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ELOSZO HELYETT

FLÔRIÀN TIBOR
"HAZÀNK A HONTALANSAGBAN: ANYANYELVUNK!"

cimmel a XXV. Magyar Taldlkozô irodalmi és mûvészestjén
elhangzott megnyitôjdt idézzûk.

Ûjra itt egy alkalom, amikor a szabad vilâg 5 fôldrészén
szétszôrt magyarjaink leghûségesebbjei ôsszegyûltûnk két
ûnnepi talâlkozôra: a Szabadfôldi Magyarok IV. Vilâg-
kongresszusâra és a negyedszâzados évfordulôjât ûnneplô
clevelandi Magyar Talâlkozôra és Kongresszusra.

A tâvolsâg és az egyre nôvekvô kiadâsok sem akadâlyoz-
tâk meg, hogy megtôltsûk ezt a hatalmas termet és par napra
Kis-Magyarorszâgot varâzsoljunk ebbôl az amerikai szâllo-
dâbôl. Idegen orszâgokbôl és mâs nyelvû szomszédok
kôzôtt épûlt hâzainkbôl jottûnk ide. Hâzakbôl és lakâsok-
bôl, amelyeket sem kényelmûk, sem szépségûk nem tehetett
otthonnâ, csak a mindenhova magunkkal hordozott legna-
gyobb kincsûnk: anyanyelvûnk. E nélkûl kifosztott, otthon-
talan emberek lennénk.

Milyen jô tudni, hogy napi munkânk utân otthonunkban
a magyar nyelv édes fészek-melege vâr bennunket. Milyen
jô tudni, hogy templomainkban magyar nyelven szôlnak
hozzânk és magyarul imâdkozhatunk. Milyen jô, hogy ma
gyar egyesùleteink vannak, ahol egymâs kezét megfoghat-
juk és kôzôsen épithetûnk. Milyen jô, hogy tanâraink van
nak, akik magyar nyelvre és kultûrâra, hagyomânyaink meg-
ôrzésére tanîtjâk gyermekeinket. Milyen jô, hogy cserkésze-
tûnk nemcsak a magyar nyelv âpolâsâra tanît, hanem helyes
magatartâsra, nemzeti ôntudatra is.

Engedjék meg nekem, hogy a gyûléseinket, vita-fôruma-
inkat, kiâllitâsainkat és szôrakozâsainkat megnyitô beszédet
ez alkalommal édes anyanyelvûnknek szenteljem, hogy mind-
nyâjan lerôhassuk tiszteletûnket annak a bennûnk élô cso-
dâlatos erônek, amely a fôld minden pontjân otthont varâ-
zsolt kôrénk.



Anyanyelv, édes anyanyelvem, Te tûndôklô varâzslat.
Reggelenkint Benned ébredek, s Te szôlalsz meg szâmon
elôszôr. Orôni fog el, amikor kimondom: hajnal, és vârom,
mîg âgyamra kûszik a napsugâr. Benned élek s tudom, hogy
Te vagy otthonom, amit minden orszâgba és égtâjra magam-
mal vihetek. Sôtét utcâkon âtkîsérsz és a gondok erdején ât-
viszel. Nem hagysz sohasem egyedûl. Hazâm vagy a honta-
lansâgban, mert jôl tudod, hogy Haza nélkûl élni nem le-
het, csak létezni mârôl-holnapra.

Ha megtâmadnak, Veled mondom ki védelmemet és
Veled szôlaltatom meg az igazsâgot. Nélkûled néma lennék
és nem tudnâm kifejezni ônmagamat sem. Te kotsz ôssze
a vilâggal. Ha te nem volnâl, csak dadogva szôlnék, idegen
nyelven, mâsokhoz.

Amîg meg nem szôlalsz, csak tort képemet lâtjâk. Te
adod az egészet mindenkinek. Szârnyakat adsz, hogy fôlemel-
kedjem a fôldrôl és eljussak utam céljâhoz; a lélekig. Hogyan
tudnék âthatolni a szùrke por és sâr rétegén ât megkôtôtt-
ségem béklyôibôl a tiszta magassâgig, az emberi értelem
kûszôbén ât a szabadsâgig? Hogyan tudnâm Nélkûled el-
érni az igazi megértést és a minden ellentéten, a gyûloleten
âthatolô szeretetet? Add nekem erôdet, hogy mindenki
megérthessen és azt adjam, amit hallgatâsom ôrâiban Neked
készitettem. Sohasem a hitvânyat és alacsonyat, sohasem a
képzavart, a bomlott lelkek vergôdését, a nyugtalansâgot,
a fôrtelmet. Békét szeretnék adni a szîvekbe, a szavak szép-
ségét, nyelviink erejének és nagysâgânak ôntudatât, hogy
megtarthassâk mâs nyelvek kôzôtt is.

Amîg Te bennem élsz, nem vagyok egyedûl és nem va-
gyok hontalan. Ûgy szeretlek és ûgy nézlek, mint egy csodât.
Ausztrâliâban, Dél-Amerikâban vagy az Északi-sarkon Te
vagy a Haza énbennem.

Mit tegyek, hogy az idô és a tér tâvolâban se legyen egyet-
len fiad sem, aki elfordul Tôled? Mivel mutassam meg, hogy
hâzat és orszâgot el lehet veszîteni, mert amîg Te bennûnk
vagy, mindig él annak reménye, hogy mindent visszaszerzûnk.

Befejezésûl pedig elolvasom azt a fohâszt, amit még meg-
alâzô kisebbségi sorsomban, 50 éwel ezelôtt Erdélyben îr-
tam a minket minden ûldôzés kôzôtt is fônntartô édes anya-
nyelvunkhôz:



Ûgy szeretem ezt a nyelvet, melyet nekem az Isten adott,
hogy gyônyôrûséggel ejtem ki minden szavât. Nem is tudom,
milyen sorrendbe rakjam ôket, hogy kifejezzem velûk ônma-
gamat és kimutassam hôdolatomat? S elkezdem âhitattal
mondani: Isten, szeretlek, élet, szabadsâg, fôld, anya, szél,
fenyô, hô, dicsôség, magyarok, asszony, bol, âlom, Anna.

Zene helyett sokszor ezt hallgatom, és nem tudom ott-
hagyni azt a nôt vagy férfît, akinek ajkân hangszerré vâlik,
melyen csodâlatos dallamokat tud eljâtszani. De milyen ke-
vesen vannak, akik értenek ehhez a "kirâlyi mûvészet"-hez,
akik ûgy ôrzik és alakîtjâk a szôt, hogy megérzem nemes
aikatât, szobrâsz faragta testét, mellyel ûgy emeikedik ki
a kôrnyezetbôl, hogy egyszerre elfôd mindent. Mâst nem is
lâtok, csak ôt. Érzem sûlyât, mintha két paraszt tartanâ a
vâllân; parancsolô erejét, mellyel visszatarthatom a vizeket;
keménységét, mely ûgy sûjt, mint a ko, és halâlra sebzi
ellenségedet. Érzem komoly fônségét, nagyszerû és biztos
lendûletét, mellyel a magasba tôr. Mintha dômba lépnék,
olyan âbitatot érzek boltozata alatt. Micsoda koltôk emelték,
és micsoda mérnôkôk épitették, kiket megihlettek a szâzadok.

Érzem kônnyû szârnyalâsât is, amint elszâll fôlôttem.
Tisztasâgât, amely fehéren vilâgit, mint a hô, és megmutat
minden lâhnyomot, mellyel heletapostak. Érzem melegét,
minden szelidségét, ahogy kôrûlvesz engem. Ûgy tud simo-
gatni, mint az anya; hefed és megôv szeretetével. Vigasztal
téged — én népem — magânyossâgodért, és oly zenével tôl-
ti he lelkedet, hogy csodâlnak érte a csillagok, és megszeret-
nek az emherek.

A pusztâk szelével és a tûzzel rokon. Villâmok cikâznak
benne, és ott sôhajtanak mélyén: a Hortohâgy, a messzi, ôsi
pusztâk, elhagyott testvérek titkos ûzenete a szâzadokon ât.
Benne nyôg fol Muhi, Mohâcs és a holdog Pusztaszer. Vilâ-
gos égeti testét és szôrnyû seheit a Kôrôsôk, a Szamos, Tisza,
Vâg, a Hernâd, Csele, Sajô és a Maros ôntôzik. Szomjât és
rettentô vâgyait a Duna nem tudja oltani, de mint Isten
kônyôrûletes kônnycseppje ragyog rajta a Balaton. Benne
nyûjtôznak és kônyôrôgnek a havasok, Erdély hegyei, a
Kârpâtok, a Bakony, a Tâtra ormai, Pilis, Kékes és a Po-
zsâllô. Benne sirnak a fûzfâk és a fenyvesek, mert nemcsak
test, hanem lélek ô. Tiszteld tehât és tanuld dallamât, értsd
meg ôt, hogy megérthessenek keletre és nyugatra mindenûtt.



A munka nyelve ez és az imâdsâgé, a kôltészctc és az
elmélkedésé. Imâdkozzâl vele és dolgozzâl, épitsd magasra
ôt, mint a templomot, hogy hozzâd jôjjenek messzirôl, és
ûgy kiâlts, beszélj és bâtorîts âltala, hogy megtartsanak és
folemeljenek: a fôld, az idô és az emberek.

Gyâszjelentés
Fàjdalomtôl megtort szlvvel, de az Ûr akaratàban meg-

njoigvô lélekkel jelentjtik, hogy

Flôriân Tibor
! az Arpâd Akadéxnia elnôke,
I

irodalmi fdosztélyànak 1966 ôta meghivott rendes tagja,
I 1973 ôta elnôke, a clevelandi Magyar Térsasâg ôrôkôs tb.

tagja, valâmint az Ârpâd Szôvetség hivatâsrendjének lo-
vagja, diszjelvényének tulajdonosa, az arany és eztist Âr-
pâd-érem nyertese, az 1978. év magyarja, a kivâlô kôltô és
irô, 1986. mércius 2-ân a floridîii Punta Gorda vàros kôrhâ-
zàban rôvid betegség utàn vâratlanul elhunyt. Egész életén
ôt a magyar egység megvaiôsitâsân fâradozott, a szâmkive-
tésben pedig a magyar nyelv és a keresztény nemzeti ktiltû-
ra megôrzésének lelkes apostola volt.

Ûtmutatâsât mindenkor kôvetjuk s emlékét kegyelettel
ôrizzlik.

Béke poraira!

Or. Nôdas Jônos,
az Igazgatô Tanàcs elnôke

Dr. Somogyi Ferenc, Varga Séndor,
az Arpâd Akadémia fôtitkâra az Ârpâd Szôvetség fôtitkâra



A KET MAGYAR KONGRESSZUS

ESEMÉNYEI

1985 november 28 és december 1 kôzôtt a szabad vilâg-
ban élô magyarsâg legjobbjai két kongresszuson gyûltek
ôssze az ohiôi Cleveland vârosâban. Mindkét kongresszus
szînhelye a Bond Court nagyszâllô (777 St. Clair Avenue
NE at the corner of East 6th Street, Cleveland OH 44114)
hatodik szintje volt. A Szabadinldgi Magyarok IV. Vilâg-
kongressznsa és a XXV. Magyar Talâlkozô (Kongresszus)
tanâcskozâsai pârhuzamosan folytak. Az utôbbi keretében
ûlt ôssze az Arpdd Akadémia XX. évi rendes kôzgyûlése
(osztâlyainak egyiittes ûlése) is.

A szabad vilâgban élô magyarsâg szokatlanul nagy
érdeklôdést mutatott mind a vilâgkongresszus, mind a két
jubileumi ûnneplés irânt. Âmbâr a dollar magas kûlfôldi
ârfolyama sok lelkes magyar szâmâra lehetetlenné tette,
hogy a nagy kongresszusokon személyesen részt vegyen, a vi-
lâgon szétszôrôdott magyarsâg fontosabb egyesûleteinek és
szervezeteinek kikûldôttjei mégis jelen voltak. Eljôttek a dél-
afrikai Johannesburgbôl, Ausztrâliâbôl, Eurôpâbôl (Stock-
holmbôl, Mûnchenbôl), az âzsiai Japânbôl, Dél-Amerikâbôl,
a kanadai Calgary, Hamilton, Montréal, Ottawa, Toronto
stb. vârosaibôl, valamint az Egyesûlt Âllamok legtâvolabbra
esô nagy vârosaibôl is.

AZ ELSÔ NAP: 1985 november 28-ân

Mindkét kongresszusra igen sokan érkeztek. A Szabad-
vilâgi Magyarok IV. Vilâgkongresszusâra jelentkezô konti-
nentâlis vezetôk délutân 4 ôrakor mâr megbeszélésre gyûl
tek ôssze, amelyen a beérkezett inditvânyokat is napirendre
tûzték. Utâna sajtôértekezlet volt, amely a hirkôzlô szervek
megfelelô tâjékoztatâsârôl gondoskodott. Este a Bond Court
nagyszâllô éttermében a hâlaadâsi ûnnepi vacsorân mâr a
két kongresszusnak mintegy 200 tagja jelent meg. A vacsorât
mûsorral egybekôtôtt ismerkedô est kôvette, amelyen ének-



vagy zeneszâmokkal dr. Domjdn Ferencné (St. Louis, MO),
dr. Szabô Kdrolyné (Oakland, CA), Horvdth Ldszlô (Summit,
NJ) és Mdrton Ldszlô (Slinger, WI) lépett fel. A mindvégig
hangulatos, vidâm est mûsorât Fazakas Ferenc (Mt. View,
CA) vezette.

A MÂSODIK NAP: 1985 november 29-én

Tandcskozdsok és elôaddsok

A regisztrâlâsok megtôrténte, valamint a jegyek, név-
kârtyâk és kongresszusi jelvények âtvétele utân mindkét
kongresszus pârhuzamos iiléseken megkezdte érdemlegcs
târgyalâsait.

A Vilâgkongresszust dr. Nddas Jdnos nyitotta meg, aki
a megjelenteket is szîvélyesen iidvôzôlte. A tâviratokat és
ûdvôzléseket dr. Gyallay-Pap Domokos (Toronto, Ont.,
Kanada) ismertette. Az elszakîtott magyar terûletek ma-
gyarsâgânak jogsérelmeit és érdekvédelmének idôszerû kér-
déseit dr. Gyallay-Pap Domokos elnôkletével s az âltalânos
irânyelvek megvitatâsâval az elcsatolt terûletek illetékes
szerveinek vezetôi vagy kikûldottjei vilâgîtottâk meg. Dél-
utân a szakelôadôk a magyar kûlpolitikai lehetôségekkel,
adottsâgokkai, a jaltai egyezmény és a Helsinki zârônyilat-
kozat problémâival foglakoztak.

A XXV. Magyar Talâlkozô (Kongresszus) keretében az
Amerikai Magyarok Orszâgos Szôvetsége (az AMOSz) tar-
tott orszâgos igazgatôsâgi ûlést, a Szabad Magyar Ûjsâgirôk
Szôvetsége rendezett ûlést, dr. Mester Fiore (Toronto, Ont.,
Kanada) "Angol-magyar kétnyelvûség Kanadâban", dr. vitéz
Ormayjôzsefné {Foront.o. Ont., Kanada) "Az észak-amerikai
magyar kôzépiskola problémâi", Keviczky Kdlmdn (New
York, NY) pedig "Hadûzenet a vilâgûrnek. Csillaghâborû?"
cîmmel tartott érdekes elôadâst.

Kidllîtdsok

A Szabadxjildgi Magyarok IV. Vildgkongresszusdra és a
kettôs jubileumi évfordulôra valô tekintettel a kiâllîtâsok
a Bond Court nagyszâllô fôldszintjén levô hatalmas terem-
ben kaptak helyet. Az anyag jôl âttekinthetô, mûvészi elren-



dezése Kûr Csaba (Warren, OH) szobrâszmûvész kitûnô
érzékérôl és szakértô tudâsârôl tanûskodott.

A kiâllîtâsokat dr. Nddas Jdnos elnôk nyitotta meg, aki
a megjelentek ûdvôzlésén Idvûl kùlôn kôszôntôtte Gyimesy
Kdsds Ernô York, NY) festômûvészt, a "Kûlfôldi Magyar
Képzômûvészek Vilâgszôvetségé"-nek és az Arpâd Akadémia
képzômûvészeti osztâlyânak elnôkét kozelgô 85. szûletés-
napja alkalmâbôl s egyben kôszonetet mondott neki az ajtô-
dîjként felajânlott értékes festményéért.

A megjelent îrôkat, kôltôket és szerkesztôket Môzsi Ferenc
(Chicago, IL) kôszôntôtte.

»

}*éi

A kidlKldsok megnyitôjdn balrôl jobbra: Hampel Oszkdr dr., Buza Gyôrgy és
felesége, Sadry Eva, Ruttkay Amoldné, Négyesy Irén, Fényes Mdria, Rutthay

Arnold, Mihdly Ferenc dr. és Môzsi Ferenc.

Môzsi Ferenc (Chicago, IL):

SZELLEMI DÔRÔMBÔLÉS

Illesse megkiilônbôztetett tisztelet és tôbbszôrôs kôszônet
a XXV. Magyar Talâikozô rendezôit. Szâmomra nagy meg-
tiszteltetés, hogy a magyar emigrâciôs kônyv-, képzô-, ipar-,
fényképmûvészeti és bélyegkiâllitâst részben én nyithatom
meg. Nagy szeretettel ûdvôzlôm irô-, kôltô és kiadôtârsaimat.

Egy cipôben jârunk, ha az nem egyformân szorit is. A



magyar betû fogadatlan prôkâtoraként âlltam ônkényesen
és onkéntesen a sorba, mint kôltô és mint kiadô is. Bârcsak
Misztôtfalusi Kis Miklôs példâjâval élhetnénk tûlméretezctt
vilâgunkban.

A képzômûvészethez csak mint kîvûlâllô lelkes szemlélô
szôlhatok, az iparmûvészethez mint bedolgozni akarô, âmulô,
tôkéletes szak-barbâr. A fényképészetet pedig a megkôzelitô
szavak lencséjére bîztam. A mellékâgakban tevékenykedô
mûvészek bemutatâsa îgy nem lehet kiérdemelt feladatom.

Két éwel ezelôtt a pozsonyi Duray Miklôs ûzenetét tol-
mâcsoltam. Kiszabadulâsânak részben mi is elômozdîtôi

voltunk. Ezért szeretném, mint kôltô, tudatosîtani a felelôs-
ségteljes kôzôsségi munkât és a mindenekfeletti magyar érdek-
egyesûést! És, hogy lehet egyiitt dolgozni és kell is, ennek
pont ez a hagyomânyos Talâlkozô a legszebb kifejezôje.

Kônyveinkben elhoztuk fontes szavainkat is. Minket érintô
problémâinkat szeretnénk az elôadâsokon megvitatni. Az
idô rôvidsége még nagyobb fegyelmezettségre sûrget. Ne csak
azt lâssuk egymâsban, ami megkûlônbôztet és elvâlaszt, ha-
nem a kôzôsségi munka eredménnyel kecsegtetô reménye
éltessen!

A bûn akkor is bûn, ha csak egy emberrel szemben kô-
vetik is el. Âllîtôlag demokrâciâban élûnk, innen tehât
mindenképpen kôtelességunk felemelni szavunkat a jogta-
lansâgok ellen. Sorolhatnâm ezeket, de csak egyet hadd
ragadjak ki: erôszakkal meg akarjâk szûntetni és kiirtani
Româniâban Kôs Kdroly emlékét! Milyen szép is lenne,
gondolom, mint kôltô, ha emlékbélyeget bocsâthatnânk ki
rôla és ezzel tiltakozhatnânk.

A kinti munkânk ôsszehangolâsa mellett jobban és szer-
vezettebben tâmogathatnânk a magyarorszâgi demokrati-
kus ellenzék tevékenységét, felismerve a Fûggetlen Sajtô
fontossâgât.

Ezzel az igénnyel folytatôdjék a "szellemi dôrômbôlés"
szabadsâgharcunk 30. évfordulôjânak kiiszôbén. Illyés Gyula
iizenete ma is mindennél tôbbet mond: "Egy magâra ha-
gyott ûgy reménytelensége még nem mentesit annak szol-
gâlata alôl!"



Mûvészek a kidlKtdsok megnyitdsdn. Balrôl jobbra: Kûr Csaba szobrdszmûvész,
a kidllitdsok fôrendezôje, Makk Imre és Makk Évafestômûvész.

A képzô- és iparmûvészeket Kûr Csaba (Warren, OH),
a bélyegkiâllitôkat Kôrmôczy Zoltdn, a fényképészeket
Buza Gyôrgy (Bay Village, OH) ûdvôzôlte és mutatta be.

A kônyvkidllûâst ezûttal is dr. Nddas Gyula, az Arpâd
Kônyvkiadô Vâllalat kivâlô vezetôje és tulajdonosa rendezte.
A kiâllîtâsi terem kôzepén elhelyezett asztalokon minden
emigrâciôban megjelent mû helyet foglalt. Az értékes kôny-
veket a lâtogatôk nagy érdeklôdéssel forgattâk. A szerzôk
(irôk, kôltôk, szerkesztôk, zeneszerzôk) kôzûl jelen volt:

Abelovszky Elzi (Worthington, OH), Bodndr Gdbor
(Garfield, NJ), vitéz Bôcsay Zoltdn (Lakewood, OH), Buza
Gyôrgy (Bay Village, OH), Buza Gyôrgyné Ormai Ildtkô
(Bay Village, OH), dr. Chdszdr Ede (Indiana, PA), ft. Dengl
Miklôs, O.F.M. (Youngsto\vn, OH), Dunai Akos (Boardman,
OH), Erdey Sdndor (Mûnchen, Nyugat-Németorszâg),
dr. Eszterhds Istvdn (Cleveland Heights, OH), Fazakas Ferenc



(Mt. View, CA), Fényes Maria (Los Angeles, CA), dr.Fiedler
Kdlmân (Chicago, IL), Flôriân Tibor (New Milford, CT),
dr. Fûry Lajos (Sarasota, FL), ft. Fûzér Juliân, O.F.M.
(Détroit, MI), ft. Cdspdr Mdrton (Windsor, Ont. Kanada),
dr. Gyallay-Pap Domokos {Toronto, Ont., Kanada), Gyimesi
Gyula (Ennismore, Ont., Kanada), Gyimesy Kdsds Ernô (New
York, NY), xntéz Haraszthy Miklôsné Kapossy Kati (Solon,
OH), Florvdth Ldszlô (Summit, NJ), Kossdnyi Maria (Bay
Village, OH), Kossdnyi Miklôs (Bay Village. OH), dr.Kostya
Sdndor (Toronto, Ont., Kanada), Kovdrczy Istvdn (Malmô,
Svédorszâg), Kônnyû Ldszlô (St. Louis, MO), dr. Lengyel
Alfonz (Bryn Mawr, PA), Lôte Lajos (Rochester, NY), dr.
Luddnyi Andrds (Ada, OH), dr. Luddnyi Andrdsné Nddas
Julianna (Ada, OH), nt. dr. Mihdly Ferenc (Toronto, Ont.,
Kanada), dr. Nagy Gyôrgy (Toronto, Ont., Kanada),
Neszlényi Judit (Pasadena, CA), Négyesy Irén (Smithville,
OH), Németh Gyula (Yonkers, NY), dr. uitéz Ormay Jôzsef
(Toronto, Ont., Kanada), dr. vitéz Ormay Jôzsefné (Toronto,
Ont., Kanada), Pintérné dr. Pereszlényi Mdrta (Columbus,
OH), Ruttkay Arnold {'Rrtghton-Xe-Sdinds, N.S.W., Ausztrâlia),
Sadry Éva (Lugano, Svâjc), dr. Somogyi Ferenc (Cleveland,
OH), Somogyi Lél (Chardon, OH), Soôs Jôzsef (Baltimore,
MD), Stirling Gyôrgy (Fall Church, VA), dr. Szabô Kdrolyné
Magda (Oakland, CA), dr. Szentmiklôsy Fies Géza (Lake-
wood, OH), T.Domrddy Dôra CLakewood, OH), Tollas Tibor
(Mûnchen, Nyugat-Németorszâg), Tôrzsôk Sdndor (Ausztrâlia),
Vasvdri Zoltdn (Garfield, NJ), Vôrôsvdry Istvdn (Toronto,
Ont., Kanada).

A képzômûvészeti kidllûds ebben az évben kûlonôsképpen
gazdag volt. Gyimesy Kdsds Ernô (New York, NY) egész falat
betôltô értékes festményein Idviil kiâllîtâsra kerûlt az a szines
fénykép is, amelyet Barcza Ldszlôval egyûtt Munkâcsy Mihâly-
nak a bécsi Kunsthistorisches Museumban lâthatô, vilâghîrû
"Renaissance" cîmû falfestményérôl készitett. A magâval
hozott gazdag gyûjteménybôl kùlôn is meg kell emlîtenûnk
D'Andrey Gabriella (Silver Spring, MD), Bényey Zoltdn (New
York, NY), Borbereki Kovdcs Zoltdn (Dél-Afrika), Gsôka
Istvdn (New York, NY), Domjdn Jôzsef (New York, NY),
Ferencz Bêla (Los Angeles, CA), Gall Ferenc (Pârizs, Francia-
orszâg), Juharos Istvdn (Sedona, AZ), Markos Lajos (TX),
Mdgori Varga Béla (Bées, Ausztria),(Phoenix, AZ),



Sajô Zsu (Bées, Ausztria), SoôsJôska (Brùsszel, Belgium), Szosz
Endre (CA) festômûvész aikotâsât.

A szobrdszmûvészek alkotâsai kôzûl dr. Boytdr Sdndorné
(Lewistown, NY) faragott fejkompozîciôit, tovâbbâ Kendetagi
Orsolya Jôzsef (Norfolk, VA), Kolozsy Sdndor (Sydney,
Ausztrâlia) és Kûr Csaba (Warren, OH) renaek szobrait, végûl
Laddnyi Istvdn (Fallsbrook, CA) Haraszthy-dombormûveit
kell kûlôn is megemlitenûnk. A megnyitôn valamennyien
jelen voltak.

Az iparmûvészeti kiâllitâson Boldizsdr Matild (New York,
NY) népmûvészeti munkâival, Kôrôsmezey Sdndor (McKees-
port, PA) népmûvészeti terîtôivel, dr. Tapolyai Mihdlyné
(Cleveland, OH) magyar dîszitésû kerâmiai mûveivel vett részt.

A bélyegkidllûds szakavatott rendezôje Dôra Endre és
Kôrmoczy Zoltdn, a nagy sikerû fényképmûvészeti kiâllîtâsé
pedig Buza Gyôrgy és felesége, Buza Gyôrgyné Ormai Jldikô
volt.

A kiâllitâsokat a kongresszusok idején szâzak és szâzak
tekintették meg; sokkai tôbben, mint az elôzô években, mert
a nagyszâllô fôldszintjén kônnyebben voltak megkôzelîthetôk.

Irodalmi és mûvészest

A kiâllitâsok ûnnepélyes megnyitâsa utân irodalmi és
mûvészest vette kezdetét. A nagyszâllô hatodik szintjén levô
hatalmas elôadôtermet a két kongresszus tagjainak sokasâga

A Mindszenty Kamarakôrus. Elôl Tapolyai Emôke karnagy.

vitéz Haraszthy Miklôsfelvétele.



és a vâros, valamint a kôrnyék magyarsâtçânak szinc-java
zsûfolâsig megtôltôtte. Megnyitôként a clevelandi Mindszcnty
Kamarakôrus Kônnyû Ldszlô "Ének Mindszcntyrôl" cimû
kôlteményét adta elô Horvdth Ldszlô (Summit, NJ) mcgzené-
sîtésében és Tapolyai Emôke karnagy kitûnô vczcnylctével.
Ezutân F/t)77an Tz6or (New Milford, CT), az Ârpâd Akadémia
elnôke mondta el nagy hatâsû megnyitôjât. (Szovcgct lâsd
"Elôszô helyett" a 7-10. oldalon.)

Az irodalmi és mûvészest kôzônsége.

Az âltalânos tetszéssel fogadott megnyitôt kôvetôen Tdlas
Ernô (Svédorszâg), a stockholmi operahâz tagja Kodâly
Zoltân, Bartok Béla és Erkel Ferenc szerzeményeibôl adott
elô — âtûtô nagy sikerrel — egyes szâmokat. Sadry Eva
(Lugano, Svâjc) két elbeszélésének felolvasâsâval nyerte meg
hallgatôsâgânak osztatlan tetszését. NeszlényiJudit (Pasadena,
CA) zongoramûvész Kodâly Zoltân "Hâry Jânos"-âbôl a
"Toborzô" elôadâsâval aratott sikert. Machdnné Birô Anna

(Philadelphia, PA), a Magyar Nemzeti Szînhâz volt mûvésze,
a magyar kôltészet gyôngyszemeibôl idézett — elragadô, finom
mûvészettel — ôrôk értékû szemelvényeket. Ruttkay Arnold
(Brighton-le-Sands, N.S.W., Ausztrâlia) "Vidâm csevegés"
cimmel kacagtatta meg a kôzônséget. D'Andrey Gabriella
(Silver Spring, MD) énekmûvész elôbb Erkel Ferenc "Hunyadi
Lâszlô" cîmû operâjâbôl Szilâgyi Erzsébet âriâjât, majd Tdlas
Ernô operaénekessel egyutt Gara Mâria és Hunyadi Lâszlô
duettjét adta elô pârjât ritkîtô mûvészettel. Tollas Tibor
(Mûnchen, Nyugat-Németorszâg) "Merre megyûnk? Merre
menjûnk?" cîmmel intézett hallgatôsâgâhoz lelkesîtô és ûtmu-



tatô, rendkîvûl hatâsos szavakat. Neszlényi Judit (Pasadena,
CA) méltô befejezô mûsorszâmkent Liszt Ferenc 15. rapszô-
diâjât, a Râkôczi-indulôt jâtszotta el zongorân. Utâna dr.
NddasJdnos mondott kôszônetet és szellemes zârôszôt.

Az irodalmi és mûvészest énekszâmait zongorân Horvâth
Ldszlô (Summit, NJ), a kivâlô zeneszerzô és zongoramûvész
kîsérte. A mûsort — elejétôl végig nagy râtermettséggel,
talâlékonysâggal és elragadô szellemességgel — vitéz Haraszthy
Miklôsné Kapossy Kati {So\on, OH), a clevelandi Public Radio
magyar adâsânak népszerû igazgatôja vezette.

Mi

I M

Az irodalmi és mûvészest szereplôi balrôljobbra: Nddas Jdnos dr., Ruttkay Arnold,
Machdnné Birô Anna, Konnyû Ldszlô, vitéz Haraszthy Miklôsné Kapossy Kati,
Horvdth Ldszlô, Sadry Éva, Flôridn Tibor, D'Andrey Gabriella, Tdlas Emô,

NeszlényiJudit. Somogyi F. Lélfelvétele.
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A HARMADIK NAP: 1985 NOVEMBER 30-ÂN

Pdrhuzamos ûlések és mtdk

A XXV. Magyar Talâlkozô (Kongresszus) kerctében az
Ârpâd Akadémia orvostudomânyi, orientalisztikai és — a
Magyar Mémôkôk és Epitészek Vilâgszôvetségével egyùttcsen
— mérnôktudomânyi osztâlya, valamint a magyar sportbaj-
nokok szakosztâlya ûlésezett pârhuzamosan. A déli lârsasebéd

utân NikoUts Miksa (Johannesburg, Dél-Afrika) tartott ve-
tîtettképes elôadâst Dél-Afrikârôl. Délutân Vizsolyi Zsuzsa
(Shaker Heights, OH) elnôkletével ankét volt, amely azzal
a kérdéssel foglaikozott, mi "a fiatalsâg és a kôzépncmzcdék
kôtelessége Isten, haza és embertârsaink irânt". Ugyanakkor
az Ârpâd Akadémia osztâlyainak vezetôi értekezlctre gyûltek
ôssze. Ezen az értekezleten tôrtént meg az Ârpâd-pâlyâzatok
s a fényképmûvészeti kiâllîtâs eredményeinek kihirdetésc s
az Ârpâd Akadémia ûj tagjainak megvâlasztâsa is. Az aka-
démiai székfoglalô s egyéb elôadâsok az értekezlet utân
hangzottak el.

A SzabadvildgiMagyarok IV. Vildgkongresszusa keretében
folytatôdtak az elôzô napi tanâcskozâsok, majd ankét kôvet-
kezett, amely a hazai magyarokkai valô kapcsolatok kérdé-
sével foglaikozott "kûlônôs tekintettel az ellenzékre". A kozôs
târsasebéd utân a kûlônbôzô bizottsâgok — pârhuzamos
ûléseken — egyeztették hatârozataikat.

Diszvacsora

Este 7 ôra tâjban a XXV. Magyar Talâlkozôn és a
Szabadvilâgi Magyarok IV. Vilâgkongresszusân megje-
lent kiktildôttek és vendégek, valamint a clevelandi és kôr-
nyéki magyar târsadalom kivâlôsâgai dîszvacsorâra gyûltek
ôssze. A nagyszâllô hatalmas bâltermében teritett asztalok
zsûfolâsig megteltek. Dr. Nddas Jdnos elnôk ûdvôzlô szavai
utân Bodndr Margit énekmûvész a kôzônséggel egyûtt —
Horvdth Ldszlô (Summit, NJ) zeneszerzô, zongoramûvész
kîséretével — az amerikai és a magyar himnuszt énekelte
el. Bevezetô imât nt. Bertalan Imre (Washington, DC)
mondott. Az izletes vacsora elfogyasztâsa utân ft. dr. Irânyi
Ldszlô, Sch.P., Castel Mediano vâlasztott pûspôke, a sza-
had vilâgon élô katolikus magyarok fôpâsztora mondott elôbb
angol, majd magyar nyelven ûdvôzlô beszédet.



A dtszvacsorafôasztalai.

Balrôljobbra: Neszlényijudit, D'Andrey Gabriella, Nagy Emô, jobbrôl Tdlas Emô
ésfelesége, a hdltérben Erdey Sdndomé es Fabricius Erzsébet

Makh ImTefehiétele.



Celeste F. Richard ohiôi kormânyzô kôszôntcsét Celeste
P. Frank, Voinovich V. George clevelandi polG^ârmester
kôszôntését pedig dr. Bonutti Karl, a clevelandi âllami
egyetem professzora tolmâcsolta. Dr. Nddas Jdîiosnak, a két
kongresszus elnôkének és dr. Nddas Rôzsdnak, a kongresz-
szusok fôrendezôjének mindkettô elismerô dîszoklevelet nyûj-
tott ât, amelyet dr. Nddas Rôzsa, az Ârpâd Akadémia igazgatô
tanâcsânak tb. fôtitkâra kôszônt meg- Ft. dr. Pilla M.
Anthony, Cleveland megyés piispôke kûlon felszôlalâsban
ûdvozôlte a két jubilâlô szervezetet s a kettôs kongresszusra
egybegyûlt magyarsâgot. Itt kell megemlîtenunk, hogy a
vacsorân dîszvendégként megjelent Perk J. Ralph, Cleveland
volt polgârmestere, az amerikai nemzetiscgi mozgalom
alapîtô elnôke is.

A tudomânyos, irodalmi és mûvészeti Ârpâd-pâlyâzatok
nyertesei kôzûl 12-nek adtâk ât ùnnepélyesen az Ârpâd-érmet.
Ezt kôvetôen a clevelandi cserkészek Regôs Csoportja festôi
magyar népviseletben "Sdrkozi xngassdg" cîmmel népi tâncot
mutatott be, amely leîrhatatlan sikert aratott.

A cserkêsz regôscsopOTt tdncbemutatôja.

