. Fôldrajzi megoszlâsuk szerint
ôt mûkôdôtt Vas vârmegye elcsatolt részein, egy Felsôpulyân,
hârom pedig a mosoni pusztâkon.

Amig a hitleri Anschluss-ig a nyolc osztâlyos elemi is-
kolai oktatâs magyar nyelven folyt (a német mint tantârgy
szerepelt), addig az agyondîcsért "demokrâcia és szabadsâg"
vîvmânyaként a mâsodik vilâghâborû ôta éppen fordîtott
a helyzet. 1965-ben csupân kettôben, mâsfél évtizede pedig
mâr egyetlen iskoldban sem tanûanak magyarul.

Az a minimâlis lehetôség, amely szerint a magyar nyelv
és irodalom, mint heti hârom ôrâs tantârgy szabadon vâ-
laszthatô, majdnem a semmivel egyenlô. Mert ezt a kicsike
engedményt is csak az elemi iskola II-III-IV. osztâlyâra
korlâtozzâk. (14)

A csonka-orszdgi kisebbségi kôzoktatds ôsszehasonlûdsa
a burgenlandi papirosjogokkal

A csonka-hazai nemzetiségek Burgenland 20%-os nem
germân nemzetiségeivel szemben még 1%-nâl is kisebb
arânyszâmûak, mégis az ôvodâtôl a fôiskolâig megteremtet-
ték szâmukra az anyanyelvi tanîtâs személyi és târgyi felté-
teleit. Egyetemi, tanltôképzôi tanulmânyukat ugfyanis az
anyanyelvuk szerinti utôdâllamhan folytathatjâk âllam-
kôltségen. (15)

Ha Burgenlandban is olyan arânyû lenne a nemzetisé
gek rendelkezésére âllô iskolâk szâma, mint a magyar âllam-
ban, akkor 5,000 burgenlandi magyart véve alapul, a kô-
vetkezô magyar tannyelvû iskolâkat kellene a magyarsâg
rendelkezésére bocsâtani: 8 ôvodât, 21 âltalânos iskolât és
1 vegyes nyelvû gimnâziumot. (16) Ezekre valô tekintettel
feltehetjûk a kérdést: hol kellett volna meghagryni. illetve
ûj magyar tannyelvû iskolâkat nyitni. Elemi, illetve âlta
lânos iskolât kellett volna létesîteni az itt felsorolt helysé-
gekben; Felsôôr, Alsôôr, Ôrisziget, Rohonc, Németûjvâr,
Gyanafalva, Felsôpulya, Nagymarton, Kismarton, Ruszt,
Nezsider, Kirâlyhida, Miklôsfalva, Németjârfalu, Boldog-
asszony, Albertpuszta, Bânfalvipuszta, Pâlpuszta; magyar
tannyelvû gimnâziumot pedig Felsôôrôtt.



A burgenlandi magyarsâg zômét magâba foglalô mint-
egy hârom tucatnyi kôzség kozûl a fentiek alkotjâk a legje-
lentôsebb kôrzeti kôzpontokat.

Immâr tizenkét esztendeje annak, hogy a magyar lelki-
ismeret nyilvânos fellobbanâsaként a Hatârmenti Hirek
cîmû felsôpulyai szemle az alâbbi vészkiâltâst ôrôkîtette meg:
"A magyar iskolâkat évekkel ezelôtt, a kôzségi ôsszevonâs
âltal, illetve annak ûrûgye alatt megszûntették. Azôta a ma-
gyarlakta kôzségekben csak ônkéntes alapon, heti hârom
ôrân ât gyakorolhatjâk a gyermekek anyanyelviiket a ma
gyar ôrâkon. Ez is csak az elemi iskola II-III-IV. osztâlyai-
ban lehetséges. A legsûrûbb magyarlakta jârâs Felsôpulya
és Felsôôr. Itt vannak falvak, mint Felsôpulya, ahol 1,300,
Felsôôr, ahol 2,500 magyar él. Tehât legalâbb ezeken a
helyeken szûkséges, hogy a magyar iskolâk ûjbôl megindul-
janak! Magyar iskolâk nélkûl a burgenlandi magyar kisebb-
ség teljesen felszîvôdik. Reméljûk, hogy az ûj osztrâk kul-
tûr- és oktatâspolitika orvosolja ezt a nagy sérelmet". (17)
Sajnos, a "demokratikus" osztrâk politikânak esze âgâban
sincs bârmit is orvosolni.

Sajnâlatos, hogy eddig pusztâba kiâltô szô maradt a
"Burgenlandi Magyar Kultûregyesûlet" panasza is, ame-
lyet az Furôpai Népcsoportok Fôderalista Uniôjânak (FUFN)
strassburgi kongresszusa elé terjesztett 1982-ben. Helyzet-
jelentésûkben râmutattak arra, hogy a burgenlandi magyar
nemzetiség nem részesûl kielégîtô védelemben az osztrâk
kormâny részérôl. Felkérték a FUFN elnôkségét, hogy sies-
sen az osztrâk kormânynâl az ôshonos magyar nemzetiség
segitségére, mert az adott kôriilmények kôzôtt pusztulâs, illetve
teljes beolvasztâs vâr râ.

Ha valôban szabadsâg és demokrâcia honolna Ausztriâ-
ban, akkor a szomszédos Svâjchoz hasonlôan a 2%-nyi bur
genlandi és 70,000-nyi ausztriai magyarsâgnak mind az is-
kolai oktatâsban, mind a kôzigazgatâsban teljes anya-
nyelvi szabadsâgot kellene biztositani. Svâjcban az 1%-os
rétoromânsâg ugyanazokat a jogokat élvezi, mint a tôbb-
ségi, 65%-os német âllamnyelv. Svâjc ugyanis az emberi
és âllampolgâri jogok oszthatatlansâgât vallja, mert ezt
az elvet nem lehet szâmtani alapon megtagadni.



Az "ôsszetartozâs tudata" nem pôtolhatja a vasfûggôny
pusztitô befolyâsdt a burgenlandi magyarsâgra

Nincs szeme a lâtâsra annak, aki csak a kinai falhoz ha-

sonlithatô, gyilkos vasfiiggônyt mintegy nem létezô, ârtal-
matlan, képzeletbeli, vagyis "spiritualizâlôdott" hatârvo-
nalnak igyekszik beâllîtani, mert talân faszesszé vâlva elpâ-
rolgott. Hiszen ma még veszedelmesebb, mint valaha is volt,
mert a soproni és kôszegi hegyekben és lent délen, a szent-
gotthârdi jârâsban, Kondorfa, Farkasfa erdôségeiben ôrzik
a szovjetorosz rakéta-kilôvôtelepeket.

Az még tâvolrôl sem vîvmâny, hogy a pesti pârtdiktatûra
basai osztrâk elvtârsaikkal târgyalnak valamelyik elkobzott,
volt magyar kastélyban — szovjet érdekbôl — mindig csak
nyugati valuta szerzése céljâbôl, de sohasem a burgenlandi
magyarsâg emberi jogainak védelmében. Hol van a hatâr-
menti magyar fiatalsâg szabad ôzônlése Burgenlandba?
Még a meglevô, âllamilag ellenôrzôtt jelentéktelen "kultûr-
csere" is egyoldalû, amennyiben csak ausztriai fiatalokat
enged magyar âllami terûletre, de sohasem a csonka-hazai
ifjûsâgot burgenlandi kultûrlâtogatâsra?

Vajon Renner és elvtârsai miért nem tették félre "haza-
fias elôitéleteiket", amikor hatârmenti orszâgrészûnket el-
raboltâk? Kik, ha nem ôk, okoztâk a csehekkel és franciâk-
kal karôltve a "katasztrôfâkat", amelyeknek "emlékei" ak-
kor is klsértenének, ha tôrténetesen nem lett volna sem nyugat-
magyarorszâgi felkelés, sem Lajtabânsâg. Mert sem az elsô,
sem a mâsodik vilâghâborût nem mi okoztuk. Ha — tegyuk
fel — politikailag és katonailag is sikerùlt volna kimarad-
nunk a mâsodikbôl, akkor sem (gondoljunk csak Nagy Jmre
semlegességének semmibe vételére) kerûlhettûk volna el
Hitler sokkal kegyetlenebb megszâllâsât vagy a szovjet hor-
dâk garâzdâlkodâsât. Râadâsul azonban Tiso-ék és Tito-ék,
tovâbbâ az olâhok is elôzônlôttek volna bennûnket. Mindezt
akkori felelôs vezetôink is fontolôra vették és a két rossz kô-
zûl a kisebbiket vâlasztottâk.

Ma pedig akad "mérsékletre" intô sirânkozô, aki egy-
szerûen kiadja az ukâzt, hogy "végre tudomâsul kell venni
az ûj tudatot: az ôsszetartozâs tudatât". Elôszôr is ez nem
ûj tudalom, mert az ôsrégi szentistvâni elv is a jôvevény ven-
dégek (hospites) megbecsûlését és a velûk valô békés egyiitt-
éléssel jârô kôzôs sors vâllalâsât hirdette, amely elv szellemé-



ben, sôt tûlzâsba vitelével kirâlyaink akârkit befogadtak.
Tûl jôk voltunk a beszivârgôkhoz is és ez a pâratlan faji és
felekezeti tûrelmesség a tatârdûlâssal, a tôrôkvésszel és a
Habsburg-féle betelepîtésekkel végiil is Trianonhoz vezetett.
Mâsodszor pedig e "tudat" kizârôlagos érvényesîtésének ara
az ôstelepes magyarsâg beolvasztâsa, kiirtâsa lenne nem-
csak nyugaton, hanem mindenfelé a trianoni hatârokon tûl.

Talân Petôfit is "hazafias elôitéletekkel" kellene félre-

âllitani, mert ugyancsak elég gorombân merészelt szôt emel-
ni az osztrâk einyomâs ellen és fûtyûlt az osztrâk-magyar
"ôsszetartozâs tudatâra". Es ha mâr az irodalomtôrténet-

nél tartunk, Vôrôsmartyt is idézhetjûk, aki Szôzatâban "haza"
alatt nem a trianoni hatârral ôsszezsugorîtott csonka-orszâgot
értette, hanem a Kârpâtoktôl le az Al-Dunâig és a Felsô
Ôrségtôl Zâgonig terjedô ôsi magyar fôldet. Avagy talân
Vôrôsmarty, a kôltôôriâs hazafias kôltészete is "elôîtélettôl"
terhes? Maradjunk inkâbb a politikamentes bordalnâl, mert
abban "fôlfelé megy a gyôngy".^ (18)

A hâtborzongatô figyelôtornyokkal, szôges drôtsôvény-
nyel, ônmûkôdô riasztôberendezéssel (gyorstûzelô fegyve-
rekkel, vérebekkel) ôrzôtt orszâghatârra semmiképpen sem
illik a "spirituâlis" jelzô. Moszkva eme nyugatra toit bôrtôn-
falât mindôssze ôt kôzûti és ugyanannyi vasûti âtkelôhely
szalutja meg, a két vilâghâborù kôzti hârom tucatnyi kôz
ûti és tiz vasûti âtjârôval szemben. Mert a mai vasfûggôny
helyén valôban nyitott, inkâbb csak a térképen lâthatô,
kônnyen âtléphetô hatârvonal hûzôdott, akârcsak Kanada
és az Egyesûlt Âllamok kôzôtti.

Ott van aztân a kettôsbirtokosok mai teljes jogfosztâsa!
A trianoni rablâst kôvetô években mindkét âllambeli ûn.
kettôsbirtokosok szabadon mûvelhették orszâghatâron tûli
fôldjeiket. A mai hosszadalmas, durva és szigorû vizsgâlat
helyett a kônnyen beszerezhetô "hatârâtlépési igazolvâny"-
nyal, részletes kérdôiv kitôltése nélkûl (!), simân és gyorsan
lehetett âtruccanni egyik orszâgbôl a mâsikba. Ezt a valôdi
szabadsâgot idézik fel még ma is az idôsebbek, mert kônnyû-
szerrel és gyorsan jôhettek a csonka-haza terûletére és olcsô
élelmiszerekkel megrakodva térhettek vissza. Vâgyakozva
gondolnak azokra az idôkre, amikor egy tojâs osztrâk ârâ-
bôl nâlunk egy liter bort ihattak. Sopron, Kôszeg és Szent-
gotthârd gimnâziumaiba pedig tovâbbra is âtjârtak a német



gazdafîûk. Kôzûlûk minden rendû és rangû ausztriai kôz-
tisztviselô kerûlt ki, pl. Kismarton jelenlegi tartomânyi fô-
nôke vagy Felsôôr jârâsi fônôke.

A magyar nemzetmentês helyes szemlélete

A kettôs mértéket juttatja eszûnkbe a minden magyar
berekben revîziôt szimatolôk szemhunyâsa a Dél-Tirolt kô-
vetelô osztrâk irredentistâk tevékenysége fôlôtt. Azt sem
akarjâk észrevenni, hogy az osztrâk kônyvpiacon folyama-
tosan jelennek meg kôtetek a dél-tiroli kérdésrôl. Nâlunk
a Revîziôs Liga korâban sem neveztek el kôztereket Erdély-
rôl, a Felvidékrôl vagy Délvidékrôl. Bezzeg, Ausztriâban
minden tartomânyi székhelyen, tehât Bécsben is, nyilvâno-
san tuntetnek a Siidtiroler Platz-cal annak ellenére, hogy
a dél-tiroliak mâr évek ôta nagyfokû népi, nyelvi, politikai
és kultûrjogokat élveznek a dél-tiroli ônkormânyzat kereté-
ben. (19) Innsbrucki napilapjuk alcîmében kûlôn is feltûn-
tetik, hogy Sûdtirol részére is szôl. (20) Az is feltûnô, hogy
a békés magyar revîziôt elitélô kétszînûek nem kifogâsoljâk
az irek erôszakos irredentizmusât vagy a korzikaiak elsza-
kadâsi mozgalmât.

Flôriân Tibor, az Ârpâd Akadémia elnôke mâr évek-
kel ezelôtt leszôgezte, hogy a kommunista âtnevelés, meg-
félemlîtés âltal kitenyésztett bûntudat szuggerâlja egyesek-
nél, hogy az orszâgunkon kîviil élô nemzetrészeinkkel valô
tôrôdést "veszedelmes magatartâsnak, illetve irredentiz-
musnak" minôsîtsék: "A mi mûkôdésûnk neve és célja —
ûgymond — nemzetmentês, amelynek gyakorlâsa mind
Magyarorszâgon, mind kûlfôldôn kôtelességûnk. Aki ezt
teszi és îgy teszi, nem 'tûndérmesét' szôvôget, hanem a va-
lôsâg talajân âllva, 1977 Helsinki utâni politikai nyelven har-
col azokért az emberi jogokért, amelyek a magyarsâgot a
Kârpât-medencében megilletik". (21)

Hazai Trianon-ellenes megnyilatkozdsok és a reviziô
idôszerûségének kérdése

A status quo hlveinek figyelmébe ajânlom Renner (1899)
és a tôbbi szâzadeleji osztrâk politikus îrâsait, amelyek nyu-
gati végeink elszakltâsât kôvetelték. Amîg ôk idegen tulaj-
don elsajâtitâsât szorgalmaztâk, addig a revlzionistâk csak
a sajâtjukat kôvetelik vissza a tolvajoktôl. Erkôlcsi felhâbo-



rodâsuk miért nem irânyul az orszâgrablôk ellen? Az idô-
szerûség kérdésében is sûlyosan tévednek. Renneréknek is
csak jô két évtizednyi vârakozâs utân és kedvezô szerencse
folytân sikerûlt célukat elérni. Az idô mindig megfelelô a
kôvetelés felvetésére, "mert az igazsâgot kell hirdetni alkal-
mas és alkalmatlan idôben egyarânt", ahogy Szalay Jeromos
bencés szerzetes, volt kolozsvâri egyetemi tanâr is hangoz-
tatta. Igenis fel szabad vetni mindig és mindenûtt a trianoni
és pârizsi (1947) irgalmatlan orszâg- és népcsonkîtâst. A
pânszlâv-bolsevista nyomâs ellenére is egyre tôbb bâter pa-
nasz hangzik el Trianon ellen: "Tény, hogy a Pârizs-kôrnyéki
békék legkeményebben bûntetett âldozata Magyarorszâg
volt: mig hûsz birodalmi német kôziil egy keriilt idegen im-
périum alâ, addig hûsz magyarbôl hét kerûlt kivul az ûj
hatârokon". (22)

Egyébként a revîziôs kérdés felvetése nem ârthat, csak
hasznâlhat a magyar ûgynek. Ûvegtoronyban él az, aki azt
hiszi, hogy terûletrablôink megszelidûlve jobb belâtâsra tér-
nek, ha nem bântjuk "érzékenységuket". Az elmûlt négy
évtizedes szâmkivetés prôbâlkozâsai, "egyiittmûkôdési" erôl-
kôdései sokunkat meggyôztek, hogy sem a tôtoktôl, sem az
olâhoktôl stb. nem vârhatunk semmiféle hajlandôsâgot vagy
megértést esetleges békés teruleti megoldâsra. A tôrténeti
tények arra tanîtanak, hogy szép szavakkal nem megyiink
semmire. Iskolapéldâul âllithatjuk magunk elé a soproni
népszavazâs sikerét, amit a bâtran fellépô hazafiaknak, a
felkelôknek kôszônhetûnk. Az ô tiltakozâsuk és fegyveres
ellenâllâsuk nélkûl soha nem lett volna velencei egyezmény,
illetve soproni népszavazâs. Ha akkoriban kis szerencsével a
nyugati végek egészére is sikeriilt volna kicsikarni a népsza-
vazâst, akkor ma a vasfûggôny valôszînûleg a Lajta-Lapincs
tôrténeti hatârân hûzôdnék. A "reâlpolitika" percember-
kéi egyetlen négyszôgôlet sem szereztek vissza, mert gyâvân
lemondanak ôsi terûleteinkrôl és ôt milliô magyar nemzet-
târsunkrôl.

Magyar szellemi dramlatok és kapcsolatok Burgenlanddal
az ôsszeomlâs elôtt és utân

Az anyagi jellegû hatârforgalom mellett jelentôs volt a
lelki ôsszetartozâs tudata a csalâdi kapcsolatok révén. A
csonka-orszâgbôl érkezô szellemi âramlatok pedig rendsze-



resen éreztették hatâsukat a "kisebbséggé" sorvasztott ôste-
lepes magyarsâg kôrében a hazai ûjsâgok, kônyvek, râdiô
stb. kôzvetîtése nyomân. Hol van ez a lehetôség 1945 ôta?
A bolsevista rendszer sajtôtermékei silânysâguk miatt érdek-
telenséget, magântulajdon-ellenességûk miatt pedig félel-
met keltenek. Ki merészeli âllîtani, hogy a mai "spirituâlis"
hatâr mindazt lehetôvé teszi, amit a "revîzionista" Horthy-
rendszer cselekvési szabadsâga jelentett a burgenlandi ma-
gyarsâg népi ôntudatânak megôrzése terén?

Vajon a mai kommunista rendôrâllam âtengedi-e ha-
târmenti aprô-cseprô labdarûgô csapatait a szomszédos
megszâllt kôzségekbe, emezekét pedig magyar fôldre? Bezzeg,
a statvis quo hîrdetôi félnek a mûlttal valô ôsszehasonlîtâs-
tôl, amely az egykori, sûrû kôlcsônôs sport-rendezmények
fraternizâlâsânak ôriâsi emberi, erkôlcsi és nemzetpolitikai
jelentôségére vetîtene fényt kûlônôs tekintettel arra, hogy
éppen a (ma teljesen elhanyagolt) fiatalsâg gyakorolhatta
kôtetlenûl a magyar nyelvet, mert a sportolôkat szâmos "nézô"
is elkisérte.

Aki annak idején, nyugati hatârunk bârmelyik oldalân
élt, az tudhatja, hogy egy-egy ilyen sport-kirândulâs 1922 és
1938 kôzôtt valôsâgos târsadalmi eseményszâmba ment.
Voltak mas megmozdulâsok is, amelyek nem a politikuso-
kat, hanem a széles néprétegeket vonzottâk egyik orszâgbôl
a mâsikba. Ide sorolhatôk a mi részûnkrôl a templomi bû-
csûk, a harangszentelések, a szûreti és âltalâban a tâncmu-
latsâgok, sôt az orszâgos vâsârok is. Gyakorlati tapasztala-
tok alapjân âllithatom, hogy az istenadta falusi nép életé-
hen (kûlônôsen az ifjûsâgéban) még ma is szâzszorta nagyobb
érzelmi és nyelvi megtartô erôt jelentenek a kôzvetlen em
beri érintkezések, szôrakozâsok (zene, tânc, mulatsâgok
nôtâzâsai), az egyhâzkôzségi énekkarok, istentiszteletek, ifjû-
sâgi kultûregyesiiletek, cserkészet mellett, mint a legszebb
magyar kônyvek ezrei.

Itt csak tôredékesen vâzoltam fel a vonatkozô tôrténeti
tényeket, amelyek mellett eltôrpûl a pesti cselédkormâny és
târsutasai âltal felfûjt alsôôri kônyvadomâny vagy néhâny
nyelvoktatô szombathelyi gyors kiképzése, amelynek vajmi
kevés gyakorlati hasznât lâtjuk, miutân kôzel két évtized ôta
(az alsôôri és ôriszigeti par tucatnyi elemista szâmâra tartott
heti hârom ôrân kîvûl) nincs magyar nyelvû iskolai oktatâs.



Mit tehetûnk?

Az elôadottak arra intenek, hogy az iras a falon van:
megkondultak a harangok Burgenland magyarsâga fôlôtt.
Zûgâsuk âthallatszik az ôceânon: segîtsetek! Vajon valôban
segîthetûnk rajtuk? Vâlaszunk: ahogy lehet. Erôfeszitéseink
végeredményét elôre megmondani képtelenség. Mégis, mint a
magyar nemzet szétszôrt tagjainak, kôtelességiink bajba
jutott néptârsaink ûgyét felkarolni. Mit tehetûnk hât?
Dôrômbôljûnk! Hivjuk fel kormânyaink, az Egyesûlt Nem-
zetek, a strassburgi Eurôpa-parlament fîgyelmét az osztrâk
elnyomâsra.

A MI ISKOLÂNK

Hattyuszagû felhôk hûznak az égen,
Alszik a béke a Csâva vôlgyében,
Magyar nôtâtôl zeng minden berek,
Magyar az Isten és az emberek!
De még sincs nekûnk magyar iskolânk!

A mi tanitônk csupân az élet.
Mâr papjaink is mâsképp beszélnek.
(Talân) ezért nincs nekûnk magyar iskolânk!

(Suri Arpâd, Felsôpulya, 1972) (23)
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Nagy Gyôrgy dr. (Toronto, Ont., Kanada):

A LEGFONTOSABB LÉPÉS

Amikor a Duna-medence jôvô problémâival foglalkozunk,
két szempontra kell figyelemmel lennûnk. Az egyik az, hogy



a mai otthoni hangulat a szomszédnépekkel valô viszony-
latban gyôkeresen megvâltozott, a mâsik pedig hogy a Duna-
medence rendezésének kérdése egész Eurôpa megoldâsra
vârô sarkalatos problémâjânak: Németorszâg egyesîtésé-
nek szoros fùggvénye.

Ami ma otthon élô testvéreink beâllîtottsâgât illeti a tôb-
bi Duna-medencei néphez, szâmitâsba kell vennûnk, hogy
az kûlônbôzik attôl, amit mi ismerûnk, vagyis ami a két
vilâghâborû kôzôtt volt. Emlékezzûnk csak vissza arra, hogy
a mi idônkben milyen szoros volt a kapcsolat hazânk és a
lengyelek kôzôtt. Ez âllott nemcsak a kormânyok kôzôtti
kapcsolatokra, hanem a magyar tômegek tôrténelmi hagyo-
mânyokon alapulô barâtsâgâra a lengyel néppel. Ez kézzel-
foghatôan bizonyosodott be, amikor az akkori magyar kor-
mâny visszautasîtotta a hitleri Németorszâg kérését, hogy
magyar csapatok vegyenek részt Lengyelorszâg lerohanâsâ-
ban, tovâbbâ abban a meleg tâmogatâsban, amelyben Ma-
gyarorszâg a lengyel menekûlteket részesitette.

Amint azt jôformân minden hazalâtogatôtôl és az ide
kijôvô magyaroktôl is halljuk, ez a hagyomânyos magyar-
lengyel barâtsâg a mûlté. Annak ellenére, hogy a lengyel
nép kûzd legkitartôbban a kôzôs ellenség, az orosz ellen, a
lengyelek ma nem népszerûek hazânkban. Hogy ennek mi
az oka, annak elemzése nem tartozik mai târgykôriinkhôz,
arra nem is térek ki, de râ akarok mutatni, hogy ez tény,
amellyel szâmolnunk kell a Duna-medencei kérdések vizs-
gâlatânâl.

Ami a tôbbi szomszédokhoz valô viszonyunkat illeti, ro
man és jugoszlâv viszonylatban nincs vâltozâs, legfeljebb
annyi, hogy a hivatalos kôrôket kivéve, a românokat a ma-
gyarsâg még jobban gyûlôli, mint azelôtt, mig a jugoszlâ-
vokkal szemben kisebb az ellenszenv, mint azelôtt.

Van bizonyos eltolôdâs az otthoni magyarsâg viszonyâ-
ban csehszlovâk viszonylatban. A két hâborû kôzôtt a cse-
heket tartotta hazânkban mindenki a legveszélyesebb ellen-
ségnek, mîg a szlovâkok felé volt rokonszenv, mert hisz Prâga
ôket is elnyomta, nemcsak a magyarokat. Ma annyiban vâl-
tozott a helyzet, hogy tôbb szlovâk kommunista ûl prâgai
bârsonyszékben, mint cseh. Ma a csehek panaszkodnak,
hogy a szlovâkok a legnagyobb Moszkva-barâtok. A Felvi-
déken is a magyarok elnyomâsa és ûldôzése azôta sûlyosbo-



dott, amiôta a szlovâkok kezében van a hatalom. Ennek
folytân ma az otthoni magyarsâg kôrében — érthetôen —
nagyobb az ellenszenv a szlovâkok irânt, mint volt a mi
idônkben. Viszont a csehek sem népszerûbbek, illetve nem
kevésbé népszerûek, mint voltak.

Ûj fejlemény a vasfùggôny môgôtti térségben az a ro-
konszenv, amely ma Bulgâria és népe irânt megnyilvânul
Magyarorszâgon. A mâsodik vilâghâborû elôtt Bulgâria alig
szâmitott. Alig volt kapcsolat a magyarsâg és a bolgârsâg
kôzôtt. Ma szoros az egyûttmûkôdés a két gazdasâgilag li-
berâlis politikât folytatô kormâny kôzôtt, aminek kôvetkez-
tében a két nép is kôzelebb kerûlt egymâshoz.

Ami hazânk nyugati szomszédjât, Ausztriât illeti, a kap
csolat és rokonszenv a két nép kôzôtt ma is szoros és barâti.

A fentieket azért ismertettem, hogy râmutassak, milyen
vâltozâsokra kell tekintettel lennûnk, ha a Duna-medence
jôvôjének kérdésével foglalkozunk. Szeretném azt is hang-
sûlyozni, hogy ha mi itt terveket dolgozunk ki erre nézve,
tekintettel kell lennûnk az otthoni hangulatra. Ez alatt per-
sze nem a kormânykôrôk, hanem a magyar nép hangulatât
értem.

Dôntôen jâtszik kôzre a Duna-medence jôvôjének ala-
kulâsât illetôen Németorszâg egyesîtésének kérdése is.
Adenauer helyesen fektette le az alapelvet, amely szerint
Németorszâg kettévâgâsa mesterséges, természetellenes ak-
tus volt. Nincs két Németorszâg, csak egy van. Ennek foly
tân a mindenkori német politika célja az orszâg egyesitése.
Ez az elv ma is âll és az egyetlen helyes âllâspont. Németor
szâg Eurôpa szîvében fekszik és az eurôpai egyensûly csak
egységesîtése utân âllhat helyre. Kôzép-Eurôpa felszaba-
dulâsa nem képzelhetô el egységesîtése nélkûl.

Ennek természetesen a Szovjetuniô a legâdâzabb ellen-
zôje, mert hiszen ha ki kell vonnia csapatait Kelet-Német-
orszâgbôl, akkor csatlôsrendszere magâtôl omlik ôssze. Ez-
zel tisztâhan van mindenki, aki politikâval foglalkozik. A
nagy probléma az, hogy hogyan lehet Moszkvât arra kény-
szerîteni, hogy ezt megtegye? Eltekintve egy belsô ôsszeom-
lâstôl a Szovjetuniôban, az egyetlen remény erre, a mâsodik
vilâghâborû utâni nemzetkôzi elrendezések hatâlytalamtâ-
sa. Reagan elnôk megtette erre a kezdeményezô lépést az-
zal, hogy kimondta: Jaltât nem tekinti tôbbé Amerikâra
nézve kôtelezônek. Ennek az elvi jelentôsége ôriâsi.



Gyakorlatilag viszont az a nagy nehézség, hogy a nyu-
gat-eurôpai hatalmak nem kîvânjâk Németorszâg egysége-
sîtését. Még mindig félnek tôle! Az olasz kûlûgyminiszter a
mûlt nyâron nyiltan ki is mondta ezt, ami nagy diplomâ-
ciai bonyodalomra vezetett. Sajnos, szâmolnunk kell azzal
a ténnyel, hogy sem Olaszorszâg, sem Franciaorszâg, sem
Anglia nem tâmogatja az egységesitést. Ennek a kis nyugat-
eurôpai orszâgok még jobban ellene vannak.

Nekûnk, magyar emigrânsoknak egyik kiilpolitikai fel-
adatunkkâ kell tennûnk, hogy felvilâgositô propagandât
folytassunk ezen a téren.

Aboi csak lehet, râ kell mutatnunk, hogy a mai szuper-
hatalmak idejében még az egyesitett Németorszâg sem je-
lenthet tôbbé komoly veszélyt Nyugat-Eurôpa szâmâra.
Hangoztatnunk kell, hogy a szovjet veszély messze tûlszâr-
nyal minden mâs veszélyt a vilâgban, és hogy a Németorszâg
keleti részével megerôsôdôtt NATO nagyobb biztositék len-
ne a békére, mint a mai helyzet, amikor Moszkva rakétâi és
tankjai Eurôpa szîvében âllomâsoznak. Szerintem a Duna-
medence felszabadulâsa és ûjjârendezése felé ez az elsô és
legfontosabb lépés.

Bogndr Kdlmdn dr. (Sarasota, EL):

SEMLEGESSÊG

— kivonatosan —

Legkivâlôbb fôldrajztudôsaink mindig helyesen tanltot-
tâk, hogy a Kârpât-medence a Kôzép-Duna medencéjével
azonos fôldrajzi egység volt, amelyet a régi Magyarorszâggal
azonositottak. A felmeriilô kérdéseket magyar nemzeti kér-
déseknek tekintették a Kârpât-medencébe késôbb menekult
vagy behûzôdott mâs népfajtâk is. A nemzetiségek ellenté-
teit az âllamfenntartô magyarsâggal szemben csak a mûlt
szâzadban érvényesûlô idegen befolyâs, hatalompolitikai tô-
rekvés szitotta. Ezeket az ellentéteket a Kârpât-medencében
élô minden nemzetiség jôzan belâtâsâval meg lehet oldani,
sôt minden ott élô mâsfajta nép kôzôs érdekének megfele-
lôen meg is kell oldani. Ezt a megoldâst a magyar nemzeti
emigrâciônak a târsemigrâciôkkal egyuttesen kell szorgal-
maznia a semleges Kârpât-medence megvalôsitâsâra irâ-
nyulô tôrekvéssel. Ez a megoldâs a két katonai nagyhata-



lomnak is érdeke. A egyetlen megoldâs csak arccal a semleges
Kârpât-medence felé vezethet mind bennûnket, mind azo-
kat a târsemigrâciôkat, amelyeknek nagy népi kôzôsségei
a Kârpât-medencében élnek.

A jôvô késôbbi perspektîvâja kétségtelenûl a Kôzép-
Duna-medence igazsâgos elrendezésének szûkségességét mu-
tatja. A tâj semlegesitése azonban csak a nélkûlôzhetetlen
Kôzép-Eurôpai Uniô keretében valôsithatô meg. A magyar-
sâg nemzeti fûggetlensége az ûj Kârpât-medencei egység-
ben biztosithatô akâr fôderâciôs âllamszôvetségben, akâr
az ûjbôl visszaâllîtott integer — a mainâl lélekszâmban is,
terûletileg is jôval kiterjedtebb — homogén jellegû Magyar-
orszâgon belûl. Tovâbbi megmaradâsunknak ez a most lât-
hatô biztosîtéka és lehetôsége. Ezért dolgozni: a nemzeti
emigrâciô legnemesebb feladata.

Kovâcs Ernô dr. (Toronto, Ont., Kanada);

A KISEBBSÉGEK ELNYOMÂSA NÉLKUL

Kôzép-Eurôpa korszerû rendezésének ellenzôje lényegé-
ben a két fôhatalom. Mindkettô a pârizsi béke âltal rânk
szabott helyzetet védi. Ennek alapja Jalta, amely Kelet- és
Kôzép-Eurôpât kiszolgâltatta a Szovjetuniônak. A problé-
mâval azonban az akadâlyok ellenére is foglalkoznunk kell,
mert ez sorskérdésûnk. Teoretikusaink a reformkortôl mâig
leraktâk az elméleti alapokat. Kossuth konfôderâciôs terve
— korszerûsitetten — ma is a leghasznâlhatôbb modell.

A német és az orosz kôzôtt a kis nemzetek csak egyutt
âllhatnak meg. Teljes politikai, kulturâlis és gazdasâgi sza-
badsâgban, egyenlôségben târsult nemzetek kebelén belûl
azonban ez is csak a kisebbségek elnyomdsa nélkiil lehetsé-
ges! Az elsô lépést Magyarorszâg, Erdély és România hâr-
mas szôvetségében lâtom, amelynek nem-szlâv, nem-germân
gerincéhez kapcsolôdhatnék az ônâllô Horvâtorszâg, Szerbia
(esetleg Macedônia, Bulgâria és Tôrôkorszâg?), Szlovâkia,
Ruténia, majd Ausztria és Csehorszâg. Lengyelorszâg és a
balti âllamok barâtsâgi szerzôdéssel csatlakozhatnânak ehhez
a kôzép-eurôpai alakulathoz.

Gondolom, a 40 éves szovjet uralom erre a megoldâsra
megérlelte a lelkeket.



Az ankét elôadâsaihoz értékes és tanulsâgos megjegyzé-
seket fûzôtt még CsôkaJenô (Boston, MA), Gônczôl Gyula, dr.
Nâdas Jdnos, dr. Papp Gdbor, Pdsztor Ldszlô (Washington,
DC), Tollas Tibor (Mûnchen, Nyugat-Németorszâg) és tôbb
mâs felszôlalô.

Az elôadâsok elôtt a tanâcskozâsi elnôk az elôadôkat,

késôbb a felszôlalôkat kûlôn-kûlôn bemutatta, az elôadâs
vagy felszôlalâs utân pedig mindegyiknek kôszônetet mon-
dott. Az elôadôk kôzûl tôbben a bozzâjuk intézett kérdé-
sekre is vâlaszoltak.

Czikann-Zichy Môric dr. (Bryn Mawr, PA):

MAGYARORSZÂG SZEREPE
A KÔZÉP-EURÔPAI TÉRSÉGBEN

Az Osztrâk-Magyar Monarcbia 66 éwel ezelôtt szûnt
meg. Sokan kôzûlûnk még annak idején szûlettûnk. Ma
ûgy bisszûk, bogy a Monarcbia ôsszeomlâsa tôrténelmi
szûkségszerûség volt. Szerkezete elavult, ôsszetartô ereje el-
gyôngult. A tôrténészek legfeljebb azt kutatjâk, bogy az
ôsszeomlâs tûnetei mik voltak és azok mikor kezdôdtek. Pedig
ez a Monarcbia talân nem is volt olyan rossz népeket és
nemzeteket elnyomô intézmény. Még emlékezûnk arra, bogy
szûleink mily sokszor sirattâk vissza a "régi szép idôket", a
Monarcbia korszakât.

Ha az Osztrâk-Magyar Monarcbia tôrténeti fejlôdését
akarjuk vizsgâlni, elsôsorban fôldrajzi fekvését kell felmér-
nûnk, abogyan azt Teleki Pdl a politikai fôldrajz ôrâin ta
nt totta. A térségen ât a Duna folyik, amiért is azt a Duna-
vôlgyének szoktuk bîvni. Hatârait északon és keleten a
Kârpâtok begyvonulata szabja meg. Kôzpontjâban Magyar-
orszâg olyan fôldrajzi egység, amelybez basonlôt fôldûnk
egy fôldrészén sem talâlunk. A déli batârt a Szâva folyô
batârozza meg. A folyôkon ât kônnyebb a kôzlekedés, mint a
magas begyeken ât, igy volt lebetséges, bogy a Kâlmân ki-
râly ôta egyesîtett magyar és borvât kirâlysâg befolyâsât
ki tudta terjeszteni Boszniâra, amelynek fejedelmei a ma
gyar kirâly bûbéresei voltak.

Nyugat felé a batâr nyitva volt és a Duna alsô- és felsô-
ausztriai folyâsa a Duna-vôlgy nyugati kiterjesztése volt.



amîg az Alpok a tovâbbi nyugati terjeszkedésnek gâtât nem
vetettek. Ismeretes a kis Svâjc sikeres ellenâllâsa a Habsburgok
Nyugat felé valô terjeszkedésével szemben. Csehorszâg hatâ-
rait a németség felé ugyancsak a Kârpâtoknâl alacsonyabb
hegylâncolatok alkottâk. Délre a hatâr megint nyitott volt.
Csehorszâg terûlete pedig semmi mâs, mint a Duna-vôlgy
északi kiszôgellése.

A népvândorlâs és a korai kôzépkor idején a Duna-vôlgye
âtvonulô népek szinhelye lett. Attila rôvid életû birodalma,
majd az avarok orszâga letûnt ott, mîg a IX. szâzadban a
magyarok lettek annak urai, miutân magukba olvasztottâk
az ott talâlt avar maradéknépet. Szent Istvân idején az eurôpai
népek kozôsségébe léptek az eddig nomâd életet élô magya
rok. A mostani Ausztria fôlôtt a Babenberg ôrgrôfok ural-
kodtak, mint a Német-Rômai Birodalom hatârôrei kelet
felé. Az Ârpâdok uralma idején szâmos kisérlet tôrtént arra,
hogy Magyarorszâgot a Német-Rômai Birodalom hûbére-
sévé tegyék, de a magyarok ellenâllâsân ezek a kîsérletek
csôdôt mondtak. A Babenbergek kihalâsakor Rudolf csâszâr
Ausztriât csalâdja (a Habsburgok) kezére akarta juttatni,
de Vencel cseh kirâly ôt ebben megelôzte. IV. Lâszlô ma
gyar kirâly segîtségével Rudolf legyôzte a cseh kirâlyt és
Ausztria végleg a Habsburg-hâz hatalmi kôzpontja lett.
Amikor a cseh Pzremyslida-uralkodôcsalâd kihalt, Csehorszâg
Nyugat felé, a Luxemburg-uralkodôcsalâdhoz fordult. Ma-
gyarorszâg és Csehorszâg perszonâluniôs kapcsolata Zsigmond
kirâllyal kezdôdôtt és 1918-ig fennmaradt.

A magyarok és csehek kôzôtti ellenszenv akkoriban még
korântsem âllott fenn. Magyarorszâg Vencel cseh kirâly
fiât vâlasztotta kirâlyâul, akit azonban apja visszahivott
hazâjâba. Zsigmond cseh kirâlysâgât veje, Habsburg Albert
magyar és cseh kirâly és német-rômai csâszâr ôrôkôlte. A
magyar-cseh âllamkôzi viszony akkor lépett elôszôr életbe.
A sûlypont akkoriban Magyarorszâgon volt. Albert fia, V.
Lâszlô Székesfehérvârott szûletett, magyar névre, Lâszlôra
keresztelték. Szerencsétlen rôvid uralkodâsa utân a cseh-
magyar kôzôsség csak nagyon rôvid ideig szakadt meg. Mâ-
tyâs kirâly Morvaorszâg és Szilézia egyes részeit elfoglalta
és magât cseh kirâllyâ koronâztatta, majd Bécset foglalta
el. A német-rômai csâszârsâg elnyerésére vâgyott, hogy annak
erejével szoritsa ki a tôrôkôket Eurôpâbôl. Sajnos, ezt ko-



râbban elmulasztotta megtenni, holott kivâlô zsoldos had-
seregével, a fekete sereggel ezt kônnyen megtehette volna.
Merész terveinek hirtelen halâla vetett véget. A magyarok
utâna Ulâszlô cseh kirâlyt vâlasztottâk meg.

A Duna-vôlgyi egység kialakîtâsâban Ausztria eddig nem
jâtszott szerepet. Miksa csâszâr azonban a Bécsben iinne-
pélyes keretek kôzôtt megtartott kettôs hâzassâgkôtéssel
Ausztriât is bevonta a Duna-vôlgyi egységbe. Fia, Ferdinand
Ulâszlô kirâly Anna leânyât vette feleségui, mîg a késôbbi
II. Lajos magyar kirâly Habsburg Mâriât. A gyenge Ulâszlô
kirâly nem merte a magyar rendekkel kôzôlni a hâzassâgi
szerzôdésnek azt a pontjât, amely szerint: ha Ferdinând,
illetve Lajos âgai kihalnânak, akkor a mâsik ôrôkli annak
kirâlysâgait. Amikor 1526-ban II. Lajos a mohâcsi csatâ-
ban elesett, sôgora, Ferdinând, mint a magyar trôn jogos
ôrôkôse koronâztatta meg magât Székesfehérvârott, de a
magyarok egy része nem tudott a hâzassâgi szerzôdésrôl.
Ezek Zâpolya Jânost vâlasztottâk kirâlyukkâ, ami az orszâg
tragikus kettéhasadâsât és a tôrôk uralom kônnyûszerrel
valô kiterjesztését eredményezte. A magyar-cseh viszony to-
vâbbra is vâltozatlan maradt. Amikor Magyarorszâg, Ausztria
és Csehorszâg rendjei Zierotin grôf vezérlete alatt Rudolf
ellen fellâzadtak, a magyarok egyûttmûkôdése biztositva
volt. Amikor a csehek fellâzadtak a Habsburg uralom pro-
testânsellenes uralma ellen, a cseh "téli kirâly", Pfalzi Frigyes
fiânak keresztapja Bethlen Gâbor volt. Pfalzi Frigyest II.
Ferdinând csâszâr a fehérhegyi csatâban leverte, Bethlen
Gâbor, az ôvatos politikus nem akarta kenyértôrésre vinni
a dolgokat és a nikolsburgi békében a kirâllyal kiegyezett.
Ez megôrizte Magyarorszâg szuverén âllamisâgât. Ettôl
kezdve alakult ki a cseh-magyar ellentét. A csehek ugyanis,
akik leveretésûk utân tartomânyi szervezetbe siillyedtek
ônâllô kirâlysâg helyett, irigykedve néztek a magyarokra,
akiknek sikerûlt megtartani âllami ônâllôsâgukat. Késôbb
Mâria Terézia uralma alatt a csehek mâsodszor lâzadtak
fel és megnyitottâk kapuikat Mâria Terézia ellenfelének.
Cari Albert német-rômai csâszârnak. Amikor a hûséges
magyar csapatok segitségével Mâria Terézia visszafoglalta
Prâgât, ott magât kirâllyâ koronâztatta, de ellenszenvét a
hûtlen csehekkel akkor éreztette, amikor a Bécsben székelô
cseh kancellâriât megszûntette, illetve az osztrâk kancel-



lâriâba olvasztotta be. Ennek kôvetkeztében Csehorszâg most
véglegesen tartomâny szînvonalâra sûllyedt. A magyar-cseh
ellentéteknek végsô lôkést adott az 1880-as években Hohen-
warth osztrâk miniszterelnôk kormânyânak kJsérlete Cseh
orszâg ônâllôsâgânak helyreâllitâsâra és Ferenc Jôzsefnek
cseb kirâllyâ valô megkoronâztatâsâra. Ezt ugyanis mind
magyar, mind ausztriai német részrôl erôsen ellenezték, bolott
a csehek klvânsâga jogos volt.

Ûj fordulat âllott be, amikor II. Jôzsef csâszârban az a
meggondolâs érvényesûlt, hogy birodalma orszâgait szoro-
sabb kôzigazgatâsi egységbe kell hozni. A Gesamtmonarchie
gondolata sokâig kîsértett még a XIX. szâzadban is. Korai
halâla megakadâlyozta terveinek keresztûlvitelét. Utôdai
tovâbbra is az eddigi alapokon kormânyoztâk orszâgaikat.
Mettemicb herceg mint vérbeli konzervativ, irtôzott minden
reformtôl, mégha ezek a kôzponti hatalom megerôsîtését
jelentették volna is. 1848-ban a bécsi forradalom és a ma
gyar mârcius 15 ûj hatârokat nyitott meg. Az uralkodô be-
lâtta, hogy csakis a modem demokratikus kormânyzâs ûtjân
vibeti tovâbb orszâgai ûgyeit. A magyar szabadsâgharc
azonban kiélezte a belyzetet. Annak leverése utân ismét
felmerult a Gesamtmonarchie gondolata. A fiatal Ferenc
Jôzsef tanâcsadôi, Schwarzenberg herceg és Bach bârô ilyen
irânyban ôhajtottak kormânyozni, de Ferenc Jôzsef rôvi-
desen belâtta, hogy ez csak zsâkutcâba vezethet. Két kîsér-
lete, a febmâri pâtens és az oktôberi diploma (1860) még
enyhe kîsérlet volt egy kôzponti kormânyzatnak a tâgabb
jogkôrrel bîrô magyar orszâggyûlés intézményével valô egye-
sîtéssel, ezt azonban a magyarsâg erélyesen visszautasîtotta.
A kônigràtzi vereség hatâsa alatt 1867-ben létrejôtt a kiegyezés
az uralkodô és a magyarsâg kôzôtt és kezdetét vette a dua-
lizmus korszaka, amely I9I8-ig fennâllott.

Bâr ez a korszak Magyarorszâg gazdasâgi és kulturâlis
fejlôdésének aranykora volt, a politikai sûrlôdâsok mind-
végig fennmaradtak. Az egyik legfôbb ûtkôzô pont a kato-
nai nyelvhasznâlat kérdése volt. Itt kûlônbséget kell tenni
az ûn. vezérleti és a vezényleti nyelv kôzôtt. Az elsô csak
hâborû esetén a csatarend felâllitâsâra vonatkozik, a mâso-
dik az a nyelv, amelyen a legénységnek parancsokat adnak
ki. A vezérleti nyelvnek tovâbbra is németnek kellett volna
maradnia, mâr csak azért is, mert ez a nyelv volt a leggaz-



dagabb a katonai szakkifejezésekben. A vezényleti nyelv
mindenkor a legénység nyelvezetének lett volna megfelelô.
Bâr mind Ferenc Jôzsef csâszâr-kirâly, mind a hadsereg
tâbornokai ezt a kettôsséget erôsen ellenezték, ez lett volna
az egyedûli logikus megoldâs. A mâsodik fontes probléma
a nemzetiségi kérdések megoldâsa volt. Az 1868-as magyar-
horvât kiegyezés Horvâtorszâgnak bizonyos fokû autonô-
miât biztosltott belûgyeinek intézése terén. Horvât részrôl
mind tâgabb jogokat szorgalmaztak és Khuen-Hédervâry
grôf horvât bân elkôvette azt a hibât, hogy a tûlzottnak lât-
szô horvât kîvânalmak megfékezésére megalakîtotta a szerb-
horvât koalîciôt, amellyel akaratlanul alapjât vetette a ké-
sôbbi Jugoszlâviânak.

A kiegyezés kôrûli târgyalâsok idején a felvidéki szlovâ-
kok azt kérték, hogy egy szlovâk kôrzetet ("okres") létesit-
senek, ahol a kôzigazgatâs és kôzoktatâs nyelve szlovâk lett
volna. Nem ismeretes, hogy a szlovâksâgnak ez a jogos ké-
rése miért nem talâlt meghallgatâsra. A magyarorszâgi
kisebbségek problémâi kôzôtt a legnehezebben megoldhatô
kétségen kîvul az erdélyi volt. Erdély a Duna-vôlgyi térsé-
gen belûl kûlôn fôldrajzi egységet alkotott. Mâr az Ârpâd-
hâzi kirâlyok idején ezen a terûleten az ûn. ifjabb kirâly
uralkodott, ahova ôt atyja kûldte, hogy az orszâglâst meg-
tanulja. Erdély ôslakossâga a székelység volt, amelyhez a
honfoglalâs idején ûjabb magyar telepesek csatlakoztak.
Ârpâd-hâzi kirâlyaink a szâszokat telepitették a délkeleti
hatârra, hogy azt a jâszok és besenyôk betôrésétôl megôvjâk.
A XIX. szâzadban megszûletett és a român tôrténetirôk
âltal hirdetett ûn. dâkoromân elmélettel szemben tény,
hogy az olâhok lassan szivârogtak be Erdély terûletére a
moldvai és havasalfôldi vajdasâgokbôl, mert sorsuk a ma
gyar kirâly uralma alatt lényegesen jobb volt. Annak, hogy
ezeket a lassan, de âllandôan beszivârgô elemeket a ma-
gyarsâg nem tudta magâba olvasztani, az a magyarâzata,
hogy olyan beolvasztâs, mint amilyen Franciaorszâgban a
normandok és bretonok, Poroszorszâgban pedig a kelet-
porosz szlâvok esetében tôrtént, csak akkor lehetséges, ha
a beolvadô nép mûvelt rétege magâra veszi a mûveltebb nép
kultùrâjât. Az olâhsâgnak ilyen rétege nem volt, tagjai csu-
pân jobbâgyok voltak, akik az akkori vilâgban sehol sem
voltak a politikai nemzetnek alkotmânyos jogokkal felruhâ-



zott tagjai. A megoldâs kulcsât ismét Erdély fôldrajzi fek-
vése adja. Elôszôr az ifjabb kirâlyok uralkodâsa idején,
majd késôbb, amikor nagyhatalmû vajdâk âllottak Erdély
élén vagy 1530-tôl 1689-ig az erdélyi fejedelemség korsza-
kâban, majd amikor Erdély mint Habsburg-uralom alatt
âllô nagyfejedelemség élt egészen 1867-ig, kialakult az er
délyi âllamisâg gondolata. Ezen az alapon az ott élô hârom nép
tagjai âltal vâlasztott tartomânygyûlés és kormânyzat biz-
tositotta voina a magyarsâg, szâszsâg és românsâg békés
egyûttélését. Bizonyos fokû ônkormânyzat a ruténség és a
délvidéki szerbség szâmâra ugyan csak elképzelhetô lett voIna.

Ferenc Jôzsef, mint mâr emlitettem, nagy vâltozâson
ment keresztûl, amikor végleg feladta a Gesamtmonarchie
eszméjét és két alkormânyosan kormânyzott orszâgnak lett
uralkodôja. Ehhez az âllapothoz szigorûan ragaszkodott.
Az 1880-as években a Hohenwart-kormâny, mint mâr em
litettem, Idsérletet tett arra, hogy a dualisztikus monarchia
szerkezetét trialisztikussâ vâltoztassa, de mikor ez a kisérlet
meghiûsult, tovâbbi lépések a monarchia struktûrâjânak
megvâltoztatâsa irânyâban mindaddig nem tôrténtek, amlg
1918-ban IV. Kâroly kirâly — tûl késôn — az Osztrâk-Magyar
Monarchia fôderalizâciôjât meg nem hirdette. A trôn vâro-
mânyosa, Ferenc Ferdinand fôherceg tisztâban volt azzal,
hogy a Monarchia fennâllâsa csak mélyrehatô reformok
ûtjân valôslthatô meg. Mélységes tisztelettel viseltetett nagy-
bâtyja, Ferenc Jôzsef irânt, bar minisztereinek politikâjât,
amelyet Taafe grôf (hosszû ideig osztrâk miniszterelnôk)
azzal a tipikus bécsi kifejezéssel illetett, hogy "weiterwirt-
schteln" (tovâbb tekeregni), mâs szôval minden tovâbbi
célkitûzés nélkûl a napi ûgyeket intézni. Ferenc Ferdinând
személyét fôleg magyar vonatkozâsban sok râgalom érte.
Vad magyargyûlôlettel vâdoltâk, holott ô csak azok irânt
a magyar politikusok irânt viseltetett ellenszenvvel, akik a
Monarchia lazitâsât elodâztâk politikâjukkal. Ugyanûgy
nem szerette a radikâlis "ifjû cseheket", bâr felesége cseh
volt és kedvenc tartôzkodâsi helye a csehorszâgi Konopischt
kastély volt. Terveirôl soha senkinek nem nyilatkozott, irâs-
beli anyag sem maradt utâna azokra vonatkozôan. Elénk
kapcsolatot tartott fenn az erdélyi Maniuval és a szlovâk
Hodza Milânnal. Mindketten a magyar orszâggyûlés tagjai
voltak.



A Monarchia fôderalizâciôjâval foglalkozô két kônyv
szerzôi szerint az erdélyi Poppovici Auréllal és a Rudolf
Springer âlnév alatt Karl Renner, a késôbbi osztrâk kôz-
târsasâgi elnôkkel is kapcsolatot tartott fenn. Az e kônyvek
âltal javasolt megoldâsok ellentétben âllottak Magyarorszâg
érdekeivel, ûgyhogy azok megvalôsîtâsa a magyarsâg ellen-
âllâsâba ûtkôzôtt volna. Ferenc Ferdinand meggyilkolâsa,
amelyet a szerb vezetés alatt allô jugoszlâv megoldâs hîvei
készîtettek elô, az elsô vilâghâborû megindîtôja volt. A
Monarchia diplomâciâja és vezérkara kônnyelmûen hadat
ûzent Szerbiânak, mert ûgy vélte, hogy a kis orszâg térdre
kényszerîtése kônnyû katonai séta lesz. A szerb katonâk
azonban hôsiesen védekeztek és kiszoritottâk a Monar

chia csapatait orszâgukbôl. Csak 1916-ban sikeriilt ôket vég-
leg leverni, amikor a szerb hadsereg és kormâny a gôrôg-
orszâgi Korfu szigetén talâlt menedéket.

Amikor 1916 novemberében Ferenc Jôzsef kirâly és csâ-
szâr meghalt és a fiatal, mindôssze 28 éves Kâroly lépett a
trônra, talân jobban tette volna, ha mindjârt trônralépte-
kor kihirdette volna a Monarchia négyes fôderalizâciôjâ-
nak tervét. Ausztria, Magyarorszâg, Csehorszâg és a Hor-
vâtorszâg kôrûl csoportosulô Boszniâbôl, Dalmâciâbôl az
osztrâk Isztria és Krajna tartomânybôl alakitott katolikus
délszlâv âllamot, amely — tekintettel arra, hogy legnagyobb
része a magyar kirâlysâg tartomânyaibôl âllott — annak
széles jogkôrrel felruhâzott târsorszâga lett volna. IV. Kâroly
azonban ûgy gondolta, hogy elôbb orszâgait a hâborû bor-
zalmaibôl kell kivezetnie és ezért mindjârt uralkodâsa kez-
detén sôgora, Sixtus pârmai herceg ûtjân békeajânlatot
juttatott el az antant hatalmakhoz. Franciaorszâg és Anglia
ôrômmel fogadta azokat, de Olaszorszâg kûlûgyminisztere,
Orlando hevesen tiltakozott ellene. Amikor a nyugati ha-
talmak râbîrtâk Olaszorszâgot, hogy szôvetségesei, Német-
orszâg és Ausztria-Magyarorszâg ellen hâborûba lépjen,
igéretet tettek, hogy gyôzelmiik esetén Olaszorszâgnak jut-
tatjâk Ausztria olaszlakta terûleteit a nagy értékû trieszti
kikôtôvel egyiitt. Békekôtés esetén ezek az igéretek târgy-
talanokkâ vâltak volna és Olaszorszâg hiâha avatkozott vol
na be a hâborûba. Kâroly kirâly trônraléptének idején a
hadihelyzet kedvezô volt. Szerbia leverése az orvul ellenûnk
tâmadô românokkal egyutt megtôrtént. Bukarest osztrâk-



magyar katonai megszâllâs alatt volt. Az orosz harctéren a
hadicselekmények megszûntek, a cari birodalom feloszlô-
ban volt. Kerensky orosz miniszterelnôk utolsô tâmadâsra
buzdîtotta népét, ez azonban ôsszeomlott. Gorlicénél csa-
pataink âttôrték az orosz vonalat. Kerensky megbukott.
Lenin kerûlt uralomra s békét kért. Kâroly kirâly jôindu-
latû tôrekvéseit azonban baiszerencse kîsérte. Kûlûgymi-
nisztere, Czernin Ottokâr grôf (Ferenc Ferdinand fô bizal-
masa) ôvatlan kijelentéssel maga ellen haragitotta Clemenceau
francia miniszterelnôkôt, aki nyilvânossâgra hozta azokat
a leveleket, amelyeket Kâroly kirâly sôgorânak irt, hogy ez
azokat a francia és angol kormânyokhoz juttassa. Ezekben
a levelekben Kâroly kirâly Franciaorszâg jogât Elzâsz-Lotarin-
gia tartomânyokra elismeri és minden erejével oda kîvân
hatni német szôvetségeseivel, hogy azok ezekrôl a tartomâ-
nyokrôl lemondjanak. Ezzel maga ellen haragîtotta Vilmos
német csâszârt. Kanosszât kellett jârnia Berlinben.

Az utolsô hadszintéren, aboi még hâborûs cselekmé-
nyek folytak, a szôvetségesek katonai fôlénye sokâig fenn-
âllott és ûgy lâtszott, hogy Olaszorszâg elôbb-utôbb kény-
telen lesz fegyverszûnetet kérni. 1918-ban azonban vâlto-
zâs âllott be. A tavaszi tâmadâs idején az olaszok kinyitot-
tâk a Piave folyô duzzasztô gâtjait s a lezûdulô vîztômeg le-
hetetlenné tette a folyôn valô âtkelést, maga Kâroly kirâly
is majdnem vîzbe fulladt.

A belsô fronton is a lazulâs tûnetei mutatkoztak. A
két cseh vezér, Masaryk (1850-1937) és Benes (1884-1948)
Franciaorszâgbôl igyekezett kialakJtani az ônâllô Csehszlo-
vâkiât. A cseh nép lâzadozni kezdett még akkor is, amikor
Kâroly kirâly a hadbîrôsâg âltal halâlra itélt Kramrz cseh
politikusnak megkegfyelmezett és vele târgyalâsokba bocsât-
kozott. Horvâtorszâgban a szôkevény katonâkbôl alakîtott
ûn. "zôld kâderek" tették a helyzetet bizonytalannâ. Hâbo
rûs fâradtsâg vett erôt a lakossâg széles rétegein. Hogy rô-
vid néhâny év alatt a politikai atmoszféra mennyire meg-
vâltozott, arra bizonyîtékul két parlamenti beszédet idézek,
amelyeket Maniu és Masaryk parlamentjeik elôtt elmond-
tak. 1906-ban az erdélyi românsâg vezére, Maniu a magyar
képviselôhâzban a kôvetkezô kijelentést tette: Magyaror-
szâg és az Osztrâk-Magyar Monarchia életbentartâsa âlta-



lânos politikai és nemzetkôzi szûkségesség mind a românsâg,
mind a magyarsâg részére; a barâti kezet kinyûjtottâk.

Sokkal érdekesebb Masaryknak, a cseh nép politikai
vezérének az osztrâk parlamentben 1913-ban elmondott
beszéde: "Pontosan azért, mert én sohasem âlmodtam Ausztria
ôsszeomlâsârôl, mert tudom, hogy jô vagy rossz, ennek az
Ausztriânak fenn kell maradnia, és ûgy érzem, kôtelessé-
giink, hogy belôle valamit csinâljunk. Terveinknek a kôz-
jogi és kôzigazgatâsi reformokra vonatkozôan nem szabad
gyengulniûk".

Ezekbôl a mondatokbôl vilâgosan lâtszik, hogy Masaryk
— ha nem nagy lelkesedéssel is — elismeri a Monarchia
szûkségességét és kôtelességének tartja a szûkséges
reformok keresztûlviteléért a harcot. A XIX. szâzad
konzervatîv cseh vezérének, Frantisek Palackynak mondâsa
szâllôigévé vâlt: "Ha az Osztrâk-Magyar Monarchia nem
léteznék, akkor fel kellene azt talâlni". Ha meggondoijuk,
hogy csak 5 év mûlt el Masaryk beszéde és a pârizsi munka-
târsa, Benes âltal kiadott rôpirat, a "Detruize la Monarchie
Austro-Hongroise" megjelenése kôzôtt, akkor vilâgossâ vâ-
lik elôttûnk, hogy még a Monarchia utolsô éveiben felelôs
âllamférfiak korântsem lâttâk annak bukâsât, ami meg-
dônti azoknak a tôrténészeknek âllitâsait, hogy a Monarchia
bukâsânak csirâi mâr hosszû éveken ât rothasztottâk an
nak épùletét.

Az antant hatalmak 1918-ban elismerték a Csehszlovâk

kôztârsasâgot, mint szuverén âllamot és hadviselô târsat.
Pedig a csehszlovâk gondolât ugyancsak ûj keletû volt.
Amikor a szlovâksâg kulturâlis fejlôdése a XVIII. szâzad
folyamân megindult, annak vezetôi nem tekintették népû-
ket a csehek testvéreinek. A csehszlovâk kôzôs népesség el-
mélete csupân Masaryk agyâban szûletett meg, aki maga
félig szlovâk szârmazâsû volt. I9I5-ben Rômâban két dalmât
emigrâns politikus (Trumbic és Supilo) mâr I9I5-ben meg-
alakitotta a szerb vezetés alatt âllô délszlâv kirâlysâg léte-
sîtését kôvetelô bizottsâgot.

A hâborûs események tragikus fordulata, az ifjû csâszâr-
kirâly tanâcsadôinak gyengesége, az ûgyesen irânyîtott kûl-
fôldi cseh és jugoszlâv propaganda megtette hatâsât. Az
éhezô és nélkûlôzô lakossâg kôzônyôssé vâlt és semmit sem



tett tôrténelmi értékeinek megvédése irânyâban. îgy 1918
novemberében bekôvetkezett a szomorû vég: egy bûszke
épûlet rommâ lett. De nem véglegesen. Meggyôzôdésem,
hogyha a vilâgpolitikai helyzet majdan megvâltozik és az
orosz uralom megszûnik, a Duna-vôlgy népei ismét keresik
majd az utat az egymâssal valô talâlkozâsra és modem for-
mâban ûjra feltâmad a kôzép-kelet-eurôpai âllamszôvetség.

Az Egyesûlt Âllamok kûlpolitikai szakértôi annak idején
azt javasoltâk a kôzép-eurôpai népek kommunistaellenes
emigrâciôs politikusainak, hogy ne csak sajât orszâgaik szem-
szôgébôl, hanem az egész kôzép-eurôpai térség szempont-
jâbôl gondoikodjanak. Ezt akkoriban sokan félreértették,
mert azt hitték, hogy ez a nemzeti aspirâciôk feladâsât és
egy amerikai vezetés alatt âllô térség kialakulâsât jelentené,
ahol az orszâgok, illetve nemzetek hatârvonalai elmosôd-
nânak. Pedig ha a tôrténelmi mûltat vizsgâljuk, râ kell jôn-
nûnk arra, hogy vâltozataiban mâr évszâzadok ôta fennâl-
lott. 1926-t6l kezdve Bées kôrûl ôsszpontosult a kôzép-eurôpai
térség, amelynek népei a tôrténelem sorân igyekeztek meg-
szahadulni a Habsburg-hâz uralma alôl, de nem voltak ké-
pesek elszakadni attôl a fôldrajzi egységtôl, amelyben él-
niûk kellett. Savoyai Eugen, Deâk Ferenc és Andrâssy Gyula
képes volt e teriilet ôsszetartâsât biztositani egészen 1918-ig,
amikor is a wilsoni politika rôvidiâtâsa kôvetkeztében ez az
évszâzados egység ôsszeomlott. Késôbb a nyugati politiku-
sok râeszméltek e lépés kâros voltâra, de akkor mâr késô volt.

Benes Eduard, ez a nagy tehetségû és ravaszsâgû politi-
kus, gyorsan az ôsszeomlott Monarchia ôrôkébe lépett, és
most Prâga kôré csoportositotta Kôzép-Eurôpa népeit. En-
nek az ûj Kôzép-Eurôpânak kereteit nemzetkôzi szerzôdé-
sekkel igyekezett biztosîtani. A kisantant és az annal tâgabb
kôrû Balkân Paktum (amelybe Lengyelorszâgot is sikerûlt
bekapcsolnia) volt alapja ennek az ûj kôzép-eurôpai rend-
nek. A megcsonkltott és megalâzott Magyarorszâgot Benes
kikapcsolta ebbôl az egységbôl. A kisantant legfôbb célja
az volt, hogy Magyarorszâg jogos revlziôs tôrekvéseinek gâ
tât vessen. Csak elkésve, amikor Hitler Csehszlovâkiât tâ-
madô beszédei nyiltan megmutattâk, hogy a Harmadik Bi-
rodalom annak ôsszezûzâsât tûzte ki céljâul, prôhâlkozott
Magyarorszâg felé kôzeledni, persze eredménytelenûl.



Prâga utân most Berlin kôriil csoportosultak Kôzép-
Eurôpa népei. Hitler vasmarokkal kîvânta ôsszetartani azo-
kat és a Harmadik Birodalom gazdasâgi, politikai és kato-
nai érdekeinek szolgâlatâba âllitani ôket. Berlinben szak-
emberek egész serege dolgozott a "gyôzelmes" hâborû utâni
"Zentraleuropàischer Wirtschaftstraum" kialakîtâsânak
tervein. Ezekben Magyarorszâgnak csak mérsékelt szerepet
szântak. Az olaj- és nyersanyag-szâllitô România jôval fon-
tosabb volt Berlin szemében, mint a csak élelmiszereket szâl-
lîtô Magyarorszâg. Berlin felhasznâlta Magyarorszâg Er-
délyre valô igényét arra, hogy a még mindig kisantant men-
talitâsban élô Româniât ôsszetôrje és az egész kôzép-eurôpai
térséget egyetlen puskalôvés nélkûl igâja alâ hajtsa, de a
végsô rendezésnél Észak-Erdély terûletének jô részét ismét
Româniânak szândékozta juttatni, amint a magyar diplo-
mâcia azt mâr a hâborûs évek idején tudta.

Hitler birodalmânak ôsszeomlâsa utân a jaltai bûnôs
politika kôvetkeztében Moszkva lett a kôzép-eurôpai térség
korlâtlan ura. Az orosz vasmarok, amely még szorosabb
volt, mint Hitleré, ugyancsak nemzetkôzi szerzôdések alap-
jâra fektette uralmât Kôzép-Eurôpa felett. A Varsôi Paktum
az egyes tagâllamok katonasâgât kôzôs parancsnoksâg alâ
helyezte, a KGST azok gazdasâgi tevékenységét koordinâlta,
a KOMINFORM pedig az egyes orszâgok felett uralkodô
kommunista pârtok ideolôgiai egységét kîvânta szolgâlni.

A kôzép-eurôpai térség népei lâzadoznak az imperializ-
mus elnyomâsa ellen. A benesi Kôzép-Eurôpa tûl rôvid életû
volt ahhoz, hogy ott ellentétek fejlôdhessenek ki, a hitleri
elnyomâs ellen az ellenâllâsi mozgalmak sorozata fejlôdôtt
ki. Moszkva vasmarka ellen elôszôr Kelet-Németorszâg mun-
kâsainak lâzadâsa tôrt ki 1953-ban. Az 1956-os dicsôséges
magyar felkelés az 1968-as "prâgai tavasz", majd most a
lengyel nép hôsies ellenâllâsa mind annak ékes bizonyîtéka,
hogy e térség népeinek lelkében a szabadsâg eszméje nem
aludt ki. Az ellenâllâs hullâmai ûjabb terûletekre csaptak
ât. Kelet-Németorszâg, a balti âllamok és Ukrajna szintén
le kivânjâk râzni magukrôl a moszkvai rabsâg lâncait. Mi,
az idôsebb nemzedék tagjai, mâr nem érjûk meg, de bizo-
nyâra elkôvetkezik az az idô, amikor Moszkva markânak
izmai elernyednek és Kôzép-Eurôpa népei ismét szabadon
tudnak lélegezni.



Mi tehât a mi teendônk? Elsôsorban is szorosan egyûtt
kell mûkôdnûnk a Kôzép-Eurôpa térségének elnyomott né-
peit képviselô emigrâciôkkal. Pillanatnyilag el kell felejte-
nûnk a mûltban fennâllô ellentéteket. Ez azonban korânt-
sem jelenti azt, hog^y lemondunk arrôl az igényûnkrôl, hogy
egy eurôpai ûjjârendezés esetében a kozép-eurôpai térség
magyarlakta terûletei visszatérjenek az anyaorszâghoz.

Teleki Pal kivâlô fôldrajztudôstôl azt tanultuk, hogy ha
Eurôpa térképén egy észak-déli vonalat hûzunk Skandinâ-
via legészakibb csûcsâtôl Gôrôgorszâg legdélibb pontjâig
és egy nyugat-keletit Portugâlia atlanti partjâtôl az Uralig.
akkor annak metszôpontja Budapesttôl 14 km-nyire délnyu-
gatra keriil. Reméljûk, hogy ez a metszôpont nemcsak fôld-
rajzi adottsâg marad, hanem annak is jele, hogy Kôzép-
Eurôpa bécsi, prâgai, berlini és moszkvai kôzpontjai utân
Magyarorszâg lesz ennek a térségnek nemcsak fôldrajzi, ha
nem szellemi és politikai kôzpontja.

ChâszdrEde dr. (Indiana, PA):

A FELVIDÉKI MAGYARSÂG JELENLEGI HELYZETE

A felvidéki magyarsâg helyzetét 1984-ben hârom alap-
tényezô befolyâsolta: A magyar nyelven tôrténô oktatâs
ûgye a szlovâkiai iskolâkban; az ezzel szorosan ôsszefûggô
Duray-ûgy, és kissé mâs szempontbôl, a Bôs-Nagymaros
kôzti Duna-szabâlyozâs (vizlépcsô) ûgye.

Amikor a "prâgai tavasz"-t kôvetô elnyomatâs utân las-
san ûjraéledô magyar iskolâkat 1978-ban ismét veszély fenye-
gette, megalakult a Csehszlovâkiai Magyar Kisebbség Jog-
védô Bizottsâga, tôbbek kôzôtt ennek a veszélynek az el-
hâritâsâra.

A Jogvédô Bizottsâg egymâsutân tôbb emlékiratban târ-
ta fel a szlovâkiai hatôsâgoknak a magyar oktatâsi nyelvû
iskolâk âtszervezésére irânyulô tervét. A terv az volt, hogy
a magyar âltalânos iskolâk ôtôdik osztâlyâtôl kezdve a ma
gyar nyelv, fôldrajz és tôrténelem kivételével minden egyéb
tantârgyat tôtul oktattak volna. (Ez egyfonnân vonatkozott
a gimnâziumokra, szakkôzépiskolâkra és szakmunkâskép-
zôkre.) Ezzel a magyar iskolâk jellege teljesen megvâltozott



volna: Nem magyar nyelven, hanem magyar nyelven ïs folyt
volna tanîtâs.

A terv azonban, mint azt az emlékiratok kimutattâk,
alkotmânyellenes volt. Az 1960-as ûn. "szocialista alkotmâny"
25. cikkelye ugyanis biztositja a kisebbségek szâmâra az
anyanyelven valô tanulâshoz szûkséges minden lehetôséget
és eszkôzt. 1968 ôta pedig ugyanezt a jogot a 144/1968 sz.
alkotmânytôrvény 3/a cikkelye biztosîtja. A terv keresztûl-
vitele végûl is meghiûsult, nem annyira az alkotmânyelle-
nesség vâdja, mint inkâbb a tômeges tiltakozâsok miatt.
Egyelôre tehât félretették. Ugyanakkor viszont a Jogvédô
Bizottsâg tôbb tagjât letartôztattâk, kihallgattâk s végiil is
annak vezetôjét, Duray Miklôs geolôgust "izgatâs" és "âllam-
ellenes cselekmény" cîmén vâd alâ helyezték. Az 1983 feb-
ruârjâban megtartott birôsâgi târgyalâson azonban Durayt
részben bizonyîtékok hiânyâban, részben pedig nemzetkôzi
tiltakozâs hatâsâra szabadlâbra helyezték anélkûl, hogy a
vâdakat ejtették volna.

Elôre lâthatô volt tehât, hogy alkalomadtân mind a félre-
tett tervet. mind pedig Duray felfûggesztett ûgyét elôveszik.
Ez rôvidesen be is kôvetkezett.

A magyar nyelven folyô oktatâs ûgye 1983 ôszén kerûlt
ismét napirendre, mégpedig a Szlovâkiâban 1984-re terve-
zett ûj oktatâsi tôrvény keretében. (Tudvalevô, hogy Cseh-
szlovâkia 1968 ôta ûn. "szôvetségi" — azaz fôderâlis âllam,
melynek két alkotô tagja, a Cseh Szocialista Kôztârsasâg és
a Szlovâk Szocialista Kôztârsasâg, ônâllôan rendelkezik a
kôzoktatâsûgyek felett, mâr amennyire egy kommunista
pârtdiktatûrâban a kormâny ônâllôsâgârôl egyâltalân be-
szélni lehet.) Az ûj tôrvényjavaslat keretén belûl az oktatâs
nyelvérôl szôlô cikkely keretében szândékoztak intézkedni
a magyar nyelvû iskolâk fokozatos, de végleges eltôrlésérôl.

Az alkotmânyellenesség elkerulése végett az idevonat-
kozô paragrafust tôbbîzben âtfogalmaztâk, mig végiil is (a
pârt Kôzponti Bizottsâga ideolôgusânak javaslatât kôvetve)
a szlovâk kormâny 1983 november 25-i keltezéssel az alâbbi
formâban terjesztette elô:

3/a cikkely
Az oktatâsi nyelv

(1) Az oktatâsi nyelv a szlovâk vagy a cseh nyelv: cseh



nyelven az iskolaûgyi minisztérium âltal kijelôlt iskolâkban
(osztâlyokban) folyik a tanîtâs.

(2) A magyar, német, lengyel, ukrân (ruszin) nemzeti-
ségû diâkok szâmâra létesîtett iskolâkban vagy osztâlyokban
az illetô nemzetiség nyelvén folyik az oktatâs.

(3) Amennyiban az iskolâban nem szlovâk vagy cseh
nyelven folyik a tanîtâs, a szlovâk vagy a cseh nyelv oktatâsa
kôtelezô.

(4) Az iskolaûgyi minisztérium engedélyezheti, hogy a
2. bekezdés alapjân létrehozott nemzetiségi oktatâsi nyelvû
iskolâkban némely tantârgyat szlovâk vagy cseh nyelven ta-
nîtsanak, amennyiben az ezen iskolâkban tanulô diâkok
szûleivel valô egyetértés alapjân a terûletileg illetékes nem-
zeti bizottsâg erre javaslatot tesz.

(5) Az iskolaûgyi minisztérium elrendelheti, hogy némely
iskolâban meghatârozott tantârgyakat mâs nyelven is oktas-
sanak, mint az iskola oktatâsi nyelve.

A javaslatot a minisztertanâcs jôvâhagyta; a kôvetkezô
lépés az lett volna, hogy az 1984 tavaszân a szlovâk tôrvény-
hozô testûlet elé kerûl.

A nemzetiségek nyelvét sértô neg^edik bekezdés az alkot-
mânyellenességet fondorlatosan ûgy ôhajtja megkerûlni,
hogy a tannyelv megvâltoztatâsânak felelôsségét a (megfé-
lemlitett) szûlôkre hâritja: "amennyiben az ezen (nemzeti
ségi) iskolâkban tanulô diâkok szûleivel valô egyetértés alap
jân a terûletileg illetékes nemzeti bizottsâg erre javaslatot tesz."
Az ôtôdik bekezdés azonban még ennél is tovâbb megy: fel-
hatalmazza az iskolaûgyi minisztériumot az anyanyelven tôr-
ténô oktatâs megvâltoztatâsâra.

Ilyen kôrûlmények kôzôtt érthetô, hogy a tôrvényjavas-
lat a magyar kisebbség kôrében széleskôrû ellenzésre talâlt.
Az ellenakciôt az idôkôzben megalakult Szlovâkiai Magyar
Iskolâk Védelmi Csoportja irânyltotta, amely lényegében
azonos volt ajogvédô Bizottsâggal, megint csak Duray Miklôs
vezetésével. Az iskolavédô csoport 1984 februâr elején mint-
egy 600 példânyban kôrlevelet intézett a magyar pedagôgu-
sokhoz, szûlôkhôz és a Csehszlovâkiai Magyar Dolgozôk
Szôvetségének tagjaihoz. Felkérte ôket, hogy gyakoroljâk
tôrvényadta jogukat és tiltakozzanak az alkotmânyellenes
tôrvényjavaslat életbeléptetése ellen.

A kôrlevél nyomân szinte pâratlan tiltakozâsi hullâm in-



dult el Csehszlovâkiâban. Mârcius kôzepére a tiltakozôk szâ-
ma megkôzelitette a tizezret. Tiltakozô levelet kapott az is-
kolavédô csoporttôl Huszâk kôztârsasâgi elnôk is, tovâbbâ
a szôvetségi kormâny, a nemzetgyûlés, a Szlovâk Nemzeti
Tanâcs, a szlovâk kormâny, valamint egyéb kôzponti âllami
és pârtszervezet. Ezek szôvegét a kûlfôlddel a Szabad Eurôpa
Râdiô ismertette.

Az ûgy kûlôn érdekessége, hogy a CSEMADOK hatâro-
zottan kitôrt az 1968 ôta râkényszeritett tisztân kulturâlis
keretek kôzûl és ezûttal kimondottan érdekvédelmi, azaz
politikai akciôba lendult.

A tôrvényjavaslat târgyalâsâra a Szlovâk Nemzeti Tanâcs
1984 âprilis 2-i ûlésén kerûlt sor, amikor a magyar kisebb-
ség nagy meglepetésére, de egyben nagy megkônnyebbûlé-
sére is a két kifogâsolt paragrafust kihagytâk a tôrvényhozâs
âltal elfogadott szôvegbôl. Az ôrômbe azonban ûrôm is ve-
gyûlt. A kôzoktatâsûgyi miniszter azonnal kijelentette, hogy
a tanîtâsi nyelv kérdését majd "gyakorlati megoldâsokkal"
(tehât valôszinûleg helyi adminisztratîv intézkedésekkel) fogjâk
elintézni. A magyar nyelven tôrténô iskolâztatâs ûgyében
folytatott harc tehât korântsem ért még véget.

A szlovâk âllamhatalom bosszûja sem késett sokâig. Durayt
mâr mârcius elején részleges hâzi ôrizetbe vették. Reggel-
tôl délutânig nem hagyhatta el munkahelyét, ahova rend-
szeresen bejârt, annak ellenére, hogy mintegy hûntetéskép-
pen semmiféle munka elvégzését nem bîztâk râ. Mâjus 10-én
pedig Durayt letartôztattâk és a kôztârsasâg érdekeinek
kârositâsa (Bkt. 112. paragrafus) és izgatô hîrek terjesztésé-
nek gyanûja miatt vizsgâlati fogsâgba vetették. Azôta is
bôrtônben van; sem ûgyvédje, sem felesége nem érintkez-
hetik vele, bâr âllitôlag oktôber 10-tôl kezdôdôen ûgyvédje
jelenlétében megkezdték vele a vâdirat ismertetését, ami
jogilag azt jelenti, hogy gyanûsîtottbôl vâdlottâ "lépett elô".
Sûlyosbitja helyzetét, hogy az elôzô ûgyben emelt vâdakat
is felûjitottâk s igy tîz évig terjedô bôrtônhûntetést kaphat.
Ugyanakkor Duray krônikus mâjgyulladâsban szenved s félô,
hogy diétâs koszt hiânyâban egészsége teljesen megrendûl.

Feltûnô, hogy Duray Miklôs kiszabadîtâsa érdekében
mindjârt letartôztatâsakor széles kôrû nemzetkôzi akciô in
duit. Pere ugyanis mâr 1983-ban nemzetkôzi méreteket ôl-
tôtt. A Nobel-dijas "Amnesty International" emberi-jogi



nemzetkôzi magânszervezet mâr annak idején, 1982 novem-
berében, azaz elsô letartôztatâsa idején "adoptâlta". Elsô
bîrôsâgi târgyalâsân tôbb nemzetkôzi megiigyelô vett részt,
kôztûk hârom neves magyarorszâgi îrô is, ami nagy feltû-
nést keltett mind Magyarorszâgon, mind pedig Csehszlovâ-
kiâban. Az ûgyet az eurôpai sajtô szintén figyelemmel kisérte.

Nem csoda tehât, hogy Duray ûjbôli letartôztatâsânak
hîre azonnal nemzetkôzi jellegûvé vâlt. Nyomâban pedig
megindult a tiltakozâsok ôzône. Kûlfôldi magyar szerveze-
tek és nemzetkôzi szervezetek tâviratilag és levélben tilta-
koztak a csehszlovâk és szlovâk kormânynâl, jogi hatôsâgok-
nâl, diplomâciai képviseleteknél és egyebûtt. Az Egyesûlt
Âllamokban a "Csehszlovâkiai Magyarok Nemzeti Bizott-
mânya" a "Kôzôs Kûlûgyi Bizottsâg"-gal, az "Amerikai
Magyarok Orszâgos Szôvetségé"-vel, a "Magyar Târsasâg"-
gal, és egyéb szervezetekkel karôltve a tiltakozâsokon kîviil
akciôt inditott annak érdekében is, hogy Duray ûjbôli tôr-
vényszéki târgyalâsân egy vagy tôbb kûlfôldi ûgyvéd is jelen-
legyen, mint megfigyelô. Az ennek érdekében felâllitott Duray
védelmi alapbôl a washingtoni "International Human Rights
Law Group" kapott anyagi hozzâjârulâst, hogy Pozsonyba
ûgyvédet kûldjôn. Ettôl fûggetlenûl azonban hasonlô elha-
târozâsra jutott New Yorkban a "Helsinki Watch Committee",
a londoni "Amnesty International", és egy bécsi emberi-jogi
csoport is; valamennyien megfîgyelôt szândékoznak kûldeni. A
tiltakozô levelek és tâviratok kûldése pedig e jelentés îrâsakor
(1984 november) még mindig folyik. Magyar és idegen nyelvû
sajtôtermékekben tôrtént felhîvâsokra levélîrô kampâny is
induit Duray cimére a pozsonyi Vaznica bôrtônbe. Hogy
ennek lesz-e eredménye, nem tudni. Az sem biztos, hogy a
leveleket kézbesitik, âm a hatôsâgok lâthatjâk, hogy a kûl-
fôld figyelemmel klséri az emberi jogok ily durva môdon valô
megsértését. A szabad vélemény-nyilvâmtâs jogât, mint emberi
jogot szâmos nemzetkôzi szerzôdés, sôt maga a csehszlovâk
alkotmâny is biztosîtja; Duray és a tîzezer tiltakozô ezzel a
jogâval élt.

Duray letartôztatâsa Magyarorszâgon is nagy felhâbo-
rodâst keltett olyannyira, hogy a demokratikus "belsô ellen-
zék" tagjai hattagû "Duray Bizottsdg"-ox. létesîtettek, amely
fejléces levélpapîron szerkesztett kôrlevélben szôlitotta fel
a magyar kôzônséget, hogy emelje fel szavât Duray Miklôs



szabadon bocsâtâsa érdekében mind a magyar kormânynâl,
mind pedig a csehszlovâk kôvetségnél. Ezt az ôrvendetes
fejleményt, sajnos, ellensûlyozza az a megtorlâsi hadjârat,
amelyet a soviniszta szlovâk hatôsâgok a tiltakozô-kampâny-
ban résztvett magyarok ellen indîtottak. A tiltakozô îvek alâ-
irôi mindenféle zaklatâsoknak vannak kitéve s lâtszôlag a
szlovâk hatôsâgok mindent elkôvetnek, hogy a magyar ki-
sebbségnek az iskolaûgy kapcsân kialakult és bebizonyîtott
egységét megbontsâk. Ugyanakkor pedig Duray târgyalâsâ-
nak megtartâsât hûzzâk-halasztjâk.

A harmadik tényezô, amely bizonyos kihatâssal van a
szlovâkiai magyarsâg helyzetére a Bôs-Nagymaros kôzti Duna-
szabâlyozâs (vîzlépcsô) ûgye, amely két nagy erômû épîté-
sét irânyozza elô. Ennek az eredetileg csupân energiaterme-
lésre készîtett tervnek, amelyet a csehszlovâk és magyar âl-
lami tervbizottsâgok jôvâhagyâsa utân a kormânykûldôtt-
ségek 1963 âprilisâban nemzetkôzi szerzôdés formâjâban
elfogadtak, messzemenô gazdasâgi, kôrnyezetvédelmi, azon-
tûl pedig politikai kihatâsai vannak.

Nem célunk, hogy itt a vîzlépcsô bonyolult problémâjâ-
nak taglalâsâba bocsâtkozzunk vagy hogy azt vizsgâljuk,
miként manôverezte bele a Szovjetuniô a KGST keretén be-
lûl a tehetetlen magyar kormânyt ebbe a tervbe, amelytôl
az most szeretne megszabadulni. A kérdésnek ma mâr
Magyarorszâgon komoly irodalma van, a Tudomânyos Aka-
démia is foglalkozik vele, gazdasâgi szakemberek ellenzik
az ôriâsi beruhâzâsok nyomân tâmadhatô kâros kôzgazda-
sâgi kôvetkezményei miatt, kômyezetvédôk kifogâsoljâk szinte
felmérhetetlen, de vârhatô ôkolôgiai kâros kihatâsai miatt,
nemzetkôzi jogâszok az orszâghatâr elkerûlhetetlen môdo-
sîtâsa miatt. Minderre mâr a nyugat-eurôpai sajtô is fel-
figyelt.

A szlovâkiai magyar kisehbség szempontjâbôl a vîzlép
csô Bôsnél (Gabcikovo, Komârom felett) mâr megkezdett
épîtkezései ûjabb lehetôséget nyûjtanak a szlovâkoknak né-
hâny magyar tôbbségû csallôkôzi falu teljes eltûntetésére,
a lakossâg âttelepîtésére, s egyâltalân Csallôkôz termelési
jellegének megvâltoztatâsâval annak fokozatosan vârhatô
elnéptelenedésére. Mindez szervesen beleillik a csehszlovâk
telepîtési politikâba, amely céltudatosan igyekszik megvâl-
toztatni a zômmel magyarlakta dél-szlovâkiai sâv etnikai



ôsszetételét, ugyanakkor pedig céltudatosan halad Palacky és
Benes egykori âlma felé, hogy Csehszlovâkiâbôl valôdi dunai
âllamot csinâljon.

A felvidéki magyarsâgra gyakorolt nyomâst tanûsîtja az
az 1984 februâri utasîtâs is, amelyet a szlovâk "Sajtô- és Tâ-
jékoztatâsi Iroda" adott ki a helységnevek irâsâval kapcso-
latban. E szerint a rendelet szerint a csehszlovâk râdiô és

televîziô magyar adâsaiban tilos a helységnevek magyar nyelvû
emlîtése, a sajtôban pedig elsô helyen tôtul kôtelezô a hely
ségnevek îrâsa, utâna lehet emlîteni zârôjelben a magyar el-
nevezést.

Az elszlovâkosîtâs politikâjât szolgâlja az a tény is, hogy
az ûjonnan megvâlasztott szlovâkiai "magyar reformâtus"
pûspôk alig tud magyarul; a kôvetkezô lépés feltehetôen az
lesz, hogy a szlovâkiai magyar reformâtus egyhâzbôl "szlovâk"
reformâtus egyhâzat csinâlnak, ami a tôrténelemben soha
nem volt. Ugyanakkor megindult a katolikus és reformâtus
magyar egyhâzak tôrténetének âtîrâsa, s egyâltalân Szlovâ-
kia egész tôrténelmének âtértékelése, természetesen a ma-
gyarok kârâra, olymôdon, ahogy az Erdélyben a românok
részérôl mâr hosszû évek ôta folyik.

Mindezt ôsszefoglalva tehât lâthatô, hogy a felvidéki
magyarsâg helyzete fokozatosan romlik és egyâltalân nem
irigylésre méltô.

FORRASOK:

Az emberi jogokra vonatkozô nemzetkôzi rnegâllapodâsok és a magyar kisebb-
ség helyzete. A Csehszlovâkiai Magyar Kisebbség Jogvédô Bizottsâgânak jelentése.
(A Bizottsâg vezetôje Duray Miklôs.) 10 oldal.

A Csehszlovâk Szocialista Kôztârsasâg magyar kisebbségének jogait védo bi
zottsâg emiékirata. A XIX. Magyar Talâlkozô krônikâja (Cleveland, OH; Ârpâd
Kônyvkiadô Vâllalat, 1980), 101-110. oldal.

A "National Committee of Hungarians from Czechoslovakia" levele Zandovsky
Jaroslav csehszlovâk kôvethez.

Az "International Human Rights Law Group" âtirata Husak Gustav cseh
szlovâk elnôkhôz.



Zolcsâk Istvân (Sao Paulo, Brazil):

EMLÉKIRAT
a româniai nemzetiségek elnyomàsdrôl

a Német Szôvetségi Kôztdrsasâg kormdnydhoz
— fordûds —

Az erdélyi magyar és a vilâg kûlônbôzô részeirôl ôssze-
gyûlt mâs magyar szervezetek képviselôi és kikûldôttei az
Amerikai Egyesûlt Âllamokban tartott nagygyûlésen meg-
âllapîtottâk hogy:

1.) Az Egyesûlt Nemzetek Fôtitkârsâga és tagâllamai
elôtt hivatalos adatokkal bizonyîtott tény, hogy a Roman
Szocialista Kôztârsasâg elôre kidolgozott, faji gyûlôlettôl
tâpiâlt terv szerint megsemmisîti az erdélyi magyarokat,
németeket, zsidôkat, cigânyokat és egyéb nemzetiségeket.
Szétszôrja és erôszakkal elromânosîtja ôket és românokat
telepît be e népek âltal lakott terûletekre.

2.) A Roman Szocialista Kôztârsasâg fenti politikâjâval
érvénytelenitette és megszegte a trianoni és pârizsi béke-
szerzôdéseket, valamint az Eurôpai Biztonsâgi és Egyûtt-
mûkôdési Egyezmények idevonatkozô pontjait (Helsinki
Egyezmény).

3.) A Român Szocialista Kôztârsasâg nemzetiségi poli
tikâjâval nyiltan megcâfolja a népek egyenlôségérôl hirdetett
és az Egyesûlt Nemzetek Szôvetségének Alapokmânyâban,
valamint a tagâllamok alkotmânyaiban lefektetett eszméket,
beleértve a szocialista tâbort, amelyhez tartozik.

4.) A magyar nemzettestbôl erôszakosan kiszakitott er
délyi magyarokat, valamint a moldvai magyarsâgot kisebb-
ségi sorsuk gyôzte meg arrôl, hogy a român uralom alatt
sem egyedeikben, sem mint nemzetiség nem élhetnek sza-
bad emberhez méltô életet.

5.) Az erdélyi magyarsâg nem kisebbség a térségben,
hanem a Magyarorszâg nyugati hatârai és az Erdélyi Kâr-
pâtok — Magyarorszâg ezeréves hatârai — kôzôtt élô, a
românhoz viszonyitott magyar népi tôbbség természetes része.

A magyar tôbbséget feldaraboltâk, az erdélyi magyar
sâgot a magyar nemzet megkérdezése nélkûl kisebbségi sorsba



taszitottâk s ezzel semmibe vették a népek ônrendelkezési
jogât biztosîtô elveket és szerzôdéseket.

6.) Az Egyesûlt Nemzetek Szervezete és az Eurôpai
Biztonsâgi és Egyûttmûkôdési Megâllapodâsok alâîrô âlla-
mai felelôsek a Româniâban élô nemzeti kisebbségek sor-
sâért és nemzeti fennmaradâsâért.

A fentemlitett tényekre tôrtént hivatkozâssal kértûk a
Magyar Népkôztârsasâg kormânyât, hogy szervezze meg és
irânyîtsa a magyar nemzet ônvédelmét a târsadalmi, tudo-
mânyos, gazdasâgi és katonai élet minden vonalân, hogy
véget vethessen az erdélyi magyarsâg elleni, a Szocialista
Roman Kôztârsasâg âltal vezetett megsemmisîtô fajûldôzô
hâborûnak.

Nem létezik olyan tiszteletre és megbecsûlésre méltô
kormâny vagy nép, amely eltûrné vagy eltûrhetné, hogy
népességének kb. egy negyedrészét egy mâs âllam meg-
semmisitse.

Esetleges vitâs kérdésekben kérjûk a Szovjetuniô, az
Amerikai Egyesûlt Âllamok, az Egyesûlt Nemzetek Szerve
zete és a Szôvetségi Német Kôztârsasâg mint tagâllam,
târgyilagos és hathatôs dôntését. Ezért kérjûk a Szôvetségi
Német Kôztârsasâg kormânyât:

Kôvetelje, hogy România a Helsinki Egyezmények és
az Emberi Jogok âltalânos kinyilatkoztatâsânak szellemé-
ben tartsa tiszteleben a német, magyar, bolgâr, zsidô, ci-
gâny és mâs nemzeti kisebbségek emberi és nemzeti jogait.

Sûrgesse, hogy Eurôpa biztonsâga és a vilâgbéke érde-
kében szôUtsâk fel Româniât és Magyarorszâgot, hogy ha-
ladék nélkûl dôntsék el a terûleti és nemzeti kérdéseket,
amelyek a két orszâg kôzôtt fennâllnak, mivel a jelenlegi
feszûltség âllandôsitâsa végzetes kôvetkezményekhez vezethet.

A fentiek megokolâsâra râmutatunk arra, hogy:

România gazdasâgi és politikai rémuralmi môdszerek
felhasznâlâsâval a român zsidôsâgot kivândorlâsra kény-
szeiîtette és megfosztotta vagyonâtôl.

Az erdélyi német kisebbséget koncentrâciôs tâborokba
zârta, ezt kôvetôen pedig gazdasâgi és politikai terrorral
hazâja elhagyâsâra kényszeiitette (lâsd: német-român szer-
zôdés, évi 10.000 német "visszahonosîtâsâra").



A moldovai magyarok, akik a lakossâg 42%-ât tették
ki, a teljes megsemmisités elôtt âllnak. Létszâmuk kb. 250.000
fore csôkkent és nem rendelkeznek egyetlen magyar iskolâ-
val sem.

Az erdélyi magyarokat, akik vitathatatlanul a Kârpât-
medencében (a régi Magyarorszâgon) — a românokhoz
viszonyîtott — magyar népi tôbbség részei és akiknek szâma
a roman hamisîtâs és elnyomâs ellenére is 3 milliô kôrûl van,
România môdszeresen megfosztja emberi és nemzeti jogaitôl.

A românok Magyarorszâg és Erdély kôzôtt a kapcsola-
tokat megnehezîtik vagy kôzigazgatâsi môdszerekkel lehe-
tetlenné teszik.

A magyar iskolâk szâmât lecsôkkentik és a magyar kô-
zôsségek vezetôit rendôrségi, politikai és pszicholôgiai ter-
rorral ûldôzik.

Bizonyîtékaink vannak a Duna-delta mocsaraiban léte-
sitett roman munkatâborok embertelen âllapotairôl, aboi
az internâltak 70%-a magyar volt és aboi tîzezrek pusztul-
tak el.

A magyar nép kéri az Eurôpai Biztonsâgi és Egyûttmû-
kôdési Megâllapodâsok alâirô âllamait és a vilâg jôindula-
tû népeit, hogy tegyenek lépéseket a magyar, német, zsidô,
cigâny és mâs nemzetiségeknek a roman népgyilkossâgtôl
valô megmentésére.

Az Erdélyi Vilâgszôvetség felkéri a Német Szôvetségi
Kôztârsasâg kormânyât, hogy segîtse elô a român naciona-
lista és soviniszta elnyomâs alatt szenvedô nemzeti kisebb-
ségek sûlyos kérdésének megoldâsât.

Erdélyi Gergely:

ÔRMÉNY KATOLIKUS MAGYAROK ERDÉLYBEN

Az erdélyi ônâllô magyar fejedelemség terûletére mâr
1668-ban nagyobb ôrmény betelepûlés tôrtént. Mintegy
50 csalâd 500 lélekkel Csikszépvizre kôltôzôtt. 1669-ben
150 csalâd 1500 fôvel Gyergyôszentmiklôson, 1672-ben 100
csalâd ezres létszâmmal Beszterce vârosâban szâllt meg.
Ôseik a bagratida ôrmény kirâlysâgbôl menekûltek el 1064-
ben, amikor azt a szeldzsuk tôrôkôk elfoglaltâk és feldûltâk.



Meg-megszakitott vândorûtjuk sorân a moldvai olâh
fejedelemség helységeiben telepedtek meg és innen mene-
kûltek a lengyel-tôrôk hâborû pusztîtâsai miatt Erdélybe.

Vallâsilag a nemzeti jellegû, fûggetlen ôrmény ortodox
egyhâzhoz tartoztak. A katolikus egyhâzba valô visszatéri-
tésûkre 1684-ben a kôzûlûk szârmazô Verzâr Oxendiusz

misszionâriust kûldte hozzâjuk Rôma. Erdélyben az ortodox
egyhâzak nem tartoztak a tôrvényesen elismert vallâsok kôzé,
ezért Verzâr inkâbb gazdasâgd, mint vallâsi érvekkel ipar-
kodott âttérésre bîrni nemzettestvéreit. A rômai katolikus

vallâstôl az ôrmény tér el a legkevésbé a keleti egyhâzak kôzûl.
Templomaikban nincs ikonosztâz, azaz szentképfal. Hit-
beli eltérésûk: a Szentlélek csak az Atyâtôl szârmazik, nin-
csen tisztitôtûz. Szertartâsi kûlônbség: fûlbegyônâs helyett
nyilvânos gyônâst végeznek, két szîn alatt âldoznak. A pap
a kereszteléskor bérmâl.

Az ôrmény keleti vallâs nemzeti vallâs, kizârôan az ôr-
mények vallâsa, akik ezért ûgy ragaszkodnak hozzâ, mint
nemzetiségrikhôz. Ôt éven ât kellett velûk Verzârnak gyôz-
kôdnie, amîg Lembergben minden papjuk letette a hûség-
eskût a pâpai nuncius és az ôrmény katolikus érsek elôtt az-
zal a feltétellel, hogy szertartâsaikat ôrmény nyelven vâl-
toztatâs nélkûl végezhetik.

Verzârt 1690-ben Lembergben apostoli kormânyzôvâ
és cimzetes pûspôkké szentelték fel. Székhelye Besztercén
volt, a Székelyfôldôn egy fôesperes helyettesitette. 1715-ben
tôrtént halâla utân keriilt betôltésre Erdélyben a katolikus
pûspôki szék. Az 1712-ben Besztercérôl Szamosûjvârra ât-
telepûlt ôrmény katolikusok egyhâzi fejévé azok plébânosât
szentelték fel apostoli kormânyzônak. Ez a tisztség 1760-ban
szûnt meg. (1940-ben azonban ismét volt az erdélyi ôrmé-
nyeknek apostoli kormânyzôja, Lengyel Zoltân, aki rend-
szeresen részt vett a magyar pûspôki konferenciân. )

Szamosûjvârt 1726-ban Orményvâros néven kivâltsâgos
mezôvârosi rangra emelték, Ebesfalvât pedig az Ârpâd-hâzi
Szent Erzsébetrôl elnevezett Erzsébetvâros néven 1738-ban.

Ebesfalvât 1689-ben kezdték épiteni a Gyergyôbôl oda te-
lepûlt ôrmények. Mindkét vâros 1791-ben megkapta a sza-
bad kirâlyi vâros rangjât is.

1740-ben az erdélyi rômai katolikus egyhâzmegyét ât-
szervezték. A mindenkori szamosûjvâri és erzsébetvârosi



ônnény katolikus plébânos egy személyben kerûleti rk. fô-
esperes lett, a csikszépvîzi és a gyergyôszentmiklôsi ôrmény
katolikus plébânosokat pedig a latin szertartâsû rk. espere-
seknek rendelték alâ, ami az ôrmény szertartâs ellatinoso-
dâsâra kezdett vezetni. Megakadâlyozâsâra az erdélyi rk.
pûspôk Kabdebô Jânos erzsébetvârosi ôrmény katolikus
plébânossal egyûtt alighanem ôrmény nyelvû imakônyvek
kiadâsâra tett lépéseket.

A gazdasâgilag erôsôdô ôrmény telepek a XVIII. szâ-
zad derekân kôzadakozâsbôl felépîtették nagy és diszes kô-
templomaikat. A szâzad végén pedig a velencei ôrmény
mechithârista szerzetesek épitettek Erzsébetvâroson temp-
lomot és rendhâzat. Szamosûjvârt azonban mâr 1723-ban
Simai Salamon kereskedô sajât kôltségén épîttetett templomot.

Az ôrmények mâr letelepedésûk kezdeti idôszakâban
épîttettek ôrmény katolikus fiû és leâny iskolâkat, a XIX.
szâzad elején pedig Erzsébetvâroson és Szamosûjvârt ôrmény
katolikus gimnâziumot is.

Gazdag és vallâsos egyének szociâlis jellegû egyhâzi lé-
tesitményeket is épîttettek. Igy Szamosûjvârt 1803-ban
Karâtsonyi Emânuel az elôregedett szegényeknek kôrhâzat
és szeretethâzat, Verzâr Mâria, Lukâcsi Kristôf és Czetz
Gergely "Vilâgosîtô Szent Gergely" fiûârvahâzat, Kovrig
Tivadar leânyârvahâzat emeltetett.

Tôbb ôrmény plébânost tûntettek ki tb. kanonoki rang-
gal. Karâcsonyi Jânos tôrténetirôt cîmzetes pûspôkké szen-
telték fel. A bécsi mechithârista rend fôapâtja cîmzetes ér-
seki ranggal 1884-ben Esztegâr J. Vdrtdn, 1904-ben Govrik
J. Gergely volt s a jelenlegi fôapât, Mdnyô J. Gergely is er
délyi szûletésû. A velencei mechithâristâknak 1800-ban a
Gyergyôban szûletett Âkonts-Kôvér Istvân volt az elsô ér-
seki rangû fôapâtjuk.

Kezdetben idegenekként kezelték az ôrményeket Erdély-
ben, kivéve azt az 50 csalâdot, melyeket magyar nemesi cî-
merrel tûntettek ki. Az 1791. évi erdélyi orszâggyûlés végre

honfiûsîtotta ôket, s befogadta a magyar nemzetbe. Ez idô-
tôl kezdtek az ôrmények szétvândorolni Erdélyben. Szâmu-
kat Fényes Elek 1843-ban 3798 lélekre tette. Kôzûlûk valô
volt tôbbek kôzôtt két tâbornok is az aradi tizenhârom vér-
tanû kôzôtt, eleméri és ittebei Kiss Emô és Ldzdr Vilmos,
tovâbbâ Gorove Istvdn kôzgazdasâgi miniszter 1867-ben,



majd Lukâcs Ldszlô 1895 és 1905 kôzôtt pénzûgyminiszter,
1912-ben pedig miniszterelnôk. Az ôrmény teleptôl, egy-
hâztôl tôrtént elszakadâsuk megindîtotta elmagyarosodâ-
sukat, ami az 1867-es kiegyezés utân felgyorsulva folytatôdott.
A szâzadfordulô Magyarorszâgân mâr kevesen vallottâk
magukat magyar-ôrménynek, tôbbségiik ôrmény katolikus
magyarnak, simân magyarnak mondta magât, mert érzé-
sében, gondolkodâsâban teljesen magyarrâ vâlt. Az ôrmé-
nyeket ôrmény ôseikre csupân keleties vonâsû barna arc-
szîniik emlékeztette.

A pârizsi békekonferencia, majd a trianoni békeszerzô-
dés Erdélyt elszakitotta Magyarorszâgtôl és Româniâhoz
csatolta. A magyar értelmiségiek dzezrei menekûltek 1920-
ban Erdélybôl a megcsonkîtott Magyarorszâgba, kôztûk
ezernyi ôrmény szârmazâsû is. Az 1936-ban megalakult
budapesti Vilâgosîtô Szent Gergely egyhâzkôzségnek akko-
riban 600 csalâd fîzetett egyhâzi adôt. Az erdélyi ôrmény
szertartâsû katolikusok szâmât Lippay Lajos 1934-ben
36.000-re becsûlte.

Az otthon maradtakat elsô csapâsként a roman fôld-
reform sûjtotta. A fôldhôzjuttatâs Erdélyben a magyar bir-
tokosok fôldjeinek roman tulajdonba adâsât jelentette. Mér-
tékére jellemzô, hogy a szamosûjvâri ôrmény katolikus fiû-
ârvahâz birtokâbôl meghagytak 160 holdat, elvettek 1070
holdat.

Ûj nemzetiségi tôrvényt is hoztak Româniâban, amelyik
a zsidô vallâsûakat a nemzetiségek kôzé sorolta. Ennek
mintâjâra az erdélyi ôrmény katolikusokat is az ôrmény
nemzetiségûek kôzé kîvântâk szâmîtani. România ugyanis
a Tôrôkorszâgbôl déportait ôrmények nagy létszâmât fogad-
ta be. Politikai ûgynôkôk jârtâk az erdélyi ôrmény katoli
kus plébâniâkat és gazdasâgi elônyôk îgérgetésével akartâk
râvenni a hiveket arra, hogy ôrményeknek valljâk magukat.
Az ôrmény katolikusok kongresszusa ezt visszautasitotta és
vâlaszként az ôrmény katolikus elemi iskolâkban megszûn-
tette az ôrmény nyelv tanîtâsât, amit eddig a szentmise és
a szertartâsok megértése végett tartottak fent. A marosvâ-
sârhelyt lakô 57 ôrmény katolikus csalâd pedig kérvénnyel
fordult az erdélyi pûspôkhôz, engedélyezze a latin szertar-
tâsra valô âtiratkozâsukat. Ezt a mozgalmat Erdély egy ré-



szének visszatérése utân Szâszné Szappanos Gabriella dol-
gozta fel "Arva Linka" cimû regényében.

1944-ben a megszâllô orosz és roman csapatok elôl is-
mét igen sokan menekûltek el Erdélybôl. A megmaradtakra
a kommunista uralom hozott szomorû vâltozâsokat.

Elvették az egyhâztôl valamennyi szociâlis intézményét,
iskolâit, minden ingatlan vagyonât. A szamosûjvâri temp-
lom kôrûl még a kerîtést is lebontottâk és sétateret csinâl-
tak a templomkertbôl.

Majdnem minden ôrmény katolikus hâzân szoborfûlke
volt, benne egy szent szobrâval. Egyetlen éjszaka rendôri
segédlettel ledôntôtték és ismeretlen helyre szâilîtottâk az
ôsszes szobrot. Csak a plébânia épûletén levôt hagytâk meg.

Elvitték és kûlônbôzô intézményekben szétszôrtâk a sza
mosûjvâri Ôrmény Mûzeum tôbb ezernyi târgyi emiékét,
régi kéziratait, evangéliumi kôdexeit, még az ôsi ôrmény
miseruhâkat is. Rubens oltârképét ("Krisztus levétele a ke-
resztrôl") a kolozsvâri szépmûvészeti mûzeumba szâilîtot
tâk, de ott mindenki elôl elzârtan, a pincében tartjâk.

Megszûnt az ôrmény szertartâsra tôrténô pappâszente-
lés lehetôsége. A lembergi ôrmény katolikus érsekséget a
szovjet hatalom megszûntette, mert semmilyen katolikus
vallâs gyakorlâsât nem engedélyezi. A Bécsben tôrténô fel-
szenteléshez pedig a român rendôrség nem ad ûtlevelet.

Az ôrmény szertartâsû papok sorsa azonos a latin (magyar)
szertartâsûakéval. Gergelyffy plébânos nem teljesîtette a râ-
rôtt termény- és âllatbeszolgâltatâst, mert nem volt sem fôldje,
sem âllata; ezért 3 évig internâlô tâborban tartottâk, aboi
a gôrôg katolikus pûspôkkel egyutt tisztitotta az ârnyék-
székeket.

A Szent Erzsébetrôl elnevezett, valamikor tôbb ezer ôr
mény katolikus âltal lakott vâroska utcâin ma csak român
és cigâny beszédet hallani, a mechithâristâk rendhâzâban
pedig a rendôrkapitânysâg székel.

Az elsô magyar armenolôgus, aki az ôrmény krônikâk-
nak az ôsmagyarokra vonatkozô részeit ôsszegyûjtôtte, fel-
dolgozta és sajât kôltségén kinyomatta: Lukâcsi Kristôf
plébânos koporsôja ma az ortodox românok âltal elvett
ârvahâzi kâpolna kriptâjâban nyugszik, de ki tudja, bol
nyugszik Lukâcsi?



Az ôrmény katolikus egyhâz helyzete ma a kôvetkezô:

Szamosûjvâr: SOOôrm.kat. 2 templom,
Erzsébetvâros: 40 " 2

Csîkszépviz: 30 '* 1
Gyergyôszentmiklôs: 400 *' 1
Csernovitz: 50 *' 1

1959 ôta nincs pap.
1976

1973

A budapesti ôrmény katolikus egyhâzat jelenieg 140 csalâd tâmogatja.

A hîvek létszâmcsôkkenésének egyik oka a roman kor-
mânynak az a politikâja, hogy a magyarok részére român-
lakta helységekben biztosit âllâst.

A szamosûjvâri és az erzsébetvârosi — székesegyhâznak
is beillô — ôrmény plébâniatemplomot a betiltott gôrôg ka
tolikus vallâs hîvei lâtogatjâk és tartjâk fenn.

FORRASOK:

Fényes Elek: Magyarorszâg statisztikâja, II. kôtet, Pest 1843.
Lippay Lajos; Keleti Egyhâzak, Budapest 1934.
Ûj Ember, 1985 januâr 6, 2 oldal.

Spanyol Ldszlô:

magyarorszAg kirablâsa

Ajâniom îrâsomat elsôsorban azoknak a hazafîaknak,
akik régebben jôttek el Magyarorszâgrôl, az otthonnal valô
érintkezésûk néhâny levélbôl âll, és csak olykor kapnak né-
hâny soros eirejtett ôszinte szôt a sorok kôzôtt.

Ajâniom mâsodsorban azoknak az egyéneknek, akik a
"hidverôk" tâborâba tartoznak, és igyekeznek a megbékélés
magvât hinteni szét, amivel erôsen tâmogatjâk az orszâ-
gunkat bitorlô kommunista kormânyt.

Ûgy érzem, mindkét félnek hasznâra vâlik, ha veszi a
fâradsâgot, és elgondolkodik ezek fôlôtt a sorok fôlôtt.

Magyarorszâg gyarmati sorba sûllyedése nem ûj keletû
dolog. Kezdôdôtt a mohâcsi vésszel és tart napjainkig. A
kiilônbség viszont igen nagy. Korâbban ugyanis mindig
dicsôség volt a hazât védeni, a hazâért meghalni. Manap-
sâg ennek fordîtottjât hirdetik. Azelôtt mindig akadt egy
talpalatnyi hely, amely megmaradt magyarnak, és onnan
tâmogatâst, biztatâst kaphattak hôs hazafiaink. Jelenieg ezt
is hiânyoljuk. Valamikor még a legnagyobb elnyomâs ideje



alatt is, tanitôink hazafîassâgra és hazaszeretetre nevelték
gyermekeinket. Ma a szovjet-rokonsâgot keresik, és dicsôîtik
azt, aki hazâjukat, népûket elârulja.

Lâm, mennyit vâltozott a vilâg. Es ez a nagy vâltozâs
cseppet sem elônyôs rânk. Csaknem négy évszâzados gyar-
mati fûggôségiink kitenyésztett egy réteget, amelynek nem
érdeke a nemzet egybekovâcsolâsa. Ellenkezôleg, ôk in-
kâbb a nemzeti anarchia hîvei. Szîvesen szolgâlnak bârmi-
lyen urat, csak magyar ne legyen! Lehet osztrâk, német,
lehet mâs, mindegy. Nemzetûnknek ezt az elfajzott réte-
gét hasznâljâk fel otthon részben arra, hogy kommunista
vezéreket toborozzanak soraibôl, mâsik részét âtdobjâk Nyu-
gatra, hogy itt bomlassza egységeinket!

Mi mégis létezûnk, dolgozunk becsiilettel idegenben is.
Munka utân idônket hazânk szent oltârân âldozzuk fel. Mert
bennûnket sem pénzzel, sem ranggal megvâsârolni nem
lehet! Mi igaz magyar hazafiak vagyunk. Munkânkért nem
vârunk anyagi elônyt, még kôszônetet sem igen kapunk.
Dolgozunk meggyôzôdésbôl kôtelességtudatunk alapjân.
Ki-ki a maga môdjân. Én egy vagyok a sok ezerbôl, és mi-
vel tudatâban vagyok annak, hogy igen kevesen kapnak igaz
tâjékoztatâst Magyarorszâg gyarmati fûggôségét illetôen,
ezért megkîsérlem egy rôvid tâjékoztatô nyilvânossâgra ho-
zâsât, melynek adatai az otthoni "pârtkôrôkbôl" szivârog-
tak ki.

Tisztâban kell lennûnk elsôsorban azzal, hogy a "dicsô-
séges Szovjetuniô" eddigi fennâllâsâig még semmi jôt nem
tett sem sajât népének, sem mâs népeknek. Tudomâsul kell
vennûnk azt is, hogy nemcsak mi, magyarok szenvedjûk en-
nek hâtrânyât, de mint a vilâg legôsibb és legnagyobb kul-
tûrâval rendelkezô népének tagjai, mi kûlônôsen szâlkâk
vagyunk a szlâv és mâs népek szemében. Ezen az alapon
bâtran âllîthatom, hogy egyes népfajok hâromezer éve gyû-
lôlik nemzetûnket, és imâjukban szerepel a magyar nép
elpusztîtâsa.

Az elsô nemzetkôzi bank Londonban 1694-ben létesûlt
s rôgtôn befolyâsolta a Hohenzollern- és a Habsburg-dinasz-
tiât is, természetesen a Vatikân kezdettôl fogva szegrôl-végrôl
kapcsolatban âllt vele. Innen nôttek ki a Rotschildok, a
Rockefellerek, az Engelsek, Marxok (Voltaire, Rousseau stb.).
Ezek ûtjân és pénzén induit el Lenin és Sztalin, ezek kôzben-



jârâsâra daraboltâk fel Magyarorszâgot és sûllyesztették a
mai gyarmati megalâztatâsba.

Mai viszonylatban mâr kényes dolog lenne gyarmati
fûggôségrôl beszélni, ezért zsargon kifejezéseket talâltak ki.
melyek lényegesen szebben hangzanak, és amelyeket huma-
nista jelszavak ôlelnek koszorûba. Ilyen pl. a "Varsôi Paktum".
Ennek lényege ugyanaz, mint volt a Habsburgokkal, és
Hitlerrel kôtôtt szerzôdésûnké: Utolsô csepp vérûnkig har-
colni rabtartônk érdekében! Ez még ûgy-ahogy érthetô. Hi-
szen a leigâzott orszâgok lâzadâsâtôl, vâratlan tâmadâsâtôl
mindig retteg a gyôzô. Viszont a vilâg felé mâr szebben
hangzik az a megâllapîtâs, amelyet az oroszok hangoztat-
nak: "Egy âltalunk legyôzôtt orszâg kormânya és a kôzôttûnk
létrejôtt jô kapcsolatok eredménye ez!" A vilâg elôtt iigye-
sen elhallgatjâk, hogy az ô âltaluk odaûltetett bâbkormâny
nem képviselbeti a leigâzott nép érdekeit.

Nemcsak katonailag vagyunk fûggôségben a Szovjetuniô-
val szemben, hanem gazdasâgilag is. Ez is csûnyân hangzana
a mai vilâgban, ezért hangzatos nevet adtak ennek is. Ûgy
hîvjâk hogy: "Kôlcsônôs Gazdasâgi és Segélynyûjtô Târsulat"
Rôviden KGST. Erre azért volt szûkség, mert a hâborû ide-
jén és utâna az oroszok kiraboltâk az orszâgot. Amikor mâr
nem volt mit elmozditani, bevezették az ûn. "beszolgâlta-
tâs"-t. Ezt véletlenûl olyan nagyra szabtâk, hogy még vetô-
mag is alig maradt az orszâgban. Âllatâllomânyunk mini-
mâlisra apadt. A bôrtônôk megteltek a beszolgâltatâst
"szabotâlô" elemekkel, akik képtelenek voltak annak eleget
tenni. A piaci ârak toronymagasra ugrottak, a kereset igen
alacsony volt, îgy a paraszt dutyiba kerûlt. A szovjet veze-
tôség râdôbbent arra, hogy nem szabad egy orszâgot egyet-
len év alatt kirabolni, mert a jôvô évben nem vârhatô sem-
milyen nemû tâmogatâs onnan. Erre fol jôtt az ôtlet, hogy
ûgy kell ôsszehozni a zabrâlâst a szovjet tervhivatallal, hogy
rendszeres és âllandôan nôvekvô tendenciât mutasson a gra-
fikon. Tehât megszûletett a torzszûlôtt, melyet mâr nem
gyarmati kirablâsnak, hanem KGST-nek nevezûnk. Alap-
elve semmit sem vâltozott, mindegy, hogy melyik gyarmati
fûggôséget vesszûk alapul.

Ami a legbrutâlisabb hazûgsâg ebben, az az, hogy mi
a kihordott élelmiszerért, nehéz- és kônnyûipari, valamint
bânyâszati termékért "rubel-valutâV kapunk. Ezt a rubelt



azonban a "dicsôséges Szovjetuniô" nem hajlandô vissza-
vâltani. Ilyen alapon minden egyes Szovjetuniôba irânyî-
tott termék ingyen hagyja el az orszâg teriiletét.

Ezzel szemben a KGST-nek van olyan pontja, amely
meghatârozza, hogy évente mennyi terméket kell megvâ-
sârolnunk a Szovjetuniôtôl vagy az âltala kijelôlt orszâgtôl.
Ezért a cikkekért nekûnk keményvalutâval kell fîzetnûnk.
A rubel pedig halmozôdik, de hasznât nem vehetjûk. Ezek
az ûn. "rubel értékben kôtôtt kereskedelmi megâllapodâsok."
A Szovjetuniôbôl importait gépek hasznâlhatatlanok. Ezt mint
tapasztalt szakember mondhatom.

Néhâny értesûlésemnek azért szeretnék most helyet szo-
ritani, hogy ezzel is alâtâmasszam âllîtâsomat. Sajnos,
mindannak, ami a valô képet nyûjtanâ, csak tôredékét tu-
dom. Igy is elképesztô jelenségek birtokâba jutunk.

1.) A Vôrôs Csillag Traktorgydr, ha jôl emlékszem, Kis-
pest és Szentlôrinc hatârân mûkôdôtt. Igen jô minôségû
mezôgazdasâgi gépeket gyârtott. Mindaddig nem is volt baj,
mig az oroszok nem vették fejûkbe a "szûzfôldek" feltôrését.
Ekkor megszûnt mâs âllamokkal az export, és a traktorgyâr
kimondottan csak a Szovjetuniônak szâllithatta gyârtmâ-
nyait. Egy ideig a magyar kormâny pôtolta a veszteségeket,
de miutân minden tartalék pénz elfogyott, szégyentelen
môd, még a munkâsok bérét sem fizették ki, bezârtâk a gyâ-
rat. Hâromezer munkâs kerûlt az utcâra egyetlen fillér nél-
kûl.

2.) A Csepeli Autôgydr-h6\ a legragyogôbb magyar ex
port kerûlt ki. Teherautôink ismertek voltak vilâgszerte.
Kûlônôsen kedvelt volt a 350-es Diesel. Mondhatni, vete-
kedtek a Mercedes teherkocsikkal. Az autôgyârat be kellett
zârni, mert a szovjetek nem tudtâk eladni a ZISZ és ZIL né-
ven szereplô teherkocsikat. Az ûjonnan érkezett teherjâr-
mûvek benzinmotorosok voltak, de 100 km-enként 30 liter

ûzemanyagot fogyasztottak ûresen. Ezt kellett hât âtven-
nûnk barâtainktôl.

3.) A Renault Autôgydr-ral kôtôtt ûzletûnk lényege az,
hogy az emlîtett francia cég felajânlotta negyvenezer gép-
kocsi értékesîtését szabott âron Magyarorszâgon. A keres
kedelmi szakemberek kaptak rajta, mivel az ajânlatban
szerepelt az is, hog^ ennek fejében négyezer km hosszûsâg-



ban francia valutâval, de magyar munkâsokkal megfelelô
autôutat épît. Ez az ajânlat nagyot lendîtett volna az amûgy
is valutaszegény orszâgon. A szerzôdést nem ratifikâlhatta
a magyar bâbkormâny, mert a szovjet nem jârult hozzâ.
Ezzel ellentétben elârasztottâk az orszâgot szovjet gyârtmâ-
nyû "Zaporozsec" személykocsikkal, amelyek minden 200 km
utân szervizre szorultak. Fûtésûk, az ûlés alâ helyezett ben-
zinmelegîtô g^yakran felrobbant. Egy gépkocsinak nevezett
Zaporozsec 44,000 Ft-ba kerûlt, ugyanakkor a Renault 42,000-
be. Természetesen autô-sztrâda nélkûl.

4.) A Beloiannisz Hiraddstechnikai Gydr ûzemét âltalâ-
ban csak B.H.G.-nek szoktâk nevezni, mivel îgy sikkesebb,
és senki sem gondol orosz név hasznâlatâra. A "B" alatt so-
kan Budapestet gondoljâk. Egy ideig az ûzem valôban hîr-
adâstechnikai felszereléseket gyârtott. Termékeinek egy
része kielégîtette a hazai keresletet, de egyre jobban expor
tait a Szovjetuniôba. Az ûzem korszerûsitése utân teljes
mértékben az oroszoknak termel. Titkos katonai berende-

zéseket, tâvirânyîtâsû rakétâk komputereit is. Annyira tit
kos minden alkatrész gyârtâsa, hogy egyik mûhelybôl a mâ-
sikba csak ûn. ûtlevéllel lehet belépni. Minden ajtôban
fegyveres ôrség âll. Munkâsait természetesen a magyar kor-
mâny fizeti, és mondanom sem kell, a megrendeit cikkek
szâllîtâsa nem hoz semmit az âllamgazdasâgnak. Ilyenfor-
mân érthetô, hogy az 1974-es felmérés alapjân az orszâgos
âtlagjôvedelem 1450 Et volt, és a B.H.G. âtlagfizetése mind-
ôssze 1240 Ft. Ebben benne van az igazgatô havi 16,000
(tizenhatezer) Ft-os fizetése, valamint a part és szakszerve-
zeti vezetôk 8,000-10,000 Ft-ot elérô havi keresete. Meny-
nyit kereshetnek azok az asszonyok, akik forrasztanak vagy
csak gépeken dolgoznak? Nem lehet irigylésre méltô sorsuk.