A dîszvacsora sorân az âldomâsmesteri, utâna pedig a
mûsorvezetôi tisztet Pdsztor Ldszlô (Pittsburg, PA), az
Amerikai Magyarok Orszâgos Szôvetségének ûgyvezetô elnôke
tôltôtte be, aki angol és magyar nyelven minden felszôla-



lôt kûlôn-kûlôn bemutatott és ûdvôzôlt. Befejezésûl dr. Nddas
Jdnos elnôk mondott kdszônetet az ùnnepi dîszvacsora kô-
zônségének a megjelenésért és munkatârsainak az âldozatos
kôzremûkôdésért. Végiil a fôasztalnâl helyet foglalô vendé-
geket mutatta be.

P

A cserkészlânyok regôs csoportjânak tàncbemutatôja.

Makk Imrefelvételei.



Magyar Bdl

A dîszvacsorât kôvetô népi tâncbemutatô utân az immâr
hagyomânyossâ vâlt Magyar Bâl meg^nyitâsâra kerûlt sor. A
két ifjûsâgi bâlelnôk, Kovdcs Melinda és Rajnay Istvdn —
a mûlt évihez hasonlô lelkes és kôriiltekintô elôkészîtést kô-

vetôen — név szerint kûlôn-kûlôn mutatta be az ehô bdlozô

ifjû hôlgyeket és azok tâncosait, akik a kôvetkezôk voltak:

Ament Angéla és SimonekJôzsef
Binder Emôke és Leszkô Gyôrgy
Bodndr Mdrïa és Tdborosi Jdnos (Pompey, NY)
Bôja Krisztina és A belovszky Attila (Worthington, OH)
Bôka Sandy (Greenboro, NC) és Keresztesy Mihdly
Debreczeni Sonja és Keresztesy Mdrk
Hokky Krisztina és Fricke Addm
Kelety Emese (New York, NY) és Eux Artûr
Korôdy Melinda és Haldszi Ldszlô
Kovdcs Zsuzsanna és ifj Dienes Ferenc
Pelier Andréa és Szentkirdlyi Endre
RôzsahegyiRôzsika és Bôka Berndt (Greenboro, NC)
Tiefenbeck Zsuzsanna (Toronto, Kanada) és Bondor Istvdn
TdborosiEva (Pompey, NY) és Kovdts Péter
Varga Erzsébet és Szent Kirdlyi Gyôrgy

A nyitô tânc utân az egész vendégsereg tâncra perdùlt és
hajnali 3 ôrâig a legkitûnôbb hangulatban egyûtt maradt,
kellemesen szôrakozott. A kitûnô tânczenét Hegedeôs Kdlmdn
és zenekara szolgâltatta.

A NEGYEDIK NAP: 1985 DECEMBER I-ÉN

Fôpapi szentmise

Vasârnap reggel 9 ôrakor a Bond Court nagyszâllô egyik
termében ft. dr. Irdnyi Ldszlô, Sch.P (Washington, DC),
a kiilfôldôn élô katolikus magyarok pùspôke, fényes papi
segédlettel fôpapi szentmisét mutatott be, amelyen kôzel
400-an vettek részt s kôzûlûk igen sokan jârultak szentâldo-
zâshoz is. A fôpapi szentmisén kôzremûkôdôtt ft. Bôday Jenô,
S.J. (Montréal, Q,uebec, Kanada), ft. Fûzér Julidn, O.F.M.
(Détroit, MI), ft. Gdspdr Mdrton (Windsor, Ont., Kanada),



Fl. iTdnyi Ldszlô dr. pûspôk szentbeszédet mond. SomogyiF. Lélfelvétele.

A fôpapiszentmisén koncelebrdlô dldozôpapok balrôljobbra az elsôsorban:
ft. Gdspdr Mdrton ny. plébdnos, ft. Gyimesi Gyula lelkész, ft. Bôdayjenô, S.J.

a mdsodik sorban: ft. Fûzérjulidn, O.F.M., ft. Orley S. Richard plébdnos,
ft. Hites Kristôf, O.S.B. Tôrôk Zoltdn dr. [elvétele



ft. Gyimesi Gyula (Ennismore, Ont., Kanada), ft. Hites
Kristôf, O.S.B. (Portola Valley, CA), ft. Orlcy Richard
(Cleveland, OH) — mint co-celebrans — és t. Baldssy Géza
szerpap. A szentbeszédet Irdnyi pûspôk Ârpâd-hâzi Szent
Erzsébet vilâgraszôlô magyar példamutatâsârôl mondta.

Ft. IrdnyiLàszlô dr. (Washington, DC):

SZENT ERZSÉBET KÔVETÉSE
— kivonatosan —

Elôszôr is szeretném megkoszônni, hogy eljôttck ma reg-
gel ilyen korân. Sokan hârom ôrât aludtunk, sokan keveseb-
bet aludtak, de megint itt vagyunk és mégis tanûsâgot te-
sziink az ÛrJézus mellett.

A mâsik dolog, amiért kôszônetet kell mondanom, hogy
ennyien eljôttek. Én mâr voltam itt tôbbszor is és nagyon
ôrûlôk annak, hogy most ilyen sokan egyiitt voltunk és egyutt
vagyunk és ma egyutt tudunk kicsit elmélkedni.

Tudom, hogy a mai nap âdvent elsô vasârnapja s tudom
azt is, hogy ilyenkor egy kicsit mindig bennûnk van a nagy
kérdés Izajâsbôl, ahogy a latin megfogalmazâs mondta:
"Custos, quid de nocte?" (Ortâllô, mit mondasz az éjszakâ-
rôl?) Eredetileg errôl akartam prédikâlni, de mégis ûgy ha-
târoztam, hogy inkâbb Szent Erzsébetrôl mondok néhâny szôt,
akinek november 16 a mostani és november 19 a hagyomâ-
nyos ûnnepe.

Ârpâd-hâzi Szent Erzsébet a vilâgon talân legjobban is-
mert magyar szent. Valôban kevés olyan szentunk van, akit
a vilâg valamennyi népe annyira magâénak vall és aki any-
nyira kôzvetlenûl szôl minden nemzedék emberéhez, mint
Arpâd-hâzi Szent Erzsébet. Nem akarok itt kitérni arra, hogy
az utôbbi tiz évben mennyire foglalkoztatta Szent Erzsébet
az embereket, milyen sokan îrtak rôla magyarul, németûl,
angolul kônyveket. Csak egy kônyvet emelek ki, amelyet
protestâns lelkész îrt s azt a kérdést veti fel: ki is ez az Arpâd-
hâzi Erzsébet, aki a nôi sziv minden bâjâval és vonzalmâval,
a kôzépkor mély kereszténységének szigorâval, vâltozatos
fîatal életének varâzslatâval és az égbe emelkedô erények
érettségével lép elénk. 13 éves korâban mâr hitves, 19 évesen
ôzvegy, 24 évesen halott. Erzsébet a kereszténység ôrôme és
dicsôsége, ahogy a legendâk mondjâk. A keresztény asszony



eszménye, Szent Ferenc nôvére (Szent Ferenc maga nevezte
nôvérének). Fra Angelico ecsetjének alakja, amelyet tôbb
képen is megôrôkîtett.

1207-ben szûletett a sârospataki kirâlyi vârban. Apai és
anyai âgon egyarânt kirâlyoktôl és szentektôl ered. Apja, II.
Endre kirâly részérôl ott ragyogtak elôtte a szent kirâlyok:
Istvân, Lâszlô, és Imre herceg, tovâbbâ csehorszâgi Boldog
Agnes példâi. Anyja, a német Andechs merâni csalâdbôl
szârmazô Gertrûd kirâlyné részérôl pedig Boldog Mechtild
aderstadti apâtnô és Szent Hedvig sziléziai hercegnô jârt elôtte
a szentség ûtjân. De kôzelebbi kôrnyezete is âllandôan a ke-
reszténység szellemét lehelte kôrûlôtte. Szùlei — sok hibâjuk
és fogyatékossâguk ellenére is — mindig kôvették az egyhâz
parancsait. Bâtyja, IV. Béla egymaga hârom szentet nevelt.
Ôccse, Kâlmân herceg, a halicsi kirâly, Boldog Szaloméval
valô hâzassâgâban a magyar keresztény lovagkor egyik leg-
szebb kivirâgzâsa volt.

Ilyen kôrnyezetben hamar virâgba szôkkentek a lélek
mélyén szunnyadô kegyelem magvai. Korân megnyilatkozott
jellemének mâsodik alapvonâsa, az irgalmas, tevékeny szeretet
is. De a gyermekkor ârtatlan ôrômeibe nemsokâra keserû
urômcseppek vegyiiltek. Mint Hermann tûringiai ôrgrôf fîânak
jegyese, mâr négyéves korâban Wartburgba kerûlt, hogy a kor
szokâsa szerint leendô vôlegényével egyûtt nevelôdjék
fel. A hirtelen kôrnyezetvâltozâs igen mély nyomot hagyott
lelkében, hiszen szûleinek, testvéreinek, jâtszôpajtâsainak
szeretô kôrébôl egyszerre idegen emberek kôzé jutott, akik
kôzûl a legtôbb bizalmatlansâggal, sôt alig leplezett ellen-
szenwel fogadta. Nem kevésbé idegenûl hatott râ a grôfi udvar
âllandô dinomdânomja is. A kis kirâlylâny nehezen talâlta
bele magât ebbe a zajos kôrnyezetbe. Idegennek, elhagyott-
nak érezte magât Wartburgban. Édesanyja szôrnyû halâlâ-
nak hîre (emlékszûnk a Bânk bânbôl) még jobban megren-
dîtette és teljesen magâba vonulâsra kényszeritette (I2I3-ban,
hatéves korâban). Egyetlen vigasza az imâdsâg volt. Késôbb
helyzete enyhûlt, kûlônôsen I22I ôta, amikor tizenhârom
éves korâban fényes eskûvô keretében férjhez ment Lajos
ôrgrôfhoz. Az eskûvôt a harmonikus egyiittélés boldog évei
kôvették. Flatodik esztendeje élte mâr boldog éveit, amikor
egy rettenetes megprôbâltatâs hozta elébe az îrâs szavait:
"Akit szeret az Ûr, azt megfenyîti". Férje 1227 nyarân Olasz-



orszâgba induit, hogy II. Frigyes csâszâr oldalân részt vegyen a
tervezett keresztes hadjâratban. Mielôtt azonban még hajôra
szâllhatott voina, az olasz fôldôn fellépô sûlyos jârvâny âldo-
zatâul esett. Erzsébet szinte eszét vesztette a szôrnyû fâjda-
lomtôl. Hetek teltek bele, amig valamennyire ôssze tudta
magât szedni. És ime, még jôformân fel sem szâradtak kôny-
nyei, maris ûjabb szenvedés, az otthontalansâg kinja szakadt
râ. Sôgorai ugyanis mindjârt férje halâla utân olyan brutâlis
kîméletlenséggel léptek fel vele szemben, hogy jobbnak lât-
ta, ha Wartburg helyett egy kis falucskâban hûzza mcg ma
gât. Itt azonban senki sem merte befogadni. Vcgiilis egy
rozzant ôlban volt kénytelen menedéket keresni 3 kis gyer-
mekével. De akkor mâr mindenestôl felûlemelkedett megint
Isten szeretetének teljes magaslatâra. Az Udvozîiôrc gondolt,
akinek szintén nem volt belye Betlehemben, ezért istâllôban
jôtt a vilâgra. És késôbb sem volt hova lehajtania fejét. Reg-
gel egyedûl a ferences barâtok templomâba sietctt, hogy
"Te Deum"-ot, hâlaadâst énekeltessen veluk. Hôsiesen âllotta
a harcot akkor is, amikor gyermekeitôl is meg kellett vâlnia
és mindenkitôl elbagyatva két keze munkâjâval kellett kenye-
rét megkeresnie.

Ennek a méltatlan âllapotnak csak akkor szakadt vége,
amikor férjének bazatért bajtârsai a szent mellé, Erzsébet
mellé âlltak, és rokonait az égbekiâltô igazsâgtalansâg jôvâ-
tételére kényszeritették. Erzsébet igy ismét visszatérhetett
Wartburgba. Mivel azonban a szâmâra rideggé vâlt falak
kôzôtt nem érezte jôl magât, 1228 tavaszân ônszântâbôl
Marburgba vonult. Itt élte le életének utolsô szakaszât. Itt
tartôzkodâsâban mindjobban belekerûlt a ferences mozga-
lom sodrâba és egyre jobban megtanulta, hogy az assisi szent
szemével nézze a vilâgot. Szent Ferenc halâla elôtt kôpenyét
kûldte el neki. S amiôta ezt IX. Gergely pâpâtôl megkapta,
azôta nem kellett neki II. Frigyes csâszâr koronâja sem, ami
kor az megkérte kezét, és német-rômai csâszârnévâ akarta
tenni. Ott maradt a marburgi szegényhâzban, amelyet maga
alapîtott; ott szolgâlt és ott hait meg 1231 november 17-én.
Még halâla alkalmâval is — ezt egy legtijabb kônyvben ol-
vastam — ott ult két szegény, nagyon beteg gyermek az âgyâ-
nâl és sîrtak. Mind a kettô nagyon beteg volt, mind a kettô —
mondjuk meg ôszintén, ez a helyzet — rûhes volt. S abban
az idôben ettôl borzasztôan féltek. Senki nem tôrôdôtt velûk,
niint a mi Erzsébetûnk. Erre is buszkék lehetûnk.



Hârom év mûlva — 1231 utân — kiemelték sîrjâbôl, a
hét vâlasztô fejedelem vitte koporsôjât és II. Frigyes râtette
koporsôjâra azt a koronât, amelyet Erzsébet korâbban nem
fogadott el tôle.

A magyar egyhâznak alig van mâs emléke Szent Erzsé-
bettôl, mint egy darab szâraz fa a nyoszolyâjâbôl az eszter-
gomi székesegyhâz kincstârâban. És valamennyien azért
imâdkozunk, hogy bârcsak virâgoznék ki Szent Erzsébet 700
éves emlékének szâraz fâja Szent Erzsébet eszméinek kôve-
tésében. És bar éledne fel bennûnk, valamennyiûnkben az
ô szelleme; a gyakorlati hit, amely az égbe néz és ugyanak-
kor nemcsak lât, de tesz is.

Kedves Testvéreim! Ûgy gondoltam, hogy ezt a Magyar
Talâlkozôt jobban nem lehet befejezni, mint Szent Erzsébet-
rôl szôlô elmélkedéssel. Hiâba van âdvent elsô vasârnapja
(és talân néhâny paptestvérem azt mondja, hogy nekem
âdventrôl kellett voina ma beszélnem), én azt hiszem, hogy
Szent Erzsébetrôl sokkai fontosabb volt beszélnûnk, elmél-
kednûnk és ûjra elmélkednûnk.

Kôszônôm, hogy meghallgattak. A jô Isten âldâsa legyen
kedves mindnyâjukon és mindnyâjunkon.

Protestâns istentisztelet

A katolikus fôpapi szentmisével pârhuzamosan nt. Bertalan
Imre réf. lelkész protestâns istentiszteletet és igehirdetést
tartott, amelyen ugyancsak sokan vettek részt. Befejezésûl
a magyar himnuszt énekelték el.

Az Arpdd Akadémia XX. kôzgyûlése

Flôridn Tibor elnôk megnyitôja utân Fûry Lajos volt
elnôk mondott ûnnepi megemlékezést, majd Somogyt Ferenc
fôtitkâr tett ôsszefoglalô jelentést és mutatta be a megjelent
tagokat. Zârôszôt Nddas Jdnos, az Igazgatô Tanâcs elnôke
mondott.

A Vildgkongresszus zdrô ûlése

A Szabadvilâgi Magyarok IV. Vilâgkongresszusânak
ûnnepélyes zârô ûlése délelôtt II ôrakor kezdôdôtt. Ezen a
bizottsâgok elnôkei tettek jelentést. A hatârozatok ismerte-
tése utân zârônyilatkozat szôvegezésére kerûlt sor.



Bardtî bûcsûest

Miutân a Vilâgkongresszus, valamint a XXV. Magyar
Kongresszus tôbb tagja éjszakâra is Clevelandbcn maradt,
a rendezôség târsasvacsora utân barâti bûcsûesirôl gondos-
kodott, amelyen kellemes szôrakozâsra és barâti eszmecse-
rére nyilt alkalom.

A KETTÔS KONGRESSZUS IDEJÉN

Négy napon ât Cleveland belvârosâban mindenfclé magyar
szôt lehetett hallani. A vâroshâzân az amerikai lobogô mel-
lett — Voinovich V. George polgârmester intézkedésére —
magyar zâszlôt lengetett a szél. Kossuth Lajos, Petôfi Sândor
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Balrôl jobbra: Szabadkai Sdndor, Keviczky Kdlmdn és Erdey Sdndor a Vildg-
kongresszus koszoTÛjdnak elhelyezése utdn a Kossuth-szobor elôtt

Borbds Kdrolyfelvétele.



és Mindszenty Jôzsef biboros szobrâra, valamint a kôzeli North
Olmsted temetôjében épûlô magyar hôsi emlékmûre a Vilâg-
kongresszus egy-egy kiildôttsége koszorut helyezett.

A clevelandi rendezôség nemcsak a napirend gondos
elôkészîtése és zavartalan lebonyolîtâsa, hanem a vendégek
ûtbaigazîtâsa, egyéni kényelmének biztosîtâsa érdekében is
mindent megtett, kitûnô munkât végzett. A kôzponti tit-
kârsâg fâradhatatlan lelkesedéssel végezte sokszor nehéz
munkâjât és minden kérdést megoldott.

A két kongresszus minden tagja és vendége magyarsâ-
gâban megerôsodôtten térhetett haza, hogy ebben mâsokat
is meggyôzôen megerôsithessen és a Szabadvilâgi Magyarok
V. Vilâgkongresszusân ûjabb talâlkozâsra ôsztônôzhessen.
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A vildgkongresszus legtôbb kitûntetéssel ékesûett tagja,
vitéz Nemes Nagy Kdlmdn Makk Évafestômûvésszel.

Makk Imre felvétele.



MAGYAR OKTATAS KANADÂBAN

Dr. xntéz Ormayjôz^efné {Toronto, Ont., Kanada):

A MAGYAR KÔZÉPISKOLAI OKTATÂS
SZUKSÉGESSÉGE ÉSZAK-AMERIKÂBAN

Tizenkét éve vagyok a torontôi magyar kôzépiskolai
"crédit" tanfolyam tanâra. Most egyrészt be szeretnék szâ-
molni arrôl a tanîtâsrôl, amelyet ebben a minôségemben
végzek, mâsrészt pedig meg akarom vilâgîtani az ilyen jel-
legû oktatâs âltalânos szûkségességét.

A torontôi magyar kôzépfokû oktatâst a Helikon Tdrsasdg
kezdeményezte, ez az iskola azonban mâr 1972 ôszén âtala-
kult "credit-tanfolyamok"-kâ, amelyeket kérésûnkre a torontôi
Board of Education inditott el. A tanârokat, illetôleg a ta-
nîtâs ôrâinak hivatalosan megâllapîtott dîjait ez a Board fizeti.

A Helikon Târsasâg tâmogatâsâra azonban tovâbbra
is szûkség volt. Dr. Mester Fiore vezetésével a Helikon Iskola-
bizottsâga gondoskodott minden tanévben a szûkséges kôny-
vekrôl, évzârô ûnnepélyek megrendezésérôl és jutalomdijak-
rôl a tanulôknak. Tanîtâsunkat az évek folyamân kùlôn-
bôzô iskolâkban tartottuk. Hét éve a Central High School
of Commerce esti tagozatâhoz tartozunk, bar ôrâinkat
kivételesen délutân 4.45-tôl 7.45-ig tartjuk, hogy tanulôink
a vâros kûlônbôzô részeibôl beérkezhessenek. îgy oktôbertôl
mâjus végéig heti hârom ôrât tanîtunk osztâlyonként. Ezért
a tanulô egy "credit"-et kap, amit iskolânk igazgatôja hiva
talosan tovâbbit a tanulô rendes iskolâjânak, igy az beszâ-
mit a tanulô bizonyîtvânyâba és a 13-as magyar crédit
egyetemi felvételre is alkalmas.

Tanfolyamaink tanulôinak szâma osztâlyonként kb. 15,
négy osztâlyunk létszâma kb. 60 kôrûl van. Évek ôta kb.
ennyi tanulôt tanîtunk évente. Legtôbb tanulônk folytatja
tanulmânyait az egyetemen vagy mâs szakiskolâban. Hallot-
tam egyiktôl-mâsiktôl, hogy a magyar tanfolyamon tanî-
tott esszé-îrâs vagy mâs anyag segîtségukre volt az egyete
men. Sohasem hallottam olyan panaszt, hogy a magyar-
tanulâs miatt valaki lemaradt volna; sôt, a tanulô âtlagâ-
nak kiszâmîtâsânâl a jô magyar jegy sokat seglthet.



A tanfolyamok anyagât, amit a Ministry of Education
jôvâhagyott, kollegâmmal, Hegedûs Istvânnal âllitottuk
ôssze. A nyelvtanon és irodalmon kivul tôrténelmet is tanl-
tunk, hiszen a magyar irodalom annyira ôsszefonôdik tôrté-
nelmûnkkel, hogy az utôbbi nélkûl nem is lehet igazân jôl
tanîtani. Célunk magyar nyelvûnk irodalmi szintû âtadâsân
kîvûl a tanulôk magyar nemzeti ôntudatânak fejlesztése.
Magyar nemzetûnk irânt, amely olyan fontes és âldozatos
szerepet jâtszott a vilâg tôrténelmében, kônnyû és természe-
tes a szeretetet és bûszkeséget felébreszteni. Tanîtjuk ezeken
kîvûl a magyar emigrâciô tôrténetét is Kanadâban és sûlyt
fektetûnk hâlânk érzékeltetésére befogadô hazânk irânt.
Legtôbb tanulônk mâr jârt hét-nyolc évet hétvégi magyar
elemibe a Szent Erzsébet egyhâzkozséghez vagy a Magyar
Hâz iskolâjâba. Azok szâmâra, akik a magyar îrâs-olvasâs
tanulâsât nâlunk kezdik, kûlôn tananyagrôl és foglalkozta-
tâsrôl gondoskodunk.

Magyar kultûrânkat a szorosan vett iskolai tardtâson kîvûl
még versek és szîndarabok betanîtâsâval is igyekszûnk ât-
adni az itt felnôvô magyar ifjûsâgnak. A szindarabokban
valô szereplést kûlônôsen élvezik fiataljaink; ilyen szereplésre
visszajârnak még egyetemista korukban is. Az évek folyamân
évzârô mûsorainkon kîvûl ôt nagyobb szîndarabot adtunk
elô olyan neves îrôktôl, mint Kisfaludy Kâroly, Môricz
Zsigmond, Zilahy Lajos és Herczeg Ferenc. Ifjûsâgunk be-
leéli magât a szerepekbe és a régi magyar élet megelevene-
dik âltaluk a szinpadon, magyar nyelvûnk tisztân cseng az
ajkukon, mint ahogy errôl esetenként tôbb szâz fônyi kôzôn-
ségûnk tanûskodhatna.

A kûlfoldon felnôvô magyar ifjûsâg szâmâra rendkîvûl
fontosnak tartom a kôzépiskolai oktatâst. Természetesen a
szûlôi hâz és az elemi fokû oktatâs adja meg az alapot ahhoz,
hogy ifjûsâgunkat valôban kôzépfokon oktathassuk magyar
nyelvûnkre és kultûrânkra. Bârmennyire elismerésre méltôk
a cserkészek ûgynevezett érettségd tanfolyamai (hozzâ kell
tennem, hogy én nagy tisztelôje vagyok az emigrâciô magyar
cserkészetének), pâr hetes vagy pâr hônapos oktatâsuk ilyen
célbôl nem elégséges. Tapasztalatbôl tudom, hogy a tanulôk
csak akkor tanulnak igazân jôl, ha munkâjuk eredményé-
nek elismerését lâthatjâk bizonyîtvânyukban. Aztân példâul
nemcsak az a fontos, hogy ôk fel tudjanak sorolni néhânyat
kirâlyaink kôzûl vagy pâr fontos eseményt tôrténelmûnkbôl,



hanem az is, hogy képesek legyenek nyelvùnket irodalmi fo-
kon olyan szôkinccsel hasznâlni, ami megfelel kôzépiskolâs
angol nyelvkészségûknek. Ebben a korban a fiatalok az
eszmékre is nagyon fogékonyak. Erzékeltetni lehet velûk
példâul azt a nagy igazsâgtalansâgot, ami minket Trianon
âltal vagy 1956-ban ért, ha ezekrôl a kérdésekrôl sajât maguk
irnak esszét. Ha a tanâr kiemeli mûltunkbôl azokat a ténye-
ket, amikre joggal lehetûnk bûszkék, ôk ezt megértik és ma-
gukévâ teszik. Ha a tanârok sûlyt fektetnek arra, hogy olyan
dolgozatokat irassanak, ami kôzôs megbeszélést kivân a szû-
lôkkel, a magyar szûlôk élményeit kôzelebb hozhatjuk az itt
felnôvô ifjûsâghoz, ami nagyobb megértést eredményezhet
a sok kûzdelmen âtment szûlôk irânt. Egyszôval az a négy
év, 14 éves kortôl 18-ig, ami itt a kôzépiskolâs korba esik, a
legjobban kihasznâlhatô arra, hogy megprôbâljuk magyar-
sâgunkat, magyar lelkûnket és gondolkozâsmôdunkat ât-
adni itt felnôvô gyerekeinknek. Kanadâban erre van bôven
lehetôség, sajnos viszont, hogy a magyar emigrâciô ezt nem
hasznâlja ki eléggé. Az Egyesûlt Âllamokban folyô magyar
oktatâs tekintetében tâjékozatlan vagyok, bâr hallottam,
hogy 1958 ôta dr. Papp Gàbor, 1985 ôta pedig Bogdrdy Imre
vezetésével Clevelandben elismerésre méltô elemi iskolai
magyar oktatâs folyt és folytatôdik, sôt ezt 1967 ôta magyar
érettségi vizsgâra elôkészîtô kôzépfokû tanfolyamok is kiegészî-
tik, amelyek tantârgyanként egy-egy tanéven, ôsszesen tehât
hârom teljes tanéven ât tartanak, mégis azt kell gondolnom,
hogy a magyar emigrâciô sûlyos mulasztâst kôvetett el, amikor
nem helyezett nagyobb sûlyt a kôzépiskolai magyar oktatâs ki-
fejlesztésére. Miért ne lehetett volna példâul itt is egy Burg
Kastl-szerû intézetet vagyis magâniskolât létrehozni? Az emlî-
tett intézet Németorszâgban nagyon messze van ide és nagyon
kôltséges gyerekeinket ott neveltetni. Nem tudom, tôrténtek-e
lépések ilyen intézmény létrehozâsâra itt, Észak-Amerikâban
és ha igen, mik voltak az akadâlyok. Tudom azt, hogy
egyetemi fokon van magyar tanîtâs tôbb helyen is és hogy a
torontôi tanszék létrehozâsa ûgyében a magyarsâg ôriâsi
anyagi âldozatot hozott. Pedig torontôi egyetemi "credit"-et
csak az hasznâlhat, aki erre az egyetemre bejutott és csak az
ér râ ilyesmivel foglalkozni, akinek a nyelvtudâs diplomâ-
jâba illik.

Nem hiszem, hogy elfogult lennék, amikor a magyar
kôzépiskolai oktatâs fontossâgât hangsûlyozom megfelelô.



hazafias beâllîtottsâgni tanârok ûtjân. Gyakran olvashatunk
magyar emigrâns lapjainkban arrôl, hogy otthon ma nincs
igazi tôrténelemtanîtâs és ha van is, az marxista vonalû. Az
îrôk és olvasôk joggal felhâborodnak ezen. Magyarnak le-
het szùletni, de magyarnak nevelkedni is kell ahhoz, hogy
valaki érezze a haza fontossâgât, egyiitt érezzen vele és ha
kell, âldozatot is hozzon érte.

Mi bûszkén szoktuk emlegetni, hogy politikai emigrâciô-
ban vagyunk és nem gazdasâgiban, akik csak a nagyobb jô-
lét kedvéért jôttûnk ide. Azt âllîtjuk mag^nkrôl, hogy nem
tudunk lemondani igaz magyar eszméinkrôl, azért jôttiink
ide, Észak-Amerikâba. Ha igazân értékeljûk magyar érzése-
inket és gondolkodâsmôdunkat, miért nem kôvetiink el min-
dent, hogy ezt minél jobban âtadhassuk gyermekeinknek?
Miért nem igyekszûnk pl. tôbb magyar kôzépiskolai oktatâst
kifejleszteni?

Elôadâsomnak az volt a célja, hogy felrâzza a kôzômbô-
seket és a magyar emigrâciô kôztudatâba vigye a magyar
kôzépiskolai oktatâs szùkségességét. Elérkezett a 24. ôra, de
talân még mindig nem lenne késô az emigrâciô lelki és anyagi
erejét ennek a kérdésnek megoldâsâra forditani.

Az az emigrâciô, amelyik ugyan eredetének megfelelô
kôzôsségben igyekszik élni az egyhâzak és magyar târsasâgok
keretein beliil, de amelyik nem gondoskodik ifjûsâgunk igaz
magyarrâ valô nevelésérôl, homokra épiti intézményeit, mert
nem gondoskodik munkâjânak folytatâsârôl a jôvôben. Hâlâs
lennék, ha tâjékoztatâst kapnék a magyar iskolaûgyrôl a
vilâg minden részérôl és ha segîthetnénk egymâst.

Mester B. Fiore dr. (Toronto, Ont., Kanada):

KÉTNYELVÛ ÉS KÉTKULTÛRÂJÛ NEVELÉS
KANADÂBAN

A 118 éves kanadai nemzetiségi kultûrpolitika tôrténe-
tében nagyjâbôl hârom szakasz kûlônbôztethetô meg:

1. A szâzad eleji teljes liberalizmus szakasza, amely mun-
kanélkûliségre vezetô zûrzavart okozott (10 tanulô esetén
csupân a nemzetiségi nyelven folyt a tamtâs).

2. Az angol, illetve francia kultûrâhoz valô alkalmaz-
kodâs megkîvânâsa, a beolvadâs (az elsô vilâghâborûtôl a
60-as évekig).



3. Az 1971-ben kimondott "multikulturâlis" âllampolitika
korszaka, amelyben a tôbbkultûrâjûsâg ("diversity" tôbb mint
60 nemzetiséggel) a kanadai nemzeti mivolt tartozéka. A je-
lenlegi multikulturâlis Kanadâban mâr egyik nemzeti kul-
tûra sem élvezhet elônyt a tôbbivel szemben. Ez egyûttal azt
is jelenti, hogy a kûlônbôzô nemzetiségû egyének a nemzeti-
ségi csoport létszâma, sûlya, lâthatôsâga szerint jutnak majd
vezetô és egyéb âllâsokhoz és befolyâshoz. Ûjfajta nemzeti-
ségi (etnikus) osztâlytagozôdâsrôl (ethclass) lehet beszélni.

1962-ben Pearson miniszterelnok a francia-angol kul-
turâlis kérdések rendezésére bizottsâgot hozott létre. A bi-
zottsâg hétéves munkâja végiilis 16 ajânlâssal (recommenda-
tion-nel) fejezôdôtt be, amely ma is érvényes elôîrâsokat
tartalmaz mindegyik nemzetiségi kultûra, sajtô, râdiô, mû-
vészet és iskolai oktatâs jogi és anyagi tâmogatâsâra. Mind-
azok a multikulturâlis programok, "gTant"-ek és mâs tâmo-
gatâsok, amelyeket magyar iskolâink és egyéb szervezeteink
kapnak, ezen a 16 ajânlâson alapulnak (1 ).

Kanadâban ma hâromféle tîpusban folyik a kétnyelvû
oktatâs:

1. Van 50-50 %-os nappali iskolai tanîtâs. Ez elsôsorban
angol-francia viszonylatban âll fenn; nemzetiségi nappali
iskolâik vannak azonban az ukrânoknak, zsidôknak, kînai-
aknak, araboknak, németeknek, gorôg ortodoxoknak, ôr-
ményeknek is. Az 1985-ôs kiértékelés szerint ezek az iskolâk
igen komoly eredménnyel mûkôdnek, de tanulôhiânnyal
kûszkodnek.

2. A nemzetiségi nyelvet a nappali iskolâkban az ûn.
"Héritage" program keretében tanîtjâk. A kûlônbôzô élet-
korû tanulôkat egy csoportba veszik. Torontôban, illetve
Ontariôban 1982-ben 49 nyelvet tanîtottak.

3. A kormâny âltal a tanulôk létszâma alapjân fizetett
iskolai, egyesûleti vagy egyhâzi — ûn. félnapos — iskolâk
hétvégeken vagy este mûkôdnek. Ezek a félnapos iskolâk,
amelyeknek az a céljuk, hogy a teljes kulturâlis ôrôkséget ât-
adjâk, kûlônôsen bevâlnak. Aboi az egyesûletek és egybâzak
"grant"-et kértek és kaptak, ott, mint pl. Torontôban, ma-
gas szintû rendszeres nevelés-oktatâs jôtt létre.

Az ajânlâsokat megalapozô felmérések szerint a magyar-
sâg angol, illetve francia alkalmazkodâsa feltûnô. Az 1975-ôs



statisztika szerint azt a kultûraveszteséget, amelyhez mâs
nemzetiségnek legalâbb 5 évre van szûksége, a magyarok mâr
1-2 év alatt felmutatjâk. Az 1981-es kimutatâs alapjân 144.000
magyar kôzûl 28.000 él vegyes hâzassâgban. O'Bryan kônyve
szerint a magyar kôzôsségnek szembe kell néznie azzal a le-
hetôséggel, hogy mint kiilônâllô nemzetiség, a belâthatô jôvôn
belûl eltûnik (2). A torontôi Helikon bâljân a jelenlegi kor-
mâny egyik képviselôje is azt mondta, hogy a mi alkalmaz-
kodô képességiink hâtrâny ("your adaptability is a handicap").

A nemzetiségi nyelv és kultûra kônnyebben tûnik el a
vârosokban, mint a mezôgazdasâgi vidékeken. Mig a nyugati
préri vidéken tôbb nemzedék ôta él a magyar anyanyelv, a
nyugat-kanadai Vancouverben a magyar, mint anyanyelv,
mâr egy nemzedék alatt elvész, sôt, a tdbbgyermekes csalâ-
dokban a harmadik és negyedik gyermek mâr egyâltalân nem
tanul meg magyarul. Ismét azt talâljuk, hogy a magyar nyelv
mâr egy nemzedék alatt is elvész, mîg a tôbbi népcsoportnâl
ez âltalâban hârom nemzedékbe telik (3).

A Kanadâban hivatalos "multikulturâlis hipotézis" szerint,
amelyet rengeteg kutatâssal tâmasztanak alâ, a jô âllampol-
gâri beilleszkedés és a nemzetiségi biztonsâg és ôntudat egye-
nes arânyban âll egymâssal. Ennek a felfogâsnak megfele-
lôen 1984-ben a torontôi neveléstudomânyi egyetemen (OISE)
a modem nyelvi tanârképzô osztâlyon kûlôn intézetet, "Na
tional Héritage Research Unit"-ot hoztak létre, ahol kutatâs
és kiképzés folyik. A nemzetiségi nyelv tanîtâsâra kûlôn kikép-
zést lehet szerezni. Az angol-francia kétnyelvûséggel kapcso-
latos sok évtizedes kutatâsokat most a nemzetiségi nyelvekre
irânyulô tovâbbi kutatâsok egészîtik ki.

Legfontosabb kulcstényezônek a motivâciô fenntartâsat,
a kôzôsségtôl jôvô "lélektani tâmogatâst" tartjâk.

Cummint szerint (OISE) minden gyermek kétnyelvû ne-
velésével egyénileg kell foglalkozni. A legkûlônbôzôbb, onta-
riôi és nemzetkôzi (Eurôpa, Hong Kong) vizsgâlatok szerint
a kétnyelvû gyermekek az értelmiségi prôbâkon magasabb
teljesîtményt értek el, mint a csupân egynyelvû tarûtâsban
részesûlô csoportok tagjai (4). Somraty-Stone megâllapitja,
hogy az eredmények âttekintésével és gondos kielemzésével
biztonsâggal lehet âllitani, hogy a kétnyelvû (immerziôs) is-
kolâkban a gyermekek a kûlônbôzô tantârgyakban éppen
olyan magas fokû tudâst értek el és angol nyelvtudâsuk is



éppen olyan fokû volt és ûgy fejlôdôtt, mint az egynyelvû an-
gol iskolâkba jârô gyermekeké. Amennyiben pedig a tehet-
séges, az âtlagos képességû és a tanulâsi nehézségekkel kûzdô
gyermekek kétnyelvû tanîtâsât hasonlîtottâk ôssze, kideriilt,
hogy még a gyenge tehetségû gyermekek is ugyanolyan ered-
ményt értek el a kûlônbôzô tantârgyakbôl, mint a velûk
egyenlôen csekélyebb képességû, egynyelvû iskolâba jârô
tanulôk (Ottawa! Neuropszicholôgiai Intézet) (5).

A 16 ajânlat lényeges "grant"-eket és egyéb tâmogatâsokat
îr elô a nemzetiségi kultûrâk fenntartâsâra. Ha ezeket figye-
lembe vesszûk, a jôvô magyar iskolâztatâsa kanadai viszony-
latban megoldâst nyert, és ez a gyermekek szellemi fejlôdé-
sére és késôbbi szociâlis érvényesûlésére is elônyôs lesz.
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III.

AZ ifjûsAg és a kôzépnemzedék
KÔTELESSÉGE

Bodndr Gdbor\ (Garfield, NJ):

BEVEZETÔ GONDOLATOK AZ IFJÛSÂGI ANKÉTHOZ

A mâsodik vilâghâborû borûs idôszakâban Németh Ldszlô,
korânak egyik legnagyobb magyar gondoikodôja, arrôl el-
mélkedett, hogy: minden ember annyira alkotôképes — vagyis
annyit ér —, amennyire az ifjûsâg âbrândjait megvalôsîtja.
Âm ôvta az ifjûsâgot, ne égesse el magât pillanatnyi prob-
lémâkban, a negyvenes évek nem azonosak tôrténelmùnk
reformkorâval. Bar azôta kôzel félévszâzad telt el, Németh
Lâszlô gondolatai ma is idôszerûek.

Korâbban ûgy mondtâk, az ôregeké az elôrelâtâs, a fi-
ataloké az aktualitâs. Âm mind tôbben valljâk Németh té-
telét. Oldjâk meg az idôsebbek a ma kérdéseit. Korunk vi-
szonyaiban ôk jâratosabbak. Kôvetkezésképpen ôk érhetik
el a legkedvezôbb megoldâsokat. A fiatalsâg készûljôn a
holnapra. Ne lobogja ki magât a mâban. Hogy ez komoly
szûkségesség, arra mind tôbb jel mutât.

A "Mozgô Vilâg" (Budapest) 1981 februâri szâmâban
Kôteles Pdl felpanaszolta, hogy az otthoni fiatalsâg jelentôs
része nem érez felelôsséget népe sorsâért. Magyarsâgât csupân
âllapotnak tekinti.

Egy évvel késôbb Jeszenszky Géza tôrténész nyûlt rend-
kivûl tanulsâgosan ugyanehhez a témâhoz. Eejtegetése sze-
rint, bâr a vilâg sorsât mi kôzvetlenûl nem befolyâsolhatjuk,
legfontosabb alaptételûnk a megmaradâs szândéka legyen
(kûlfôldôn is). De hogy becsûletesen szolgâlhassunk, vâllal-
nunk kell a multat és a jelent egyarânt. Csak ûgy lehetiink a
mag^yar jôvendô mesterei. Ezt nem hangsûlyozhatjuk eléggé.
Nemcsak Magyarorszâgon csôkken ugyanis a magyar ôntudat.
Kûlfôldi értelmiségiink kôrében is szomorù tapasztalatokat
szerezhetûnk.

Nemrégiben egy kôzôttûnk felnôtt, és az Egyesûlt Alla-
mokban élô egyetemi tanâr a Budapesten megjelenô "Histôria"
cîmû folyôiratban félrevezetéssel vâdolta a kûlfôldi magyar
szûlôket, tamtôkat, cserkészvezetôket, akik — szerinte — nem



a vaiôsâgot tanîtjâk. Ellenkezôleg, azt eltitkoljâk. A professzor
szerint "fiatal magyarok generâciôi nônek fel abban a hatâro-
zott tévhitben, hogy Magyarorszâg hatârai csak ideiglenesek és
hogy a mai kommunista Magyarorszâg szintén csak csekély je-
lentôségû, ideiglenes jelenség". Allîtâsai tobbszôrôsen hamisak.

Fôld-, néprajz, tôrténelem stb. kônyveink nem az âltala
hivatkozott, "elmûlt idôk" Magyarorszâgât târgyaljâk, de
azt a csodâlatos fôldrajzi és gazdasâgi egységet ismertetik,
amelyben az erdélyi, felvidéki, délvidéki magyarok milliôi
élnek elnyomâs alatt s amit Kârpât-medencének nevez' a tu-
domâny. Ezek a kônyvek arra is megtanîtjâk a kùlfôldi ifjû
magyart, hogy az elszakitott testvérek jogaiért, szabadsâgâért
harcolni nemcsak magyar, de emberi kôtelesség zs. Egyebek-
ben a kônyvekben kôzôlt adatok pontosan ismertetik a mûlt
és jelen hatârokat.

Az ôncsalônak nevezett kûlfôldi magyarsâg fiatalja,
idôsebbje egyiitt emeli fel szavât, "dôrômbôl" ezutân is
azokért, akiket eddig az anyaorszâg magâra bagyott. Teszi
ezt egyrészt becsûletbôl, de azért is, mert nem bagyja ma-
gât félrevezetni.

Sajnâlatosan mindezekkel a kérdésekkel akkor kénysze-
riilunk kûlfôldôn szembenézni, amikor az egri pedagôgiai
fôiskolâra jelentkezett, érettségizett elsôévesek 80%-a
— a fôiskola felmérése szerint! — nem tudta, bol laknak és
milyen nyelven beszélnek a székelyek. Ez mindenesetre erôsen
râcâfol a "tudôs" professzorra. Inkâbb arra mutât, hogy nem
kûlfôldôn, de otthon élnek félrevezetettségben a fiatalok.
A kintiek jobbjai tudatosan készûlnek azokra a feladatokra,
amelyek râjuk, csak râjuk vârnak s amelyeket nekik kell
megoldaniuk.

Németh

valljâk:
Lâszlô ûtmutatâsâra fîgyelve A

"Tartsd magad.
Sors, élet és idô szabad.

S ki vârni érez, vârni tud,
Vârni tud, kinek énje nem hazug
S nem bord ôssze hetet, havat.
Tartsd magad.
Mert most az a leggazdagabb,
Ki vârni érez, vârni tud".



dr. Némethyné KesserûJudit (Ithaca, NY):

A FIATALSÂG ÉS A KÔZÉPNEMZEDÉK KÔTELESSÉGE
ISTEN, HAZA ÉS EMBERTÂRSAI IRÂNT

Vizsolyi Zsuzsi arra kért, hogy a Magyar Cserkész Szô-
vetség szemszôgébôl vilâgîtsam meg ezt a kérdést, kùlônôs-
képpen annak mâsodik részét, a haza irânti kôtelességet.

A téma igen kôzelrôl érint, hiszen ez a hârmas kôteles-
ségkeresés a cserkészet egyik alapvetô tételének szinte szôsze-
rinti megfogalmazâsa. Mâsodik cserkésztôrvényunk igy szôl:
"A cserkész hiven teljesîti kôtelességeit, melyekkel Istennek,
hazâjânak és embertârsainak tartozik". Ez a tôrvény annyira
fontes, hog^ a cserkészfogadalom szôvege kùlôn kiemeli. A
cserkészet programjânak ez mâr Magyarorszâgon is egyik
alapvetô része volt. îgy példâul Trianon utân a cserkészek
minden kiilfôldi ûtjukon tudatosan a magyarsâg képviselôiként
léptek fel. A gôdôllôi jamboreen is Magyarorszâgot mutat-
tuk be a kûlfôldnek. A hazâtôl tâvol, az emigrâciôban aztân

ennek a tôrvénynek kûlônôs sûlya lett.

Az elsô idôkben a haza egyértelmûen Magyarorszâgot
jelentette: hazulrôl, politikai menekûltekként vagy azok
gyermekeiként jôttûnk. A mai cserkész helyzete azonban
mâs. O otthon van egy szabad orszâgban, amely irânt szere-
tetet, hûséget érez. O se nem emigrâns, se nem menekiilt. A
"haza" szâmâra természetszerûen az Amerikai Egyesûlt Alla-
mok, Eranciaorszâg, Argentîna vagy Ausztrâlia. Akarjuk
azonban, hogy e mellett élô kapcsok fûzzék Magyarorszâg-
hoz is, ne csupân szûlei emlékezései. îgy a mai magyar
cserkészet feladata a "haza" fogalmât illetôen megkettôzô-
dôtt: Lojalitâsra nevel mind a befogadô orszâg, mind a ma
gyarsâg irânt. Ezt felmérve, kôzgyûlésûnk 1977-ben kiegé-
szîtette a fogadalom szôvegét, s ma a cserkész, a cserkészve-
zetô arra tesz fogadalmat, hogy "hiven teljesiti kôtelességeit,
melyekkel Istennek, hazâjânak és embertârsainak tartozik és
a magyarsdgot ereje szerint szolgdlja".

Hogyan késziti fel erre a cserkészet a gyermeket? Milyen
ûtravalôt ad a cserkészkorbôl kinôvôfiatalnak?

Elsôsorban a prôbarendszer, vagyis nevelési program
adja a vâlaszt. A kisgyermeknek magyar élményt nyûjtunk
a magyar nyelv, mesevilâg, jâték, dal ûtjân Magyarorszâg



létezésének tudatosîtâsâval. A cserkészkorûak fokozatosan

megismerkednek a magyar néprajz, fôldrajz, tôrténelem
alapjaival. Hogy néhâny példâval éljek; a kiscserkész korû
gyermek ûj magyar szavakat tanul; megismerkedik a magyar
ABC-vel, Magyarorszâg térképével, magyar fôldrajzi mon-
dâkkal, rôvid versekkel, karâcsonyi, hûsvéti ncpszokâsokkal.
Az ûn. "cserkész korû", vagyis 10 éven felûli gyermektôl mâr
tôbbet kîvân a cserkészet. Elsô lépésként megismeri a hun-
magyar mondakôrt, a nemzeti imâdsâgokat, jelvényeket.
Kikutatja csalâdja eredetét. Megismerkedik szùlei, nagyszûlei
szûlôhelyével. Tisztâba jôn a torténelmi Magyarorszâg tâj-
egységeivel. Azok szokâsait, népviseleteit, tançait, énekeit
gyakoroija. Megismeri a nemzeti ûnnepek jelentôségét, a
magyar tôrténelem fontosabb alakjait. Magyar novellâkat,
elbeszéléseket olvas és îgy tovâbb. A cserkészfoglalkozâsok
lényege e mellett, hogy az ismeretanyagot nem csupân tanu-
lâssal adjâk ât, hanem kôzôsségi élményekkel. Az élménye-
ket a cserkészek magyarsâgukkal azonositjâk. îgy az ismere-
tek mélyebbre hatolnak, érzelmi kôtôdéssé vâlnak. Mind-
ennek természetesen elôfeltétele a magyar nyelvtudds, amit
minden cserkésztôl megkîvânunk. Magyar cserkésznevelést
csak magyarul adhatunk.

Mire a cserkész 15-16 éves lesz, magyar tudâsa sokolda-
lûvâ vâlik. Itt mâr a regôs-hagyomânyoktôl kezdve a nagy
magyar mûvészek, tudôsok, sportolôk, felfedezôk alkotâsân
keresztiil a magyar tôrténelem minden mozzanatâval meg
ismerkedik. Ebben a korban a cserkészet mâr âltalânos polgâri
kôtelességeire is felkészîti a fiatalt. A prôbaanyagban ilyen
pontok szerepelnek: mâs népek megbecsûlése; magyar intéz-
mények ismerete és tâmogatâsa, az orszâg âllamkormâny-
zati formâjânak ismerete, idôszerû magyar târgyû témâk,
problémâk kikutatâsa, megvitatâsa. Abogy nô a cserkész,
a cserkészet a magyarsâgélmény egyre cselekvôbb kamatoz-
tatâsât kôveteli tôle. Most mâr a magyarsâg szôszôlôjânak
kell lennie. Tôrténelmi ismeretei alapjân fel kell szôlalnia
az elnyomott magyar kisebbségek ûgyében, meg kell câfolnia
a magyarsâggal kapcsolatos tévbiteket. Reâlis môdon kell
lâtnia a mai magyarorszâgi helyzetet. Fel kell mérnie, hogy
a mai magyar kormâny és annak szervezetei nem a magyar
népet képviselik, hanem csak egy elnyomô hatalom bâbui.

Tudatosan kell képviselnie a magyarsâgot kôrnyezetében;



iskolâban, egyetemen, munkahelyén. Feinôtt, ûn. "oreg-
cserkészek"-tôl cikkeket, magyar érdekû kônyvterjesztést,
levélîrâsi akciôt vâr el a cserkészet, és cselekvô kapcsolatot
emigrâciôs magyar szervezetekkel, hogy egyûttes erôvel dol-
gozzanak a magyar ûgyért.

Természetesen ahhoz, hogy a cserkészet kivitelezhesse
ezt a magyarsâgnevelési programjât, olyan vezetôkre van
szûksége, akik a magyar kultûrâban otthonosak. Aki cser-
készvezetô akar lenni, az magyarsâgismeretbôl is vizsgâzik.
îgy példâul a 14 éves ôrsvezetôjelôltek legalâbb 30 ôrâs
magyarsâgismereti tanfolyamon vesznek részt. Tôrténelmet,
fôldrajzot tanulnak és kis îzelîtôt kapnak a magyar irodalom
néhâny alkotâsâbôl. A tanfolyam végén vizsgât tesznek ah
hoz, hogy az ôrsvezetôképzô tâboron részt vehessenek. A 18
éven felûliek, akik segédtisztek szeretnének lenni, érettségi
vizsgât tesznek a tôrténelem, fôidrajz és magyar irodalom
kôzûl szabadon vâlasztott legalâbb két tantârgybôl. Âltalâ-
ban érettségi elôkészîtô tanfolyamon is részt vesznek, hogy
a megkîvânt anyagot elsajâtîtsâk. Sok esetben az ilyen tan-
folyamok megszervezését és levezetését az egyes vârosok
cserkészvezetôi vagy magyar iskolâi vâllaljâk, akârcsak az
ôrsvezetôi elôkészîtô tanfolyam esetében. Ezenkîvûl maga
a Cserkész Szôvetség is szervez érettségire elôkészîtô tâboro-
kat a vezetôképzô tâborokkal egy idôben. A legmagasabb
cserkészvezetôi fokozat, a cserkésztiszti rang eléréséhez a
Cserkész Szôvetség hârom târgykôrbôl — a magyar tôrténe-
lembôl, a magyar fôld- és néprajzbôl, valamint a magyar
nyelvbôl és irodalombôl — érettségi vizsga letételét kôveteli
meg jelôltjeitôl.

Az elôîrt tâborokon, tanfolyamokon Idviil mâs magyar
mûvelôdési alapot is nyûjt a cserkészet. Elôszôr is a regolést,
regôs tâborokon, aboi a fiatalok a magyar népi értékek min-
den âgâban elmerûlhetnek, s ezâltal is kôzelebb kerûlnek
ahhoz a néphez, amelyikbôl szârmaznak. De ezen tûlmenôen
a Corvina-tâbort nyûjtja, ahol a magyar kulturâlis értéke-
kei elemzik a cserkészek. Célunk, hogy egyarânt otthonossâ
vâljanak mind a Palôcfold népviseletei, mind pedig a székely
nép, avagy Arany Jânos hîres balladâi, Erkel operâi vagy Paâl
Lâszlô tâjképei kôzôtt: hogy a teljes magyar mûveltséget
kapjâk, hogy megismerjék azt a kultûrât, amely nemcsak
versenyképes mâs kultûrâkkal, de gazdagsâgânâl fogva âllandô



szellemi forrâst jelenthet. Aki megérti a magyar kultûrkôrt
és szellemileg hozzâkapcsolôdik, a magyarsâghoz kapcsolôdik.

Az eddig elmondottakbôl lâthatjuk, hogy a Cscrkész
Szôvetség komolyan tôrekszik arra, hogy a fiatalckhan egész
életûkre elûltesse a magyarsâghoz valô tartozâs érzését, a
magyarsâg sorsa irânt a felelôsségtudatot. Azt vârja tôlûk,
hogy amikor kikeriilnek a cserkészkôzôsséghôl, mâs ûtakon
is szôszôlôi legyenek a magyarsâgnak mind magyar kôzôssé-
geken helûl, mind magânemherként. Ennck sok példâjât
lâthatjuk. Cserkészek vagy volt cserkészek tanitanak magyar
iskolâkhan, szerepet vâllalnak mâs magyar intézményekhen,
magyar szellemi kérdésekkel foglalkozô lapot adnak ki, népi
tânccsoportot vezetnek. Amerikai egyetemistâk szâmâra
magyar tankônyvet szerkesztenek, magyar târgyû egyetemi
tanulmânyt vagy tézist îrnak, a kiilfôldi politikai intézmé-
nyeken keresztûl kûzdenek az elnyomott magyarsâg érde-
kéhen. Magyar "lohhy"-t szerveznek, hogy a magyar sérel-
meket Amerika vezetôi kellôképpen meghailjâk. Mindegy,
hogy hol munkâlkodnak. Fontos, hogy amit tesznek, komo
lyan és felelôsségteljesen, kellô ismeretek hirtokâhan és kellô
etikai érzékkel tegyék. Keressék a lehetôséget, hogy a ma
gyar nép érdekéhen munkâlkodjanak. Ezzcl a cserkészet,
mint magyar ifjûsâgi nevelô intézmény, eléri céljât.

FELSZOLALASOK

AZ IFJÛSÂG ÉS A KÔZÉPNEMZEDÉK
ANKÉTJÂN

Globitsné Virdgh Zsuzsanna cserkésztiszt, a clevelandi
regôs csoport vezetôje szerint mai cserkészetûnk feladata ne-
héz. Hogyan nevelûnk emherehh emhert, magyarabb ma-
gyart? Hogyan fejlesztjûk és épîtjûk a magyar haza irânti
szeretetet és magyarsâgot? A kûlfôldôn szûletett, itt felnôtt
fîatal csak a cserkészeten helûl tudja megismerni Magyar-
orszâgot. Cserkészvezetôink még Magyarorszâgon szûlettek
és nevelkedtek, mi mâr itt nôttûnk fel.

A kiscserkész talân még csak azért szereti meg a cserké-
szetet, mert annak keretéhen jâtszik, énekel és magyar ha-
râtokat szerez.

Vezetô korâhan azonhan a cserkész mâr râjôn, hogy a
cserkészet neki nagyon fontos és értékes. Kûlônôsen a magyar



barâti kôr lesz nagyon fontos szâmâra. Râjôn ugyanis arra,
hogy magyar barâtai kûlônbek tôbbi — mondjuk amerikai —
barâtainâl. Ha a cserkész eljutott odâig, hogy magyarnak
vallja magât, akkor mâr nyertùnk valamit. Tud beszélni
magyarsâgârôl és akar valamit tenni érte. Ez az, amire ide-
âlisan tôrekszûnk.

A cserkészet âllandôan foglaikozik azzal a kérdéssel, hogy
mi tôrténik most Magyarorszâgon, miért akadâlyozzâk a
magyarsâg fejlesztését és mint fiatalok, mit tudnak akâr most,
akâr a jôvôben tenni. Nem vitâs, hogy a cserkész nehezen
tudja egyensûlyban tartani amerikai és magyar légkôrét, de
tudja, hogy mind a kettô fontos. Amerikai létkôrébe kôny-
nyebben illeszkedik be és ott kônnyebben tud dolgozni, mert
ismeri azt a kôzôsséget, amelyben keresztény életmôdon él-
het. Mihelyt râjôn, hogy magyarsâgânak nincs hâtrânya,
legyôzi a nehézségeket, mert tudja, hogy a nehéz munkânak
lesz eredménye!

Somogyi Lél szerint nagyon fontos, hogy a jôvôre tervez-
ziink; de ez olyan dolog, amit senki sem szeret nagyon meg-
tenni. Mindenki csak a maga életére vonatkozôan szeret ter-
veket szôni.

Sokat beszélûnk a lehetôségekrôl, de gyakran pesszimiz-
mus jellemez bennûnket. Csak a cserkészek azok, akik mâ-
sokhoz képest tôbbet és optimizmussal terveznek. A tervezés
komplikâlt, mert az ember fél tudni, hogy mi lesz vele a jô
vôben. De valôjâban mégsem olyan nehéz, mint elôszôr lât-
juk, csak el kell kezdeni és lépésrôl lépésre haladni kell vele.
Célokat kell kitûzni és azokat tervszerûen meg kell valôsitani.

Nekûnk egyik legfontosabb célunk nem lehet mas, mint
magyar nyelvûnk és ôntudatunk megôrzése.

Dr. Ludânyiné Nddas Julianna szerint a magyar nyelv
megôrzése szempontjâbôl elengedhetetlen, hogy a gyerek elsô
nyelve, anyanyelve a magyar legyen. Otthon szûleivel magya-
rul beszéljen. Amikor kimegy jâtszani pajtâsaival, ûgyis ha-
mar megtanulja az angol vagy mas nyelvet. Van sok gyermek-
kônyv, lemez, hangszalag magyar nyelven. Meséljûnk, olvas-
sunk magyarul a gyermeknek.

Hatéves korâtôl a gyermek mâs nyelven foglaikozik. Lénye-
ges, hogy amikor mâs nyelven tanul Irni, olvasni az iskolâban,
mâr akkor tanîtsuk magyarul is îrni, olvasni. Az olvasâs



nagyon fontos. Fontos, hogy mâs magyarul beszclô fiatallal
legyenegyûtt — példâul a cserkészetben. A gyerek szlvesebben
és lelkesebben foglalkozik magyarul, ha lâtja, hogy mâs gyerek
is beszél, îr, olvas magyarul. Fontos a barâti kôrbk kiépîtése is.

A sziilôk vegyenek részt a gyermek 'magyar' foglalkozâsâ-
ban. Ne csak a cserkészetre vagy templomi foglalkozâsra vi-
gyék el, hanem maguk is prôbâijanak segiteni a gyermek ma
gyar foglalkoztatâsâban részt venni. Fontosak az ifjûsâgi ta-
lâlkozôk, nyâri tâborok, és csalâdi kôrben a lâtogatâsok
Magyarorszâgra. Magyar nyelvtanîtâs folyik mâr néhâny
egyetemen is, amiért "credit"-et lehet kapni.

Jôkay-Ihdsz Kdroly szerint pontosan meg kell fogalmazni
céljainkat. Koncentrâlni kell tartalékainkat, pénzùnket, tehet-
ségvinket. Kôzôsen, jôl megszervezett akciôkban kell részt
vennûnk. A személyeskedést, megalomâniât, feltûnést le
kell kûzdeni.

Amerikaiak vagyunk, de magyarok is. Elôszôr fogjuk meg
az amerikaiakat amerikai, kôzôs témâval, s aztân térjûnk
ât a politikâra. Nem szabad Amerikât szidnunk, mert akkor
mâr rôgtôn elvesztjûk hallgatôinkat. Mi, akik itt szûlettûnk,
itt szereztûk meg okleveleinket, hideg angolszâsz vérrel tud-
juk intézni a magyar iigyeket. Ki kell hasznâlnunk az ame
rikai életben minden alkalmat, hogy magyar barâtokat és
szôvetségeseket szerezzûnk. Legytink jô âllampolgârok, meg-
bîzhatô munkâsok.

Tâmogassuk azokat, akik a magyar igazsâgrôl îrnak,
pl. a "The Wall Street Journal' cikkîrôit. Azoknak az ûjsâ-
goknak, amelyek ilyen cikkeket kôzôlnek, îrjunk tâmogatô
leveleket. Illeszkedjûnk be fontos helyekre. îrjunk cikkeket,
vâlaszokat és rôvid tanulmânyokat. Mindez persze sokkal kôny-
nyebben megy, ha az idôsebbek is tâmogatnak benniinket.

Vajtay Istvân cserkésztiszt, a III. kerulet vezetô tisztje
a "haza" szôt értelmezi. Kiilfôldôn szûlettûnk, de inkâbb
magyarul imâdkozunk. Kûlfôldi szûletésûnk ellenére magyar
érzelmi âllampolgârsâgot ôrokôltûnk. A cserkészet tâplâlja
ezt az érzelmi âllampolgârsâgot. Altalâban azonban a fia-
talsâg energiâja nincs a haza szolgâlatâban. Az érzelmek âltal
fûtôtt lelkesedésnek azonban pârhuzamosnak kell lennie az
ember târgyi kôrûlményeivel. A kôtélmâszâshoz nem elég az
akarat, kôtél is kell. Érzelmeink magyar irânyba hûznak
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bennûnket, de az életiinkbe irânyîthatô kôrûlmények lât-
szôlag mind kùlfôldiek, nem magyar vonâsûak. Mi jobban
értékeljûk szabadsâgunkat, mint az amerikaiak vagy kana-
daiak, mert ismerjûk a rabsâgot. Mi meg tudjuk teremteni
azt az érzelmi hidat, amely a két hazânkat illetô szolgâlatot
képes ôsszekôtni.

Minekûnk két hazânk van! Szûleinktôl ôrôkôltûk az

egyiket, a mâsikban meg szûlettùnk, tanultunk és élûnk. Az
egyik hazâhoz érzelmûnk és nevelésûnk kapcsol bennûnket,
a mâsikhoz szûletési bizonyitvânyunk. Az âltalânos haza
szolgâlatânak céljât mindkét haza elfogadâsâval és ôssze-
illesztésével tudjuk elérni.

Vfgh Zsolt, az Amerikai Magyarok Orszâgos Szôvetsé-
gének igazgatôsâgi elnôke szerint a IV. Vilâgkongresszusra
és a XXV. Magyar Talâlkozôra azért jôttûnk ôssze, hogy
feltôltsûk az akkumulâtorokat, mert amikor hazamegyûnk,
sokan a magânyba kerûlûnk, ahol kûldetésûnk van. Ezt a
kûldetést egyre kevesebben vâllaljuk, pedig sok feladatunk
van. Magyar egyhâzakat, egyesûleteket kell fenntartanunk,
bâr erre is egyre kevesebben leszûnk. Nagyon sok kûlpolitikai
probléma is vâr rânk, ezeket azonban mâr nem értjûk olyan



jôl, mivel régen jôttûnk ki Magyarorszâgrôl. Ezért fontos,
hogy ne vâlasszuk magunkat szigorûan korcsoportokra. A
korosztâlyok teljes skâlâra bontanak bennûnket.

Tôrténelmi mûltunkat otthon azért prôbâljâk eltôrôlni,
mert akinek nincs mûltja, annak nincs jôvôje. Nincsenek
példâk. Nincs Arpâd, Kossuth, Râkôczi, Mindszenty, csak
megalkuvâs van. Mi kint abban a szerencsés helyzetben
vagyunk, hogy a Cserkész Szôvetségen keresztûl olyan irâ-
nyû képzésben részesûlûnk, amilyent otthon szûleinktôl
kaptunk. Mi megismertûk ezeket a nagy embereket. És is-
merjûk a jelenlegi nagy embereket is, a magyarsâg kivâlô ve-
zetôit, és ismerjûk a hazai ellenzéket, a szamizdat-irodal-
mat. Egymâsra tâmaszkodunk. Magyarorszâgon szellemi el-
lenzék alakult, amely foglalkozik a hatâron kivûl élô magya-
rokkal. Gondolataikat megfogalmazzâk nekûnk magyarul
Magyarorszâgon. A szamizdat-irodalmat mi a 'Nemzetôr'-on
s mâs ûton keresztûl ismerjûk, de ha sikerûl azt angol
forditâsban is megjelentetni, akkor az amerikaiak is meg-
tudjâk, mi tôrténik Magyarorszâgon.

Szôcs Géza a budapesti Kultùrfôrum alkalmâval (két
hâzkutatâs utân) ezt irja: "A mesterséges hatârok nem
vâlasztanak el bennûnket. Még akkor sem, ha azokat az
orszâgokat megszûntetik". Mi nem vagyunk kis nép fiai
szellemi magaslatban, abban kis létszâmâhoz arânyîtva felûl-
mûlta ônmagât. A szabad kûlfôldôn mi sokszor megalkuvôk
vagyunk. Magyarorszâgon sokkal merészebben, sokkal ha-
târozottabban ôsszetartanak. Ha talân mi is fokozottabb

mértékben dolgoznânk és hangosabban dôrômbôlnénk, ha
valami tôrténik, otthon is mindjârt tudomâsul vennék.
Mindenesetre szâmîtanak rânk.

Csurka Istvân 1985 jûniusâban Monoron, a szârszôi ta-
lâlkozô hagyomânyât kôvetô megbeszélésen azt mondta:

1956 november 4 utân ebbe a dézsâba hânytak bele min-
dent: vért, hôsi halâlt, munkâstanâcsot, a forradalom gyô-
nyôrû mdmordt, az egyhetes szabadsdg eksztdzisdt, az ôntu-
datot, majd valamivel késôbb az akasztottak ezreit és a bôr-
tônviseltek megveretéseit és megaldztatdsait, s az egészet le-
fôdték felejtéssel. Az alku legfôbb kikôtése ez volt: felejts,
hallgass!... Nemzedékek nôttek fel makacsul hallgatô szûlôk
oldaldn... Uvegesedô szemmel, béndn dit ez a nemzet most



itt Eurôpa kôzepén, a deszka pedig szépen korhad és rothad
alatta. Itt semminek sincs legalitâsa,... 1936 november 4
ôta a magyarsdg nem a sajdt tôrténelmét éli... A magyar
lélekben minden érvénytelenné vdlt. A viddm barakkban
nihilistdk vigadoznak... Kis kôzôsségek, kevesek szwébôl
kisugdrzô jôakaratok mdr jobban dt tudjdk hatni ezt a
merevségébôl lassan kigyôgyulô népet. Taldn arrôl van szô,
hogy a mai magyarsdg ezzel a nagy tdrténelmi forduldsd-
val az eddigi hdtranézô, mûltba meredô voltdbôl most mint-
ha egy elôre fordulô testhelyzetet vett volna fol — de ez még
csak a testhelyzet. Az ûres tekintet még a semmibe réved. A
feladat az, hogy emeljefol a fejét".

Vizsolyi Zsuzsa cserkész segédtiszt, az Amerikai Magyarok
Orszâgos Szôvetsége Ifjûsâgi Bizottsâgânak elnoke, beje-
lenti, hogy jûnius 7-én az Amerikai Magyarok Orszâgos Szô
vetsége révén részt vett a Fehér Hâz tâjékoztatôjân, amelyen
Chaves Linda, a Public Liaison igazgatôja és helyettese,
Kojelis Linus, valamint Dobriansky Paula, a Nemzetbiz-
tonsâgi Tanâcs kelet-eurôpai osztâlyânak igazgatôja, Stiner
Steve, a Nemzetbiztonsâgi Tanâcs nemzetkôzi kapcsolatai-
nak igazgatôja és Buchanan Pat nyûjtott tâjékoztatôt. Dél-
utâni igazgatôsâgi gyûlésûnkôn megâllapîtottuk: nagyon
fontos, hogy Washingtonban magyar iroda legyen. Az iroda
létrehozâsâval kapcsolatos munka mâr korâbban elkezdô-
dôtt.

Tôbben részt vettûnk a magyar cserkészek jubileumi
nagytâborân, aboi a cserkészet kûlfôldi mûkôdésének 40.
évfordulôjât ûnnepelték.

Szeptember 13 és 15 kôzt az AMOSz ifjûsâgi bizottsâga
rendezésében Pittsburgh mellett gyûltûnk ôssze, hogy ta-
pasztalatainkat kicseréljûk. A Pittsburghi Magyar Klub tag-
jai a legnagyobb szeretettel fogadtak bennûnket. A talâlko-
zôn Balogh Sdndor, az AMOSz orszâgos titkâra, Beodray
Fereue, a Cserkész Szôvetségben az ôregcserkészek vezetô
tisztje, dr. Chdszdr Ede, a CsMNB jogtanâcsosa, Gereben
Istvdn, a Kôzôs Kûlûgyi Bizottsâg orszâgos titkâra és Pdsztor
Ldszlô, az AMOSz Intézô Bizottsâgânak elnoke adott elô.
Bôven volt idô eszmecserére, heves vitâkra, meghitt beszél-
getésekre is. Ezen az ôsszejôvetelen jôttûnk râ, hogy mennyi
nemzetkôzi fôrumon kell a magyar ûgyben eljârni, hogy
mi a szamizdat-irodalom és hogy milyen problémâkkal



kûzdenek egyesûleteink. Mindenki érezte, hoçy ez az ôssze-
jôvetel rendldvûl hasznos és tanulsâgos.

Amikor a Wall Street Journal cikket irt arrôi, hogy a
românok az Erdélybe juttatott magyar bibliâkbôl w.c.-pa-
pirt gyârtottak, leveleket îrtunk a szerkesztôségbc. Ugyanezt
tettûk Nagy Imre s mâsok sîrjânak felkutatâsa crdekében is.
Természetesen levelekkel tiltakoztunk az eilcn is, hogy
Româniânak ûjbôl megadjâk a "most favored nation" stâtust.

A jôvôre vonatkozô tervûnk, hogy a Lengyel-Magyar
Szôvetség fiataljaival felvesszùk a kapcsolatot, a szenâtori
vâlasztâsokon aktivan részt veszûnk, magyar fiatalokat igyek-
szûnk elhelyezni a Kongresszusban, bekapcsolôdunk az 1956-
os magyar szabadsâgharc 30. évfordulôjânak elôkészîtésébe,
terjesztjûk s ismertetjûk a magyar szamizdat-irodalmat ma
gyar és angol nyelven. Szorosabban szeretnénk egyiittmû-
kôdni az 'ôreg' cserkészekkel. Magyar târgykôrôkkel foglal-
kozô, angol nyelvû kônyvek elhelyezésérôl kivânunk gondos-
kodni kônyvtârakban és politikusok irodâiban. Utânképzést
akarunk biztosîtani fiatalok szâmâra — havonta egyszer —
irodalmi, tôrténelmi stb. vonatkozâsû elôadâsok és ôssze-

jôvetelek rendezésével, mint ahogy ez a clevelandi Szabad-
egyetem keretében tôrténik.

A mûlt hônapban valakitôl hallottam, hogy testvére azt
mondta neki Magyarorszâgon: "Ne higgyétek, hogy ti vagy-
tok a magyarok. Magyarorszâg a mienk, mi élûnk, szenve-
dûnk itt. Ti csak segîthettek, hogy mi segîtsûnk magunkon".
Ez a mi feladatunk. Wass Albert szerint nem véletlen, hogy
sziileink a vilâg legszabadabb, demokratikus orszâgâba ke-
rûltek. Az Egyesult Âllamoknak van tekintélye, hatalma és
lehetôsége, hogy segîtsen az elnyomott népeken. Itt van
lehetôség a demokratikus folyamatokon belûl az épitô, sza-
bad és tanîtô munkâra. Melyik orszâgnak van olyan csodâ-
latosan megfogalmazott, kigondolt és minden korszaknak
megfelelô alkotmânya, mint az Egyesult Âllamoknak?