5.) Az Ôbudai Hajôgydr-ha.n gyakran lâttam jômagam
is az épûlô luxushajôkat. Sokâig nem tudôdott ki, hogy azok
szovjet rendelésre készûlnek. Ezek a hajôk vetekedtek Erzsé-
bet kirâlynô hajôjâval vagy talân felûl is mûltâk azt. A bel-
sô falak bârsonnyal fedettek, a parkettât mindenhol valô-
di perzsaszônyeg boritja. Egy-egy ilyen luxushajô értéke, illetve
elôâilîtâsi kôltsége kiszâmithatatlan — legalâbbis szâmomra.
Tény, hogy sok milliô Ft-ba kerûl, és évente két ilyen hajô
hagyta el az Ôbudai Hajôgyârat. Ezen kîvûl gyârtottak ott



még vontatôkat és tolôhajôkat is. Ezek kivitele is a magyar
munkâs keresetét csôkkentette. Mert — mint mâr emlîtet-
tem — a rubelt az oroszok nem vâltjâk vissza!

6.) Urdnium-bdnydszatunk termékét, az urâniumot 1956-
ig ingyen vitték ki az orszâgbôl. A forradalom utân ez meg-
szûnt. Ezutân mâr rubelt kaptunk érte. îgy elterjesztették
azt a tévhitet, hogy a Szovjetuniô "fizet" az urâniumért. Az
uranium bânyâkban "politikai bûnôsôk" dolgoznak, aki-
ket elîtéltek vagy akiket nem lehetett elitélni, de ûtban vol-
tak az elîtélés felé. Ez mindaddig, amîg fel nem épûlt a paksi
atomerômû, nem volt jelentôségteljes, mert nem hiânyzott
a keresletbôl. Viszont manapsâg a magyar urâniumot igen
borsos âron a szovjettôl kell megvâsârolni! Hogy lehet azt
eltûrni, hogy a sajât kertemben termett almâbôl csak akkor
ehetek, ha elôbb azt mâstôl megvâsârolom?

7.) A rézbdnydszat igen nagy mennyiségû elemi rezet
talâlt Recsk kôrnyékén. A szovjet katonasâg a teriiletet azon-
nal birtokba vette, a kitermelés megkezdôdôtt. Érdeklôdé-
semre az egyik magas rangû pârtbasa ezt a feleletet adta:
"Mit csinâlnânk mi annyi rézzel? Ha felhasznâlni nem tud-
juk, természetes, hogy âtadjuk a Szovjetuniônak!" Ugyan-
akkor, ha egy gépen elromlik a rézbôl készûlt olajcsô, a vâl-
lalat kénytelen importâlni a rezet. Arra sem gondolt a ma
gyar pârtvezetôség, hogy azt a rezet mi eladhattuk volna $-ért,
és ezzel a horribilis bevétellel javithattuk volna a magyar
munkâssâg keserves életét!

8.) A bauxit-termelés terén vilâgviszonylatban is igen
jô helyen âllunk. Viszont a bauxitot mi nem hasznâlhatjuk
fel. Kitermeljûk, timfôldet készitûnk belôle, és hajôra ke-
riil. A Szovjetuniô segîtségiinkre sietett, hogy nekûnk ne
kelljen âramot hasznâlnunk az aluminium elôâllîtâsâhoz.
A Szovjetuniôbôl aztân importâljuk a méregdrâga alumi-
niumot. Amîg az âramszolgâltatâs nem volt megfelelô, a
timfôld kivitele érthetônek lâtszott. De miért pont a Szov-
jetuniôba szâllltjuk az ôsszes timfôldet? Miért nem adhatjuk
el Nyugatnak? Nem kell sokâ tôprengnûnk, hogy megkap-
juk a magyarâzatot: mert Magyarorszdg gyarmati fûggô-
ségben dll a Szovjetuniôval!

9.) Kdlisô-bdnydszat (potash-mining): 1983 jûliusâban



arrôl a nagyméretû ûnnepségrôl szâmoltak be a hazai la-
pok, hogy Magyarorszâg teljesîtette kâlisô exportjât a Szov-
jetuniôval szemben. Minden késedelem nélkûl leszâllîtotta
az elsô féléves rendelést, 7 milliô tonna kâlisôt. Ez igen! Derék
munka volt, ezt ûnnepelték. Ezek szerint Magyarorszâg évente
14 milliô tonna kâlisôt szâllît az oroszoknak! Egy tonna kâ
lisô kereskedelmi âra 135 dollar! Kanadai szakértôk gyak-
ran talâlnak az itt ârusîtott szovjet kâlisôban olyan jô minô-
ségût, mint a magyaroké. A magyarâzat kézenfekvô: Az
oroszok kiviszik ingyen a kâlisôt Magyarorszâgrôl, és âru-
sitjâk a vilâgpiacon. Érdeklôdésemre kôzôlték, hogy magyar
kâlisô oly kevés keriil a vilâgpiacra, hogy nyilvântartâsa
felesleges. Tehât a magyar kormânynak nemigen marad
exportra e fontos termékbôl. Ha beszorozzuk az âltalunk
ismert mennyiséget a kâlisô piaci ârâval, akkor 1890 milliô $-t
kapunk eredményul. Elképesztô ôsszeg. Féltem még leîrni is!
De a szâmok nem csalnak. Gondolt-e mâr valaki a hîdépî-
tôk kôzûl arra, hogy az a bizonyos jôlét, melyet jelenleg
Magyarorszâg még élvez, lényegében csak odalôkôtt alamizsna
ahhoz képest, ahogy a népnek élnie kellene? Az orszâg tîz-
milliôs lakossâgât minden évben fejenként 189 f-ral rôvi-
dîtik meg csupân a kâlisô kivitelével. Ez âtszâmitva Ft-ra,
7182-t tesz ki! A 10 milliôban viszont szerepelnek a nyug-
dijasok, a csecsemôk, és mindenki mâs, aki él!

10.) Kôolaj: Nem egyszerû dolog manapsâg olajrôl be-
szélni, mert az egyik legfontosabb ûzemanyagunk. Mégis
megkîsérlem, hogy râvilâgîtsak, hogyan âllunk nagyjâbôl
az olajtermeléssel, mert még a nyugati tudôsitôk is arrôl îr-
nak, hogy a szovjet mennyi olajat ad Magyarorszâgnak!
Hogy ebben mekkora megtévesztés van, arrôl kûlôn tanul-
mânyokat lehetne îrni, de mivel a lényeg ezzel semmit sem
vâltoznék, erre nem vâllalkozom. Ellenben néhâny érdekes-
séget szeretnék rôgzîteni izelitôként. A "dicsôséges Szovjet-
uniô" nagyarânyû munkâba vâgott. Csôvezetéket épîtett a
szovjet olajmezôktôl Magyarorszâgra és azon kûldi a folyé-
kony energiât szeretett barâtainak. A véletlen ûgy hozta,
hogy a Szâzhalombattân épûlt olajfînomitô megnyitâsân
jelen voltam. De ott csellengett a kommunista âllamok min
den léhûtôje is, hiszen ez volt az ûn. "Béke és Barâtsâg"
olajvezeték âtadâsa! Nagy volt az ôrôm a hazai elvtârsak
részérôl és mondhatni, olyan hetykén feszîtettek a tôbbi



hasonlô kétes multû kalandor kôzôtt, mint pâvâk a csirkék
kôzôtt. Folyt a pezsgô hordôszâmra. Egyszercsak odalépett
mellém az egyik magyar pârtbasa, és fûlembe sûgta:
"Szôszikém, ha az olaj a csôben van, és valaki megfûrja, soha
sem jôn râ, hogy az olajat innen nyomjâk-e oda vagy onnan
nyomjâk-e ide! Az csak azt lâtja majd, hogy folyik az olaj!"
Mivel ez a pârtbasa mâr mâs esetekben is tudatott dolgok-
rôl, igy nem vettem tréfânak, amit hallottam. Rôvid idô
mûltân tâjékoztattâk az orszâg népét, hogy a Szovjetuniô
ugyan ide nyomja az olajat, mi azt finomîtjuk is, de a mâsik
csôvôn visszanyomatjuk a Szovjetuniônak. Barâtaink csupân
azért épîtették a csôhâlôzatot, hogy ne legyen munkanél-
kûliség Magyarorszâgon. Késôbb arrôl tudôsitottâk a népet,
hogy magyar vegyészek kitalâltak valami vegyszeres meg-
oldâst, amellyel a szâzhalombattai etilént szâilîtô csôveze-
téket tisztîtani lehet a nélkûl, hogy azt megbontanâk. Ere-
detileg azért volt hât két csôbôl âllô vezeték, hogry mîg az
egyiket tisztîtjâk, addig a mâsik ûzemel. îgy egyfolytâban
mindkettô dolgozik megszakitâs nélkûl!

A laikus is vilâgosan lâtja, hogy ha a Szovjetuniô csak
kûldeni akarja az olajat, akkor nem épit csôvezetéket, mert
az igen kôltséges, karbantartâsa sem elhanyagolhatô kiadâs.
Ilyen nagy kôltekezést nem nézhetûnk ki barâtainkbôl. A
mâsik tény, hogy otthon munkaerôhiâny van, nem kell tar-
tani a munkanélkûliségtôl. Harmadsorban, igen elszomo-
ritô lenne, ha a szovjeteknek nem lenne megfelelô beren-
dezésûk, hogy sajât olajukbôl az olajmezôk kôzelében âllit-
sâk elô az etilént, nem pedig 3,000 km-rel tâvolabb!

Mi hât az igazsâg? Eeltétlenûl az, hogy az olajban igen
gazdag Magyarorszâgrôl igy raboljâk ki ezt a fontos mûanyag-
alapanyagot! Lehet ezt megcâfolni?

Bizonyîtja âllitâsomat az a tény, hogry nagyon sok bânyât
bezârtak, mert nem gazdasâgos a szénbânyâszat. Tûl kôlt
séges. Az olaj sokkal olcsôbb. Alljunk meg egy pillanatra!
Mint emlitettem, nekûnk mindenért keményvalutâval kell
fizetnûnk a Szovjetuniô felé. Honnan lenne az orszâgnak
olyan sok valutâja, hogy ne legyen érdemes szenet bânyâszni?
Ennek a tûnetnek ismét az a magyarâzata, hogy igenis, na
gyon sok lehet az olaj hazânkban!

11.) A hadisarcot még a forradalom utân is emleget-
ték. Allîtôlag olyan ôriâsi ôsszegrôl van szô, hogy azt az or-



szâg soha nem tudja kifizetni. Mi âllandôan csak a kama-
tokat tôrlesztjûk, mert az orszâg szegény. A sarcolâs érde-
kessége az a tény, hogy nekûnk meg kellett és folyamatosan
meg kell vâsârolnunk azokat a fegyvereket, amelyekkel a
szovjet katonasâg ôrzi orszâgunkat, hogy a szabadsâg rânk
ne tôrjôn! Sajnos, csak a hatvanas évek kimutatâsâra emlék-
szem, de ez sem megvetendô. Egy géppuska (gyalogsâgi és
légvédelmi DSK dpus) ara megegyezett egy hâromszobâs
hâz ârâval. Egy harckocsi 3 milliô Et vojt. Ez rendben is lenne,
csakhogy minden két-hârom évben cserélik a csapatokat,
hogy ne melegedjenek ôssze a magyarokkal. Ezek viszik sa-
jât fegyvereiket és ûjak jônnek. Nem is gondolnâ egy âdag
polgâr, hogy milyen sokba kerûl az ô békeôrizete! A technika
fejlôdésével pârhuzamosan a nukleâris rakétâk idejében ez
az ôsszeg mâr a csillagokat rûgja! Lehet ezen nem felhâbo-
rodni?

A tovâbbiakban még két eseményt szeretnék rôgziteni.
Bar eredetileg sokkal tôbbet îrtam ôssze magamnak, de mi-
nél tôbbet foglalkozom orszâgunk kirablâsâval, annal tôbb
esemény jut eszembe. Igy kénytelen leszek mondanivalômat
lerôvidîteni.

12.) Az ûj gazdasdgi mechanizmiLssal kapcsolatban elsô
kézbôl kapott tôrténetet rôgzîtek. Kôzvetlen a part KB
(Kôzponti Bizottsâg) munkatârsâtôl ered.

Lényege, hogy szerzôdésûnk volt Olaszorszâggal hizott
marha szâllîtâsâra. A vâgâs megtôrtént, az âru vagonokba
kerûlt. Ekkor az olaszok csûfos inflâciôval kûszkôdtek, de
kôzôlték, hogy ennek ellenére igényt tartanak a hûsra, bar
fizetni azonnal nem tudnak. A szâlhtâst leâllîtottâk. A
kûlkereskedelmi minisztérium gyorsan szétnézett piac utân.
A nyugat-németek rââlltak az ûzletre, de pénz helyett acél-
csôveket igértek. Vevô kellett hât a csôvekre. Erre vâllalko-
zott a Szovjetuniô. Mivel a magyaroknak nagyon sok keserû
tapasztalatuk volt mâr az oroszokkal, a szerzôdésbe belefog-
laltâk: a Szovjetuniô kôtelezi magât, hogy a nâla levô magyar
vagonokat azonnal visszakûldi. Tôbbszôri sûrgetésre csak
gorombasâg és fenyegetôzés volt a vâlasz, a vagonok nem
jôttek. A hatâridô letelt, a hûs tônkre ment, Németorszâg
visszalépett. A Szovjetuniô, mivel az acélcsôveket leszâllitani
vagonhiâny miatt nem tudtuk, ûgy megkôtbérezte Magyar-
orszâgot, hogy ez teljesen kimerîtette az âllamkasszât!



îgy szûletett meg az a torzszûlôtt, amelyet "ûj gazdasâgi
mechanizmus"-nak nevezûnk.

13.) 1983-ban a Szovjetuniô "kivette" pénzét a magyar
bankbôl: ezt kôzôlte a vilâgsajtô. Pârtkôrôkben kôzismert
dolog, hogy a Szovjetuniô minden évben kiveszi pénzét a
magyar kasszâbôl. Annak a valutânak ugyanis, amit Ma-
gyarorszâg szerzett, csak egy része maradhat az orszâgnak,
a tôbbit le kell adni "a népek nagy barâtjânak", hogy an
nak legyen mibôl fizetnie a demonstrâlôkat és kémkedô
lordokat. Egyébként a Szovjetuniô élen jâr az adôsok listâ-
jân, pedig ugyancsak szépîtik helyzetét New York bankârai!
Hogyan lenne akkor pénze a magyar bankokban, ha sajât
magât sem tudja ellâtni? Hiszen a magyar bankokban leg-
kisebb a kamat egész Eurôpâban!

Magyarâzat: Magyarorszâg felvételét kérte a Nemzetkôzi
Pénzalapnâl. Ahhoz, hogy valamely âllam ilyen lépésre szânja
el magât, felhalmozôdott valutâjânak kell lennie. Csak îgy
tudja teljesîteni a felvétel feltételeit. Ezt az alkalmat hasz-
nâlta hât ki a szovjet vezetôség.

Ennek két oka van:

1.) Ha a magyar pénznem vâltôpénzként forog a vilâg-
piacon, akkor csappan az orosz pénznem, a ruhel értéke.
Igaz ugyan, hogy a ruhel nem fut a piacon, mert senki sem
fogadja el. Értéke csak annyi, amennyire a Szovjetuniô fel-
értékelte magânak. Ez a devalvâlâs nem hozta meg a vârt
eredményt, mivel 1973-ban az olajâllamok mégsem fogad-
tâk el vâltôpénzként, illetve fîzetôeszkôzként a dollâr helyett.
A forint megjelenése minden bizonnyal lejjebb lôkte volna
az amûgyis értéktelen orosz pénznemet.

2.) Sûrlôdâst idézett volna a KGST-âllamok esetében,
mert a Et magasabb értéke azt jelentette volna, hogy ugyan-
azon megâllapodâs fejében tôlûnk kevesehh ârut kapott volna
az illetékes szocialista âllam. Ezt nehezen viselték volna el,
mert legjobb szâllîtôjuk Magyarorszâg.

A Et értékének vilâgszintre emelése rôvid idôn helûl be-
âllt volna. îgy még jobb életkôrûlményt biztosîtott volna az
orszâgnak, amelynek visszhangja megint csak a Szovjetuniô-
ban csapôdott volna le. Mivel minden szocialista âllam
tisztâban van azzal, hogy Magyarorszâg 1956-nak kôszôn-
heti viszonylagos jôlétét, rôvid idôn helûl forradalmi hullâ-



mok ûtnék fel fejûket a szovjet birodalmi és csatlôs âlla-
mokban. Azt, hogry a Szovjetuniô helytelenûl dôntôtt, majd
meglâtjuk. Magyarorszâg még nagyobb jobbraâtot pro-
dukâl. Ez elkeriilheteden, és idônap elôtt felbontja a szov
jet egységet is.

Diôhéjban ôsszefoglaltam a legfontosabbakat. Most ve-
gyuk a fâradsâgot, elmélkedjûnk el felette! Gondoljuk vé-
gig a leirtakat a traktorgyârtôl az utolsô pontig. Kiséreljûk
meg felbecsûlni magunkban azokat az értékeket, amelye-
ket az oroszok egy év alatt kihordanak. (Ebben még nem
szerepel az élelmiszer 50-60 %-a.) Ha elképzeltûk az egy évi
zabrâlâst, szorozzuk meg az eltelt évek szâmâval, a kapott
ôsszeget pedig szorozzuk meg X-szel, mert az, amit papîrra
vetettem az egésznek csak igen kis tôredéke. Ha alaposan
âtgondoljuk, Magyarorszâg a vilâg egyik leggazdagabb âl-
lama, és lakossâga mindôssze tiz milliô. Osszuk el bât tîz
milliôval a képzeletbeli ôsszeget, és oda jutunk, hogy min-
den egyes âllampolgârnak milliomosnak kellene lennie.

De még sok a hajléktalan, és nagyon sokan tengenek az
éhhalâl és a lét mezsgyéje kôzôtt. Otthon tôltôtt harminc
évem alatt szomorû lâtvânyokban volt részem.

Ûgy érzem, tennûnk kell valamit, hogy ezen vâltoztas-
sunk. Hireszteljûk, tdrjuk a xnlâg elé orszdgunk kirabldsdt!
Ezzel taldn megbéklyôzhatjuk az orosz vérmedvét.



III.

MAGYARSÂGUNK JÔVÔJE

Pintémé Pereszlényi Mârta dr. (Columbus, OH) és
dr. Luddnyiné Nddasjulianna (Ada, OH):

A MAGYAR NYELVTANITÂS ÛJABB MÔDSZERE

Ha valakinek feltesszûk a kérdést, miért tanul az egye-
temen magyarul, annyiféle vâlaszt kapunk, ahâny személy-
nek ezt a kérdést feltesszûk. Csak néhâny példât idézûnk:

— Mint egyetemi hallgatô, a nyelvtudomânyi tanszéken az
eszt, finn és magyar nyelvekkel kapcsolatos ôsszehasonlitô
tanulmânyokat végzek, ezért szûkségem van a magyar nyelv
ismeretére is.

— Fôldrajztudôs vagyok, az amerikai kormâny most
tûntetett ki ôsztôndîj adomânyozâsâval. A nyâron Magyar-
orszâgra kûldenek, ahol a debreceni egyetem magyar fôld-
rajzi intézetében kell tanulmânyaimat folytatnom. Hârom
hônapon belûl el kell sajâtîtanom a magyar nyelvet.

— Nagyszûleim a hûszas évek folyamân vândoroltak
ki Magyarorszâgrôl. Mint harmadnemzedékes, magyarul
sohasem tanultam, de most belâtom, milyen nagy kâr volt,
hogy a szûlôi hâzban gyermekkoromban nem tanîtottak
magyarra.

— Otthon gyermekkoromban mindig csak magyarul
beszéltûnk, de az évek folyamân ez valahogy elmaradt.
Magyarul îrni és olvasni kûlônben sem tanultam sohasem.

— Nagyon szeretem a magyart és a magyarokat.
Az Egyesûlt Âllamokban, Kanadâban és mas angol

anyanyelvû orszâgokban magyar tanfolyamokat hivatalosan
eddig csak ritkân rendeztek. A kôzismert amerikai MLA
(Modem Language Association) 1983-as jelentése szerint
az Egyesûlt Âllamokban mindôssze 9 egyetemen 127 hall
gatô iratkozott be magyar nyelvtanfolyamra. Ôsszehason-
lîtâsul meg kell jegyeznûnk, hogy egyedûl az ohiôi Colum
bus vârosâban székelô Ohio âllami egyetemen (az "Ohio State
University"-n) a francia tanfolyamra minden negyedévben
tôbb mint 2,000 hallgatô jelentkezik.
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A magyar nyelv tanîtâsânak és tanulâsânak két fô aka-
dâlya van: 1. ha van is magyartanîtâs, a meghirdetett elô-
adâsokra, tanfolyamra kevesen iratkoznak be; 2. megfelelô
tananyag hiânyâban szenvedûnk. Kûlônôsen aggasztô, hogy
a beiratkozottak szâma egyâltalân nem mutât érdeklôdést
a magyar nyelvtanulâs irânt. Egyébként az érdeklôdôk
tényleges (valôjâban magas) szâma meglepô môdon nem
korlâtozôdik csakis a magyar emigrânsok gyermekeire. Mâ-
sodfokon eléggé komoly akadâly az is, bogy nem minden
potenciâlis ballgatônak âll rendelkezésére megfelelô idô,
amit a magyartanulâsra vagy a magyar ôrâk rendszeres
lâtogatâsâra szânbatna. Ha ideje lenne is erre, gyakran az
ôrâk, az elôadâsok belye nem kôzelîtbetô meg szâmâra
kônnyen.

Mi tebât a tennivalô?

Ôrômmel kôzôlbetjûk, bogy 1983 és 1984 nyarân az
Egyesûlt Âllamok kormânya az ûn. "National Endowment
for tbe Humanities" ûtjân az Obio âllami egyetemet (The
Obio State University, Columbus, Obio) fél milliô $-os âl
lami tâmogatâssal ("grant"-tel) tûntette ki. Ebbez az ôsz-
szegbez bizonyos anyagi tâmogatâssal az egyetem is bozzâ-
jârult. Ennek a tâmogatâsnak az volt a célja, bogy bét ke-
vésbé tanîtott nyelv oktatâsâra vonatkozôan az egyetem ûj
tamtâsi môdszereket kutasson és annak gyakorlati alkalma-
zâsâboz a kutatôk megfelelô anyagot is készitsenek.

A szôban forgô bét nyelv a bolgâr, cseb, lengyel, magyar,
orosz, szerb-borvât és az ukrân volt. A kutatâst az egyete-
men a nyâri program keretében a Szlâv és Kelet-Eurôpai
Tanulmânyok Kôzpontja (Tbe Center for Slavic and East
European Studies) szervezte meg Twarog Léon dr. kôzponti
igazgatô vezetésével, aki a szlâv és kelet-eurôpai tanszék
feje volt. A magyar nyelv, mint urâl-altaji és nem szlâv nyelv
azért kerûlt a programba, mert a kutatâs vezetôje, Twarog
professzor kùlôn megbivta Pintérné Pereszlényi Mdrta dr.
professzort, aki az egyetemen mâr tôbbszôr vezetett magyar
tanfolyamot és a francia nyelv "Individualized Instruction
Program"-jânak megalapîtâsâval és vezetésével is figyelmet
keltett. Az ûj tanltâsi môdszert az emlitett bat szlâv és a ma
gyar nyelvre vonatkozôan is "Individualized Instruction"-
nak, vagyis "egyéni tanûâs"-nak nevezzûk.



1983 nyarân az Egyesûlt Âllamok kûlônbôzô egyetemei-
rôl ôsszegyûltek a szakértôk, akik kôzûl minden nyelv egyéni
tamtâsânak anyagât két-két szakértôre bîztâk. A magyar
nyelv egyéni tanîtâsânak elôkészitésére felkérték dr. Ludânyiné
Nâdasjulianndt is az Ohio Northem Universityrôl (Ada, OH),
aki tôbb év ôta a Portland State University és az Ohio Northem
University magyar nyâri egyetemének (a "Hungarian Summer
Studies Program"-nak) egyik fôrendezôje. A magyar nyelv
egyéni tamtâsânak alapanyagât és a tanulâst elôsegîtô kézi-
kônyvet (munkafûzetet) ketten {Pintérné dr.Pereszlényi Mdrta
és dr. Luddnyiné Nddas Julianna) îrtâk. Tanâcsadôként
Bisztray Gyôrgy dr. (University of Toronto), Décsy Gyula dr.
(Indiana University, Bloomington, IN) és Kerék Andrds dr.
(Miami University, Oxford, OH) kapott kinevezést. Az anyagot
Décsy Gyula és Kerék Andrds professzorok lektorâltâk.

Az alaptankônyv a Leam Hungarian cîmû kôzismert
nyelvkônyv, amelynek szerzôje Bdnhidi, Jôkay és Szabô,
kiadôja pedig a budapesti Tankônyvkiadô. Ôtôdik kiadâsa
1980-ban jelent meg. A hozzâvalô anyag négy részre oszlik.
Minden rész kûlônbôzô szinvonalat, vagyis tanfolyamot
jelképez, amely rendszerint az amerikai egyetemek szâmo-
zâsa szerint a 101., 102., 103., és 104. szâmû tanfolyamnak
felel meg. Az âtlagos tanulô, aki nagyon rendszeresen végzi
tanulmânyait, kb. 40 héten belûl befejezheti az egész anyagot.

Minden tanfolyamra kûlôn ûtmutatô kézikônyvet készî-
tettûnk. Mindegyik kézikônyvben ôt-ôt "unit" (részleg vagy
egység) szerepel. A legtôbb részleg az alaptankônyv két feje-
zetének anyagât gyakoroltatja, a 2., 3. és 4. kézikônyvben
pedig visszapillantô (ismétlô) részlegek is szerepelnek. A leg-
elsô részleg a magyar dbécét és kiejtést magyarâzza meg és
gyakoroltatja.

Mindegyik részleg két fejezetének egyforma a vâzlata;
célpontok; utasitâsok, amelyeket a tanulô minden gyakor-
lat befejezése utân kipipâl; aktîv szôkincs és aboi lehet, a
szavak âbrâzolâsa rajzokkal, hogy a tanulô ne csak fordit-
son egyik nyelvrôl a mâsikra, hanem magyarul gondolkoz-
zék is; keresztrejtvény megoldâssal; kis vizsga; végûl a ma
gyar kultûrâval kapcsolatban angolul irt kûlônbôzô szôveg.
Az anyag természetesen mind a négy szokâsos jârtassâgot
— az îrâst, olvasâst, beszélgetést, szôbeli megértést — egy-
formân gyakoroltatja.



Kûlôn meg kell emlîtenûnk, hogy a kézikônyveket sok
kép, szimbôlum és rajz teszi szemléletessé, mutatôssâ. Ez fô-
ként Kârovics JûUa harmadnemzedékes magyar fiatalasz-
szonynak kôszônhetô, de a rajzokhoz és a népi mintâkkal
tôrténô diszitésekhez a szerzôk is hozzâjârultak. A hangsza-
lagokat a margôn pici kis hallgatôkészûlék âbrâja jelzi.

Az egyénï tanûds angol rôviditése: "TAMBSPI". A rô-
vidîtésben szereplô betûk nagyjâbôl megadjâk a môdszer
magyarâzatât:

T — teacher — tanâri

A — assisted — segîtséggel
M — mastery — kivâlôan
B — based — elsajâtîtott
S — self — magân
P — paced — iramû
I — individualized — egyéni
instruction — tanîtâs/tanulâs

Az elsô két betû (teacher assisted — tanâri segûséggel) azt
jelenti, hogy a tanulô nem jâr rendszeresen ôrâkra, hanem
a tankônyv mellé megszerzi az ûtmutatô kézikônyvet (a
"Student Manual"-t), amelynek segîtségével otthon tanul-
hat magyarui és hallgathatja a hangszalagokat is. A tanulô
azonban mégsem marad egyediil, mert bizonyos megbeszé-
lésekre és vizsgâkra kôteles megjelenni. A megbeszélések és
a vizsgâk legcélszerûbben a magyar nyelv tanitâsâra kûlôn
kijelôlt helyiségben folyhatnak le, de megfelelô helyiség
hiânyâban a vezetô tanâr hivatalâban (irodâjâban) is vég-
bemehetnek.

A kôvetkezô két betû (MB, azaz mastery based — kivâlôan
elsajâtûotî) viszont azt a kôvetelményt szabja meg, hogy a
tanulô, aki jôformân egyedûl folytatja tanulmânyait, min-
den kisvizsgâjân és vizsgâjân âtlagos B eredményt mutasson
fel, vagyis minden 100 kérdés kôzûl (pontbôl) 80-ra meg
tudjon felelni. Ez a kôvetelmény kûlônôsen azoknak a
tanulôknak esetében fontos, akik otthonrôl mâr tudnak
magyarui beszélni, de az iras, olvasâs, betûzés terén nehéz-
ségekkel kûzdenek. Nagyon érdekes tény, hogy az a tanulô,
aki azelôtt sohasem tanult magyarui, sokszor kônnyebben
sajâtîtja el az iras, olvasâs meg betûzés szabâlyait, mint a
magyar szârmazâsù és magyarui kicsit mâr beszélô tanulô.



Az ilyen tanulô azonban gyakran nem érti, hogy mit is
mond, mert az angol nyelvben nincs sok kôzôs tôbôl szâr-
mazô magyar szô.

Az SP betûk (self paced — magdn iramû) arra utalnak,
hogy a tanulô annyit végez el az anyagbôl, amennyit bir,
annyiszor jôn ôssze a tanârral, ahânyszor kîvân. Ezt persze
legjobb a tanârral elôre megbeszélni.

Az I betû (individualized instruction — egyéni tanûâs/
tanulâs) végul azt jelenti, hogy ez a tanûdsi-tanulàsi rendszer-
môdszer alig veszi igénybe a tanâr idejét, mert minden
(kézikônyv a tanulô és a tanâr részére, vizsga tôbb vâltozat-
ban, hangszalag) elôre készen van. Mâs szôval ez azt jelenti,
hogy bârmelyik egyetemen, amelyiken van magyar tanâr,
aki elvâllalja a magyartanulâs felûgyeletét, még abban az
esetben is bevezethetô a magyar nyelv tarûtâsa, ha csak egy
tanulô jelentkezik. Ezzel a môdszerrel az angolul beszélô
vilâgon szinte korlâtlanul szaporithatjuk a magyar nyelv
egyetemi vagy fôiskolai tamtâsânak lehetôségeit.

Természetesen mindez nem zârja ki, hogy az ûtmutatô
kézikônyvet ne lehessen felhasznâlni munkafûzetként a tan-
kônyv mellé bârmilyen szokâsos magyar tanfolyamon vagy
magânôrân.

Az ûj tanitdsi môdszert 1984 nyarân mâr sikeresen ki-
prôbâltâk. A prôbacsoportot dr. Luddnyiné Nddas Julianna
felûgyelte és tanîtotta. A prôbacsoportot alkotô magyar
tanfolyamra 14 tanulô iratkozott be.

Kôzben Pintérné dr. Pereszlényi Mdrta, dr. Éltetô Lajos
(Portland State University) és Géra Magda (Indiana Univer-
sity, Bloomington, IN) megîrta a vizsgâk és a tanâri kézi-
kônyvek szôvegét, Éltetô Lajos, Géra Magda, Hedberg Éva,
Kemtisz Gyula Tamds, Kôteles Gyôngyi, Miklôs Dezsô,
Petrovics Gabriella és Seres Akos pedig elkészitette a hang-
szalagokat.

Mit vârhatunk a jôvôben? 1985 és 1986 nyarâra tervez-
zûk a magasabb fokû tanfolyamok szôvegének megirâsât.
Kûlôn meg kell emlîtenûnk, hogy az Ohio âllami egyetemen
mâris kisérleteznek a TAMBSPI-môdszer bevezetésével tele-

fon ûtjân. Reméljûk, hogy a kôzeljôvôben a magyar nyelv
tamtâsa is megkezdôdhetik telefonon keresztûl. Ha sikeriil
a kîsérlet, akkor az Ohio State University szerez majd egy
800-as telefonszâmot, amelyen keresztûl minden beiratkozott



tanulô dîjtalanul beszélhet a tanârral, amig csak szûksége
lesz râ. îgy a columbusi kôzponttôl az orszâg minden részé-
rôl bârki megtanulhat magyarul.

Az anyag tôbb magyar kônyvkereskedô ûtjân beszerez-
hetô. Aki a târgykôrre vonatkozôan tôbb felvilâgositâst ôhajt,
îrjon a kôvetkezô cîmre:

Dr. Léon Twarog, Director

Centerfor Slavic and East European Studies
The Ohio State University, Dulles Hall

Columbus, OH 43210 — Phone: (614) 422-8770

Pintérné Pereszlényi Mârta dr. és dr. Ludânyiné Nâdas
Julianna elôadâsâhoz tôbben szôltak hozzâ. Kôzûlûk szak-
szerûségével Dolesch Gyuldné Dosa Maria feiszôlalâsa emel-
kedett ki. A clevelandi Cuyahoga Community Collège ma
gyar nyelvtanfolyamain éveken ât szerzett gyakorlati tapasz-
talatai alapjân a legteljesebb elismerés és kôszônet bangjân
nyilatkozott a magyar nyelvtanîtâs ûjabb môdszerérôl. Pél-
dâkkal s egyik volt hallgatôjânak meghatô esetével bizonyi-
totta, hogy az elôadôk milyen felbecsûlhetetlen értékû mun-
kât végeztek s mennyivel kônnyebb lesz majd a magyar nyelv
oktatôinak helyzete a vâzolt môdszer alkalmazâsâval. Tûlzâs
nélkûl âllithatjuk, hogy annak segîtségével sokâig fenntart-
hatjuk és ôrizhetjiik a magyar nyelvet, a magyar kultûrât,
biztosithatjuk magyarsâgunk jôvôjét.

Somogyi Lél:

A FIATAL MAGYAR ÉRTELMISÉG
kerekasztal-konferencidja

A XXIV. Magyar Talâlkozô (Kongresszus) afiatal magyar
értelmiség kerekasztal-konferencidjdn kîviil a kôzépnemzedék
tôrténelmi hivatdsdnak betôltésével kapcsolatos ankétot is
napirendjére tûzte. A két megbeszélés tâgykôre kôzt nem
kônnyû hatârvonalat hûzni, mert valôjâban a fîatal magyar
értelmiség is ugyanannak a tôrténelmi hivatâsnak betôlté-
sére vâr és készûl, mint amelyik ma a kôzépnemzedék
elsôdleges feladata és kétségtelen kôtelessége. Életkor szerint



is nehéz a két megbeszélés elôadôit elvâlasztani, mert ha pl.
a 30. életévet vesszûk alapul, mint a fiatalsâg és a kôzépnem-
zedék elkûlômtô pontjât, akkor mâr magam is a kôzépnem-
zedékhez tartozom. De akâr ide, akâr oda tartozunk, mind-
nyâjunknak az a tôrténelmi hivatâsunk, hogy magyar nem-
zed hagyomânyainkat magyar nyelven ôrizzûk meg, ahogyan
lehet. Ennek a kerekasztal-konferenciânak, mint elôzôinek,
amelyeken legalâbb egy évtized ôra rendszeresen részt vet-
tem (tôbbszôr mint vezetô is), ugyanaz a célja és feladata,
mint a kôzépnemzedék ankétjâé, hogy lehetôségeket keres-
sûnk és talâljunk arra a kérdésre, hogyan tudjuk tôrténelmi
hivatâsunkat betôlteni?

Szentkirdlyi Zsolt erre a kérdésre nem megoldâst keres,
inkâbb csak arra mutât râ, miért nem kapcsolôdnak he a
fiatalabb nemzedékek tagjai a magyarsâg târsadalmi és kul-
turâlis életébe a jelenleginél nagyobb mértékben. Ennek
egyik legfôbb okât abban lâtja, hogy a fiatalabb nemzedék
tagjai kôzûl egyre kevesebben beszélnek magyarul olyan
fokon, amilyen a magyar târsadalmi és kulturâlis életbe va-
lô tevékeny bekapcsolôdâshoz feltétlenûl szûkséges. Ha vi-
szont eltekintûnk a magyar nyelv hasznâlatânak elengedhe-
tetlen kôvetelményétôl, akkor magyarsâgunk veszik el. Ez
a kérdés dôntô jelentôségû. Megoldâsa nehéz. De hozhatunk
fel tovâbbi szempontokat is. Ilyen példâul az a tény, hogy
mi, magyarok, nem tudunk versenyezni a mâr meglevô és
kitûnôen mûkôdô mâs (amerikai) târsadalmi és kulturâlis
szervezetekkel. A mâsik ok, hogy az emberek âltalâban nem
azt nézik, hogy ôk hogyan tudnânak mâsokon segiteni, ha-
nem inkâbb azt veszik figyelembe, hogy mit kapnak ôk. Azt
az okot sem szabad elhallgatnunk, hogy a legtôbb magyar
egyesûlet tulajdonképpen a mûltban él, régi emlékeket idéz
fel. A fiatalabb nemzedéket ûj dolgok, mâs kérdések érdek-
lik. Neki olyant kell nyûjtani, amit mâshol nem kaphat meg.
És természetesen olyant, amiért érdemes valamelyik meglevô
magyar szervezethez csatlakoznia. Ûjabb szervezet létreho-
zâsât feleslegesnek tartja. El kell kerûlnûnk azt a lâtszatot,
hogy két magyar legalâbb hârom vilâgnézetet vall. A mos-
tani egyesûletek foglalkozzanak olyan kérdésekkel, amelyek
az ifjabb nemzedékeket is érdeklik, de ne csak beszéljûnk,
hanem cselekedjûnk is.



Jôkay Kâroly (Chicago, iL) szerint a fiatalok a magyar-
sâg szolgâlata terén legtôbbet a gyakorlati, fôleg a politikai
életben tehetnek. Csak azt kell vilâgosan szem elôtt tarta-
niuk, mik azok a kérdések, amelyek a magyarsâg sorsâval
kapcsolatban felmerulnek és mik azok a szempontok, ame
lyek szerint ezeket a kérdéseket meg kellene oldani. Ha
mindkettôt alaposan ismerjûk, âllâspontunk nem lehet vitâs.
A magyarsâg sorsâval kapcsolatos kérdéseknek azonban
mindig szorosan ôsszefûggésben kell lenniûk az âltalânos
emberi kérdésekkel. Ez kûlônôsen fontos fôleg az erdélyi
kérdésben, ahol a magyarsâg elnyomâsa az âltalânos emberi
szabadsâgjogokat sérti és veszélyezteti. Âllâsfoglalâsunk-
nak minden esetben legâlis és morâlis alapokra kell helyez-
kednie, mert kéréseink és kôveteléseink csak îgy szâmithat-
nak arra, hogy az illetékesek meg is oldjâk azokat. Minden
esetben reâlisoknak kell lennûnk. Kîvânsâgainkat ûgy kell
elôadnunk, hogy azok az amerikai érdek szem elôtt tartâsâ-
val is figyelmet kapjanak. Logikusan kell tehât gondolkod-
nunk és mondanivalônkat jôl, rôviden és velôsen kell meg-
fogalmaznunk. De véleményiinket — akâr levélîrâs, akâr
személyes lâtogatâs ûtjân — el is kell az illetékesekhez jut-
tatnunk. Felteszi a kérdést, hânyan irtak a pozsonyi Duray
Miklôs iigyében levelet az illetékeseknek, ami jôformân sem-
mibe se keriilt. A sérelmeket le kell îrni, tudatni kell s ha
lehet, személyesen el kell vinni a képviselôhôz, aki bizonyâ-
ra meghôkken, ha ilyesmirôl beszélnek vele.

Jâlics Ferenc (Akron, OH) azt mondja el, hogyan lett
magyar Amerikâban. Otthon csak magyarul beszéltek és
beszélnek ma is. Angolul az ôvodâban tanult meg. Testvé-
reivel egyûtt verseket tanult. Edesapjuk magyar kônyveket
olvasott nekik, regényeket is. A verseket falra akasztottâk, hogy
âllandôan szem elôtt legyenek. 13 év ôta cserkész, îgy môd-
ja volt magyar barâtok szerzésére. A gépkocsiban testvérei-
vel egyiitt verseket idézgetnek, magyar dalokat énekelnek.
Tôbb mint 100 magyar notât ismer. Az akroni Jézus Szent
Szive rômai katolikus magyar templomban felolvasô (lektor).
Az olvasmânyok és a szentleckék szôvegét csak egyszer szokta
âtolvasni, a felolvasâssal nincs nehézsége. 3 éwel ezelôtt
Magyarorszâgon jârt s a Margitszigeten beszélgetésbe ele-
gyedett egy halâsszal, akit jô amerikai szokâs szerint kedves
kôzvetlenséggel letegezett. A halâsz e miatt megsértôdôtt.



de amikor megtudta, hogy amerikai, megdîcsérte, mert
olyan szépen beszél magyarul, észre sem lehet venni kûlfôldi
(amerikai) mivoltât.

Zàhony C. Botond szerint a nyelvtudâs nem dôntô fontos-
sâgû tényezô a magyarsâg szempontjâbôl, mert magyar
nyelvtudâs nélkûl is bârki végezhet értékes magyar munkât.
Szentkirdlyi Zsolt igazat ad Zâhony Botondnak, de a magyar
nyelvtudâst is szûkségesnek tartja. Jôkay Kdroly szerint a
magyar érzés fontosabb, mint a magyar nyelvtudâs.

Somogyi Lél az elhangzottak utân a kôvetkezôket mondta:

Ezeket a véleményeket a magam részérôl nem tudom
egészen elfogadni. Én is itt szûlettem, én is csak az ôvodâ-
ban tanultam meg angolul és nekem is minden este magyarul
olvasott édesapâm nemcsak meséket, hanem Gârdonyi Géza,
Nyîrô Jôzsef, Tamâsi Âron stb. regényeit is, amelyeket —
kûlônôsen az Âbel-trilôgiât — mindig élvezettel hallgattam,
de ettôl teljesen fûggetlenûl — meggyôzôdésem szerint —
a magyar nyelvtudds nagyon fontos. Egyedûl ez tart ben-
nûnket ôssze. Nyelvtudâs nélkûl a magyarok Amerikâban
is, a vilâg bârmelyik mâs tâjân is beolvadnak abba a népbe,
amelyiknek nyelvét elsajâtitjâk. Nyelvtudâs nélkûl nincs
semmi, ami megkûlônbôztet bennûnket az amerikaiaktôl.
Kûlsô megjelenésûnk ugyanolyan, mint az amerikaiaké,
ûgy is beszélûnk, mint az amerikaiak. Mi tesz akkor ben
nûnket — magyar nyelvtudâs nélkûl — magyarokkâ? Gsak
az érzés? Csak a nemzeti és népi hagyomânyok ôrzése? Ma
gyar nyelvtudâs nélkûl: meddig és hogyan? Elismerem,
hogy a nyelvtudâs egymagdban nem sokat jelent. Ismerek
olyanokat, akik jôl tudnak magyarul, de tâvolrôl sem érez-
nek és gondolkoznak ûgy, mint én, mert nem kaptdk meg
szûleiktôl azt a magyar ôntudatot, amelyet én kaptam meg
szûleimtôl. Olyan kérdés ez, amelyet ôrâkig lehetne vitatni,
megoldani talân mégsem tudnânk. A magyar nyelvtudâs
azonban mindezektôl a kérdésektôl fûggetlenûl igen fontos,
szinte nélkûlôzhetetlen, mert a magyar nyelv ismerete nélkûl
nem értjûk meg magyarsdgunk lényegét, nem lehetûnk igazân
magyarok.

Nddas Gyula (Chicago, IL), mint a legidôsebb azok
kôzûl, akik mâr itt szûlettek, azokrôl a nehézségekrôl tesz



emlîtést, amelyekkel az elôzô nemzedéknek meg kellett kûz
denie, hogy az idegen kôrnyezetben is meg tudjâk tartani
gyermekeiket magyaroknak. Ma mâr egészen mâs a hely-
zet, mint akkor volt, amikor még éreztették velûnk, hogy
mi mâsok vagyunk. Magyarsâgunkkal nincs probléma. Min-
denki tudja, hogy nemcsak angolszâsz mûlt van. A cserké-
szetben magyar ôntudatunk is megerôsôdôtt. Hangsûlyoz-
nunk kell azonban, hogy ez az ôntudat nemcsak a szépiro-
dalomhan valô jârtassâggal pârosul, attôl fûggetlenûl is
érvényesûlhet.

Jâlics Gyôrgy dr. (Akron, OH) arra szeretné kérni a
kerekasztal-konferenciân jelenlevôket, hogy merjenek mâsok
lenni, mint mâsok, merjenek az amerikaiak kôzôtt is ma-
gyarok maradni. A magyar nyelv sose legyen mâsodrendû,
sose legyen alantos szerepre vagy helyzetbe kényszerûlt.
Gyermekeit azért tarûtotta meg magyarul, mert a magyar
nyelv semmivel sem alâbbvalô, mint az amerikai angol vagy
bârmelyik mâs nyelv. Gyermekeit azért viszi magyar templom-
ba, hogy ott Isten szava is magyarul szôljon hozzâjuk. Es
azért viszi el ôket szinte minden mûvészi magyar elôadâsra
is, hogy halljâk, érezzék a magyar nyelv magasabb szinvo-
nalû, vâlasztékos megnyilvânulâsait is, hogy szinte felvér-
tezze ôket mindenféle kisebbségi érzés ellen.

Vizsolyi Zsuzsanna szerint jô kônyveket kell adni a
gyermekek kezébe magyarul és angolul is. Fel kell hivni fi-
gyelmûket arra, hogy mennyi magyar kivâlôsâg volt és van
a vilâgon, akinek nagysâgât, mint zenei vonalon Kodâlyét
vagy Bartôkét, ôszintén csodâljâk. De arra is fel kell hîvni
a figyelmet, hogy fiataljaink kôzûl sokan nem tudnak tudâ-
suknak megfelelôen elhelyezkedni. Ezek tâmogatâsa cél-
jâbôl valamilyen szervezetet kellene létesîteni.

Darôczy Jôzsefné szerint is valamilyen szervezetet kelle
ne létesîteni vagy megblzni a magyar egyetemi és fôiskolai
hallgatôk tâmogatâsâra, hogy azok âllandôan érezzék a
magyarsâg aggôdô szeretetét. Talân az ôreg cserkészek tes-
tûlete vâllalkozhatna olyan gondoskodâs megszervezésére,
amilyent a Baldwin-Wallace fôiskola hallgatôinak egyik
csoportja élvez.

A gondolât felvetését élénk vita kôveti, amelynek sorân



Nddas Gyula (Chicago, IL), Varga Sàndor, dr. Ludânyiné
Nâdasjulianna tôbb gyakorlati javaslatot is tesz.

Szent Kirâlyi Gyôrgy azt a kérdést veti fel, vajon magya-
rok vagyunk-e vagy csak magyarkodunk. Nagy elismeréssel
szôl a cserkészetrôl, amelynek munkâjâban 16 év ôta vesz részt
és a dr. Papp Gdbor vezetésével mûkôdô clevelandi Magyar
Iskola nevelôi és tanîtôi tevékenységérôl, amelynek kereté-
ben nemcsak magyar ôvoda mûkôdik, elemi iskolai tanîtâs
folyik, banem érettségire elôkészitô tanfolyamok is vannak.
Aztân arra tér râ, bogy egy csoport, amelynek majdnem 20
tagja van, részben a dr. NddasJànos, részben a dr.Papp Gdbor
vezetésével mûkôdô kitûnô szervezeteken belûl tôrténelmi
vagy mâs természetû elôadâsokat szeretne rendezni, gyûlé-
seket akar tartani, kirândulâsokat, kôrutakat kîvân szervez-
ni, bogy ezeken a magyar ôntudatot és ôsszetartâst erôsit-
sék. Elôadâsât azzal a megâllapîtâssal fejezi be, bogy "ha
jô magyarok vagyunk, jobb amerikaiak is lehetûnk".

Havasy Imre papirbôl készitett jâtékot, sajât talâlmâ-
nyât szeretné az érdeklôdôknek bemutatni. Telefonbivâsra
minden magyar szulônek szîvesen âll rendelkezésére.

Luddnyi Andrâs dr. (Ada, OH) az ideâlis kulturâlis
pluralizmus jelentôségét bangoztatja és ôncsonkîtâsnak mi-
nôsîti, ba mâsoknak nem tesszûk lebetôvé azt, amit magunk
el akarunk érni. Befejezésûl a kôvetkezô nyâri egyetemre
hîvja meg a ballgatôsâgot, amelynek tanfolyamai magyar-
sâgtudomânyi ismereteket nyûjtanak.

Jôkay Kinga (Chicago, IL) szerint a magyar és mâs ame-
rikai kisebbségi nyelv tanitâsa nem lebet âllami feladat.

(Somogyi Lél befejezésként elmondott zârôszavai:)

A kerekasztal-konferenciân elbangzottak utân — zâr-
szôként — el kellett mondanom, bogy azt a bizonyos
"nyomâs"-t, az ûn. "peer pressure"-t, a maradéktalanul
csak amerikaivâ vâlâsra késztetô befolyâst, amely a felszô-
lalâsok folyamân gyakran szôba kerûlt, sobasem éreztem.
Magyar nevemet mindig belyesen, vesszôvel basznâltâk és
hasznâljâk. Magyarsdgomat soha fel nem adtam és el sem
hallgattam, természetesnek taldltam. Viszont lâtom, bogy
a fiatalok kôzûl sokan eltûnnek a magyar életbôl, "beolvad-



nak" az amerikai életbe. Hiâba mondjuk, hogy az olvasztô
kemence (a "melting pot") csak mese. Sajnos, tény. Csak
a szavak mâsok, amelyeket ezzel kapcsolatban hasznâlnak,
esetleg a szavak jelentése vâltozott meg. Ez az egyetlen kû-
lônbség. A 40-es és 50-es években igazân az volt az irânyzat,
hogy mindenki beolvadjon, amerikaivâ legyen, mint nem-
zeti vagy népi kisebbséghez tartozô, eltûnjék, a mûltat fe-
lejtse el. Ez a nyomâs azonban az 50-esek végétôl a 70-es évek
elejéig mâr nem volt meg, csak azt akartâk elhitetni, hogy
mivel Amerikâban vagyunk, semmi értelme sincs példâul
magyarsâgunkkal veszôdni, mert azzal nem nyerûnk semmit.
Ez a magatartâs is a "melting pot"-nak megfelelô fogalom
érvényesûlése volt, de mâr egészen mas értelemben, mint
korâbban érvényesûlt. Ez is elmûlt. Legalâbb részben. Most
mâr megvan az a lehetôség, hogy a flatal vâlasszon, ezzel
vagy azzal foglalkozzék.

Én a magyar nyelvet és tôrténelmet vâlasztottam, ezzel
foglalkozom. Ezzel mâr nem beolvadtam, csak az amerikai
vilâgnézetet fogadtam el, amelyhez — mint magyar —
természetesen hozzâ adom a magam részét is. Es magyar-
sâgunk megôrzése szempontjâbôl ez a legkevésbé veszélyes.
Az amerikai mâr nem tôrekszik annak elérésére, hogy fe-
lejtsûk el magyarsâgunkat, de annak megtartâsât nem is
tâmogatja vagy erôsîti.

Kanadâhan egészen mâs a helyzet, mint az Egyesûlt
Âllamokhan, ahol szinte félnek az idegenektôl. A kanadai
elgondolâs szerint mindenkit nemzetiségi alapon kellene
oktatni, mint ahogyan mâr a spanyol eredetûeket oktatjâk.
Érdemes megemliteni, hogy Amerikâban sohasem hoztak
tôrvényt az angol nyelv hivatalos âllamnyelwé nyilvânîtâsâra.
Pedig erre vonatkozôan szavazâs is tôrtént, amelynek folya-
mân azonban az angol nyelv a némettel szemben alig ért el
némi tôhhséget. Az angol nyelv elsôhhsége Amerikâban egye-
dûl 3. peer pressure eredményének kôszônhetô.

Szerintem a Kanadâhan érvényesûlô tôbbnyelvûségi elv
alkalmazâsa lenne itt is helyes. Remélem azonban, hogy a
nâlunk érvényesûlô elv, amely szerint Amerikâban az amerikai
és az angol nyelv az elsô, nem visz bennûnket abba az irâny-
ba, amelyikbe az eurôpaiakat ragadta, kûlônôsen Româniâ-
ban, ahol a magyarokat elnyomjâk. De szâz szônak is egy
a vége: magyar riyelvuriket mindenképpen meg kell ôriznûnk!



Vizsolyi Zsuzsanna:

A KÔZÉPNEMZEDÉK TÔRTÉNELMI HIVATÂSA

A kôzépnemzedék megbeszélésein 1984 november 24-én
az elôadôtermet zsûfolâsig megtôltô hallgatôsâg elôtt — el-
nôkletemmel — Dômotôrffy Zsolt, Harkay Péter (New York,
NY), dr. Jâlics Gyôrgy (Akron, OH), Jôkay-Ihâsz Lajos
(Chicago, IL), Thurner Klâra, Vigh Zsolt (Woodbridge, NJ)és
Zâhony C. Botond vett részt.

A megbeszélések eredményeként megâllapîtâst nyert, hogy
a kôzépnemzedékre és az utâna kôvetkezô fîatalokra hârui
az a tôrténelmi feladat, amely a magyar munka tovâbbvi-
telét jelenti magyar és angol nyelven. Erre a feladatra a szû-
lôi hâzon és a magyar iskolân kîvtil elsôsorban a cserkészet
készît elô és nyûjt môdot. Ez az intézmény gondoskodik a
magyar mûlt ismereteinek âtadâsârôl és a magyar kultûra
megôrzésérôl, âpolâsârôl, de egyben a barâti kapcsolatok
létesîtésérôl is.

Tôbb elôadâsbôl és hozzâszôlâsbôl felmerult az a gon
dolât, hogy jô volna mâr angol vonalon is hallatni szavunkat.
Trianon azért kôvetkezhetett be, mert a kûlfôldi âllamfôket,
politikusokat és diplomatâkat sem angol, sem mâs nyelven
nem tâjékoztattâk helyesen. Az Egyesûlt Âllamokban a po
litikusokat az elnôktôl kezdôdôen a kongresszusi képvise-
lôkig csak angol nyelven lehet tâjékoztatni, ezért fontos,
hogy angol nyelven is megfelelô cikkek jelenjenek meg az
ûjsâgokban és angol nyelvû kônyveket is kiadjanak.

A Katolikus Magyarok Vasâmapja 1985 januârjâtôl
kezdôdôen "New Hungarian American Voices" dmmel an
gol nyelven ûj rovatot indlt, amely magyar politikai, tôrté
nelmi, kulturâlis és kôzérdekû kérdésekkel foglalkozik. Ez
lehetôséget ad a magyar szârmazâsûak részére, hogy kôzôl-
hessék gondolataikat és ismereteiket az olvasôkôzônséggel,
ugyanakkor tâjékoztassâk az angol nyelvû olvasôt.

Az ifjûsâgi konferenciâbôl kifolyôlag megalakult âllâs-
keresô iroda szâmâra cîmeket gyûjtôttek. Mind a fiatalok,
mind a mâr âllâsban levôk dmeit kérték foglaikozâsuk, mun-
kahelyûk és egyetemi végzettséguk megjelôlésével, hogy mi-
nél bôvebb és valôban széles kôrû névjegyzék âlljon rendel-
kezésre.



Javaslatot tettek hirszolgdlati iroda létesitésére s ezzel
kapcsolatosan a magyar elôadôk irodâjânak (a "speakers'
bureau") felâllitâsâra is. Az elôbbinek az lenne a feladata,
hogy az angol nyelvû ûjsâgokban megjelent cikkekre, ha
azokban magyar vonatkozâsû tévedések fordulnak elô, meg-
felelô vâlaszokrôl (letters to the editor) gondoskodjék. Az
utôbbi azoknak a jô elôadôknak és felkészùlt szakemberek-
nek nyilvântartâsâra lenne hivatott, akik amerikai csopor-
toknak magyar politikai, tôrténelmi, gazdasâgi, kulturâlis
és mâs kôzérdekû târgykôrrôl elôadâsokat tudnânak tartani.

Kapcsolatot kell teremteni azokkal a magyar szârma-
zâsûakkal, akik jô âllâsokat tôltenek be, hogy tâjékoztat-
hassuk ôket jôl megîrt és helyes adatokat tartalmazô kôny-
vek, cikkek ûtjân. Politikai vonalon is tegyûnk meg min-
den tôlûnk telhetôt. Clevelandben mâr megalakult a "Young
Hungarian American Republicans" csoportja. Tâmogas-
suk, segîtsûk ôket, de hozzuk létre a "Young Hungarian
American Democrats" csoportjât is.

Hozzâszôlôink azt sûrgették, hogy a politikai és gazda
sâgi élet vezetôit, valamint az egyetemi tanârokat is tâjékoz-
tassuk a magyar tôrténelemrôl s a magyar problémâkrôl.
A cserkészeten belûl jelentôs, hasznos és sikeres munkât vé-
geznek az ôreg cserkészek, akik fôként a kanadai Hamilton-
ban angol nyelven is îrnak, beszélnek a magyar kérdések-
rôl, angol és magyar nyelven irt kônyveket helyeznek el a
kônyvtârakban, hogy a kanadaiakat megfelelô môdon tâjé-
koztassâk. Magyar nyelven folytatjâk cserkész munkâjukat
is. Dîcséretet érdemelnek, mert jô munkât végeznek. Erre
vonatkozôan tovâbbi felvilâgositâsokat lehet kapni Magyarôdy
Szabolcstôl, az ôreg cserkészek vezetô tisztjétôl és a Magyar
Cserkész Szôvetség kôzpontjâtôl.

A megbeszélések folyamân minden elôadâsban és felszô-
lalâsban vezérgondolatként jelentkezett a tâjékoztatâs szûk-
ségessége. Ez elengedhetetlen nemcsak magyarul, hanem
angol, német, spanyol, francia, olaszt stb. nyelven is.

A kôzépnemzedék ôrômmel hallgatta meg dr.Fiedler
Kdlmân felszôlalâsât, aki mint a Chicagôban székelô Lengyel-
Magyar Vilâgszôvetség elnôke, a hagyomânyos lengyel-magyar
barâtsâg jelentôségére mutatott râ s annak âpolâsât a kôzép
nemzedék egyik legfontosabb tôrténelmi hivatâsânak mondta.
Jôkay-Ihdsz Lajos a vasfûggôny môgûl valô nemzetiségek-



kel sûrgetett szorosabb kapcsolatot. (Erre vonatkozô felszô-
lalâsât kûlôn kôzôljûk. A szerkesztô.) Az igazi erô a tôbb-
ségben van, az egyik elôadô talâlô megâllapîtâsa szerint
azonban a lânc csak olyan erôs, mint a benne levô leggyen-
gébb szem.

Tollas Tt'bor, a neves kôltô és a Nyugat-Németorszâg-
ban megjelenô "Nemzetôr" cimû lap fôszerkesztôje, lelke-
sedéssel ùdvôzôlte az ifjûsâgot és a kôzépnemzedéket. Hang-
sûlyozta, hogy az eredményes munkâhoz szûkséges erô, friss
gondolât és lelkesedés mind kûlfôldôn, mind Magyarorszâ-
gon, Erdélyben és a Felvidéken az ifjûsâg és a kôzépnemze-
dék birtokâban van. Felszôlalâsât Vardzssziget (1973) cîmû
versének részletével fejezte be:

S ûjsziilôtt mind, amikor tôrve
elôszôr szôlal magyarul.
Hol a viragos temetôkre
idegen szavak pora hull,
s bol szakadna a lânc ôrôkre,
kôsd ôssze lankadatlanul.

Tenyérnyi orszâg tanîtôja,
szomorû csonka-apasâg,
ha kôzûlûk egy fiad volna
magad îgy szét nem osztanâd.
Ûjjâszûletve, sokszorozva
ifjû szivekben élsz tovâbb.

A kôzépnemzedék tôrténelmi hivatâsâval foglalkozô an-
kéton tôbb értékes hozzâszôlâs is elhangzott. Ezek kôzûl
ki kell emelnûnk dr. Vizsolyi Dâniel felszôlalâsât, amelyben
a jelenlevôk figyelmét a keleti kapcsolatok kiépitésének fon-
tossâgâra hîvta fel. Somogyi Lél azt a végsô kôvetkeztetést
vonta le, hogy a XXIV. Magyar Talâlkozô két ifjûsâgi an-
kétja jô és hasznos munkât végzett, olyan alapokat rakott
le, amelyek joggal kelthetik bennûnk azt a reményt: az 1985.
év a magyar amerikaiak tôrténetében ûj korszakot nyit meg.

A kôzépnemzedék mindvégig nagy érdeklôdést kivâltô
ankétja utân kétségtelen, hogy ez a nemzedék — fôként az
angol nyelvû amerikai kôzvélemény megfelelô tâjékoztatâsa
terén — mâris felkészûlten igyekszik betôlteni tôrténelmi
hivatdsdt.



Jôkay-Ihdsz Lajos (Chicago, IL);

KAPCSOLATAINK MÂS NEMZETISÉGEKKEL

Nekûnk, akik évtizedek ôta emigrâciôban élûnk, renge-
teg alkalmunk adôdott a kôrûlôttûnk élô nemzetiségekkel
valô érintkezésre. Sokunknâl ez elkezdôdôtt mâr 1945 utân,

amikor zârt kôzôsségekben éltûnk az akkori idôk bontalan
menekûltjeivel. A kôrûlôttûnk élô nemzetiségekkel kapcso-
lataink ôriâsi môdon megerôsôdtek 1956 utân. Ekkor ugyanis
minden kommunistaellenes nép a magyarsâgot vette pél-
daképûl és ôrômmel csatlakozott a menekûltek megsegîté-
sébez.