Tollas Tibor keresi az égô mécseseket. Ezek a mécsesek
bol egyenként, bol kis csoportokban, de égnek, és halljâk,
amit a magyarorszâgi fiatalok az 'Istvân, a kirâly' cimû rock-
operâban kérnek; "Segltsetek! Segîtsetek!"

Mi tudâsunk, tehetségûnk szerint megfelelô môdon segi-
tûnk!



CSILLAGHABORU?

Keviczky Kdlmdn (Jackson Heights, NY):

HADUZENET A VILÂGÛRNEK.
— kivonatosan —

Meggyôzôdésem, hogy ma mindenki a "csillaghâborû"-t
emlegeti és abban hisz, mert a két ûrkutatô katonai fôha-
talom ugyanazon a vilâgsajtôn keresztûl a még hiszékeny
tômegeknek és szôvetségeseinek azt igyekszik bizonyîtani,
hogy megsemmisîtô ûrfegyvereit nem egymâs ellen, hanem
csak a béke megvédésére gyârtja oly lâzas ûtemben. De ha
nem egymâs ellen fegyverkeziink, akkor vajon ki és bol van
az az ellenség a vilâgon, amelyik veszélyezteti vagy veszélyez-
tetheti akâr Amerika, akâr a Szovjetuniô békéjét és biz-
tonsâgât?

A CIA (Central Intelligence Agency) 1952-ben kelt és 25
évvel késôbb a nyilvânossâg szâmâra feloldott "titkos" em-
lékiratânak ismeretében azonban senkit sem kell kûlôn
'^^Sgyôznôm arrôl, hogy az UFO-k (Unidentified Flying
Objects), helyesebben talân a galaktikus hatalmak ûrhajô-
egységei, a XX. szâzad félelmetes valôsâgai. Ezt igazolja a
két vilâghatalom genfi csûcsértekezlete, amelyen a fôldi
atomfegyverek gyârtâsânak korlâtozâsa ellenében a vilâg-
ûrben félelmes stratégiai fegyverek stabilitâsânak kôzôs és
tovâbbi fejlesztésében âllapodtak meg. Arra a kérdésre,
hogy ki és mi ellen, a feleletet McArthur Douglasnak az a
jelentése adja meg, amelyet a Pentagon a Freedom of In
formation Act ellenére a mai napig sem oldott fel a kôte-
lezô titoktartâs alôl. McArthur mâr az 50-es években tisz-
tân lâtta az UFO-erôkkel kapcsolatos nemzetkôzi biztonsâ-
gi problémâkat, a ma csillaghâborûjât. 1955-ben, majd
1962-ben mâjus 12-én West Point-on a katonai akadémiân
kôtelességszerûen figyelmeztette a vilâgot: "Az ûrtudomâny
és technolôgia rohamos fejlôdése harmadik vilâghâborû
felé sodorja az emberiséget, amelynek, hogy tûlélését bizto-
sîtsa, kôzôs frontot kell alakîtania az idegen égitestek bal-
jôslatû erôivel szemben".

Tények bizonyîtjâk, hogy McArthur meglâtâsa helyes



volt. A 'London Sunday Dispatch' 1954-ben megjelent cik-
ke szerint Dowding lord, az angol kirâlyi légierô parancs-
noka kijelentette: meggyôzôdése, hogy a szôban forgô "ob-
jektumok" létezô vaiôsâgok, azokat fôldûnk egyeticn orszâga
sem gyârtja. Nincs mâs lehetôség, mint elfogadnunk azt a
feltevést, hogy az UFO-k fôldôn kîviili eredetûek". A Pen-
tagon 1953 januâr 26-ân kelt kiadvânya pedig azt mond-
ja, hogy "a légierô néhâny tagja ûgy véli, azok (ti. az UFO-k)
elôttûnk eddig ismeretlen természeti tùnemények, ha ellen-
ben szemmel lâthatô manôvereik, amelyeket szâmtalan arra
illetékes megfigyelô (a repûlôgépek hajôzô személyzete) je-
lentett, a valôsâgnak megfelelnek, akkor az egyetlen magya-
râzat az interplanetâris eredet".

Reagan elnôk "csillaghâborû"-ja tehât nem 1985 szû-
lôtte, mert az mâr a mâsodik vilâghâborûban kezdôdôtt a
tudomânyban, technolôgiâban, ûrstratégiâban és taktikâ-
ban nâlunk sokkal felsôrendûbb ûn. galaktikus hatalmak
ellen. Ezeknek az ûrhatalmaknak ûrhajô-egységei — elôt-
tiink ismeretlen céllal — katonai nagyhatalmaink és a vi-
lâg ûrhâborûs elôkészûleteinek minden mozzanatât ellen-
ôrzés alatt tartjâk. Fôldi értelemben vett "megsemmisitô
hatâsû rakétâink" velûk szemben olcsô tûzijâtékoknak bizo-
nyultak. Ennek eredménye, hogy az UFO-kérdés, mint a
nemzetek biztonsâgânak és civilizâciônk tûlélésének veszé-
lyesen elhallgatott problémâja, fôként annak mikénti meg-
oldâsa, a genfi szînfalak meghitt barâti légkôrében târgyalô
két vilâghatalom âllamfôje felett még ma is Damoklész
kardjaként lebeg.

Kérdés: honnan jônnek az ûrhajôk? A vâlaszt az ûn.
asztronômiai regiszterek nyilvântartâsâbôl kapjuk meg. Eb-
bôl kideriil, hogy az elsô fényképfelvételt — ûrhajônak mi-
nôsîthetô târgyrôl — Bomlla A José mexicôi csillagâsz 1883
augusztus 12/13-ân készîtette akkor még kezdetleges dagu-
errotyp eljârâssal. Hasonlô megfigyelések, fényképfelvéte-
lek a legutôbbi években is tôrténtek, ezekrôl azonban az
"ûrszakértôk" azt âllitottâk, hogy csupân "csalôka fény-
tûkrôzések" tôrténtek. Arrôl, hogy az ûrhajôk milyen alakûak,
1951 augusztus 31 ôta a fôldgômh legkûlônbôzôbb pontja-
irôl szârmazô megfigyelések és pontos leirâsok szâmolnak be.

Az ûrhajô-tîpusok kûlônfélesége, a lefényképezett és
megfigyelt kozmikus lények ôsszehasonlîtô adatai arra en-
gednek kôvetkeztetést, hogy fôldûnket tôbb ûrhatalom is



ellenôrzi. Egy azonban bizonyos: a "homo sapiens", akâr
fôldi, akâr kozmikus eredetû, mint legmagasabb rendû is-
teni teremtmény, kùllemi, fizikai felépitésében teljesen azo-
nos. Kisebb eltérések csak a kozmikus égitestek planetâris
és klimatikus adottsâgaibôl eredhetnek. Biolôgiai értelem-
ben kétnemû, szellemi és tudomânyos felsôbbrendûség szem-
pontjâbôl azonban a fôldi ember adottsâgait messze felûl-
mûlja. Tôbb orszâgban végbement megfigyelések alapjân
szinte biztosra vehetô, hogy az emberi nem és az âllatvilâg
biolôgiai tanulmânyozâsâra vonatkozôan kimondottan tu
domânyos jellegû UFO-tevékenység folyik.

A mâsodik vilâghâborû két gyôztes vilâghatalma az atom-
erônek és az erdélyi Oberth Hermann dr-t6\ (Nagyszeben,
1894), az ûrhajôzâs és rakétatudomâny atyjâtôl szârmazô
'V'-rakétânak birtokâban a galaktikus erôk kizârôlag meg-
figyelô tevékenységét a nemzetkôzi jogrend szerint légte-
rûnkbe illetéktelenûl behatolô, nem fôldi eredetû, gyanûs
és veszélyesnek tûnô, stratégiai felderitô tevékenységnek
minôsitette, és elhâritâsâra védelmi intézkedéseket fogana-
tositott. A CIA emlékirata szerint az UFO-erôkkel szemben
mâr 1952 szeptemberében "az egész vilâgra kiterjedô meg-
figyelô hâlôzatot létesîtett és a légierô kulcs-tâmaszpont-
jait fegyveres beavatkozâsra utasitotta". A dôntés burkolt
célja az volt: ha az ûrkutatâs terveihez még az ûrhajôzâs
titkait is meg tudnânk szerezni, ez utat nyitna az emberiség
âlma, a vilâgûr meghôdîtâsa felé. îgy tôrtént, hogy 1952-
ben az Fgyesûlt Âllamok és a Szovjetuniô "békés ûrkutatâsa
nagy titokban hadat ûzent a vilâgûrnek és a harc megkez-
dôdôtt. 1952-tôl 1969-ig tôbbszôr megtâmadtâk az UFO-
kat, de mindig eredménytelenûl.

A fôldi hatalmak fegyveres provokâciôjâra az UFO-erôk
elhârîtô védelme hârom izben — elôttûnk ismeretlen bénîtô,
sôt megsemmisîtô hatâsû ûrfegyverekkel — vâlaszolt. Ame-
rika kivâlô tudôsainak (kôztûk a magyar Teller Edének is)
az volt az egyhangû véleménye, hogy "az UFO-erôkkel szem
ben tervezett fegyveres felkészûlés esetén tûlélésûnk lehetô-
ségét feltétlenûl mérlegelnûnk kell". Ennek ellenére a ja-
vaslat szerint "a potenciâlis veszély mérvének megâllapîtâsa
utân legfontosabb, hogy az UFO-erôkkel szemben az ered-
ményes védelemre a legrôvidebb idôn belûl azonos hatâs-
fokû fegyverekre van szûkség". Ez a fegyveres elhâritô vé-



delem sokkai fontosabbnak lâtszik, minthogry magâra az
UFO-problémâra vesztegessûnk idôt".

A két ûrkutatô fôhatalom ôriilt fegyverkezési versenye
az elôbbi javaslattal egy idôben, 1968-ban kezdôdott. 1970-
ben az arizonai Tucson csillagvizsgâlôjânak teleszkôpja mâr
Laser-sugârral lôtte a holdon azt a tùkrôt, amelyet a Pen-
tagon titkos utasîtâsâra 1969 jûlius 20-ân Armstrong és Aldrin,
a két amerikai asztronauta âllîtott fel. (Ez volt a Laser-ûr-
fegyverek elsô titkos kisérlete.) Az UFO-erôk visszaùtése per-
sze nem maradt el. A "tômegirtô és megsemmisîtô" fegyve-
rek gyârtâsa mindkét fôhatalom részérôl fokozôdott, ezért
elkerûlhetetlenné vâlt a SALT I és a SALT II néven ismert

fegyverkezési korlâtozâssal kapcsolatos hosszadalmas târ-
gyalâs. A hâborûs feszûltségek és vâlsâgok az UFO-hatal-
mak ellenôrzését is nôvelte. Az atom-. Laser-, valamint a
modem ûr- és hadi technolôgia kîsérleteinek kôzpontjai fe-
lett hemzsegnek az UFO-k, de a két vilâghatalom sem ma-
rad tétlen, évente 100 katonai mûholdat kiild a vilâgûrbe.
Kôzûliik 85 a Szovjetuniôé, 15 Amerikâé. Az amerikai mû-
hold élettartama azonban 200 nap, a szovjeté csupân 30 nap.
(Mindenki azt mondja, hogy az amerikai mûholdak a moszkvai
Vôrôs-téren a Pravdât olvassâk, ellenben mindenki hallgat
arrôl, hogy a szovjet mûholdak viszont a Time Square-en
a New York Times-ot olvassâk.) Ezzel szemben fôldûnk lé-
giterét naponta 800-900 olyan 'târgy' kôzelîti meg a kûlsô
vilâgûrbôl, amelynek sem rôppâlyâja, sem karakterisztikâja
('behavior'-ja) nem azonosîthatô egyetlen mûbolygôéval sem.

1978 jûliusâban az amerikai UFO-politika tovâbbi szîn-
vallâsra kényszerûlt. Mishould Michael a kûlûgyminiszté-
rium értekezletén megâllapîtotta, hogy "alien from other
solar Systems are a potential threat to us, and we are a po-
tential threat to them". Ugyanakkor Pikis Irvin arra is fî-
gyelmeztette a kormânyt, hogy "nemcsak az UFO-kkal tôr-
ténô talâlkozâsra kell felkészûlnûnk, hanem a potenciâlis
veszély esetére is, mert készûletlenségûnk belâthatatlan kô-
vetkezményeket vonhat maga utân". Amennyiben ugyanis
1952-ben a pânik megelôzésére a CIA âltal javasolt UFO-
politika helyénvalô volt, ma ugyanez a politika — UFO-k
leszâllâsa esetén — vilâgpânik okozôja lehet. (Kétségtelenûl
ilyen "leszâllâs" tôrtént 1980 dec. 27-én, majd 29-rôl 30-ra
virradô éjjel az angliai Woodbridge és Bentwater angol-



Keviczky Kdlmàn (balrôl dll) Aiisztrïa dllamelnôkcnél Bécsben.

amerikai légi tâmaszponton, majd 1982 jûnius 1-én a
baikonuri ûrhajôkilôvô âllomâson.)

A "csillaghâborû" veszélyének elhârîtâsa céljâbôl 1980
januâr 29-én — meghîvâsra — az angol lordok hâzânak
UFO-bizottsâga elôtt a Pentagon okmânyaival bizonyitot-
tam, hogy az UFO-kérdés a nemzetkôzi bizottsâg problémâ-
ja. Javaslatom kôzlését a sajtôban Anglia honvédelmi mi-
nisztere megakadâlyozta. 1981 januârjâban, majd szeptem-
ber 28-ân hasonlô célbôl az Egyesiilt Âllamokhoz nyûjtot-
tam be emlékiratot. A Biztonsâgi Tanâcs és a Fehér Hâz ak-
kori legfelsôbb katonai tanâcsadôja, Schweitzer Robert had-
seregtâbornok azt vâlaszolta: "Az einôk teljesen tâjékozott
arrôl a fenyegetô veszélyrôl, amelyet oly vilâgosan bizonyî-
tott, és minden lehetôt, ami hatalmâban van, elkôvet, hogy
a nemzet biztonsâgât nag^y kôrûltekintéssel és amilyen gyor-
san csak lehetséges, helyreâllîtsa". 1983 folyamân Kanada,
Dânia, Nyugat-Németorszâg, Svédorszâg, Finnorszâg és
Ausztria jôzan meglâtâsû UFO-kutatôi azonos emlékiratok-
kal fordultak kormânyaikhoz. 1983 oktôber 17-én a bécsi
Burgban folytatott megbeszélés végén Kirchschlager Rudolf
âllamelnôk kijelentette: "Itt az ideje, hogy a nagyhatalmak
végre a probléma megoldâsâhoz kezdjenek, mielôtt veszélybe
sodorjâk az emberiséget".

Az igazi veszélyt azonban nem az UFO âllandôan észlel-
hetô ellenôrzése jelenti, hanem a vaiôsâg évtizedes eltitko-
lâsa, népek és orszâgok félrevezetése. A vilâgûr békés ha-
talmai ennek ellenére éberen ôrkôdnek azon, hogy a "homo
sapiens" formâlta fôldi életforma évezredes alaptôrvénye
(azokat, akik nem értenek egyet veled, semmisîtsd meg")



a galaktika ôrôk rendjét és biztonsâgât ne veszélyeztethesse.
Az UFO-erôknek nincs szândékukban fôldûnk megszâllâsa,
de nyugalommal ôrkôdnek felettùnk s ha fôldi nagyhatal-
maink félelmes erôi ûjra hadszîntérré vâltoztatnâk a fôldet
és a kôrnyezô vilâgûrt, a galaktika hatalmi sûlyâval dôntô-
en és idejében csapjanak le, hogy megakadâlyozzâk az âr-
tatlan emberiség és égitestûnk pusztulâsât.

Remélhetôleg fôldûnk népeinek megûjhodô békés ûr-
korszakâban a korâbbi tôrténelem folyamân igazsâgtalanul oly
sokat szenvedett szûkebb hazânk, Magyarorszâg, amely oly sok
tudôst és annyi tudâst adott az ûj vilâgrend felépîtéséhez
(csak az ûrkutatâs atyjât, Oberth Hermannl emlîtem), végre
méltô helyet és illô megbecsûlést kap a béke- és szabadsâg-
szeretô népek nagy csalâdjâban.

Mindenesetre az UFO-kérdést addig kell megoldani,
amîg nem lesz késô.

Megjegyzés: Az elôadâs elhangzâsa utân 5 nappai Reagan
Ronald elnôk a marylandi Fallsonban a kôvetkezô kijelen-
tést tette: "Gorbachev fôtitkârral megbeszéltûk, hogy galak-
tikus lények (UFO-erôk) invâziôja esetén minden fennâllô
ellentétet félreteszûnk orszâgaink kôzôtt, egyesîtjûk ôsszes
katonai erônket, mert mindannyian Isten gyermekei vagyunk
és jogunk van élni a fôldôn". (Nevkf York Post, 4/12/1985.,
Washington Bureau.) A tudôsitâs cime: "Reagan, U.S.and
Soviets against the Galaxy".



DISZVACSORA ES KITÛNTETÉSEK

KOSZONTOK

A két kongresszus çlsô, kézzelfoghatô eredményeként a
november 30-ân este megrendezett dtszvacsora emlîthetô,
amelyen a fôasztalnâl a két konferencia dîszvendégei és ve-

zetôi kozûl a kôvetkezôk foglaltak helyet:

A dtszvacsora megnyitdsa a nemzeli htmnuszok eténeklésével. Balrôl jobbra a felsô
sorban-, Bonulti Karl dr., Irdnyi Ldszlô dr. pûspôk, Gyallay Pap Domokos dr.,
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Andahdzy Géza (Cleveland, OH), az MHBK clevelandi
fôcsoportjânak vezetôje vitéz Duska Ldszlô vilâgelnôk kép-
viseletében,
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gyar Reformâtus Egyesûlet elnôke,

Bodndr Gdbor (Garfield, NJ), a Magyar Cserkész Szô-
vetség ûgyvezetô elnôke.
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Celeste P. Frank (Lakewood, OH) Celeste Richard ohiôi

kormânyzô képviseletében,
Celeste P. Frankné (Lakewood, OH),
Fényes Maria (Los Angeles, CA), a "Kaliforniai Magyar-

sâg" tulajdonos fôszerkesztôje,
dr. Fiedler Kâlmân (Chicago, IL), a Lengyel-Magyar

Vilâgszôvetség elnôke,
Flôriân Tibor (New Milford, CT) îrô és kôltô, az Ârpâd

Akadémia elnôke, a "Szabad Magyar Ûjsâgirôk Szôvetségé"-
nek elnôke,

dr. Fûry Lajos (Osprey, FL) îrô, az Àrpâd Akadénia
volt elnôke,

Gereben Istvdn (Washington, DC), a Kôzôs Kûlûgyi
Bizottsâg ûgyvezetô titkâra,

dr. Gyallay-Pap Domokos (Toronto, Ont., Kanada), a
Kanadai Magyarok Szôvetségének elnôke,

Gyimesy Kâsâs Emô (New York, NY), a Kûlfôldi Magyar
Képzômûvészek vilâgszôvetségének elnôke,

ft. Hites Kristôf, O.S.B. (Portola Valley, CA), a CsMNB
elnôke,

ft. dr. Irânyi Ldszlô, Sch. P. (Washington, DC), Castel
Mediano vâlasztott pûspôke, a kûlfôldi katolikus magyarok
fôpâsztora,

Lôte Lajos (Syracuse, NY), az Erdélyi Bizottsâg elnôke,
Magas Istvdn (Calgary, Alta., Kanada), a Magyar Sza-

badsâgharcos Vilâgszôvetség elnôke,
dr. Majldth Istvdn (Rio de Janeiro, Brazllia), a CsMNB

târselnôke,

dr. Nddas Jdnos (Cleveland, OH), a Magyar Târsasâg
és az AMOSz elnôke,

Nikolits Miksa (Johannesburg, South Africa), a Dél-Afri-
kai Magyar Szôvetség elnôke,

Pdsztor Ldszlô (Pittsburgh, PA), az Amerikai Magyarok
Orszâgos Szôvetségének ûgyvezetô elnôke,

Perk Ralph (Cleveland, OH), az American Nationalities
Mouvement of Ohio elnôke, Cleveland volt polgârmestere,

ft. dr. Pilla M. Anthony (Cleveland, OH), Cleveland
megyés pûspôke,

dr. Pulvdri Kdroly (Washington, DC), a Magyar Mér-



nôkôk és Épîtészek Vilâgszôvetségének elnôke az Egyesûlt
Allamokban,

Radvdnyi Irén (Stockholm, Svédorszâg) a svédorszâgi
magyarok képviseletében,

Ruttkay Arnold (Brighton-le-Sands, Australia) îrô az
ausztrâliai magyarok képviseletében,

Tollas Tibar (Mûnchen, Ny-Németorszâg) kôltô, a
"Nemzetôr" fôszerkesztôje és

Vôrôsvdry Istvdn (Toronto, Ont., Kanada), az "Amerikai
Magyarsâg" tulajdonos fôszerkesztôje.

Bevezetô asztali âldâst Nt. Bertalan Imre (Washington,
DC), az Amerikai Magyar Reformâtus Egyesûlet elnôke mon-
dott;

Gondviselô jô Atyânk! Tôled szâll alâ minden jô adomâny
és tôkéletes ajândék, a lélek tâplâléka éppûgy, mint a test
eledele. A Te ajândékod ez a csodâlatos vildgtaldlkozô is,
amelyre kôzelrôl és nagy tâvolsâgokbôl egybegyûlekeztûnk
mi, szabad magyarok és az elmûlt napokban erôt gyûjthet-
tûnk kûldetéstudatunkban, feladatunkban egymâs hite, tu-
dâsa, ismerete âltal. Amint a konferencia szeretetvendég-
ségben folytatôdik, gondolatunk a megteritett asztaloknâl
is megint csak azokat keresi, akikkel egész idô alatt lélekben
egyûtt voltunk: akik szûkôlkôdnek, nagy mértékben sege-
delem nélkûl vannak, drâga magyar testvéreinket.

Imânkban kérûnk Téged, Istenûnk, aki most megajân-
dékozol benniinket az egyûttôrvendezés vidâm ôrâival, 6,
végre hozz red vig esztendôt, hogy boldog és szabad nép ajka
hirdesse a Te nevedet. Az ételért, az italért, az egyûttlétért
âldott légy, jô Atyânk! Amen.

A szokâsos ûnnepi kôszôntô elmondâsâra dr. Nddas Jdnos
elnôk ft.dr. Irdnyi Ldszlô pûspôkôt, a szabad vilâgon élô
katolikus magyarok fôpâsztorât kérte fel, aki a kôvetkezô-
ket mondta:

Ft- Irdnyi Ldszlô dr. (Washington, DC):

UNNEPI KOSZONTO

Elôszôr azok kedvéért, akik nem voltak elég szerencsések,
hogy magyaroknak szûlessenek, szeretnék néhâny szôt mon-



dani angolul. Mint a kûlfôldi katolikus magyarok piispôke,
kôszôntôm a clevelandi egyhâzmegye pûspôkét, ft. Pilla M.
Anthony pûspôkôt, akirôl biztosan tudom, hogy mindenkor
mellettûnk âll és buzgô imâiba foglal bennûnket, azokat
a testvéreimet, akik — mint Hites Kristôf, Fûzér Julidn,
Gdspâr Mdrton s a tôbbiek — velem egyutt szolgâljâk Istent
és mindazokat, akik jelen vannak, fôként Nddas Jdnost és
Nddas Rôzsdt, akik a kettôs kongresszus megrendezését —
mint az elôzô magyar talâlkozôk elôkészîtését is — annyi
fâradozâssal irânyitottâk.

MagyaruI néhâny olyan gondolatot szeretnék felvetni,
amilyen mostani magunkba szâllâsunk, lelkiismeretvizsgâ-
latunk alkalmâhoz illik s amilyen minden nagy ûnnepség
végén vagy nevezetes évfordulôn szokâs. Hiszen most is nagy
évfordulô végére jutottunk. Ady kôlteményét idézem:

f

Irdnyi Ldszlô pûspôk iidvôzlô beszédét mondja. Balra Gyallay-Pap Domokos dr.
jobbra NddasJdnos dr. és Pdsztor Ldszlô.

"Istenvârôn emlékezem

Egy vilâgot elsûllyesztô
Rettenetes éjszakâra.

Kiilônôs, nyâri éjszaka volt,
Fordulâsa régi s volt vilâgnak. "



A dùzvacsora fôasztaldndl balrô! jobbra: Magas Istvdn, Celeste P. Frank ésfelesége,
Flôridn Tibor, Perk Ralph, Andahdzy Géza, Radvdnyi Irén, Fûry Lajos dr és

Fényes Mdria-, elôl vitéz Bôcsay Zoltdn és Németh Gyula. Makk Imrefehétele.

«



Ezeket a sorokat Ady az elsô vilâghâborû kitôrésének
éjszakâjârôl îrta. Es valahânyszor elolvasom ezt a verset,
mindig ûgy lâtom, hogy ez ma is igy van.

Es miért ne lehetne ez a talâlkozô pozitiv, prôfétai talâl-
kozô, ûj keresztény magyar vilâgot megmutatô vigilia, ma
gyar keresztény virrasztô éjszaka advent elôtt?

Ugyancsak Ady îrta, hogy

"Isten van valahogyan, valamiképpen
Minden gondolatnak az aljân.
Mindig Neki harangoznak. "

Akâr akarjâk, akâr nem akarjâk. mindig Neki haran
goznak. Es most felteszem a kérdést, lelkiismeretvizsgâla-
tunk elsô kérdését: hol vagyunk mi, testvéreim? Vajon nem
ûgy vagyunk-e, mint Ady ôregemhere, aki a Sion-hegy al
jân ûlt és csodâlta Istent, aki a harangot paskolta és azt mond-
ta; "Uram, csak a nevedet tudnâm". Késôhh pedig megâl-
lapitotta, hogy mi ott vagyunk a haljân.

Remélem, hiszem és hîzom ahhan, hogy mi nem az Ûr-
isten haljân vagyunk, hanem a johhjân âllunk.

A mâsik nagy kérdés, amit fel kell vetnûnk, mi van a
magyarsâgunkkal. Es vâlaszként meg kell âllapîtanunk, mâr
azzal a ténnyel, hogy itt vagyunk, hehizonyîtottuk, mi igenis
tôrôdûnk a magyarsâgunkkal. De vajon (ôszintén, csak ma-
gunk kôzôtt, nem is kell râ felelni, nem is lehet râ felelni) el
merjûk-e mondani ma a Szôzathôl, hogy "a nagy vilâgon e
kîvûl nincsen szâmodra hely".? Egyik jô magyar testvérem,
magyar harâtom azt mondta, hogy ô mâr ezt régôta nem
meri elmondani. Vajon mi elmerjûk-e mondani? Gondol-
kozzunk ezen!

A mâsik, amit meg kell gondolnunk és tudomâsul kell
vennûnk, hogy egészen ûj vilâgha jutottunk, mint amilyen-
hen éltûnk. Hogyan vagyunk az emherségûnkkel? Valaki
1951-hen kônyvet îrt arrôl, hogy a régi pogâny vilâgnak vége.
Ez valôhan igaz, de ma mâr akkori modem vilâgunknak is
vége van. Megint mâs vilâghan élûnk. Valaki helyesen lât-
ta meg, hogy egy kereszténység utâni korha jutottunk. Ehhe
is hele kell tôrôdnûnk. Kereszténynek lenni ma megint
annyit jelent, mint ûldôzôttnek lenni. S ha valaki tanûsâ-
got akar tenni Krisztusért, ezt is vâllalni kell!



Hadd idézzem Vôrôsmarty két sorât az ûj vilâgrôl, amely
minden alkalommal szîvembe vâg:

"Kit ember-okossâg beteg ôrdôggé tett,
Mentsd meg ônmagâtôl az emberiséget".

Azt hiszem, ezt a Idvânsâgot ma jobban elmondhatjuk,
mint valaha is. Vagy hadd idézzem ugyancsak Vôrôsmarty-
tôl sikolyât, amelyet egy emlékkônyvbe îrt: "Mi a vilâg neked,
ha nincs hazâd"?

Es ha fontos szâmunkra valami, fontos nekûnk a nyel-
viink. Mert ez tart bennûnket ôssze és a nyelv tart meg min-
ket. Reményik Sândor fejezi ki talân ezt a legszebben:

"Ûgy beszéljen ma ki-ki magyarul, mintha imâdkozna,
Mintha aranyat, tômjént, mirhât hozna".

Ês ne gondoljuk, hogy Reményik soviniszta, tûlsâgosan
magyar volt. Két nagy szentet hadd emlîtsek; Loyolai Szent
Ignâcot és Szalézi Szent Ferencet. Amikor halâlos betegek
lettek, csak baszkul voltak hajiandôk beszélni. Nem latinul,
nem spanyolul, hanem csak baszkul. Ez nemcsak azt mutat-
ja, hogy ôk is ragaszkodtak anyanyelvukhôz, hanem azt is,
hogy ha igazân imâdkozni akarunk, akkor csak magyarul
tudunk imâdkozni.

Befejezésûl hadd jelentsem ki, hogy hiszek, igenis hiszek
egy jobb vilâgban, igenis istenvârôn emlékezem egy vilâgot
elsullyesztô rettenetes éjszakâra, amelyrôl Ady îrt. De hiszek
az igazsâgban, hiszek a szeretetben, hiszek a kevesek (akik
itt vagyunk) egymâsba kulcsolt kezében és mindenekfelett
hiszek a Gondviselésben. Mert akit egyszer meglehelt a Lélek,
annak mindegy rongy élet vagy halâl, az él és âll, énekel és
alkot akâr itt Clevelandben, akâr Magyarorszâgon. Ezen a
vilâgon vagy a mâsvilâgon Isten âldja, segltse ôket, Isten
âldjon, segîtsen valamennyiûnket.

* * *

Ohio âllam kormânyzôjânak képviseletében Celeste Frank,
a kormânyzô édesapja, Cleveland vâros képviseletében pedig
dr. Bonutti Karl, a Cleveland State University tanâra dlsz-
oklevelet nyûjtott ât a Magyar Târsasâgnak, dr. Nâdas Jânos-
nak és dr. Nddas Rôzsdnak, a Kongresszusok rendezôinek. Dr.
Bonutti Karl professzor kûlôn beszédben fejezte ki a vâros
elismerését a Magyar Târsasâgnak és a Nâdas-testvéreknek
a magyar kultûra hosszû évtizedeken keresztiil folytatott
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âpolâsâért és a Vilâgkongresszus megrendezéséért. Az ûdvôz-
lésekre dr. Nddas Rôzsa angol nyelven vâlaszolt.

A magyarsâg nagy barâtja, Oakar Mary Rose, kongresszusi
képviselô elismerô oklevelet, Metzenbaum Howard kongresz-
szusi szenâtor és sok mâs ûdvôzlô levelet kûldôtt.

AàAÂÂAÂÂiIJJU.

Y.

Nddas Rôzsa dr. kôszônetet mond a kitûntetésekért.

Balrôljobbra: Bonutti Karl dr., Nddas Rôzsa dr., Pdsztor Ldszlô és NddasJdnos dr.

A diszvacsora fôasztaldndl Nddas Jdnos dr. ûdvôzli a vendégeket. Az alsô asztalndl
az Arpdd-éremmel kïtûntetettek: Haldszi Ldszlô, Tuba Istvdn dr., Kolozsy Sdndor,
Sadry Eva, Horvdth Ldszlô, Borbds Kdroly {eltakarva), Erdey Sdndor, Noël Péter,

H. Tallôs Katalin, Biringer Pdl dr., vitéz Bôcsay Zoltdn és Németh Gyula.

Makk îmrefelvételei.
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OF CONGRATULATIONS TO

THE HUNGARIAN ASSOCIATION

For the past 25 years, the Hungarian Association has spon-
sored the Hungarian Congress in Cleveland. This year, the
traditional get-together of the Hungarian intellectual com-
munity is commemorating three very spécial anniversaries:
the 25th anniversary of the Hungarian Congress, the 20th
anniversary of the Arpâd Academy, and the Fourth World
Congress of the Hungarians living in the free world.

The participants of the Congress are Hungarian scholars
and professionals from the United States and Canada, as well
as from other parts of the free world. The Congress also hosts
the meeting of the highly respected Ârpâd Academy.

The Congress is being held Nov. 28 - Dec. 1 at the Bond
Court Hôtel. As Mayor of Cleveland, I am delighted to
offîcially welcome ail participants of the Congress to our
great city. I also extend my thanks and appréciation to ail
présent and past officers of the Hungarian Association for
their dedicated efforts to maintain the Hungarian cultural
héritage, and for bringing the elite of Hungarian intellectual
life to Cleveland for the past 25 years.

NOW, THEREFORE, I, George V. Voinovich, Mayor
of the City of Cleveland, do hereby offer this Proclamation
to the Hungarian Association and its Président, Dr. John
Nâdas. We also offer our best wishes and greetings to ail



members and guests of the Congxess. Furthermore, I have
issued an executive order that the historié Hungarian flag
be properly displayed above City Hall Nov. 29-30, as our
salute to the Hungarian World Congress. We hope and pray
with our Hungarian brothers and sisters that the banner of
liberty may again wave over St. Steven's land on the shores
of the Danube River.

IN WITNESS WHEREOF, I have set my hand
and caused the Corporate Seal of the
City of Cleveland to be affixed on this
27th the Year 1985.
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®la£(t)mgton, BC 20515

For: The 25th Anniversary of the Hungarian Association

By: CONGRESSWOMAN MARY ROSE DAKAR

WHEREAS,

Congress is especially pleased to note the 25th Anniversary
of the Hungarian Association Congress, which is being
celebrated in conjunction with the IV. World Congress of
Hungarians in the Free World at the Bond Court Hôtel in
Cleveland, Ohio, on Novemher 27th through Decemher 1,
1985; and

WHEREAS,

For the past 25 years, the Hungarian Association Congress
bas served its memhership with dignity, honor and concern;
and

WHEREAS,

The members of the Hungarian Association Congress are
concerned with the préservation of the Hungarian culture
in America, and in addressing the many issues that are of
mutual concern to ail Americans; now, therefore

BE IT RESOLVED, That the Congress of the United States
congratulâtes the members of the Hungarian Association
Congn"ess on this, their 25th Anniversary, and wishes them
continued success in the future.
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Olcrliftcate of ^pprectatinn

DR. RÔZSA NADAS AND DR. JOHN B. NÂDAS

m récognition of your outstanding leadership for the pro
motion of Hungarian culture, art, literature and science in
the free world.

We offer our sincere congratulations for your 20 years of un-
tiring work for the benefit of the Arpâd Academy, and 25
years for the Magyar Târsasâg—Hungarian Association.

As founder and life président of the Hungarian Association,
Dr. John Nâdas and his sister, Dr. Rôzsa Nâdas, spend count-
less hours, year after year, in research and publications, and
m bringing together Hungarian scholars, scientists and pro-
fessionals from around the world to share and promote the
great achievements of the human mind.

A WARDED (;KOKGK V. VOINOVICH, IV1a>()r

day of November

/yr-r, / //. l'tl • ' /T 1/i



Balrôljobbra: Gyallay-Pap Domokos dr.,ft. Pilla M Anthony dT. megyés pûspôk,
PdsztOT Lâszlô és Nddasjdnos dr. Somogyi F. Lélfelvételc.

A dîszvacsorân vâratlanul megjelent ft. Pilla M. Anthony
dr. megyés pûspôk kûlôn is ûdvôzôlte a két kongresszus dîsz-
vacsorâjân megjelent vendégeket. Udvôzlô szavai szerint:

Ôrûlok, hogy egyûtt lehetek a megjelentekkel, mert ez
az alkalom tôbb szempontbôl is kûlônleges. Gondolom, az
elsô szempont, amiért oly kûlônleges s aminek magam is
ôrûlok, hogy egyhâzmegyénk igen kivâlô személyisége, dr.
Nddas Jdnos, hûgâval, dr. Nddas Rôzsdval egyûtt ûnneplés-
ben részesûl. Mindketten nagyon sok âldozatot hoztak nem-
csak azért, hogy a magyar kôzôsség valôban magyar kôzôs-
ség maradjon, hanem azért is, hogy mindnyâjunk életét szebbé
s gazdagabbâ tegyék. Ez az, amit elsôsorban mondani akar-
tam.

Tudom, hogy a jelenlevôk azért gyûltek ôssze, mert meg
akarjâk ôrizni azokat az értékeket és eszméket, amelyeket
mint a magyar nép gyermekei ôrôkôltek és hazâjuktôl tâvol
is âpolnak. Kérem, ne felejtsék el, hogy amikor egybegyûl-
nek, ennél sokkal tôbbet tesznek. Mindnyâjunk életét gaz-
dagîtjâk. Csodâlatos kultûrâjuk, szép hagyomânyaik és nagy
ôrôkségûk nélkûl mindannyian szegényebbek lennénk, ha
nem folytatnâk azt, amit végeznek. Sok megosztani valôjuk
van, ezért kérem, folytassâk annak megosztâsât velûnk. Ki
beszélhetne tôbb joggal az emberi méltôsâgrôl és szabad-
sâgrôl, mint a magyar nép?

70



ÂRPÂD-ÉRMEK ÂTADÂSA A DISZVACSORAN

A dîszvacsora végén, a kôszôntôk elhangzâsa utân dr.
Somogyi Ferenc, az Ârpâd-pâlyâzatok birôlô bizottsâgânak
elnôke felkérte dr. NddasJdnost, a Magyar Talâlkozô Allandô
Titkârsâgânak vezetôjét, hogy Varga Sdndorral, a Magyar
Târsasâg fôtitkârâval egyiitt az Arpâd-pâlyâzatok nyertesei
kôzûl az alâbbiaknak ùnnepélyesen adja ât a nekik mâr
korâbban odaîtélt Ârpâd-érmeket:

dr. Biringer Pdl (Toronto, Ont., Kanada) egyetemi tanârnak,
Borbds Kdrolynak. (Toronto, Ont., Kanada), a Mindszenty-

film szerkesztôjének,
vitéz Bôcsay Zoltdn (Lakewood, OH) tôrténésznek,
Erdey Sdndor (Mûnchen, Nyugat-Németorszâg) szakîrônak,
Haldszi Ldszlô (Livonia, MI) énekmûvésznek,
Hampelné Tallôs Katalin (Cleveland, OH) festômûvésznek,
Horvdth Ldszlô (Summit, NJ) zeneszerzônek és zongora-

mûvésznek,

Kolozsy Sdndor (Sydney, Ausztrâlia) szobrâszmûvésznek,
Németh Gyula (Yonkers, NY) nyelvésznek,
Noël Péter (Edmonton, Alta, Kanada) mérnôknek,
Sadry Éva (Lugano, Svâjc) îrônak és szerkesztônek,
dr. Tuba Istvdn {BittshuTgh., PA) mérnôknek.

A XXIV. TUDOMÂNYOS, IRODALMI ÉS MÛVÉSZETI
ÂRPÂD-PÂLYÂZAT NYERTESEI

ARANY ARPAD-ÉRMET NYERT:

Endrey Antal dr. (Melbourne, Ausztrâlia) "A magyar
archiregnum",

Hetyey Sdndor (Melbourne, Ausztrâlia) "îrâsok",
ft. Jaszovszky Jôzsef dr. (Menlo Park, CA) "Gyôzedelmes

vilâgnézet I., II. és III. kôtet".
Lux Andrds (Westlake, OH) "Selmecbânya",
Lippai Rauch Kdroly (Sydney, Ausztrâlia) "Az én életem"

cîmû pâlyamûve.
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SomogyiFerenc dr. bemutatja a kùûntetetteket.
Balrôl Gyallay-Pap Domokos dr., jobbrôl Pdsztor Ldszlô.

EZUST ARPAD-ÉRMET KAPO TT:

Abelovszky Abel Eliz {'WoTth.in^ton, OH) "Hârom magyar
Vietnamban" cimû elbeszélése.

A PÂL YÂZA TON ÛJBÔL SIKERREL VETT RÉSZT:

Domokos SàndoT (Winnipeg, Manitoba, Kanada) "Szét-
szôrôdâs",

Horvdth Ldszlô (Summit, NJ) "Enek Mindszentyrôl",
Kostya Sdndor dr. (Toronto, Ont., Kanada) "Osi fôldûnk,

a Felvidék",

Kônnyû Ldszlô (St. Louis, MO) "Ének Mindszentyrôl",
Lajossy Sdndor {East CroydoTi, Anglia) "Politikai îrâsaim"

dmû pâlyamûve.

AZ ÉV MAGYARJA

Dr. Tôttôsy Ernô (Brûsszel, Belgium) jogtanâcsos, îrô
és szerkesztô "cum laude" szerzett jogtudomânyi oklevéllel
ûgyvédi vizsgât tett (kitûntetéssel) s a budapesti Ûgyvédi
Kamara keretében folytatott gyakorlatot. 1952-ben letartôz-
tattâk, 1954-ben 12 év szabadsâgvesztésre îtéiték. 1956
oktôber 27-én a szabadsâgharcosok szabadîtottâk ki. Bel-
giumban keresztény szakszervezeti munkât végzett és magyar
havilapot szerkesztett. 1974 ôta belga, amerikai, szaud-
arâbiai stb. vâllalatok nemzetkôzi kereskedelmi jogi tanâcs-



adôja. 1935 ôta élénk irodalmi tevékenységet fejt ki. (Bôvebb
életrajzât lâsd "A XXIII. Magyar Talâikozô krônikâjâ"-
nak 292-293. oldalân.)

AZ EV MAGYAR EGYESULETE

A ''Magyar Hdz", mint kanadai magyar kultûrkôzpont
(Toronto, Ontario, Kanada), a szabad fôldôn élô magyar-
sâg nemzetkôzi viszonylatban is a vilâg egyik legjelentôsebb
intézménye, amely Krônika cimmel havonta megjelenô,
magas szmvonalû folyôirat kiadâsârôl is gondoskodik s ennek
olvasôtâborân keresztûl az egész szabad vilâgon szétszôrt
magyarsâgot szellemi egységbe gyûjti.

A FÉNYKÉPESZETI KIÂLLÎTASON

"A kidllûâs legjobb fényképe" cimet Kovdtsh Gyula (CA)
Prémvaddsz" cimû felvétele nyerte el. Plakettet és dîszok-
levelet kapott.

A kidlUtds kulôn dijdt a magyar népviselet- és magyar-
sâgismeret terjesztéséért Kalotaszegi lednyok ûnneplôben és
Kalotaszegi fiûk vasdmap cîmû két szines fényképfelvételével
Szolnay Judit (Lugano, Svâjc) nyerte meg. Elismerô dîszok-
levelet kapott.

Elsô dijat nyert: I. Domokos Sdndor (Winnipeg) fekete-
fehér Ônarckép, 2. Vass Albert (Cleveland) szines Szûrke
és vôrôs, 3. Sadry Éva (Lugano, Svâjc) szines Poldris csônd,
4. Maczky Ldszlô (Mûnchen, Nyugat-Németorszâg) fekete-
fehér Steg, 5. Dobos J. (Cleveland) szines Cserkésztiszt: vttéz
Falk Viktor cimû felvétele.

Mdsodik dîjat nyert\ I. Szolnay Judit (Lugano, Svâjc)
fekete-fehér A sok arcû Szolnay Sdndor, 2. Szent-Ivdnyi Gdbor
dr. (Bethesda, MD) szines Gorôg szentember, 3. Maczky
Ldszlô (Mûnchen) fekete-fehér Varidciôk egy témdra I,
4. 'Pass Albert (Cleveland) szines Korhadô révpart, 5. Sadry
Eva (Lugano, Svâjc) szines Izlandi tanya cimû felvétele.

Harmadik dîjat nyert: I. Vass Albert (Cleveland) szines
Oszi hangulat, 2. Kovdtch Gyula (CA) szines Havas bôlények,
3. ugyanannak szines Jeges patak cimû felvétele.



VI.

pArhuzamos ûlések

AZ AMERIKAI MAGYAROK ORSZAGOS SZÔVETSEGE

Vtgh Zsolt (Woodbridge, NJ) elnokletével 1985 november
29-én délelôtt 10 ôrai kezdettel az Amerikai Magyarok Or-
szâgos Szôvetségének (a AMOSz-nak) orszâgos igazgatôsâga
tartott ûlést, amely a Szôvetség orszâgos tisztségviselôinek
s a tagegyesûletek kikûldôtteinek jelenlétével az AMOSz
legidôszerûbb kérdéseit beszélte meg.

Az Amerikai Magyarok Orszâgos Szôvetségének elnôksége balrôljobbra\
Vtgh Zsolt, az Igazgatôsdg elnôke, Pdsztor Ldszlô ûgyvezetô elnôk

Nddas Jdnos dr. orszdgos elnôk. Makk Imre felvétele.

Az iilést megnyitô Vtgh Zsolt igazgatôsâgi elnôk ôrômmel
âllapîtotta meg, hogy nemcsak az igazgatôsâg tagjai vannak
jelen, hanem az érdeklôdô egyesûleti tagok sorâbôl is na-
gyon sokan. Dr. Nddas Jdnos orszâgos elnôk ûdvôzôlte a
megjelenteket, majd Pdsztor Ldszlô, az Intézô Bizottsâg



elnôke, adott részletes beszâmolôt az AMOSz egyre erôsôdô
munkâssâgârôl. Elsôsorban a kôzponti tisztikar egységes
tôrekvéseirôl beszélt, majd az egyes vidéki csoportok tevé-
kenységét méltatta. Kùlônôs elismeréssel szôlt Vizsolyi Zsuzsa
ifjûsâgi elnôk akciôirôl, aki nemcsak a clevelandi Magyar
Târsasâgban fejt ki mûkôdést, hanem legutôbb a pennsyl-
vaniai Pittsburghben is kitûnôen sikerûlt ifjûsâgi napot
rendezett.

Makk Imre, mint a Szôvetség kulturâlis bizottsâgânak
elnôke és arany Ârpâd-éremmel kitùntetett festômûvész,
nagyszabâsû terveit ismertette, amelyek szerint ugyancsak
festômûvész feleségével, Évâval és fiâval, Imrével egyùtt,
valamint mâs kivâlô mûvészek bekapcsolâsâval megfesti a
magyar tôrténelem kimagaslô eseményeit. Ezeket a festmé-
nyeket a szabadsâgharc 30. évfordulôja alkalmâbôl az or-
szâg fôvârosâban, Washingtonban nagyszabâsû kiâllîtâson
kîvânja bemutatni.

Tervbe vették Washingtonban (DC) Magyar Iroda fel-
âllîtâsât is a Szôvetség keretében. A tovâbbiakban a William
Penn magyar testvérsegîtô egyesûlet ûgyében indîtott akciôt
ismertette. A szabadfôldi magyarsâg ugyanis nagy megut-
kôzéssel értesûlt arrôl, hogy a 70,000 tagot szâmlâlô William
Penn testvérsegîtô egyesûlet igazgatôsâga titkos megâllapo-
dâst kôtôtt, amely szerint a biztosîtôintézet fennâllâsânak
100. évfordulôjât a kommunista hivatalos tényezôk meghl-
vâsâra Budapesten klvânja megûnnepelni. Amikor a titkos
megâllapodâs birtokâban az elnôkség az erre vonatkozô ter-
veket kôzzétette, azok a magyar kôzvéleményben, de elsô
sorban a William Penn tagjai kôzôtt, akik minderrôl sem-
mit sem tudtak, viharos tiltakozâsokat vâltottak ki. (Azôta
a William Penn igazgatôsâga a kùlônôs ûnneplési tervek el-
len tiltakozô Szabô Jdnos orszâgos elnôkôt és Nagy Gary
orszâgos titkârt — egyelôre nem tisztâzott kôrûlmények kôzt —
"nyugdîjba helyezte".) Az érdeklôdéssel hallgatott beszâmolôt
élénk megbeszélés kôvette. A felszôlalôk felhâborodâsuknak
adtak kifejezést a William Penn igazgatôsâgânak hatâroza-
tâval szemben.

Sdndor Andrds, mint az orszâgos iskolabizottsâg elnôke,
az év folyamân 11 magyar iskolât és ôvodât lâtogatott meg.
Magyar kôzépiskola létesitésére vonatkozôan az Egyesùlt Al-
lamokban ôt szerzetes rend vezetôjével târgyalt. Hârom izben



részt vett a "Fédération of American Cultural and Langnage
Committee" elnôki értekezletén Washingtonban (mint a
bizottsâg igazgatôja és kôrzeti vezetôje), egy îzben pedig
Balogh Sândor fôtitkârral és Lengyei Alfonz dr. igazgatô-
val egyiitt Philadelphiâban a bizottsâg orszâgos kôzgyûlésén. A
floridai Fort Walton Beach-en és a louisianai Orleansban

magyar egyesûlet és magyar iskola felâllîtâsât szorgalmazta.
Ôrômmel jelenti, hogy az Egyesûlt Âllamok teruletén jelen-
leg 61 hétvégi és 1 mindennapos magyar iskola és ôvoda,
tovâbbâ 1 mindennapos magyar ôvoda mûkôdik, a kalifor-
niai Magyar Hâz ûj magyar iskolât és ôvodât létesîtett, a
cserkészet pedig 6.000 taggal rendelkezik.

Pdsztor Ldszlô ezekutân nagy elismeréssel szôlt a Szôvet-
ség, egyben a clevelandi Magyar Târsasâg einôkének arrôl
a fâradsâgos munkâjârôl, amelynek eredményeként — Cleve-
land vâros polgârmesterének és vezetôinek segîtségével —
a clevelandi 23 nemzetiségi csoportot megnyerte egy kôzôs
emlékirat alâirâsâra, amelyben Reagan elnôktôl a Magyar
Kongresszus nevében — alâîrâsânak 40. évfordulôja alkal-
mâbôl — a jaltai megâllapodâs végrehajtâsât kérték. Ebben
az emlékiratban arra kérték az elnôkôt, eszkôzôlje ki, hogy
a "vasfiiggôny" môgôtti orszâgok népei titkos vâlasztâssal
maguk âllapîthassâk meg jôvô kormânyzatukat. Ezt a be-
advânyt alâtâmasztotta az âltala benyûjtott AMOSz kûlôn
beadvâny, melyben elszakitott teriileteink ôslakossâga részé-
re emberi és nemzeti jogainak helyreâllittatâsât kérte az el
nôktôl.

A részletes târgyalâsok sorân dr. Lengyei Alfonz (Phila-
delphia, PA) — Jôkay Lajos (Chicago, IL) adatai alapjân
is — azt javasolta, hogy a Szôvetség sûrgôsen keresse meg az
illetékes kormânyzati tényezôket és kérjen "ôrségvâltâst" a
bloomingtoni egyetem magyar tanszakân, aboi budapesti
marxista tôrténész ad elô. Rdnki professzor helyére, akinek
mûkôdése mâr amûgy is régen lejârt, âllîtsanak amerikai
magyar tôrténészt.

Kemenes Ernô (Philadelphia, PA), Csôka Jenô (Boston,
MA), Kocsondy Zoltân (Grand Rapid, MI) a Szôvetség
programjainak népszerûsitésére vonatkozôlag tett megszîv-
lelésre méltô javaslatokat. Dr. Vizsolyi Daniel azt kérte: hîv-
juk fel az idôsebb magyar nemzedék figyelmét, hogy vagyo-
nât magyar kôzcélra hagyomânyozza. Dr. Tôrôk Zoltdn



(Atlanta, GA) az angol nyelvû propaganda kiszélesîtésének
fontossâgât hangsûlyozta.

Pdsztor Ldszlô elôterjesztésére az Erdélyi Vilâgszôvetség
clevelandi nôi szervezetét T.Dombrddy Dora elnôkletével az
AMOSz tagegyesûletei kôzé rendes tagként egyhangû hatâ-
rozattal felvették.

A rendkivûl tartalmas ûlés Vfgh Zsolt elnôki zârôszavâ-
val ért véget. Kôszônetet mondott az orszâgszerte megnyil-
vânult bizalomért, egyben az elismerést szerényen âthâri-
totta a tisztikar és az orszâgos igazgatôsâg tagjaira, akik a
maguk helyén mindannyian âldozatos munkât végeznek.

A nagysikerû igazgatôsâgi ûlés a magyar hiszekegy el-
mondâsâval ért véget. A jegyzôkônyv elkészîtését Vicziân
Zsuzsanna ellenôr vâllalta.

A SZABAD MAGYAR ÛJSÂGÎRÔK SZÔVETSÉGE

Az emigrâciôs magyar sajtô munkâsai (szerkesztôk, pub-
licistâk, lapkiadôk, râdiôsok és fotoriporterek) mint minden
esztendôben, az idén is a clevelandi Magyar Kongresszus
alkalmâval tartottâk tanâcskozâsaikat. A szôvetség tag-
jai ôt kontinensen szétszôrtan végzik tâjékoztatô és hîrkôzlô
munkâjukat, gyakrabban ôsszejônni az ôriâsi fizikai tâvol-
sâgok miatt nem tudnak. Az Ûjsâgirôk Szôvetségét a Ma
gyar Kongresszushoz amûgy is szoros szâlak fûzik. Hét éwel
ezelôtt, 1978 novemberében az akkori Magyar Talâlkozô
keretében tartotta alakulô kôzgyûlését és azôta hagyomânnyâ
vâlt, hogy évrôl évre itt rendezze ôsszejôveteleit. November
30 an a meghirdetett idôpontban — noha ugyanakkor mas
fontos program is vonzotta az érdeklôdôket — a kijelôlt
teremben szép szâmmal gyûltek ôssze a tagok és vendégek. A
tanâcskozâst Flôridn Tibor elnôk nyitotta meg. Ûdvôzôlte
a megjelenteket, majd a kôvetkezôket mondta el;

Flôridn Tibor Milford, CT):

EMIGRÂCIÔS ELETÛNK ROBINSONJAI

Mielôtt megnyitô beszédemet felolvasnâm, kérjûk erre
a gyûlésre Isten âldâsât és mondjuk el — régi jô szokâs szerint
— felâllva a Magyar Hiszekegyet:



Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazdban,
Hiszek egy isteni, ôrok igazsdgban,
Hiszek Magyarorszdgfeltdmaddsdban! A men!

Kérern, engedjék meg, hogy elôszôr egy ûjjâalkotott
tôrténelmi szobrunk nagy sikerû avatô ùnnepélyére emlé-
keztessem mindnyâjukat.

Az esô, a szél és a fennâllâsa ôta eltelt hosszû idô Kossuth
apânk clevelandi szobrât ôsszeomlâssal fenyegette.

Az Egyesûlt Magyar Egyletek és titkâra, Szabadkai Sdndor
tagtârsunk szervezésében megindult gyûjtômozgalom ossze-
hozta azt az ôsszeget, amelynek segitségével Kûr Csaba
szobrâszmûvészûnk ûjjâalkotta 48-as szabadsâgharcunk
Amerika âltal is tisztelt vezérének szobrât.

Az oktôber 27-én fényes keretek kôzôtt tartott avatô-
ûnnepély ûjra visszaadta a clevelandi magyaroknak és
Cleveland vârosânak egyik legyszebb és a szabadsâg gondo-
latât hirdetô szobrât.

Szabadkai Sdndor titkârunk helyezte a szoborra 37 szer-
vezet koszortija mellé a Szabad Magyar Ûjsâgîrôk Szôvetsé-
gének koszorûjât is. Kôszônjûk tagtârsunk munkâjât és azt,
hogy az avatô iinnepélyen minket is képviselt.

Most pedig beszéljûnk egy keveset magunkrôl, akiket
az emigrâciô magânyos Robinsonjainak lâtok.

Szomorûan kell megâllapitanom, hogy ritkân talâlko-
zunk és sohasem tudjuk megvalôsitani, hogy îrôk, ûjsâg
îrôk, mûvészek egyiitt lehessûnk. Még az elsô, 22 éves român
megszâllâs alatt is tôbb kapcsolatra volt lehetôség nâlunk,
Erdélyben, kûlônôsen a Kolozsvârott és kôrnyékén élô ûjsâg
îrôk, mûvészek és îrôk részére. Elôszôr a Palace-kâvéhâzban,
majd késôbb a New York-kâvéhâz nagytermében volt ûjsâg-
îrôi kôrûnk, amely otthonként vârt bennûnket. Ha voltak
is egyes lapoknak kûlôn asztalai, de a kôzôs nagy terem az
ellenfeleket is ôsszehozta. Kônnyebben megtalâlhattuk az
egyetértés és egyuttmûkôdés jôvônk épîtésére hasznos ûtjât.

Itt azonban mindegyikûnk kûlôn szigeten él. Problémâ-
inkat csak egyedûl oldhatjuk meg és ha az élet kûzdôterén
sérelem ér bennûnket, orvoslâst csak magunkra hagyottan
kereshetûnk. Véleményeink kôzôs kialakîtâsâra az évenként
egyszeri gyûlés nem ad elég lehetôséget.
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Ha megtâmadnak bennùnket, egyetlen fegyvertârsunk,
akiben blzhatunk, sajât tollunk. Polgârtârsaink, szomszé-
daink nemcsak mâs nyelven beszélô idegenek, hanem a legtôbb
esetben mâs hivatâsrendbeliek. A magyar iigyek és lapjaink
sajtô-etikai vétségei, egymâs elleni harcai olyan tâvol vannak
tôlûk, mint a Mars-lakôk tôlûnk.

Téved, aki azt hiszi, hogy a magâny erôt ad. A magâny
az ôsember életformâja volt s Iakôtârsâtôl, a félelemtôl so-
hasem tudott megszabadulni. Sohasem tudhatta elôre, hogy
kôbaltâjâval sikeresen tud-e minden esetben védekezni.

Nagy tetteket, épitô cselekedeteket csak kôzôs erôvel
lehet végrehajtani. Emigrâciôs életûnk Robinsonja a ma
gyar irô, ûjsâgîrô és mûvész lett, akinek még egy Péntekje
sincs, aki segîtséget nyûjthatna neki.

Amikor egy gyûlésre, talâlkozôra osszejôviink, amikor
meghîvnak bennùnket elôadâst tartani, magânyunkbôl csak
akkor lépûnk ki egy ôrâra. A magâny megoldâsât az isme-
retlen olvasô vagy râdiôhallgatô sem adja meg.

Megâllapithatjuk tehât, hogy az emigrâciô a magâny
életformâjâra kényszerîtett bennùnket. A lélektannal fog-
lalkozôk vizsgâlhatjâk ki ennek kôvetkezményeit, amelyek
— személyi tulajdonsâgainktôl fùggôen — kùlônbozôk le-
hetnek. A leggyakoribb tùnet: a zârkôzottsâg, a bizalmat-
lansâg, a târsasâgtôl valô elidegenedés, a tâmadâsra és
védekezésre valô hajlandôsâg novekedése, a sotéten lâtâs
és végsô esetben a depressziô.

Szeretném megfogni minden magânyos tagtârsunk kezét
és megvalôsulni még mindig nem tudô szabad hazânk helyett
egy szellemi hazâba vezetni mindegyiket, ahol feloldhatjâk
fizikai és leiki magânyukat és végre nyilt, egymâst segitô és
megértô kôzôsségfi életet élhetnek.

Mielôtt âtadnâm a szôt fôtitkârunknak, még 2 javaslatot
szeretnék felolvasni:

1. Az otthoni rendszer egyre inkâbb bekeritésùnket tûzte
ki feladatâul. A hiùsâgukon keresztùl befolyâsolt személyek
utân, egyesùleteink és lapjaink is célpontjaikkâ vâltak. Eb-
ben a helyzetben javasolom, hogy minden ûjsâgîrôt, irôt
vagy kôltôt csak a sajât irâsâért lehessen felelôsségre vonni
attôl fùggetlenùl, hogy a szabad vilâg melyik lapjâba îrt.
Ennek a mindnyâjunkat védelmezô javaslatnak megszava-
zâsât azért tartom szùkségesnek, mert a hazânkat béklyôjâ-



ban tartô rendszer érdekeit elôsegitô kûlsô vagy belsô erôk
lapjaink valamelyikének szellemét vâratlanul, gyakran egyik
szâmrôl a mâsikra âtalakithatjâk és igy mi abba a meglepô
helyzetbe kemlhetûnk, hogy âtvett vagy âltalunk elôbb
adott kéziratunk kôzlése tôlûnk idegen szellemû irâsok kôr-
nyezetébe kerûlhet.

2. Lapokkal vagy megtévesztett egyesùletekkel, eset-
leg személyekkel bârmikor vitâs vagy feszûlt helyzetbe ke-
rulhetûnk. Ezért sajât védelmûnkre a vitâk elsimîtâsâra
szûkségesnek tartanâm egy jogâsz-ûjsâgîrô tagtârsunk fôl-
kérését az ûgyvédi, jogi tanâcsadôi tisztség vâllalâsâra.
Javasolom, hogy erre a tisztségn"e dr. Simonfay Ferenc tag-
târsunkat, az Amerikai Magyar Jogâsz Szôvetség vezetôségi
tagjât kérjûk fel.

Ezutân Szabadkai Sdndor pénztâros-titkâr szâmolt be
az elmûlt év alatt végzett adminisztratîv munkârôl és a tag-
sâggal valô kapcsolattartâsrôl, amit levelezéssel oldott meg.
A Szôvetség gyakorlati feladataira Stirling Gyorgy fôtitkâr
mutatott râ, majd szervezési kérdésekrôl beszéit. Végûl kû-
lôn is ûdvôzôlte a Katolikus Magyarok Vasârnapjânak az
ûlésen megjelent ûj szerkesztôit, a ferences ft. Ligeti Angelust
és ft. Kiss Barnabdst, akik ft. Dengl Miklôs ferences, fôszer-
kesztô târsasâgâban elsôîzben vettek részt az Ûjsâgirôk Szô-
vetségének tanâcskozâsân.

A tisztikari beszâmolôk utân tôbben jelentkeztek hozzâ-
szôlâsra. Figyelmet érdemelt Makk Imre festômûvész javas-
lata, amely arra vonatkozott, hogy a mûvészetek mindenki
szâmâra érthetô nyelvén kell a vilâg népeivel megismertet-
ni a magyar kultûrât és nemzeti értékeinket. E cél érdeké-
ben Makk Imre az Amerikai Magyarok Orszâgos Szôvetsége
keretében kûlôn bizottsâgot hozott létre, mely a nyugati
kôzvélemény rendszeres tâjékoztatâsât tekinti feladatânak.
A mûvész felkérte az Ûjsâgirôk Szôvetségének tagjait, hogy
tâmogassâk ilyen irânyû erôfeszitéseit. A Szôvetség vezetô-
sége a kezdeményezést pârtfogâsârôl biztositotta. Az ûlés a
magyar hiszekegy kôzôs elmondâsâval és az erdélyi himnusz
eléneklésével ért véget.



ORVOSI ELOADASOK

Az Ârpâd Akadémia orvostudomânyi osztâlyânak szokâsos
szakelôadâsai 1985 november 30-ân délelôtt 9 ôrakor kez-
dôdtek és egész napon ât tartottak.

Az elsô részben a moderâtor szerepét dr. Ndvori Komél
lâtta el.

Elsôadâst tartott:
dr. Ipolyi X. Ferenc (Houston, TX) "Fertôzések befo-

lyâsa az emberiség tôrténelmére" (szôvegét lâsd alâbb),
dr. Ndvori Kornél (Grosse Ile, MI) "Chlamydia-fertôzés;

a serdûlôk ûjabb nemi betegsége",
dr. Vareska Gyôrgy (Cleveland, OH) "De Fabrica Corporis

Humani",
dr. Spruch Rezsô (Banville, IL) "Az urolôgia fejlôdése"

cîmmel.

A mdsodik részben dr. Batizy Gusztdv (Akron, OH) volt
a moderâtor.

Elôadâst tartott:
dr. Csatdry Ldszlô (Alexandria, VA) "Ûj felfogâs a râk-

kezelésben",
dr. Bogndr Bêla (Dayton, OH) "Ôregek ellâtâsa a mai

Magyarorszâgon",
dr. Tapolyai Mihdly (Cleveland, OH) "A szocialista

orvosetika csôdje",
dr. Gutay- Varga Ilona pedig "A magyar falvak orvosi

ellâtâsa" cîmmel.

Ipolyi Ferenc dr:

FERTÔZÉSEK BEFOLYÂSA
AZ EMBERISÉG TÔRTÉNELMÉRE

Ôsi idôkben azt hitték, hogy démonok vesznek szâllâst
az emberi testben és ezek okozzâk a betegségeket. Ez lehet
a mindenûtt jelenlevô démonok ônâllô tevékenysége, de leg-
tôbbszôr az isten vagy az istenek biintetése volt. Mâr Krisztus
elôtt pâr ezer éwel felismerték, hogy egyes betegségek ât-
terjednek egyik orszâgbôl a mâsikba, egyik ernberrôl a mâ-
sikra. Felismerték a jdrvdnyok létezését. Behoztâk a vesz-



tegzârat, a quarantine-t, a fûstôlést, ruhâk, hâzak elégeté-
sét. Az ôszôvetség idején tabu (tilos) volt a beteg megérin-

A démonok fogalma megmaradt az ûjszôvetségben is.
Krisztus Urunk ôrdogôket ûz ki. Ezek az esetek azonban nem
lâtszanak fertôzô betegségeknek. Mâr az ôkorban kifejlô-
dôtt a miazma, a mocsarak stb. rossz kigôzôigésének tana,
amely a mûlt szâzad végéig, a bakterioiôgia gyôzeiméig meg
maradt. Ha a démonokat helyettesîtjûk a baktériumokkal,
vlrusokkal vagy egyéb kôrokozôkkal, lâthatjuk, hogy 6000
évvel ezelôtti elôdeink nagyon jôl képzelték cl a fertôzés lét-
rejôttét és terjedését.

Nagyon sokszor a jârvânyok leîrâsa igen hiânyos. Sokszor
csak elképzeljûk, hogy milyen jârvânyrôl lehetett szô, mert
minden csak pestilence volt. Nem tudtâk a betegségek ne-
vét, nem irtâk le észszerûen a tûneteket. Mâr a régi idôk-
ben megtanultâk, hogy a jârvânyok elôidézésében nagyon
szokszor szerepe van a rovaroknak, mert a mezopotâmiaiak,
a filiszteusok és fôniciaiak a pestis istenét rovarként âbrâzoltâk.

Ma ismerjûk a legtôbb jârvâny okozôjât. Ezek endémiâ-
sok valamely helyen vagy lappangva, tûnetmentesen élnek
szokszor évszâzadokig. Valamely okbôl fellângol virulenciâ-
juk és jârvânyok, epidémiâk, sôt pandémiâk keletkeznek.
Beszélnek ciklusokrôl, asztrolôgiai, vulkanikus vâltozâsokrôl.
Az igazi okot senki sem tudja. Azt azonban tudjuk, hogy
bizonyos kôrûlmények elôsegîtik a jârvânyok megjelenését.
Ezek a kôrûlmények mind ôsszefûggésben vannak a kôzegész-
séggel. Ilyen példâul: a jô ivôviz, a tisztâlkodâs, a megfelelô
csatornâzâs, az emberi, âllati és élelem-hulladékok vagy
a szemét eltakarîtâsânak hiânya; a rossz lakâsviszonyok, az
emberek ôsszezsûfoltsâga, az élôskôdô férgek és patkânyok
elszaporodâsa, az elégtelen tâplâlkozâs miatt beâllô testi
gyôngeség és nagy embertômegek mozgâsa, mint a hâborû,
amikor a tômegek behozzâk tûnetmentes, lappangô kôr-
okozôikat, amelyek az eddig hasonlô betegségnek ki nem tett
emberekben virulensekké vâlnak.

A malaria rengeteg embert ôlt meg. 701-ben Kr.e. az
asszîrok ostromoltâk Jeruzsâlemet. A zsidôk nem adtâk meg
magukat, mert tudtâk, hogy ûgyis megôlik ôket. A kôvet-
kezô reggel az asszîr hadsereg eltûnt. Az ôszôvetségi szent-
irâs szerint az Ûr angyala jôtt és ezerszâmra mészârolta le
az asszîrokat. Az 1938-i âsatâsok sorân elôkerûlt egy tômeg-



sîr legalâbb 150 fiatal ember csontjaival. Mivel a csontok
kozôtt disznô-csontokat is talâltak, megâllapîtottâk, hogy
a csontvâzak csak asszîrok csontvâzai lehettek.

1916-ban az angolok elfoglaltâk a tôrôkôktôl Jeruzsâle-
met, a Jordan folyôn azonban nem sikerult âtjutniuk.
Ugyanott, azon az âtkozott forrô helyen 1200 lâbnyira a tenger
szîne alatt tâboroztak, mint aboi az asszîr sereg 2600 éwel
ezelôtt tâborozott, mielôtt felmâszott a 2600 lâbnyi maga-
san fekvô Jeruzsâlem megostromlâsâra. Az angol katonâk
nem voltak betegek, de nagyon fâradtaknak érezték magu-
kat. Hogy visszanyerjék erejûket, feikûldték ôket pihenni a
jeruzsâlemi fennsîkra. Mâsnap reggel az angol katonâk fele
holtan fekûdt sâtrâban. Vérûkben megtalâltâk a trôpusi
malaria plasmodiumât.

Ezek a katonâk mâr régebben fertôzôdtek, de a nagy
kûlônbség a mély volgy szélsôséges forrôsâga, majd a hûvôs
szelû fennsîk 3800 lâb magassâg-kûlônbsége annyira stimu-
lâlta a malâria kôrokozôit, hogy azok hirtelen megtôrték
a mâr fertôzôtt katonâk ellenâllô képességét. Ugyanez tôr-
tént 2600 éwel ezelôtt az asszîr katonâkkal.

Nagy Sândor 33 éves korâban trôpusi malâriâban hait
meg Babilonban Kr.e. 323-ban. Vajon mennyit vâltozott
volna a vilâg tôrténelme, ha nem hal meg malâriâban? Igen
sok ember munkaképtelen lett malâriâja miatt. Kr.e. az elsô
szâzadban a rômai Varro azt âllîtotta, hogy az intermittâlô
lâz oka nem a mocsarak kigôzôlgése, hanem az, hogy aprô
âllatok — bestiolae — élnek a mocsarakban, amelyek az
ember szâjân vagy orrân ât bejutnak a szervezetbe és meg-
betegîtik azt.

Bâmulatos megflgyelés, de 2000 évigkellett vârni, ameddig
Laveran megtalâlta a malâria-plasmodiumot.

A zsidôk sokat tanultak Egyiptomban. Negyvenéves vân-
dorlâsuk alatt, ûgy lâtszik, az enterâlis fertôzések megelô-
zésére nagyszerû és egyszerû tôrvényt rendeltek el. Minden-
kinek lennie kellett âsôjânak, hogy azzal gôdrôt tudjon âsni
és ebbe betemetni ûrûlékét. Sâmuel elsô kônyve leirja, hogy
a filiszteusok Abenazarnâl megverték a zsidôkat és elvitték
tôluk féltve ôrzôtt frigylâdâjukat elôszôr Ashodba, majd
Gathba, majd Ekronba. Minden vârosban pestis jârvâny
kezdôdôtt. A kônyv nagyszerû leirâst ad a bubonic és az igen
gyorsan végzetes pneumonie, illetve septicémie pestisrôl. Végul
is a filiszteusok visszakûldték a frigylâdât a zsidôknak, mire



kôztûk is kiùtôtt a pestisjârvâny és sok czcr cmbcr meghalt.
Engesztelésûl a flliszteusok a zsidôk istenének 5 arany pat-
kâny és 5 arany bubo figurât kùldtek. Ez az elsô bizonyîtott
megfîgyelés 1030 éwel Kr.e., hogy a patkânyoknak valami
szerepe van a pestis terjedésében.