A nagy szovjet lerobanâs ôta negyven év telt el és azôta
egészen ûj nemzedék nôtt fel kôzôttûnk. Ma a nemzetisé
gekkel valô kapcsolatunk a kôzôs sors és az évszâzadokra
visszamenô tôrténelmi bâttértôl fûgg. Ebbe a munkâba a
mi felnôvekvô ifjûsâgunkat is be kell vonni, bogy kapcso-
latot létesitsen a nemzetiségi ifjûsâggal. Ezt a cserkészeten
keresztûl, az iskolâkban és az egyetemeken keresztûl lebet
megtenni.

A nemzetiségekkel kétféle kapcsolatunk van: jô és rossz.
Azokkal a népekkel, amelyekkel — mint a csebekkel, szlo-
vâkokkal, românokkal és szerbekkel — mindig szemben âll-
tunk, meglebetôsen rossz a kapcsolatunk. Ezek ugyanis tud-
jâk, bogy a trianoni fosztogatâst az âldozatok sobasem tud-
jâk elfelejteni. Ha sajât igazsâgunk megvédésérôl van szô,
csakis târgyilagosak lebetûnk velûk szemben minden emôciô
nélkûl. Ismernûnk kell a tôrténelmi tényeket, a belyes
statisztikai adatokat és a megbîzbatô, de sokszor nem magyar
forrâsmunkâkat is. Semmi esetre sem szabad olyan môdon
viselkednûnk, mint abogy ma a Kâdâr-kormâny teszi.

Ôszintén jô barâtaink a lengyelek. A kôzelmûlt esemé-
nyek bizonyîtottâk, bogy a kommunista rendszerrel szem
ben a lengyelek viselkednek legbâtrabban. Ezért nekûnk
szâz szâzalékig pârtolnunk kell szolidarista mozgalmukat.
A vilâgszerte mûkôdô Lengyel-Magyar Vilâgszôvetség a két
basonlô sorsû nép ôsszefogâsânak legjobb példâja a kôzôs
célért.

Ezutân a balti népeket kell megemlîtenûnk. Az esztek,
lettek és litvânok szintén barâtaink. Sôt, az esztekkel és



finnekkel tâvoli rokonsâgban âllunk. A balti népek élete a
szovjet uralom alatt sokkal sanyarûbb, mint a magyarsâgé.
Ugyanûgy, mint Kârpâtaljân, orosz nemzetiségûek betele-
pîtésével akarjâk a hârom kis balti nemzetet megsemmisîteni.

A Kârpât-medencébôl kitelepîtett, avagy kiûzôtt népi
németek (az erdélyi szâszok kivételével) a tôbb szâz éves
egyùttélés hatâsaként szintén rokonszenveznek velûnk. Kû-
lônôsen a bânâti svâbok és a felvidéki cipszerek. Ugyancsak
meglehetôsen jô viszony alakult ki kôzôttûnk és a szovjet alatt
sînylôdô tôbbi nép (az ukrân, a fehérorosz stb.) kôzôtt, mert
mindegyik hihetetlen môdon gyûlôli a szovjet rendszert. A
balkâni népek kôzûl ide szâmithatjuk a kommunistaellenes
horvâtokat és bolgârokat is.

Politikailag ôssze kell fognunk a kommunistaellenes
nemzetiségekkel, ûn. "lobby"-t kell alkotnunk veliik, amin
keresztûl azutân befolyâsolni tudjuk az Egyesiilt Âllamok
politikâjât.

A nem eurôpai szârmazâsû nemzetiségeknek, mint pl.
a spanyol és keleti eredetûeknek és a kûlônbôzô szînes faj-
tâjûaknak mindig hangoztatnunk kell, hogy a szovjet nem
felszabadulâst, hanem elnyomâst jelent és erre a magunk
sorsât kell felhozni példâul.

Széplakijôzsef(Phyllipsburg, NJ):

MAGYAR VONATKOZÂSÛ
EGYETEMI TANULMANYOK

Az elsô kôzlemény a szerzô ôsszeâllitâsâban "A XII. MA-
gyar Talâlkozô krônikdjâ"-r).3k 294-300. oldalân 1973-ban, a
mâsodik XXI. Magyar Talâlkozô krônikâjâ"170-182.
oldalân 1982-ben jelent meg. Az értekezések a zârôjelben
feltûntetett rendelési szâmra tôrténô hivatkozâssal a University
of Microfilm, /ne.-toi (Ann Arbor, Ml) vagy kôzvetlenûl az
illetékes egyetemtôl szerezhetôk be.
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Mester-tételek

az Egyesûlt Âllamokban és Kanadâban

A magyar vonatkozâsû mester-tételek bibliogrâfiai do-
kumentâlâsa rendkîviil fontos a magyarsâgszolgâlat szem-
pontjâbôl. Ezek az egyetemi szintû dolgozatok, a doktori
disszertâciôkkal egyûtt, adhatjâk az alapot a kûlfôldôn élô
magyarsâg felmérésére és tovâhhi tanulmânyok megîrâsâra.
Megîtélésem szerint tôbh szâz dolgozat fekszik az egyetemi
kônyvtârak polcain, amelyeknek felkutatâsa és dokumentâ-
lâsa a mi feladatunk. Ezért kérûnk minden magyart, aki
tud magyar târgyû mester-tételrôl, kôzôlje azt az Ârpâd
Akadémia fôtitkârâval, hogy azokat idônként megjelentet-
hessûk.
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EREDMÉNYEK ÉS BESZÂMOLOK
ZÂRÔNYILATKOZAT

ÛNNEPI KOSZONTO

Régi szokâs, hogy dr. Nâdas Jânos, az Âllandô Titkârsâg
vezetôje, valakit felkér a dîszvacsorân ûnnepi kôszôntô el-
mondâsâra. Ebben az évben dr. Halmos Milân orvosra, a Ka-
tolikus Magyarok Vasârnapjânak kôzkedvelt cikkîrôjâra esett
a vâlasztâs, aki ùnnepi kôszôntôjében a kôvetkezôket mondta;

Halmos Mildn dr. (Youngstown, OH):

EZERSZER NAGYOBB FELELÔSSÉG

Amikor reâm esett az a megtiszteltetés, hogy a kôszôntôt
én mondjam, ôszintén megmondom, zavarban voltam.
Mindnyâjatok môgôtt itt âll a kétnapos konferencia, amelyen
az elôadâsokbôl bôségesen eleget hallhattatok s joggal kér-
dezhetitek, mi szûkség van most a végén még egyre. Én is
pontosan igy gondolkoztam egészen addig, amig mentô
gondolatom nem tâmadt olyan târgyra vonatkozôan, amely
mindenkor idôszerû, amelyrôl soha nem beszélhetûnk ele
get s amely mindnyâjunkat érdekel.

Kezdjûk azzal, hogy ha Isten kegyelmébôl megérjûk a
kôvetkezô esztendôt, a Magyar Talâlkozô 25 éves, negyed-
szâzados lesz. Kôszônet és tisztelet azoknak, akik a Magyar
Talâlkozôk sorozatât elindîtottâk és idâig hoztâk. De tegyuk
mindjârt hozzâ, hogy mindez a munka, amely ezzel egyutt
jârt, semmit, de semmit nem ér, ha nincs, akiknek azt ât-
adjuk.

Orômmel lâtom, hogy a kôzép- és a harmadik nemzedék
képviselôi itt vannak, bar ha tîzszer ennyien lennének itt,
akkor is kevesen lennének. Nos, fiatal magyar testvéreim,
amit mondok, nem nektek szôl, mert ti azzal, hogy itt vagy-
tok kôzôttùnk, kifejeztétek azt, hogy tôbbé-kevésbé vagy
egészen velûnk egyutt éreztek. Érdekel benneteket az, hogy
a magyarsâggal mi tôrténik. Ez a beszéd azokhoz szôl, akik
nincsenek itt, akikhez nem tudunk elérni, de ha el tudnânk
is érni ôket, akkor se mennénk semmire, mert ôk reânk.



ôregekre nem hallgatnak. Râtok, fiatalokra talân hallgat-
nak. Ezért kérlek benneteket, legyetek kis tûrelemmel. Igé-
rem, nem leszek hosszû.

Viharos tôrténelmûnk folyamân nemzetûnket mindig
az mentette meg, hogy mindenkor akadt gyermek, aki az
édesapa kihûlt kezébôl âtvette a kardot, a kaszât, a kalapâ-
csot, az îrôtollat s a nemzet folytonossâgât igy sikerûlt biz-
tosîtani. A nemzet folytonossâga kétféle. Biolôgiai értelem-
ben az egyik nemzedék vâltja a mâsikat, de ettôl még és eb-
bôl még nem lesz nemzet. A mâsik a szellemi folytonossâg
és folyamatossâg, amikor az elôzô nemzedék mindazt a
tapasztalatot, amelyet az elôzô nemzedék — jôt-rosszat
egyarânt — szerzett, âtadja a kôvetkezônek.

Mi az, ami a szellemi folytonossâgot biztosîtja? Minde-
nek elôtt a tôrténelmi mûlt ismerete, a tôrténelmi mûltnak
nem gyalâzâsa, hanem értékelése, nagyjaink tisztelete: pél-
dâjukon hevûlni, hibâikbôl okulni, a nemzeti balsorsbôl
ugyancsak tapasztalatokat szerezni. Ez az egyik. De még
annyi mâs. Nyelvûnk, kultûrânk, nemzeti eszményeink,
nemzeti eszményeink ideâljai, hovatartozâsunk, a nemze-
tûnktôl elszakîtott és a nemzettesttôl tâvolesô, idegen ura-
lom alatt élô véreinkkel valô tôrôdés és milliô egyéb. Mind-
ezt ki veszi ât? Hol van az a kôvetkezô nemzedék, amelyik
erre hivatott?

Fiatal magyar testvéreim! Ebben a mai ûj hazânkban
minden nemzetiségnek, amelyikbôl bôségesen van, megada-
tott az a lehetôség, hogy kultûrâjât, nyelvét, sajât nemzeti
azonossâgât, gyôkereit kutassa és megôrizze. Tudjuk nagyon
jôl, hogy vannak szâmarânyban kicsiny nemzetiségi cso-
portok, amelyek ennek ellenére ôriâsi befolyâst gyakorolnak
az orszâg politikai irânyîtâsâra. Hol vagyunk mi, magyarok
ettôl? Nos, fîatal magyar testvérem, itt a vâlasztâs elôtted.
Van kôzôttetek, aki azt mondja, mit érdekel engem, mit
magyarkodjam én? Itt szûlettem ebben az orszâgban, itt
nôttem fel, ide akarok betelepedni, ebbe a kôrnyezetbe. Itt
akarom a vagyonomat megszerezni. Ez mind szép, mind
nagyszerû és pompas, de ettôl még nem leszel magyar. Azt
is megteheted: elfelejted anyanyelved, megtagadod neved,
tôbbet magyarok kôzé nem mégy, mert lenézed ôket.

Tanulj mâr a népek példâjâbôl. Tudjuk, hogy a magyar
teher viselése nehéz. Mi ôregek vagyunk. At kell adni fo-
lyamatosan, sôt egyszer véglegesen azt a terhet, amelyet ed-



dig apdink viseltek, viseltek az otthoniak és viseltûnk itt mi is.
Miutân a nemzet folytonossâga szellemi sîkon és biolô-

giai sîkon egyarânt veszélyben forog, mert a nemzet nem
szaporodik és a nemzettudat, a magyarsâgtudat âtadâsa
otthon majdnem a nullâval egyenlô, itt pedig magunk âssuk
a magunk sîrjât, elôszôr csak a nyelv halkul el, s utâna any-
nyi minden mâs: mi lesz a magyarbôl?

Higgyétek el, a magyar teher elviselése nehéz, nem jâr
érte fizetség, kitûntetés, vâllveregetés, jutalom, érem a
melledre. Nem! Birâlatot még elôbb kapsz! S ennek ellené-
re vâllalnod kell ezt a terhet, mert vâllaltâk apâid, dédapâ-
id, ôsapâid évszâzadokon keresztûl a magyar teher viselését.

Mi, ôregek, nem akarjuk nektek megmondani, hogy mit
hogyan tegyetek. A ti dolgotok lesz, hogy azt hogyan ala-
kitjâtok. Azt azonban nem rendeikezésként, de testamentum,
végakarat gyanânt râtok kell hagynunk, hogyha egyszer a
magyar teher viselését elvâllaljâtok, emlékezzetek arra, hogy
a magyar nemzet irânt mindenkor tôrhetetlen hûséggel,
meg nem alkuvô szeretettel viseltessetek és nemzetûnk ellen-
ségeivel soha, de soha ôssze ne ôlelkezzetek. S utâna bebi-
zonylthatjâtok, hogy ti jobban tudjâtok hordozni a magyar
terhet, jobhan el tudjâtok végezni a râtok vârô feladatokat.
Sokkal jobb helyzeti energiâval rendelkeztek, mint elsô-
nemzedékes apâitok, akik idegenként érkeztek ide és ôrôkké
emigrânsok maradnak. Ti itt nôttetek fel, itt nevelkedtetek.
A ti felelôsségetek a nemzet folyamatossâgânak fenntartâsâ-
ban tehât ezerszer nagyobb!

Mutassâtok meg, hogy kik vagytok. Vegyétek vâllaitokra
a magyar teher viselését! Csinâljâtok jobban, kûlônbûl, mint
mi, ôregek csinâltuk!

Segltsen ebben a jô Isten benneteket!

ÉRMEK ÂTADÂSA A DISZVACSORÂN

Az ûnnepi diszvacsora végén, a kôszôntôk és ûdvôzlô
beszédek elhangzâsa utân az Ârpâd-pâlyâzatok bîrâlô
bizottsâgânak elnôke, dr. Somogyi Ferenc felkérte dr. Nàdas
Jânost, a Magyar Talâlkozôk Âllandô Titkârsâgânak ve-
zetôjét, hogy a Magyar Târsasâg fôtitkârâval, Varga Sândorral
egyiitt

dr. Incze Lajos (Lewiston, ME) îrônak.



Kirchmayer Istvân (Forest Hills, NY) îrônak,
Kûr Csaba (Warren, OH) szobrâszmûvésznek,
Makk B. Imre (Honolulu, HI) festômûvésznek

ûnnepélyesen adja ât a nekik korâbban odaitélt Arpâd-
érmeket. Ez a kôzônség lelkes tapsa kîséretében folyt le.

A XXII. TUDOMÂNYOS, IRODALMI ÉS MUVESZETI
ÂRPÂD-PÂLYÂZATOK NYERTESEI

ARANY ÂRPÀD-ÉRMET NYER T:

Biringer P. Pâldr. (Toronto, Ont., Kanada) "Large Mag-
netic Frequency Chargers" c. szaktanulmânya,

Borbâs Kdroly (Toronto, Ont., Kanada) Mindszenty
Jôzsef bîboros életérôl készitett diapozitîv-sorozata,

vitéz Bôcsay Zoltdn (Rocky River, OH) "Vâzlatos ma
gyar tôrténelem" c. tankônyve,

Csernohorszky Vilmos dr. (Mûnchen, Németorszâg)
"Erkôlcs és politika" c. tanulmânysorozata,

Erdey Sdndor (Mûnchen, Nyugat-Németorszâg) "A
recski tâbor rabjai" c. kônyve,

Haldszi Ldszlô (Détroit, MI) énekmûvészete,
Hampelné Tallôs Kitty (Lakewood, OH) illusztrâciô-

sorozata,

Haralyi Fejér Pdl (Mount Clemens, MI) "Time in
Dynamic Geometry" c. szaktanulmânya,

Horvdth Ldszlô (Summit, NJ) "Cantata Hungarica" c.
zeneszerzeménye,

Noël Péter (Edmonton, Alberta, Kanada) "Elektron-
kôtések" c. szaktanulmânya,

Ormai Jdnos (Rocky River, OH) "A régi Budapest" c.
olajfestménye,

Rodenas, Paula (Merrick, NY) "The de Némethy Years —
One Man's Influence on American Riding", c. mûve.

Tuba Istvdn dr. (Pittsburgh, PA) "International Congress
on Technology and Technology Exchange — Technology
and the World around Us" c. kiadvânya,

Vaszary Gdbor (Lugano, Svâjc) "Das Feigenblatt ist ab"
c. regénye.



EZÛST ÂRPÀD-ÉRMET NYERT:
Ambrosy Anna (Adelaide, Ausztrâlia) "New Lease on

Life" c. szociolôgiai tanulmânya,
Németh Gyula (Yonkers, NY) "Pannonia sacra, Sabaria

sacra" c. nyelvészeti tanulmânya,
Tôth Lajos (Glendale, CA) "Négy magyar karâcsonyi

ének vegyes karra" c. zenemûve.

BR ONZ ÂRPAD-ÉRMET NYER T:

Domonkos Mikô Maria (Toronto, Ont., Kanada) "Fel-
tâmadâs" c. novellâja,

Pénzes Jdnos (Adelaide, Ausztrâlia) "Szeretem e nap-
sûtôtte fôldet" c. tôrténeti tanulmânya,

Tarnê Lévay Pâlma (Valencia, Venezuela) "Anyag,
fenség, élet" c. verskôtete.

APÂLYÂZA TOKON ÛJBÔL SIKERREL VETTRÉSZT:

Baranchi Tamâska Endre (Sarasota, FL) "Barancs",
Domokos Sdndor (Winniped, Man. Kanada) "Knowledge

and Understanding",
Ling Gyula (Ottawa, Kanada) "Ilyen kicsi a vilâg",
Négyesy Irén (Smithville, OH) "Tûzvirâg",
Szabô Magda (Oakland, CA) "Holtomiglan, holtodiglan",
Vindis Zoltdn (Adelaide, Ausztrâlia) "Versem az élet,

II. rész" cîmû pâlyamûvével.

AZ ÉV MAGYARJA

Pulvdri Kdroly dr. (Washington, DC) okl. elektromér-
nôk, aki 1949 ôta a Catholic University of America nyil-
vânos rendes tanâraként mûkôdôtt, jelenleg annak "professor
emeritus"-a, mintegy 50 szabadalommal rendelkezik s fôleg
a ferroelektromossâg alapvetô kutatôjaként vilâgszerte is-
meretes. Minden igaz magyar vigy lelkes és âldozatos tâmoga-
tôja. (Életrajzât lâsd "Az Arpâd Akadémia tagjainak tevé-
kenysége" cîmû, 1982-ben megjelent kôtet 290-291. oldalân.)

AZ ÉV MAGYAR CSALÂDJA

Jdlics Gyôrgy dr. (Akron, OH) és felesége, Mesterhdzy



Anikô ôtgyermekes csalâdja. Mind az 5 gyermek — Ferenc,
Miklôs, Lâszlô, Imre, Jôzsef — tôkéletesen beszél, ir és olvas
magyarul, gyakran szerepel magyar târsadalmi és kôzmû-
velôdési események mûsorân is.

AZ EV MAGYAR SZERVEZETE

cîmmel a XXIV. Magyar Talâlkozô a ft. Dengl Miklôs,
O.F.M. szerkesztésében meginditâsânak 90. évfordulôjâhoz
érkezett Katolikus Magyarok Vasâmapja cimû magyar nyelvû
hetilap fenntartô testiiletét tûntette ki.

A FENYKEPKIALLÎTÂSON

a legjobb kép cîmét Deâk Ferenc (New York, NY) "Ôreg
bânyâsz" c. felvétele nyerte el.

Afekete-fehér felvételek kôzûl Saâry Éva (Lugano, Svâjc),
Incze Lajos dr. (Lewiston, ME) és Maczky Ldszlô (Nyugat-
Németorszâg) felvétele ebô dijat, Szent-Ivânyi Gâbor dr.,

Incze Lajos dr. és Maczky Lâszlô felvétele mdsodik dijat,
Maczky Ldszlô és Dedk Ferenc felvétele pedig harmadik
dijat nyert.

A szines felvételek kôzûl Magyarôdy Szilvia (Hamilton,
Ont., Kanada), Buza Gyôrgy (Bay Village, OH) és Vas Albert
(Lakewood, OH) felvétele elsô dijat, Deâk Klâra, Szent-Ivânyt
Gâbor dr., Incze Lajos dr. és Kovâcs G. felvétele mdsodik
dijat, Deâk Ferenc, Incze Lajos dr. és Vas Albert felvétele
pedig harmadik dijat nyert.

ÔSSZEFOGLALÔK JUTALMAZÂSA

A XXIV. Magyar Talâlkozô két ifjûsâgi ankétjân el-
hangzott elôadâsok és felszôlalâsok ismertetésére hirdetett
pâlyâzatra benyûjtott 49 pâlyamû kôzûl a bîrâlô bizottsâg
javaslata alapjân a Magyar Târsasâg elnôksége

Darôczy Zsuzsanna (Fairview Park, OH),
Gtwjbdr dam (Cincinnati, OH),

Jôkay Kinga (Chicago, IL),
Szent Kirâlyi Gyôrgy (Lakewood, OH)



ôsszefoglalôjât, illetôleg ismertetését 100-100 $ jutalomdijjal
tûntette ki.

BESZÂMOLO

A XXIV. Magyar Talâlkozô november 25-én, vasâmap
délelôtt 9 ôrai kezdettel tartotta meg zârôûlését, amelyen
dr. Nddas Jdnos elnôkôlt és szâmolt be a rendezés munkâ-
latairôl, az egész éven ât folytatott levelezésrôl, valamint
a felmerult kôltségekrôl.

A tovâbbiakban a vilâg minden tâjârôl érkezett ûdvôzlô
tâviratokat és leveleket mutatta be. Az utôbbiak kôzûl kû-
lônôsképpen kettôt emeit ki: dr. Habsburg Ottôét, az utol-
sô magyar trônôrôkôsét és Reagan Ronaldét, az Egyesûlt
Âllamok elnôkéét.

Ottô kirdlyi herceg levele tulajdonképpen kôszônet "A
XXllI. Magyar Talâlkozô krônikâjâ"-ért és a "The Unmaking
of Peace" cîmû tanulmânyért, megâllapitâsai azonban tevé-
kenységiink értékét is kellôképpen hangsûlyozzâk, ezért jo-
gos bûszkeséggel idézhetjûk.

OBERBAYERN

1984 oktôber 12-én

Kedves dr. Nâdas!

Nagyon kôszônôm, hogy ezûttal is elkûldte nekem az
Arpâd Akadémia évkônyvét. Valôban bûszke lehet erre a
kivâlô publikâciôra. Kûlôn kôszônôm, hogy a "The Unmaking
of Peace" cîmû tanulmânyt is mellékelte — kitûnô és objektiv
ecsetelése a Trianon-i békediktâtum kôvetkezményeinek. Csak
rôviden tudtam beleolvasni, és ilyenkor sajnâlom igazân, hogy
rengeteg elfoglaltsâgom nem engedi meg, hogy tôbb idôt
forditsak olvasâsra. Ôrômmel lâtom, hogy ez mâr egy mâsodik
kiadâs; ez is mutatja aktualitâsât egy olyan korszakban,
amikor vilâgszerte az emberi és fôleg a kisebbségi jogokat
târgyaljâk.



Ismételt kôszônettel és legjobb kîvânsâgaimmal tovâbbi
munkâjâhoz, rv

\ \ szîvélyes ûdvôzlettel,

Habsburg Ottô

Reagan elnôk sorai szerint szervezetûnk annak a gaz-
dag nemzetiségi vâltozatossâgnak szerves része, amely kôz-
mûvelôdésiink kialakulâsâhoz is hozzâjârul és îgy Amerika
megerôsôdése szempontjâbôl lényeges. Értékes elgondolâ-
sainkkal nemcsak magyar ôseink gazdag ôrôkségét ôrizzûk,
hanem ezzel egyidjûieg azoknak az eszméknek szolgâlatât
is elôsegîtjûk, amelyeknek megvalôsitâsa céljâbôl ezt az or-
szâgot megalapitottâk. Az elnôk megâllapitâsa szerint mi,
akik szûlôfôldûnkôn a zsarnoksâg lidércnyomâsât éreztûk,
kûlônôsképpen értékeljûk azt a szabadsâgot, amelyet itt min-
denki élvez. Helyesli a szervezeteknek azt a tôrekvését, amely
a mienkhez hasonlôan sokféleképpen igyekszik hozzâjârul-
ni Amerika jôlétének megalapozâsâhoz. Nancyvel egyûtt
legjobb kivânsâgait kûldi a kôvetkezô évek eredményességé-
hez is.

THE WHITE HOUSE

Washington

November 16, 1984

I am very happy to extend warm greetings to ail who are
gathered for the annual convention of the National Fédéra
tion of Hungarian Americans.



Your organization is part of the rich ethnie diversity that
enhances our culture and is so essential to America's strength.
Through your many worthwhile cultural programs, you
help to preserve the rich héritage of your Hungarian fore-
bears while simultaneously encouraging dedication to the
ideals upon which this nation was founded. Having witnessed
the nightmare of tyranny in your native land, you have a
spécial appréciation of the freedoms which ail too many of
us take for granted. I applaud the efforts of organizations
like yours which contrihute in so many ways to the well-
being of America.

Nancy joins me in sending hest wishes for every success
in the years ahead.

Az Egyesûlt Âllamok elnôkétôl érkezett ûdvôzlô levéllel
kapcsolathan dr. NddasJdnos megemlîti azt a sikert is, amelyet
az Ârpâd Akadémia képzômûvészeti osztâlyânak rendes tag-
ja, Makk Imre (Honolulu HI) aratott, amikor Reagan elnôk a
Fehér Hâzhan fogadta, hog^ âtvegye tôle azt az olajfest-
ményt, amelyet rôla alkotott. Ez a fogadâs az Amerikai
Magyarok Orszâgos Szôvetsége elôkészîtésének eredménye-
ként tôrtént. Makk Imre az egész amerikai magyarsâg nevé-
ben nyûjtotta ât kitûnô festômûvészeti alkotâsât. Reagan
elnôk elismerô szavai és sorai azonban, amelyeket Makk
Imréhez, feleségéhez, Makk Évdhoz és fîâhoz, ifj. Makk
Imréhez intézett, nemcsak ezért jogositjâk fel a Magyar Ta-
lâlkozôt a siker megemlîtésére, hanem azért is, mert a Magyar
Talâlkozô a Makk-csalâd mindhârom tagjânak egy-egy al
kotâsât arany Arpâd-éremmel tûntette ki. Az Ârpâd Aka
démia mûvészeti fôosztâlya keretében mûkôdô képzômûvé
szeti osztâlynak is mindhârman tagjai. Szîvbôl kivânjuk, hogy
Makk Imre és csalddja még sok hasonlô sikert arasson.

Ide kell sorolnunk Makk Éva sikerét, amelyet a first lady
portréjânak megfestésével és kûlôn kihallgatâson tôrtént
ûnnepélyes âtadâsâval ért el mindnyâjunk jogos bûszkeségére.



Makk Imre festményének âtadâsa a Fehér Hâzban.
Balrôljobbra: ifj. Makk Imre, Makk Éva, Makk Imre, môgôtte balrôl Pdsztor Ldszlô.

Nagy ôrômmel emlîthetjûk meg — folytatta dr. Nâdas
Jânos elnôk — azt a pâradan sikert is, amelyet Petry Béla
(Maitland, FL) épîtészmérnôk, festômûvész, az Ârpâd
Akadémia rendes tagja ért el "ex libris"-einek vilâghlre utân
"Szîvekbe rajzolt meséi" cîmû kôtetével, amely 1983-ban
a Magyar Talâlkozô (Kongresszus) Ârpâd-pâlyâzatân arany
Ârpâd-érmet nyert, s amely 1984-ben mâsodik bôvîtett ki-
adâsban jelent meg. Sikerét csak megtetézte, hogy Reagan
Ronald, az Egyesiilt Âllamok elnôke, Petry Béldt, a deb-
receni, majd bostoni egyetem volt tanârât, mûvészi telje-
sîtményeinek elismeréseként arany éremmel ("Award of
Merit"-tel) tûntette ki. Az 1984 augusztusâban megrendezett
"XX. International Ex Libris Congress" alkalmâbôl az
A.M. da Mata Miranda szerkesztésében kiadott "Ex Libris
Artists" hetedik kôtete 5 nyelven hâromoldalas ismertetést
kôzôlt Petry Béla mûvészetérôl, amellyel igen jelentôs mér-
tékben ôregbitette egyetemes magyarsâgunk jô hîrnevét. Neki
is ôs'zintén kivânjuk, hogy még sok hasonlô sikert érjen el.



Kétségtelenûl eredményként kell elkônyvelnûnk annak
a tôrténeti bizonyîtéknak felfedését is, amely arrôl tanûsko-
dik, hogy az alsô-ausztriai Melk vârosa, 975-ben még Magyar-
orszâg hatârvâra volt. Ez a vâros a Duna jobb partjân a régi
magyar hatârtôl messze nyugatra, a maitôl még messzebbre
esik. Hîres apâtsâgânak kapujân mârvânytâbla hirdeti a
tôrténeti tényt, hogy a helység neve a rômaiak idejében
Namare volt, késôbb pedig (970) Castrum Ferreum lett.
Mâs forrâsbôl tudjuk, hogy a magyar hatârvârost I. Lipôt
babenbergi herceg foglalta el, aki 985-ben templomot épit-
tetett oda. A babenbergiek 1101-ig laktak a vârban. A hîres
melki bencés apâtsâgot a Duna felett 57 méter magasan
allô sziklân 1089-ben alapîtottâk és az emléktâbla felirata
szerint 1736-ban épitették ûjjâ. Az emléktâblârôl a mellé-
kelt felvételtFerenc dr., az Ârpâd Akadémia rendes
tagja készîtette és kûldte el, hogy azt "régi dicsôségiink"
beszédes tanûbizonysâgaként kôzôlhessûk.

• i'! . •

^îTtlf<r Çîiromf

ic àlr«tc TtKNcrta^^ai^Mi

romt^hf Namart,

^pofcr C^STR^ MîJRKK V<|70-

C^iciuburçu ^cr Itu^atn

ircbcrr.uiu^

Hit» U0|

"ilHici su \(m iirMi



Nem hagyhatjuk szô nélkûl azt a beszâmolôt sem, ame-
lyet Sujdnszky Jenô, a "Magyar Szabadsâgharcos Szôvetség
Franciaorszâgi Szervezeté"-nek elnôke kûldôtt el hozzânk.
E szerint ugyanis Sujdnszky Jenô kezdeményezésére Kâdâr
Jânos franciaorszâgi lâtogatâsâval kapcsolatban 1984 oktô-
ber 15-én a francia lapokban — tôbb esetben helyeslô ész-
revétellel — tiltakozô nyilatkozat jelent meg, amely arra
hivta fel a figyelmet, hogy Kâdâr Jânos meghîvâsâval és
fogadâsâval "Franciaorszâg elcsûggeszti azokat, akik az egy-
pârtrendszeres diktatûra ellen a demokrâcia eszméjének
védelmében harcolnak".

ZARONYILATKOZAT

Az 1984 november 23-ân, 24-én és 25-én az ohiôi Cleveland
vârosâban megrendezett XXIV. Magyar Talâlkozô (Magyar
Kongresszus) a legidôszembb magyar sorskérdésekkel fog-
lalkozott.

1. A Magyar Kongresszus elsôsorban azt âllapîtotta meg,
hogy a szabad fôldôn élô magyarsâg vâltozatlanul tovâbb
klvân kûzdeni a.) Magyarorszâgnak a szovjet rabsâgbôl valô
felszabadîtâsâért, b.) a megszâllt terûleteken szenvedô magyar
véreink emberibb életéért, és c.) a szabad vilâg magyarsâ-
gânak fokozottabb ôsszefogâsâért.

2. A Magyar Kongresszus kérô szôval fordul a magyar
egyhâzakhoz, kôvessenek el mindent az ôrôk magyar eszmék
ébrentartâsa érdekében és az idegen befolyâs ellen fôleg az-
zal, hogy az ifjûsâgot megfelelô magyar szellemû iskolai ne-
velésben és magyar nyelvoktatâsban is részesîtik.

3. Magyarul beszélô fiatalsâg nélkûl nincs magyar jôvô.
Ezért minél tôbb magyar cserkészcsapat, magyar nyelviskola,
magyar ifjûsâgi és sportegyesûlet létesitése szûkséges.

4. Ifjûsâgunkat, elsôsorban a kôzépnemzedéket minden
magyar szervezetnek haladéktalanul elô kell készitenie arra,
hogy a magyar jôvô feladatainak elvégzését âtvegye.

5. A Magyar Kongresszus ôrômmel âllapîtotta meg,
hogy a kôzépnemzedék nemcsak tudatâban van hivatâsâ-
nak, a magyar egyhâzak, iskolâk, egyesûletek fenntartâsâra
és magyar jelleguk tovâbbi megôrzésére vonatkozô kôtele-



zettségének, hanem arra is kész, hogy tôrténelmi feladatât
bârmikor âtvegye.

6. A Duna-medence jôvôjének kérdésével foglalkozô
elôadôk sajnâlattal âllapîtottâk meg, hogy az ûn. utôdâl-
lamokban az ifjûsâgot olyan tûrelmetlen és gyûlôlkôdô
szellemben tanitjâk és nevelik, amilyenben a kôlcsônôs
megbékélés és egymâsra talâlâs jelenleg alig érhetô el. Ennek
ellenére a magyarsâgnak tovâbbra is a tôrténelmi Magyar-
orszâg tûrelmes magatartâsânak felemelô példâjât kell kô-
vetnie.

7. Az egyre nagyobb nehézségekkel kûzdô magyar sajtô
tâmogatâsa a hetilapokra és folyôiratokra tôrténô elôfizeté-
sekkel és hirdetések minél gyakoribb kôzlésével: fennmara-
dâsunk egyik legfontosabb feladata.

8. A magyar kônyv nyelvunk fennmaradâsât és hagyo-
mânyaink ôrzését biztosîtja vagy igazsâgunkat hirdeti. Ki-
adâsât és terjesztését ezért nemzeti érdeknek és magyar kûl-
detésnek kell tekintenûnk. Vâsârlâsa és ajândékba adâsa
mindenkinek legelemibb kôtelessége.

9. Az évenként megismétlôdô magyar kônyv-, képzô-
és iparmûvészeti, fénykép- és bélyegkiâlhtâsok irânt egyre
nagyobb érdeklôdés mutatkozik. A kiâllitôk messzemenô
tâmogatâsa is jôl felfogott magyar érdek.

10. Az 1985 november 28 és december 1 kôzt sorra ke-
rûlô XXV. jubileumi Magyar Kongresszus a szabad fôldôn
élô magyarsâg ûjabb nemzeti feladatainak vâllalâsa és kez-
dete lesz.

A XXIV. Magyar Kongresszus kôszônetet mond minden
kôzremûkôdô, részt vevô tagjânak, tâmogatôjânak, fôként
azoknak, akik tâvolabbrôl jôttek s igy komoly anyagi âldozatot
hoztak, tovâbbâ a hîrkôzlô szervek vezetôinek és munkatârsai-
nak, akik magyarsâgunk érdekeit ûjbôl megértôen szolgâltâk.

Clevelandben, az Ûr 1984. évének december hô 8. napjân.

Dr. NàdasJânos,
a Magyar Kongresszus

Rendezô Bizottsâgânak elnôke

1450 Grâce Avenue,

Cleveland, OH 44107, USA



PARHUZAMOS ÛLÉSEK

AZ AMERIKAI MAGYAROK ORSZÂGOS SZÔVETSÉGE

1984 november 23-ân, pénteken délelôtt 9 ôrai kezdettel
az 1984 jûnius 7-én, a pennsylvaniai Pittsburghben ideig-
lenesen megalakult és Pennsylvania âllam illetékes szervénél
mâr bejegyzett "Amerikaï Magyarok Orszdgos Szôvetsége" (a
"National Fédération of American Hungarians") tartotta
megelsô kôzgyûlését, amelyen dr. NddasJdnos elnôkôlt.

Az elnôk ûdvôzôlte a megjelenteket, a kôzgyûlést meg-
nyitotta s a jegyzôkônyv vezetésére Balogh Sdndor ideiglenes
fôtitkârt kérte fel. Vtgh Zsolt, az Igazgatôsâg ideiglenes el-
nôke felolvasta Reagan Ronald elnôk ûdvôzlô levelét.

Pdsztor Ldszlô ideiglenes ûgyvezetô elnôk bemutatta azoknak a
kikûldôtteknek megbîzôleveleit, akik 15 âllam 43 magyar
egyhâza vagy magyar szervezete, egyesûlete képviseletében
jelentek meg a kôzgyûlésen. Harkay Péter ideiglenes pénz-
târos az 1984 jûnius 7 ôta felmerult bevételekrôl és kiadâ-
sokrôl szâmolt el. 2,594.64 $ bevétellel szemben 1,195.15 $
volt a kiadâs, a pillanatnyilag meglevô vagyon tehât 1,399.49 $
Az elszâmolâst a kôzgyûlés az ellenôrôk jelentése alapjân
egyhangûlag elfogadta s a pénztârkezeléssel kapcsolatban
szokâsos felmentést megadta.

Dr. Nddas Jdnos elnôk felkérésére Pdsztor Ldszlô ideig
lenes ûgyvezetô elnôk indokolta, hogy miért lett és miért
van szûkség az Amerikai Magyarok Orszâgos Szôvetsége
megalakulâsâra. Hangsûlyozta, hogy az Amerikai Magyar
Szôvetség 1981-ben megtartott orszâgos kôzgyûlésén olyan
szabâlytalansâgok tôrténtek, amelyek a Szôvetség 1906 ôta
ôrzôtt szellemével ellenkezô felfogâst vallô vezetôket juttatott
élre, akik kôzûl sokan hajlandôsâgot mutatnak arra, hogy
Magyarorszâg jelenlegi kormânyzatâval egyûttmûkôdjenek.
Az elkôvetett szabâlytalansâgok kikûszôbôlése céljâbôl per
induit, amely azonban a kîvânt eredményt nem hozta meg,
ezért a bîrôsâgi dôntést a felperesek megfellebbezték. A
fellebbviteli bîrôsâg a kérdéssel érdemben még nem foglal-
kozott, az amerikai magyarsâg érdekeinek szolgâlata viszont
azt kîvânja, hogy a fellebbezéstôl fûggetlenûl is legyen olyan



mûkôdôképes orszâgos szervezet, amely az amerikai magyar-
sâg tûlnyomô tôbbségét jogosan és intézményesen képviselheti.

Tôbb hozzâszôlâs elhangzâsa utân dr. Lengyel Alfonz
részletesen ismertette az alapszabâly tervezetét, amelynek
végleges elkészitésére a kôzgyûlés kûlôn bizottsâgot kuldôtt
ki. Pdsztor Ldszlô észrevételei utân az elnôk javaslatâra a
môdosîtott ûjabb tervezetet îrâsban is kikûldik a Szôvetség
tagjainak, hogy azok a végleges elfogadâst megelôzôen még
megtehessék esetleges môdosîtô javasiataikat.

Dr. Simonfay Ferenc az Orszâgos Szôvetségen belûl kû
lôn kûlûgyi bizottsdg szervezésére tett javaslatot. Javaslatât
tûzetesen indokolta, a kûlûgyi bizottsâg munkakôrét és fel-
adatât pedig részletesen ismertette. Azokat a kivânalmakat
is felsorolta, amelyeket a bizottsâg tagjainak megvâlasztâ-
sânâl vagy kijelôlésénél gondosan figyelembe kellene venni.

Sdndor Andrdsnak, az iskolaûgyi bizottsâg elnôkének
minden szempontra kiterjedô jelentését Pdsztor Ldszlô ideig-
lenes ûgyvezetô elnôk mutatta be. Ezt kôvetôen ugyanô tett
részletes javaslatot a kûlônbôzô bizottsdgok megalakitâsâra
s azok vezetôinek (elnôkeinek) megvâlasztâsâra, végûl a
zârônyilatkozat kiadâsâra.

Dr. Fiedler Kdlmdn a jelôlô bizottsâg egyhangû hatâro-
zata alapjân az orszâgos tisztségek betôltésére tett javasla
tot. Elôterjesztését a kôzgyûlés egyhangûlag elfogadta. Ennek
alapjân az ûj orszâgos tisztikar a kôvetkezô lett:

orszdgos elnôk: dr. Nddasjdnos
tiszteletbeli elnôkôk: ft. dr. Irdnyi Ldszlô, Sch.P., a

kûlfôldi katolikus magyarok pûspôke, fôt. Âbrahdm Dezsô,
a Magyar Amerikai Reformâtus egyhâz pûspôke, nt. Bertalan
Imre, az Amerikai Magyar Reformâtus Egyesûlet orszâgos
elnôke, ft. Hites Kristôf, O.S.B., a Csehszlovâkiai Magyarok
Nemzeti Bizottmânyânak orszâgos elnôke és Szabô Jdnos, a
William Penn Egyesûlet orszâgos elnôke,

orszdgos tdrselnôkôk: Bodndr Gdbor, a Cserkész Szôvetség
ûgyvezetô elnôke, Fazakas Ferenc, az Egyesûlt Magyar Alap
orszâgos târselnôke, Vtgh Zsolt, az Igazgatôsâg volt elnôke
és dr. Vizsolyi Ddniel (OH),

az Intézô Bizottsdg elnôke: Pdsztor Ldszlô (Washing
ton, DC),

orszdgos fôtitkdr: Prof. Balogh Sdndor (Greenbush, NY),
orszdgos alelnôkôk: Bene Gabriella (MA), nt. Csordds



Gàbor (NY), dr. Fiedler Kdlmân (IL), Makk Imre (HI), dr.
TôrôkZoltdn^GA), ft. Vitéz Bân, O.F.M. (OH),

pénztâros: /farÂay Peier (New York, NY),
ellenôrôk: Kemenes Mdtyds (KY), dr. Lengyel Alfonz

(PA), Szegedi Dénes (NJ) és Viczidn Zsuzsanna (New
York, NY),

jogtandcsos: Karlowitz Béla (PA),

az Ifjûsdgi Bizottsdg elnôke\ Vizsolyi Zsuzsanna (OH),

orszdgos igazgatôk: Bdcskai Harsdnyi Béla (PA), ft.
Bolvdry Pdl (PA), Drescher Lajos (OH), Duska Helen (NJ),
Filer Andrds (WI), Erdélyi Jôzsef (IL), dr. Fabô Imre (OH),
Fôldvdry Margit (NY), Hdmos Ldszlô (NY), Horvdth Rudi
{^Y), Jôkay Lajos (IL), Jurasits Jdnos (IL), Kocsondy Zoltdn
(MI), Kôrôsmezey Sdndor (PA), dr. Mindel Herbert, (NT),
dr. Nddas Rôzsa (OH), nt. Novdk Miklôs (PA), dr.
Rabcsdk Béla (NC), nt. Rôczey Barnabds (NJ), Sdndor
Andrds (NJ), Sdndor Gyôngyvér (NJ), dr. Simonfay
Ferenc (NY), ft. Somos Jôzsef (MO), Stirling Gyôrgy
(VA), Szarka Lajos (PA), dr. Szécsei Sdndor (GA), dr. Szent-
miklôsy Éles Géza (OH), Tdtray Gdbor (CA), Tôth Ldszlô
(CO), Varga Pdl (IL), dr. Wass Albert {FL),Zdgon Lajos (CA),

tiszteletbeli igazgatôk: Csôka Jenô (MA), dr. Fûry Lajos
(FL) és Horvdth Sdndor (NJ).

Az egyhangûlag megvâlasztott orszâgos tisztikar és az
igazgatôsâg nevében dr. Nddas Jdnos elnôk mondott kôszô-
netet, aki a kôvetkezôket hangsûlyozta:

Pdsztor Ldszlô rôviden ismertette mâr azokat az okokat,
amelyek miatt az Amerikai Magyarok Orszâgos Szôvetsé-
gét életre hivtuk. Mint az elôbb megvâlasztott elnôk, csak
azt szeretném ismételni, amit megnyitômban is emlîtettem,
hogy tudniillik Szôvetségûnk azt a munkât akarja folytatni,
amelyet nagynevû elôdeink, fôt. dr. Béky Zoltdn, fôt. Gyôrgy
Arpdd ésft.dr. Irdnyt Ldszlô pûspôkôk végeztek. Ez a munka
egyfelôl az Amerikai Egyesûlt Allamok magyarsâgânak kép-
viseletét, mâsfelôl Magyarorszâg szabadsâgânak visszaszer-
zését és a Trianonban, majd Pârizsban igaztalanul elszakî-
tott orszâgrészek magyarsâgânak mentését szolgâlta.

Kétségtelen, hogy az ezeréves Magyarorszâg népe ma ôtféle



zsarnoksâg alatt szenved. A csehszlovâk, roman, jugoszlâv
és osztrâk megszâllâs alâ kerûlt orszâgrészeken kîvûl a meg-
csonkîtott Magyarorszâg is idegen uralom, szovjet megszâl
lâs alatt van.

Csak természetes, hogy mi azt a kormânyt, amely a szovjet
bizalmâbôl vezeti az orszâg ûgyeit, nem ismerjûk, nem is-
merhetjûk el Magyarorszâg tôrvényes képviselôjének, mert
azt nem a magyar nép vâlasztotta meg, hanem a szovjet
nevezte ki. Ez a kormâny, mint a szovjet hatalom helytar-
tôja, bârmikor elmozdlthatô, mihelyt a legfelsôbb szovjet
vezetôség ezt szûkségesnek talâlja.

Az elnôki székbôl ki kell jelentenem, hogy miutân az
1906-ban alapîtott és azôta szûntelenûl Magyarorszâg fûg-
getlenségéért kûzdô Amerikai Magyar Szôvetség vezetését
az 1981-ben megtartott kôzgyûlésen ravasz ûgyeskedéssel olyan
tôbbség szerezte meg, amelynek soraiban bôven akadnak
hazai kapcsolatokat keresôk, az Amerikai Magyar Szôvetsé-
get nem ismerhetjûk el az amerikai magyarsâg képviselôjé
nek. Azok elôtt, akik a magyar jôvôért velûnk egyûtt kîvân-
nak dolgozni és akik nem esnek az ûgynevezett "martinsburgi
tiltô hatârozat" alâ, Szôvetségûnk kapui nyitva vannak és
nyitva maradnak. Az emlitett hatârozat értelmében azonban
azok, akik a jelenlegi hazai kormânnyal vagy annak kom-
munista szerveivel kapcsolatot tartanak fenn, a Szôvetségnek
tisztségviselôi nem lehetnek.

Mi a hazai ellenzéknek Idvânunk hangot adni. Azokkal
az otthoni fiatalokkal értûnk egyet, akik egyre tôbben
dôbbennek râ, hogy hamis tanokkal és tôrténeti nagyjaink
érdemeinek tudatos elhallgatâsâval megtévesztették ôket s igy
az ezeréves Magyarorszâg tôrténelmi szerepérôl nem kaptak
igazi képet, ezért ellenzékbe mentek s mint a hazai ellenzék
tagjai jelentkeznek. Ezeknek az az egyetlen reményuk, hogy
a kûlfôldi, szabad fôldôn élô magyarsâg elveihez hîven az
ô érdekûkben dôrômbôl. Az "AMOSz"-nak ez nemcsak

létjogosultsâgot biztosit, hanem kôtelességteljesitést is
parancsol.

Az AMOSz alakulô kôzgyûlése dr. Nddas Jdnos elnôki
zârôszavai utân a Magyar Hiszekegy elmondâsâval ért véget.

A kôzgyûlés utân kerûlt sor az AMOSz igazgatôsâgi ûlésére.
Az ûlésen egyhangû felkiâltâssal Vigh Zsolt târselnôkôt vâlasz-
tottâk meg az igazgatôsâg elnôkévé.



SPORTSZAKOSZTÂLY

A clevelandi Magyar târsasâg sportszakosztâlya — gondos
elôkészîtés utân — 1984 november 23-ân délutân 2 ôrâra hivta

ôssze alakulô iilését a XXIV. Magyar Talâlkozô (Kongresszus)
keretében. A megjelenteket dr. Nâdas Jânos, a Magyar
Târsasâg elnôke ûdvôzôlte. Az ûlés megnyitâsa utân Szent
Kirâlyi Jânos szakosztâlyvezetôt kérte fel, hogy ismertesse a
szakosztâly célkitûzéseit és szâmoljon be az eddig végzett
munkâssâgrôl.

Szent Kirâlyi Jânos szakosztâlyvezetô elôszôr is azt hang-
sûlyozta, hogy a szakosztâly megszervezésével nem ûj sport-
kôr megalapîtâsârôl van szô, hanem csak azoknak a sporto-
lôknak sport-barâti ôsszefogâsârôl és nyilvântartâsârôl, akik
akâr még otthon, Magyarorszâgon, akâr kûlfôldôn, bârmelyik
befogadô orszâgban rendezett sportversenyeken kimagaslô
eredményeket értek el. Az eredmények lehetnek olyanok,
amelyeket egyéni versenyben értek el vagy olyanok, amelyeket
csapatok vlvtak ki a sportolôk kôzremûkôdésével. Ide kell
szâmltani természetesen azokat is, akik mint edzôk és oktatôk
mûkôdtek. Az elôbbi meghatârozâsba vonhatô sportolôkkal a
szakosztâly sport-barâti kapcsolatot szeretne létesiteni és a
sportolôk egymâssal valô kapcsolatât igyekszik megkônnyîteni.
A tagsâg — mint ezt mâr az elôzetes felhîvâs is hangsûlyozta —
kôtelezettséggel nem jâr. Tagdîjat sem kell fizetni.

A levélben kikûldôtt és az ûjsâgokban megjelent felhivâs-
ra a magyar sportolôk meglepôen szép szâmban jelentkeztek.
A vilâg minden tâjârôl érkeztek vâlaszok. A jelentkezôk
soraiban minden korosztâly képviselethez jutott: vannak
kôzôttûk olyan egyetemi hallgatôk vagy kôzépiskolai tanulôk,
akik kûlônbôzô sportversenyeken jelenleg is tevôlegesen részt
vesznek, de akadnak kôzôttûk olyan volt sporthfrességek is,
akik mâr 90-es éveiket tapossâk.

A sportszakosztâly vezetôje annak a reményének adott
kifejezést, hogy az ûj szakosztâly tovâbb nôvekszik, mert sok
kûlfôldôn élô magyar sport-barât is felajânlotta ehhez segît-
ségét. Meggyôzôdése, hogy a XXV. Magyar Talâlkozô
keretében a sportszakosztâly ûlésén Clevelandtôl tâvol élô
szâmos magyar sport-barâtunkat is személyesen ûdvôzôl-
hetjûk.



A sportszakosztâly felhîvâsâra az alakulô ûlésig az alâb-
biak jelentkeztek (a felsorolâsban a név utân azt a sportâgat
jelôljûk meg, amelyikban a nyilvântartâsba vett sportolô
kimagaslô eredményt ért el és jelenlegi lakôhelyét tûntet-
jûk fel):
Adorjân Istvân — kerékpârozâs — Newbury, OH
Bartha Kâroly — ûszâs — Brookline, MA
Bânhidi Gyula — hajô-modellezés — Ausztrâlia
Boros Lâszlô prof. — ûszâs — Kôln, Németorszâg
Csagoly Andrâs dr. — céllôvô — Wichita Falls, TX
Csagoly J. Tibor dr. — céllôvô-regatta — Wichita Falls, TX
Csôkajôzsef — kenu-versenyzés — Philadelphia, PA
Csôkaijânos — birkôzâs — Tillsonburg, Ont., Kanada
Fazekas Jôzsef — vîvâs — Cleveland, OH
Fonyô Mârton — futâs — Cote St. Luc. Kanada

Friedlander Miguel Thomas — ûszâs — Valencia, Venezuela
Gombos Gerzson — futâs — Bayside, NY
Gôncz Istvân — labdarûgâs — Sydney, N.S.W., Ausztrâlia
Javorek Istvân — sûlyemelés — Houston, TX
Juhâsz Istvân dr. — FTC labdarûgâs — San Diego, CA
Kârpâti Aurél — sakkmester — Hollywood, CA
Kerekes Rezsô dr. — evezés — Perham, MN
Kiss Istvân — labdarûgâs, futâs — Toronto, Ont., Kanada
Legeza Tamâs — vîvâs — Seven Hills, OH
Mazelek Attila — asztalitenisz — Las Vegas, NE
Nâdas Jânos dr. — vlvâs — Canton, OH
Németh Nândor — birkôzâs — Los Angeles, CA
Pâlffy-Alpâr Cyula — vîvômester — Kensington, CA
vitéz Pataky Dénes — mûkorcsolyâzâs — Islington, Kanada
Râskôvy Istvân — birkôzâs — Ausztrâlia
Reményik Sarolta — vlvâs — Columbus, OH
Rôzsa Péter — vlvâs — Lille, Franciaorszâg
Szent Kirâlyi Jânos — vlvâs, pisztolylôvés — Lakewood, OH
Sabharwasl Sunil (édesanyja: Bessenyei Cabriella) — vlvâs —

Columbus, OH
Stomfay-Stitzjânos — vlvâs — Cleveland, OH
Szabô Elemér — cselgâncs — Ausztrâlia
vitéz Szathmâry Kâroly — tomâsz, céllôvô — Etobicoke, Ont.
Szânthôjudit — tornâsz — Santa Fee, NM
Szânthô Tamâs — futâs — Santa Fee, NM



Székâsy Mikiôs — atlétika, rugby — Buenos Aires, Argentina
Tarnai Gyula — Las Vegas, NE
Youngmayer Lajosné Izabella — kézilabda, futâs, magas-

ugrâs — Monroeville, PA

Megjegyzés: Tovâbbi jelentkezéseket kérùnk és szîvesen
veszûnk. Amint a névsor kellôképpen kibôvul, kivâlô spor-
tolôink adatait, elért eredményeit, elnyert dijait kûlôn ki-
advânyban ismertetjûk.

A SZABAD MAGYAR UJSAGÎRÔK SZÔVETSEGE

1984 november 23-ân délutân Vè 3 ôrai kezdettel tartotta
meg VII. rendes kôzgyûlését, amelyet a Magyar Hiszekegy
elmondâsa utân Flôriân Tibor (New Milford, CT) elnôk nyi-
tott meg. A megjelentek ûdvôzlése utân — napirend elôtt —
ft. Dengl Mikiôs, O.F.M. fôszerkesztô jelenlétében a Katolikus
Magyarok Vasârnapja 90. évfordulôja alkalmâbôl mondott
kôszôntôt.

Flôriân Tibor:

KÔSZÔNTÔ A KATOLIKUS MAGYAROK VASÂRNAPJA
90. ÉVFORDULÔJÀN

Mint a magyar fa szétszôrt levelei, bârmelyik égtâj felé
sodort sorsunk, egyedûlvalôsâgunkat, hontalansâgunkat
egyformân magunkkal hordozzuk. Bânyâban, gyârban, îrô-
asztal mellett, az idegen fôldre hajolva, egyformân sûlyos a
hontalansâg keresztje, és a tàvoli orszâg képe kisér bennûn-
ket szûnteleniil.

Bârmerre jârunk, egyedûl vagyunk mindenûtt, és vân-
dorlâsaink orszâgûtjân ûtitârsunk és leghûségesebb barâtunk:
a magyar ûjsâg, mely nemcsak a mûltat és a jelent vetîti elénk,
hanem az eljôvendô életnek, az îgéret fôldjének is egy rész-
letét. Ezekben a lapokban él és épûl a szellemi Magyaror-
szâg. Amikor ezekhez menekûlûnk, hazatérûnk.

Aki idegen fôldôn ûjsâgot szerkeszt, a Hazât ôrzi a fele-
dékeny lelkekben, menti az anyanyelvet és orszâgot épit. Az
Irôk ma sokkal inkâbb, mint bârmikor: orszâgépîtôk. S az
ûjsâgok a lelki, a szellemi Magyarorszâgot jelentik ûgy, ahogy
vâgyaink lâtjâk.



Ezért ûnnepe a kûlfôldôn élô magyarsâgnak, ha egy
hivatâsât — âldozatok ârân is — teljesîtô magyar lap magas
évfordulôjât ûnnepeljûk. Egy magyar lapét, amely 90 éven
ât kôtelességtudattal tâplâlta a gyôkerétôl elvâgott, talajâ-
bôl kiszakitott anyanyelvet, hitûnket Istenben és a Hazâboz
valô ragaszkodâsnak idegen vilâgok vibarâban sorvadô ér-

Ezért ûnnepel az orszâgâtôl tâvol élô magyarsâg, ba a
magyar sorsot és a magyar fâjdalmat bivatott tollû irôk és
ûjsâgîrôk viszik a vilâg elé, s mint népûnk kôvetei, felelôs-
ségûk teljes tudatâban vâllaljâk a szellemi barcot a magyar
nyelv és az idegen fôldôn szûletett magyar kultûra fenn-
maradâsâért.

A felelôsség és kôtelességteljesîtés népûnkkel szemben
azonban nemcsak az irôké, ûjsâgirôké, banem az olvasôké
is, minden kûlfôldôn élô magyaré. Az îrô, az ûjsâgîrô csak
akkor tud irni, ha vannak olvasôi, akik a magyar sorsrôl,
a magyar problémâkrôl magyarul akarnak olvasni. Az ol-
vasôk vâgyakozâsa magyar szô, magyar iras utân segiti fenn-
tartani a magyar ûjsâgokat. Az olvasôk âldozatkészsége nél-
kûl magyar ûjsâg kûlfôldôn nem jelenbetne meg.

Magyar olvasôk, akiket a vilâg négy tâjâra szôrt szét a
végzet, tegyétek meg kôtelességeteket, bogy egyre jobbak és
olvasottabbak legyenek magyar lapjaink. Tegyétek meg kô
telességeteket, bogy magasra lobbanjon fôl a magyar kultûra
lângja és a megjelent magyar ûjsâgokon keresztûl egyre tôb-
ben ismerjék meg problémâinkat és a magyar sorsot.

Fogadjâtok szeretettel a magyar ûjsâgokat. Minden hi
vatâsât betôltô, az emberibb magyarért, az egymâst meg-
értô és segîtô magyarért, a szabad Magyarorszâgért és elsza-
kitott testvéreink nemzeti jogaiért kûzdô lap a szellemi
Magyarorszdg egy darabja, a magyar teremtô alkotâsnak
fôllobbanô lângja, ige kenyér belyett, amelyet az Ûristen
vigasztalâsul nekûnk adott.

A 90. évfordulôn a XXIV. Magyar Kongresszus, az Ârpâd
Akadémia és a Szabad Magyar Ûjsâgîrôk Szôvetsége nevében
mély bittel fordulok a Mindenbatôboz és kérem, segltse meg
a Katolikus Magyarok Vasârnapjât, bogy megvalôsîtbassa
magyar jôvôt épltô céljait. Pârtfogôja, a csiksomlyôi Szûz-
anya pedig adja meg, bogy minden egybâzkôzség bejârata
elôtt âruljâk a lapot és minden egybâztag asztalân ott lât-
bassuk azt.



Nem lenne teljes a kôszôntô, ha nem emiîtenénk meg
Dengl Miklôs atyât, a lap felelôs szerkesztôjét, aki mâr emig-
râciônk elején tudta, hogy az irott szônak milyen jelentôsége
van a magyarsâg megtartâsâban. Rendtârsâval, néhai ft.
Dômôtôr Ede atyâval ô alapîtotta meg és szerkesztette
Olaszorszâgban az elsô folyôiratot, a "Magyar Harangok"-'bX
és amikor rendje Amerikâba szôlîtotta, ft. Takâcs Gâbor
atya balâla utân ô lett a Katolikus Magyarok Vasârnapjânak
irânyîtô, mozgatô és fenntartô leike. Isten éltesse munka-
târsaival egyutt sokâigl

Az ûnnepi kôszôntô elbangzâsa utân Flôridn Tibor elnôk
kegyeletes szavakkal emlékezett meg Rozanich Istvân (Caracas,
Venezuela) elbunytârôl, ami a texasi Houstonban mûtét
utân tôrtént. Rozanicb Istvân nébâny bônap bijân bârom
évtizeden ât szerkesztette és adta kl a Caribi Ûjsdgot, ame-
lyen keresztûl âldâsos és âldozatos munkât végzett a caracasi
és Venezuela! magyarsâg megtartâsâért.

A kôzgyûlésen jelenlevôk néma felâllâssal tisztelegtek az
elbunyt emléke elôtt. Utâna az elnôk az alâbbi megnyitôt
mondta:

Flôridn Tibor:

AZ ÛJSÂGÎRÔ FELADATA AZ EMIGRÂCIÔBAN
Emigrâciôban ûjsâgîrônak lenni a legfelelôsségtel-

jesebb bivatâst jelenti. Az ûjsâgîrô nemcsak "munkât" vâl-
lalt, amelyet megfelelô tudâssal és irâskészséggel jôl-rosszul
elvégezbet. Az ûjsâgirôi feladat nem olyan, mint a tisztvi-
selôé, aki reggel 9-kor îrôasztalâboz ûl és du. 5-kor leteszi tollât
vagy ceruzâjât, kilép bivatalâbôl és igyekszik elfelejteni, amit
8 ôra alatt végzett. Az ûjsâgîrô ugyanis nem bivatalnok, ba-
nem bivatâsa teljesitésének élô személy.

Feladatât nem lebet a munkaidô pontos betartâsâval
elvégezni. Délutân 5-kor nem térbet vissza a polgâri életbe,
mâs célok és gondolatok kôzé. Amikor kilép a szerkesztôség-
bôl, amikor cikkének utolsô mondatât lelrta, nem gondol-
bat csupân arra, bogy ûjra eltelt egy nap és kôzelebb jutott
beti vagy bavi fizetésének felvételébez.

Az ûjsâgîrô feladata basonlit a papéboz és a régi orvo-
séboz. Nem lebet ôrarendbe illeszteni és nem lebet két em-



ber életét élnie, nappai hivatalnoknak lennie és délutân ôt-
kor âtvedlenie polgârrâ.

Mint a pap és az orvos, hivatâst teljesit és a kôtelesség a
nappalnak és az éjjelnek bârmely ôrâjâban ûjabb és ûjabb
feladatra kényszerîtheti, amelynél teljes emberként helyt
kell âllnia. Tudâssal és megszâllott lélekkel.

Nem veszi kôrûl bizonyos védettség. Nem a régi Magyar-
orszâgon élûnk és dolgozunk, de még az idegen âllamokhoz
erôszakkal elcsatolt terûletek lapjainâl sem. Az ûjsâgîrôk
életét nem védik idekint szabâlyok, nem véd minket a tisz-
tesség, vagy a sajtôerkôlcs. Egyetlen keziinkôn felsorolhatjuk
a fôlôslegesen sok lap kôzûl azokat, amelyek tôbbé-kevésbé
megbecsiilik és legalâbb jelképes ôsszeggel megfizetik az
ûjsâgirôt.

Kûlfôldôn a magyar ûjsâgîrô néhâny dîcséretre méltô
kivételtôl eltekintve kénytelen mâsodik mûszakként végezni
feladatât. Nappai mâs munkâval keresi meg a létfenntar-
tâshoz szûkséges jôvedelmét és a pihenéstôl elszakrtott ôrâkat
hasznâlja fel arra, hogy népe irânt érzett kôtelességérzet-
bôl ûjsâgîrôi hivatâsât gyakorolja.

Ez az oka annak, hogy gyûléseinkre csak nagyon keve-
sen tudnak eljônni a nagy tâvolsâgokban, szétszôrtan élô
ûjsâgîrôink kôzûl. A sûlyos ûtikôltséget nem tudjâk elôte-
remteni. Ez is egyik oka annak, amiért nem lehet szôvetsé-
gûnknek teljes munkât kifejtenie.

Ezt az âllapotot fôként két kôrûlmény idézi elô. Az elsô:
kevés tiszteletre méltô kivételtôl eltekintve kiadôink maga-
tartâsa ônzô. Kihasznâljâk és mostoha sorsra kényszeritik
az emigrâns ûjsâgirôt. Természetesen a fizetést vagy tiszte-
letdijat adô kevés lapunkon kîvûl fôlmentést adunk azoknak
a sûlyos inflâciô alatt vagy mostoha kôrûlmények kôzôtt élô
lapoknak is, amelyeknél csak a szândék van meg a fizetésre,
de a lehetôség nincs, sôt szerkesztôiknek még sajât csalâdjuk
fônntartâsa is problémât jelent.

A mâsodik ok: a majdnem mâsfél milliô szabadfôldi
magyar legnagyobb szâzalékânak a kôzônye. Még a jôlét-
ben élôk sem tartjâk kôtelességûknek lapjaink fônntartâsât.

Ilyen kôrûlmények kôzôtt joggal merûl fel a kérdés: ér-
demes-e irni? Êrdemes-e Szôvetségûnket fenntartani akkor,
amikor annak, târsadalmi kôrûlményeink miatt, nincs ele-
gendô lehetôsége arra, hogy megfelelô védelmet tudjon
nyûjtani ûjsâgîrôinknak?



Feleletem az, hogy ilyen kôrûlmények kôzôtt is érdemes
îrni. A hivatâsa magaslatân alkotô ûjsâgirôt és irôt még kol-
dus-sorsban is îrâsra és a népének fennmaradâsâért végzett
kûzdelemre kényszeriti hivatâstudata.

Errôl a témârôl hosszû ôrâkat lehetne beszélni, de nincs
idô erre. Ehelyett ûjra megemlîtem az orvoslâs parancsolô
szûkségességének 2 legsûrgetôbb môdjât;

1. Mâr évek ôta mondom, hogy a Kiadôi Osztâly felâl-
lîtâsa halaszthatatlan szûkségesség. Vannak olyan feladatok,
amelyek ennek a hatâskôrébe tartoznak és ha van Kiadôi
Osztâly, ahelyett, hogy egymâsnak panaszolnânk el a sajtô-
etikai vétségeket, kihasznâlâsunkat és megkârosîtâsunkat,
egy beadvânnyal ezeket az eseteket a Kiadôi Osztâly hatâs
kôrébe utalhatnânk. A Kiadôi Osztâly pedig kénytelen lenne
megoldâst talâlni râjuk, mert kûlônben elveszîthetné jelenleg
még hûséges olvasôtâborât is, amelyet eddig is csak a mi
kôtelességtudattal végzett munkânk segîtségével tudott meg-
tartani.

2. Mâsodik sûrgetô feladatunk az olvasôk lelkiismereté-
nek megmozgatâsa. Nemcsak cikkek âltal, hanem elôadâsok
rendezésével meg kell teremteni a sokkal hatâsosabb szemé-
lyi kapcsolatot. Elérkezett az ideje annak, hogy az ûjsâglrôk
és îrôk a szabad vilâg minden olyan vârosâban, ahol nagyobb
lélekszâmû magyar hallgatôsâgra lehet szâmitani, elôadâ-
sokat tartsanak és felébresszék a kôzônyôs magyarok lelki-
ismeretét is. Râébresszék ôket arra, hogy ha nem segitenek,
kihal a kûlfôldi magyar élet és elnémul legdrâgâbb kincsûnk:
édes anyanyelvûnk.

Sok drâga idôt foglaltam le beszédemmel, de ennek oka,
hogy évente egyszer van alkalmunk gyûlést tartani, amely
nemcsak lelkiismeretvizsgâlat, hanem lehetôség arra, hogy
egymâs nagyobb megértésére, a kôlcsônôs segîtségre és a
nehéz idôkben testvéri ôsszetartâst elôîrô magatartâsra fî-
gyelmeztessek.

A megnyitô elhangzâsa utân az elnôk sajnâlattal kôzli,
hogy Stirling Gyôrgy fôtitkâr betegsége miatt, amely argen-
tinai elôadô kôrûtjân érte, a kôzgyûlésen megjelenni nem
tudott, ezért helyette Szabadkai Sàndor titkârt kéri fel, hogy
a tisztikar tevékenységérôl szâmoljon be.



Szabadkai Sdndor titkâr bevezetésûl rôviden ismertette
az elôzô kôzgyûlés anyagât, majd a jegyzôkônyv jôvâhagyâ-
sât kôvetôen arrôl szâmolt be, hogy a Szôvetség tagjainak
kikûldott meghivô és tâjékoztatô levelek nagy tôbbségére vâlasz
érkezett. A vâlaszokbôl kitûnik, hogy a tagok egyetértenek
azzal a szellemmel és irânyvonallal, amelyet a Szôvetség mos-
tani vezetôsége képvisel. Mâsrészrôl a levelek hangja arra
mutât, hogy a kontinensek tâvolsâgâban élô tagok igénylik
a rendszeres tâjékoztatâst és helyeslik a kapcsolattartâsnak
ezt a môdjât. Kifejtette, hogy az ûjsâgîrôi munka nemcsak
olvasôt keres, hanem a szereplô târsak érdeklôdésére is szâ-
mot tart. Ezért a Szôvetség egyik legkiemelkedôbb intézmé-
nyes célkitûzése, hogy a tagok munkâjât egymâssal megis-
mertesse és kôlcsônôsen megbecsûltesse. Az ûjsâgîrôi fela-
dat lényege, hogy az igazsâgot szolgâlja és a magyar szellemi
élet szépségét sugâroztassa. Az ûjsâglrâs nehéz feladatait kû-
lônâllô egyéni nekilendûlésekkel teljesiteni nem lehet. Ered-
ményeket csak munkatârsi kôzôsségekben lehet remélni. A
szôvetségi szervezet éppen erre ad lehetôséget. A legfôbb cél
tehât a tagok egyûttmûkôdése, ami azt jelenti, hogy ismer-
niûk kell egymâs kôzôsségi munkâjât. De azt is jelenti, hogy
egy-egy helyi, de az egyetemes magyarsâgot érintô kezdemé-
nyezést a tagsâg kôzgondolkozâsânak erejével a Szôvetség
tâmogassa.

Kôzôlte, hogy a kôzgyûlési talâlkozâsokon kîvul a tagok
idôkôzi âllandô és kôlcsônôs tâjékoztatâsâra, valamint a
Szôvetség hîreinek kôzlésére a fôtitkâr, Stirling Gyôrgy fel-
ajânlotta a szerkesztésében és kiadâsâban havonta megjelenô
Fûggetlen Magyar Hirszolgâlat (FMH) utolsô oldalât. A Szô
vetség életében tôrténô eseményekrôl tehât a tagok az FMH-n
keresztûl tâjékozôdhatnak.

Végûl a titkâr bejelentette, hogy az 1983. évi kôzgyûlésen
kapott megbizâs alapjân elkészitette a szôvetségialapszabâlyzat
tervezetét, amelyet véleményezés, illetôleg elfogadâs céljâ-
bôl minden tagnak elkûld. Mint pénztâros, a pénztârkônyv
és a bizonyltékok felmutatâsâval, valamint ellenôrîztetésével
jelentette, hogy a tagok szâma 55, a Szôvetség vagyona pe-
dig 541.84 $. A bevételek egyedûli forrâsa a tagsâgi dij,
amellyel azonban még az 1983. és 1984. évre is tôbben
hâtralékban vannak.

A tovâbbiakban idôszerû kérdések megbeszélésére ke-



mit sor. Az einôk beszâmolt Stirling Gyôrgy fôtitkâr argen-
tînai elôadô kôrûtjârôl, amelyen a Szôvetség ûdvôzletét is
âtadta az ottani ûjsâgîrôknak. Az einôk és a titkâr kôzôs ja-
vaslatâra a kôzgyûlés kimondta, hogy a Szôvetség tâmogatja
a clevelandi Kossuth-szobor helyreâllitâsât. mint az egyete-
mes magyarsâgot érintô kôzôsségi magyar feladatot és enge-
délyt adott a pénztârosnak, hogy a helyreâllitâs kôltségei-
hez valô hozzâjâmlâsként a clevelandi Egyesult Magyar
Egyleteknek 300 $-t âtutaljon.

A Szabad Magyar Ûjsâgîrôk Szôvetségének VII. kôzgyû-
lése Flôriân Tibor elnôki zârôszavai utân a székely himnusz
eléneklésével ért véget.

ORVOSI ELOADÂSOK

Az Arpâd Akadémia orvostudomânyi osztâlyânak ûlése
1984 november 24-én, szombaton délelôtt 9 ôrakor kezdô-
dôtt és egész nap folytatôdott. Az elnôki tisztet az orvostu
domânyi osztâly elnôke, dr. Kaveggia Ldszlô (Banville, IL)
egyetemi tanâr tôltôtte be, aki kûlôn megnyitôt is mondott.
Az elôadâsok az ôregedés problémdival foglalkoztak és két
részre tagozôdtak.

Az elsô rész az ôregedés fizikai, a mdsodik rész pedig az
ôregedés lelki problémâirôl szôlt. Mindkét részt kûlôn mo-
derâtor, az elsôt dr. Kaveggia Ldszlô, a mâsodikat dr. Batizy
Gusztdv (Akron, OH) vezette.

AZ ELSÔ RÉSZBEN:

dr. Kondray Gergely "Az ôregember és a prosztata-râk",
dr. Kaveggia Ldszlô (Banville, IL) "Az ôregember vize-

lési problémâi",
dr. BogddnJôzsef (Chicago, IL) "A menopauzâs asszony",
dr. Kismartoni Kdroly {Chicago, IL) "A méhrâkrôl",

A MÀSODIK RÉSZBEN:

ft. Mihdlyi Gilbert dr. prem. kanonok, plébânos (Chicago,
IL) "Az ôregedés lelkipâsztori szemmel",

dr. Bogndr Béla (Bayton, OH) "Az ôregek szociâlis hely-
zete modem târsadalmunkban",

dr. Batizy Gusztdv (Akron, OH) "Az ôregedéssel kapcso-
latos elmegyôgyâszati problémâk".



dr. Bogndr Rudolf "Ôregember nem vénember",
dr. Varga G. Ildikô pedig "A nagyszûlôk szerepe a csalâd

életében" cîmmel tartott értékes szakelôadâst.

Minden egyes elôadâs utân a kôzônség kôrébôl kérdése-
ket lehetett felvetni, amelyekre az elôadôk azonnal vâlaszol-
tak.

Az elôadâssorozatot dr. Kaveggia Lâszlô elnôk szavai
zârtâk be.

ORIENTALISZTIKA

Az Arpâd Akadémia orientalisztikai osztâlya, amely a
keleti népek mûltjâval, nyelvével, mûveltségével foglalkozik,
1984 november 24-én, szombaton délelôtt 9 ôrakor kezdte
meg ûlését. A megjelenteket dr. Lengyel Alfonz (Rosemont,
PA) elnôk ûdvôzôlte, aki megnyitôja utân megtartotta elô-
adâsât.

Lengyel Alfonz dr. :

A KÎNAI MÛVÉSZET MAO UTÂN
{szemelvények)

Kinâban az ûgynevezett Kulturâlis Forradalom idején
a mûvészek nagy tôbbsége feketelistâra kerûlt, kitelepîtést
és ûldôztetést szenvedett. Kulônôsen ûldôzték azokat, aki-
ket absztraktnak minôsîtettek. A formakeresôk kôzûl is mind-
azokat ûldôzték, akik nem a kommunista part âltal meg-
hatârozott môdon alkalmaztâk ecsetvonâsaikat. A jelenlegi
kînai vezetôk Deng Xiaoping kezdeményezésére nemcsak
a mûvészeket, de az értelmiségi foglalkozâst ûzôket is felsza-
baditottâk a kulturâlis forradalom testet és lelket megôlô
borzalmaibôl. 1979-ben Deng Xiaoping a mûvészekhez és
irôkhoz intézett beszédében kijelentette, hogy a kommunista
pârtnak nincsen joga arra kôtelezni az alkotô mûvészeket
és irôkat, hogy munkâjukkal csak politikai ideolôgiât szol-
gâljanak. Deng ehhez azt is hozzâ tette: a pârtnak viszont
kôtelessége, hogy segitséget adjon a mûvészeknek és irôknak
arra, hogy hathatôsan szolgâlni tudjâk a kînai szocialista
kultûra elômozdîtâsât. Egy éwel ez elôtt a beszéd elôtt Deng
mâr a kînai tudôsok kongresszusân kijelentette: a pârtveze-



tôség elhatârozta, hogy a tudomânyos dolgozôkat a mun-
kâsosztâly tagjainak tekinti, az értelmiségi foglalkozâsûakat
a part kâderjeivel egy szmvonalra emeli, és nem tekinti tôbbé
ôket osztâlyelleneseknek.

Ezek utân a Idnai mûvészet ûj ûtjâra tudott indulni. A
kivâlô Idnai mûvészek nagy része vagy meghalt a borzalmas
kitelepitésben és iildôztetésben vagy elmenekûlt. Egy kis ré-
sziik Kinâban maradt, megoregedett, de az ûj hit lendûle-
tével elindult a Idnai mûvészet megifjûdâsânak hôditô ût
jâra. Ez a kis rész néhâny év utân csodâkat mûveit a Mao
utâni mûvészet kiépitésében.

Deng Xiaoping hires beszéde utân szâmos kinai mûvész
életérôl és mûvészetérôl szôlô kônyvet adtak ki. Ezek a mû-
vészeti monogrâfiâk stilusra valô tekintet nélkûl nemcsak
a Idnai tradicionâlis stîlus képviselôit, de a nyugati festé-
szeti irâny kôvetôit is szolgâljâk. Itt talâljuk meg a Liu Hai Su
festészetérôl szôlô gyûjteményes kiadâst, akirôl tudjuk,
hogy a nyugati impressionistâkat és post-impressionistâkat
kôvette. Olvashatjuk még Pez Qzu-rôl szôlô kônyvét is, aki
a kinai tradicionâlis festészet âbrâzolô erejét a nyugati mo-
dernizâlô hatâssal keverte. A kulturâlis forradalom mind-

két mûvész munkâit sûlyosan elitélte, de a maoista esztétika
urai azelôtt sem fogadtâk el ôket. A kommunista pârt âltal
megrendelt képeken sem tôrténik mâr cak a munkâssâg és
parasztsâg âbrâzolâsa, hanem logikusan mindenkit, igy az
értelmiségieket is ugyanûgy âbrâzoljâk, ami helyes is, mert
e nélkûl modernizâlâs nem lehetséges. Mao utân a pârt a
mâr halott Zhou Enlait vâlasztotta értelmiségi eszménykép-
nek. Zhou portréja azonban mâr nem olyan, mint Maoé volt.
A rettenthetetlennek âbrâzolt Mao mâr senkit sem bat meg.
A mûvészek képein Zhou mint kifinomodott értelmiségi ele-
venedik meg, mint aki nyugati kultûrâban nevelkedett és
elmélyedt kulturâlis vezér. Zhao Yuping és Li Tianxiang
kôzôsen festették meg Zhou Enlai-t, mint halâlos beteget. A
festôk ezzel a munkâjukkal alâ akartâk tâmasztani Zhou
szerepét, mint a pârt liberâlis értelmiségieinek mintaképét.
Zhou hallatlanul tôrékeny finomsâgât az alkalmazott szinek
hatâsa erôsen érzékelteti, ami a szocialista realista mûvészeti
irânyban Mao idején teljesen lehetetlen volt.

1981-ben még csak allegorikusan jelentek meg képek a
maoista rendszer kritizâlâsâra. Igy jelent meg Zhang Kaisen



fametszete is az ôkori legendâs Q,u Yuan-rôl mintegy tilta-
kozâsaként az elmûlt kulturâlis forradalom ellen. A képen
Qju Yuan mint elhatârozâsâban megrendithetetlen hôs je-
lenik meg, aki az ô korâban uralkodô kôr igazsâgtalansâga
és elnyomô politikâja miatt tiltakozâsként beleveti magât a
Xiang-folyô pusztîtô habjaiba. A legendâs hîrû Qu Yuan
histôriâjât, amely kétezer éve él a kînaiak emlékezetében, a
mûvész minden kétséget kizârôlag a kulturâlis forradalom
rombolô politikâjânak utôhatâsâra készîtette.

A Négy Bandâjânak letartôztatâsa utân mint egy varâzs-
ûtésre a még életben maradt és elhallgattatott kôrus azon-
nal megkezdte a képzômûvészet ûj szinfôniâjânak nyitânyât.
Egymâsutân jôttek elô a kulturâlis forradalmat becsmérlô
gûnyos munkâk, valamint a modernizâlâs értelmiségi veze-
tôinek nem szocialista-realista vagy forradalmi romantikâ-
val âthatott âbrâzolâsai. Mâr 1979-ben elkészûlt Tang
Xiaoming remekmûve, a tudôs Li Siguang arcképe. Az ôsz-
hajû, de fiatal arcû geolôgus a képtér jobb oldalân ûl. Sôtét
ruhâja éles ellentétben van a képtér baloldalân levô és a
fôldbôl elôretôrô szeizmografikus erôk vibrâlâsâval. A fôld
mélye alôl robbanâsszerûen elôretôrô energia éles ellentét
ben âll a higgadtan gondolkozô kimûvelt embertipusû geo
lôgus megelevenitésével. Talân még arra is lehetne kôvet-
keztetni, hogy a képnek van egy mâsik rejtett értelmezése
is. A kaoszt, amit az erôk felszabaditâsâval, vagyis a kultu
râlis forradalom idején az aljanép felkerûlésével elôidéztek,
csak a higgadtsâg és a tudomâny szilârdsâga tudja megszûn-
tetni. Li Siguang szilârdan elôrenéz és tervez. Ûgy ûl ott,
mint egy alkotô géniusz, akit a kaoszbôl valô kivezetô ût ki-
jelôlésére kértek meg és nem a kaoszban elpusztultak sira-
tâsâra.

Egy mâsik mûvész, Shao Zenghu az 1979-ben festett
Fôldmûvelési gépek specialistâja cimû képével inkâbb a si-
ratâst vâlasztotta. Ez egyben vâdirat is a "Négy Bandâja"
ellen, de azt egyben nevetségessé is teszi. Kôztudomâsû, hogy
a négy bandâjânak rémuralma idején a tudomânyos mun-
kâsokat is kitelepitették és fôldmûvelési segédmunkâsokként
dolgoztattâk. A Mao felesége âltal vezetett kulturâlis forra
dalom a fôldmûvelés korszerûsitését tûzte ki célul, de ahelyett,
hogy a fôldmûvelési szakembereket kutatô munkâra âlli-
tottâk volna be, azokat âllatok helyett ekébe fogtâk és ha-



lâlra sanyargattâk, a tanulatlan pârt-kâderok pedig szovjet
mintâra tônkretették a mezôgazdasâgot. A képen a mérnôk
az ekeszarvât elereszti s holtan bukik az âltala megmunkâlt
anyafôldre. A mûvész sôtét és kemény szîneivel hatâsosan
tâmasztja alâ a kulturâlis forradalom elleni érzelmeit.

Az îrôk szintén megmozdultak és magukat a Sebesûlt
Irodalom kôvetôinek nevezték. A név onnan eredt, hogy az
elsô merész cikk cîme "Sebesûlt" volt. Ebben és az ezt kôvetô

cikkek szâzaiban irodalmi szinten jelentek meg cikkek a nagy
kulturâlis forradalom ellen. Az îrôk egyre merészebben târ-
tâk fel a négy bandâjânak igaz arculatât, amikor azok rém-
tetteirôl szâmoltak be. A festôk és a fametszôk témâja is a
Sebesûlt Ifjûsâg lett, amely annak ellenére, hogy tagjai mâr
mind a kommunizmus idején szûlettek, legtôbbet szenvedett.
îgy lett a mûvészek témâja a fiatal kommunista lâny, Zhang
Zhixin vértanû halâla. Ez a fiatal mandzsu leâny kommu
nista létére kérdéseket mert feltenni a Kulturâlis Forrada
lom célkitûzéseirôl. A Vôrôs Gârda pribékjei a lânyt hosszû
klnzâs utân a bôrtônben târgyalâs nélkûl agyonlôtték. Wen
Weipeng A fôld lednya cîmû képével megrâzô drâmai erôvel
âllltott emléket a sebesûlt nemzedék egyik fiatal âldozatâ-
nak. A képen a szomorûsâgtôl teljes ég és a vôrôsben égô fôld
alâtâmasztja az égbekiâltô gaztettet. Egy fiatal lâny életét
oltottâk ki azok, akik a vilâgszabadsâgrôl szônokolnak, és
még egy fiatal lâny kérdéseitôl is félnek. A kînai ifjûsâg vâd-
irataként bat ez a kép.

Egy mâsik korâbban elhallgattatott mûvész még hatâ-
sosabban fejezte ki fâjdalmât Zhang Zhixin vértanû halâla
felett. Az ôsszekôtôzôtt halott rableâny testébôl kiszâllô lé-
lek égi talâlkozâsât a korâbban lemészâroltakkal egy foto-
technikâval készûlt kettôs exponâlâs kônnyedségével érte el.
A mûvész a drâmai hatâst még azzal is nôvelte, hogy a ha
lott leâny élettelen teste fôlé annak légiesen hatô arcképét
festette. A leâny szeme vâdol. Egy sokat szenvedett nép min-
den keserûsége van tekintetében, amely egyben erôt is ad
azoknak, akik âtvészelték a borzalmakat. Ez a tekintet a
szenvedés âltal megklnzott rémûlet és jôvôbe vetett hitrôl
tanûskodô mosoly csodâlatos keveréke. Wang Guani Rodin
technikâjâra utalô âbrâzolâssal 1979-ben készîtette el Eltôrt
zsâd cîmû szobrât, amelynek témâja szintén a mandzsu le
âny vértanûhalâla volt. Az ôrôk âlmot alvô arc, valamint a



nô keze és a kezében tartott rôzsâk reâlisan elevenednek meg,
mig a szobor tôbbi része Michelangelo és Rodin egyes szob-
raira emlékeztetôen befejezetlenûl az anyag nyerseségében
maradt. Talân a mûvész ezzel is kifejezésre akarta juttatni,
hogy a leâny életpâlyâja éppûgy befejezetlen maradt, mint
ez a halotti portré. A rablânc és a leâny kezében levô rôzsa
alâtâmasztja a képpel kapcsolatos tôrténetet. A halotti
maszkszerûen elkészîtett arcon a râfagyott szenvedés egyben
jel is a mai kinai ifjûsâgnak, hogy tegyen meg mindent, hogy
a Vôrôs Garda, valamint a négy bandâjânak uralma tôbbé
vissza ne térhessen.

Nemcsak az ûj szabad stîlussal kîsérletezô vagy a nyuga-
tiaktôl âtvett mûvészeti irânyok kôvetôi, de még a szocialista
realizmusban képzett festôk is elitélik témâjukban a Mao
idején elkôvetett atrocitâsokat. Luo Zhongli 1979-ben ké-
szûlt festményének témâjâul szintén a vértanû hôs mandzsu
lânyt vâlasztotta, stilusâval azonban a Mao uralma idején
divô festôi irânyt kôveti, bar témavâlasztâsâban és annak
kifejezô erejében élesen elitéli a maoista Vôros Garda rém-
uralmât. A lânyt a kép kôzéppontjâba helyezi el, amint két
elôbb vértanuhalâlt hait elvtârsa viszi fel az égbe. Az érzel-
meken és szinte vallâsi alapon âllô kompozîciô a Mao halâla
utâni élet lelki felszabadulâsânak érdekes utôhatâsa. A leâny
élettelenûl fekszik a szoborfehéren âbrâzolt szellemalakok
karjaiban. Az egész kép olyan hatâst mutât, mint a nyugati
templomokban levô Maria mennybemenetele c. képek. Az
ôtâgû csillag, amely a leâny holtteste alatt jobb oldalt tûnik
fel, kékes-fehér és nem vôrôs, mîg a leâny a vértanûk vôrôs
rôzsâjât tartja élettelenûl csûngô jobb kezében.

A sebzett ifjûsâg kezdeti, inkâbb érzelmi vértanûâbrâ-
zolâsa hamarosan lélekbe és jellembe markolô vâdirat lett.
Zhang Guilin Hol van a part? cimû fametszetével 1979-ben
szinte a vilâgba ordîtja azt a kérdést, hol vannak azok a pârt-
tagok, akik megengedték, hogy a Vôrôs Gârda Mao kis vô
rôs kônyvecskéjével a kezében kegyetlenkedhessék. Fametszete
nemcsak a sebzett ifjûsâgnak, hanem az egész Idnai târsa-
dalomnak szôl. A mûvész fametszetén a képteret diagonâ-
lisan kettéosztotta. Az alsô térben ez is ôsszelâncolt halott
leânyt âbrâzol, amely talân a sebesûlt ifjûsâgot kîvânja âb-
râzolni. A felsô térben pedig a sarlô és kalapâcs ârnyékâban
a lâncaikat égre emelô tômegek kérnek igazsâgot.



Az ûjsâgok hasâbjain is feltûntek a négy bandâjât elîtélô
gûnyrajzok, vagy fametszetek. A Pekingben kiadott People's
Daily angol nyelvû ûjsâg 1979 augusztus 20-i szâmâban je-
lent meg Guo Chanxin Amikor ô élt, mi bardtok voltunk
cimû fametszete. Ez a kép felszôlîtâs a pârttagokhoz, hogy
legalâbb ûgy szégyeljék magukat, mint ahogy ezen a képen
Guo Chanxin âbrâzolta. A képen egy Mao-ruhâs pârttag
gyâszkarszalaggal âll a képtér kôzepén. A hâttérben lâthatô
elvbarâtainak slrja. A gyâszolô alak kezével szégyenkezve
takarja el arcât és egész testében sîrâstôl remeg. A lélekbe-
marcangolô felirat tudatja, hogy az elvtârs még elvbarâtai
lemészârlâsa ellen sem tett semmit. Ez a kép talân minden
kommunista ûjsâgba beleillene, mert az egész vilâgon ura-
lomra kerûlô kommunistâk hasonlôképpen irtottâk ki nem-
csak kapitalista ellenségeiket, hanem a liberâlis elemeket
és idealista kommunista elvtârsaikat is.

A mûlt borzalmas szenvedéseitôl megtisztult jelenlegi
kînai vezetôk nem csinâltak vértanûkat a kulturâlis forra-
dalom letartôztatott vezetôibôl. A jelenlegi kormânynak az
a célja, hogy a sebeket begyôgyitsa és elinduljon a kînai
megûjhodâs diadalûtjân. Ebben a munkâjâban Zhao Ziyang
kormânya minden segîtséget megkap a sebzett ifjûsâgtôl.
Az pedig nem nyavalyog sebein, hanem minden lehetô erô-
vel tanul, hogy felkészûlten szolgâlja hazâjânak ûjjâépltését.

A tovâbbiakban az elôadô hasonlô mesteri tûzetességgel
és éles szemmel ismerteti elôbb Liao Bingxiung gûnykép-
rajzait ("Ônarckép", "A jô pap is holtig tanul", "Korunk
kannibâljai", "Embergép", "Az ôrdôgôt fogô Zhong Kui",
"Kôvér macska csâszâri kôntôsben" stb.), aztân Li Keran
(Bôlény és bôlényes), Huang Yongyu (Piros lôtusz), Fan Zeng
(Zie Linyun), Huan Dunwei (Tâjkép), Huang Zhongyang
(Aratâs), Meng Zieguang (Tâjkép), Wang Keiping (Sûket-
néma), Mao Zinge (Cigarettavégek), Fen Guodeng (Embe-
rek pihenôje), Kong Boji (A szép Buddha), Qiu Deshu (Piros
és kék), Yao Zhonghua (Szântôfôldôn), Huang Qingshi (Fa-
csoport). Pan Chuang (Imâdat), Yuan Yungsheng (pekingi
falfestmények), valamint Luo Zhongli (Apâm) és mâsok
alkotâsait, aztân îgy folytatja, illetôleg fejezi be:

A Mao utâni mûvészet a kisebbségek felé is kiterjedt. Chen
Danqing festészetében megrâzô realizmussal elevenedik meg
a tibetiek élete vâsârra menésûktôl eksztâzisba esô Isten-



imâdâsukig.Drasztikus életâbrâzolâsânak alapjait talân Rjepin
és Vereshchagin realizmusâban kellene keresni.

A kûlfôldrôl jôvô kiâlHtâsok szintén igen jô hatâssal van-
nak a mai kînai mûvészet kialakîtâsâra. Az amerikaiak csak

1984-ben tudtak kiâllitani, mert a teniszezô kînai lâny Ame-
rikâban valô maradâsa utân Kina felbontotta Amerikâval
az arra az évre szôlô kultûrcsere-szerzôdését. Igy elôbb csak

Jugoszlâviâbôl, Româniâbôl és Japânbôl érkezô kiâllitâsokat
rendeztek meg.

A japân hatâst Yang Yenping Kôdôs hegyterasz cîmû
munkâjâban talâlhatjuk meg. A nyugati kôdôs tâjképet még
a kôdâbrâzolâsok nagy angol mestere, Turner sem tudta
ilyen csodâlatos kônnyedséggel érzékeltetni. A kép elôteré-
nek leegyszerûsitett sîkjân alkalmazott erôs fényhatâs éles
ellentétben van a kôdfelhôben elôtûnô hatalmas bércek
meredekségével. Turner, ha kôdôt festett, azt a teljes kép-
térben szétterjesztette. Yang Yeping pedig ennél a képénél
mesterien érzékeltette a napsûtôtt és a kôdben levô szirtek
szînbatâsban elôidézett kûlônbségét. Ebben a képességben
még egyetlen egy nyugati festô sem volt képes a klnaiakat
vagy a japânokat utolérni. Leonardôtôl kezdve a festészet
teoristâi sokat beszéltek arrôl, hogyan âbrâzolhatô az atmosz-
férikus batâs, de felismerésûkôn és tanâcsaikon kîvûl még
senki sem szolgâlta azokat az elméleteket ûgy, mint a tâvol-
keleti mûvészek.

Song Wenzi Tôpart cîmû képe kis meglepetést kelt. A
yankingi festô ezt a képét a Jugoszlâviâbôl kûldôtt kiâllî-
tâs utân festette. Képén inkâbb a szlâvok melankôlikus ha-
tâsa érezhetô, mint a tipikusan kînai taoista természetszeretet.

A mûvészeknek a kulturâlis forradalom idején tôrtént
kitelepîtése és elhallgattatâsa egyes mûvészek témavâlasztâ-
sâban igen érdekes hatâst ért el. A shanghai, nankingi vagy
pekingi mûvész soha el nem jutott volna Kîna nyugati vége-
ire, ha oda nem kényszerîtették volna. Ott persze nem
festhetett. Mivel azonban nem volt vak, agyâban konzervâlta
azokat a képeket, amelyeket most, visszatérte utân emléke-
zetébôl elôvarâzsolt. Igy festette meg Zhao Yixiung Hegy
môgôtti ût cîmû képét is. Ez a formâiban leegyszerûsôdôtt
kép mint âlomszerû visszaemlékezés jelenik meg a mûvész
vâsznân.

Amit ma még Kînâban festészeti vonalon lâtni lehet, az



csak a kezdet. Abbôl, amit a mûvészet tôbbi âga 1979 ôta
termelt, azon a nyugati mûvészet csak tanulhatna. A mûvé-
szek 1979 ôta nemcsak a festészetben és a szobrâszatban,
hanem a zenében és a tâncban is nagyot alkottak. Nyugaton
jobbâra csak ônfertôzô és egyhelyben topogô ismétléseket
talâlunk. Kinâban pedig a szabadsâg még csak ébredezô
napsugaracskâjâban olyan mûvészeti élet induit el, amely
talâlékonysâgâban példât tudna adni a nyugati vilâg mû-
vészei szâmâra.

Chan P. Phillip (Oberlin, OH) professzor angol nyelven
tartott elôadâst, amelynek cime "The Concept of Time in
Chinese Landscape Painting" (Az idô meghatârozâsa a kînai
tâjfestészetben) volt. Az elôadâst vetîtett képek tették szîne-
sebbé. Szôvegét magyarul is tolmâcsoltâk.

Kînai kérdéssel foglalkozott a kôvetkezô elôadô is.

Baranski Tibor\

JOGTANITÂS ÉS TÂRSADALMI
RENDSZERVÂLTOZTATÂS KINÂBAN

Tudatâban van-e a jelenlegi kînai vezetôség annak, hogy
akarva-akaratlan a joghallgatôk kezébe adja azokat az esz-
kôzôket, amelyekkel hatalmât kétségbe tudjâk venni? Nem
vitâs, hogy a jelenlegi jogfejlôdés a rendszer és a politikai
vâltozâs fûggvénye. Olyan orszâgban, aboi a hatalom nagy-
részt a part és a katonasâg kezében van, a jogfejlôdés ôssze-
ûtkôzést és feszûltséget okoz.

Ez év mâjusâban a pekingi egyetemi (Beida) jogi kar
ûjjâszervezésének harmincadik évfordulôjân az ott végzett
kînai élit (tôbb kînai miniszter és ismert jogtudôs) a jog és
tôrvényesség szellemét és a bîrôsâg szerepét hangsûlyozta.
A joghallgatôkat, akik a gyûléseken és az ûnnepélyes aktu-
sokon részt vettek, nyomatékosan az idegen nyelvek tanulâ-
sâra és a kûlfôldi jogi rendszerek megértésére ôsztônôzték.
Ezt abban a reményben tették, hogy az ûj nemzedék a kûl
fôldi nyelvek és jogrendszerek ismeretét majd arra hasznâlja,
hogy Kînât fokozatosan jogâllammâ fejlessze.

A nyugati demokrâciâban a jog szerepe fôként abban âll,
hogy az âllam hatalmât korlâtozza és az egyén jogait az



âllammal szemben megvédje. Ha a jogfejlôdés teraiészetes
folyamata bizonyos méreteket ôlt, a kinai kormâny azzal a
veszéllyel talâlja magât szemben, hogy eddigi korlâtlan ha-
talma korlâtok kôzé szorul, mert azzal, hogy a kinai
joghallgatôkat kûlfôldi jogrendszerekkel ismertetik meg és
jogi gondolkodâsra nevelik, arra is felbâtoritja, hogy azok,
akikbôl elôbb-utôbb ûgyvédek, ûgyészek és birôk lesznek, a
kormâny abszolutisztikus hatalmât kétségbe vonjâk.

A jogtanitâs, sot az egész jogrendszer Kinâban ûj jelen-
ség. A Beida jogi karât az 1911-es forradalom idejében ala-
pitottâk meg. Rôvidesen arrôl lett hires, hogy mind jog
hallgatôkat, mind professzorokat beengedtek fûggetlenûl
attôl, hogy milyen volt azok politikai beâllîtottsâga. Csak
az egyetem tanulmânyi és erkôlcsi szinvonalât gyarapitottâk.
Kinâban a jogfejlôdés idôszaka nem tartott sokâig. Miutân
ugyanis az 1954-es alkotmâny érvénybe lépett, a jogfejlôdés
az 1957-ben kezdôdô "jobboldalellenes" kampâny miatt
megâllt. A Beida jogi kara az 1954-es alkotmâny érvénybe
lépése utân az egész orszâgban az elsô volt, de a kôzismert
"kultûrforradalom" idején minden jogfejlôdést elômozditô
igyekvés mâr csirâjâban meghiûsult.

Az 1978-as év a kinai jog és jogtanitâs ûjjâszûletését és
ûjrakezdését jelentette. A jogtanitâs teljesen mâs môdon
kezdett fejlôdni, mint valamikor, nevezetesen az 50-es évek
erôsen politikai beâllitottsâgû tanitâsi môdszere idején. A
joghallgatôkat jelenleg valôsâgos vagy kitalâlt jogi esetek
megismerésére és elemzésére tanitjâk. Ugyanakkor fokoza-
tosan fûggetlen gondolkodâsra szoktatjâk ôket és arra, hogy
a létezô jogi és târsadalmi normâkat megvitassâk.

Kina mostani jogrendszere inkâbb a kontinentâlis eurôpai
polgâri jogra alapult, mint az angol-amerikai szokâsjogra.
Ezt a kuomintang részben a "Liufa Chuanshu" hatâsâbôl
ôrôkôlte, amit eredetileg a szâzadfordulô idején a japân
"Roppo Zensho^'-bôl vett ât. Kialakulâsâhoz az 50-es évek-
ben az orosz jog is hozzâjârult, ami alapjâban véve a polgâri
jogra épùlt. Precedensnek és birôi dôntésnek vagy birôsâgi
hatârozatnak nincs Kinâban kôtelezô ereje, mint ahogy szâmos
szokâsjogot tiszteletben tartô nyugati âllamban.

A Beida jogprofesszorai 50 és 200 kôzôtt mozgô hallga-
tôsâgnak adnak elô. Elôadâsaik a félév elején kiadott kurzus-
kivonatokhoz tartjâk magukat. A Beida jogi karânak tani-



tâsi môdszerei alapjâban véve inkâbb jogi elvekre épûlnek,
mint elvi fogalmakra. A hallgatôkba bizonyos jogi alapel-
veket sulykolnak bele, amelyeket azoknak be kell tanulniuk.
A vizsgakérdések âltalâban inkâbb leîrô, mint analitikai
vâlaszokat Idvânnak.

Mig a jogi pâlya a mi nyugati fogalmaink szerint fôleg
szabad gondolkozâst kîvân, ehhez viszonyitva a kînai jog-
tanîtâs még kevésbé alkotô folyamat, habâr az e fajta tanî-
tâsi môdszernek is megvannak a maga elônyei. A Beida
joghallgatôi erôsen rendszerezett és megszervezett jogi ki-
képzést kapnak. A professzorok ûgy érzik, hogy jobb elôszôr
a jogi elveket elsajâtittatni, mielôtt még a jog kevésbé vilâ-
gos âgairôl szôlô elméleteket ismertetnék.

A jogi problémât "szubjektum" (zhuti) és "objektum"
{keti) alapjân analizâljâk. Ezt, mint a szerzôdési ûgyfe-
lek kôzôtt a kôlcsônôs "jog-kôtelmi viszony"-t magyarâzzâk
meg. Annak alapjân, amit a kînaiak "gazdasâgi jog"-nak
hîvnak, a szerzôdések "szubjektumai", azaz ûgyfelei, lehet-
nek âllami ûgynôkségek, vâllalatok vagy mâs "jogi szemé-
lyek", akiknek megvan a tôrvényes engedélyûk, hogy gaz
dasâgi (kereskedelmi) viszonyban részt vegyenek; hason-
lôképpen lehetnek "természetes személyek" (egyéni âllam-
polgârok). A szerzôdési viszonyok "objektumai" (târgyai)
pedig lehetnek bizonyos dolgok és az ûgyfelek kôzôtt akâr
behajthatô, akâr be nem hajthatô kôvetelések.

Gyakran adnak a joghallgatôknak valôdi esetekbôl ki-
emelt tényeket. Az osztâly tanulôi kisebb csoportokra oszla-
nak fel: ezek a csoportok megbeszélik az eléjûk adott prob
lémât és irâsban adjâk be sajât elemzésûket. Egyre tôbb jogi
tanfolyamon hasznâljâk a valôdi esetek kiértékelésénél az
elemzô (analitikus) môdszert.

Nagyon érdekes volt, hogy egy — Beidân tartott — tan
folyamon a szokratikus "kérdés és felelet" môdszert hasznâl-
tâk, ami gyakori az amerikai jogi karokon. Elôfordult, hogy
a diâkok sûlyos érvekkel tâmadtâk meg a professzor âllâs-
pontjât. Magam ugyanezt a szokratikus môdszert hasznâl-
tam, amikor a kînai jogpolitikai egyetemnek egy magasabb
osztâlyâban amerikai szerzôdésjogot tanîtottam. Néhâny
hét mûlva a hallgatôk magas szinvonalû érvelést fejlesztettek
ki magukban.

A kînai jogâszképzés tantârgyai kôzôtt a jogi kutatâs âll



a leggyengébb lâbon, bâr ez is erôsen a javulâs ûtjân van.
Jogi tankônyvekhez, blrôsâgi esetekhez és ûgyvédi megha-
talmazâsokhoz nehéz hozzâjutni. Kiilônôsen vonatkozik ez
a Kina hatârân tûli (idegen) anyagokra. Ez részben azért van,
mert a létezô anyagokat gyengén szervezték meg, de fôleg
azért, mert nincsenek meg az anyagi forrâsok a szûkséges
konyvek megvételéhez. A jogi kônyvtârak âltalâban kicsik
és bennûk a kônyveket olyan kôrûlmények kozôtt târoljâk,
hogy az a hallgatôk jogi kutatâsât vajmi kevéssé buzditja.

Jogi tankônyveket csakûgy, mint a tanfolyamokat, jogi
elvek alapjân âllitjâk ôssze. A kazuisztikus konyvek ritkâk és
a meglevôkbôl is csak nagyon keveset bocsâtanak az egye-
temi hallgatôk rendelkezésére. A Beida jogi karân bizonyos
tanfolyamok részére tôbb kazuisztikus kônyvet adtak ki. A
jogi tankônyvek kiadâsa nagyrészben a Jog-Kiadô és a Kinai
Târsadalomtudomânyi Akadémia feladata. Legtôbb egye-
temnek megvan a sajât kiadôja. A Beida kiadott tôbb jogi
tankônyvet, amelyet nemcsak sajât jogi tanfolyamain hasz-
nâlnak, hanem mâs Idnai egyetem jogi karân és jogképzô
intézetében is.

A joghallgatôk — éppûgy, mint Japânban — elôszôr
"undergraduate" jogképzésben részesûlnek. Utolsô évuk elsô
felében "shi-xi"-n, azaz gyakorlaton vesznek részt. Elkûldik
ôket bîrôsâgi târgyalâsokra, prokurâtori irodâkba, âllami
ûgynôkségekbe és ûgyvédi irodâkba dolgozni. Itt kôstolnak
bele a valô életbe, itt tapasztaljâk meg, hogy miként
"mûkôdik" a jog. Amikor félévi gyakorlat utân visszamen-
nek az egyetemre, kôtelesek tapasztalataikrôl részletes be-
szâmolôt îrni és megmagyarâzni azokat a pontokat, ahol
érzésûk szerint félévi munkahelyukôn valamit javitani lehetne
és kellene. A legjobb beszâmolôkat gyakran beleveszik a
Beida jogi tanfolyamainak anyagâba; néhâny kôzûlûk el-
kerûl a minisztériumokba, sot néha irânyelvként felhasznâl-
jâk jogi reformok tervezésébe.

A problémâk, amelyekkel a joghallgatôk az egyetem el-
végzése utân, mint ûgyvédek, szembe kerûlnek, abbôl adôd-
nak, hogy egy csomô — magât elsâncolô — képzetlen bûrok-
ratâval kell majd kapcsolatban lenniûk. A fiatal egyetemet
végzetteknek esetleg nincs annyi tapasztalatuk, mint az âllami
funkcionâriusoknak, akik hosszû éveken ât lâttâk el hiva-
talukat. Kétségtelen, hogy ezeknek a fiataloknak a szaktu-



dâsa és képzettsége sokkal xnagasabb fokon âll és minden
jel arra mutât, hogy elôbb-utôbb veszélyeztetik az idôsebb
biirokratâk âllâsât.

Mint fiatal ûgyvédeknek, még mâsik dilemmâval is meg
kell kûzdeniûk. Amikor a birôsâg elôtt ûgyfelûket képvise-
lik, be kell bizonyîtaniuk, hogy milyen talpraesetten védik
majd meg ûgyfelûk jogait anélkûl, hogy az âllam érdekeit
megsértenék.

Ez a feladat akkor vâlt igazân érthetôvé szâmomra, ami
kor egyik fiatal kînai ûgyvéd barâtommal beszéltem, aki
ûgyfeleinek arra adott tanâcsot, hogyan hajtsâk be az 1949
(a népi Kina megalakulâsa) elôtt kûlfôldôn elhelyezett arany-
kôtvényeket. Ezek a kôtvények tôbb tulajdonos kôzôs birto-
kât alkottâk. Az iigyvéd nem volt biztos, hogy a kôtvények
tulajdonosainak azt tanâcsolja-e, hogy hagyjâk azokat to-
vâbbra is kûlfôldôn, hogy kamatozzanak, mert îgy esetleg
a tulajdonosok gyerekei fel tudjâk majd hasznâlni tanulmâ-
nyaik kôltségének fedezésére, ha egyszer kûlfôldôn akarnâ-
nak tanulni. Amennyiben ugyanis a kôtvények visszakerûl-
nek tulajdonosaikhoz, valôszinû, hogy a kînai âllam elveszi
tôlûk, mivel azok komoly valutât jelentenek. Helyettûk a
tulajdonosok Ren Min Bi-t (RMB), Yuan-t, vagyis puha
valutât kapnak, aminek az orszâgon kîvûl semmi értéke nincs.
Ha a kôtvények kûlfôldôn maradnak, az âllam elveszti an-
nak a lehetôségét, hogy komoly ôsszegû kemény valutâra
tegyen szert. Ugyanakkor, hogyha a tulajdonosok a kôtvé-
nyeket tovâbbra is kûlfôldôn hagyjâk kamatozni, megvéd-
heti-e az ûgyvéd tôrvényesen ezt a jogukat az âllammal
szemhen? Azzal az âllammal szemben, amely azt akarja,
hogy a kôtvények hozzâ visszakerûljenek. Ez az eset vilâgo-
san megmagyarâzza azt a problémât, amely attôl fûggetle-
nûl, hogy létezik olyan tôrvény vagy szabâly, amely esetleg
megadja az egyénnek a szûkséges védelmet, az egyén azon-
ban ezt a jogât bizonyos rendszerben vagy politikai korlâtok
miatt nem tudja gyakorolni.

1949 ôta minden olyan esetben, amikor a jog és az âllami
vezetés ôsszeûtkôzésbe kerûlt egymâssal, legtôbbszôr az âllami
vezetés utasitâsait kellett végrehajtani. Ezt japân barâtom
a pekingi egyetemen akkor hangsûlyozta, amikor a jelenle-
gi jogi reformokrôl beszélgettûnk. Maszanobu Katô ismert
japân jogprofesszor a Nagoja egyetemen ugyanezt a jogi és



âllamigazgatâsi ôsszeûtkôzést hangsûlyozza a kînai gazda-
sâgi joggal kapcsolatos irâsaiban. A japân cégek szâma és
befektetése ugyanis Kinâban az egyik legszâmottevôbb min-
den mâs orszâgéval szemben. Igy egyâltalân nem volt meg-
lepô, hogy a Pekingben élô japân kereskedôk, akiket ismer-
tem, ilyen kérdéseket vetettek fel.

* ♦ *

Kinâban most a jelszô: "Ti-zhi Gâi-ge" (
rendszer-reform. Sokan ôszintén érdeklôdnek az irânt, amit
Nyugaton "informâciôs târsadalom"-nak hivnak. Milyen
mértékben tudja Kina, mint olyan orszâg, amelyben a fel-
vilâgosltâst csak ellenôrzéssel adagoljâk, véghezvinni a szûk-
séges reformokat, hogy jogâllammâ fejlôdjék, aboi az em-
berek kônnyen hozzâjuthatnak a szâmukra szûkséges fel-
vilâgositâshoz?

Ha a jogfejlôdés Kinâban de facto folytatôlagos fo-
lyamattâ vâlik, mind a pârtot és a katonasâgot, mind pe-
dig sok magas rangû kâdert az a veszély fenyegeti, hogy
hatalnaa nagy részét elveszti. Mint a legtôbb nyugati târsa-
dalomban, a tanultak és a jobban értesûltek a jogot majd
elônyvikre hasznâljâk. A sok tanulatlan bûrokrata gyana-
kodva nézi ezt a folyamatot, amely nagyon valôszinûen je-
lenlegi âllâsainak elvesztését vonja majd maga utân.

A jogi kar fiatal végzettei nyomban pâlyâjuk kezdetén
nagyméretû problémâkkal talâljâk magukat szemben. Ezek
egy része abbôl szârmazik, hogy seglteni szeretnének Kinân
a nyugati fejlett iparâllamok utolérésében. Ha probâlkozâ-
suk megbukik, megeshetik, hogy a jogfejlôdés és a târsadalmi
reform-sorozat kudarcba fullad. Ilyen helyzet Kinât abba
a sôtét âllapotba taszithatja vissza, mint amilyenben a kul-
tûrforradalom idején volt, amikor egy személy hefolyâsa
meghatârozhatja az egész târsadalom jôvôjét.

Reméljûk, hogy ilyen eset nem âll elô és a jelenlegi
reformok teljes sikert aratnak. Ebben az esetben nemcsak
a kînaiak nyerhetnek soha nem âlmodott elônyôket, hanem
ugyanûgy a nyugati iparâllamok szâmâra is most még el-
képzelhetetlen lehetôségek nyilhatnak meg.

Paposi Jobb Andor dr. (Clarion, PA) rendkivul érdekes
elôadâsa "A Tamara-tôrvény" cimmel hangzott el, befeje-



zésûl pedig az elnôk Kazdr Lajos dr. (Ainslie-Camberra,
A.C.T., Ausztrâlia) szellemes nyelvészeti tanulmânyât mu-
tatta be " Van-e szeme a szemtelennek és érem van-e a szem-

érmes szemén? cimmel.

A MERNOKOK TALALKOZOJA

A "Magyar Mérnôkôk és Épûészek Vïldgszôvetsége" 1984
november 23-ân és 24-én tartotta meg a Magyar Talâlkozô
(Kongresszus) keretében 14. clevelandi talâlkozôjât, amelyet
wtéz Falk Vïktor, a clevelandi Természettudomânyi Kôr
elnôke és Burgydn Aladdr, a Magyar Târsasâg alelnoke
készîtett elô. 23-ân este a Vilâgszôvetség igazgatôsâgi ûlést,
24-én délelôtt 9 ôrai kezdettel pedig elôadâssorozatot tartott.
Az utôbbin az elnôki tennivalôkat xdtéz Falk Viktor lâtta el,
aki ûdvôzôlte a megjelenteket, ismertette a napirendet,
megâllapîtotta az elôadâsok sorrendjét, felkérte és bemutatta
az egyes elôadôkat.

Noël Péter (Edmonton, Alta., Kanada) a mûlt évben
kifejtett elnôki tevékenységérôl szâmolt be és az Ârpâd Aka-
démia Igazgatô Tanâcsâval folytatott levelezését ismertette.
Tôrôkorszâg villamosipari helyzetérôl tartott elôadâst, majd
azt mondta el, hogy amikor egyik talâlmânyâval kapcsolat-
ban az év jûlius és augusztus havâban a tôrôk kormâny ven-
dégeként Tôrôkorszâgban jârt, mit lâtott és tapasztalt:

Noël Péter:

A MODERN TÔRÔKORSZÂG
EGY MAGYAR MÉRNÔK SZEMUVEGÉN KERESZTÛL

Ez év jûlius-augusztus havâban Tôrôkorszâgban jârtam
egy talâlmânyommal kapcsolatban a tôrôk kormâny vendé-
geként. A legmagasabb kormâny- és tudomânyos kôrôktôl
az utca emberéig sok kapcsolatot létesîtettem. Mindenki
ûgy fogadott, mint a nemes magyar testvért, akit a szovjet
1956-ban leigâzott. Nyiltan beszéltûnk azokrôl a keserû ta-
pasztalatokrôl, amelyeket egymâssal szemben szereztûnk a
tôrténelem folyamân. Nem szépîtették a 150 éves tôrôk ural-
mat, mely az akkori kor politikai feszûltségének volt az ered-
ménye. Két dologra hivtâk fel figyelmemet ezzel kapcsolat
ban. Az egyik, hogy a tôrôk megszâllâs alatt a magyarokat



nem kényszeritette senki arra, hogy az év bizonyos napjân
tôrôk zâszlôk alatt vonuljanak fel és éltessék a tôrôkôket, mint
ma a szovjet teszi népûnkkel. A mâsik tény, hogy mi voltunk
az egyedûli nép, amelyik katonailag fel tudta tartôztatni a
tôrôkôket. A mi ellenâllâsunk nélkûl ma a vilâgnyelv a ma
gyar és a tôrôk lenne. Végsô fokon mit kaptunk ezért a nyu-
gattôl? Semmit. Német, osztrâk uralom, Trianon, Yalta,
Displaced Person immigrant és sok mâs nemzeti lealacso-
nyitâs, amiben részûnk volt és van, leszâmîtva azokat a be-
csûletes nyugatiakat, akik emberként kezeltek bennûnket.

A nyugati sajtô teljesen hamis képet fest a tôrôkôkrôl.
Tôrôkorszâg katonailag az az âllam, amelyet a szovjet res-
pektâl. A Kaukâzusban 18, a bolgâr hatâron 2 teljes hadi
létszâmû orosz hadosztâly âllomâsozik, ugyanakkor a teljes
nyugati fronton, amely a tôrôk hatâr sokszorosa, mindôssze
22 szovjet hadosztâly âllomâsozik. A tôrôkôk nyugodtak,
nem félnek a szovjettôl. Tôrôkorszâgban nincs katonai
diktatûra, csupân rend és biztonsâg van. Demokratikusan
vâlasztott kormâny van. Az elnôk Evraim posa, az alelnôk
Ersin pasa, mindkettô bôlcsészettudomânyi oklevéllel ren-
delkezô, rendkivûl bôlcs és mérsékelt ember. Volt szeren-
csém velûk személyesen beszélni. Jellemzô râjuk, hogy az
évi kôltségvetést, amelyben a parlament jelentôs fizetéseme-
lést szavazott meg magânak, Evrim pasa megvétôzta azzal
az indokolâssal, hogy a parlament tagjai nem kapnak sem-
mi fîzetésemelést, amig a nép nem kap tôbbet. Jô lenne lât-
ni ezt a Nyugaton. A nyugati, s az arab âllamok, a Kôzel-
és a Tâvol-Kelet — Japânt és Ausztrâliât, Afrikât beleértve —
minden alkalmat megragad, hogy beruhâzhasson Tôrôk
orszâgban. A munkanélkûliség arânylag kicsi. A munkanél-
kûliek jô része magânvâllalkozâsokban vesz részt, amit
hatalmas magânkézben levô bankrendszer finansziroz nagyon
alacsony kamatlâbak mellett.

A tôrôk kâvé és a kenyér, amelyhez hasonlô jôt csak Ma-
gyarorszâgon ettem, a dôneri, a dinnyék és gyûmôlcsôk, a
sok paprikât hasznâlô tôrôk konyha, amely magyares izeket
képvisel, a sok gyûmôlcslé, borok a legmagasabb igényeket
is kielégîtik. A felszolgâlâs rendkivùl udvarias. A kôzleke-
dés olcsô. Nagyon sok Ikarus-autôbusz szalad a vârosokban
és az orszâgutakon.

A gazdasâgi kapcsolat a magyar és a tôrôk kormâny kô-



zôtt rendkîvûl jô viszonyû és virâgzô. Nagyon sok a magyar
turista, fôleg Sztambulban. A MMÉV kôzôs magyar-tôrôk
tudomânyos kapcsolat kiépîtését javasolta, amit a tôrôk
kormâny-, tudomânyos és gazdasâgi kôrôk tâmogatnak. Ezt
a javaslatot a zûrichi MMÉV- és a clevelandi MMÉV-vilâg-
talâlkozô tagsâga is magâévâ tette.

Mindig azt hittûk, hogy ârvâk vagyunk ezen a vilâgon.
Nos egy 65 milliôs tôrôk és egy kôzel 100 milliôs urâl-altaji
rokon népcsoport, amely a Krimtôl a kinai hatârig sok szâz
km. széles sâvban hûzôdik, rokonunk. A 16 milliônyi magyar
tehât a 165 milliôs romlatlan, egészséges testvérnéppel a vi-
lâg egyik legnagyobb néptôrzséhez tartozik.

Amikor eljôttem Sztambulbôl, aboi néhâny napot tôl-
tôttem, bejârva Sztambult és a Boszporuszt egészen a
Fekete-tengerig, vendéglâtôim hôlgy tagjai az erkélyrôl vizet
szôrtak utânam, ami a tôrôknél azt jelenti, hogy a szîvûk
velem van, amîg ûton jârok, addig gondolnak râm és vissza-
vârnak. Én is ûgy éreztem és nehéz sziwel hagytam el Tô-
rôkorszâgot. Igaz testvérek kôzôtt, otthon voltam. Remé-
lem, hamarosan visszajutok Tôrôkorszâgba.

Ûrmôs Antal {VJoodstoc^, Ont., Kanada) fôtitkâr elôszôr
az elhunyt Tôrôk Gyôzô, Hideg Ldszlô és dr. Maldacker Antal
érdemeit méltatta, majd az elmûlt és a svâjci vilâgtalâl-
kozô eseményeit ismertette. Bejelentette, hogy a mérnôki
Vilâgszôvetség eurôpai iigyvezetését Zurich székhellyel a svâjci
csoport veszi ât, amelynek ûj igazgatôja Buzay Kdroly lett.
Ezutân felolvasta dr. Koncz Tihamér elnôk ûdvôzlô levelét,
végûl pedig mint pénztâros a Vilâgszôvetség anyagi hely-
zetérôl szâmolt be.

Birinyi Pâl dr. (Toronto, Ont., Kanada) egyetemi tanâr
a lineâris motorokrôl tartott értékes elôadâst. Vetitett képekkel
ismertette a motorok alkalmazâsât, szâmitâsi technikâjât,
valamint azok gyârtâsânak elôâllîtâsi kôltségeit. Kitért a
lineâris motorvezetôk anyagânak megvâlasztâsâra, és gyâr-
tâsâra, valamint a mâgneses erô komponenseinek szâmitâ-

Haralyi Fejér Pdl (Mount Clement, MI) "Az idô fûggvénye
a dinamikus geometriâban" cîmmel tartott elôadâst. Vetitett
âbrâkkal mutatta be és hasonlîtotta ôssze a régi szâmrend-



szert az âltala feltalâlt és bevezetett ûj szâmrendszerrel.
Negyedik kônyvével kapcsolatban elmondta, hogy beszélt
Teller Ede vilâghîrû atomfizikussal is szâmrendszerének az
ûrkutatâs terén tôrténô felhasznâlâsârôl.

Somogyi F. Lél (Chardon, OH) "A komputerek és a tôrté-
neti kutatâs" cimû elôadâsâban a komputerek fejlôdésére
és azok hasznâlatânak egyre szélesebb kôrben valô hasznâ-
latâra mutatott râ, majd azt mondta el, hogy tôrténész édes-
apjâval egyutt végzett kutatô munkâja kôzben hogyan tâplâlta
be a komputerbe az ôsszegyûjtôtt adatokat és hogyan tud-
ta ezeket a komputer segîtségével végrehajtott rendszerezés
utân a végsô kôvetkeztetések megâllapîtâsâhoz felhasznâlni.
Hangsûlyozta, hogy ezzel az eljârâssal a rendszerezésnek azt
a munkâjât, amely korâbban tôbb hetet, esetleg tôbb hô-
napot vett igénybe, néhâny napon belûl eredményesen el
lehet végezni.

Kozma Nagy Ottô "A mesterséges értelem LISP nyelvé-
nek alkalmazâsa" cimmel tartott elôadâst. Elmondta, hogy a
LISP szô a komputer hasznâlatâval kapcsolatban a "list
processor" szavakbôl képzôdôtt és magyar értelme lista fel-
dolgozds. Mérnôki szempontbôl ennek a nyelvnek nagyon
fontos az a képessége, hog^y elvégezhetôk vele a szimbolikus
matematika mûveletei az algebra, trigonometria, differen-
ciâlâs, integrâlâs terén s az egyenletek megoldâsai. Az a
program, amely ezeket elvégzi, MCSYMA néven ismert. Az
MIT (Massachusetts Institute of Technology) dolgozta ki
100 mérnôki munkaév felhasznâlâsâval. A program 15,000-
16,000 $-ért vehetô meg. Az elôadô most ir a kérdésrôl
kônyvet, amelynek cime "Short Cut to List Programming" lesz.

Tuba Istvân dr. (Pittsburgh, PA) az 1984 oktôberében
megrendezett vilâgkongresszusrôl szâmolt be, amely a ve-
zetésével mûkôdô Nemzetkôzi Technolôgiai Intézettel kap
csolatban folyt le. A vilâg minden részébôl tôbb mint 100
mérnôk elôadâsât hallgathattâk, akik a vilâgkongresszus
ûlésein részt vettek. A nagy érdeklôdésre és az osztatlan si-
kerre valô tekintettel a vilâgkongresszust 1986-ban is meg-
rendezik.