Nagy pestisjârvâny tort ki Kr.u. a hatodik szâzad kôzepén.
Justinianus-pestisnek nevezték és kb. 50-60 évig tartott.
Egyiptomban kezdôdôtt és elterjedt az akkor ismert vilâg
minden részére. Eurôpa kihalt, az élet megâllt. Ez annyira
meggyôngîtette a rômai birodalmat, hogy ez adta meg neki
a végsô dôfést. A nyugat-rômai birodalom megdôlt. A bar-
bârok a pestis nélkûl nem tudtâk volna Rômât legyôzni.
Becslések szerint szâz milliô ember hait meg.

Az ûjabb megâllapîtâsok szerint tôbb pestisnek nevezett
jârvâny nem volt pestis. Ezek: az attikai pestis, amirôl
Homérosz beszél az Iliâszban, a Nero idején, Kr.u. 54-ben
dûlô jârvâny, amirôl Tacitus îr, az ûn. Anionius-pestis 165-
ben, Marcus Aurelius idején 180-ban himlôjârvâny vagy
kiûtéses tîfusz volt, amelyben Marcus Aurelius meg is hait,
ugyanîgy a 189-ben, Commodius idejében dûlô jârvâny is.

A mdsodik nagy pestisjârvâny 1347-ben kezdôdôtt Caffa
vârosâban a Krimi-félsziget délnyugati csùcskén. Ennek
kikôtôje Genova és Velence kezében a kelet-âzsiai kereskedô
ût nagyon fontos âtrakodô âllomâsa volt. A tatârok ostro-
moltâk a vârost. A keresztények a megadâs szélén voltak,
mikor pestisjârvâny iitôtt ki a tatârok kôzôtt és haltak ezer-
szâmra. Nem volt mâs vâlasztâsuk, mint visszavonulni step-
péikre. Mielôtt ezt megtették, egy csomô pestisben meghalt
hullâjât bekatapultoltâk a vârosba. A keresztények ôrôme
keserûvé vâlt, mert kôzôttûk is kitôrt a pestis. Visszatértek
Olaszorszâgba, a hajôsok nagy része meghalt és Olaszorszâ-
got ellepte a pestis. Tâvol-kelettôl a Keleti-tengerig, Szici-
liâtôl Grônlandig mindenûtt kitôrt a pestis. Magâban
Firenzében 100,000 ember hait meg.

VI. Kelemen pâpa 1348 hûsvétjân zarândoklatot hir-
detett. 1,200,000 ember gyûlt ôssze Rômâban, de talân csak
egy tizede tért vissza. Ez idôre esik a mi Nagy Lajos kirâlyunk
bûntetô hadjârata Nâpolyba. Onnan is nagyon kevés ember
tért vissza élve. Ez a pestisjârvâny (a "black plague") Eurôpa
lakossâgânak felét kiirtotta és 300 évig tartott. Âzsiâban
1870-ben dûlt jârvâny, majd 1894-ben Cantonban és Hong



Kongban. 1896-ban elérte Indiât és 40 év alatt tôbb mint 12
milliô embert ôlt meg. A "sylvatic plague" a vad râgcsâlôk-
ban a vilâgon mindeniitt elôfordul. Az Egyesûlt Allamok-
ban 1900-tôl 1940-ig 496 ilyen eset fordult elô, 312 halâl-
lal végzôdôtt. Nincs ellene megfelelô védekezés.

A black plague pozitiv eredménye az volt, hogy elkezd-
ték tisztîtani az utcâkat, megtiltottâk, hogy az âllatok hul-
lâjât vagy belsô részeit az utcâra dobjâk, elrendelték, hogy
azokat el kell fôldelni; a pestises betegeket el kellett szige-
telni; ha meghaltak, a hâzat ki kellett fûstôlni, s a beteg hol-
mijât el kellett égetni stb. Titiân 99 éves korâban pestisben
hait meg. Hârom kivâlô festô; Ghirlandaio, Giorgione,
Perugino szintén a pestis âldozata lett. De a nagy jârvâny
elôkészîtette a reneszanszot. A szôrnyû jârvâny elûlt, de 300
évig itt-ott felûtôtte fejét.

A mdsodik nagy tômeggyilkos kôr a kiûtéses tifitsz volt.
1083-ban ért Salernôba. 1489/90-ben sok eset fordult elô
Spanyolorszâgban. Allîtôlag Ciprus szigetérôl hoztâk be.
Mâr a rômaiak idejében is sok ilyen jârvâny volt. Tôbb jâr-
vânyt pestisnek îrtak le, noha ezek valôjâban kiûtéses tîfuszok
voltak. Minél hidegebbre kôltôztek az emberek, annâl tôbb
ruhât kellett viselniûk. Hideg éghajlatban nem lehetett fû-
rôdni. A barbârok pedig tetvesek voltak. A XVI. szâzad
kôzepén a két nagy katolikus kirâly, 1. Kâroly spanyol és 1.
Ferenc francia kirâly Olaszorszâgban hadakozott az eurôpai
hatalomért és a pâpa pârtfogâsânak megnyeréséért. A spa
nyol csapatok Rômât raboltâk és elfogtâk a francia pârti
pâpât, VII. Kelement. De kitôrt a jârvâny és a spanyol
ârmâdiât megsemmisîtette. A spanyoloknak csak 11,000
emberûk maradt meg Nâpolyban. Erôs francia hadsereg
érkezett északrôl és megtâmadta Nâpolyt. Ûgy lâtszott,
minden elveszett, de a francia sereget is elérte a kiûtéses tîfusz.
A 25,000 emberbôl âllô sereg 30 nap alatt 4,000-re apadt,
de elfutott. Most aztân a pâpa Kâroly mellé âllott és 1530-ban
Bolognâban csâszârrâ koronâzta. V. Kâroly néven szerepel
a tôrténelemben. A kiûtéses tîfusz jôvoltâbôl lett a Rômai
Szent Birodalom csâszâra.

A kiûtéses tîfusz folyton visszatért Eurôpâba. Igen sok
nevet adtak neki, tôbbek kôzôtt morbus hungaricusnz^ is
mondtâk. Az ango! bôrtônôkben szâzszâmra haltak meg a



foglyok. Egész Eurôpa eltetvesedett. Erasmus, akit VIII.
Henrik és Wolsey kardinâlis tôbbszôr meghîvott, nem ment
ât Angliâba, mivel a XVI. szâzadban az angol hâzak nagyon
piszkosak voltak. A nagy parôka viselése igen segîtette a tetvek
jôlétét. Leîrtâk példâul, hogy amîg valamelyik kivâlô angol
lord beszédet mondott, parôkâjân tetû mâszott.

A harmincéves hâborû idején a typhus exantematicus
tôbb embert dit meg, mint a fegyverek. Mindig hûségesen
kôvette a hadseregeket. Napoléon Moszkvâbôl visszavonulô
seregét tizedelte. 1846/48-ban tôbb mint egy milliô eset for-
dult elô Angliâban és 300,000 Irorszâgban. A modem hâbo-
rûkban is szerepel a kiiitéses tîfusz. Az osztrâk-magyar had-
sereg rengeteg foglyot veszitett Szerbiâban, de hosszû ideig
semmi sem tôrtént. Az orosz hadszintéren ugyanez volt a
helyzet. Magyarok tîzezerszâmra haltak meg a szibériai
fogolytâborokban. A mâsodik vilâghâborûban az ameri-
kaiaknak volt D.D.T.-jûk. A mâsik oldalon nem volt. Ha
német kapta meg a tîfuszt, majdnem biztosan belehalt. A
magyaroknak volt esélyiik. Az orosz megûszta, mivel évszâ-
zadokig egyutt élt tetûjével. A roman azt kîvânja legjobb
barâtjânak, legyen 3 tetûje. Mivel ha az ember meghal, a
tetû elmâszik a holttestrôl. A roman jôkivânsâg tehât any-
nyit jelent, mint amikor valaki jô egészséget és hosszû életet
kîvân a mâsiknak. Egyébként dôglôtt tetûket talâltak Peru-
ban a mumifikâltak hajâban is.

A himlô megvolt mâr a tôrténelem elôtti idôkben. Eg^ip-
tomi mûmiâkon talâltak. Amerikâba âllitôlag a XV. szâ
zadban ért. Ma is sok van abban az orszâgban, aboi nincs
oltâs ellene.

A hunok kôzôtt Kr.u. 80-ban anthrax jdrvdny dûlt,
amelynek kôvetkeztében âllitôlag 30,000 ember, 40,000 16
és 100,000 marha pusztult el.

A népvândorlâs idején mindenûtt nagy jârvânyok voltak.
Vienne vidékén (Dél-Franciaorszâgban) 455/56-ban valôszî-
rm\e^ scarlatina, 'ûletwe strep infekciô volt. 477-ben Odoaker
kirâly serege nagyjârvânyt okozott Olaszorszâgban.

A vandâlokat jârvâny pusztitotta el Észak-Afrikâban,
mikor oda akartak telepûlni.

A lepra a legrégibb idôk ôta velûnk van. Az emberiséget
csak a drasztikus elkûlônîtés mentette meg. Még mindig van
egy pâr eset. A kôzépkorban betegâpolô rendek 17,000
leprosium-ot épîtettek.



Egyiptomi mûmiâkon csigolya-tuberkulôzis-t talâltak.
A kôzépkorban nagyon sok tuberkulôzis volt a zârdâkban
és kolostorokban.

A kanyarô, amikor a fehér ember behozta Amerikâba,
nagy jârvânyokat idézett elô, amelyek sok halâlozâssal jâr-
tak.

A gonorrhea {tripper) hûséges barâtként kîsér bennûn-
ket az ismert tôrténelem folyamân. Gyôgyîthatô, de nem le-
gyôzôtt. A tîfusz abdominâlis, a paratîfusz-csoport s a vér-
has (dysenteria) mind a tisztâtalan ivôvîzzel van dsszekôtte-
tésben. Szôval ellenôrizhetô lenne, ha a nemzetek erre kôl-
tenék pénzûket.

A csatâkban arânylag kevesebbet ôltek meg fegyverrel,
a sok sebesûlt nagy része meghalt, mivel nem volt tiszta kô-
tôzô anyag. Seblâz, ûszkôsôdés (gangrena) kôvetkezett be.
A sok gennyedô seb, eldobott kôtôzô anyag, majd az emberi
hulladék az egész terepet âtitatta. Szeptikus fertôzések, majd
jârvânyok léptek fel. A gyôztes hadsereg nagyon gyakran
egyszerûen eltûnt.

Valamikor arra gondoltam, hogy a kôrûlmetélést (cir-
cumcisio-t) a makkgyulladâs (balanitis) megelôzésére talâl
tak fel. Persze nem a zsidôk. Azt hiszem, semmi kôze az
egészségugyhôz, csak valami rituâlis dolog. Az egyiptomiak
alkalmaztâk, egyes mûmiâkon megtalâltâk, mâsokon nem.
Ez azt bizonyîtja, hogy nem volt kôtelezô. A legrégibb képet
a Sakkara-komplexben egy sirhan talâltâk, amelyet Kr.e.
2400-ban festettek. A felîrâs azt mondja: én jôt teszek neked.
Âbrahâm kb. Kr.e. 1500-ban jelenik meg a tôrténelem szîn-
padân, ez a kép 900 évvel elôtte készûlt.

A szifiliszt a Columbus elsô utazâsârôl visszatérô hajôsok
vitték Eurôpâba. Mivel partraérés utân a hajôsok elsô dolga
az volt, hogy elmenjenek a kikôtô lânyaihoz, âtadtâk nekik
a frissen hozott ûj betegséget. A katonâk is ezekhez a lâ-
nyokhoz jârtak, ezért a spanyol katonâk is megkaptâk a szi
filiszt. A spanyol kirâly aztân sereget kûldôtt a franciâk âl-
tal szorongatott nâpolyi kirâly segîtségére, a spanyol kato
nâk tehât âtadtâk a szifiliszt a nâpolyi leânyzôknak. A fran
ciâk gyôztek, elfoglaltâk Nâpolyt és most a francia katonâk
mentek a nâpolyi kikôtô leânyaihoz és ôk kaptâk meg ezt a
nemi betegséget. A visszavonulô francia hadsereg szorgosan



terjesztette Olasz-, majd Franciaorszâgban. Ezekrôl az or-
szâgokbôl aztân az egész Eurôpâba elterjedt. Ezért hîvtâk
elôszôr nâpolyi, majd francia, magyarul francos betegségnek.

Érdekes eltûnôdni, hogy mi tôrtént volna, ba a szifilisz
gyôgyltâsât korâbban fedezték volna fel. Sok kitûnô ember
nem hait volna meg idegrendszeri szifiliszben. Ha V. Kârolyt
meggyôgyîthattâk volna, talân megmâsîthatta volna a fran-
cia-spanyol vetélkedést és egyesîthette volna Eurôpât a tôrôk
ellen. Ha VIII. Henrik szifiliszét kigyôgyîthattâk volna,
talân felesége szûlt volna neki egy fïût a sok hirtelen kora-
sztilés (abortus) helyett. A sok ôldôklés elmaradt volna, nem
kellett volna ûj vallâst alapîtani etc. Ha Lenin szifiliszét ide-
jében kigyôgyitottâk volna, talân sohasem érte volna el a
paralysïs progressivd-naV. azt a szédûléses âllapotât, amely-
bôl megtervezte az orosz és a vilâgkommunista forradalmat.
Azt, hogy Wilson Woodrow-nak mi baja volt, nem
tudom.

Tudjuk, hogy a baktériumok sok szâz milliô évvel elôbb
voltak a fôldôn, mint az âllatok. A korai baktériumok azon-
ban hasznosak voltak. A talajban éltek, azt mûvelték. Eon-
tos szerepûk volt és van a nitrogén âtformâlâsâban. Hogy
mikor lettek a mikroszkôpikus lényekbôl betegségeket okozô
mikroorganizmusok, nem tudjuk. A sokszâz milliôs evoluciô
vâltoztatta ôket erre? Avagy az Uristen minden kôrokozôt
kûlôn egy-egy célra teremtett? Nem valôszinû. Élùnk ezen
a fôldôn, és a Teremtô azt mondja: ember, adtam neked
agyat, ami kûlônb minden egyébnél a fôldôn, itt vannak
problémâid, oldd meg ôket, mutasd meg, mire vagy képes.

Minél egyszerûbb a kôrokozô, annâl nehezebb legyôzni,
mert kis vâltozâssal példâul az influenza virus egyik évben
mâs tîpus lesz, mint a mâsikban. Milyen nagy csoda ez, hogy
az a pirinyô virus rôvid idô alatt ât tudja alakitani védekezé-
sét, amit sok milliôs orszâg sok pénzzel sem tud megvalôsi-
tani. De nagyon lehetséges, hogy a kôrokozô (pathogenic)
és az ember viszonya egy nagyszabâsû terv része, amellyel
szabâlyozza a tûlszaporodâst. A kezdetleges (primitiv), a durva
bacilusok helyébe ellenâllôbb, rafinâltabb virusok lépnek,
hogy tovâbbra is megakadâlyozzâk a tûlszaporodâst, avagy
az igazân gondolkodô embert, a valôban homo sapiens-t
arra késztessék, hogy ûj védekezést talâljon ki.



ORIENTALISZTIKA

Az Ârpâd Akadémia orientalisztikai osztâlya dr. Lengyel
Alfonz (Bryn Mawr, PA) elnôkletével 1985 november 30-ân
délelôtt 9 ôrakor kezdte meg iilését. A megnyitô, valamint a
megjelentek ûdvôzlése utân az elsô szakelôadâst az elnôk
tartotta meg.

Lengyel Alfonz dr. :

A KÎNAI SZOCIOLÔGIA ÛJ ÛTJA

A kînai kommunistâk uralomrajutâsa 1949-ben nemcsak
politikai, hanem szociâlis forradalom is volt. A magântulaj-
don eitôrlése utân Kîna minden teriiletére kihatô, a kom-
munista part âltal ellenôrzôtt kozigazgatâs hâlôzatât ter-
jesztették ki. A nyugati vilâg âltal sokszor emlegetett, de
nem mindig alkalmazott emberi jogok és jogegyenlôség el-
vei a kînai tôrténelem folyamân nem nagyon nyertek alkal-
mazâst. Igy a kînai tômegeknek nem sokat jelentett, hogy
a kommunistâk is csak propagâltâk ezeket a jelszavakat, de
uralmuk megszerzése utân ôk sem sokat tôrôdtek velûk. Az
egyenjogusâgbôl is csak annyit tartottak meg, hogy a tô-
megekre egységesen râ kell kényszeriteni az ûj szocialista
morâlis kôdexet. A kommunista vezetôk morâljâhoz senki-
nek semmi kôze nincsen. Ha azonban azok kôzûl valakit
félre akarnak âllîtani, akkor annak hibâit felnagyîtjâk s a
tômegekkel îtéltetik el.

Az egyenlôség szôlama talân a hivatalos nyelv elterjesz-
tésében is kimutathatô. A mandarin (putonghua) nyelv lett
a hivatalos nyelv, amelyet Kîna minden iskolâjâban tanî-
tani kell. Az îrâst is egyszerûsîtették, bâr az îgy is komplikâlt.
Az îrâs egyszerûsîtésével azonban azt érték el, hogy a fiata-
lok képtelenek elolvasni azokat a kônyveket, amelyeket
1956 elôtt îrtak.

A kommunistâk azt a célt tûzték maguk elé, hogy a vâ-
ros és a falu kôzôtt eltôrlik a kûlônbséget. Az életszînvonal-
ban ezt el is érték, a kulturâlis kûlônbség azonban a vâros
és falu kôzôtt megmaradt. A Mao halâlât kôvetô kedvezô
âllapotokig egységesen mindenki a jôl ismert kék Mao-ru-
hâba ôltôzôtt. Mao halâla utân a gazdasâgi és politikai re-
formok elônyei kôvetkeztében a nagyobb vârosokban Mao-
ruhât ma mâr senkin sem lehet lâtni.



Kînâban a Marx-Lenin-Mao vonal szakadozik. Deng
Xiaoping gazdasâgi és politikai vezetésével a kînaiak tôr-
ténelmûk nagy vâlaszûtjâhoz értek. Amîg a kînaiak az ûj
tôrténelmi szakaszhoz elérkeztek, igen sokat szenvedtek.
Elôszôr az osztâlyharc nevében kiirtottâk értelmiségiiket,
majd a kolhozok bevezetésével tônkretették mezôgazdasâ-
gxikat. A lakossâg 500 milliôrôl 1 milliârdra nôtt, de a la-
kossâggal nem nôtt a mezôgazdasâgi termelés. A kommu-
nistâk a mezôgazdasâgi termelés fokozâsâra kûlônbôzô môd-
szerekkel kîsérleteztek, de azok kôzùl egyik sem mutatkozott
eredményesnek. A Szovjettôl tanult gazdasâgi môdszer ugyan-
ûgy hasznâlhatatlannak mutatkozott, mint a sajât agyukbôl
kialakult, de marxista alapra fektetett gazdasâgi rendszer.

Végezetûl is a Mao halâla utâni ûjjâépîtés kellôs kôze-
pén Deng Xiaoping kijelentette, hogy a marxizmus ûtjârôl
nem akar ugyan letérni, de a marxizmussal mâr nem lehet
gazdasâgi életet kiépîteni és ezzel Kîna modernizâlâsât elérni.
A legnépesebb marxista orszâgnak kellett a vilâg kôzvéle-
ményét felhîvnia arra, hogy ami jô lehetett 1848-ban, az
ma mâr elavultnak minôsîthetô. Persze, erre még az ame-
rikai liberâlis professzorok nem jôttek râ és még mindig a
marxizmus âldâsaival szédîtik hallgatôikat az amerikai egye-
temeken.

Kînâban mâr râjôttek arra, hogy ha termelést akarnak,
akkor a szabad piacot is meg kell nyitniuk. A termelés fel-
emelése érdekében a fôld tekintélyes részét vissza kell adniuk
a parasztoknak. A parasztok szôvetkezetekben valô szabad
tômôrulését is meg kell engedniûk, melynek jôvedelmébôl
a parasztok gépesîthetik magukat. A termelés nôvekedésé-
bôl pedig ôrômmel adjâk be termésûk egy részét az âllam-
nak, mivel termelésûk igen jelentôs részét a szabad piacon
értékesithetik.

A jelenlegi miniszterelnôk, Zhao Ziyang, amikor Sichuan
tartomâny kormânyzôja volt, mâr kikîsérletezte ezt a meg-
oldâst. Amikor miniszterelnôknek kinevezték, hozzâlâtott
ahhoz, hogy a sichuani gazdasâgi tervet fokozatosan az egész
Kînâra kiterjessze.

A klnai gazdasâgi élet megvâltozott formâjât Nyugaton
mâr "piac-szocializmus"-nak hîvjâk, bâr a maoistâk âltal
felâllitott kôzigazgatâsi hâlôzaton még semmi vâltoztatâs
sincsen. Talân lassan ez is âtalakul, ha a hâlôzatba bekap-
csoljâk a szellemi élet embereit.



A kommunista part is teljes âtalakulâson esett keresz-
tûl. Az ôreg kâderokat, akikkel Mao a "hosszû ûton" mene-
telt, egy-két kivétellel mind levâltottâk. A fiatalabb kâde
rokat, akik most 50-60 évesek, azok kôzûl a kommunistâk
kôzûl vâlogattâk ki, akik a négy bandâjânak uralma idején
kitelepîtésen voltak vagy bôrtônben ûltek. Deng és Zhao
vilâgosan lâtja, hogy ezek nem vezetik a pârtot vissza arra
az ûtra, amely Mao uralmânak utolsô 10 évében a kegyet-

lenkedésekhez vezetett. A fiatalsâgbôl pedig azokat helye-
zik a megiirùlt kâderhelyekre, akik most 30-40 évesek. Ezek
mâr egyetemet végeztek. Ezek életébôl is 10 évet vettek el a
vôrôs brigddok vezetôi, amikor a kulturâlis forradalom ne-
vében az egyetemeket bezârtâk. Amikor a szâmkivetésbôl
vi.sszatértek, egyetemi tanulmânyaikat befejezték, a part
meghîvta ôket soraiba. Ezen felûl Deng kijelentette, hogy
osztâlyharcra mâr nincs szûkség. Az értelmiséget a pârt a
kâderokkal egy szînvonalra emelte fel. îgy az orszâg értel-
misége és a fiatalsâg az ûj kormâny és pârt mellé âll. A pârt
baloldalât a hadseregbôl is eltâvolîtottâk, de nem irtottâk
ki. Igy a baloldal most hibât keres Deng és Zhao munkâjâ-
ban. A jelenlegi kormâny és pârt sorsa pedig a gazdasâgi
élet kialakulâsâtôl fûgg. A jelenlegi kînai kormâny gazda
sâgi megerôsîtésében most a nyugati hatalmakra vâr a fel-
adat. Eddig még a Nyugat, de fôleg Amerika, Kîna halâlos
ellenségét, a szovjetet tâmogatta gazdasâgilag. A kînaiak irâ-
nyâban tâmogatâsa még nem nagyon mutatkozik, bâr Kîna
nélkûl a szovjet vilâguralomra valô tôrekvését nem tudja
megakadâlyozni.

Az ûj kînai politikai és gazdasâgi vonalvezetés lassan az
egész jogrendszert is megkîsérli âtalakîtani. A kôzigazgatâsi,
bûntetôjogi és magânjogi vonalon jelentôs vâltozâsok tôr-
téntek. A hâzassâgi jog a csalâdvédelmen alapszik. A nôk
helyzetét megjavîtja a férfiak jogaival tôrtént egyenjogûsî-
tâsuk. Azt is szâmîtâsba kell azonban venni, hogy a jogsza-
bâly csak papîron marad, ha olyan emberek kezébe adjâk,
akik azt nem értik meg. îgy még sok idôhe kerûl, amîg az
ûj jogot az egész orszâg terûletére érvényesen kiterjeszthe-
tik. A jogi fakultâsok a jogâszképzés meggyorsîtâsât megkî-
sérlik, de ebben az ôriâsi orszâgban, ahol a jogâszokat kiir-
tottâk, még hosszû idôre lesz szûkség, hogy a megfelelô kép-
zettségû jogâszok létszâma kielégîtô legyen. A jogâszokat



elôszôr azokra a terûletekre kûldik, amelyeket a kommu-
nista gazdasâgi rendbôl kiemeltek és amelyeknek gazdasâgi
ônrendelkezést adtak.

Ezeken a kivâltsâgos terûleteken, amelyek 16 nagy vârost
és azok kôrnyékét foglaljâk magxikba. a kînai lakossâg fele
él. Ezekre a terûletekre érvényes kûlôn tôrtvényt létesîtet-
tek, hogy a kûlfôldi tôke ide minden nagyobb nehézség nél-
kûl bejôhessen. A tôrvényt viszont kinaiak fogalmaztâk és
nem nyugati jogâszok vagy japânok. Az amerikaiak a szôve-
gezést kiértékelték és elégtelennek talâltâk. A nyugati jogi
szemlélet tôbb biztosîtékot és részletmagyarâzatot igényelt.
Amikor a kinaiak lâttâk, hogy az amerikaiak kételkednek
a tôrvény jogerejében, az ôtoldalas tôrvényhez tlzoldalas
magyarâzatot fûztek, azt azonban nem vették észre, hogy
ez sem elég, mert ha a szôban forgô tôrvényt amerikaiak
szôvegezték voina meg, akkor az 100-oldalas lett volna 1000
oldalra terjedô magyarâzattal. A kinaiak — a nyugati jogâ-
szokkal ellentétben — a tôrvényt a szôbeli megegyezések
keretéûl tekintik. A nyugatiak viszont nem blznak az ûzlet
moralitâsâban, ezért magâban a szôvegben igyekeznek ma-
guknak megfelelô biztosîtékot szerezni. A japânok ismerik
az âzsiai észjârâst. Nem akadtak fenn a tôrvény keretjelle-
gén, hanem azonnal ûzleteket kôtôttek a klnaiakkal. Amlg
az amerikai ûzletemberek a tôrvény szavain râgôdtak, addig
a japânok elfogadtâk a kinaiak szavât és ôriâsi ûzleteket
kôtôttek velûk.

A kinaiak megértették, hogy tûlnépesedésûk esetén gaz-
dasâgi életûk csôdbe jutna. Ha nincs elég étel, a munkâs el-
pusztul és a gyâr nem tud termelni. A tûlnépesedés ellen
csak fogamzâsgâtlô vagy csôkkentô môdszerekkel lehet ered-
ményt elérni. A kinaiak még nincsenek a nyugatiak szint-
jén, hogy homoszekszuâlis és leszbiânus életmôddal csôk-
kentsék a tûlnépesedést. A nyugati kritika elltéli Klnât a
gyermekâldâs ellensùlyozâsâra alkalmazott metôdusa miatt.
Persze, a kritikusok is csak sajnâlkozni tudnak, de ôk sem
javasolnak semmi ûj môdszert, amit ôk elfogadhatnânak.
Ugyanakkor azok, akik Klnât blrâljâk, itt Amerikâban a
magzatelhajtâs mellett agitâlnak.

Aki gondoikozni tud, az elôtt vilâgossâ vâlik, hogy Klna
nem vârhatja meg azt, ami most az afrikai marxista âllamok-
ban tôrténik. Ott szâzezrével halnak meg az emberek, mert



nincs elég eledelûk. A marxista termelés nem képes élelmez-
ni ôket. Amikor szâmuk lecsôkken arra a létszâmra, amelyet
majd élelmezni tudnak, az éhinség megszûnik, mert a népe-
sedési tôbblet meghal. Ezt a metôdust a liberâlis kézben
levô amerikai ûjsâgok nem kifogâsoljâk, mivel azok a marxista
âllamok a szovjet zsoldjâban âllnak.

Kîna elôre lâtta, hogy mi kôvetkezhetik be, ha nem
csôkkenti a népszaporulatot. Ha majd a technolôgia és a
gépesités sikerei kôvetkeztében tôbb fôld lesz megmûvelhetô
és a termelés is nôvekedhetik, akkor ezen a szigorû tôrvé-
nyen is enyhithetnek.

A kinai kormâny az orszâg kapuit a kiilfôldiek részére
megnyitotta. A kormâny azonban éberen ôrkôdik a felett,
hogy a kulturâlis szennyezôdés oda be ne keriiljôn. A sza-
badsâg hazâjâban, Amerikâban, bârki szabadon rongâl-
hatja életét kâbitôszerekkel, szabadon szeretkezhetik férfi
a férfival, nô a nôvel, de nem lehet szabadon szîdni a Szovjet-
uniôt. Ezt a szabadsâgot a kînaiak nem ôhajtjâk âtvenni. A
nyugati sajtô és kôzvélemény âllandô nyomâsâra a kînai
kormâny megengedte a "rock" hangverseny megtartâsât.
De az ifjûsâg szelleme olyan komoly, hogy inkâbb Beethovent,
Bachot és Mozartot hallgat, mint a hosszû hajû, ôrûlteké-
hez hasonlô tekintetû rikâcsolôk zenéjét. Persze, érdekesség-
bôl meghallgatta a "rock"-hangversenyt, de nem vette ât
azt a zenét, amelynek velejârôja a prostitûciô, a kâbîtôsze-
rek élvezete és az AIDS-virus.

A kînai szociolôgia fejlôdését, illetve annak kiterjeszke-
dését jelenleg nem nagyon lehet felmérni. Az emberek hely-
zete szinte naponta vâltozik. Ahogy azonban Kina képes ûj
gépek segîtségével, és a sajât tudôsaival elért technolôgiai
elôrehaladâssal a mezôgazdasâgi termelést felemelni, ugyan-
ûgy tud majd népe jôlétén is vâltoztatni. A termelés ûteme
megnôvekedett. A nép azonban még nem teljesen érzi an
nak hatâsât, mivel a nyereségbôl nagy beruhâzâsokat kell
tenni ahhoz, hogy Kînâbôl modem âllam legyen. A hadse-
reget is ûjjâ kell szervezni, amelybôl a baloldali tisztikart
levâltottâk. A hatârokon levô szovjet katonai nyomâs arra
készteti a kînaiakat, hogy azt a jôvedelmet, amelybôl a la-
kossâg jobblétét lehetne biztosîtani, hadi kôltségek fedezésére
forditsâk. Ennek ellenére Pekingben mâr megszûnt az a
nyomortanya, amelyben a vâros fele élt. Most a tôbbi nagy-



vârosban szâmoljâk fel a nyomortanyâkat. Modem hâzakba
telepitik ât azokat, akik eddig a szennycsatornâval egyenér-
tékû hâzakban laktak.

A nyugatiaknak most kellene Kînât tôkéjûk beâramlâsâ-
val megsegîteniûk, mert ha Kîna nem lesz képes lâbra âlini
és nem tud a Nyugatnak békés târsa lenni, akkor a nyuga-
tiak szâmâra ôrôkre elveszik. A szovjetet pedig akkor meg-
âllîtani nem lehet.

Németh Gyula (Yonkers, NY):

MEÔTISZ, MINT A MAGYARSÂG BÔLCSÔJE

cîmû, lenyûgôzôen érdekes elôadâsâban a magyarsâg
ôs- és keled tôrténetének Meôtisszal ôsszefûggô részleteire
vonatkozô ûj meglâtâsairôl szâmolt be. Nemcsak a kérdés
tudomânyos irodalmânak igen alapos és széles kôrû ismere-
térôl tett bizonysâgot, hanem eddig ismeretlen adatok fel-
sorakoztatâsâval és nem egyszer merészeknek lâtszô, de a
tudomânyos môdszerekkel mindig szakszerûen igazolt ko-
vetkeztetéseivel és megâllapîtâsaival is megnyerte az osztâly
és a hallgatôsâg tetszését.

Gôrgey Tïvadar (Toronto, Ont., Kanada):

ADALÉKOK A MAGYAR NÉP ÔSTÔRTÉNETÉHEZ

Az elôadô azokat a magyar ôstôrténeti vonatkozâsokat

vilâgîtotta meg, amelyek eddig homâlyosak voltak. A vilâg-
tôrténelemben fellelhetô adalékok ismertetésével az volt a
célja, hogy lehetôséget biztositson olyan népi ôsszefogâs ki-
alakitâsâra, amely a magyar tôrténelmi dekadencia meg-
szûntetésére is alkalmas. Végsô kôvetkeztetésként azt âlla-
pîtja meg, hogy a magyar népnek tudomâsul kell vennie:
tôrténelmének legveszélyesebb idejét éli, amikor minden
vonalon egységre kell tôrekednie, mert széttagoltsâga pusz-
tulâsât okozhatja.

Fabricius Gâbor (Tokiô, Japân):

A JAPÂN NAGYHATALOM MAGYAR SZEMSZÔGBÔL

Az elôadô arra hivatkozott, hogy a japânok tudatâban
még mindig él a magyar és a japân rokonsâg, azonos szâr-
mazâs tôbbszôr kimutatott ténye. A maga részérôl ennek



alapjân 'magyar szemszôgbôl' vizsgâlta azokat a lehetôsége-
ket, amelyek a japân nagyhatalom ûtiân elérhetôk lennének.

Kazdr Lajos dr. (Camberra, A.C.T., Ausztrâlia):

KÔRÔSI CSOMA SANDOR
KELET-KUTATÂSÂNAK FOLYTATÀSA

Legnagyobb Kelet-kutatônk, akinek 200. szûletési év-
fordulôjât tavaly ûnnepelte a tudomânyos vilâg, munkâjâ-
nak csak melléktermékeként irt olyan mûveket, amelyek-
bôl a modem tibetolôgia és buddhista-tanulmânyok sarjad-
tak. Igazi célja a kôzép-âzsiai ujgur szâllâsteriiletek elérése
volt, hogy az ujgur nyelvben és népben a magyarsâg vissza-
maradt vagy keletre hûzôdott rokonsâgât meglelje. Ma tud-
juk, hogy az ujgur ôtôrôk tîpusû nyelv, és hogy Csoma bi-
zony csalôdott volna a magyarral valô ôsszevetése sorân. De
bizonyâra annâl inkâbb leikesedett volna, ha valamely sze-
rencsés véletlen folytân Japânba jut és az ôsi japân nyelv
emlékeivel ismerkedhetik meg.

42 évvel Csoma (1842-ben tôrtént) halâla utân a kivâlô
francia orientalista, Léon de Rosny arra bîztatta a tôrté-
nelmi nyelvkutatôkat, hogy a japânt (amelynek nyelvtanât
ô francia népe javâra megîrta) a finnségi (mai szôhasznâ-
lat szerint: finn-ugor-szamojéd, azaz egyutt urdli) nyelvek-
kel vessék egybe. A Boroszlôban mûkôdô német tudôs,
Winkler Heinrich 1900 kôrûl tôbb Idsérletet is tett ebben
az irânyban. 1916-ban zseniâlis orientalistânk, Prôhle Vilmos
magyar részrôl tovâbbi lépést tett ezen a téren*, 1943-ban
pedig idevâgô ôsszehasonlitô nyelvtant is îrt. Sajnos, a két
vilâghâborû viszontagsâgai elsodortâk az alkalmat mun-
kâjânak kôzvetlen folytatâsâra. 1963-ban Canberrâban az
ausztrâliai nemzeti egyetemen kînait, japânt és az ezekkel
jârô âzsiai és egyéb tanulmânyokat vettem fel. Ezt a munkât
1970 és 1974 kôzôtt Amerikâban, majd Ausztriâban és
Nyugat-Németorszâgban folytattam. Szâmos kisebb dolgo-
zat kôzlése utân 1980-ban, mikôzben a Deutsche Forschungs-

gemeinschaft nagyszerû ôsztôndijâval a hamburgi egyete
men kutattam, kôzzétettem japân-urâli (-altaji) ôsszehason
litô munkâm eredményeinek tetemes részét**.