Szappanos Istvân (Richmond Heights, OH) "Egy magyar
mérnôk tapasztalatai Latin-Amerikâban" cîmmel fôként a
dél- és kôzép-amerikai gazdasâgi helyzettel kapcsolatban tett
megfigyeléseirôl adott szâmot, a felmerûlt nehézségek okait



kutatta és a megoldâs lehetôségeire mutatott râ. Hangsû-
lyozta, hogy a ma még lekûzdhetetleneknek lâtszô problé-
mâk megoldâsânak oroszlânrészét a mérnôkôknek kell vâl-
lalniuk.

Szilsârkânyi Burgyàn Aladâr okl. vegyészmérnôk aka-
démiai székfoglalô elôadâsât mutatta be. Értékes tanulmâ-
nyât, amelynek cime: "A vegyi anyagok szerepe egészségiink
minôségének befolyâsolâsa és kôrnyezetûnk szennyezôdése
terén", az Arpâd Akadémia székfoglalô elôadâsai kôzt
kôzôljûk.

A IV. VILÂGKONGRESSZUS MEGRENDEZÉSÉRÔL

1984 november 24-én, szombaton délutân 2 ôrai kezdet-
tel dr. Nâdas Jânos tartott elôadâst "Elôkésziiletek a Szabad-
fôldi Magyarok 1985. évi IV. Vilâgkongresszusâra. Tervek,
javaslatok" cîmmel. Az elôzmények tûzetes ismertetése utân
a III. Vilâgkongresszus vezetôségétôl kapott felkérés alap-
jân kôzôlte a IV. Vilâgkongresszus megrendezésére vonatkozô
terveket és eddig tett javaslatokat. Az elôadâst kôvetôen dr.
Gyallay-Pap Domokos (Toronto, Ont., Kanada) vâzolta a
vilâgtalâlkozô feladatât és jelentôségét, az eddig figyelembe
vett elvi âllâspontokat és a gyakorlati tapasztalatokat.

A két elôadâs elhangzâsa utân a jelenlevôk kôzûl dr.
Simonfay Ferenc (White Plains, NY), Fazakas Ferenc (Mt.
View, CA), Flôriân Tibor (New Milford, CT), Balogh Sândor
(Greenbush, NY), Ptlszior LôszZô (Washington,DC), dr.Kostya
Sândor (Toronto, Ont., Kanada), Tollas Tibor (Mûnchen,
Nyugat-Németorszâg) és tôbb mâs felszôlalô intézett kérdé-
seket az elôadôkhoz vagy tett javaslatot a IV. Vilâgkongresz-
szus megrendezésére vonatkozôan.

A részletek megbeszélése és az ellentétes vélemények alapos
meg^itatâsa utân az elnôklô dr. Somogyi Ferenc megâllapî-
tâsa szerint hârom hatârozat nyert âltalânos és egyhangû
elfogadâst:

1. a Szabadfôldi Magyarok IV. Vilâgkongresszusânak
megrendezésére a legalkalmasabb helynek az ohiôi Cleveland
vârosa lâtszik,

2. a XXV. Magyar Talâlkozô (Kongresszus) idején s
azzal egyiittesen az 1985. évi amerikai hâlaadâs (Thanks-



giving) ûnnepének hete végén, tehât 1985 november 28 kôriil,
3. az eddigi gyakorlatnak megfelelôen olyan szervezetek

meghatalmazott kikûldôttjeinek meghivâsâval, amelyek sem
a magyarorszâgi, sem bârmilyen mâs âllambeli kommunista
kormânnyal vagy kormânyszervekkel kapcsolatban nincsenek.

Mindazok véleménye szerint, akik a megbeszélésen részt
vettek, a vilâgkong^esszus ôsszehivâsâra és megrendezésére
vonatkozôan minden mâs szempontbôl teljesen szabad kezet
kell biztositani.

A SZENT LÂSZLÔ TARSASÂG ÉS REND ÛLÉSE

1984 november 24-én, szombaton délutân 3 ôrai kezdet-
tel Zdhony A. Jôzsef elnôkletével a Szent Ldszlô Târsasâg és
Rend Asbôth Sândor tâbornokrôl elnevezett II. amerikai

tartomânya rendezte meg évente szokâsos iilését. A nagy
szâmban megjelent lovagok és vendégek ûdvôzlése utân
Zdhony A. Jôzsef tartomânyvezetô részletesen beszâmolt mind
a Târsasâg és Rend, mind az amerikai 11. tartomâny mûlt
évi eseményeirôl. A beszâmolôt a megjelentek hosszû tapssal
és megelégedéssel vették tudomâsul.

Az ûlés keretében kerûlt sor dr. Fiedler Kdlmdn (Chicago,
IL) kitûntetésére a Târsasâg és Rend lovagkeresztjével,
amelyet ûnnepi méltatâs utân Zdhony A. Jôzsef tartomâny
vezetô nyûjtott ât. Dr. Fiedler Kdlmdn évtizedeken ât ered-
ményesen mûkôdôtt kôzre az amerikai magyar ûgyek inté-
zésében, az illinoisi Chicago vârosâban szâmos magyar nem-
zeti unnepélyt rendezett, hatâsos beszédeket mondott, mint
kôltô és îrô bâtran hirdette a magyar igazsâgot. A Magyar
Talâlkozô Ârpâd-pâlyâzatân a legelsôk kôzt arany Ârpâd-
érmet nyert, az Ârpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak
mint kôltô és irô, mûvészeti fôosztâlyânak pedig mint zene-
szerzô, meghîvott rendes tagja. Az utôbbi években a Lengyel-
Magyar Vilâgszôvetség elnôkeként fejt ki értékes munkâssâ-
got. A kitûntetésért meghatottan mondott kôszônetet.

A tartomânyi ûlés a kôvetkezô évre szôlô tervek megbe-
szélése, ismertetése utân lelkes ûnnepi hangulatban ért véget.



A KELETI TARSASAG

A New York vârosâban székelô "Magyar Keleti Tdrsa-
sâg" (The New York Society for Oriental Research) 1984
november 24-én és 25-én folytatôlagos ûléseken tartotta meg
elôadâssorozatât, amelynek fôelôadôja, dr. Veress Ors Ferenc
(New York, NY) orvos volt, aki a kôvetkezô târgykôrôket
vilâgîtotta meg:

1. Szent Istvân kiizdelme az ûn. "pogâny" âllamisâg
ellen és az ûj âllamszervezés kialakulâsânak etapjai.

2. Transzilvânizmus és Kôrôsi-hagyomâny.
3. Krônikâink "renatos" terminusâhoz. A pogâny lâza-

dâs egy mozzanata.
4. Aki a koponyân hét hajnalig ivott. A koponyân valô

tevékenység a népi teolôgiâban.
5. Mandalak és vârkerités.

6. Kôrôsi Csoma Sândor "shambalâ"-ja és a Camp David.
7. Bevezetés a "forgô-kastély"-lélektanba és a bensô

hangolâshoz.
8. Gyôgyîtô kalligrâfia.
9. Egy tûlhaladott nézôpont: A magyarsâg ûgynevezett

samanizmusa.

V. Kerezsy Agnes (New York, NY) "A magyarorszâgi
kôztârsasâgi fôderâciôs âllamszervezet tervének XVIII. szâ-
zadbeli ideolôgiai hâttere. Ami a Martinovics-ôsszeeskiivést
kôvette" cîmmel tartott elôadâst.

Az elôadâssorozat irânt elejétôl végéig nagy érdeklôdés
nyilvânult meg.



AZ ârpAd akademia
XIX. KÔZGYÛLÉSE ÉS ELÔADÂSAI

A "Kûlfôldi Magyar Tudôsok, îrôk és Mûvészek Arpâd
Akadémiâja" ("Arpâd Academy of Hungarian Scientists,
Writers, and Artist Abroad") XIX. évi kôzgyûlése (osztâ-
lyainak egyûttes ûlése) 1984 november 25-én, vasâmap dél-
elôtt 10 ôrakor kezdôdôtt. A megjelent akadémiai tagokat
és a nagyszâmû kôzônséget a Magyar Hiszekegy elmondâsa
utân Flôriân Tibor elnôk ûdvôzôlte, aki ezt kovetôen az alâbbi
megnyitôt mondta:

Flôridn Tibor:

GONDOLATOK ÔRSÉGVALTAS ELÔTT

Mielôtt az Arpâd Akadémia XIX. ûlését megnyitanânk,
hajtsuk meg fejûnket az ôrôkkévalô Isten elôtt, aki az emig-
râciô négy évtizedén ât megôrzôtt bennûnket hitûnkben.
Fogadjunk az elkôvetkezô évekre is hûséget Hazânknak. A tôbb
mint ezeréves Magyarorszâgbôl és leszakîtott teriileteibôl
sugârzô erô nôvelte gyôkerunket, amelybôl itt fâvâ lombo-
sodtunk és most, a 40. ôszi lombhullâs utân készen âllunk arra,
hogy tisztân megôrzôtt hitûnket és hûségûnket âtadjuk annak
a nemzedéknek, amely majd megéri — ami nekiink nem si-
kerûlt — reményeinknek, vâgyainknak megvalôsulâsât.

Sem egyre magasodô életkorom, sem a hiâbavalô remé-
nyek kôzôtt eltelt 40 kûlfôldi év nem tett tûrelmetlenné.
Szeretném hinni, hogy azok, akik lassan âtveszik tôlûnk ennek
a testûletnek vezetését, szintén tûrelmesek lesznek nemcsak
a jôvô épîtésében, hanem egymâs irânt is.

Az elkôvetkezô ôrségvâltâs idején egyre inkâbb szâmol-
hatunk azzal, hogy tehetségûk vagy tudâsuk révén olyanok
keriilnek kôzénk, akik — éppen azért, mert mâs nemzedékhez
tartoznak — egyes kérdésekhen mâsként gondolkoznak.

Egyetlen fontos, hogy ûj tagtârsaink Istenhez és a Hazâhoz
valô hûségûkhen egyek legyenek velûnk. A mâs teriileten levô
eltéréseket megnyesi és megszûri majd a jôvôt formâlô idô.

Legjohhan aggaszt, hogy szahadfôldi fîatal îrôink kôzûl



sokan mâsképpen irnak, mint a céltudatos erdélyiek vagy a
felvidékiek. A kintiek nagy hânyadânâl a formâval és a
szavakkal valô jâtékon van a hangsûly. Bârhol, a vilâg bâr-
mely tâjân îrhatnâk novellâjukat és kûlônôsen verseiket. Az
îrâsnak nincs magyar célja és a vers nem igazsâgot kimondô
vagy azt rejtegetô, bûvôpatakkal valô rohanâs (mint Erdély-
ben).

Elismerjûk, hogy a szavakkal valô jâték néha szôrakoztat.
Mâskor azonban ez a szôjâték sûrû kôdôt kavar maga kôré
és értelmét sem hallô fûleknek, sem lâtô szemeknek nem fedi
fel. Legtôbbszôr elpattan, mint a buborék és semmi sem
marad utâna.

Mit kell irnunk tehât idekint, hogy épitsûnk vele? Mâst
és tôbbet, mint a boldog, szabad nemzetek fiainak. Nem-
csak a szépet, hanem az okosan célravezetôt is. Nemzeti ér-
zést adni az ingadozôknak és tâjékozatlanoknak. A valôsâg
és a keresztûlvihetôség talajân âllva és sohasem a Hazaffy Verai
Jânosok vértelen lantpengetését, sem a mocsârba mârtott
szavak frôccsenését. Nem a két szélsôség valamelyikének
szolgâlni, de emberként és eurôpaiként szôlni 16 milliôs
nemzetûnkhôz. Idejében lâtni meg a jôvôt és arra az ûtra âllni,
amely a célhoz vezet.

Ez a cél a mi vigasztalâsunk és ittlétûnknek egyetlen
mentsége. Csak ha erre tekintûnk, tudjuk megôrizni Nyugat
ernyesztô kényelméhen és akaratunkat terelgetô, zsibbasztô
kôrûlményei kôzôtt emberségiinket és magyarsâgunkat.

Kérdésûnk ne az legyen: mit akarok én, hanem mindig
egy: mit akar a magyar nemzet? Mennyivel egyszerûhb és
nemesebh életûnk, ha elvetjûk az ônérdeket, a hiûsâgot,
nagyravâgyâst; és a kihékûlést, a kézfogâst keressûk ellen-
feleinkkel is, ha azok nemzetûnkért élô magyarok. A felekezet,
az osztâly, hajdani rangjaink, erszényeink tartalma, kiérke-
zésûnk évszâmai, életkorunk adatai az igazak kôzôtt mâr rég
nem jelentenek kûlônhséget. Egyetlen vâggyal és azonos
akarattal nemzetûnk jôvôjének napszâmosai vagyunk.

Aki — bârmilyen ûrûggyel — kivételnek érzi magât ebben
a kôzôsségben, az kiiktatta személyét a nemzetbôl. Nem le-
het fôltenni a kérdést: mit adott nekem a nemzet? Ha belôle
nôttem, hozzâ tartozom és amit neki adok, azzal magamat
is erôsltem. Mindent kell adnom és ha kell, semmiért is!

Eletem, anyanyelvem és nemzetem tôrténelmének ajân-
dékât, a belôlûk sugârzô erôt miként tudom viszonozni? Ha



ônként adom magam és teljesen s ûgy ôrzôm anyanyelvemet,
hogy tovâbb adhassam azoknak is, akikben a tâvolsâg, az
idô és kôrnyezet elkoptatta ôrôkségunket.

Legyûnk a tûrelem és a hûség nemzete. Helytâllâsunk-
ban nem csiiggesztbet a mûlô idô. Ha erôsek vagyunk, cél-
jaink gerincét nem tôrik meg a rohanô évek, a vâltozô nem-
zedékek és a rombolô események. Hiszûnk az Igazsâgban, a
vâltozatlan Istenben és az ôrôk Magyarorszâgban.

Somogyi Ferenc:

FÔTITKÂRI BESZÂMOLÔ

Az Ârpâd Akadémia tiszteletbeli, rendes, levelezô és
rendkîviili tagjainak létszâma 1984 november 25-én 335.

iiP ^

Elôzô kôzgyûlésûnk ôta elhunyt:

Guth-Keled-nembeli Csomafalvi dr. Dorogi Lajos sebész
szakorvos 76 éves korâban, a Maine-âllambeli Bowdoinham
vârosâban. 1975 ôta a tudomânyos fôosztâly orvostudomânyi
osztâlyânak megblvott rendes tagja volt.

Dr. Kûhrner Béla okieveles magyar kôzépiskolai tanâr,
volt vârosi tanâcsnok, 89 éves korâban, a missouri St. Louis
vârosâban. 1966-ban a tudomânyos fôosztâly nyelv- és iro-
dalomtudomânyi osztâlyânak alapitô rendes tagja lett. 1975
ôta a nyelv- és irodalomtudomânyi osztâly elnôke és az Ârpâd
Akadémia ôrôkôs tiszteletbeli tagja volt. 1964-ben a IV.
Magyar Talâlkozô ezûst, 1976-ban pedig a XVI. Magyar
Talâlkozô arany Arpâd-éremmel tûntette ki. Tôbb mâs ki-
tûntetésnek is tulajdonosa volt.

Rozanich Istvdn, a "Caracasi Magyar Ûjsâg" fôszerkesz-
tôje, 72 éves korâban, a texasi Houston vârosâban. 1966-ban
az irodalmi fôosztâly verskôltészeti szakosztâlyânak alapitô
rendes tagja lett. 1963-ban a 111. Magyar Talâlkozô arany,
1964-ben a IV. M.T. bronz, 1965-ben pedig az V. M.T. eziist
Ârpâd-éremmel tûntette ki.

Mindhârmuk emlékét kegyelettel ôrizzûk.

Az Igazgatô Tanâcs a mûlt évi XVlll. rendes kôzgyûlés
(az osztâlyok egyuttes ûlése) ôta a fenntartô testûlet (a cleve-
landi Magyar Târsasâg) vâlasztmânyâval egyutt két rendes



ûlést tartott, az egyiket 1984 januâr 15-én, a mâsikat 1984
augusztus 26-ân. Mindkét ûlésen tôbb intézkedés, fontos
dôntés tôrtént. Egyes kûlônleges kérdésekben az Igazgatô
Tanâcs részleges ulésén, 1984 oktôber 2-ân és 1984 november
13-ân folyt még megbeszélés.

Az "Ugyrend" értelmében az Ârpâd Akadémia tagjai
hdrom (tudomânyos, irodalmi és mûvészeti) fôosztâlyt alkot-
nak. A tudomânyos fôosztâly keretében kilenc (hittudomânyi,
nyelv- és irodalomtudomânyi, tôrténettudomânyi, jog- és
târsadalomtudomânyi, magyarsâgtudomânyi, kônyv- és le-
véltârtudomânyi, orvostudomânyi, mérnôktudomânyi és ori-
entalisztikai), az irodalmi fôosztâly keretében hârom (szép-
irodalmi-esztétikai, hîrlapîrôi és lapszerkesztôi), a mûvészeti
fôosztâly keretében pedig ugyancsak hârom (alakîtô-mûvé-
szeti, zeneesztétikai és zenemûvészeti, képzômûvészeti osztâly
mûkôdik. Az egyes osztâlyokon belûl szakosztâlyok is létesûl-
hetnek. Minden osztâly és szakosztâly ônâllô tevékenységet
fejthet ki. Tôbb osztâly és szakosztâly él is az "Ugyrend"-ben
biztosîtott jogâval, mâs osztâlyok és szakosztâlyok tagjai
azonban inkâbb csak egyénileg végzik és folytatjâk értékes
alkotô tevékenységiiket.

Az Igazgatô Tanâcs kiilôn felkérésére bekûldôtt beszâ-
molôk alapjân az Ârpâd Akadémia tagjai az 1984. év folyamân
— pontosabban a XVllI. és XIX. évi rendes kôzgyûlés kôzé
esô idôkôzben — az alâbbi tudomânyos, irodalmi vagy
mûvészeti eredményeket, sikereket érték el:

(Az egyéni tevékenység felsorolâsa kôzben az Arpâd Akadémia
tagjainak neve utân az egyhâzi, katonai, tudomânyos,
akadémiai, nemesi és lovagrendi fokozatokat s a lakôhely fel-
tûntetését mellôzzûk.)

Alpâr J. Jânos szaktudomânyânak egyes kérdéseirôl 20
elôadâst tartott nemcsak az Egyesûlt Âllamok kûlônbôzô
vârosaiban, hanem tôbb îzben mâs orszâgokban is. Rendldvul
gazdag szakirodalmi tevékenységét 13 ûj tanulmâny kôzlésével
gyarapîtotta.

Ambrosy Anna "Lease on New Life" cimmel értékes
tanulmânyt adott ki, amelyet a XXIV. Magyar Talâlkozô
ezûst Arpâd-éremmel tûntetett ki. Ûjabb tanulmânyâhoz
végzett anyaggyûjtô kutatâsokat.



Antalfy Mihdly mintegy 300 oldalas bûntetôjogi tanul-
mânyât készîtette elô kiadâsra angol nyelven.

Asbôth Oszkdr az utôbbi két évben 16 kiâlUtâson mutatta
be alkotâsait. Tôbb kisebb mûve jelent meg nyomtatâsban.
Hatévi kîsérletezés utân elkészûlt ûj technikâjû ûveggrafîkai
mûve, amely nagy sikert aratott. "Asbôth-School" néven ûj
iskolât létesîtett, ahol "air brush" technikât tanît.

Baranchi Tamdska Endre két dombormûvû portrét
alkotott, csalâdja tôrténetén dolgozott, lapot szerkesztett és
ûnnepségeket rendezett. A Szent Lâzâr Lovagrend magyar
heraldikusa és genealogusa lett.

Biharné Vattay Berta mûzeumi kiâllîtâst rendezett és 12
egyiittes kiâlUtâson vett részt, 1 magyar népmûvészeti kiâllî
tâst rendezett argentînaiak részére.

Bodolai Zoltdn a sydneyi magyar râdiô âllandô munka-
târsa. Tôbb cikke jelent meg az ausztrâliai Magyar Élet ha-
sâbjain. "The Timeless Nation" cimû kônyvének negyedik,
Csapô Endrével egyûtt szerkesztett "The Unmaking of Peace"
cîmû tanulmânyânak mâsodik kiadâsa jelent meg. Tôbb elô-
adâst tartott. Munkâssâgânak elismeréséûl az Eurôpai Front-
harcos Szôvetség nagykereszt adomânyozâsâval tûntette ki.

Bogndr Kdlmdn a Nyolcadik Tôrzs, a Katolikus Magyarok
Vasârnapja, a Vasârnapi Levél, a pittsburghi Magyarsâg és
a mûncheni Ûj Lâtôhatâr hasâbjain szâmos cikket kôzôlt. A
Szent Lâszlô Târsasâg és Rend lovagkereszttel, a Recski
Szôvetség pedig tb. tagsâggal tûntette ki.

Chdszdr Ede folytatta a kisebbségek jogaival kapcsolatos
kutatômunkâjât. Megfîgyelôként részt vett az Egyesûlt Nem-
zetek Jogi Bizottsâgânak genfi ûlésén s a nemzeti kisebbségek
jogaival foglalkozô munkacsoport megbeszélésein. Hat nagy-
vârosban elôadâsokat tartott. Angol és magyar nyelvû cikkeket
Irt. A CsMNB kûlûgyi tanâcsadôjaként a Duray-ûgyben is
minden olyan akciô élén jâr, amely a jogtalanul fogsâgban
tartott kivâlô magyar irô szabadlâbra helyezését szorgalmazza.

Csernohorszky Vilmos cikkei a mûncheni Nemzetôr s mâs
lapok hasâbjain jelentek meg. "Nemzeti nagylétûnk nagy
temetôje — Mohâcs?" cîmû mûvét a Svâjci Magyar Irodalmi
és Képzômûvészeti Kôr "Gesta Hungarorum"-ânak elsô kôte-
teként adtâk ki. "Erkôlcs és politika" cîmû tanulmânysoro-
zatât a XXIV. Magyar Talâlkozô arany Ârpâd-éremmel
tûntette ki.



Dabas Rezsô "Burgenland"-rôl szôlô 400 oldalas kônyvét
rendezte sajtô alâ, e mellett Ausztria hun-avar-magyar ere-
detû helyneveire vonatkozô kutatâsokat végzett a magyar,
német, angol és francia szakirodalomban és térképeken.

D'Albert Ferenc a chicagôi Crystal Ballroom Concert
Association elnôkeként végzett kivâlôan értékes zenemûvé-
szeti tevékenységet. A hangversenyeken, mint hegedûmûvész
is tôbbszôr aratott nagy sikert.

Del Medico Erzsébet a Californiai Magyarsâg hasâbjain
tôrténelmi, irodalmi tanulmânyokat, novellâkat és verseket
kôzôlt; folytatta a lap "Nem fontos" cimû rovatânak veze-
tését is.

Dezséry Andrâs az ausztrâliai Magyar Élet és Nemzeti
Ûjsâg munkatârsaként târcâkat, kônyvbîrâlatokat îrt; 5 kôny
vét adott ki, mint kiadô; elôadâsokat tartott. A Vitézi Rend
emlékéremmel tûntette ki. South Australia kormânyzôja
békebîrôvâ, a nemzeti ûgyek kormânybiztossâga pedig két
évre ûjbôl tanâcsadôjâvâ nevezte ki.

Dezsô Ldszlô mint az "Associaciôn Argentina de Profesores
Universitarios de Historia Europea" megvâlasztott elnôke,
mindent megtett, hogy a magyar és kôzép-eurôpai kérdé-
seket a legilletékesebb szakemberekkel megismertesse. Tôbb
argentin egyetemen elôadâsokat tartott és tanfolyamokat
vezetett.

Domokos Sdndor "Knowledge and Understanding" cîmmel
bôlcseleti tanulmânyt adott ki. Szâmos elôadâst tartott vetîtett
képekkel az aymara indiânokrôl és sajât szobrâszati mûveirôl.
Magyar lapokban cikkei jelentek meg, a Bajtârsi Levél két
szâmât szerkesztette. Ezûst dombormûvét a Manitoba egyetem
fogâszati karânak kônyvtârâban helyezték el.

Domonkos Ldszlô Mâtyâs kirâly korârôl és a magyar
reneszânsz mûvelôdés kibontakozâsârôl szôlô kônyvét rendezte
sajtô alâ; tôbb kisebb tôrténettudomânyi tanulmânyt îrt.

Dukai Takdch Gusztdv II. Râkôczi Ferencrôl, a 70-65 éwel
ezelôtt tôrtént eseményekrôl és a doni-kaukâzusi harcokrôl
irt tanulmânyokat. Râkôczirôl szôlô tanulmânyât az akroni
râdiô kôzvetitette.

Erdélyi Istvdn kilenc észak-amerikai és ausztrâliai magyar
lapban szâmos tôrténelmi, nemzetpolitikai, valamint mâs
cikket îrt. Kiadta "Kârpâtalja" cîmû tanulmânyât, a kenti



egyetem nemzetiségi osztâlyânak pedig kônyveket, folyôira-
tokat és egyéb nyomtatvânyokat adomânyozott.

Fâj Attila négy nagyobb tanulmânyt îrt svéd, holland
és olasz folyôiratokba. "I Karamazov tra Poe e Vico" dmmel
Nâpolyban 253 oldalas monogrâfiâja jelent meg a "Consiglio
Nazionale delle Ricerche" gondozâsâban.

Fejér Imre kôrhâzi osztâlyvezetôi tevékenységén kîvûl
tudomânyos kutatômunkâjât folytatta, a svâjci Baselben
és a nyugat-németorszâgi Kôlnben pedig nemzetkôzi tudo
mânyos konferenciân vett részt.

Feketéné Korény Livia legutôbbi verseinek gyûjteményét
adta kl kûlôn kôtetben.

Fényes Ivdn az emigrâciôban élô magyar kôltôk alkotâ-
sait igyekezett Argentinâban megismertetni és fôként Arany
Jânos emlékét felidézni.

Fényes Maria a "Californiai Magyarsâg" szerkesztésén klviil
az ausztrâliai Perthben megrendezett 6. Ausztrâliai Magyar

Talâlkozôrôl kôzôlt szînes beszâmolôt s ezzel kapcsolatos
vilâgkôrûli ûtjârôl îrt érdekes cikksorozatot.

Fiedler Kâlmân a Katolikus Magyarok Vasârnapja, vala-
mint a Chicago és Kôrnyéke hasâbjain kôzôlte cikkeit, a
Lengyel-Magyar Vilâgszôvetség elnôkeként fejtett ki jelentôs
tevékenységet; ebben a minôségében az ausztrâliai Sydneyben
is lâtogatâst tett. A Szent Lâszlô Târsasâg és Rend lovagke-
reszttel tûntette ki.

Flôriân Tibor idôszerû magyar és lélektani kérdésekkel
foglalkozô cikkei amerikai és ausztrâliai magyar lapokban s az
eurôpai Nemzetôrben jelentek meg, reflexiôit a rômai
Katolikus Szemle kôzôlte. A kanadai "Maroknyi fôld" cîmû
antolôgiâban tôbb prôzâja és verse jelent meg. Két kôltemé-
nyének angol fordîtâsât a "Hungarian Bouquet"-ben talâljuk.
New Yorkban ûnnepi beszédet mondott. A New Milford Times
interjût kôzôlt vele.

Gàl Imre vâlasztâs ûtjân a U.N. Association of tbe U.S.
igazgatôsâgi tagja lett New Yorkban. Nemzetkôzi kereske-
delmi jogi kérdésekkel foglalkozott.

Gratzer Miklôs az erdészeti szakon kîvûl kûlôn kinevezést
kapott New York âllami egyetemének kôrnyezettanulmânyi
professzorâvâ is. Âllami és szôvetségi megbîvott szaktanâcs-



ado az erdészettervezési osztâlyokon s a Nagy Tavak tâvlati
kômyezetvédelmi és fejlesztési terveivel kapcsolatos kutatô-
munkât végzett.

Gyimesi Gyula hirlapi cikkeit a Magyar Élet, az Amerikai
Magyarsâg, a Nyugati Magyarsâg, a Târogatô és a Katolikus
Magyarok Vasârnapja kôzôlte. A Magyar Eletben és a Nyugati
Magyarsâgban elbeszélései jelentek meg. Mint a Kanadai
Magyar Irôk Szôvetségének elnôke, hârom irodalmi délutânt
rendezett s a "Maroknyi fôld" c. antolôgiât rendezte sajtô alâ.

Hahn Gellért mûfordîtôi tevékenységét folytatta.

Haralyi Fejér Pâl arany Arpâd-éremmel kitûntetett "Time
in Dynamic Geometry" dmû mûvének nagy sikere utân ûj,
egyetemes energia-elmélet létrehozâsân dolgozik. A Detroit-
ban székelô International Industrial Mathematics Society
elnôkévé vâlasztotta.

Hampelné Tallôs Katalin Krupa Sândor kônyvét illusztrâl-
ta. Illusztrâciôit a XXIV. Magyar Talâlkozô arany Ârpâd-
éremmel tûntette ki. "A magyar fennmaradâs biztositéka a
gyermek!" cimû rajzât levelezôlapon 4000 példânyban adtâk
ki.

Heckenast Dezsô tanulmânyai és cikkei kanadai folyô-
iratokban és magyar hetilapokban jelentek meg.

Hets Auréliân "Széchenyi lelkivilâga és hagyatéka" cîmmel
irt hosszabb tanulmânyt, amelyet elôadâssorozatban is kôzzé-
tett. Tôbb kisebb cikke is megjelent.

Horvâth Lâszlô Szent Istvân kantâta cimû mûvét a XXIV.
Magyar Talâlkozô arany Arpâd-éremmel tûntette ki. Hârom-
tételes zongoraszonâtâjât fejezte be. Orgonamûvet irt, amely
a Szent Istvân kantâta utôjâtékaként alkalmazhatô. Tobb
jelentôs zenemûvet szerzett. Szâmos meghivâst kapott zongora-
és orgona-mûvek elôadâsâra. Zenepedagôgiai tevékenysé-
gének 25. évfordulôjân meleg ûnneplésben részesitették.

Hunyady Lâszlô "A keresztyén hittudomâny vâzlatos
ismertetése" cimû mûve még csak sokszorositott formâban

jelent meg, egyéb mûvei pedig kéziratban vârnak kiadâsra.
Amig irôasztala elôtt ûlhetett, szûntelenûl dolgozott, de
betegâgyâban sem szûnt meg gondolkozni, tôprengeni, ter-
vezni és vitatkozni. Es utolsô éber pillanatâig sem szûnt meg
szeretni magyarsâgât, reformâtus egyhâzât és csalâdjât. 1985
februâr I7-én New Jerseyben a lindeni magyar reformâtus
egyhâz lelkipâsztoraként hunyt el.



Incze Lajos "A Hargita lelke" cimmel ûjabb kônyvet adott
ki, amely az erdélyi Sôvidék szellemi néprajzânak ôsszegyûjtôtt
anyagât foglalja magâban. Nagyobb amerikai folyôiratokban
sok cikket îrt mûvészi fényképfelvételek és szâmos rajz kôz-
lésével. "Tizenôt év a vitorla alatt" dmû kônyvét rendezte
sajtô alâ. Rendszeres egyetemi vagy felkérésre mâs elôadâsokat
tartott.

Juba Ferenc a "Magyar tengerészeti gyûjtemények kata-
lôgusâ"-t adta ki (kézirat gyanânt, 31 oldalon, képekkel).
"Tengerre. magyar!" cîmmel hosszabb tanulmânyt îrt. A Szent
Lâszlô Târsasâg és Rend érdemkeresztes lovagjâvâ avatta.

Kapôtsy Béla demogrâfiai cikkeket kôzôlt angol és magyar
nyelven.

Kazdr Lajos japân-urâli ôsszehasonlîtô nyelvészeti kuta-
tâsokat végzett, leforditotta Kanji and Kana "Langenscheidts
Lehrbuch und Lexikon der japanischen Schrift" cimû szô-
târral egyesîtett tankônyvét. Tôbb szakelôadâst tartott.
"Horrors in Transylvania" cîmmel Pâlfî Géza vértanûsâgâval
kapcsolatos videofilmet készîtett.

Kesserû Istvdn nemzetkôzi szaklapokban négy kôzlemé-
nyét jelentette meg, hârom nemzetkôzi tudomânyos kon-
gresszuson vett részt és kettôn felkérés alapjân elôadâst is
tartott. A "Contraceptive Delivery Systems" c. szaklap szer-
kesztô bizottsâgânak tagjâvâ vâlasztottâk. Buenos Airesben
"post-graduate" tanfolyamot szervezett és vezetett a meddô-
ségrôl és a fogamzâsgâtlâsrôl.

Kexnczky Kdlmdn elôadôkôrûtja sorân az Egyesûlt Âllamok
és Kanada bat egyetemén tartott elôadâst az UFO-kérdésrôl.
Ugyanerrôl beszélt tôbb îzben kûlônbôzô râdiô- és tv-âllo-
mâsok adâsâban is. November 4-én New Yorkban a "Scientific
Bureau of Investigation" (SBI) katonai szakelôadôjaként
szerepelt.

Kisjôkai Erzsébet két verskôtetet adott ki. Az egyik
"Grafsteen Voor De Liefde" cîmmel holland nyelven, a mâsik
"Sîremlék" cîmmel jelent meg, mindkettô fehér bôrkôtésû
luxus kiadâsban. Harmadik kônyve ûtleîrâs a Karib-tenger
vidékérôl. Cîme: "Hol az Édenkert?" Verseit, novellâit kû
lônbôzô folyôiratok kôzôlték. Egyik cikkét a budapesti
"Vigîlia" is âtvette.

Kosztolnyik Zoltdn két konferenciân a korai XII. szâzad-



beli német politika és diplomâcia hâtterérôl adott elô és
Reichersbergi Gerhoch munkâit elemezte. Temesvâri Pelbârt-
ra vonatkozôan végzett kutatâsokat.

Kovâcs Jôzsef ôt munkatârsâval egyûtt végzett kutatô-
munkâjârôl "Racemization Mechanism of Serine Dipeptide
Active Ester Derivatives" cîmmel kôzôlt âttekintô leîrâst.

Kovàrczy Istvân a "varang-varég-varjang" harcosoknak a
viking hadjâratokban betôltôtt szerepére, valamint a "moss-
folk" (mocsâri nép) tôrténész-régészi értékelésére vonatkozô
kutatâsokat végzett.

Kônnyû Lâszlô îrôi aranyjubileuma alkalmâbôl tisztelôi
és barâtai angol és magyar nyelven albumot adtak ki.
"Hungarian Bouquet" cîmmel vâlogatott magyar kôltemé-
nyek angol fordîtâsât jelentette meg. Verseit, cikkeit s vagy
két tucatnyi kônyvismertetését négy magyar folyôirat kôzôlte
rendszeresen.

Kristôf Sdndor versei a "Maroknyi fôld" clmû kanadai
antolôgia, a torontôi Krônika és a Nyugati Magyarsâg
hasâbjain jelentek meg.

Laffers Zoltân szakorvosok részére tovâbbképzô elôadâ-
sokat tartott, amelyek sorân kûlôn megemlékezett Imre Jôzsef
(1884-1984) magyar kivâlô szemész professzorrôl is. Februâr
22-én a Ruhr-Universitàt tb. professzorâvâ nevezték ki.

Lajossy Sândor tovâbb szerkesztette "Magyar Csalâd"
cîmû lapjât, amely 25. évfordulôjâhoz érkezett. Kûlônbôzô
szabad fôldôn megjelenô lapokban felsorolhatatlanul sok
îrâsa jelent meg, tôbb mûvét rendezte sajtô alâ.

Lendvay Imre két év ôta berakâsos iparmûvészeti szoba-
berendezésen dolgozik. Mûvészi munkâjât kb. tovâbbi két
év mûlva fejezi be. E mellett a missouri St. Louisban kiâllitâsra
készûlt.

Lengyel Alfonz tudomânyos szakfolyôiratokban kôzôlt
angol nyelvû cikkeket. Négy konferenciân, 1984 jûlius 15-tôl
augusztus 24-ig pedig a Idnai Shanghaiban az East China
Normal egyetemen adott elô. Tôbb tudomânyos târsasâg
hîvta meg tagjai sorâba.

Légrddy Tamds "Homage 300" cîmmel dalciklust kom-
ponâlt Scarlatti, Hàndel és Bach szûletésének 300. évfordu-
lôjâra. "Okos mackô" cîmû harsonaszôlôjât Hollandiâban



kiadtâk s a holland kir. hadsereg zenekarâval hanglemezre
is felvették.

Makk Éva tôbb festômûvészeti alkotâsa kôzt megfestette
Sifirst lady, Nancy Reagan portréjât, amelyet kûlôn kihallga-
tâs keretében ûnnepélyesen adott ât.

Makk Imre szâmos festômûvészeti alkotâsâval aratott ûjabb
sikereket. Az Egyesûlt Âllamok elnôke, Reagan Ronald 1984
mârcius 29-én kûlôn kihallgatâson fogadta — feleségével
és fiâval egyûtt —, hogy ûnnepélyes keretek kôzt âtvegye tôle
azt a kitûnô portrét, amelyet az elnôkrôl alkotott. (Az ese-
mény jelentôségét a XXIV. Magyar Talâlkozô elnôke be-
szâmolôjâban kûlôn méltatta. Lâsd a 147-148 oldalon.)

Makk Imre (ifjahb) festômûvészeti alkotâsai méltân vâl-
tottak ki orszâgosan is osztatlan elismerést.

Mehrle Tamâs hittudomânyi tanulmânyait az eurôpai
magyar katolikusok lapja, a Mûnchenben megjelenô "Életûnk"
rendszeresen kôzôlte.

Mihdlyi Gilbert a Katolikus Magyarok Vasârnapja cîmû
hetilapban hârom nagy jelentôségû tanulmânyt kôzôlt, a
lap 'Egyedûl vagyunk" cîmû évkônyvében pedig "A vasfûg-
gôny felszâmolâsa nélkûl nincs vilâgbéke" cîmû értekezése
jelent meg. Tôbb értékes elôadâst is tartott.

Miskajdnos "Canadian University Studies on Hungarians"
cîmmel kônyvészeti tanulmânyt îrt, a Canadian Learned
Societies ûlésén a kanadai magyar tôrténelmi forrâsokrôl és
tudomânyos kônyvészetrôl tartott elôadâst, a Multiculturalism
Directorate-tôl pedig 11,000 $-os grant-et kapott magyar
eredetû irodalmi antolôgâa ôsszeâllîtâsâra és kiadâsâra. Tôbb
cikke jelent meg.

Mohai Szabô Béla 97. szobrâszmûvészeti alkotâsât fejezte
be és két mûvével részt vett egy reprezentatîv kiâllîtâson,
amelyen 49 mûvész munkâit mutattâk be.

Molndr Zsigmond Irâsai tîz év ôta, ebben az évben is,
rendszeresen jelentek meg az Amerikai (azelôtt Kanadai)
Magyarsâgban, valamint a Chicago és Kôrnyéke cîmû heti
lapban.

Môr Jôzsef kis méretû grafikâkat készîtett, pâr dmlapot
és belsô illusztrâciôt rajzolt argentînai lapoknak. Tôbb magyar
lap kôzôlte az 1956-os szabadsâgharcra visszaemlékezô, to-
vâbbâ karâcsonyi és ûjévi rajzait.



Nagy Âkos a homo Carpathiensis kialakulâsânak felde-
ritésére vonatkozô kutatâsait folytatta, "A vércsoportadatok
jelentôsége népek és nemzetek szârmazâsânak és rokonsâgâ-
nak megâllapîtâsâban" cimmel tanulmânyt îrt, folytatta az
Adelaidei Magyar Ertesitô (17. évfolyamânak) szerkesztését,
szâmos cikket kôzôlt és elôadâsokat tartott.

Nagy Jânos "Azok a rég letûnt idôk" cimmel kilencedik
kônyvét adta ki, amely — fôként "A szentkirâlyi telepesek"
cimû fejezetében — rendkiviil értékes korrajzi adatokat kôzôl.

Naphegyi Imre "Fiôkbôl" cimmel elbeszéléseinek ûjabb
kôtetét adta ki. "Csalânba nem ût a ménkû" cimû kônyve
mâsodik kiadâsban jelent meg. "Plébânos ûr" cimû regényét
rendezte sajtô alâ. Kûlônbôzô ûjsâgokban cikkei és elbeszé-
lései jelentek meg.

Negyedi Szabô Margit szâmos kôlteménye, tanulmânya
és cikke jelent meg tôbb szabad fôldôn kiadott hetilapban
és folyôiratban, fôleg a torontôi "Krônika" hasâbjain. A
"Magyar Kanadai Kultûrkôzpont" ôrôkôs tagjai sorâba
iktatta.

Németh Gyula nyelvészeti és tôrténelmi vonatkozâsû
hârom elôadâst tartott és két rôvidebb cikket irt.

Nyirâdi-Szabô Imre leirâsait, cikkeit és irodalmi mélta-
tâsait a Katolikus Magyarok Vasârnapja rendszeresen kôzôlte.
Tanulmânyt irt a svâjci Irodalmi Kôr részére és elkészûlt
"Az angolszâszok tôrekvése Magyarorszâg hâborubôl tôrténô
kiugratâsâra" cimû tanulmânya. Tôbb elôadâst tartott.

Oltvânyi Lâszlô 1984 mârcius 17-én vâlasztâs eredménye-
ként az "Ungarischer Verein Pro Libertate 1956 in Bundes-
republik Deutschland e. V." elnôke lett. Mint a "Harcok
Dél-Budapesten 1956" cimû arany Ârpâd-éremmel kitûn-
tetett kônyv szerzôje, még ôt mâs kitûntetést (érmet) kapott.

Ormai Jânos tôbb képet festett, kôzûlûk "A régi Buda
pest lâtképe" cimû 150x90 cm-es acrylic festménye arany
Ârpâd-érmet nyert. (1985 mârcius 14-én hunyt el.)

Ôs-Nagy Istvdn munkâssâgârôl "Schwarzer Himmel"
cimmel, Fleck Annemarie ôsszeâllitâsâban nagyméretû, ke-
mény kôtésû impozâns album jelent meg a Collection Artis
Documenta kiadâsâban, amely a mûvész festményeinek szâ
mos fekete-fehér és szines reprodukciôjât is kôzli németûl,
francia magyarâzô szôveggel.



Pattantyûs Tamâs szabadalmat nyert és két technikai
beszâmolôt îrt.

Petry Béla egyetemek, egyesiiletek, kônyvtârak és gyûjtôk
részére 60-nâl tôbb "ex libris"-t készitett, nagyméretû grafi-
kai mûveket (okleveleket, kônyvcimlapokat stb.) alkotott,
akvarelleket festett. Munkâibôl 4 orszâg 7 vârosâban kiâllî-
tâsokat rendeztek. "Szivekbe rajzolt meseillusztrâciôi"-nak
mâsodik bôvîtett kiadâsa jelent meg. Munkâssâgât 4 orszâg
mûvészeti folyôiratai kôzôlték illusztrâciôkkal. 5 orszâg grafi-
kusainak egyesûlete tiszteletbeli tagjâul hivta meg. Az Egyesûlt
Allamok elnôke aranyéremmel ("Award of Merit"-tel) tûn-
tette ki.

Râkos Raymund pappâ szentelésének 50. évfordulôjât
ûnnepelte. Olasz és magyar nyelven tôbb kôzleménye jelent
meg.

Rektor Béla "The Tragedy of the Hungarian Gendar
merie" cîmmel mintegy 60 oldal terjedelmû tanulmânyt îrt.

Ruttkay Arnold "Csak akkor fâj, ha nevetek" cimû
kônyvének mâsodik, bôvîtett kiadâsa jelent meg. îrâsait tôbb
vilâgrész lapjai rendszeresen kôzôlték. A sydneyi magyar râdiô
âllandô munkatârsa, heti âllandô rovatât vezeti. Ausztrâli-
âban is, tengerentûlon is tôbb interjût készitett.

Saâry Éva "Szâzféle szerelem" cîmmel verseskôtete, kû-
lônbôzô nyugati magyar ûjsâgokban és folyôiratokban mint
egy 40 cikke, verse, kônyvismertetése jelent meg. A svâjci
Luganôban tanulmânyi konferenciât rendezett; Dénes Tibor
posthumus novellâskôtetét rendezte sajtô alâ. Tôbb irodalmi
estet tartott.

Sdndor Andrds a nemzetiségek iskolaûgyi konferenciâin
a magyarsâg képviseletében folytatott — megbîzâs alapjân —

megbeszéléseket és tett javaslatokat; tôbb magyar iskolât
lâtogatott meg s az Egyesûlt Âllamokban szûletett magyar
ifjak nemzethû magyar nevelésének kérdésével foglalkozô
kôzleményeket îrt, elôadâsokat tartott.

Somogyi Ferenc hârom tôrténettudomânyi tanulmânyt
készitett sajtô alâ, tôbb cikket és hîrlapi tudôsîtâst îrt. A
legûjabb magyar tôrténetrôl és a régi magyar irodalom tôr-
ténetérôl elôadâssorozatokat tartott. Tôbb ûnnepi megem-
lékezést mondott.



Somogyi Lél tôbb cikket irt angolul s a "Hungarian
Insights" cîmû idôszaki lapot szerkesztette, tôrténettudomânyi
értekezéseket fordîtott angolra; elôadâsokat tartott; "Systems
Professional" képesîtést nyert; vâllalata orszâgos igazgatôvâ
léptette elô. Az "Association for Systems Management"
clevelandi tagozata alelnôkké vâlasztotta.

Sulyok Vince szerkesztésében norvég nyelven verseskôtet
jelent meg, amely Csoôri Sândor és Kânyâdi Sândor 30-30
kôlteményét tartalmazza. A verseket Odd Abrahamsen nor
vég kôltô s a szerkesztô fordîtotta. Megbizâst kapott arra is,
hogy Magyarorszâg tôrténelmérôl és kultûrâjârôl norvég
nyelven kônyvet îrjon.

Szablya Ilona Grenadârôl irt cikkével a Washington Press
Association pâlyâzatân dijat nyert. Tôbb cikke jelent meg
a kanadai "Our Family" cîmû folyôiratban és a trinidadi
Catholic News-ban, ahol ôtôdik éve rovatvezetô. Pâratlan
sikert ért el a "Beginning Family News", amelyet menyével
egyûtt szerkeszt.

Szablya Jdnos, a Washington State University "professor
emeritus"-a a University of Washington (Seattle) "affiliate
professor"-a lett, e mellett az EBASCO Service tanâcsadô
mérnôkeként mûkôdik.

Szabô Magda Kônnyii Lâszlô "Ének Mindszentyrôl" cîmû
versét s annak "Song for Cardinal Mindszenty" cîmû forditâsât
zenésitette meg a Mindszenty Szenttéavatâsi Bizottsâg felkéré-
sére. (A dallamot az angol szôveghez teljesen ât kellett ritmi-
zâlni.) "A vlgoperâtôl a musicalig" cimmel San Franciscoban
elôadâst tartott, amelyet hangszalagrôl szâmos dallai tâmasz-
tott alâ.

Szabô Pal az International Society of Neurovegetative
Research és az International Union of Pharmacology kongresz-
szusain — Nyugat-Berlinben és Londonban — szâmolt be a
vegetativ idegrendszerrel kapcsolatos kisérleti megfîgyelései-
nek ûjabb eredményeirôl. Elôadâsainak szôvege nyomtatâs-
ban is megjelenik. A kôzeljôvôben olaszorszâgi és hollandiai
kongresszusokon szândékozik elôadâsokat tartani.

Szendrey Tamâs "Philosophy in Hungary before and after
1956" cimmel angol, "Vôrôsmarty Mihâly kôltészetének tôr-
ténelemszemlélete" cimmel pedig magyar nyelvû tanulmânyt
irt, szâmos mûforditâst végzett és Hôman Bâlint "Ôsemberek,
ôsmagyarok" cimû posthumus mûvét rendezte sajtô alâ.



Széll Tamds két szaktanulmânyt irt, konferenciân vett részt
(elôadâssal), az Amerikai Kémiai Târsasâg éremmel tûntette
ki; a kémiai olimpiai vâlogatâsra szerkesztett îrâsbeli vizsga
szerkesztô bizottsâgânak tagjâvâ neveztékki.

Szinay Andrds a "Dressage and CT" cîmû amerikai havi
szaklapba, valamint a berlini "Reiten und Fahren" cîmû
német folyôiratba tôbb cikket irt. Los Angelesben az olimpiai
"military" versenyszâm dijlovaglâsât rendezte, amiért a U.S.
Combined Training Association a "Governors Trophy" ezûst
serlegével tûntette ki.

Szirmai Endre "Wesen und Formen der Liebe" cîmmel —
Noszlopi Lâszlôval kôzôsen — 368 oldalas fîlozôfîai és pszicho-
lôgiai mûvet adott ki. Tôbb nyelven szâmos tudomânyos
szaklapban és folyôiratban orvosi, atomenergiai és irodalmi
tanulmânyai, tovâbbâ versei és szépirodalmi alkotâsai jelen-
tek meg. Képzômûvészeti vonatkozâsban — elôbb idézett
mûvének illusztrâciôin kîvûl — mintegy 50 rajzât is kôzôlték.
Tôbb kongresszusi szakelôadâst tartott. Szâmos egyetem,
akadémia és tudomânyos târsasâg hîvta meg és tûntette ki
kûlônbôzô (diszelnôki, tb. professzori, védnôki stb.) cîmmel.
Ujabb orvosi mûszert talâlt fel. Sokoldalû tevékenységét szak-
folyôiratok, életrajzi gyûjtemények vilâgszerte gyakran is-
mertették.

Szôts Vilmos korâbban vâllalt és végzett festômûvészeti
alkotâsait fejezte be, majd Reagan Ronald elnôk, Âbrahâm
Dezsô reformâtus pûspôk és a korân elhunyt Nânay Endréné
Medvegy Mârta akadémiai tag portréjât festette meg félala-
kos âbrâzolâssal. Reagan arcképét azzal a kéréssel kûldte el
az elnôknek, hogy jârjon kôzbe Erdély magyarsâga érdekében.

Tarjân Rôzsa tôbb mûvészettôrténeti tanulmânyt îrt,
fôként a kûlônbôzô (bizânci, rômai, ravennai stb.) épîtészeti
stîlusok és dîszîtések kérdéseivel foglalkozott ôsszehasonlîtô
alapon. A "szô és kép" jâtékâval vâltozatlanul nagy sikere van.

Thiery Ilona "A kôr bezârul" cîmû tôbb mint 400 oldalas
regényét rendezte sajtô alâ. Cikkeit, elbeszéléseit a Katolikus
Magyarok Vasârnapja és a Californiai Magyarsâg kôzôlte.
"Sorsok" cîmmel az "Egyedûl Vagyunk" cîmû antolôgiâban
jelent meg novellâja. Tôbb elôadâst is tartott. Ôt egyéni
rendezés eredményeként — mâsokkal egyûtt — kb. 10,000 $-t
gyûjtôtt Erdélybe kûldôtt csomagokra.



Thiery Akos a românok balkâni mûltjâval kapcsolatos
bizânci kûtfôk tanulmânyozâsât fejezte be s ûjabb kutatô-
munkât kezdett.

Tôrôk Pâl a nyugat-németorszâgi Trierben szobor- és
festményrestaurâlâsra és mûvészi értékû gyûjtemény rende-
zésére kapott megbizâst. Feladatânak elvégzése utân két mo-
numentâlis alkotâsra vonatkozô tervét fogadtâk el. Kôzûlûk a
petrisbergi ûj kâpolna elôcsamokâba kerûlô falfestményének
elkészitése a legnagyobb mûvészi megbîzâs lesz, amit magyar
mûvész Eurôpâban kapott. Olaszorszâgban egyéni, Pârizsban
egyûttes kiâllitâson vett részt s ûjabb két kiâllitâsra kapott
meghîvâst.

Tôttôsy Ernô îrâsait amerikai és eurôpai magyar lapok
kôzôlték. Hét alkalommal kongresszusokon vett részt és szôlalt
fel Kôlnben, Londonban, Taiwanban, Genfben, San Diegô-
ban, Los Angelesben és Hamburgban. Jûlius derekân a kînai
taiwani kormâny vendégeként a Captive Nations hetén,
november elején a hondurasi kormâny meghivâsâra egy
megbeszélésen volt jelen.

Vadnay Zsuzsa ûjsâgîrôi tevékenységét folytatta. Genfben,
Liège-ben, Brûsszelben, majd Amerikâban a Cserkésszôvet-
ség vendégeként tôbb amerikai és kanadai vârosban irodal-
mi estje volt vagy alkalmi beszédet mondott.

Vaszary Gâbor "Das Feigenblatt ist ab" cimû legûjabb
mûvét a XXIII. Magyar Talâlkozô arany Ârpâd-éremmel
tûntette ki. A "Biennale Azurienne et Fondation Michel-

Ange" (BAFMA) irodalmi dîjat nevezett el rôla. Ezt a dîjat
az alapitvâny 14. nemzetkôzi versenyén, Korzikâban Dewaele
Bruno-nak itélték oda. Ugyanennek a szervezetnek Cannes-
ben székelô tagozata a mûvészetek mesteri dîszoklevelével
tûntette ki.

Vdrdy Béla két 1985-ben kiadâsra kerûlô angol nyelvû
mûvét irta meg és rendezte sajtô alâ. Gyûjteményes munkâk-
ban 3 nagyobb tanulmânya angolul, I pedig magyarul jelent
meg. Londonban, Bloomingtonban és az ohiôi Columbusban
tôbb tudomânyos elôadâst tartott. A Pittsburgh egyetemen
a kelet-eurôpai tôrténelmi tanszék "adjunct professor"-âvâ
nevezték ki, de a Duquesne egyetemen is professzor maradt, sot
ott elnyerte az egyetem tudomânyos nagydijât is.

Vladâr Pâl tôbb szaktanulmânyt, venezuelai napilapokban



és gazdasâgi hetilapokban szâmos cikket îrt. Vâlasztâs ûtjân
a Venezuela! Kereskedelmi Kamarâk Orszâgos Szôvetségének
igazgatôsâgâban a végrehajtô bizottsâg tagja, kinevezés révén
pedig a genfi "Bureau International du Travel"-nél a Vene
zuela! munkaadôk képviselôje lett. A Johannita Rend lovag-
kereszttel tûntette k!, a caracas! protestâns gyulekezet pedig
ûjbôl gondnokâvâ vâlasztotta. Idegen nyelvû kiadvânyokban
neve utân mindig feltûntetik, hogy Magyarorszâgon szûletett.

Vindis Zoltdn "Versem, az élet" cîmû Arpâd-éremmel
kitûntetett verseskôtetének mâsodik részét adta k! kûlôn
kôtetben s a harmadik rész kiadâsât rendez! sajtô alâ.

Zsigmond Elemér élénk tudomânyos kutatômunkât vég-
zett, szâmos szaktanulmânyât tette kôzzé tudomânyos
folyôiratokban és tôbb târsâval egyûtt két tudomânyos ki-
âllîtâst mutatott be: az egyiket Manilâban, a mâsikat New
Yorkban.

Ûj tagok meghivâsa

Kimagaslô értékû, kôzismert alkotô tevékenysége vagy az
Arpâd-pâlyâzatokon éremmel kitûntetett mûve alapjân az
Igazgatô Tanâcs javasolja, hogy a kôzgyûlés — a meghîvâs
elfogadâsâtôl feltételezetten — vâlassza meg
rendes tagul

Alpdrjdnos dr. (Amarillo, TX) orvost,
Dabas Rezsô dr. (Deux-Montagnes, Qjué., Kanada) nem-

zetiségvédelmi kutatôt és szakîrôt,
Dukai Takdch Gusztdv (Sao Paulo, Brazîlia) mémôkôt,

az Arpâd-érem nyertesét,
Gdl Imre dr. (New York, NY) 'professor emeritus'

kônyvtârigazgatôt,
Heckenast Dezsô dr. (Montréal, Qjué., Kanada) egyetem!

tanârt,

Hehs Akos (Mayfîeld Heights, OH) mérnôk! tanâcsadôt
és feltalâlôt,

Hunyadi Istvdn dr. (Plobsheim, Franciaorszâg) tanârt
és kutatô tôrténészt,

mtéz Juba Ferenc dr. (St. Pôlten, Ausztria) orvost, ten-
gerészet! szakîrôt, az Ârpâd Akadémia levelezô tagjât.



Kazdr Lajos dr. (Camberra, Ausztrâlia) ôsszehasonlîtô
nyelvészt,

Nagy Jànos dr. (Trenton, NJ) irôt, volt egyetemi tudo-
mânyos kutatôt és magyar fôiskolai tanârt,

Nimrôd Ferenc, S.J. (San Francisco, CA) tanârt és ter-
mészettudomânyi kutatôt,

Szmay Andrâs (Towson, MD) szakirôt és lovaglâsi szak-
értôt,

Vôrôsvdry Istvdn (Toronto, Ont., Kanada) fôszerkesztôt
és lapkiadôt,

levelezô tagul pedig:

Csepelyi Rudolf (Nunawading, Vie., Ausztrâlia) kôltôt,
az Arpâd-érem nyertesét,

Hampel Zsuzsa (Lakewood, OH) festômûvészt, az Ârpâd-
érem nyertesét,

Kristôf Sdndor dr. (Winnipeg, Man., Kanada) kôltôt,
az Arpâd-érem nyertesét,

Makk B. Imre (Honolulu, HI) festômûvészt, az Ârpâd-
érem nyertesét,

NddasJdnos dr. (Canton, OH) orvost és szakirôt,

R. Gadl Veronika (Freidorf, Svâjc) ôstôrténészt, az Ârpâd-
érem nyertesét,

Varju Ldszlô dr. (Greenup, IL) orvost.
* * *

Javaslatok

A kôzgyûlésre (az osztâlyok egyiittes ûlésére) hârom
javaslatot nyûjtottak be. Bogndr Kdlmdn rendes tag az Ârpâd
Akadémia tagjainak kôrzetek szerint valô csoportositâsât
inditvânyozza. Lengyel Alfonz, az Orientalisztikai Osztâly
elnôke azt kéri, hogy az Ârpâd Akadémia tâmogassa Kôrôsi
Csoma Sândor kinai-magyar szôtârânak nyomtatâsban tôr-
ténô s mâr folyamatban levô kiadâsât. Nagy Jdnos rendes
tag viszont azt javasolja, hogy az Ârpâd Akadémia kôvessen
el mindent "a tudatosnak lâtszô nyelvrontâs" megakadâlyo-
zâsa céljâbôl, ne tûrje tétlenûl, hogy szemûnk elôtt hamisit-
sâk meg magyar anyanyelvunket, és hogy a magyar nyelv-
hasznâlatha olyan szavakat és mondatszerkezeteket lopjanak,
"amelyek nemcsak idegenek magyar szellemiségûnktôl,



de egyenesen nevetségesek is mindenki elôtt", aki tud ma-
gyarul.

A kôzgyûlés (az osztâlyok egyiittes ûlése) mind a hârom
javaslatot egyhangûan magâévâ teszi, a gyakorlati végre-
hajtâs részleteinek kidolgozâsâval pedig az elnôkséget, ille-
tôleg az Igazgatô Tanâcsot bizza meg.

Megemlékezês

Két eseményrôl az Ârpâd Akadémia kôzgyûlésén (osztâ-
lyainak egyiittes ûlésén) kiilôn is meg kell emlékeznûnk. Ezek
kôzûl az egyik az ohiôi Youngstownban megjelenô Kato-
hkus Magyarok Vasâmapja fennâllâsânak 90. évfordulôja,
amelynek jelentôségét Flôriân Tibor, a Szabad Magyar Ûj-
sâgirôk Egyesûletének elnôke méltatta. Ez a hetilap ugyan-
is elejétôl végig a magyar kôzmûvelôdés fâklyavivôje, amely
az Arpâd Akadémia tagjainak is szâmtalan cikkét kozolte.
A mâsik pedig Bôlôni Farkas Sdndor (1795-1842) "Utazâs
Eszak-Amerikâban" cimû kônyve megjelenésének 150. év
fordulôja, amelyrôl Bakô Elemér dr., a Library of Congress
kônyvtârosa emlékezik meg (lâsd a 222. oldalon). Bakô
Elemér dr. egyébként az évfordulôra tôbb héten ât tartô kii
lôn kiâllitâs rendezésével is felhlvta az amerikai kôzvéle-
mény flgyelmét.

Székfoglalô és mâs elôadâsok

Pulvdri Kdroly.

A PIEZOELEKTROMOSSÂG JELENTÔSÉGE

A tudomânyos fôosztâly elnôke s az 1984. év legkivâlôbb
magyarja rendkiviil értékes székfoglalô elôadâsâban elsôsorban
arrôl emlékezett meg, hogy a Curie-testvérek 100 éwel ez-
elôtt fedezték fel a piezoelektromossâgot, vagyis azt az elektro-
mos tiineményt, amelyet bizonyos testekre, fôként kristâ-
lyokra gyakorolt nyomâs idéz elô. A tovâbbiakban a kitûnô
elôadô a felfedezés ôriâsi jelentôségét fejtette ki és példâkkal
mutatta be annak gyakorlati elônyeit, majd a piezoelektro-
mossâggal kapcsolatosan hosszû éveken ât végzett kutatô-
munkâjât s annak eredményeit ismertette.



Németh Gyula:

HISTÔRIAI ÉS LINGVISZTIKAI EPIKRÎZISEK

Az elôadô azt az ellentétet mutatta be, amely Zsirai Miklôs
nyelvész és Hôman Bâlint tôrténész felfogâsa kôzôtt van a
krônikâk, hagyomânyok, mondâk felhasznâlâsât illetôen.
Véleményuk homlokegyenest eltér. Sôt Hôman Bâlint azzal
is vâdolja a merev, ortodox finnugorolôgiât, hogy "félre-
vezette a tôrténészek îtéletét is". Az elôadô ezutân Kniezsa

Istvânnak azt a megâllapîtâsât ismertette, amelyben a
"tôkéletességre valô tôrekvési elv despotizmusa ellen" szâllt
sikra. Lehet, szabad és néha kell is tévednûnk, ha munkânk
megkôveteli az ûj szempontok, utak, vélemények figyelemre
méltatâsât. A régi és mâr kijavitandô vélemények sohasem
a szellemi lomtârba, hanem csak a tapasztalatok megszen-
telt kincstârâba kerulhetnek, aboi azokat nem a mindig
jobban tudâs viszketegsége, hanem a megbecsûlés és a munka
fâradalmânak dicsérete vârja. Kûlônben is él még Horatius
bânata: Intra muros peccavimus et extra.

A tovâbbiakban az elôadô az "Isten" szô eredetét és

jelentését taglalta és elemezte. Osszevetette az akkâd edu,
az ômagyar egy, ed, a francia seul, a latin solus szavakat,
illetôleg azok jelentéstartalmât is, hogy a magyar Isten szô
eredetét sumér, akkâd, magyar vonatkozâsban tisztâzza.
Megâllapitâsa szerint a magyarban még az esztendô, esetleg
az ôsztôn szô kôvetelhetne kûlônbôzô szempontokbôl erôs
ellenôrzést, hogy etimolôgiai kôzelséghe hozzuk.

Végiil az elôadô azt az aggodalmât fejezte ki, hogy a
hasonlîtâs, egyeztetés és eredeztetés kônnyen ôsszetéveszthetô.
Minden nyelvészeti mizériânak ez az alapja. A tôbb ezred-
évre tôrténô visszakôvetkeztetés vagy kihelyezés mindig ve-
szélyekkel jâr. Ennek ellenére a jôl âtgondolt (nem tûlzô!)
finnugorolôgia és a suméro-kaukâzusi nyelvészet nagyon
szépen megfér a magyar nyelvészet akadémiâjâban. Ezredé-
vekre hiba nélkûl nem lâthatunk vissza, mert; "In lumine
tuo videbimus luceml"

KissJdnos:

A ZENE HATÂSA A LÉLEKRE

A zenével valô gyôgyîtâsi môd mâr a régi vilâgban — a
gôrôg, egyiptomi, perzsa, hindu, kînai népeknél egyarânt —



ismeretes volt. A vallâsi szertartâsok némelyikében néha ma
is megtalâlhatô. A gyorsan fejlôdô antik vilâgbôl ez a tudo-
mâny âtâramlott a modem vilâgba.

Pitagorasz nemcsak a zenei hangok korrekt tâvolsâgait
âllapîtotta meg, hanem harmôniai kapcsolôdâsokkal elôre-
haladott zenei elméletet is konstruâlt. Tanltvânyai, akik
kôzelében éltek, templomokban és mâs, gyakran lâtogatott
épûletekben lanton vagy egyéb hangszereken melôdiâkat és
akkordokat jâtszottak. Pitagorasz és az utâna kôvetkezô tôbb
nemzedék nagyon szerette gyôgyîtâsi és vallâsi célokra a hûros
hangszereket hasznâlni. Pitagorasz kiilôn intette is tanîtvâ-
nyait, hogy ilyen célokra réz- és fafuvôs vagy iitô hangsze
reket ne hasznâljanak. De arra is figyelmeztette ôket, hogy
a zene, amelyet jâtszanak, ne legyen melankôlikus; legyen
mkâbb inspirâlô, megnyugtatô, erôsîtô.

Zenét hasznâltak gyôgyîtâsra az antik vilâgban Hippokra-
tész klinikâjân is. A kînaiaknâl a kung-ot alkalmaztâk erre
a célra. A kung a mai zongorân a kôzépsô F hangnak felelne
nieg. Pitagorasz megâllapîtâsa szerint az embemek bôlcsen
kell megvâlasztania a zene filozôfîâjât és mûvészetét, hogy
lelkében béke lehessen. Ez a megâllapitâs azért érdemel kû-
lônôs figyelmet, mert ma nagyon sok zeneszerzô, amikor al-
kot, csak a haszonra tôrekszik; minden egyéb szempontot,
felelôsséget figyelmen kîvûl hagy s ezzel a harmônia vilâgât
is, az ezzel jârô kiegyensûlyozottsâgot is kevert-zavart âlla-
potba hozza.

A zene hatâsa a lélekre sokkal erôsebb és mélyebbre hatô,
mint bârmelyik mâs mûvészeté. Nagyon sok esetben a har
mônia és a melôdia egymagâban is hatâst érhet el; szavak
nem szûkségesek hozzâ. A zenei filozôfia alapelvét a régi
gôrôgôk hârom szôval magyarâztâk. Ez a hârom szô a ritmus,
a melôdia és a harmônia. A kôzépkor az emberi test és lélek
belsô harmôniâjât "miLsica humana"-n3k nevezte. Ezzel az
elnevezéssel a vilâgtôrvény titkos részét fedte fel. Valami ôriâsi
fôldrengésnek kellett ugyanis tôrténnie, végbemennie. Platôn
elbeszélésében a saisi pap ezeket mondja Szolônnak: Gyakran
és sokféle môdon pusztultak mâr el az emberek, a leggyak-
rabban tûz és viz âltal. Ti csak egy vîzôzônrôl tudtok, holott
azt sok mâs elôzte mâr meg.

Az ôsember barlangi rajzait, szobrait nem gyônyôrkôd-
tetni vâgyô, esztétikai érzék képessége szûlte, hanem az âb-
râzolt târgy hatalomba ejtésének gyakorlati célja. A vilâg —



talân legrégibb — 3400 éves agyaglapra rôgzîtett dalât csak
nemrég talâltâk meg a szîriai Ras Shamrâ-ban. A dalt a
kaliforniai Kilmer D. Anne szîriolôgus fejtette meg. A kuta-
tôk egy mâsik ékîrâsos agyagtâbla tanulmânyozâsa utân arra
a megâllapitâsra jutottak, hogy az ilyen dalokat bran kî-
sérhették. Irâkban, a régi Ûr vârosâban végzett âsatâsok
kôzben meg is talâltâk egy ilyen sumér hangszer maradvâ-
nyait. Brown R. professzor a 4600 éves hangszer maradvâ-
nyai alapjân egy méter hosszû hûros hangszert készitett. Ezen
jâtszottâk le a megfejtett dalt. A hangszer hangjai a hârfa
hangjaihoz hasonbtottak. Megâllapîtottâk, hogy ez a zene
a zongora febér billentyûin lejâtszott zenéhez hasonbt.

A megfejtésben részt vett zenetudôsok arra a kôvetkez-
tetésre jutottak, hogy ez a zenei technika nyilvân Mezopo-
tâmiâbôl terjedt ât Gôrôgorszâgon keresztûl Eurôpa nyugati
részeibe. Sir Léonard Woolley Ûr vârosâban végzett âsatâ
sok alkalmâval Subad kirâlyné sîrjâban faberakâsokkal gyô-
nyôrûen ékesîtett, aranyveretes hârfât talâlt, amelynek ke-
letkezési idejét hozzâvetôlegesen Kr.e. 3000 tâjâra teszik. A
bikafejes hârfa egyébként a pennsylvaniai mûzeumban ta-
lâlhatô.

Iskolâkban, egyetemeken, konzervatôriumokban ma

mâr mindenûtt tanîtjâk a zenét, amely viszont gyakorlati-
lag elôsegiti az egyéb tananyagok megismerését és kônnyeb-
ben teszi azokat érthetôvé. A tarantella is egy zenei mû,
amelyet a XVII. szâzadban a tarantula (nagy mérges pôk)
csipésénél alkalmaztak. Nagyon gyors nâpolyi tânc ez,
amelynek ûtemmértéke 6/8 vagy 3/8. Ritmusa arra késztette
a beteget, hogy gyors fergeteges tâncba kezdjen. îgy akartâk
a mérget kidobni a szervezetbôl, ami néha sikerûlt is. Ez a
gyôgymôd sokâig fenn is maradt, kûlônôsen a tarantulâtôl
veszélyeztetett helyeken. A XVIII. szâzadban francia fog-
orvosok szekereken utaztak falurôl falura. Ha egy faluba
megérkeztek, a fôtéren rôgtôn kinyitottâk rendelôjûket. A
legtôbb fogorvos egész kis zenekart vitt magâval. A zenészek-
nek kettôs teendôjûk volt; a falu lakossâgât kellett szôrakoz-
tatniuk, makacs fogak kihûzâsa esetén pedig igen hangosan
kellett jâtszaniuk, hogy îgy eltereljék a figyelmet a fâjda-
lomrôl.

A zenében rejlô lehetôségeket a mai modem idôben is
sokféleképpen hasznositjâk. A tehenek példâul klasszikus
zene mellett bôségesebb tejhozamot adnak. A harmônia vagy



disszonancia hatâsa mind az âllat-, mind a nôvényvilâgban
hatârozottan kimutathatô. Tôbb îzben beigazolôdott, hogy
rock-zenei hangversenyek utân az ifjûsâghoz tartozô hallgatôk
kôzûl némelyek destruktîv môdon viselkedtek. Néha a leg-
békésebb természetû egyént is tombolni vâgyô érzés szâllja
meg, ami kûlônben nem természetes szokâsa. Az ilyen
hangversenyek nem egyszer szinte kinyitjâk a kâbitôszerek
hasznâlatâhoz vezetô lelki ajtôkat. A bajba jutottakon csak
a szûlôk és a târsadalom tâmogatâsa segîthet. Ezért nagy
jelentôségû, hogy Kodâly éneklési rendszerét az egész vilâ-
gon a kis ôvodâs kortôl az egyetemi fokozatokon keresztûl
tanitjâk. A nagy magyar mester ugyanis, akinek tanîtâsaiban
az erkôlcsi és esztétikai értékek egyet jelentenek, ôrôkségûl
hagyta rânk a zenemûvészet szeretetét, megértését és âpolâsât.
De Kodâly Zoltânon kîvûl Bartôk Béla, Âdâm Jenô, Serly
Tibor, Kadosa Pâl, Vargyas Lajos, Vikâr Lâszlô, Volly Istvân
és még sok mâs is, aki a magyar zenetôrténet folyamân
halhatatlan mûvet alkotott, életmûvében nem csupân a
magyar kultûrânak, hanem a vilâg egyetemes kultûrâjânak
is ôrôk értékû ûtmutatâssal szolgâlt arra, hogy milyen a zene
hatâsa az életre.

A zene vele jâr az élettel. Mint a sô a kenyeret, megîzesîti

Kônnyû Lâszlô:

HONFOGLALÂS KALIFORNIÂBAN

(Haraszthy somonailetelepûlésének 127. évfordulôjâra)

Haraszthy Âgoston mokcsai elôneve azt mutatja, hogy
csalâdja a felvidéki Ung megyébôl szârmazott Bâcskâba,
nyilvân a tôrôk kiûzése utân, mikor a magyarok ûjra bir-
tokba vették az Alfôldet. Âgoston mâr Bâcskâban, Futakon
szûletett 1812 augusztus 30-ân. Ez a birtok Ûjvidéktôl nyu-
gatra, a Duna mellett fekûdt. Haraszthy szûlei nagybirto-
kosok és âlhtôlag nemcsak nemesek, de arisztokratâk is vol-
tak, bâr grôfi cimûket nem viselték. Ôsi cîmerûket azonban
megôrîzték és azt (kardot tartô pâncélos kart nemesi koro-
nâval) mai pincéjûk is hasznâlja a boros iivegek cimkéjén
és a boros poharakon. Ez a cimke Haraszthyt countnak,
grôfnak nevezi, ami azonban lehet hirdetési trûkk is. Kivâlô
bevândorlôknak az amerikaiak nagylelkûen osztogattâk a



dmeket. (Reagan elnôk még kaliforniai kormânyzô korâ-
ban 1969-ben, Haraszthy halâlânak 100. évfordulôja alkal-
mâval hôsûnket ezredesnek nevezte. Ebbôl csak annyi igaz,
hogy a fiatal Haraszthy szolgâlt a magyar kirâlyi testôrség-
ben s lehet, hogy tiszti rangja volt. Ha a fiatal Haraszthyt
ezredesnek nevezték, akkor megérthetjûk, hogy a vele kivân-
dorolt tisztes édesapjât az amerikaiak tâbornoknak, general-
nak szôhtottâk, pedig talân katona sem volt. )

De térjûnk vissza hôsûnk tôrténetéhez.
Az ifjû Haraszthy magânûton végzett kôzépiskolai ta-

nulmânyai és valôszinû matura (érettségi) vizsgâlat utân az
1830-as években Pozsonyban tanult jogâsznak. îgy ismer-
hette a reformkor politikai vezetôit, Széchenyit és Kossuthot
is. Mielôtt azonban tanulmânyait befejezhette volna, a fel-
tûnôen jô megjelenésû nemes ifjût becsâbîtottâk V. Ferdi
nand kirâly testôrségébe, Bécsbe. Majd Pozsonyban Jôzsef
nâdor titkârâvâ léptették elô. Bâr ezzel a magyar kormâny-
zâs kôzpontjâba keriilt, a rendkîvùl lassû haladâs nem elé-
gîtette ki a reformokra éhes fîatalembert. Ezért âllâsârôl
lemondott és Széchenyi példâjâra nyugati tanulmânyûtra
induit. Haraszthy azonban nem âllott meg Londonban, ha-
nem âthajôzott az Ûjvilâgba is. Errôl îrt tapasztalatait "Utazâs
Éjszakamerikâban" cîmmel csak 1844-ben adta ki két kôtet-
ben. Visszaérkezése utân futaki birtokân telepedett le és an-
nak felvirâgoztatâsâhoz fogott. Részt vett Bacs megye reform-
politikâjâban és a megyegyûlésekrôl értesitette Kossuth Tôr-
vényhatôsâgi Tudôsitâsait. Feleségiil vette a lengyel nemesi
szârmazâsû Dedinszky Elenôrât. Ez a vâlasztâsa rendkîvùl
szerencsésnek bizonyult, mert a derék asszony szép csalâdot
(6 gyermeket) nevelt Haraszthynak és az amerikai honala-
pîtâs nehézségei idején is hûségesen kitartott mellette és
mindenben segltette. Magyarorszâgon hârom fiûk szûletett,
akiket mind ôsi magyar névre kereszteltettek: Géza, Attila
és Ârpâd. (Késôbb még hârom gyermekûk szûletett Ameri-
kâban: Ida, Béla és Ottilia.)

Minden tôrekvés és reménykedés ellenére Metternich
kormânyzâsa Kossuth 1837-es elfogatâsâval még rosszabbodott
és Haraszthy 1840-ben, elkeseredésében elhatârozta a kivân-
dorlâst Amerikâba. Unokaôccsével, Halâsz Kârollyal induit
el, hogy helyet készltsen a csalâdnak. Pârizson és Londonon
keresztûl utaztak, majd 48 napi tengeri ût utân érkeztek meg



New Yorkba. Onnan Washingtonba mentek, ahol Haraszthy
lâtogatâst tett Van Buren elnôknél, aki az egész csalâd lete-
lepitését javasolta. A tavakon hajôval utaztak Milwaukee-ba,
onnan pedig lôhâton a Koshkonong tôhoz. Errôl a tâjrôl
Haraszthy igen kedvezô leîrâst olvasott egy bevândorlâsi
kônyvben. A wisconsini Madisontôl északnyugatra, a Wis-
consin folyam mentén angol târsâval, Bryant-tal megalapi-
totta Haraszthyville-t, a mai Sauk City-t. Hamarosan hajôi
ûsztak a Wisconsin és Mississippi folyamokon. Ûzleteket
alapîtott kûlônbôzô vârosokban és hihetetlen gyorsan meg-
gazdagodott. 1842-ben mâr hazament csalâdjâért. Eladta
birtokât, felpakolta szûleit, feleségét, gyermekeit és még
ugyanabban az évben visszatért Haraszthyville-be. Most mâr
csalâdja segîtségével igazi amerikai nagyvâllalkozô lett. Disz-
nôkat szâllîtott a hadseregnek, birkanyâjai voltak Wiscon-
sinban. Marbâkat vâsârolt St. Louisban. Szâllodâkat és
hidakat épîttetett. Madisonban megalapitotta a wisconsini
Allami Tôrténelmi Târsulatot, amelynek elsô elnôke lett.
1848-ban azonban hanyatlani kezdett az iizlet. Hallott a
kaliforniai aranylâzrôl. Ezért elhatârozta, hogy csalâdjâval
âtkôltôzik Kaliforniâba. Vagyonât eladta, de pénzét elloptâk.
Amerikai târsa lâtta el elegendô pénzzel, hogy a nagy ûtra
elindulhasson. A missouri St. Josephben csatlakoztak a Santa
Fe Trail-bez, amellyel kilenc hônapig utaztak. Kilôméter
hosszû (lovas, ôkrôs) kocsisor volt ez, melynek volt parancs-
noka, rendôrsége, orvosa, kôrhâzkocsija, papja, iskolâja stb.
Albuquerque-ben, New Mexicôban 15 éves Géza fiûknak
annyira megtetszett a katonasâg, hogy felcsapott ônkéntes-
nek. Nélkûle kellett folytatni ûtjukat, mîg 1849 végén a San
Diego-tôl északra levé San Louis Ray-hen âlltak meg. Az 1850
mârciusâban mâr 650 lakosû San Diego vârosban kezdtek
hozzâ a fôldszerzéshez és bérlethez. 1850 âprilis 1-én a megye
sherifjének vâlasztottâk meg. 1851 februâr 11-én Haraszthy
mâr szôlôt és gyûmôlcsfâkat iiltetett, de mâs vâllalkozâsokba
is kezdett: bérkocsi és omnibusz-âllomâst, valamint hentes
iizletet nyitott. Jûnius 16-ân a vâros marshalljâvâ, rendôr-
fônôkévé léptették elô, édesapjât pedig blrôvâ vâlasztottâk.
Mivel a vârosnak bôrtônre volt sziiksége, Âgoston épitési
vâllalkozônak csapott fel és megépittette a bôrtônt. Az
indiânok lâzadâsât is leverte. 1851 szeptemberéhen kalifor
niai âllami képviselônek (assemblyman-nek) vâlasztottâk meg.
1852 januâr 7-tôl 1853 decemberig elôbb Vallejo-ban, majd



Sacramentoban, mint âllami képviselô, szolgâlta megyéjét
és âllamât. (E tekintetben Ernô fiam elôdje volt.) 1852 mârcius
25-én 211 acre fôldet vett San Franciscôtôl délre, a mai
Mission Dolores teriiletén. Ide magyar Zinfandel és muskotâly
(muscat) szôlôfajtâkat telepîtett. A teriiletre "Los Flores"
néven elôkelô ranch-et épittetett. Hamarosan ûjabb 320 acre-t
vâsârolt San Franciscôtôl délre, San Mateoban, aboi hûszezer
gyumôlcsfât és harminc hold szôlôt telepîtett. 1854-ben
mâr 1032 acre terûletet birtokolt. Ugyanebben az évben
kapcsolatba kerûlt a Kossuth-emigrâns magyar honfitârsai-
val, Wass grôffal és Molitor szâzadossal, akikkel San Fran-
ciscôban nemesfém-ôntôdét alapitott. Hamarosan F. Pierce,
az Egyesûlt Allamok elnôke hivatalos asseyornak, nemesfém-
vizsgâlônak nevezte ki. 1855-ben arany-olvasztôvâ és finomi-
tôvâ lépett elô. Ez a ragyogô ûzlet azonban nem hozott neki
szerencsét. A kezdetleges tûzelés és a tûlerôs fujatâs miatt
annyi aranypor szâllt a levegôbe, hogy a kôrnyezô hâzak te-
tejét aranypor boritotta. Ezért Haraszthy az arany egy részé-
vel nem tudott elszâmolni. Vizsgâlatot kért maga ellen. Fe-
dezetûl felajânlotta egész vagyonât. A vizsgâlat sokâig elhû-
zôdott és minden vâd alôl felmentették. Hôsùnk azonban

megûnta a hercehurcât. Megvâlt âllâsâtôl és 1857 elején a
San Franciscôtôl északra kb. 30-40 mérfôldnyire fekvô
Sonomâban (a Hold Vôlgyében) vâsârolt 560 holdas birtokot.
127 éwel ezelôtt, 1857 mâjusâban kôltôzôtt ûj lakôhelyére,
amelyet Buena Vistânak Gô kilâtâsnak) nevezett el. Pompeji
stîlusû lakôhâzat épittetett, a hegyoldalban pedig megkez-
dette a pincék bevâjâsât. Még abban az évben 118 acre szôlôt
ûltetett be a magyar Zinfandel-szôlôk vesszôivel. De nem-
csak a sajâtjât, hanem a szomszédok és barâtok szôlôit is
betelepltette. 1858-ban készîtett jelentést a kaliforniai Gaz-
dasâgi Egyletnek "Jelentés Kalifornia szôlôirôl és borairôl"
cîmmel. Azt javasolta, hogy a bortermô orszâgokban mûkôdô
amerikai konzulok kûldjenek a Târsasâgnak szôlôvesszôket.
Ugyanebben az évben gazdasâgâval elsô dîjat nyert a kali
forniai âllami versenyen. 1859-ben a legjobb kaliforniai bor
dijât nyerte el. Ezt a borât "Tokay"-nak nevezte el. 1860-
ban gyûmôlcspâlinkâjâval nyert elsô dîjat. Ugyanebben az
évben azt javasolta, hogy az âllam âllîtson fel gazdasâgi is-
kolât és hogy abban a szôlôszetet is tanîtsâk. 1860/61-ben
kînai munkâsokkal tôbb mint 200,000 szôlôvesszôt ûltettetett
el. 1861-ben eladâsi ûzletet nyitott San Franciscôban. Géza



és Attila fiai pedig sajât szôlôszetûket kezdték el. A kalifor-
niai Mezôgazdasâgi Târsasâg Haraszthyt vâlasztotta alelnô-
kévé. A kaliforniai âllam kormânyzôja, Downey John Ha
raszthyt bîzta meg az eurôpai szôlészet tanulmânyozâsâval.
1861 jûnius 11-én feleségével és leânyâval, Idâval induit el
a nagy ûtra. New Yorkban a Harpers-céggel megâllapodott
egy kônyv kiadâsâban "Szôlôtermelés, bor és borkészîtés"
cîmen. Megâllt Angliâban, Franciaorszâgban, (ahol Ârpâd
fia éppen a pezsgôkészîtést tanulta), Németorszâgban, Svâjc-
ban, Olasz- és Spanyolorszâgban. (Az utôbbi orszâgban a
mazsola készîtését figyelte meg. Mivel magyar venyigéi mâr
voltak, Magyarorszâgra nem lâtogatott el. Ûtjârôl 1861
december 5-én érkezett vissza Kaliforniâba. 1862 januâr-
jâban mâr benyûjtotta a tôrvényhozâsnak beszâmolôjât.
100,000 venyigét hozott 1400 szôlôfajtâbôl szétosztâsra.
Kôltségeire 12,000 $ megtéritést kért, de a polgârhâborûs
pârtoskodâs miatt a visszafizetést leszavaztâk. îgy Harasz-
thynak e^énileg kellett eladnia a vesszôket. 1862 âprilis 23-
ân az Âllami Gazdasâgi Egyesûlet elnôkévé vâlasztotta
Haraszthyt. Ugyanennek az évnek november 19-én San
Franciscôban tiltakozô gyûlésre hîvta egybe a szôlôsgazdâ-
kat a szôvetségi kormâny sûlyos boradôja miatt. 1863-ban
Haraszthy kôlcsônt vett fel nagyszabâsû beruhâzâsokra. Ez
alkalommal szôvetkezetbe fogta ôssze a sonomai termelôket.
Fiai — Ârpâd és Attila — elvették a mexikôi szârmazâsû
Vallejo tâbornok leânyait feleségiil. Arpâd megkezdte a
sonomai pezsgô gyârtâsât és azzal diszoklevelet nyert az âl
lami kiâlUtâson. Késôbb Arpâd San Franciscôban ônâllôsî-
totta magât. (Akkor Haraszthy egy francia mestert szerzôd-
tetett és 1867-ben a pârizsi kiâllitâson nyert dîjat pezsgôjé-
vel.) 1864-ben megprôbâlkozott a mazsola készîtésével. 1865-
ben a szôlôtermelési szôvetkezet Haraszthyt kûldte Washing-
tonba, hogy a Kongresszussal târgyaljon a bor- és pâlinka-
adô leszâllîtâsa ûgyében. A magas adôzâs a szôvetkezetet
igen nehéz anyagi helyzetbe sodorta. Egyesek Haraszthyt
okoltâk a tûlsâgos kôltekezésért. îgy hôsiink a felûgyelôi
âllâsrôl lemondott és fiânak, Attilânak egyik szôlôjét vette
kezelésbe. Egy kazânrobbanâs, majd egyik pincéjének le-
égése és rossz befektetés miatt azonban Haraszthy ûj ûzleti
lehetôségek utân nézett. 1868 tavaszân feleségével és fiâval,
Gézâval Nicaraguâba ment és ott Corintos kôzelében nagy
ûltetvényt vâsârolt. Jogot kapott a kormânytôl pâlinka fôzé-



sére és kûlfôldre szâllltâsâra. Erdôt irtatott, cukornâdûl-
tetvényt kezdett, szeszfôzdét és fûrészmalmot épittetett. 1868
jûliusâban azonban a sârgalâz elvitte feleségét. Még azon
a télen visszatért San Franciscôba gépekért. 1869 januâr 22-én
utazott vissza Nicaraguâba édesapjâval, annak mâsodik fe-
leségével és leânyâval, Ottiliâval. Az ôreg Haraszthy még
ugyanazon év jûniusâban vissza akart térni San Franciscôba.
Ûtkôzben a hajôn hait meg. Néhâny hét mûlva, 1869 jûlius
6-ân Haraszthy Agoston birtokân egy folyôba esett, ahol az
alligâtorok felfaltâk. Aktiv, zseniâlis teremtô élete ezzel ért
véget.

A nagy vâllalatot fiai: Attila, Ârpâd és Béla folytattâk
tovâbb vâltozô szerencsével. Ârpâd a pezsgô-ùzletben dolgozott
tovâbb és 1900-ban hait meg San Franciscôban. Az 1906-os
fôldrengés a sonomai szôlôbirtokot is elpusztitotta. Ottilia
egy gazdag amerikai fôldbirtokos felesége lett. Ida pedig egy
Los Angeles-i mémôk-ûgyvédet, Hancock Henry-1 vâlasz-
totta férjûl. Hancock, mint fôldmérô, sok fôldbirtokot szer-
zett magânak Los Angelesben. A Vermont és Wilshire sarkân
épittetett palotât. Tudomâsom szerint ô adomânyozta a me-
gyének azt a telket is, amelyre Los Angeles County Art
Museum-a és a Paleonthological Muséum épûlt. Haraszthy
Ida hamarosan megôzvegyûlt. Mâsodszor Ross Erskine M.
U.S. kerûleti fôbirôhoz ment férjhez. Elsô hâzassâgâbôl
szârmazô fia, Hancock Allen nagy szerepet jâtszott Kalifornia
gazdasâgi életében. Az egyik Haraszthy-leszârmazott, Ha
raszthy Jan, a legutôbbi idôkig a Buena Vista borcég vezetô
tisztviselôje volt Los Angelesben. A leszârmazottakon kivûl
azonban Haraszthy nevét legjobb alkotâsai tartjâk fenn.

1946-ban a sonomai bortermelôk Haraszthy-emléktâb-
lât helyeztek el Sonoma fôterén. Az elpusztult Buena Vista
szôlôt F. Bartholomew, a United Press igazgatôja vâsârolta
meg és 435 acre-n ûjra megkezdte a szôlô termelését. Hely-
reâllitottâk a Haraszthy âltal épittetett pincéket és épûlete-
ket. Hasznâlni kezdték Haraszthy nevét, cimerét a boros-
ûvegeken és poharakon. Ismét kaphatôk lettek a Green
Hungarian, Tokay és Zinfandel borok. Megkezdôdôtt a pin-
cék mûzeumi mutogatâsa. Santa Rosâban nt. Kecskeméthy
Lâszlô megkezdte a "Haraszthy Magyarjai" cimû ûjsâg ki-
adâsât. Haraszthy letelepedésének 100. évfordulôjâra, 1957-
ben készûlt el a hires Finta-féle Haraszthy-bronztâbla, ame-



lyet a pincészet udvarân helyeztek el. Tôth Istvân szobrâsz-
mûvész kôzremûkôdésével errôl vâsârolt mâsolatot a San

Diego-i és a Los Angeles-i Magyar Hâz, valamint e sorok
irôjânak gyûjteménye. 1969-ben, Harasztby halâlânak 100.
évfordulôjâra Kalifornia akkori kormânyzôja, az Egyesûlt
Allamok jelenlegi elnôke: Reagan Ronald emlékezett meg
rôla nagy elismeréssel. Szerinte Harasztby Âgoston ezredest
a kaliforniai borâszat atyjânak nevezhetjûk, teljes bizonyos-
sâggal elismerhetjûk tartozâsunkat Harasztby ezredesnek,
amiért a kaliforniai bort a vilâghir felé elindîtotta." Ezt a
dîcséretet az elnôk legutôbbi ûdvôzlésével koronâzta meg,
amelyet a kaliforniai 22. keriilet képviselôje, Kônnyti Emô
olvasott fel, aki a kaliforniai képviselôhâz naplôjâban is
megôrôldtette ezt a magyar szempontbôl oly fontos 127.
sonomai évfordulôt. A "Father of tbe Californian Wine
Industry" cîméért a franciâk, németek és olaszok is verseng-
tek. Reagan kormânyzô, jelenlegi elnôkûnk hivatalos elis-
merése ôta tôbbé nincs vita arrôl, hogy ez a dm kizârôlag
nagy magyar elôdûnket, Harasztby Âgostont illeti meg.
Fény nevére, âldâs emlékérel

Burgyân Aladdr:

A VEGYI ANYAGOK SZEREPE

EGÉSZSÉGUNK MINÔSÉGÉNEK BEFOLYÂSOLÂSA
ÉS KÔRNYEZETUNK SZENNYEZÔDÉSE TERÉN.

(Elhangzott a Mémôktudomânyi Osztâly ûlésén.)

Fôldûnk népesedésének robamos nôvekedése az utôbbi
50 év leforgâsa alatt szûkségképpen magâval bozta ipari
termelésûnk mennyiségének arânyos megnôvekedését és kôr-
nyezetûnk minôségének fokozatos romlâsât. Amîg fôldûnk
lakossâgânak szâma 1930-ban kereken 2 milliard lélekre
tevôdôtt, 1980-ban mâr 4 milliârdra nôvekedett. Minden
valôszinûség szerint 35 év mûlva megint megkétszerezôdik.
2020-ban 8 milliârdra nôvekszik fel. Ez a szaporulat kevésbé
adna aggodalomra okot, ba fôldûnk terûletére egyenlôen
terjedne ki. Sajnos azonban a népesedés nôvekedése nagy-
mértékben a vârosi gôcpontokban koncentrâlôdik. îgy pél-
dâul amîg 1950-ben csupân 75 vârosnak volt 1 milliônâl tôbb
lakosa, 1955-ben mâr 191 vâros érte el vagy baladta tûl ezt
a szâmot, ma pedig kôzel 300 vâros lakossâga tôbb mint 1
milliô.



Az ipari, de még inkâbb a vegyi ipari fejlôdés nemcsak
hogy lépést tartott a népi szaporulat rohamos ûtemével, de
tôbbszôrôsen felûl is mûlta azt. Ehhez hozzâjârul még az is,
hogy fôldûnkôn az elmûlt 50 év alatt nemcsak a lakossâg
szâma kétszerezôdôtt meg, hanem az egyén igénye is meg-
tôbbszôrôsôdôtt. Ma mâr még a gépjârmû tulajdona is szinte
magâtôl érthetô. Amig 1930 elôtt a gazdasâgilag és iparilag
fejletlen, ûgynevezett harmadik vilâg részében élô emberek
nagy része mezitlâb élte ât életét, ma mâr még az afrikai
ôserdô lakosa is teniszcipôt visel és testét mûanyagbôl ké-
szûlt ruhâzat fedi. Az afrikai vârosok bennszûlôtt hôlgyei
pedig "nylon" harisnyâban és nyugati piperecikkekkel kici-
comâzva keresik életpârjukat.

A vegyi anyagok hasznâlatânak szâma és mennyisége
azonban nemcsak az iparilag elmaradt harmadik vilâgban
nôvekedett meg az utôbbi idôkben, de talân még nagyobb
mértékben az iparilag fejlett vilâgban is. Az Egyesûlt Alla-
mokban példâul 1980-ban a lakossâg tôbb mint 6 milliârd $
értékû szert vâsârolt kôhôgés, hûlés, fâjdalom, gyomorsav,
alvâstalansâg, idegesség és még sok mâs baj ellen. Ugyan-
abban az évben naponta 40 milliô amerikai — az egyetemes la
kossâg egyôtôde — egy vagy tôbb, orvosi receptet nem igénylô
pirulât fogyasztott. Ehhez aztân hozzâjârul még a hatâso-
sabb és csak orvosi recepttel kaphatô, alapjâban véve veszé-
lyes gyôgyszerek fogyasztâsa, amely a lakossâg kétharmada
részérôl egy év alatt egy vagy tôbb alkalommal, 75 milliô
amerikai részérôl pedig rendszeresen tôrténik. És ez a
tendencia, ha lehet, még erôsebb az eurôpai âllamokban
(Magyarorszâgon is), mint azt a hazalâtogatô emigrâciôs
kôzônség bizonyâra igazolni tudja.

Az elmûlt 50 év alatt a csalâdok mind nagyobb és nagyobb
szâmban hagytâk el fôldjûket és vârosokba kôltôztek. A
hâziasszonyok mind nagyobb és nagyobb szâmban cserélték
fel konyhâjukat irodâval, a fôzést és a csalâd élelmezését pe
dig a vegyi élelmiszeriparra biztâk. Az élelmiszert gyârtô
vegyi ipar pedig ennek a megbizatâsnak eleget tett. Ma min-
den iparilag fejlett âllamban ôriâsi ûzemek vetik naponta
piacra az élelmiszerek sokasâgât, néha a gyârtâsi helytôl nagy
tâvolsâgra. Az Igy piacra dobott ârû îzletesnek, biztonsâ-
gosnak és kivânatosnak maradâsa hosszû idôre az ûzleti siker
elôfeltétele volt. Ennek elérését pedig az élelmiszerhez ada-



lékolt vegyszerek tették lehetôvé. A kenyér hârom alapanya-
ga, mint ahogy azt mindenki tudja, a liszt, a vîz és az élesztô.
Ennek a hârom anyagnak felhasznâlâsâval valôban kitûnô
kenyeret lehet sûtni. Az a kenyér azonban, amelyet az élel-
miszerûzletekben vâsârolunk, ezen a hârom alapanyagon
kivûl még egész sereg vegyszert is tartalmaz. Tartalmaz
kâlcium propionâtot (calcium propionate), hogy a kenyér
hosszû ideig friss maradjon. Tartalmaz mono- és di-gliceride-
ket, kâlium bromâtot és ammonium kloridot, hogy a kenyér
alkata és îze jô maradjon. És tartalmaz kâlcium szulfâtot,
foszfâtot, karbonâtot, niacint, tiamint és riboflavint, hogy
a kenyér tâplâlô értéke feljavuljon vagy hogy a sûtés âltal
tônkrement vitaminokat pôtoljâk.

Persze nemcsak a kenyér, de az élelmiszerboltok polcain
talâlhatô mâs élelmiszerek tûlnyomô tôbbsége (98%-a) is
legalâbb egy, de inkâbb tôbb vegyi adalékanyagot tartalmaz.
Errôl kônnyen meggyôzôdhetùnk, ha elolvassuk a cîmkén
levô feliratot, amelynek egy nem régi rendelet értelmében
a vegyszerek neveit fel kell sorolnia.

Az utôbbi, két évtizedben az élelmiszerek adalékanyagai-
nak szâma megkétszeresedett. Szâmukma kb. 2,500-ra tehetô.
Az iparilag fejlett orszâgokban minden egyén ebbôl a vegyi
adalékanyagbôl nagy âltalânossâgban évente 70 kilogrammot
fogyaszt el. Igaz ugyan, hogy ebben a 70 kilôban a sô és a
cukor is benne van.

A gyôgyszer és az élelmiszer-adalékanyagok fogyasztâsa
mellett a modem ember akarva, nem akarva mâs vegyszerek
naponta nôvekedô sokasâgâval keriil érintkezésbe. Talân
elég megemlîtenem a kozmetikai anyagok, a mosô- és tisz-
titôszerek, a gomba-, rovar-, féreg-, és nôvényirtô gyârtmâ-
nyok tiz- és szâzezreit, a gépkocsi-kipufogô gâzait, a gyâr-
kémények elégtelen égési termékeit ahhoz, hogy ennek az
érintkezésbe kerûlésnek méreteit érzékeltessem. Ezek kôzûl
fôleg egészségûnk és kôrnyezetûnk minôségének befolyâso-
lâsa terén a féreg- és nôvényirtô szerek elterjedt hasznâla-
tânak szerepe ad még ma is a leghevesebb vitâra alkalmat.
Es ez nem is csoda, mert ôsszetételûkben tûlnyomô részûk
a mâsodik vilâghâborû vegyi-harcos alakulatai szâmâra
készûlt emberôlô vegyszerek kisebb vagy nagyobb vâltozatai.
A vegyszerek nagy mennyiségben valô elôâllitâsa, forgalom-
ba hozâsa és hasznâlata kûlônben nem jâr minden kockâ-



zat nélkûl. Akaratlanul is hozzâjârulhat kôrnyezetûnk szeny-
nyezôdéséhez. Minden gyârtâsi folyamat szûkségszerûen ma-
gâval hozza ugyanis melléktermékek és selejtanyagok elôâl-
lîtâsât, melyeknek eltâvolîtâsa vagy târolâsa a levegô, a vlz
vagy a fôld (a talaj) szennyezôdéséhez jârulhat hozza. Az
egyébként ârtalmatlan vegyi anyag nagy mennyisége is ki-
billentheti fôldûnk kényes ekolôgiai egyensûlyât, fôleg akkor,
ba az az anyag nem biodegradâlô és bosszû ideig megmarad.

Az anyag biztonsâgos vagy veszélyes, ârtatlan vagy ârtal-
mas, basznos vagy kâros, szennyezô vagy szennyezetlen vol-
tânak megbatârozâsa nem kônnyû, de igen nebéz és bonyo-
lult feladat. Mert abogy azt Paracelzus, a nagy német orvos,
vegyész és fizikus (1490-1541) mâr a XVI. szâzad elején
megâllapitotta: "Teljesen biztonsâgos anyag nincs, csupân
biztonsâgos adag létezik." A legtisztâbb vîz sem ôvja meg az
embert a balâitôl, ba az nagy adagolâsban kerûl a tûdôbe.
A szerencsétlen egyén megfullad. De nemcsak az adagolâs
mennyisége szâmottevô; annak ûtvonala is igen fontos. Nem
mindegy ugyanis, bogy az anyag szâjon keresztûl (orâlis),
légcsôvôn keresztûl (inbalâlâs), befecskendezés âltal (injekciô-
zâs) vagy csupân felûleti érintkezés folytân (dermâlis) jut el
vizsgâlati belyére. Kevesebb mint egyetlen csepp vîz elég
abboz, bogy egy egeret megôljôn, ba azt az egér vénâjâba
fecskendezzûk be.

Az anyagok biztonsâgos volta, kâros vagy ârtalmatlan
batâsa erôsen fûgg a batâs idôtartamâtôl és gyakorisâgâtôl
is. Az a vegyszer példâul, amelynek egyszeri basznâlata akâr
nagy adagolâsban is, de rôvid idôtartamra ârtalmatlan,
tôbbszôrôs, gyakori adagolâs âltal, bosszû, buzamosabb
idôtartamra râkot okozô, mérgezô és kâros lebet még kis
adagolâs esetén is, és sokszor az is. Miutân kézenfekvô okok-
nâl fogva a vizsgâlatok az anyag batâsânak megâllapîtâsâra
ember kikerûlésével klsérleti âllatok felbasznâlâsâval tôrtén-

nek, eredményuk megblzbatatlan és vitâra ad alkalmat. Mert
ami kâros a patkânynak, nem feltétlenûl kâros az ôkôrnek
vagy az embemek. Az "akut" toxicitâs vizsgâlatânak tartama
rôvid és arânylag kevés pénzbe kerûl (1-tôl 5 napig tart és
300-500 $-ba kerûl). De a "szub-akut" toxicitâs vizsgâlata
mâr bosszadalmasabb és (5-tôl 90 napig tart és 300-2,000
$-os) kôltséggel jâr. A "krônikus" toxicitâs vizsgâlata pedig
90 naptôl a kîsérleti âllat élettartamâig tart és tôbb szâz-



ezer $-t emészt fel. És ez még nem minden. Szâmos vegyszer-
nek és minden, ôsszetételében ûj gyôgyszemek termékeny-
ségi, teratolôgiai (torz alakulatokat okozô), reprodukâlô,
mutâciôs, onkolôgiai (daganatokozô) és mâs vizsgâlatokon
is ât kell esnie. Ehhez pedig tôbb milliô $-os fedezetre van
szûkség. De még ez sem volna nagy baj, ha a vizsgâlatok
eredménye megbizhatô lenne és tovâbbi vitâra nem adna
alkalmat.

Sajnos azonban, ez nem mindig van îgy. Elsôsorban a
krônikus és râkos daganatok okozôinak vizsgâlati eredmé
nye és az eredmény kiértékelése erôsen a kutatô egyén beâl-
lîtottsâgâtôl fûgg. A kérdés megoldâsa a szakemberek kezé-
bôl sokszor a politikai porondra keriil és nem egyszer a bî-
rôsâgokon dôl el. Hogy ez miért van îgy, azt a râkos daga
natok igen komplikâlt mivolta, a râkot okozô anyagok ha-
tâsainak még eddig felderltetlen mechanizmusa és a kuta-
tâs 20 vagy még tôbb évet igénybe vevô ideje magyarâzza
meg. Mert azt, hogy egyes vegyszerek hosszan tartô érintke-
zése élô szôvetanyaggal az érintkezési helyen a szôvetben vagy
az élô szervben daganatot okozhat, mâr régen tudjuk. 1915-
ben két japân tudôs, Katsusaburo Yamagiwa és Koichi
Ichikawa, a tokiôi csâszâri egyetem laboratôriumâban kî-
sérleti nyulak fuie môgé szurkot kent. Bizonyos idô eltelte
utân a bekent testrészen daganatok keletkezését észlelték.
Ez bizonyîtotta elôszôr a fenti tétel valôdisâgât. Ezek a da
ganatok nagyon hasonlitottak a mâr mâsfél évszâzad elôtt —
az angol Pott Percival epidemiolôgiai tanulmânya âltal —
felfedezett here-râk daganataira, amelyek a londoni ké-
ményseprôk tûlnyomô részében — foglalkozâsuk kôvetkez-
ményeképpen — abban az idôben kifejlôdtek. Ma mâr tud
juk, hogy a râkot okozô anyag, a bensopirén, nemcsak a
szurokban, de mâs organikus anyag elégtelen égési termé-
keiben, példâul a szénen suit rostélyos, a fûstôlt sonka, a
pirltott kenyér, a suit kukorica feliiletein is megtalâlhatô.

A modem râkkutatô laboratôriumokban a vegyészek
szigorû klsérleti szabâlyok betartâsâval âllatok szâzait teszik
ki vegyszerek hatâsânak. Ha egy bizonyos vegyi anyag egy
csoport egérben râkot okoz, de a mâsik csoportban, amely
nem jutott érintkezésbe ezzel az anyaggal, râk nem képzô-
dôtt, akkor biztos, hogy az a vegyi anyag abban a mennyi-
ségben és az alatt az idôtartam alatt — legalâbb is az egérben



— râkot okoz. És ha ez a vegyi anyag még egy mâsik emlôs
âllatban, példâul a nyûlban, kutyâban vagy majomban is
râkot okoz, akkor valôszmû az emberben is râkot idéz elô.
Ez a "valôszmûség" és a vegyi anyag râkot okozô batâsânak
fûggése az adagolâs mennyiségétôl, annak idôtartamâtôl
és ûtvonalâtôl okozza a még ma is fennâllô vita târgyât. Erre
kitûnô példa a mesterséges édesîtô anyagok esete. A ciklamât
és a szaharin cukorpôtlô anyagok basznos volta a cukorbajos
és a fogyni vâgyô egyén szâmâra elvitatbatatlan. Pedig
patkânyokban mindkettô râkos daganatokat okozott. Egy
1960-ban végzett kisérlet eredménye szerint 240 ciklamâtban
gazdag eledellel 16 bônapon ât etetett patkâny kôziil 4-nek
a bôlyagjâban daganat képzôdôtt. Erre 1969-ben az Egyesûlt
Allamok a ciklamât basznâlatât betiltotta. Késôbbi vizsgâ-
latok negativnak bizonyultak. A ciklamât eltiltâsa tebât el-
bamarkodott intézkedés volt. Aztân 1977-ben az évszâzadok
ôta basznâlt szabarin kerûlt vizsgâlat alâ. Egy kanadai âl-
lami egészségvédelmi laboratôriumban, Ottavâban, 100
patkânynak élettartamuk idejére élelmiikbe batalmas meny-
nyiségû szabarint adagoltak. A 100 patkânybôl 3-nak a
bôlyagjâban képzôdôtt daganat. Kanada erre a szabarin
basznâlatât betiltotta. Ekkor az a furcsa belyzet alakult ki,
bogy Kanadâban a szabarin basznâlata tilos volt, de a cik
lamât basznâlata nem. Az Egyesûlt Âllamokban viszont a
ciklamât basznâlata volt tilos, de a szabarin basznâlata nem.
Tudomâsom szerint jelenleg mindkét âllamban mind a két
édesitôszer basznâlatban van bizonyos korlâtozâssal.

A râkot okozâs vâdja alâ esô vegyi anyagok sokasâgânak
szâma naponta nôvekszik, de felismerésûk maga utân vonja
az ellenûk valô védekezést is. Mert ba a râkot okozô vegyszer
létezik, akkor râkellenes vegyszer is létezik. Erre bizonysâg
az a tény, bogy ma mâr a râkos daganatok tôbb mint 50%-a
gyôgyltbatô.

A népesedés robamos nôvekedése, az ipari vâllalatok
nagyfokû elterjedése, az ipari termékek nagy mennyiségû
gyârtâsa, fogyasztâsa és basznâlata, a gyâri selejtanyagok
eltâvobtâsa vagy târolâsa a mâsodik vilâgbâborû utâni években
fôldûnk szennyezôdésébez és kôrnyezetûnk minôségének
romlâsâboz kétségtelenûl bozzâjârult. A vegyi anyag keres-



letének nagyfokû megnôvekedése nem hagyott elég idôt
minden ûj vegyszer veszélytelen voltânak biztositâsâra. A 40-es,
50-es és 60-as években a rendelkezésûnkre âllô analitikai

szerszâmaink a maihoz viszonyîtva tôkéletlen és kezdetleges
volta csak durva képet nyûjtott a vegyi anyagok mivoltârôl.
Akkor még tudâsunk is jôval korlâtoltabb volt és akarva,
nem akarva, minden jôindulat ellenére hibâk tôrténtek.
Ilyen jôl ismert baklôvés a gyôgyszeripar részérôl a "thali-
domide" nevezetû idegcsillapitô szer forgalomba hozâsa volt,
amelynek hasznâlata Eurôpâban tôbb mint 7,000 vârandôs
anya részérôl torzszûlôtt gyermek vilâgrahozatalât eredmé-
nyezte.

A rovar- és nôvényirtô szerek kôrében a "DDT", a "Dioxin
és a "Kepone" esete méltô megemlitésre. A DDT-nek,
amelynek hasznâlata az afrikai malâriât hordozô szunyogok
kiirtâsât eredményezte, az a vétke, bogy az âllati szôvetek-
ben felgyiilemlik és idôvel — fôleg a madâr (csirke, fâcân stb.)
âllomânyban — kârt okoz. A Dioxin — az ûjsâgok, a râdiôk
és a televîziôk hirmagyarâzôi szerint — a legmérgezôbb
vegyszer, amit ember feltalâlt. A vietnâmi hâborûban hasz-
nâlt "Agent Orange" hatôanyaga pedig râkos daganatok
okozâsânak vâdja alatt âll. A Kepone véletlenûl belekeve-
redett egy âllati takarmânyt tartalmazô szâllitmânyba és
Michigan âllamban tôbb mint 30,000 szarvasmarha, tôbb
mint egy milliô csirke és mâs hâziâllat pusztulâsât okozta.

Az ipari vegyszerek kôzûl a "PCB" az elektromos transz-
formâtorok hatâsos tûzvédô folyadéka, amelyet véletlenûl
a Hudson folyôba ôntôttek, a folyô vîzét és a benne élô ha-
lakat megmérgezte.

Az ipari selejtanyagok kôrébôl talân a niagarai Love Canal
nevezetû helyiségben tôrtént szennyezôdés esete a legismer-
tebb és megemlitésre legméltôbb. Ott, az 1940-es és az 1950-
es években egy vegyi gyâr a maga selejt-anyagjait vas hor-
dôkban, teljesen legâlisan, a fôld alâ temette. Késôbb a gyâr
bezârt, a fôldet Niagara vârosânak ajândékozta. A terûlet-
re rôvidesen csalâdok telepûltek. Hamarosan kiderûlt, bogy
az ottani lakossâg kôrében az elvetélések és az abnormâlis
szûlések szâma az orszâg lakossâgâhoz viszonyîtva magas.
Kiderûlt az is, bogy a talajban tôbb mint bét râkokozâs
gyanûjâval vâdolt vegyszer tartôzkodik. A vas bordôk ugyan-
is idôvel megrozsdâsodtak, a vegyi anyagok kiszivârogtak és
beszennyezték a kôrnyezetet.



Sok mas ilyen és hasonlô eset is napvilâgra kerûlt. Ennek
kôvetkezményeképpen nem csoda, hogy az emberi kornyezet
minôségének rosszabbodâsa és az ember âltal elôâllîtott
vegyszerek nagyfokû elterjesztése vilâgszerte aggodalomra
adott okot.

Az 1962-ben megjelent a "Néma tavasz" (Silent Spring)
cîmû mû a tehetséges Carson Rachael L. tollâbôl, amely a
szabad vilâg kôzvéleményét igen hatâsosan befolyâsolta és
szâmtalan ûj kôrnyezetvédô testûlet alakulâsâra adott okot.
Amîg 1960 elején csupân par ilyen kôrnyezetvédô alakulat
létezett, 1970-ben 292, 1973-ban pedig mâr 1,007 ilyen
testûlet mûkôdôtt egyedûl a szabad vilâg terûletén. A kôr-
nyezetvédelem egyszerre divatossâ vâlt. Nemcsak a szakem-
berek, de még a hâziasszonyok és a lakossâg széles rétegei
is részt kîvântak benne venni. Ez nem is csoda. Hiszen alig
van nap, hogy az ûjsâg, râdiô vagy televîziô ne hozna vala-
milyen riasztô hîrt egyik vagy mâsik gyâros megbocsâtha-
tatlan mulasztâsârôl, amely a védtelen lakossâg ezreit mér-
gezô vegyszerek hatâsânak teszi ki.

A kôrnyezetet védô, ôszintén aggôdô szakemberek, or-
vosok, hivatalnokok és laikusok mellé a fanatikusok, vilâg-
megvâltôk, politikusok és ûgyvédek egész serege csatlakozott.
A politikusnak ez a mozgalom kitûnô lehetôséget nyùjtott
a kôzszereplésre és nevének megismertetésére. Az ûgyvédnek
pedig remek jôvedelmet és egész ûj munkaterûletet nyitott
meg. A tôrvényhozô testûletek sem maradhattak ki ebbôl a
mozgalombôl. Az 1970-es években vilâgszerte a nép, a mun-
kâs és a fogyasztô védelmét szolgâlô egész sereg tôrvénycikk
lâtott napvilâgot. Ma ezer és ezer rendelet szabja meg a
vegyszerek gyârtâsânak és forgalombahozâsânak minden kicsi
részletét. Egy konzervdoboz paradicsomleves elôâllîtâsât és
forgalomba hozatalât példâul az Egyesûlt Âllamokban tôbb
mint szâz rendelet szabâlyozza — még mielôtt az a leves a
fogyasztô asztalâra kerûl.

A veszély felismerésének és a fenti tôrvénycikkeknek és
rendeleteknek kôszônhetô, hogy ma a levegô, amit beszivunk,
a vîz, amit megiszunk és az élelem, amit megeszûnk, tisz-
tâbb és biztonsâgosabb, mint valaha. A folyôkba és tava-
inkba kezdenek visszatérni a halak és a gyâri selejtanyagok
rendezett târolâsa kôvetkeztében fôldûnk szennyezôdése is
csôkkenôben van. Kockâzat nélkûl azonban nincs élet. Fôl
dûnk szennyezôdése emberi beavatkozâs nélkûl is folytatô-



dik. Abelson Philip, a hirneves Camegie-intézet geofîzikai
laboratôriumânak igazgatôja kellô megvilâgîtâsba helyezte
az ember szerepét kôrnyezetûnk szennyezôdésének kérdésé-
ben, amikor kijelentette, hogy tiszta levegô, tiszta esô, tiszta
folyô és tiszta tenger létezése mese csupân és nem érhetô el.
Egy egyedûli vulkânikus kitôrés, mint példâul az 1883-as
indonéziai Krakatanié vagy 1981-ben az amerikai St. Helens
hegységben levô vulkân kitôrése tôbb port lôvelt ki a leve-
gôbe, mint amennyit az emberiség tôrténelme folyamân a
vilâg ôsszes gyârânak kéménye képes volt kilôvelni. A vul-
kânok és a természetes korhadâs folyamata évente tôbb
széndioxidct, kéndioxidot, és nitrogén-oxidokat termel, mint
a vilâg ôsszes gyâra. És a Mississippi folyô egyedûl naponta
tôbb mint két milliô tonna ûledéket sodor a tengerbe.
Kôrnyezetûnk igazi szennyezôje mégsem a természet és nem
is az ipar âltal gyârtott vegyi anyagok szâma és minôsége.
Egy Londonban székelô kômyezetvédô testûlet (Earthscan)
statisztikai adatgyûjtése alapjân a fôldûnkôn a természetes
katasztrôfâk — a szârazsâgok és az ârvizek — szâmai nôve-
kedésben vannak a nélkûl, hogy a természet természete
megvâltozott volna. Ami megvâltozott, az az ezeken a vi-
dékeken élô lakossâg szâma és az ott élô emberek mezôgaz-
dasâgi és politikai tevékenykedése.

A jelenlegi abessziniai éhinség nem csupân a szârazsâg
kôvetkezménye. Annak igazi okozôja a lakossâg szaporulata,
a vetôfôldek nagyméretû kihasznâlâsa, a rétek tûlzâsba menô
lelegeltetése, és az erdôk kiirtâsa egyûttesen. Amîg a szâzad
elején Abesszînia terûletének 40%-ât erdô fedte, ma terû-
letének csupân 4%-a erdô. Igaz, hogy az utôbbi években kevés
esô esett Abesszlniâban, de az a kevés esô, ami a mûltban
elég volt, az ma nem szivâroghat be az erdôtlen sivâr talaj-
ba és nem marad meg. A szârazsâgot elbirô és tâplâlékot
szolgâlô nôvényzet helyét ma gazdasâgpolitikai okoknâl fog-
va a szâraz ôvezetben lakô népek orszâgaiban (Mâli, Nigéria,
Chad, Szudân, Etiôpia, Kenya és Mozambique) a készpénz-
re bevâlthatô kiviteli termékek — a kâvé vagy a tea — fog-
laltâk el. Tâplâlékra a népnek ebbôl aztân semmi sem jut. A
nép éhezik. Fôldûnk legnagyobb szennyezôje nem a vegy-
szer, hanem a mindig nagyobb és nagyobb szâmban élô em
ber. Életbenmaradâsunkat elsôsorban az atombomba, mâ-
sodsorban az emberi szaporulat és barmadsorban az embe-
ri butasâg veszélyezteti.



A vegyi anyagok hasznâlata életiink idôtartamât e fol-
dôn csak meghosszabbîtotta és nagy âltalânossâgban 1950
ôta legalâbb 10 esztendôvel megtoldotta.

Ma, az iparilag fejlett, tehât vegyi anyagokkal bôven
ellâtott orszâgokban, az âtlagos életkor meghaladja a 70
esztgendôt (az Egyesûlt Allamokban a férfire 70.3, a nôre
77.8 esztendô esik). Magyarorszâgon a rendelkezésemre allô
legutôbbi adatok szerint az âtlagos életkor a férfire vonat-
kozôan 66.0, a nôre vonatkozôan 73.2 esztendô. Mîg az
iparilag fejletlen afrikai Nigéria âllamban, aboi a vegyi
anyagok hasznâlata korlâtolt, az âtlagos életkor férfiak
szâmâra 45.9, nôk szâmâra pedig csupân 49.2 esztendô. Ha
tehât a vegyi anyagok hasznâlata valamilyen formâban is
hozzâjârul kôrnyezetûnk szennyezôdéséhez, akkor az azért
van, mert az életûnket ezen a fôldôn meghosszabbitja és a
lakossâg szaporulatânak ôriâsi ûtemét elômozditja. Kockâ-
zat nélkûl nincs élet a fôldôn. Ha tehât életben akarunk

maradni, akkor némi kockâzatot vâllalnunk kell.
Milyen volna ma ez a vilâg a veszettség, a bélpoklossâg,

a vérbaj, a tûdôbaj, a pôliô, a cukorbaj, a magas vérnyomâs,
a malâria, az érelmeszesedés és még sok mâs betegség ellen
alkalmazott szérumok és gyôgyszerek nélkûl? Pedig mind-
ezek az anyagok egyûttal mérgek is; ésszerûtlen hasznâlatuk
kârt okozhat. A kârt okozô vegyi anyagok kiselejtezése fo-
lyamatban van és még mindig nem fejezôdôtt be teljesen.
Ennek ellenére a vegyi anyagok ésszerû hasznâlata ma biz-
tonsâgosabb, mint valaha volt. Nélkûlûk ezen a sûrûn la-
kott fôldôn nemcsak életûnk minôsége, de az élet maga sem
volna tôbbé fenntarthatô.

Bakô Elemér:

BÔLÔNI FARKAS SÂNDOR HAGYATÉKA
A MAI AMERIKAI MAGYAR SZÂMÂRA

Ebben az évben van 150. évfordulôja annak, hogry "Utazâs
Észak-Amerikâban" cimen Erdélyben, Kolozsvâr vârosâban
megjelent az elsô magyar nyelvû mû az akkoriban még alig
fél évszâzada alapîtott ûj tôrténelmi csoda, az Amerikai
Egyesûlt Âllamok politikai rendszerérôl. Szerzôje, az osztrâk
csâszârsâgba bekebelezett erdélyi nagyhercegség (valamikor
fûggetlen Erdélyi Fejedelemség) szerény, igen elnyomott
bivatalnoka, Bôlôni Farkas Sàndor, unitârius vallâsû ne-



mesember volt, aki barâtja, grôf Béldy Ferenc fôldbirtokos
meghîvâsâra, mint Béldy titkâra és ûtitârsa induit el elôbb
Nyugat-Eurôpa, majd pedig Észak-Amerika legfontosabb
vârosainak meglâtogatâsâra.

Bôlôni Farkas Sândor ûtjânak eredményeként — rész-
ben naplôszerûen vezetett feljegyzései, részben pedig vissza-
emlékezései alapjân — 1834-ben jelent meg az a kitûnô
âllamtudomânyi ("political science") mû, amely bâr az ût-
leîrâs-jelleget tûlsâgosan is hangsûlyozta, mégis rôgtôn elsô
kiadâsânak Magyarorszâgon és Erdélyben valô terjesztése
utân valôsâggal felrâzta a magyarsâg legjobbjait. A lelkes
fogadtatâs eredményeként grôf Széchenyi Istvân alapîtâsa,
a Magyar Tudomânyos Akadémia, 200 aranyat jelentô
nagydîjâval és levelezô tagsâgâval tûntette ki a szerzôt. Bârô
Wesselényi Miklôs és a vezetése alatt mâr szervezkedô erdélyi
magyar reformnemzedék lelkesedése szinte nem ismert ha-
târt: abban az Erdélyben, amelyrôl ott utazô magyarorszâgi
irôk azt jelentették a "két haza" nagyobbikânak, Magyaror-
szâg^ak, hogy ott a magyar nemzeti elem mâr majdnem tel-
jesen kipusztult, a târsadalom fâklyâsmenetekkel, ûnneplô
dîszvacsorâkkal jelezte hôdolatât a szerzô személye és mûve
irânt.

Metternich Ausztriâja azonban nem tûrt meg efféle
kilengéseket": bamarosan mûkôdésbe lépett a cenzûra és

a mâsodik kiadâst mâr el is koboztattâk, mielôtt elsô német
nyelvû kûlfôldi kiadâsa, amely a magyar szerzô és mûve
nagysâgât meghirdethette volna a vilâgnak, elérhette volna
a lipcsei nyomdâszt. Bôlôni Farkas Sândor reformokat sûrgetô
tâmogatôira is lesûjtott a birodalom vaskeze; a bebôrtônzôtt
és ott késôbb megvakulô Wesselényire és tôbb târsâra még
szabadulâsa utân is rânehezedett az elnyomâs; a magyaror
szâgi részen Metternich kémhada Széchenyi Istvân kôré
fojtogatô hâlôzatot vetett ki, Kossuth Lajost pedig tôbb évi
fogsâgra îtélte — a cenzûra megkerûlése miatt. Magât Bôlôni
Farkas Sândort bûskomorsâga és kiûjulô tûdôbaja bamaro
san sirba vitte.