1982-ben, Ausztrâliâba tôrtént visszatérésem utân, kôz-
zétettûk a nyelvészeti, ôsszehasonlitô néprajzi, vallâstôrté-
neti s irodalmi szempontbôl felbecsûlhetetlen értékû Kod-



zsiki-t. Csoma szîve bizonyâra repesne ôrômében, hiszen
legalâbb néhânyan megfogadtâk szavait, azaz messze Keletre
tekintettek. Noha manapsâg a nyelvtudomâny sokkal hala-
dottabb felkészûltségével és tapasztalataival felszerelve lehet
dolgozni, mint az 1830-as években lehetett, cinikussâ nem
szûkséges vâlni és Kôrdsi Csoma Sdndor hevûletébôl jô me-
riteni. Hadd mutassak be néhâny példât! Az ôjapân tutu
jelentése: 'tudâst âtad, jelent, okît, tanît, ismeretet hagyo-
mânyoz'. Miként a flnnben a tunt{e)- ('ismer, észrevesz') szô
utôlag becsûszott n hangot tartalmaz, akként a magyar tud-
d-]ç n + t ôsszeolvadâsâbôl lett (a korâbbi ^-nek ilyen zôngé-
siilése a japânban is ismeretes). A tôrôkôs nyelvekben a
megfelelô igetô tat-, jelentése pedig 'tanît' (az ôjapânban
a mûveltetô ige alakja gyakran egybeesik a cselekvô/tôrté-
nôével).

Amikor a Kodzsiki tôrténete folyamân a csâszâr engesz-
telô ûzenetet kùldôtt féltékenység miatt haragvô feleségé-
nek, ez pedig hâtât fordîtva nem volt hajlandô az ûzenet-
vivôt fogadni, az elutasîtâst kifejezô ôjapân szô tôveként ezt
lâtjuk: taga-, Amikor pl. Mâtyâs kirâly nem volt hajlandô
kôvetet fogadni, ugyanîgy mondtâk: "megfagadta a kihall-
gatâst". (A taga-d d-je olyan gyakorltô-féle képzô, mint a
hasadé, repedé, eredé stb.) Szôfejtô szôtâraink szerint tagad
igénk ismeretlen eredetû.

Az ôjapân sak{\i), amelynek jelentése; tép(ôdik), szakît,
szakul, a magyar 52*2/^ szôval azonosîthatô.

Az ôjapân wak{u), amelynek jelentése: vâg, hasît, az
ômagyar wdg szôval azonos.

Az ôjapân wakat{u.), amelynek jelentése: el- vagy szétvâg,
hasît, az ômagyarban wdgat alakjâban talâlhatô meg.

Az ôjapân mina nôt, asszonyt jelent. Ez az ômagyarban
és a magyarban meny, a finnben minia, a vogulban miny,
az osztyâkban meny.

Amint lâthatô, noha messze keletre kellett menni roko-
ni szâlaink nyomozâsâban, végiil megleltii^^ azokat, akik év-
ezredekkel ezelôtt elvândoroltak a rokonokat éltetô ôsi ha-
zâbôl. Szigetorszâgba jutva idôvel nagy nemzetté vâltak, s
eredetûk csak tôbb tudomâny segîtségûl hîvâsa âltal derît-
hetô ki. Kr.e. 4500 tâjân a Japân-tenger inkâbb beltenger
volt, îgy mind Korea felôl, mind az Amur torkolata felôl
aprô csônakban is ât lehetett azon jutni; a tenger aztân te-



temesen emelkedett. Magyari eleink messze nyugatra verôd-
tek, îgy az ellenkezô irânyû elvândorlâs bizony tâvolra ve-
tette egymâstôl a valamikor feltehetôen rokon népeket.

Jô tudnunk, hogy Kôrôsi Csoma Sàndort Japdnban 1933
ôta buddhista szentként (boddhiszatva-ként) tisztelik, s nem-
rég Tokiôban Kôrôsi Csoma Sdndor Center létesûlt nem

csupân tiszteletére, hanem olyan îrâsok ôsszegyûjtésére és
rendszerezésére, amelyek életével és munkâssâgâval foglal-
koznak. Mâs nemzet fiai tehât jobban értékelik Csoma
munkâjât s ennek folytatâsât, mint mi. A Kôrôsi Csoma
Sdndor Center-he tômôrult japân értelmiségiek (nem ma-
gyarok!) a szentekéhez hasonlô életû magyar tudôs irânti
tiszteletbôl és a tudomâny szeretetéért âldoznak idôt, pénzt
és erôt. Csoma sziilôhazâja annyira érdekli ôket, hogy tôb-
ben magyarul is megtanultak, sôt arra a dokumentumfilmre,
amelyet Pâlfi Gézânak, az 1983 karâcsonyân Székely-
udvarhelyen a roman rendôrség âltal gyakorlatilag halâlra
vert (és 1984 mârcius 12-én âllîtôlag "mâjrâk"-ban eihunyt)
plébânosnak vértanûsâga kapcsân Canberrâban készitûnk,
200 amerikai $-t kûldtek! Hol van nekûnk ehhez mérhetô,
a japân kultûrâval tôrôdô egyesûletûnk? Hâny magyar
erôltette meg magât, hogy legalâbb a japân ôsvallâs, a sintô
(a Hepburn-féle âtirâs szerint: shinto), tovâbbâ a japân
irodalom, néprajz és nyelvtudomâny legbiztosabb ôsi forrâ-
sât alkotô Kodzsiki-t megismerje?

Csaknem teljesen elfeledtûk Imaoka Dzsûicsirô munkâ
jât, amellyel az urâl-altaji népeknek a japânsâggal valô
rokonsâgât — âltalânosabban: a turâni népek testvériségét —
halâlâig hirdette. Imaoka Petôfi és szâmos mâs, hîres kôitônk
gyôngyeibôl egész kôtetre valôt fordîtott le japânra, szâm-
talan, a turâni testvériséget tudatosîtô dolgozatot irt, illetve
elôadâst tartott mind japânul, mind magyarul, azonkîvûl
tetemes japân-magyar és magyar-japân szôtârt készîtett, sôt
e&y japân-finn és finn-japân szôtâr munkâlatait is részben
elvégezte. Imaoka valôban Kôrôsi Csoma Sândor munkâjâ-
nak igaz folytatôja volt. Magyarorszâgon Prôhle Vilmoson
kîvûl, ha nem is jô nyelvészeti felkészûltséggel, Pap Ferenc
lelkész 1942-ben A magyar-japdn nyelvrokonsdg cîmmel
kiadott kis kônyvében foglalkozott ezzel a târgykôrrel, szâmos
szép japân kôlteményt is âtûltetett nyelvûnkre.

Ha akâr német, akâr francia, akâr zsidô (hogy Decebâl



âllitôlagos unokâit ne is emiitsem!) akadt volna olyan jô
japân-indogermân nyelvtani és szôkincsbeli egyezésekre,
amilyeneket a japân és az urâli (s részben az altaji tôrôk,
mongol, mandzsu-tunguz) nyelvek kôzôtt seregesen talâlni,
mâr régen megindult volna az intézményes egyuttmûkôdés.
De a magât szivesen a vilâg legtehetségesebb népének hivô
magyar annyira nemtôrôdôm, hogy akkor sem ismeri fol
a jussâul szâmitô szellemi kincset, amikor ezûst tâlcân tart-
jâk eléje! Természetesen meg kell mondani, hogy a japân
à legszembetûnôbben az urâli nyelvekkel fûgg ôssze, miként
Prôhle mâr 1916-ban megâllapîtotta. E megâllapîtâs miatt
sokan eleve elzârkôznak a japân vizsgâlatâtôl, mert hiszen
— szerintûk — a magyarnak az urâli nyelvekkel valô rokon-
sâgât csak Bées és Moszkva bérencei âllithattâk, illetve âl-
kîthatjâk. Ezzel szemben azt kell mondani, hogy az elzdr-
kôzds tudomdnytalan. A japânnak a magyarral észlelhetô
rokon vonâsait a XIX. szâzadban nem ismerték. Erdekes

môdon a japânok hallani sem akarnak olyan nyelvrokon-
sâgrôl, amely a szovjet ostora alatt nyôgô népekkel kôti ôket
ôssze. Persze, ez is tudomânytalan âllâspont. Helyesen ak
kor cselekszûnk, ha politikai érdekektôl teljesen fûggetlenûl
csupân a tényeket tartjuk szemûnk elôtt.

Vér szerint is van kôzûnk a japânokhoz. Kûlônôsen a
magyar és japân nôk dpusaiban észlelhetô ez. Természete
sen a magyar arc a rengeteg idegen beûtés kôvetkeztében
âltalâban erôsen elvâltozott, mégis mindmâig feltûnô a
japânok és a magyarok kôzti testi hasonlôsâg.

Lépjûnk hât, legalâbb jônéhânyan, Kôrôsi Csoma Sân-
dor nyomdokaiba! A kînaiak is, a koreaiak is, a japânok
is — legalâbb faj szerint — tâvoli rokonaiknak tartanak
bennûnket, csak mi forditunk nekik hâtât nagy tudatlan-
sâgunkban! Legyenek magyar tâvol-keleti szakértôk! Viszo-
nozzuk a felénk sugârzô jôindulatot: ismerjûk meg a Tâvol-
Kelet velûnk rokonszenvezô népeit!***

JEGYZETEK:

*Prôhle: Studien zur Vergleichung des japanischen mit den uralischen und
altaischen Sprachen (Tanulmânyok a japânnak az urâli és altaji nyelvekkel valô
ôsszehasonlîtâsâhoz). Keleti Szemle (Revue Orientale), Volume 17.. 1916-17.,
pp. 147-183.

**Kazdr: Japanese-Uralic Language Comparison; Locating Japanese Origine
with the Help of Samoyed, Finnish, Hungarian, etc. An Attempt (Japân-urâli



nyclvhasonlitâs; a japân crcdctének meghatârozâsa a szamojéci, finn, magyar stb.
scgiiscgévcl. Kiscrlct). Hamburg. 314 nagy alakû oldal. - 594 szôfejtés, 30 alaktani
pârhuzam. Méltatia: Meskû Lajos, Sch.P. "Lcgkelctibb nyclvrokonaink: a japânok"
cimmcl a Katolikus Magyarok Vasârnapjâban (1982 âprilis 14 én). Âra 25 S.

***Kaztir Lajos "A japânok eredctérôl" szôlô tanulmânya a XXlll. Magyar Ta-
lâlkozô krônikâjâban (1984) a 268-276. oldalon jclcnt meg. A szcrzô ugyanott îrt
az ôjapân Ko Dzsi Ki jclcntôségérôl is (276-280. oldal). A Ko-Dzst-Ki magyar
forditâsât. amclyct a szcrzô kcszitett, 380 oldalon, szâmos képpel és térképpel
Sydneyben a Magyar Tôrténcimi Târsulat adta ki.

Érdy Miklôs dr. (New York, NY):

A SZARVASI TÛTARTÔN TALÂLT ROVÂS
MEGFEJTÉSE

— kivonatosan —

1983 âprilisâban âsatâs kôzben Szarvason kis csontda-
rabot talâltak, amelyrôl kiderult, hogy tulajdonképpen avar
tûtartô volt. A négy oldalân kivehetô rovâs megfejtése sok
tudomânyos fejtôrést okozott és vitât indîtott. Rôna-Tas
Andrds szegedi egyetemi tanâr szerint a rovâs szôvege 'nem
magyar, hanem ôtôrôk'. Amikor azonban a tûtartô Vékony
Gdbor rovâs-szakértô kezébe kerûlt, megfelelô ôsszehason-
lîtô môdszer alkalmazâsâval bebizonyosodott, hogy a tûtar-
tôn lâthatô rovâs magyarul olvashatô. Vékony Gdbor a
nagyszentmikiôsi kincs 23 darabbôl âllô diszes asztali edény-
készlet rovâsos véseteit hasonlîtotta ôssze a szarvasi és a
korâbban Jânoshidân leit avar tûtartô rovâsos jeleivel.

Megâllapitotta, hogy a szarvasi avar tûtartô rovâsos felirata
'archaikus magyar varâzs-szôveg', amely mostani magyar
szôvegezés szerint igy hangzanék;

Ungûr iz ellen legyen itt ez a vas
tû, ô szûrja dt az izt\ tû, tû, te, aki a rosszat elvarrod,
aki elbontasz, egybeôltesz, el...
Ungûr ne egyen meg {engem), ûzd, emészd {el) ôt, én Istenem!

(A szôveg megértéséhez tudnunk kell: az îz szô valamikor
a magyarban betegséget vagy ârtô szellemet jelentett, az Ungûr
szô pedig a rovâs szôvegében az ârtô szellem nevét jelenti.)



Lengyel Alfonz dr. (Bryn Mawr, PA):

AMERIKAI MAGYAROK KINAI BARÂTI SZÔVETSÉGE

— kivonatosan —

Az osztâly elnôke négy éven ât adott elô a shanghai nyâri
egyetemen. Személyes tapasztalatai és kînai tanârtârsaival
folytatott beszélgetései alapjân ûgy lâtja, elérkezett az idô
arra, hogy az amerikai magyarsâg barâti jobbjât és gazda-
sâgi segitségét ajânlhassa a kînaiaknak, akiket a moderni-
zâlâsra irânylô tôrekvés bat ât. Elsôsorban mûvészeti kap-
csolatok kiépîtésére gondol, ilyen irânyû javaslatot is tett
mâr, amelynek megvalôsîtâsâhoz azonban az ûtikôltség fe-
dezésére volna szûkség. Ehhez az alapot magyar-amerikai
gazdasâgi kapcsolatok létesîtésével szeretné biztosîtani. Ez
a kettôs cél indîtotta arra, hogy "Amerikai Magyarok Kinai
Barâti Szôvetsége" néven kûlôn szervezet létesîtését javasolja.
Elképzelése szerint az ûj szervezet szorosan egyûttmûkôd-
nék az Ârpâd Akadémia orientalisztikai osztâlyâval. Ennek
viszont az lenne az elôfeltétele, hogy az ûj szervezet politikai
jelleg nélkûl mûkôdnék, a kînai kormâny jelenlegi politikâ-
jât és annak modernizâlâsra vonatkozô tôrekvéseit azonban
tâmogatnâ. Megîtélése szerint az ûj szervezet munkâja
hozzâjârulna a szovjet terjeszkedés megâllîtâsâhoz is.

MÉRNÔKÔK TALÂLKOZÔJA

Az Ârpâd Akadémia mérnôktudomânyi osztâlya a Ma
gyar Mérnôkôk és Epîtészek Vilâgszôvetségével egyuttesen
november 30-ân 9 ôrai kezdettel rendezte meg szokâsos évi
ûlését és elôadâssorozatât. Az elnôki tisztséget intéz Falk
Viktor, az Arpâd Akadémia tagja tôltôtte be. A megjelen-
tek ûdvôzlése, a napirend ismertetése és az elôadôk bemu-
tatâsa utân a Vilâgszôvetség fôtitkârât kérte fel beszâmolô-
jânak megtartâsâra.

Ûrmôs Antal (Woodstock, Ont., Kanada) elôszôr a
megjelenteket ûdvôzôlte, aztân a hiânyzôkat mentette ki.
Részletesen ismertette az eurôpai csoport igazgatôjânak,
Buza /éaro/ynak azt a levelét, amelyben a zûrichi csoport
munkâjât îrta le, végiil az 1986 augusztus 4 és 9 kôzt a bu-
dapesti mûszaki egyetemre ôsszehîvott Magyar Tudomâ-
nyos Vilâgtalâlkozôrôl nyûjtott megfelelô tâjékoztatâst. Pénz-



târosi minôségében bemutatta az elôzô év bevételeinek és
kiadâsainak elszâmolâsât, amely 1985 november 29-én 650.69
$ maradvânnyal zârult. Kùlôn kôszônetet mondott Noël
Péternek, aki az elnôkségével jârô 326.35 $ kiadâst sajât-
jâbôl fedezte és Zolcsdk Istvânnak, aki 136.00 $-ral jârult
hozzâ a felmerûlt kôltségekhez.

A beszâmolô utân tudomânyos elôadâsok megtartâsâra
kerûlt sor.

Pulvdri Kdroly dr. (Washington, DC) "Polâris anyagok
megjelenése és azok gyakorlati jelentôsége" cîmmel tartott
elôadâst. Ezzel kapcsolatban elmondta, hogyan lett a buda-
pesti Telefongyâr, majd a Râdiôgyâr mérnôke, mikôzben
a dielektromossâg âllandô meghatârozâsân dolgozott. Rôvi-
den ismertette a Curie-testvérek munkâjât, amelynek ered-
ménye 1880-ban az elsô fénycsatorna feltalâlâsa lett. A polâris
anyagok jelenlétét a ferroelektromossâg, a polarizâlâs és a
dielektromos vâltozôk terén mutatta be, végiil azok jelen-
tôségét fejtette ki.

Mitnydn Ldszlô dr. (Montréal, Qjue., Kanada) "Magyar
Nobel-dîjasok a természettudomânyos kutatâsban" cîmû
elôadâsânak elején elnézést kért, hogy az idô rôvidsége mi-
att nem térhetett ki a részletekre.

Elsônek a pozsonyi reâliskola tanârât, Lénàrd Fûlôp
fizikust emlîtette, aki a katôdsugârzâs elméleti és Idsérleti
munkâssâgâért kapott Nobel-dîjat. Bdrdny Robert orvos,
a patolôgia és fiziolôgia terén kifejtett munkâssâgâért 1914-
ben kapta meg a Nobel-dijat. Majd a budapesti Kir. Jôzsef
Nâdor Mûegyetem kémia-tanâra, Zsigmondy Béla kôvetke-
zeti a korrôziô problémâjânak megoldâsâért. Szent-Gydrgyi
Albert biokémikus fôleg a szegedi paprikâbôl elôâllîtott
C-vitamin kristâlyokért kapta meg 1937-ben a Nobel-dijat.
Hevesy Gydrgy a radiôaktiv anyagoknak a biolôgiâban,
gyôgyâszatban, fémkohâszatban valô alkalmazâsâért 1943-
ban kapta meg a kémia Nobel-dijât.

Erdemes megjegyezni, hogy Neumann Jdnos Berlinben
adta ki az évszâzad leghiresebb kônyvét, amelyben kimutatta,
hogy a Heisenberg-féle matrix-mechanika és a Schrôdinger-
féle hullâm-mechanika ugyanannak az elméleti modelnek
mâs-mâs formâban valô megjelentetése. Princetonban nem
Nobel-dijat kapott, hanem az Enrico Fermi-dijat nyerte el.

Wigner P. Jenô elméleti fizikus 1963-ban kapta meg



a Nobel-dîjat az atommagok és az elemi részek elméleté-
nek fejlesztéséért, kivâlt a szimmetriaelvek felfedezéséért
és alkalmazâsâért. Kimutatta, hogy a nukleâris erô fûg-
getlen a tôltéstôl; az atommag kôtési energiâja fûggetlen
a benne levô tôbbi részecske szâmâtôl. Békésy Gyôrgy
eddig az egyetlen akusztikai Nobel-dîjas; 35 év mûlva kapta
meg elért eredményéért 1969-ben a Nobel-dîjat. Gdbor Dénes
mérnôk, fizikus az elektronmikroszkôp feloldôképességét
vizsgâlva elektronsugarak helyett fénysugarakat hasznâlt. So-
kâig nem ismerték fel ennek nagy jelentôségét, mig 1971-
ben a hologrâfiai môdszer felfedezéséért Nobel-dîjjal tûn-
tették ki. Amîg élt, minden tudomânyos beszédét îgy kezdte:
"Magyar fizikus vagyok." Egy alkalommal egy kiscserkész
megkérdezte tôle: "Gâbor bâcsi, hogyan lehet Nobel-dîjat
kapni?" Azt vâlaszolta: "En annak a jô magyar kôzépisko-
lânak kôszônbetem a Nobel-dîjat, amelybe otthon jârtam."
Gajdusek C. Daniel, akinek szûlei Magyarorszâgrôl vândo-
roltak ki, 1976-ban mint amerikai orvos nyert Nobel-dîjat.

Biringer Pdl dr. (Toronto, Ont., Kanada) "Villamos
kemencék" dmû elôadâsâban vetîtett képekkel mutatta be
a villamos kemencék tervezését és problémâjât, majd azt
mondta el, bogyan szâmîtjuk az erôk nagysâgât és hogyan
hasznâlhatjuk fel a folyadék-vektorokat a kûlônféle meg-
oldâsban.

Kristôffy Ivdn (Boston, MA) "Komputerek a technikâ-
ban" cîmmel arra a hatalmas segîtségre mutatott râ, ame-
lyet a komputerek alkalmazâsa nyûjt. Gyakorlati példâk-
kal igazolta, hogy a komputereket a technika terén mindenre
fel lehet hasznâlni.

Simkô Aladdr dr. (Dearborn, MI) "Az autômotorok és a
sebességvâltôk fejlôdési irânyai" cîmû elôadâsât vetîtett
képekkel kîsérte. Nagy szakmai gyakorlatât âbrâkkal is alâ-
tâmasztotta. A vetîtett képek és az âbrâk segîtségével a kû-
lônbôzô rendszerek alkalmazâsânak elônyei és hâtrânyai,
valamint a gyârtâsi kôltségek vâltozatai is érdekes môdon
tûntek ki. Az ugyancsak vetîtett képeken bemutatott tovâbbi
tervezés jôvôjére vonatkozô gondolatok az elôadâs érdekes-
ségét még inkâbb fokoztâk.

Nagy Imre (Farmington Hills, MI) "Automobiltervezés
a véges elemek môdszerével" cîmen az autôk vâzânak szer-
kezetét és karosszériâjât, valamint a véges elem szâmîtâsi
môdszerének alkalmazâsât mutatta be a gépkocsik tervezé-



sében vetkett képekkel. A véges elem szâmitâsi môdszerét
a Ford-gyârban elôszôr az elôadô alkalmazta. Matematikai
szâmîtâsokat végzett és eljârâsokat vezetett le, majd elmond-
ta, hogy a karosszéria részletes tervezését a komputerek tet-
ték lehetôvé, amelyek tôbb mint 17,000 megoldatlan egyen-
let megoldâsât segitették elô.

Tuba Istvân dr. (Pittsburgh, PA) "A technolôgia hatâsa
a târsadalomra" cimmel azokat az emberi és természetes

adottsâgokat vâzolta fel, amelyeket ki kellene hasznâlni.
Szerinte erre a magyar egyéni, nemzeti és nemzetiségi célok
elérése érdekében is szûkség lenne, ezért ismételten felveti
a technolôgiai gazdasâgossâg megvalôsîtâsânak gondolatât.

Vitéz Relie Ferenc (Columbus, OH) "Folyadékok szilârd
anyagtartalmânak meghatârozâsa elektronikus sûrûségmérés
ûtjân" cimû elôadâsâban matematikai levezetéssel bizonyî-
totta megâllapltâsânak helyességét, majd egyes élelmiszerek
alkotô részeit vizsgâlta, végiil azt mutatta be âbrân, hogyan
lehet a kiilônbôzô folyadékok sûrûségét mintegy 10-12 per-
cen belûl meghatârozni.

Mthdly Ferenc dr. (Toronto, Ont., Kanada):

MÉRNÔKÔK SZEREPE A RÉGÉSZETBEN

— kivonatosan —

"A magyarok lâzasan kutatnak ôseik utân" — îrja a Dze
Weltwoche cimû német ûjsâg.

Valôban, Magyarorszâgon ma mindenki kutat és min-
denki as, mindenki régészkedik. A mélyszântô figyeli a ba-
râzdât és ha valami gyanûs foltot lât a fôldôn az eke nyomân
vagy valami târgyat vet fel az eke, akkor szôl az agrârmér-
nôknek, hogy az dôntse el: meg kell-e piszkâlni a fôldet és
hivni a régészt?

Ugyanîgy van a kultûrmérnôki és az épîtészmérnôki
szakmâban is. Ha a munkâs vagy a markolôgép kezelôje
észrevesz valamit, a mérnôk dônti el, hogy van-e szûkség a
régész beavatkozâsâra.

Ezzel azonban még nem ér véget a mérnôk szerepe az
âsatâsoknâl, mert a feltârâsok folyamân hasznos megfigye-
lésekkel lehet segltségére a régésznek. Magyarorszâgon jô-
néhâny mérnôk van, akikbôl szakmâjuk gyakorlâsa mellett
kitûnô tôrténész, régész és rovâs-szakértô lett. Elég, ha dr.



Pataky Làszlôt emlîtem. aki hazânk legnag-yobb és Eurôpa-
hîrû rovâs-szakértôje és egyben a legmagyarsâgtudatosabb
tôrténész is. Vagy példâul dr. Zakdr Andrdst, aki mérnôkbôl
ugyan pap lett és Mindszenty hercegprîmâs titkâra, de ki-
tûnô tôrténész és rovâs-szakértô.

A rovâs ismerete szinte elengedhetetlen a magyar régé-
szetben és tôrténészetben, mert az mérfôldkôveket jelez a
magyar nemzetcsalâd ûtjân. Ferenczy Gyula professzor a mtilt
szâzadban még azt îrta Sumér és Akkdd cîmû kônyvé-
ben, hogy: "A végtelenben ûtunkat eddig a vallâs, a nyelv
és a hagyomâny jelôlte egyedûl. Csak ezeknek hangja szôl-
mindaddig, amig az ôs-anyafôld fog beszélni és kérdésinkre
vâlaszolni". Es ma mâr megszôlalt az anyafôld és vâlaszol-
nak a temetôk, mégpedig magyarul.

Amikor Ldszlô Gyula régészprofesszor a temetôket val-
latja, sikra szâll a pannon-avar-hun-magyar folytonossâg és
nyelvi azonossâg mellett a Kârpât-medencében. Azt mondja,
hogy azért nincs kûlôn pannon-hun-avar nyelvenilékunk,
mert azok is magyarok voltak és ugyanazt a hun-magyar
nyelvet beszélték.

A régészeti leletek kormeghatârozâsâhoz elengedhetet
len a C-14-es rddiôkarbon izotôppal végzett vizsgdlat, ame-
lyet a fizikusok alkalmaznak ugyan, de az anyagvizsgâlatok-
hoz a vegyészmérnôkôk kôzremûkôdése is szûkséges. Az utôb-
bi évtizedekben a magyarorszdgi épûkezéseknél is igen sok
nagy jelentôségû régészeti lelet keriilt napvildgra, melynél
bizonyâra az épitésvezetô mérnôkôknek is nagy szerepe volt,
hiszen ôk voltak a megtalâlôk. A régészek csak az ô hîvâ-
sukra jôttek.

A Pest kôrnyéki, fôleg az érdi dsatdsokndl tôbb rétegben
sokféle leletet târtak fel. Egyik réteg csontleleteit a C-14
râdiôizotôppal végzett vizsgâlat 50.000 éveseknek mutatta, mig
egy hâzmaradvâny és a benne talâlt hasznâlati târgyak korât
csak 14.000 évben hatârozta meg. Ilyen idôtâvlatokat egy-
szerû becsléssel nehéz lett volna meghatârozni. A hâzrészek-
bôl rekonstruâlni lehetett egy ôsrégi lakôhâzat is.

Vilâghîrre tett szert a vértesszôlôsi lelet. Vértesszôlôs
mellett a legrégibb eurôpai ôsembert telepûlés helyét tdrtdk

fel, ahol a 40.000 évvel ezelôtt élt ôsembernek nemcsak pat-
tintott kôeszkôzei kerûltek napvilâgra, hanem egész egykori
telepûléshelye a tûzhellyel, az ott félig elhamvadt tûzelôvel,
tovâbbâ a kûlônbôzô vadâllatok és halak lerâgott csontjai-



val, a tûzben megpôrkôlt velôscsontok maradvânyaival és
az ôsember koponyâjânak részeivel egyiitt. A lelet olyan
szenzâciôs, hogy a kûlfôldi intézetek a râdiôkarbon vizsgâ-
latot ingyen végezték el, és a tudôsok véleménye szerint az
eurôpai kôkorszak legfontosabb kérdései csakis a magyar-
orszâgi leletek alapjân lesznek tisztâzhatôk.

A fizikusok és vegyészmémôkôk mâsik fontos kôzremû-
kôdése a tatârlakai leletekkel kapcsolatos. Ezek kôzôtt kû-
lônôsen hârom teleirt és kiégetett agyagtâbla keltette fel a
régészek és tôrténészek fokozott figyelmét, mert a râjuk kar-
colt jelek és rajzok ugyanolyanok voltak, mint amilyenek
a 6,000 éves mezopotâmiai, suméri leleteken is vannak. Egy
német sumérolôgus mindjârt ki is jelentette, hogy azok csakis
Sumérbôl kerûlhettek oda. Igenâm, de a tâblâcskâk és a
helyi agyag vegyvizsgâlata kimutatta, hogy a tâblâk a helyi,
marosmenti agyagbôl készûltek. Erre azt mondtâk, hogy
bizonyâra suméri kereskedôk jârtak ott 6,000 éwel ezelôtt
és azok amulettjeirôl készîtettek a marosmentiek mâsolatot.
Es ezutân jôtt jôval késôbb a meglepetés:

Az elvégzett C-14 rddiôkarbon-vizsgdlat a tatdrlakm tdb-
Idk kordt 7,000 évben dllapitotta meg. Ezek tehât ezer éwel
idôsebbek, mint azok, amelyeket eddig Sumérban talâltak.
Mâsolâsrôl tehât nem lehet szô, mert azok helyi eredetûek
és megegyeznek az ugyancsak magyar Kôrôs-kultûrâhoz
tartozô temetési pecséttel, és méltân keltették fel a vilâg
leghîresebb régészeinek érdeklôdését. Perlov Borisz orosz
régész "Tatdrlaka ûzenete" cimû szakdolgozatdban a kôvet-
kezôképpen nyilatkozott:

"A tatârlakai tâblâcskâk totemei nemcsak megegyez
nek a sumériekkel, hanem ugyanolyan egymâsutânisâgban
is helyezkednek el. Ez bizonnyal nem véletlen. Bâr a jelek
grafikai egybeesése lehetne véletlen is, mert a tudomâny is-
mer hasonlô egybeeséseket. Példâul meglepôen hasonhta-
nak egymâsra az elô-indiai Mohenjo-Daro és Harappa civi-
lizâciô Irâsbeliségének egyes jelei, valamint a tâvoli Hûsvét-
szigetek Kohua-Rongo-Rongo îrâsbeliség jelei. Persze, a to-
temek hasonlôsâga és egymâsutân kôvetkezése ezeknél sem
lehet véletlen és arra a gondolatra vezetnek, hogy Tatârlaka
és Dzsemdet-Naszr lakôinak vallâsos elképzelései kôzôs tô-
rôl szârmaznak".

A tâblâk szôvegelemzése utân Perlov megâllapitja, hogy



azok vallâsi ritusokra vonatkoznak és még az Isten nevét is
ugyanûgy âbrâzoljâk, mint a sumérok.

Mivel pedig "a tatârlakai tâblâcskâk helyi eredetû, szé-
les kôrûen elterjedt îrâsbeliségi rendszer darabjai, felvetôdik
a kôvetkeztetés, hogy a sumér irdsbeliség felfedezôi nem is
sumérok voltak, hanem Erdély lakôi, mert hogyan magya-
rdzhatndnk meg mdsként, hogy a legôsibb irdsbeliség Sumér-
ban — amit a negyedik évezredre datdlnak — teljesen vd-
ratlanul és teljességgel kifejlett formdban jelentkezett".

Itt azonban Perlov talân elfelejtette, hogy a tatdrlakai
és dzsemet-nashri kultûrdt elôzôleg kozôs tôrôl, vagyis nem
egymdsbôl eredônek mondta. Ha pedig kôzôsek az ôsôk,
kôzôs a kultûra is. Az ôsôk ûtja pedig messzire vezet a tôr-
ténelembe vissza. A Hammond-féle bibliai atlasz The Nations

According to Genezis 10 cimû térképe egész Eurâzsia népeit
egységes szârmazâsûnak mutatja. Ezek a népek egymdst
tdjegységenként sokféle néven nevezték, de az ôsgôrôgôk
gyûjtônevén SCYTHAK, a kmaiakén pedig HI-UNG-NU-k
maradtak, amelybôl nem nehéz kihâmozni a szittya, hun
és ungi neveket.

A gyûjtô nevek kozé tartozik még az A VAR néxmép is a
franciaorszâgi Avaricumtôl a Kârpât-medencén ât egészen
Kînâig. Kifisin Alexander szovjet régész, amikor Perlovnak
a tatârlakai leletekkel kapcsolatos cikkét kommentâlja, meg-
jegyzendônek talâlja, hogy "i.e. (Kr.e.) 2852-ben a nomdd
avarok behatoltak Kindba észak-nyugatrôl és oda teljesen
kialakult îrâsbeliséget hoztak magukkal". Majd felveti a
kérdést: " Vajon mi az oka a kûlônbôzô népek irdsrendszere
hasonlôsdgdnak?" És erre azt feleli: "A dolog lényege, hogy
ezek az irdsrendszerek egy forrdsbôl fakadtak, amelynek
szétbomlâsa az i.e. (Kr.e.) 7. évezredben kôvetkezett be...,
amelybôl létrejôtt az ôsi egyiptomiak, a krétai mûkénéiek, a
sumérok, valamint a tatârlakaiak îrâsbelisége. îgy tehât a
"bdbeli zûrzavar" és az egységes vilâgnyelv legenddja nem
is annyira alap nélkûl valô".

A szovjet sumérolôgus végiil a kôvetkezôképpen zârja
kommentârjât: "A (Kr.e.) 4. évezred îrâsrendszerei nem
bolygônk kiilônbôzô pontjain alakultak ki, hanem egy ré-
szekre felbomlott egységes valldsi szimbôlika-rendszer auto-
nôm fejlôdése kôvetkeztében jôttek létre: a rendszer ugyan-
ûgy egy helyen alakult ki, mint ahogy a Homo sapiens is
tulajdonképpen egy helyen jelent meg. Ezért érthetô a



tatdrlakai tdbldcskâk kivételes jelentôsége... amely arrôl
tanûskodik, hogy a szimbôlika-csalâdok széthullâsa jôval
az i.e. (Kr.e.) 5. évezrednél elôbb ment végbe és Sumér te-
rûletén kîvûl. Perlov a széthullâst a Kr.e. 7. évezred tâjâra
teszi. Ez az idôszak egybeesik az Atlanti-ôcednban elsûly-
lyedt ATLANTIS katasztrôfdjdval, ami lassan ment végbe
és Kr.e. 7.000-re fejezôdôtt be. A lakossâgnak bôségesen
volt ideje eivândoroini és kultûrâjât âtmenteni Eszak- és
Kôzép-Afrikân keresztùl Egyiptomba és Elô-Âzsiâba, vala-
mint Dél-Eurôpân keresztiil a Kârpât-medencébe". Mind-
ezzel megegyezik Davidson Bazil véleménye, amelyet Lost
Cities of Africa cimû kônyvében fejtett ki. Szerinte az egyipto-
mi Kushita civilizâciô, amely "indiai, méginkâbb karthagôi
inspirâciôra mutât", kész Irâsrendszerrel érkezett oda.