A kitûnô mû, amely az amerikai demokrâciânak nem-
csak a magyarok nyelvén, de az egész Eurôpâban is a legelsô
rendszeres ismertetôje volt, szintén megkapta — a kônyvek-
nek kijârô môdon — a maga bûntetését; râtették a tiltott
kônyvek jegyzékére és attôl fogva nem akadt kiadôja. Sôt
mi tôbb, nemcsak akkor, de késôbb sem: a kiegyezés korâ-



nak Magyarorszâga ugyanis a demokratikus âllamrendszer
szôszôlôjâban a kirâlysâg ellenségét lâtta, és elfelejtette fel-
fedezni benne azt az aranykulcsot, amely egy akkor mâr
rohamosan fejlôdô, gazdagodô és egyre nagyobb nemzet-
kôzi befolyâsra emelkedô, ûj vilâgbirodalom kapujânak
legbiztosabb nyitogatôja, az Amerikai Egyesûlt Âllamok
âllamférfîai és népe elôtt a magyar nemzet igazi tôrténelmi
szerepének, belsô meggyôzôdésének és ennél fogva jobb jôvôt
kiérdemlô emberiességének legfontosabb bizonyîtéka lehet.
Pedig az igazolô dokumentum az Egyesûlt Âllamokat alapitô
elvek védelmében még egy szôrnyû polgârhâborûra is haj-
landô nagy nemzetben, mint egykor Kossuth Lajos ameri
kai kôrûtja idején, a legjobbakat âllîthatta volna a magyar
nemzet ûgye mellé akkor, amikor arra késôbb a legnagyobb
szûkség tâmadt: a két vilâghâborût kôvetô élethalâlharcban.

Hamarosan tanûi leszûnk itt, Amerikâban annak, hogyan
ûnnepli majd ez a nagy nemzet Franciaorszâggal egyûtt
bûszkén az amerikai demokrâcia Eurôpâban valô ismerte-
tésének elsôbbségét Alexis de Tocqueville "De la démocratie
en Amérique" cimû kônyvével kapcsolatban, amely pedig
csak Bôlôni Farkas mûve utân egy éwel jelent meg. Tudo-
mâsom van arrôl, hogy a United States Information Agency
mâr javâban készûl arra az ûnneplésre, de nincs semmi
értesûlésem arrôl, hogy vilâgadâsâban egyâltalân megemlé-
kezett volna az erdélyi magyar îrô mûvérôl.

De ugyan mit panaszkodjunk mi, magyarok, ha még
annyit sem tettûnk meg, hogy azt az indexre tett, nagy ma
gyar mûvet legalâbb ûjra kiadtuk volna, hogy a sajât ma-
gyarjaink, a nemzeti emigrâciô kezébe juttatva, ezer és ezer
kûlfôldi magyar kezdje el verni a sûket, kôzônyôs vilâg kapuit
mindaddig, amîg el nem ismerik, hogy a mi "két magyar
hazânkban" Amerikâval kôzôs eszményeinknek mâr akkor
mârtiriumot is vâllalô hitvallôi voltak, amikor mâs nemzetek,
amelyeket akkoriban még fel sem talâltak, ilyen eszmények-
rôl még nem is âlmodtaki

És amîg a kônyv ûjra nyomdâba és olvasôk kezébe kerûl,
elindulunk-e Amerika-szerte, hogy egyetemeken, akadé-
miâkon, ûjsâgokban és vitaesteken kûlôn szimpôziumok,
felolvasâsok, cikkek, tanulmânyok és szervezett hozzâszô-
lâsok formâjâban, az Amerikâban folyô magyar nyelv-,
irodalom-, tôrténelem-tanitâsnak minden alkalmân meg-
szôlaltassuk Bôlôni Farkas Sândor igéit, amelyekbôl hld épûl



az amerikai és a magyar lelkek ezrei kôzt, és amelyektôl egy-
re ragyogôbbâ, megbecsûltebbé vâlik majd a magyar nem-
zet neve, elismertebbé minden magyarnak az élethez, sza-
badsâghoz, fùggetlenséghez valô joga!

Ezt mind meg kell tennûnk, ha végre-valahâra meg
akarjuk szerezni az ôt megilletô elismerést nemzetûnk egyik
legnagyobb emberi példâja, az 1842 febmâr 3 ôta a kolozs-
vâri hâzsongârdi temetôben nyugvô csendes halott, Bôlôni
Farkas Sândor szâmâra. Minden elismerés, amely ôt és mûvét
én, szâzszorosan, ezerszeresen most is elnyomott sajât nem-
zetére szâll majd vissza.

Tôttôsy Emô:

MÎTOSZ ÉS VALÔSAG JALTA KORÛL
A mâsodik vilâghâborû befejezése utân a felbolygatott

Eurôpâban két alapvetôen fontos nemzetkôzi "elvi rende-
zés -nek — a jaltai megegyezésnek és a helsinki zârôok-
mânynak — kellett volna visszaadnia a lelkek szabadsâgât
és békéjét. Az elsô, a jaltai megegyezés sohasem valôsult

a mâsodik, a helsinki zârôokmâny pedig a legjobb
uton halad, hogy kôvesseJalta sorsât.

A vilâgdiplomâcia beavatottjai régôta tudtâk, hogy Jal-
tâbôl — minden alkati gyengeségén és egyes érdekek el-
ârulâsân felûl — mitosz szûletett. Ez a mîtosz elsôrendûen
szolgâlta a szovjet térhôdîtâs érdekeit, s megerôsitette Eurôpa
kettéosztâsânak tévhitét.

A szovjet dezinformâciô szâmâra, de a vilâgpolitika
eurôpai és tengerentûli politikusainak is kapôra jôtt ez a
mîtosz. Igazolta a rossz lelkiismeretet, és a tehetetlenség
v^&y erélytelenség ôrâiban hivatkozni lehetett râ. De Gaulle
elnôkrôl nehéz feltételezni a tâjékozatlansâgot, mégis pate-
tikus beszédekben sajnâlkozott Eurôpânak két "érdekszfé-
râra" osztâsa felett. Tudta, hogy a hasonlat teljesen hamis,
hiszen az "amerikai érdekszféra" elsôsorban Franciaorszâg-
ban sohasem érvényesûlt. Ott a hâborû befejezése utân
nem âllomâsoztak amerikai megszâllô csapatok.

Sajnos, az Egyesûlt Allamok kûlpolitikâja sem âllt el-
len annak a metamorfôzisnak, amely a szovjet "felszaba-
ditô" csapatokbôl megszâllô csapatokat alakltott. A mîtosz
bûntârsai lettek mindazok az eurôpai és tengerentûli ha-
talmak, amelyek félretették a jaltai egyezmény valôdi be-



tûit, és elfogadtâk a "fait accompli" szovjet magyarâzatât.
A mitosz mintegy nemzetkôzi jogcîmmé lépett elô.

A szovjet érdekeit nemcsak sajât ùgynôkhada szol-
gâlta, hanem a nyugati vilâg tâjékozatlan és felûletes szô-
nokai, ûjsâgîrôi, tv-hîrmagyarâzôi is tâmogattâk. Aka-
ratlanul segitette az emigrâns-romantika, amely joggal
vagy jog nélkûl hirdette, hogy "Jaltâban elârultâk". Ettôl
mâr csak egy lépés volt a sûlyos itélet és keserû belenyug-
vâs: Kôzép-Kelet-Eurôpa sorsân nem lehet vâltoztatni.

A szovjet diplomâcia legeiôszôr a lengyel Jaruzelski
szînre lépése utân hivta segîtségûl "Jalta szellemét". Az
1981. év karâcsonyi szôzataként, december 24-én a TASZSZ
hîrûgynôkség idézte a Jaltâban hozott "dôntéseket". Nem
kôzôlte természetesen az emlitett "dôntések" eredeti szô-

vegét, hanem azok tiszteletben tartâsâra emlékeztetett és
azzal vâdolta "a lengyel ellenforradalmârokat, hogy mô-
dositani akarjâk a vilâghâborû utân kialakult helyzetet".

A "helyzet" nem Jaltâban alakult ki, hanem a jaltai
egyezmény be nem tartâsa kôvetkeztében, Jalta utân.

Ezen a ponton ûtkôzik ôssze a mitosz a valôsâggal.
Mert a szovjet térfoglalâs ténye elvitathatatlan. Ez azon-

ban nem a jaltai "érdekszféra-elmélet", hanem a Szovjet-
uniô egyoldalû politikai és katonai beavatkozâsainak az
eredménye volt.

Az 1956-os magyar forradalom utân a Szovjetuniô nem
hivatkozott arra, hogy Magyarorszâg "szovjet érdekszféra".
Az 1981-es lengyel ostromâllapot volt az elsô eset, amikor
szovjet részrôl formât ôltôtt a "Jalta-érv".

Kôzel negyven év kellett ahhoz, hogy a Szovjetuniô
sikeres manôvereit nemzetkôzi jogalappâ léptesse elô.
Nem érdektelen tehât megvizsgâlni, hogy milyen felelôs-
ség terheli a jaltai egyezmény létrejôttében az akkor mâr
nagybeteg Roosevelt elnôkôt, és milyen lelkiismerettel te-
kinthet vissza a szabad vilâg diplomâciâja erre a negyven
évre. Tanulsâg ez Helsinki zârôokmânya szâmâra is, amely
kôrûl mâr burjânzanak a tâjékozatlansâg és a tervszerû
ferditések érvei.

Mi tôrtént Jaltâban?

Még folyt a hâborû. A németek 1945 februârjânak el-



sô napjaiban nagy tâmadâsra készûltek. Japân kamikazéi
az amerikai hadihajôkat fenyegették.

Roosevelt elnôkôt és kîséretét a fényûzôen berende-
zett câri palotâban szâllâsoltâk el. Tîz hônappal korâb-
ban németek tanyâztak a parkban, amelynek alsô fele még
tele volt aknâkkal. Churchill Voronzov herceg palotâjâban
kapott szâllâst.

Roosevelt elnôk az Atlanti Charta (1941 augusztus 8)
deklarâciôja ôta egyre kôzelebbinek érezte a nagy terv,
a vilâgbékét biztosîtô Egyesûlt Nemzetek megvalôsulâsât.
Mâr a deklarâciôban leszôgezték — és azt Sztâlin is alâ-
îrta —, hogy "minden népnek jogâban âll szabadon meg-
vâlasztania kormânyât". Sztâlin tôbbszôr tett îgéretet, s itt,
Jaltâban, kôzel a hâborû befejezéséhez, jôformân mâr csak
néhâny môdszer, eljârâs megfogalmazâsârôl volt szô.

A tâjékozatlansâg Jaltânak tulajdomtja azt az "érdek-
szféra-méricskélést", amely nem is Jaltâban tôrtént, hanem
hônapokkal korâbban, 1944 oktôberében, Moszkvâban,
Roosevelt tâvollétében, Sztâlin és Churchill kôzôtt. Akkor
kerûlt egy tôrténelmi érdekességû, de nemzetkôzi jogilag
jelentéktelen papirlapra a fôleg katonai vonatkozâsû be-
folyâs meghatârozâsa: România: 90%-ban orosz befolyâs,
10%-ban mâs; Gôrôgorszâg: 90%-ban mâs, 10%-ban
orosz befolyâs; Jugoszlâvia: 50 —50%; Magyarorszâg:
50 —50% (bol vagyunk még ettôl is?); Bulgâria: 75% orosz,
25% mâs.

Miért maradt le a papîrlaprôl Lengyelorszâg és Cseh-
szlovâkia?

A moszkvai "befolyâsi zônâk" sok kérdést vethetnek fel,
és sok lelkiismeret-furdalâst okoztak Churchillnek. Két nap
pai késôbb, 1944 oktôber 10-i levelében azt îrta Washingtonba
Roosevelt elnôknek: "Brutâlis és cinikus volna, ha a per-
centezést a kûlûgyminisztérium és a vilâg diplomâciâja elé
terjesztenénk. Csupân egy lehet alapelvûnk: minden nem-
zetnek olyan rendszerrel kell rendelkeznie, amilyent a népe
kivân".

Jaltâban tehât mâr szôba sem keriilt a Churchill âltal
is cinikusnak nevezett érdekszféra-dialôgus. A Jaltânak tu-
lajdonitott Eurôpa-felosztâs valôsâga, hogy errôl Jaltâban
semmiféle feljegyzés vagy jegyzôkônyv nem készûlt; az alâ-
îrt megegyezés ennek éppen az ellenkezôjét — a népek szabad



ônrendelkezési jogât — tartalmazza; a titkos megâllapodâs
(mert ilyen is volt) ilyen felosztâsra nem hivatkozott.

Eddig a târgyi igazsâg Jaltârôl.
Kinek, melyik vilâghatalomnak volt tehât érdeke, hogy

a Jalta-mitosz mégis hitelképességet nyerjen a kôzvélemény
szemében? Nyilvânvalôan annak a Szovjetuniônak, ame-
lyik akként cselekedett, mintha Jaltâban ilyen titkos meg
âllapodâs valôban létrejôtt volna, s ennek alapjân léphe-
tett volna fel a kôzép-kelet-eurôpai âllamok szovjetizâlâsâra.

Jalta tehât egyrészrôl a szovjet terûletszerzések utôlagos
igazolâsa, mâsrészrôl a nyugati nemtôrôdômség és tehetet-
lenség cinikus ônigazolâsa lett. Nem ez volt, hanem ezzé lett.

Hârom arca volt; a hârom nagyhatalom âltal nyilvâno-
san alâîrt egyezményé; a szôvetségi hûség és a jogelvek el-
ârulâsâé; a titkos zâradéké. Szinte évtizedek ôta ismeretes
nemcsak a tanâcskozâs minden mozzanata, a Szovjetuniô
âltal mâr régen kôzzétett jegyzôkônyv, Churchill és Roosevelt
levelezése, Churchill emlékirata, hanem a titkos zâradék és
fôleg a nyilvânossâgra hozott megegyezés is.

Az egyezmény ûnnepélyes alâîrâsânâl, 1945 fehruâr 11-én
tizenhârman ûlték kôriil a nagy négyszôgletes asztalt. Harri-
man még a szomszéd szohâban ûgykôdôtt, de mâr beenged-
ték a fényképészeket, hogy megôrôkîtsék a tôrténelmi pilla-
natot. Sztâlin — az elragadô hâzigazda szerepében — ra-
gaszkodott hozzâ, hogy utolsô helyen îrja alâ az egyezményt.
Nemzetkôzi jogi értéke nem annyi, amennyit az alâirâsok
sûlya jelent, hanem amennyit végrehajtottak belôle.

A jaltai egyezmény tartalma

Ha a jaltai egyezményt olyan jéghegyhez hasonlîtanânk,
amelyiknek csak a lâthatô felét ismerhette meg a nagyvilâg,
ez a hasonlat csak részhen volna helytâllô. Egyrészt mert a
tengerszint alatt rejtegetett titkos megâllapodâs csakhamar
ismertté vâlt, és fôleg katonai természetû volt, mâsrészt mert
a mâr emlitett "ârulâst", "elârulâst", "sérelmet" alkotô té-
nyezôk nem jelentettek semmiféle titkot. Maga az egyez
mény szôvege tartalmazta ôket.

Az egyezmény kilenc fejezetbôl âll. Ezt kiegészîti az el-
jârâsi jegyzôkônyv tizennégy fejezete. A német jôvâtétel kér-
désérôl kiilôn rôvid jegyzôkônyv készûlt. Az egyezmény in-
tézkedik Németorszâg szétdaraholâsârôl, a kettôs megszâl-



lâsi ôvezeten belûl a szovjet kûlôn ôvezet megteremtésérôl
és a német hadikârpôtlâs szovjet felûgyelet alâ rendelésérôl.
(Az Egyesûlt Âllamok minden hadikârpôtlâsrôl lemondott.)
Leglényegesebb — mâig is idôszerû — pontjai azonban az
Egyesûlt Nemzetek megalkotâsâra és mûkôdésére, "a fel-
szabadîtott Eurôpa jôvôjére" és a lengyel helyzet rendezé-
sére vonatkoztak.

"A felszabadJtott Eurôpa deklarâciôja" kifogâstalan
nemzetkôzi hitvallâs. Az egyezmény V. és a fûggelék II. pont-
ja szerint:

"Minden nép sajât vâlasztâsa szerint demokratikus in-
tézményeket alkothat. A deklarâciô megerôsîti az Atlanti
Charta alapelvét, amely szerint minden népnek jogâban
âll olyan kormânyformât vâlasztani, amilyen alatt élni akar.
Minden népet megillet a szuverénitâs és az ônkormânyzat,
amennyiben a tâmadô orszâgok ettôl megfosztottâk". Mind-
ebben nemcsak hogy nyoma sincs semmiféle "érdekszférâ-
nak", hanem az ônrendelkezési jog elvének vilâgos deklarâ-
lâsât kell felismernûnk. A lengyel kérdéssel foglalkozô VI.
fejezet kifejezetten megerôsîti az ônrendelkezési elvnek meg-
felelô "erôs, fûggetlen és demokratikus Lengyelorszâg hely-
reâllîtâsât". De ennél tôbbet is mond: "szabad és befolyâs-
mentes vâlasztâsokat" îgér Lengyelorszâgnak, ahol âltalânos
vâlasztâs alapjân, titkos szavazâssal minden demokratikus
és nâciellenes pârtnak jogâban âll részt venni és jelôlteket
âllîtani".

A lengyel szôvetségi hûség elârulâsa akkor kezdôdôtt,
amikor Jaltâban a lengyelek nélkûl dôntôttek a lengyel te-
riileti kérdésekben, és a Szovjetuniônak ajândékoztâk a ke-
leti lengyel terûleteket. A londoni lengyel kormâny képvise-
lôit azért nem hîvtâk meg, mert azok szâmâra a Curzon-
vonal elfogadhatatlan lett volna. Churchill egyik alsôhâzi
beszédében azzal indokolta a keleti lengyel teriiletek Szov
jetuniônak tôrtént ajândékozâsât, hogy ezekért Németor-
szâgtôl kapott kârpôtlâst a lengyel nép.

Ez volna Jalta egyik nyilvânvalô — de kôzismert — âru-
lâsa. A mâsodik a nemzetkôzi egyenjogûsâg elvét és elsô-
sorban az Egyesûlt Âllamok érdekeit is érintô ajândék volt,
amiben Sztâlin részesûlt: hârmas szovjet szavazat az Egyesûlt
Nemzetek keretében. Sztâlinnak sikerûlt meggyôznie a két
angolszâsz âllamférfît, hogy Ukrajna és Fehér-Oroszorszâg
két fûggetlen tôrténelmi egység, s mindegyiknek kûlôn kô-



vetelte a szavazat jogât. îgy a Szovjetuniônak hârom szava-
zata van az Egyesûlt Nemzetekben. A harmadik ârulâs a
tâvol-keleti titkos zâradék volt, amelyet azonban mârcius 1-i
beszédében Roosevelt elnôk az amerikai kongresszus elôtt
letagadott. Stettinius kûlûgyminiszter hiâba erôsitgette a
sajtô elôtt, hogy a katonai dôntések kivételével semmiféle
megâllapodâs nem maradt titokban, a tâvol-keleti titkos

egyezmény késôbbi nyilvânossâgxa bozatala alââsta az el
nôk és a kûlûgyminiszter szavahihetôségét. A Kuril- és Dél-
Szahalin-szigetek Sztâlinnak igérése megnyitotta a Kreml
szâmâra Azsia kapuit. Felâldozta a kommunizmussal valô
"koegzisztencia" illûziôjânak a Kuomintang elnôkét, leg-
hûségesebb fegyvertârsât.

Mind a mai napig semmiféle ûjabb adat nem merûlt fel
arra, hogy ezzel a titkos megegyezéssel szemben mas titok is
szûletett volna Jaltâban. Az olyan titoknak, amit senki sem
ismer, és senki sem igényel magânak, egyébként sincs se
nemzetkôzi jogi, se politikai jelentôsége. A jaltai mitoszt,
a terûletek szovjet érdekszférâba utalâsât tehât semmi esetre
sem lehet egy nem létezô titokkal igazolni.

Jalta utdn

"Egy hônap mûlt el Jalta ôta — îrta Churchill Roose-
veltnek 1945 mârcius 15-én —, és semmi elôrehaladâs nem
tôrtént. Meggyôzôdésem, hogy amennyiben nem tudjuk râ-
venni az oroszokat, hogy beleegyezzenek az alapvetô eljâ-
râsi pontokha, egész jaltai munkânk hiâbavalô volt. Len-
gyelorszâg elveszitette hatârât. Vajon el kell veszitenie sza-
badsâgât is? Nem kîvânom felhozni az angol és amerikai
kormâny kôzôtti véleménykûlônbséget, de fel kell târnom
a sikertelenséget és mélységes tôrést, ami Jaltâban tôrtént".
Churchill sohasem hitt Sztâlinnak, és az egyezmény tartal-
mazza is az angol fenntartâsokat. Churchill aztân ûjabb
kétségbeesett levélben kôzôlte Roosevelt elnôkkel: "Ha Mo-
lotov észreveszi, hogy eltérithet bennûnket az ûj lengyel kor
mâny megalakitâsânak processzusâtôl, akkor tudja, hogy
mindenben becsaphat bennûnket". îgy is tôrtént. A lengye-
lek sohasem vâlaszthattak szabadon. Szâmukra Jalta valô-
ban az ârulâs, a szôvetségi hûség és kitartâs meggyalâzâsât, az
elszenvedett vérâldozatok hiâbavalôsâgât jelentette. Sztâlin
ûnnepélyes igérete, amely irâsban van a konferencia jegyzô-



kônyvében, s amely szerint "a lengyelek a sajât vâlasztâsuk
szerinti életet élhetik", egy hônap mûlva mâr eltûnt, mint
a krîmi napsugâr.

Churchill azt is meglrta Rooseveltnek, hogy "a lengyel
hukâst a roman kôveti, s Kelet-Eurôpât lâtszôlag kizârjâk
a felszahaditott Eurôpârôl szôlô deklarâciô rendelkezéseibôl,
s ehhen a térséghen minket (mârmint a demokradkus nagy-
hatalmakat — T.E.) kizârnak hârmiféle befolyâsbôl". Persze,
a mai tôrténész joggal kérdezi, hogy mi késztette az akkor
még katonailag olyan erôs szahad hatalmakat a sztâlim
erôszak-lépések és a jaltai szellem megalâzâsânak eltûrésére.
Miért kellett azt egyszerûen tudomâsul venniûk, hogy Sztâlin
Jaltâhôl de facto érdekszféra-elméletet alakîthatott? Churchill
undora és kesergô prôféciâja még nem jogforrâs.

"Bizonyâra akként manipulai velûnk a Szovjetuniô, hogy
résztvevôi legyiink Lengyelorszâghan és még inkâhb Kelet-
Eurôpâhan az orosz verziôjû demokrâcia hevezetésének
jôsolja tovâhh Churchill, s még hozzâteszi: — "Az egyetlen
alternatîva, hogy ki kell tartanunk a mellett, ahogy mi ér-
telmezzûk a jaltai deklarâciôt". Jalta szelleme tehât mâr egy
hônappal a megâllapodâs alâirâsa utân helepusztult a
Szovjetuniôtôl kapott sehekhe. Ami ezutân kôvetkezett, az a
szovjet politikai stratégia nyugati elismerése volt s erre szo-
morûan kinâlkozott a Jalta-mitosz, mint az ônigazolâs leg-
egyszerûhh môdszere.

A Szovjetuniô mindenkor a nyugati gyengeségre, enge-
dékenységxe épitett. Felhasznâlhatta tehât ennek a gyenge-
ségnek egyik mitikus hizonytalansâgât olyan politikai manô-
verek igazolâsâra, amelyek lâtszôlag megpecsételték a meg-
szâllt és szovjetizâlt eurôpai orszâgok sorsât.

A fentieken kivul még két székfoglalô elôadâs hangzott el:
Homonnay Elemér "A délxndéki szerbség tôrekvéseï

cimmel tartott elôadâst,

OrmaiJânos pedig "A Grand Canyonrôl" cîmmel mutatta
he nagyszahâsû, mûvészi olajfestmény-sorozatât vetîtett ké-
peken, amelyekhez igen érdekes és tanulsâgos kôzettani,
fôldrajzi, és tâjtôrténeti megjegyzéseket fûzôtt.



VII.

A CLEVELANDI SZABADEGYETEM

AZ 1985. EVI TAVASZI ELÔADÂSSOROZAT

Âprilis 19:
A Szabadegyetem elôadâssorozatât megnyitja: NddasJânos

dr. Imât mond: ft. Orley S. Richard.
Emlékest Mindszenty Jôzsef hercegprimâsunk, az Ârpâd

Akadémia ôrôkôs dîsztagja halâlânak 10. évfordulôja alkal-
mâbôl. Borbds Kdroly (Toronto, Ont., Kanada) bemutatja
Mindszenty hercegprimâs életérôl, szabadfôldi missziôs ût-
jârôl készîtett, arany Arpâd-éremmel kitûntetett, szines,
zenés vetitett képsorozatât. Az elôadâs tartama miatt 6:30-kor
kezdûnk.

Aprilis 26:
Liszt Ferenc, a szimfônia nagymestere. Dômôtôrffy Zsolt

elôadâsa. Elnôkôl és Liszt mûveibôl zenei részleteket mutât
be Varga Sdndor.

Mdjus 3:
Nyîrô Jôzsef emlékest. Rendezi és Erdély nagy irôjârôl

emlékezik: T.Dombrddy Dora. Székely népballadâkat ad
elô: dr. Bogndrné Gosztonyi Mdrta. Nyîrô: Ûzenet az
emigrâciôhoz. Felolvassa Szabolcs Ldszlôné. Reményik
Sândor "Mindhalâlig" c. kôlteményét szavalja: Csiszdr Csilla.
Nyîrô: A kirâlyné szomszédja. Felolvassa dr. Somogyi Ferencné.
Vâlogatott magyar dalokat jâtszik szâjharmonikân: Kiss Pdl.
Wass Albert "Ûzenet haza" c. kôlteményét szavalja: Jolies
Ferenc. Kuruc dalokat ad elô zongorân: Tihanyi Sdndor dr.
Székely Himnusz. Énekli a kôzônség.

Mdjus 10:
A kôzépnemzedék felelôsségvâllalâsa. Be tudja-e tôlteni

tôrténeti hivatâsât? Kerekasztal-konferencia Dômôtôrffy Zsolt,
vitéz Falk Viktor, Lux Artûr, Vizsolyi Zsuzsanna és Zdhony
C. Botond kôzremûkôdésével. Vezeti és bevezetôt mond:
Somogyi F. Lél.

Somogyi Erzsébet, Szabô Judit, Tarnay Ibolya, Soltay
Istvdn, Tarnay Dénes és Tarnay Péter csoportos (kûlôn férfî
és kûlôn nôi, majd egyûttes) népi tâncokat mutât be.



Mdjics 17:
Mi az igazsâg egy kaukâzusi Magyarorszâg kôml? Ki volt

Jeretâny kirâly? Németh Gyula (Yonkers, NY) ôstôrténeti
elôadâsa. Elnôkôl: SomogyiFerenc dr.

Csajkovszkij; Virâgok tânca a Diôtôrô operâbôl és
Beethowen Sonatina in F-dur. Zongorân elôadja: Szabô
Katalin. Balladâkat és kôlteményeket ad elô: dr. Bognâmé
Gosztonyi Mârta. Benz Katô és Pétervdry Kdroly magyar
dalokat énekel. Batdry Erzsébet és Tihanyi Sdndor dr. magyar
nôtâkat jâtszik zongorân.

Mdjiis 24:
A 250 éves magyar bânyâszati felsôoktatâs. Lux Andrâs

elôadâsa a Clevelandi Magyar Természettudomânyi Kôrrel
kôzôs rendezésben. Elnôkôl: vitézFalk Viktor. Zenei szâmokkal
kôzremûkôdik: Varga Sdndor.

JûnizLs 9:
A Magyar Târsasâg ûnnepi ebédje. Ebéd utân rôvid

mûsor. Imât mond: nt. Endrei Ferenc. Megnyitô: Molndr
Zsigmond dr. Négyesy Irén kôlteményeibôl ad elô.

II. Râkôczi Ferencrôl halâlânak 250. évfordulôja alkal-
mâbôl ûnnepi megemlékezést mond: Somogyi Fereric dr.
Kuruc dalok. Énekli Pétervdry Kdroly, zongorân kîséri Gyônné
Mezô Margit. Râkôczi indulô. Zongorân elôadja: Kovdts
Péter.

Szabadegyetemi elôadâsaink este 7 ôrakor a lakewoodi
vâroshâza (12650 Détroit Avenue) nagytermében kezdôdtek.
Az ûnnepi ebéd 12:30 ôrai kezdettel a Statler's Office Tower
elsô emeleti Crystal termében (Euclid Avenue és East I2th
Street) volt.



VIII.

ÉLETRAJZI ADATOK

(A név utân zârôjelben a jelenlegi lakôhelyet — a vâros és az àllam vag^ orszâg nevét
— talâljuk. A * jelentése: szûletêsének éve és helye. A nagy M betû Magyarorszdg
rôviditése.)

ALPAR J. JÂNOS DR. (Amarillo, TX) orvos, egye-
temi tanâr *1925, Budapest, M. Kôzépiskolai tanulmânya-
it a soproni Szent Asztrik bencés gimnâziumban végezte,
ahol 1944-ben érettségizett. Egy évig a bânyâszati, kohâ-
szati és erdészeti mûegyetem hallgatôja volt, aztân a buda-
pesti egyetem orvostudomânyi karâra iratkozott be. Tanul-
mânyait 1949-ben fejezte be. Orvostudomânyi doktori ok-
levelét 1950-ben szerezte meg. Szemészeti szakorvosi tanul-
mânyainak folytatâsa utân az 1955/56-i tanévben a szegedi
egyetemen tanârsegéd lett, majd 1957-tôl 1959-ig a delawarei
Wilmingtonban kôrhâzi, azutân pedig a texasi Amarillo-
ban magân-szakorvosként mûkôdôtt. 1973-tôl 1983-ig "as-
sociate clinical professor", 1983-ban pedig "clinical professor"
lett a texasi Tech University orvostudomânyi karânak sze
mészeti osztâlyân.

Idôkôzben a West Texas âllami egyetemen angolbôl M.A.
fokozatot szerzett, tôbb szakvizsgât tett, négy izben kitiin-
tetésben részesûlt, szâmos bel- és kûlfôldi egyetemen nagyon
sok elôadâst tartott, nemzetkôzi tudomânyos konferenciâ-
kon adott elô, két izben kiâllîtâst rendezett, Olasz-, Francia-
és Németorszâgban bemutatâsokat végzett, szâmos tudo
mânyos târsasâgba kapott meghlvâst és 70 szakértekezése
jelent meg folyôiratokban és gyûjteményes munkâkban.

1984 ôta az Ârpâd Akadémia orvostudomânyi osztâlyâ-
nak meghivott rendes tagja.

BABAS REZSÔ DR. (Deux-Montagnes, Q,ué., Kanada)
a Nyîrséghez tartozô Tisza-kônyôkben szûletett, kôzépisko
lai tanulmânyait azonban mâr a vasi Szentgotthârdon vé
gezte, ahol jelesen érettségizett. Ezutân a kir. m. Pâzmâny
Péter tudomânyegyetem jog- és âllamtudomânyi karât vé
gezte, kôzben a bôlcsészeti karon mûvészettôrténeti és szerb-
horvât-bolgâr nyelvi elôadâsokat is hallgatott. Doktori ok-
levelét 1942-ben szerezte meg. A pénzûgyminisztériumban



megkezdett kôzszolgâlata utân 1945 âprilis 1-én lépett Ausztria
terûletére. A grazi egyetemen kiegészîtô jogi tanulmânyo-
kat folytatott, majd Kanadâba vândorolt ki, ahol Montré-
âlba kerûlt. Angol és francia nyelven kezdte tâjékoztatni
a kôzvéleményt a magyar sorskérdésekrôl, a szabad magyar
sajtôban pedig Trianon égbekiâltô igazsâgtalansâgaira, il-
letôleg a revîziô jogossâgâra hivta fel a fîgyelmet. Legbe-
hatôbban az elrabolt nyugati végek osztrâk elnyomâsâval
és magyarirtâsâval foglalkozott, a mâsfél évezredes hun-
avar-magyar folytonossâg tôrténeti tényére mutatott râ. Erre
vonatkozô kutatâsainak eredményeit szâmos tanulmânyban,
cikkben kôzôlte, monogrâfiâban is ôsszefoglalta, sajtô alâ
rendezte.

1984 ôta az Arpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

DUKAI TAKÀCH GUSZTÀV (Sao Paulo, Brazllia)
okl. mérnôk *1897, Pusztaszendmre, Zala vârmegye, M.
Erettségi vizsgâjânak letétele utân az elsô vilâghâborûban
huszâr hadnagyként két kitûntetést szerzett. 1919-tôl négy
éven ât a mûegyetemi tiszti csendôr zâszlôalj tagja volt s mint
ilyent, a "Nemzetvédelmi Kereszt" adomânyozâsâra érde-
mesîtették. Egyetemi tanulmânyokat a budapesti mû- és a
kôzgazdasâgi egyetemen végzett, mérnôki oklevelet szerzett.
1924-tôl 1928-ig Budapest székesfôvâros mérnôke, azutân
az Allamvasûtak fômérnôke, végûl a kereskedelmi és kôz-
lekedésûgyi minisztérium tanâcsosa volt. Kôzben tôbb Izben
(a felvidéki, erdélyi, délvidéki bevonulâskor, majd 1942-ben
a kaukâzusi harcokban) katonai szolgâlatot teljesîtett és tôbb
kitûntetést kapott, tartalékos szâzados lett. Tartôs szabad-
sâgolâsa utân az erdélyi vasûtépitések felûgyeletével biztâk
meg. Innen kerûlt Németorszâgba, ahonnan 1951-ben vân
dorolt ki Braziliâba. Eleinte magânmérnôki gyakorlatot
folytatott, 1960-tôl 1968-ig (71 éves korâig) alkalmazâsban
mûkôdôtt. A magyarsâg szolgâlatâban végzett értékes mun-
kâssâgânak elismeréséûl a Jeruzsâlemi Templomos Rend
és a Szent Lâszlô Rend lovagjai sorâba iktatta, a Magyar
Mérnôkôk és Épitészek Vilâgszôvetsége pedig dîszelnôkévé
vâlasztotta. 30 tagbôl âllô Turâni Csoport ôt éven ât ottho-
nâban tartott ôsszejôveteleket. Szâmos tôrténelmi elôadâst
tartott és a magyar sajtôban 30-nâl tôbb tanulmânyât kôzôl
te. 1983-ban bronz Ârpâd-érmet nyert.



1984 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghlvott rendes tagja.

GAL IMRE DR. (New York, NY) jogtudôs és kônyvtâr-
igazgatô *Alberti, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vârmegye, M. Egye-
temi tanulmânyainak elvégzése és doktori oklevelének meg-
szerzése utân 1941-ben ûgyvéd-birôi vizsgât tett, majd
Budapesten ûgyvéd lett. 1949-ben négyévi kényszermunkâra
itélték. Hazâjât 1956 utân hagyta el. Az Egyesûlt Âllamokban
kônyvtârosi szakképesîtést, 1971-ben pedig New York egye-
temén a nemzetkôzi jogbôl és kôzigazgatâsbôl Ph. D. foko-
zatot szerzett. 1959-tôl 1968-ig a Manhattan Collège kuta-
tôja és osztâlyvezetôje volt, 1968-tôl 1982-ig New Jerseyben
a Bloomfield Collège professzoraként és kônyvtârainak igaz-
gatôjaként mûkôdôtt. Jelenleg: professer emeritus. Tôbb
tudomânyos târsasâg tagja, szâmos kitûntetésben részesiilt.
Négy ônâllôan megjelent mû szerzôje.

1984 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyâ
nak meghlvott rendes tagja.

HAHN GELLÉRT DR. (Campsie, N.S.W., Ausztrâlia)
tanâr *1901, Szombathely, Vas vârmegye, M. Kôzépiskolai
tanulmânyait Szombathelyen, a premontrei kanonokok fô-
gimnâziumâban végezte, ott is érettségizett. Egyetemi ta-
nulmânyokat egy évig az ausztriai Innsbruckban, négy évig
pedig — mint az Eôtvôs Kollégium tagja — Budapesten, a
kir. m. Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen folytatott. 1925-
ben bôlcsészettudomânyi doktorrâ avattâk. Az 1925/26.
tanévben âllami ôsztôndljjal a pârizsi egyetemet lâtogatta.
1927-ben kôzépiskolai tanâri oklevelet szerzett, 1928-t6l
1944-ig budapesti gimnâziumokban fôleg németet és fran-
ciât tanltott. A mâsodik vilâghâborû utân bat éven ât csa-
lâdjâval egyûtt mint menekûlt Stein bei Nûrnberg lakôja
volt. Innen Ausztrâliâba vândorolt ki, ahol két és fél évig
magâniskolâkban, majd 1968-ig âllami iskolâkban tanltott.
Mûfordltâsokat végzett, irodalom-esztétikai tanulmânyokat
Irt. 1979-ben ezûst, 1981-ben bronz, 1982-ben arany Arpâd-
érmet nyert.

1980 ôta az Arpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak
meghlvott rendes tagja.

HECKENAST DEZSÔ DR. (Montréal, Qué., Kanada)
nyugalmazott egyetemi tanâr *1910, Devecser, Veszprém



vârmegye, M. Kôzépiskolai tanulmânyait a pâpai bencés
gimnâziumban végezte, ahol 1928-ban érettségizett. Egye-
temi tanulmânyokat a budapesti kir. m. Pâzmâny Péter
tudomânyegyetem bôlcsészeti karân, valamint a Jôzsef nâdor
mûszaki és gazdasâgtudomânyi egyetem kôzgazdasâgi ka
rân végzett, magyar-francia-olasz szakos tanâri és bôlcsé
szeti doktori okievelet szerzett, majd tanârként mûkôdôtt,
kôzvetlenûl a mâsodik vilâghâborû elôtt a Kereskedelmi
Akadémia tanâra, utâna pedig a Nyugati Kis Ûjsâg szer-
kesztôje, végdil vârosi fôlevéltâros lett. Magyarorszâgrôl 1948
tavaszân tâvozott. Rôvid ausztriai tartôzkodâs utân Angliâ-
ba kerùlt, ahol 1950/52-ben az oxfordi jezsuitâk Campion Hall
kollégiumâban dolgozott. Innen vândorolt ki 1952 nyarân
Kanadâba. 1963 ôta a Loyola College-ban (ma a Concordia
egyetem Loyola-campusân) nyugalomba vonulâsâig magyar
nyelvet és irodalmat, tôrténelmet és mûvelôdéstôrténetet
adott elô. A francia Université de Montréal "Kôzép- és Ke-
let-Eurôpai Kutatôintézeté"-nek egyetlen magyar tagja és
East European Studies" cîmû folyôiratânak szerkesztôségi

megbizottja.
Szakirodalmi munkâssâgât bôlcsészdoktori értekezésével

kezdte és azôta megszakîtâs nélkûl folytatta. Tanulmânyai
a szabad fôldôn kiadott magyar folyôiratokban és gyûjte-
ményes munkâkban (legtôbbszôr kûlônlenyomatokban is)
jelentek meg. Hâromkôtetes fômûve "Hungarian Higher
Education (Past-Present-Future)" cimmel 1973/74/78-ban
a lôweni katolikus egyetem kiadâsâban jelent meg. Szâmos
tudomânyos târsasâgnak mûkôdô tagja s a "Nyugat-Magyar-
orszâgi Szôvetség" alapitô elnôke.

1984 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghlvott rendes tagja.

HEHS AKOS (Mayfîeld Hts., OH) tanâcsadô mérnôk
*1904 januâr 23, Arad szab. kir. vâros, M. Kôzépiskolai
tanulmânyait az aradi reâliskolâban kezdte, majd a român
megszâllâs utân az ottani katolikus gimnâziumban folytatta.
Kôzvetlenûl az érettségi elôtt (mârciusban) a Sigurancia le-
tartôztatta, a român hadbirôsâg pedig (jûnius végén) âllam-
ellenes ôsszeeskûvésben valô részvétel cimén ôtévi sôbânyai
kényszermunkâra itélte. Fogsâgâbôl fellebbezés eredménye-
ként csak szeptemberben szabadult ki, de România minden
kôzép- és magasabb fokû tanintézetébôl kizârtâk. Budapes-



ten érettségizett. A mûegyetemen 1927-ben gépészmérnôki,
1928-ban pedig kôzgazdasâgi mérnôki oklevelet szerzett, majd
a légierôk szolgâlatâba lépett. Mint repûlô mérnôk, kima-
gaslô teljesitményeivel Magyarorszâg és az orosz hadmûve-
letek teruletén, mint pilota pedig békében és hâborûban
egyarânt kitiintette magât. O épittette meg azt a vitorlâzô
gépet, amellyel Rotter Lajos mint pilota Berlin és Kiel kô-
zôtt vilâgrekordot âllitott fel és olimpiai elsô dijat nyert.

Pilota kiképzésének befejezése utân Székesfehérvârott
kapott beosztâst. Eleinte a szerelôûzem, majd a berepûlési
osztâly vezetôje, a mâsodik vilâghâborû kdzepe felé pedig
a teljes repûlôépîtô ûzem vezetôje lett.

Az orosz hadmûveletek idején a repûlô csapatok mûszaki
ellâtâsât irânyîtotta, majd a kivâlôan felszerelt repûlô mozgô
mûhely parancsnoka lett.

Berepûlô pilôtaként szerzett tapasztalatai alapjân kerûlt
sor a magyar H-39 mintâjû ejtôernyôk tervezésére és kiprô-
bâlâsâra. Ezeknek a Hehs-féle ejtôernyôknek rendszeresî-
tésével szûnt meg a német, angol és olasz ejtôernyôk bevi-
tele Magyarorszâgra. A vilâg legelsô, nagy sebességû gépek-
bôl is hasznâlhatô ejtôernyôinek szabadalmât az Egyesûlt
Âllamok is megszerezte, ezt azonban — mint ellenséges egyén
szabadalmât — 1952-ben "kôztulajdon"-nak nyilvâmtottâk.

Mint pilôtât, 1942-ben rendkîvûl nehéz feladat sikeres
végrehajtâsâért Signum Laudis-szal (hadiszalagon kardok-
kal) és a német "Golden Adler"-rel tûntették ki.

Amerikai tartôzkodâsa idején elejétôl végig mérnôki
munkakôrben fejtett ki rendkîvûl értékes munkâssâgot. 14
éven ât a Gould Corporation-nél 'senior value engineer", a
tovâbbiakban pedig két mâsik vâllalatnâl 'technical director"
volt. Szâmos tanulmânya és kôzleménye jelent meg, érté
kes elôadâsokat tartott és tôbbszôr jârt kûlfôldôn. Jelenleg
az "Allen B Hehs and Associâtes Consulting Engineers" elnôke.

1984 ôta az Ârpâd Akadémia mérnôktudomânyi osztâ-
lyânak meghîvott rendes tagja.

HUNYADI ISTVAN DR. (Plobsheim, Franciaorszâg)
tôrténész *1928, Budapest, M. 1947-ben Budapesten érett
ségizett. A mûegyetem âltalânos mérnôki karâra iratkozott
be, de miutân onnan "klerikâlis és reakciôs" magatartâsa
miatt kizârtâk, 1949 mârcius 6-ân kûlfôldre tâvozott. Mér
nôki tanulmânyait elôbb a grazi, késôbb a louvaini egyete-



men folytatta, de amikor a strasbourgi Szabad Eurôpa
egyetemre kapott ôsztôndijat, 1951-tôl 1954-ig ott mâr tôr-
téneti tanulmânyokat végzett. A svâjci Neuchâtelben 1957-
ben szabad bôlcsészként fejezte be tanulmânyait. Szakdol-
gozatât 1967-ben a neuchâteli egyetemen kitûnô eredmény-
nyel védte meg. 1972-ben a strasbourgi egyetemen avattâk
doktorrâ. 1958 és 1974 kôzt szakiskolâkban, 1960 és 1968
kôzt pedig a strasbourgi egyetemen — mint a magyar nyelv
lektora — tanîtott. 1974 ôta rendszeres kutatômunkât végez,
jelenleg âllamdoktorâtusâhoz îrja tételét, amely Észak-
nyugat-Dunântûl târsadalmi és gazdasâgi életével foglalko-
zik a XVI. szâzad folyamân. Tôbb nemzetkôzi tudomânyos
târsasâg tagja. Szâmos tanulmânya jelent meg folyôiratok-
ban és gyûjteményes munkâkban, tôbb cikke rôvidesen
kôzlésre kerûl. Francia és német egyetemeken tudomânyos
elôadâsokat tartott, francia és nemzetkôzi kongresszusokon
vett részt.

1984 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

KAZAR LAJOS DR. (Canberra, Ausztrâlia) nyelvész
*1924, Balozsameggyes, Vas vârmegye, M. Kôzépiskolai
tanulmânyait Szombathelyen, a Faludi Ferenc âllami gim-
nâziumban végezte, ahol 1943-ban érettségizett. Utâna a
kassai kereskedelmi fôiskolâra iratkozott be, amelynek mû-
kôdése azonban rôvidesen megszûnt. Egyetemi munkaszol-
gâlatra jelentkezett, Csik megyébôl Németorszâgba kerûlt,
ahonnan 1949-ben Ausztrâliâba vândorolt ki. Kûlônbôzô
vâllalkozâsok utân 1963-ban a canberrai Australian National
egyetemre iratkozott be, ahol négy éven ât (ôsztôndijjal) ki-
nai nyelvet és âzsiai kôzmûvelôdést, végûl japân nyelvet ta-
nult. 1970 ôszén az amerikai Indiana egyetemen urâl-altaji
tanulmânyokat kezdett, 1974-ben doktori oklevelet szerzett,
majd a Fertô-tô észeki partjân levô Nezsiderben képesîtésének
megfelelô alkalmazâsra vârt. 1977 ôszén Hamburgba kôltô-
zôtt, ahol ôsztôndijjal japân-urâli ôsszehasonlitô tanulmâ
nyokat végzett, amelyeknek eredményeit — szâmos kisebb
tanulmâny kôzlése utân — kûlôn kôtethen ("Japanese-Uralic
Language Comparison; Locating Japanese Origins with the
Help of Samoyed, Finnish, Hungarian, etc.: An Attempt")
foglalta ôssze, majd hat nemzetkôzi konferenciân ismertette.
Kutatâsait Canberrâban folytatta, ahol tôbb régi japân és



kînai szôveg forditâsât készitette el, végûl a 712-ben leîrt
ôjapân hitrege szôvegét s az abban talâlhatô 113 szép éne-
ket, a "Kojiki"-t, magyar fordîtâsban készitette sajtô alâ.

1983 ôta az Arpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

KRISTÔF SÂNDOR DR. (Winnipeg, Mon., Kanada)
orvos, kôltô *M. Orvostudomânyi tanulmânyait Budapes-
ten végeztc, ahol doktori oklevelét 1943-ba.n szerezte meg.
Kanadâban orvosi gyakorlatânak folytatâsa mellett irâssal
és kôltészettel is foglalkozik. Magyar és angol nyelven szârnos
cikke és tanulmânya jelent meg, kôlteményeit kûlônbôzô
szabad fôldôn megjelenô magyar lapok, folyôiratok és
antolôgiâk kôzôlték. "Koncert" cîmmel 1983-ban 124 verset
tartalmazô, ônâllô kôtete jelent meg. amely ugyanebben
az évben ezûst Ârpâd-érmet nyert.

1984 ôta az Ârpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak
meghîvott levelezô tagja.

NADAS A. JÂNOS DR. (Canton, OH) orvos *1949,
Innsbruck, Ausztria. Kôzépiskolai tanulmânyait az ohiôi
Clevelandben végezte, ugyanott, a Case Western Reserye
egyetemen, 1970-ben, kémiâbôl szerzett B.A. fokozatot is.
Egyetemi tanulmânyait North Carolinâban, a Duke egye-
tem orvosi karân folytatta, aboi 1974-ben orvostudomânyi
doktori oklevelét is kapta. 1974-tôl 1977-ig Chicago egye-
temén pszichiâtriâbôl szakorvosi képesîtést szerzett, majd
kûlônbôzô kôrhâzakban, 1984 jûliusâtôl kezdôdôen pedig az
ohiôi Cantonban ônâllô pszichiâteri gyakorlatot folytatott,
illetôleg folytat; tôbb tudomânyos târsasâg tagja, szâmos
intézet elôadôja lett. Szaktanulmânyai folyôiratokban és
gyûjteményes munkâkban jelentek meg. "The Philosophical
Basis of Depth Psychotherapy" cîmû értekezését 1983-ban
ônâllô kôtetben adta ki. Tôbb tanulmânya kiadâsra kész.

1984 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghîvott levelezô tagja.

R. GAÀL VERONIKA (Freidorf, Svâjc) ôstôrténész
*1927, Magyargencs, Vas vârmegye, M. Kôzépiskolai ta-
nulmânyokat a szombathelyi kereskedelmi iskolâban foly
tatott. Gyors- és gépîrônôi, valamint kônyvelôi képesîtést
szerzett, majd a Magyar Tudomânyos Akadémia egyik
kutatôintézetében volt titkârnô. 1952-ben Ôs-Nagy Istvân



festômûvésszel kôtôtt hâzassâgot. Vele eg^tt 1956-ban hagy-
ta el Magyarorszâgot is, de hâzassâga tîz év mûlva felbom-
lott. 1962-tôl 1978-ig egy svâjci iskolâban vegyész asszisztens
volt. 1978-ban dr.Rickenmann biôlogushoz és kôzépiskolai
tanârhoz ment férjhez. Korâbbi irodalmi és mûvészettôrté-
neti érdeklôdés utân 1970 kôrûl ôkori kérdésekkel kezdett
foglalkozni, 1980-ban pedig szenvedélyes ôstôrténeti kuta-
tômunkât kezdett. Ezt a tevékenységét jelenleg is folytatja.
1983-ban bronz Ârpâd-érmet nyert.

1984 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghivott levelezô tagja.

SZENDREY TAMAS DR. (Erie, PA) tôrténész, egye-
temi tanâr *1941, Budapest, M. Elemi iskolâit részben
Magyarorszâgon, részben Ausztriâban, kôzépiskolai tanul-
mânyait az Amerikai Egyesûlt Allamokban végezte. 1959-
ben a floridai Miami-ben graduait. B.S. fokozatot magna
cum laude — târsadalomtudomânybôl a clevelandi John
Carroll egyetemen, M.A. fokozatot tôrténelembôl és bôl-
cseletbôl, Ph.D. fokozatot (1972) New Yorkban a St. John
egyetemen szerzett. 1963 és 1966 kôzt fôleg kônyvészeti és
kônyvtârosi munkât végzett, a kôvetkezô hârom éven ât az
ohiôi Walsh College-ban, 1969/70-bena pittsburghi Duquesne
egyetemen adott elô. 1970-ben a pennsylvaniai Erieben^ a
Cannon egyetem tôrténettudomânyi 'assistant professer -a
lett. Jelenleg ugyanott 'professer'. Szâmos tudomânyos târ-
sasâg és tôbb akadémia tevékeny tagja, mas egyetemek és
szervezetek gyakran meghivott elôadôja, ôsztôndijak tôbh-
szôrôs nyertese. Szaktanulmânyait folyôiratok, gyujterné-
nyes munkâk és kongresszusok, nemzetkôzi konferenciâk
kiadvânyai kôzôlték. Tôbb ônâllô magyar mûvet forditott
angolra. 1973-ban arany Arpâd-érmet nyert.

1973 ôta az Arpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyâ
nak meghivott levelezô, 1978 ôta pedig rendes tagja.

SZINAY ANDRAS (Towson, MD) mérnôk, lovaglâsi
szakîrô *M. A Ludovika Akadémiân 1934-ben, a m. kir.
Honvéd Hadiakadémiân 1942-ben végzett. Katonai szolgâ-
latot teljesitett. 1942 november 1-én vezérkari szâzadosi
rangban vették ât a vezérkar testûletébe. Mâsfél évet a ke-
leti hadszintéren tôltôtt. A mâsodik vilâghâborû utân csa-
lâdjâval egyiitt ausztriai tâborokban élt, irodai munkât
végzett. Az Egyesûlt Allamokba 1950 végén vândorolt ki.



Baltimore-ban szerszâmtervezést tanult. 1958 és 1964 kôzt a
John Hopkins egyetemen mérnôki tanulmânyokat végzett,
amelyeknek eredményeként 1964 jûniusâban B.S. fokozatot
szerzett. 1978-ig a Westinghouse Defense and Space Center-
ben mérnôkként mûkôdôtt. Az amerikai lovaséletbe azon-
ban mâr korâbban, 1964-ben bekapcsolôdott. Kûlônbôzô
lovas szervezetekben figyelemre méltô eredményeket ért el,
dijakat nyert és tisztségeket tôltôtt be. 1984 elején a svâjci
Bernben székelô "Fédération Equestre Internationale" a
dijlovaglâsban "international candidate judge"-nak nevez-
te ki.

1973 ôta az amerikai "Dressage and Combined Training",
a francia "Plaisirs Equestres" és a német "Reiten und Fabren"
cimû lovas szakfolyôiratok âllandô munkatârsa, az 1978-ban
megjelent "Lexington 1978" cimû kônyvnek pedig egyik
szerkesztôje volt.

1984 ôta az Arpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyâ-
nak meghivott rendes tagja.



IX.

FÛGGELÉK

MEGHÎVÔ

A Szabadx/ildgi Magyarok IV. Vilâgkongresszusât a
kontinentâlis magyar szervezetekkel egyetértésben az Amerikai
Egyesûlt Âllamok ohiôi Cleveland vârosâban

1985. november 27 és december 1 kozott

a clevelandi Magyar Kongresszus rendezésében tartjuk meg.
Ezzel egyidôben lesz a Magyar Kongresszus 25. évi jubileumi
ôsszejôvetele és a szabadfôldi magyar tudôsok, irôk ésmûyészek
legmagasabb fokû hivatâsrendi testûletének, az Ârpâd
Akadémiânak 20. évi ûnnepi diszûlése is.

Erre az impozâns kôzôs magyar vilâgtalâlkozôra szere-
tettel hîvjuk szabadfôldi magyar egyhâzaink, intézményeink,
egyesûleteink kikûldôtteit, a magyar sajtô munkatârsait, a
magyar tudôsokat, irôkat, mûvészeket, valamint minden
érdeklôdô magyar testvérûnket.

Vilâgkongresszusunkon barâti tanâcskozâsok sorân a
magyar sorskérdéseket vitatjuk meg. Tanâcskozâsainknak
kûlôn jelentôséget ad az a kôriilmény, hogy ebben az évben
van a jaltai megdllapodâs 40. évfordulôja, amikor évtize-
deken keresztûl tôrtént hallgatâs utân — az Amerikai Egyesûlt
Âllamok elnôke, Reagan Ronald is kijelentette, hogy minden
eurôpai bajfôforrdsa a jaltai egyezmény helytelen értelmezése
és az egyezmény végre nem hajtdsa. A jaltai szerzôdés alap-
gondolata ugyanis, hogy minden orszâg részére biztositott
legyen a szabad vdlasztdsok megtartâsa, ami dltal minden
nép sajdt maga dônthet jôvô sorsdrôl.

A tôrténelmi dâtum alkalmâval egységesen dlldst kell
foglalnunk a nagyhatalmak garanciâjâval kôtôtt jaltai szer
zôdés végrehajtdsa érdekében s hogy ennek értelmében
szabadon vâlasztott kormâny vegye ât Magyarorszâg vezetését,
aminek logikus kôvetkezménye, hogy a hazânkat megszdllô
szovjet kivonuljon az orszdg terûletérôl.

A Vilâgkongresszus tovâbbi programja erélyes dlldsfoglalds
a Magyarorszdgtôl elszakûott terûleteken élô ôsmagyar lakos-



sdg tervszerû kiirtâsa ellen és magyar véreink nemzeti jogainak
biztositâsa êrdekében.

A magyar lapok igen tisztelt szerkesztôit és munkatârsait
kûlôn kérjûk, karoljâk fel a Vilâgkongresszus ûgyét, tartsâk
hireinket âllandôan napirenden.

Természetesen minden kérdésben készséggel âllunk ren-
delkezésre és a kivânsâgokat igyekszûnk kielégîteni.

Amikor nagyszabâsû elôkészûleteinkrôl mind bel-, mind
kûlfôldi magyar testvéreinket értesîtjûk, egyûttal azt is kérjûk:
vâllaljâk el a clevelandi ûnnepi napok fôvédnôki és védnôki
tisztségét is, tâmogassanak bennûnket a rendezés (posta,
nyomtatvânyok stb.) tetemes kôltségeinek részbeni fedezésével.

Védnôkeink kôzôtt szeretnénk feltûntetni a velùnk egyûtt-
érzô magyar egyhdzak, egyesûletek és vntézmények névsordt is.

A fôvédnôki dîj 100 $, a védnôki dîj 20 $, az egyesûletek
beiktatâsi dija pedig ugyancsak 20 $. Az erre vonatkozô szîves
vâlaszt mielôbb, de legkésôbb jûlius végéig kérjûk.

A clevelandi magyar napok részletes napirendjét szep-
tember hô folyamân 2200 példânyban kikûldésre kerûlô diszes
meghîvônkban kôzôljûk.

1985 jûnius 4-én dr. NddasJdnos
elnôk

Megjegyzés:

A "Szabadvildgi Magyarok I. Vildgkongresszusa" 1974-ben
a kanadai Ontario Toronto vârosâban, a II. a hollandiai Hdga
vârosâban, Eurôpâban, a III. pedig ismét a kanadai Ontario
Toronto vârosâban folyt le. A most soron kôvetkezô IV.
Vilâgkongresszus megrendezésére a XXV. Magyar Kongresz-
szus, illetôleg annak âllandô megrendezôje, a clevelandi
Magyar Tdrsasdg kapott felkérést. A Vilâgkongresszus inter-
kontinentâlis vezetôségének elôîrâsa szerint a Vilâgkongresz-
szuson olyan személy, aki bârmilyen kommunista kormâny-
zattal, hatôsâggal vag^ annak képviseletével kapcsolatot tart
fenn, nem vehet részt.



PALYAZAT

A Magyar Talâlkozô (Kongresszus) Âllandô Titkârsâga
— immâr huszonnegyedszer — tudomânyos, irodalmi és
mûvészeti pâlyâzatot hirdet, amelyen a magyar szellem
minden kimagaslô értékû, îrâsban, hangjegyekkel, rajzzal,
valamint festészeti, szobrâszati és iparmûvészeti eljârâssal
rôgzîthetô, fényképezhetô alkotdsa részt vehet.

A pâlyamûveket 3 példânyban vagy 3 fényképen kell
benyûjtani. Nyomtatâsban még meg nem jelent îrâsbeli
mûvek (kéziratok) csak név nélkûl, jeligével adhatôk be.
A szerzô nevét, pontos lakcîmét és rôvid életrajzât ilyen eset-
ben a pâlyamû jeligéjével ellâtott kûlôn zârt boritékban kell
csatolni.

A kéziratok szôvege csak SVéxll inch nagysâgû fehér
papirlapokra, ritka gépeléssel, egy oldalon îrhatô.

A pâlyamûveket — az Ârpâd Akadémia tagjai vagy mas
szakemberek kôzûl felkért — hârom-hârom bîrâlô véleménye
alapjân az Âllandô Titkârsâg arany, ezûst vagy bronz Arpâd-
éremmel, diszoklevéllel vagy oklevéllel tûnteti ki.

A pâlyamûvek benyûjtâsânak hatârideje az alâbbi cîmen:

1985 augusztus 20.

A pâlyâzatok eredményének kihirdetésére a Magyar
Kongresszus dtszvacsorâjân, 1985 december 1-én kerul sor.

A benyûjtott pâlyamûveket az Allandô Titkârsâg nem
kûldi vissza, hanem a Magyar Talâlkozô (Kongresszus)
kônyv- és irattârâban helyezi el és ôrzi meg.

Dr. Nddas Jànos
a Magyar Talâlkozô Âllandô Titkdrsdgdnak vezetôje

14Ô0 Grâce Avenue,

Cleveland, OH 44107, U.S.A.



A CLEVELANDI

MAGYAR TÀRSASÀGRÔL

A Kongresszus rendezôje, a Magyar Tdrsasâg, Cleveland-
ben 1952 ôta mûkôdik. Tôbb szâz szabadegyetemi elôadâst
rendezett, pâlyadîjakat îrt ki. 1961-ben életre hîvta a Magyar
Talâlkozôkat, amelyeket 1973 ôta Magyar Kongresszusoknak
neveznek. Ezek az évente meghirdetett tudomânyos, iro-
dalmi és mûvészeti pâlyâzatok eredményeként a birdlô bizott-
sdgok véleményezése alapjân eddig 128 arany, 79 ezûst és
69 bronz Ârpâd-érmet, 152 dîszoklevelet és 25 oklevelet adtak
ki. 1971 ôta az év legkivâlôbb magyarjât, magyar csalâdjât
és magyar szervezetét is kitûntetésben részesitették. A Kong-
resszusok târgyalâsi anyagât évente a "Krônikdk" kôtetei
rôgzitik.

A Magyar Târsasâg hîvta életre 1965-ben a szabad fôldôn
élô magyar tudôsok, irôk és mûvészek Ârpdd Akadémidjdt,
amelynek jelenleg 346 élô és 99 elhunyt tagja, 3 fôosztâlya,
15 osztâlya és tôbb szakosztâlya van. 1968-ban alapîtotta
meg az Arpdd Szôvetséget, a szabad vilâgban mûkôdô magyar
egyhâzak és egyesûletek ûtjân szerzett hervadhatatlan érde-
meikkel kivâlô magyar vezetôk hivatâs- és hûségrendjét,
amelynek jelenleg 342 élô és 94 elhunyt tagja van.

Legûjabb tôrekvése egy milliô dolldros alap gyûjtése,
hogy annak kamataibôl magyar célok (angol nyelven magyar
târgyû kônyvek, tanulmânyok kiadâsa, ôsztôndîjak folyôsi-
tâsa stb.) tâmogatâsa lehetôvé vâljék. A gyûjtés 1985 januâr-
jâban a Magyar Tdrsasdg 60,000 $-os adomânyâval induit
meg.
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