Mindezek utân helyénvalô levonnunk azt a kôvetkeztetést,
amit Nagy Sdndor "A magyar nép kialakuldsdnak tôrténete
cimû kônyvében bizonyît, hogy ti. "...a ma magyarnak neve-
zett nép dôntô tôbbségében mdr Kr.e. 4.000 éwel elôbb is,
mint Magyarorszdg ôslakossdga, jelen volt a Kdrpdt-meden-
cében, dtvészelte a jégkorszakot is és alapjdt képezi a mai
magyar fajû lakossdgnak, amelynek vezére, Egeôd a kilen-
cedik szâzad végén behîvta a keleti magyarokat".

Arpdd nagyfejedelem be is vezette népét és rendet terem-
tett a Kârpât-medencében, biztosûotta a magyar nemzet
létét a kôvetkezô évezredekre, és nem rajta mûlott, hogy ez
a nemzet egy évezred mûlva végveszélyben van.

Befejezésûl nem mulaszthatom el a megemlékezést hazânk
és nemzetûnk jeles tudôsârôl, Torma Zsôfia régészrôl, aki
a mûlt szâzadban megkezdte a tatârlakai âsatâsokat és a le-
letek garmadâjânak feltârâsâval és kiértékelésével vilâghîrre
tett szert, inspirdlta Vlassa Nicolau régészt a tovdbb keresésre,
amelynek eredményeképpen a hârom tabla birtokâban ma
tudjuk és hisszûk, hogy a Kdrpdt-medence a magyar nem-
zetnek az idôk kezdete ôta Isten dltal kijelôlt élettere!

Reméljiik, hogy a mérnôkôk szerepe a régészetben tôbb
hasonlô bizonyîték birtokâba juttat bennûnket.



Noël Péter (Edmonton, Alta, Kanada):

ELEKTROMOS ENERGIAATVITEL A
RELATIVISZTIKUS QUANTUMELMÉLET TUKRÉBEN

— kivonatosan

Az elektromos energiaâtvitel a modem kor egyik legége-
tôbb problémâja az âtvivô rendszereken fellépô nagy vesz-
teségek miatt. Ezek kôzûl az ohmikus, inductîv és sugârzâsi
veszteségek a legjelentôsebbek. A veszteségeket az energiât
szâllîtô elektronok és az anyag molekulâit ôsszetartô valencia-
elektronok erôterének az egymâsra hatâsa okozza és hatâ-
rozza meg. Az elôadâs ezt a hatâst vizsgâlta a klasszikus
Newton-elmélet és a quantumelmélet ôsszehasonlîtâsâban.
A Newton-elmélet az ûgynevezett zârt rendszeren épûl fel
és alaptétele az anyag energia-megmaradâsânak elve. A
quantumelmélet ezzel szemben a nyitott rendszeren épiil
fel, ahol az anyag energia-megmaradâsânak tétele nem ér-
vényes minden vonatkozâsban. Vilâgrendszerûnk nyitott
rendszer, amelyet a legutôbbi ûrkutatâsok is bizonyîtottak.

Az elôadô egy megépîtett és levizsgâlt berendezést ismer-
tetett, amely quantum-elvek alkalmazâsâval minimâlisra
csôkkentette a tâvvezetékek indukciôs veszteségét. A méré-
seket egy fûggetlen energiatermelô és elosztô vâllalat végez-
te. A jegyzôkônyvek rendelkezésre âllanak. Az anyagi meg-
takaritâs mellett, amely az egész fôldtekére vonatkoztatva tôbb
ezer billiô dollâros megtakaritâst eredményezne 15 év alatt,
az elektromâgneses sugârzâs lecsôkkentése talân még fonto-
sabb, mivel ezâltal a râkos megbetegedések és egyéb ideg-
rendszeri kâros hatâsok elkerûlhetôk.

A rendszer lehetôvé teszi az âtvitt energia-mennyiség
megkétszerezését a veszteségek megkétszerezôdése nélkûl a
nélkiil, hogy bârmi vâltoztatâst kellene végrehajtani a meg-
levô tâwezetékeken.

A kisérlet mâsodik fâzisâban tôbb fâzisû âramokat aka-
runk âtvinni egyidejûleg egyetlen vezetéken. Elméleti meg-
fontolâsok és egy kis teljesîtményû model mérései szerint az
âtvitt energia teljesen veszteségmentes lehet, ha a rendszer
szimmetrikus. Az âtvivô rendszer teljesen érzéketlen idôjârâsi,
fôldrengési és terrorisztikus rombolô hatâsok ellen. Minden
veszteség a tâvvezeték két végén jôl megépîtett komputer
âltal szabâlyozott helyiségekben lenne.



A rendszer ugyancsak lehetôséget nyûjt laser-sugaras
energia-âtvitelre akâr az ûrbôl, akâr két fôldi âllomâs kô-
zôtt mûbolygôk felhasznâlâsâval a nélkiil, hogy kâros rom-
bolô hatâst fejtene ki az ûtjâba kerûlô akadâlyon.

A SZENT LÂSZLÔ TÂRSASAG ÉS REND

November 30-ân, szombaton délben Zdhony A. Jôzsef
tôrzsszéktartô elnôkletével a Szuverén Szent Lâszlô Târ-

sasâg és Rend Asbôth Sândor tâbornokrôl elnevezett II.
amerikai tartomânya kezdte meg évente szokâsos ûlését,
amelyen ft. Irdnyi Ldszlô dr., Castel Mediano vâlasztott
pûspôke, a kûlfôldi katolikus magyarok fôpâsztora, a Târ-
sasâg és Rend kormânyzôja is megjelent.

Zdhony A. Jôzsef tôrzsszéktartô a megjelentek ûdvôz-
lése utân részletesen beszâmolt az Asbôth Sândorrôl nevezett

tartomâny mûlt évi mûkôdésérôl, majd a megjelent lovago-
kat kûlôn-kûlôn bemutatta Irdnyi Ldszlô piispôknek, mint
a Târsasâg és Rend kormânyzôjânak, aki rôvid beszédében
elmondta, hogy a "rendi kormânyzô" tisztségét azért fogadta
el, mert nemcsak levelekben, hanem fôpâsztori ûtjai sorân
személyesen is tôbben fordultak hozzâ olyan kérdésekben,
amelyek a kiilfôldre szakadt magyarsâg mentésével, felkaro-
lâsâval kapcsolatosak. Tudja, hogy a hâborû elôtt ezen a téren
a kormâny mindenkori nagyvonalû tâmogatâsâval a Szent
Lâszlô Târsasâg végezte a munka dandârjât. Otthoni elôdje,
Shvoy Lajos székesfehérvâri megyés pûspôk példâul hârom
îzben jârt az Egyesûlt Âllamokban, hogy szabâlyozza a
magyarsâg hitéletét, templomok épitését, iskolâk szervezését.
Most a kûlfôldôn ûjjâszervezett Szent Lâszlô Târsasâg és Rend
feladata a magyar haza megsegîtése, a magyar hazâban valô
segîtés. Ezért pûspôki elôdeihez hîven mindent megtesz a
magyar haza, magyar népûnk és nemzetûnk tâmogatâsa
érdekében. Ôrômmel értesûlt, hogy a rend tagjai évrôl évre
milyen jelentôs tâmogatâst nyûjtanak a magyar haza és Er-
délyorszâg székelyfôldi magyarjainak. Arra kéri a megjelen-
teket, hogy a keresztény és magyar erényeket mindenkor és
mindenûtt tartsâk szem elôtt, kôvessék a nagy magyar lovag-
kirâly hôsiességét, lângolô hazaszeretetét és istenhitét; marad-
janak az édes hazâtôl elszakîtottan is Szent Lâszlô hûséges
magyar lovagjai.



A tartomânyi ûlésen a tagokon kivûl sok mâs vendég is
részt vett.

A SPORTBAJNOKOK

November 30-ân, szombaton délelôtt 9 ôrai kezdettel tar-

totta meg mâsodik évi ôsszejôvetelét a magyar sportbajnokok
szakosztâlya, amelyen Szent Kirâlyi Jdnos, a vilâghirû magyar
vîvôbajnok és tanâr elnôkôlt. A megjelentek ûdvôzlése utân
az elnôk részletesen beszâmolt a szakosztâly mûlt évi mûkô-
désérôl, majd bemutatta azokat, akik ûjabban léptek be
a szakosztâly tagjainak sorâba. A szakosztâly vezetôsége nagy
ôrômmel âllapltotta meg, hogy a volt magyar sportbajno
kok a vilâg minden tâjârôl jelentkeztek és az ûjabb magyar
nemzedékek soraibôl csatlakoztak mindazok, akik a vilâg
kiilônbôzô orszâgaiban sportteljesîtményeikkel bajnoki ered-
ményeket értek el.

A KELETI TARSASÂG

A New York-i Keleti Târsasâg november 30-ân, szom
baton délutân rendezte meg Veress Ôrs dr. (New York, NY)
einôkletével szokâsos ôstôrténeti elôadâssorozatât.

Dômôsi Dezsô "A jeles napok mîtikâja" cîmû elôadâsâ-
ban a magyar falvak iinnepi rendjét, a jeles napok rend-
szeréi és az ezzel kapcsolatos mitolôgiai képek szerepét mu-
latta be.

Kerezsy Agnes "A Bâthoriak tôrténetéhez: A magyar
nô politikai szerepe a XVII. szâzadban és tûkrôzôdése a kor
lôrténetében" cîmmel elsôsorban a Bâthoriak lôrténetével
és irodalmi szerepével foglalkozott. Kûlônôsképpen kiemelie
a nôket, akiket bûbâjosoknak, boszorkânyoknak neveznek
s akiket a magyar népi hiedelmek vilâgâban ismeri mâgikus
alakokkal hoznak ôsszefiiggésbe. A kor nôellenességének
kimutatâsâval râmutatott, hogy a csalâd nôi tagjainak sze
repét nem vették jô néven, ezért azok negatîv jelenségek-
kéni. tûnnek fel. Az ûjabb kutatâsok azt igazoljâk, hogy az
ellenûk emelt vâdak alaptalanok voltak és fôként azt akar-
lâk elérni, hogry a Bâthoriak birtokait elkobozhassâk.

Veress Ôrs Ferenc elôszôr is a Sjoberg W. Ake és Leichty
Eric szerkesztésében s a Pennsylvania egyetem kiadâsâban



megjelent "Sumerian Dictionary" B-betûs kôtetének fogya-
lékossâgaira hivta fel hallgatôsâga figyelmét s azt a levelet
mutatta be, amelyet a szerkesztôkhôz intézett, hogy a kôtet-
ben talâlhatô sûlyos hibâk, tévedések orvoslâsât elérje.

Az angol nyelven irt levél magyar fordîtâsa:

"A Szabadfôldi Magyarok Vilâgkongresszusa, amely 1985
november 27-tôl december 1-ig Clevelandben gyûlésezett,
aggâlyât fejezte ki, hogy a nyugati magyar kutatôknak az
"ôsszehasonlitô sumérolôgta" terén elért eredményeit szân-
dékosan és âllandôan fîg^elmen klvul hagyjâk. Ezek az ered-
mények a kôvetkezôk: 1. tôbb mint 1.200 sumér-magyar szô,
2. tôbb mint 56 sumér-magyar nyelvészeti-nyelvtani meg-
egyezés, 3. a tôrténelmi Magyarorszâg teriiletén feltârt sok
sumér-magyar fôldrajzi név, amelyeket a régészet megâlla-
pitâsai is megerôsitenek. Az utôbbi 35 évnek ezekrôl a nagy
jelentôségû felfedezéseirôl Ônôk és amerikai kartârsaik nem
akarnak tudomâst venni.

A "New York Times"-nak két feltûnô cikke (1984 âpri-
lis 18-ân és december l-én), amely a Sumér Szôtâr 2. "B"
kôtetének kiadâsâval kapcsolatosan jelent meg, ôriâsi téve-
déseket tartalmaz: 1. hogy "ôtezer év ôta ez az elsô sumér
szôtâr", 2. hogy "a sumér nyelvnek nincsenek ismert rokonai".

Onôk és szerkesztôtârsaik nem javîtottâk ki azokat a le-
sûjtô és sértôen megkûlônbôztetô tévedéseket, amelyeket az
Onôk és a szerkesztô bizottsâg fényképei alatt kôzôltek s ez-
zel az amerikai és nemzetkôzi olvasôkat és szakembereket
sûlyosan félrevezetik.

Elengedhetetlen, hogy ezeket az ôriâsi tévedéseket hely-
reigazitsâk s ezt a "New York Times"-ban a becsûletes ûj-
sâgîrâs szokâsai szerint ugyanolyan nagysâgû cikkben, feltûnô
helyen, ugyanolyan szâmozâsû oldalon kôzôljék.

Kérjûk Onôket, hogy târgyaljanak az ôsszehasonlûô su-
mérolôgia Nyugaton élô magyar kutatôival. Ez a Sumér Szôtâr
javâra szolgâlna, mert elkerûlhetôk lennének a 2. "B" kô-
tetben elôfordulô tévedések és kihagyâsok.

Ugyancsak kérjûk, hogy a Szôtâr 1. "A" betûs kôteté-
ben, amely néhâny hônap mûlva megjelenik, foglaljâk az
elôszôba, hogy a sumér agglutinâlô {ragozô) nyelv, az urâl-
altaji finnugor nyelvek csalâdjdhoz tartozik. (Ezeket a nyel-
veket Magyarorszâgtôl Âzsiân keresztûl Japânig kb. 400 mil-
liô ember beszéli.) Az elmûlt 120 év alatt az volt a suméro-



lôgusok hosszû sorânak megâllapîtâsa: a XIX. szâzadban
Rawlinson, Oppert, Lenormant, Sayce és mâsok, a XX.
szâzadban a sumér nyelvkutatô Varga, Gosztonyi, Poebel,
Deimel, Jestine, Kramer âllâspontja. A hârom utôbbi
sumérolôgusnak azt az âllitâsât azonban, hogy "a sumémak
nincsen kôzelebbi rokona az urdl-altaji nyelvcsalddban', az
utôbbi 35 év nyugati nyelvészei — Bobula, Telekiné, Csôke,
Gosztonyi, Érdy munkâi — alapjân ki kell javîtaniuk.

A magyar nyelv 5.000 év utân is meglepô nagy mérték-
ben ôrizte meg a sumér nyelvet. A magyar nyelv segîtségével
nehezen megérthetô, érthetetlen sumér szavakat és nyelv-
tani elemeket meg lehet magyarâzni és meg lehet érteni.

Mi, magyarok, akâr a tanult, akâr a munkâs- és paraszti
osztâlyhoz tartozunk, mindennapi beszédûnkben a sumér
eredetû szavak szâzait hasznâljuk és sok nyelvtani-nyelvé-
szeti elemét alkalmazzuk. Ezek vâltozatlanok maradtak vagy
olyan kisebb hangvâltozâsokon mentek ât, amelyeket az âl-
talânos nyelvészet jôl ismer.

Szîves vâlaszukat mielôbb kérjûk. — Tisztelettel: c?r. Veress
Ôrs Ferenc, a "Netv York Society of Oriental Research" elnôke.

A tovâbbiakban az elôadô "Nimrôd nyomdban" cîmmel
a nimrôdi legenda és sumér elôzményei gazdag irodalmi
vonatkozâsait mutatta ki, majd a tîzkôtetes ûj Magyar
Tôrténetrôl s a marxista tôrténetszemléletrôl, a magyar
emigrdciôs tôrténetszemléletrôl, még egyszer a sumér kérdés-
rôl, befejezésûl pedig a magyar népmesék illusztrdciôirôl
és a magyar mîtosz ikonogrâfiâjârôl adott elô.

Bdthori Erzsébet

jpt-'A'Sty.

^ r-f



VII.

ZÂRÔNYILATKOZAT

A Szabadvilâgi Magyarok IV. Vilâgkongresszusânak
rendezôsége a jaltai szerzôdés 40. évfordulôja alkalmâval
annak végrehajtâsa tekintetében a clevelandi nemzetiségi
csoportok bevonâsâval az amerikai és orosz âllamfôk csûcs-
talâlkozôjât megelôzôen emlékirattal kîvânt fordulni az
Egyesûlt Âllamok elnôkéhez, Reagan Ronaldhoz. Miutân
azonban erre a csûcstalâlkozôra hamarabb keriilt sor, dr.
Nddas Jdnosnak, a Vilâgkongresszus einôkének kezdeménye-
zésére Voinovich V. George polgârmester, Ralph Perk volt
polgârmester, az American Nationalities Mouvement einôke,
valamint dr. Bonutti Karl egyetemi tanâr, szlovâk nemzeti
ségi vezetô hathatôs tâmogatâsâval sikeriilt a clevelandi
nemzetiségek mintegy 80 vezetôjét megnyerni, hogy mâr
elôbb, 1985 oktôber 7-én, a polgârmester kûlôn meghîvâsâra,
a clevelandi vâroshâzân ûlést tartson s ezen ûnnepélyesen
alâtrja azt a kitûnôen megszerkesztett emlékiratot, amelyet
Perk Ralph volt polgârmester személyesen nyûjtott ât Reagan
Ronald elnôknek.

(A tovâbbi részleteket lâsd Nddas Jdnos dr. "Megnyitô"-
jâban és utâna a 199-205. oldalon.)

Miutân a Szabadvilâgi Magyarok IV. Vilâgkongresszu
sânak elôre elkészitett zârônyilatkozatâba az erre illetékes
bizottsâgi lilés a jaltai szerzôdés végrehajtâsâra vonatkozô
kôvetelést mâr nem tudta beledolgozni, s mert ezt tartjuk
minden magfyar ôsszejôvetel legfontosabb târgyânak, a XXV.
Magyar Kongresszus ûgy hatârozott, hogy ezt alâbbi zârô-
nyilatkozatâban kûlôn hangsûlyozza.

Az 1985 november 28 és december 1 kôzt az ohiôi

Cleveland vârosâban — a Szabadvilâgi Magyarok IV. Vilâg-
kongresszusâval egy idôben —megrendezett XXV. (jubileumi)
Magyar Talâlkozô (Kongresszus) fôként a 40 éwel ezelôtt
kôtôtt jaltai egyezménnyel kapcsolatos kérdésekkel foglal-
kozott, amelyekrôl a kôvetkezô zârônyilatkozatot adta ki.



1. A Kongresszus ôrômmel vette tudomâsul, hogy
a genfi csûcstalâlkozô elôtt a Magyar Târsasâg kezdemé-
nyezésére a clevelandi nemzetiségek mintegy 80 kikûldôttje
a vâroshâzân, 1985 oktôber 7-én emlékiratot îrt alâ, amely
Reagan Ronald elnôktôl azt kérte, hogy a csûcstalâlkozôn
vesse fel a jaltai egyezmény helyes értelmezésének idôszerû
kérdését és kôvetelje a szovjet érdekkôrbe vont orszâgok te-
rûletén az âltalânos és titkos vâlasztâsok megtartâsât s az
âllami fôhatalomnak a vâlasztâsok eredményéhez igazodô,
haladéktalan âtadâsât.

2. A jaltai egyezmény megkôtésének 40. évfordulôja
alkalmâbôl a Magyar Kongresszus — a szabadsâgâtôl meg-
fosztott magyar nemzet helyett és a szabadfoldi emigrâciô
nevében — siirgeti a jaltai egyezmény hatârozatainak végre-
hajtâsât és a Helsinki zârônyilatkozat értelemszerû môdosî-

3. Tovâbbmenôen a Magyar Kongresszus kéri és kôve-
teli, hogy legyen vége Magyarorszâggal kapcsolatban a sza-
badsâg mindenfajta korlâtozâsânak, gazdasâgi és kulturâlis
kizsâkmânyolâsânak és elnyomâsânak.

4. A Szovjetuniô adjon szâmot mindazokrôl a kârokrôl,
amelyeket 40 éven ât Magyarorszâgnak okozott és azokat
megfelelô môdon téritse meg.

5. A Magyar Kongresszus ûjra megâllapîtja, hogy a
Kârpâtok ôvezte Magyarorszâg természetes hegy- és vîzrajzi,
gazdasâgi egység volt, amelynek mesterséges megbontâsa
a természet tôrvényeivel ellenkezett.

6. A Kârpâtok medencéjében lakô népek békés egyiitt-
élése, kôlcsônôs tâmogatâsa és megbecsûlése Kôzép-Eurôpa
tartôs békéjének nélkûlôzhetetlen alapja. Az elszakîtott te-
rûleteket csak ideig-ôrâig, erôszakkal lehet a Kârpât-
medencén kivûl esô âllamok birtokâban tartani, ez az âllapot
azonban tovâbbi gyûlôlkôdések és hâborûs konfliktusok
âllandô melegâgya marad.

7. A Magyar Kongresszus megâllapîtâsa szerint a szabad
fôldon élô magyarsâg az anyaorszâgi magyarsâghoz hason-
lôan testvéri egyetértésben kîvân élni a Magyarorszâgot
kôrnyezô âllamok népeivel, ezt az egyetértést azonban nagy-
mértékben megkônnyitené, ha az egykori Magyarorszâgtôl
elcsatolt, de magyar tôbbségû terûleteket a szomszédos âl-



lamok târgyalâs nélkûl visszaadnâk, a megkérdezésûk nél-
kûl elcsatolt népelemek (magyarok, németek stb.) szâmâra
pedig teljes ônrendelkezési jogot biztosîtanânak, sérelmeiket
orvosolnâk.

A XXV. Magyar Kongresszus ezûttal mond kôszônetet
minden kôzremûkôdô, részt vevô tagjânak, tâmogatôjânak,
fôként azoknak, akik mâs vilâgrészekrôl vagy tâvolabbrôl
jôttek s îgy komoly anyagi âldozatot vâllaltak, tovâbbâ a
hîrkôzlô szervek vezetôinek és munkatârsaiknak, akik ma-
gyarsâgunk jôl felfogott érdekeit ûjbôl megértôen szolgâltâk.

Clevelandben, az Ûr 1985. évének december 31. napjân.

Dr. Nâdas Jânos
a Magyar Kongresszus

Rendezô Bizottsâgânak elnôke

1450 Grâce Avenue,

Cleveland, OH 44107, USA

y

Csejte vdra, Bdthori Erzsébet birtoka



VIII.

AZ ÂRPÂD AKADÉMIA
VEZETÔI ÉRTEKEZLETE ÉS

XX. KÔZGYÛLÉSE

1

Az Arpâd Akadémia székfoglalô és mds elôaddsai

Az Ârpâd Akadémia osztâlyainak vezetôi értekezletét
1985 november 30-ân, szombaton délutân Vè 3 ôrakor Flôriân
Tibor elnôk nyitotta meg. Melegen ûdvôzolte a megjelen-
teket, majd bejelentette, hogy a XX. évi rendes kôzgyûlés
jubileumi jellegére és a Szabadfôldi Magyarok IV. Vilâg-
kongresszusânak zârôûlésével kapcsolatban tervszerûen meg-
szabott idôtartamâra valô tekintettel a rendes kôzgyûléseken
(az osztâlyok egyuttes ûlésein) szokâsos székfoglalô és mâs
elôadâsok megtartâsâra, valamint az ûgyrendben megha-
târozott egyéb feladatok elvégzésére kûlôn vezetôi értekez-
letet kellett ôsszehlvni. Amennyiben az értekezlet folyamân
hatârozatok hozatalâra sor kerûlne, azokat a XX. évi ren
des kôzgyûlés hatârozataiként kell tekinteni. Miutân ezt az
elnôki bejelentést a vezetôi értekezlet egybangûlag tudomâ-
sul vette, Flôriân Tibor elnôk az értekezletet megnyitotta,
majd elôszôr a székfoglalô és mâs akadémiai elôadâsok
megtartâsâra adott lehetôséget. Minden elôadôt kûlôn-kûlôn
bemutatott, az elôadâs elhangzâsa utân pedig — néhâny
elismerô szô Idséretében — minden elôadônak hâlâs kôszô-

netet mondott.

Demecs Dezsô dr. (Pine Bluff, AR):

A MAGNA CARTA, AZ ARANYBULLA

ÉS AZ EMBERI JOGOK A XX. SZÂZADBAN
— kivonatosan —

Eurôpâban Anglia és Magyarorszâg tôrténelme sajâtos,
mert mindkettônek tôrténelmi alkotmânya van.

Anglia tôrténelmi "bibliâja", vagyis tôrténelmi alkot-
mânyânak alapvetô okmânya a Magna Carta (1215), a
Pétition of Right (1628) és a Bill of Rights (1689). Ezek az
okmânyok mutatjâk azt a bosszû tôrténelmi folyamatot.



amelyben a kirâly "isteni joga" fokozatosan megszûnt, s a
parlament hatâskôre fokozatosan kifejlôdôtt.

Magyarorszâg tôrténelmében az aranybulla (1222 és 1231)
hasonlô szerepet jâtszott, s a modem parlamenthez hasonlô
intézmény mâr 1298-ban megszûletett.

A Magna Carta s az aranybulla pârhuzama mutatja,
hogy a kirâly vesztett vagy kétes kimenetelû hâborûkba
bonyolôdott bele, s a hâborûhoz szûkséges pénzt és kato-
nâkat ûgy prôbâlta elôteremteni, hogy szokâsjogellenes ha-
talmi eszkôzôkhôz nyûlt, s îgy elôidézte alattvalôinak termé-
szetes, jogos ellenâllâsât. Kôvetkezésképpen a "szabadsâg
és biztonsâg" — mint cél — maga utân vonta az alattvalôk
gazdasâgi-târsadalmi emeikedését.

Négy tudomânyos tîpusû ismeret van:

1. Az ok ismerete, amelyet itt a "szabadsâg és bizton
sâg" képvisel.

2. A mechanizmus vagy funkciô ismerete, amelyet itt
az orszâg belsô kôrûlményeinek és kûlfôldi kapcsolatainak
ismerete képvisel.

3. A dôntések és utâna kôvetkezô tettek kôvetkezmé-

nyeinek ismerete, amelyet itt egy tôbbszôrôsen ôsszetett és
sok esetben bonyolult ismeret képvisel, amennyiben az a
szereplô személyek és csoportok viszonyait foglalja magâban.

4. A rendelkezésre âllô eszkôzôk arânyânak ismerete a
célhoz vagy célokhoz, amelyet itt a kirâly, az alattvalôk, s
a tôrténelmi eseményben szereplô egyéb orszâg vagy orszâ-
gok erôforrâsainak ismerete képvisel.

Feltevésem, hogy mind a Magna Carta, mind az arany
bulla a huszadik szâzadban is szerepet jâtszhatik az emberi
jogok legjobb megfogalmazâsâban és értelmezésében, mert
az emberi jogok kontinenseket magâba foglalô egyetemes-
ségén belûl mindkettô megfelel a nyugati civilizâciô meg-
ôrzésére és tovâbb fejlôdésére irânyulô kôvetelménynek.

A tovâbbiakban az elôadô részletesen ismerteti a Magna
Carta tôrténeti elôzményeit Hôdîtô Vilmos (1066-1087), I.
Henrik (1100-1135), 11. Henrik (1154-1189), I. Richârd
(1189-1199) és fôként Jânos (1199-1216) kirâly uralkodâsa
idején. Elmondja, hogy Jânos kirâly az 1215-ben keletke-
zett Magna Cartât Runnymede mezején mâr az elsô nap,
jûnius 15-én teljes egészében elfogadta, annak megfogal-



mazâsa azonban tovâbbi négy napot vett igénybe. Az ok-
mâny 70 bekezdésbôl âll. Az elôadô minden bekezdést for-
mailag kùlôn cikkelynek tekint. Megâllapîtja, hogy "a
cikkelyek nagy tôbbsége feudâlis tulajdonjogi, hasznâlati,
ôrôkôsôdési stb. visszaélésekkel foglalkozik, s a formailag
javasolt megoldâsok helytâllnak egy modem kapitalista
rendszer kereteiben is". Allîtâsânak helyességét 34 cikkely
szôvegének idézésével bizonyîtja. A 64. cikkely alapjân nyil-
vânvalônak tekinti, hogy a Magna Carta szentesîtette a jo-
gos fegyveres ellenâllâst — a "jus resistendi"-t —, amely
az elsô aranybullâban is szerepel. A Magna Carta legâlis
cikkelyei és az aranybulla elsô kôvetelései hasonlôképpen
pârhuzamot mutatnak.

Az elôadô szerint a "Pétition of Right" a Magna Cartâ-
bôl induit ki s amikor I. Kâroly (1625-1649) a benne felso-
rolt sérelmek orvoslâsâhoz 1628 jûnius 7-én formâlisan hoz-
zâjârult, a "Pétition of Right" virtuâlisan, habâr nem tech-
nikailag, szabâlyos statutummâ vâlt s mint ilyen, az orszâg
tôrvényének ("law of the land") egyik érvényes része lett.
Az elôadô kûlôn megjegyzi, hogy a "Pétition of Right"-tal
kapcsolatban a kirâly ugyanûgy formâlisan beismerte, hogy
tôrvénytelenûl jârt el, mint ahogy elôdje a Magna Cartâban

Az angol tôrténelmi alkotmâny harmadik alapvetô ok-
mânya a "Bill of Rights", amely II. Jakab (1685-1688) ha-
lâla utân a "Déclaration of Rights"-szal kezdôdôtt. Ez tette
kétségtelenné, hogy az uralkodô "isteni joga" megszûnt. A
"Bill of Rights" a forradalmi elrendezésnek (a "Revolu-
tionary Settlement"-nek) is része. Az utôbbi magâba fog-
lalja a parlament rendszeres ûléseinek biztositâsât (Mutiny
Act, 1689) és a parlament tagjainak rendszeres vâlasztâsât
(Triannial Act, 1694) is. "A parlament sajâtos, tôrténelmi
kifejlôdése" tehât ugyancsak "Anglia tôrténelmi alkotmâ-
nyânak kôszônhetô, amelyben nagy szerepet jâtszott a
"common law" és a hârmas "biblia": a Magna Carta, a
Pétition ofRight és a Bill ofRights.

A magyar aranybulla kiadâsânak elôzményeit és okait
az elôadô részletes tôrténeti âttekintéssel ismerteti, amely
a honfoglalâstôl kezdôdik és tôbb mint hârom évszâzad po-
litikai, târsadalmi, gazdasâgi és katonai fejlôdésének moz-
zanataira tér ki, hogy aztân II. Endre (1205-1235) korânak



bel- és kûlpolitikai adottsâgaival, târsadalmi és gazdasâgi
âtalakulâsaival végzôdjék. Az elôadô az 1222-ben kiadott
aranybulla legjelentôsebb eredményeiként a kôvetkezôket
emiîti:

1. Szabadsdg elfogatâstôl — hozzâértô tôrvénybirôsâg
îtélete nélkûl.

2. Adômentesség.
3. Személyesfellebbezésijog a kirâlyhoz.
4. Katonai szolgâlattôl valô mentesség — a kirâly veze-

tésével folytatott honvédelmi hâborû kivételével.
5. A fegyveres ellendllds joga Gus resistendi) felségâru-

lâs vâdja nélkûl, ha a kirâly megszegi az aranybulla rendel-
kezéseit.

Az elôadô azonban a tovâbbi magyar fejlôdés ûtjât is
tûzetesen ismerteti mindaddig, amig III. Endre (1290-1301)
uralkodâsa idején, 1298-ban Magyarorszâg elsô îzben meg
nem teremti a miniszteri felelôsség elvét, amely Angliâban
csak 1689-ben (tehât 391 éwel késôbb) a "Bill of Rights"-
szal bontakozott ki teljes mértékben.

A szabadsdgjogok angol és magyar alkotmânybiztosité-
kainak behatô ismertetése és ôsszehasonlîtâsa utân az elô
adô azokat a nemzetkôzi szabâlyokat vâzolja, amelyeket az
emberi jogok védelmére a XX. szâzadban alkottak. Negativ
alternativaként a hdborûs bûnôsség megâllapîtâsâra vonat-
kozôan I945/46-ban hozott intézkedéseket, pozitiv alter
nativaként pedig az Egyesûlt Nemzetek Szôvetségének alap-
okmânyât s az ennek alapjân létesûlt nemzetkôzi bizottsâ-
gok alkotâsait emliti. Az utôbbiak a jogok nemzetkôzi ok-
mânyânak ("International Bill of Rights") részei: 1.) az em
beri jogokra vonatkozô âltalânos nyilatkozat ("Universal
Déclaration of Human Rights", 1948), 2.) a polgâri és po-
litikai jogokra vonatkozô nemzetkôzi egyezmény ("Inter
national Covenant on Civil and Political Rights", 1976),
3.) a gazdasâgi, târsadalmi és kôzmûvelôdési jogokra vonat
kozô nemzetkôzi egyezmény ("International Covenant on
Economie, Social, and Cultural Rights", 1976). Az egyez-
mények kivétel nélkûl hangsûlyozzâk, hogy a bennûk foglalt
jogok minden embert fajtâjâra, szlnére, nemére, nyelvére,
vallâsâra, politikai vagy egyéb meggyôzôdésére, nemzeti
vagy târsadalmi eredetére, tulajdonâra, szûletésére vagy
âllapotâra (stâtusâra) valô tekintet nélkûl megilletnek. A



polgâri és politikai jogokra vonatkozô nemzetkôzi egyez-
ményhez csatolt "tetszés szerinti egyezmény" ("Optional
Covenant") minden nép ônrendelkezési jogât, a népi, val-
lâsi és nyelvi kisebbségek részére pedig mûvelôdésûk (kultû-
râjuk) élvezésének, vallâsuk gyakorlâsânak és nyelvûk hasz-
nâlatânak jogât is biztositja; a nyilatkozatban emlîtett "tu-
lajdonhoz valô jog"-rôl és a menedékjogrôl (asylum) azon-
ban itt sem tôrténik emlités.

A Helsinki Zârônyilatkozat (Final Act), amelyet a NATO
és a Varsôi Egyezmény âllamai 13 semleges vagy nem szô-
vetséges eurôpai âllammal egyûtt 1975 augusztus 1-én îrtak
alâ, ûj emberi jogokat nem biztosît. Célja csupân az emberi
jogok tiszteletben tartâsa, tovâbbâ Kelet és Nyugat kôzôtt
"a mozgâs és tâjékoztatâs" szabadsâgânak biztosîtâsa volt.
A Helsinki Zârônyilatkozat nemzetkôzi jogilag nem is kôte-
lezô. A Varsôi Egyezmény âllamai nem engedik meg a nyu-
gati eszmék szabad âramlâsât; a Helsinki Zârônyilatkozat
erkôlcsi kôtelezettségeinek betartâsât 1975 ôta figyelô bi-
zottsâgokat nem egyszer embertelen bânâsmôdnak vetették
alâ s ezzel a jogok nemzetkôzi okmânyaiban megjelôlt em
beri jogokat sértették meg.

Befejezésûl az elôadô azt javasolja (mert ez "kîvânatos,
kivitelezhetô és hasznos"), hogy a XIII. szâzad elején kelet-
kezett Magna Carta és magyar aranybulla, valamint a ké-
sôbbi angol Pétition of Right és a Bill of Rights mintâi alap-
jân készîtsék el az "emberi jogok" megsértésének részletes
felsorolâsât a râjuk vonatkozô pozitîv kôvetelésekkel egyutt;
s az illetékes fôrumok és eljârâsok igénybevételével alkossâk
meg a XX. szâzad modem Magna Cartâjât és aranybullâ-
jât. Indokolâsul az 1956-os magyar szabadsâgharc kôltôjét
idézi:

"Hiâba mondod, hogy hiâba.
Bevésôdtek a kor falâba,
Mint kôzetbe hullt levelek.

A mélyben élnek, élnek ûjra,
S az idô lassan legyalulja
A râjuk zûdult hegyeket".



Kovdrczy Istvdn (Malmô, Svédorszâg):

MAGYAR-VIKING VONATKOZÂSOK

A vetîtett képekkel kîsért, szakszerû elôadâs a magyar-
viking tôrténelmi, mûvelôdési stb. kapcsolatokat és azok
târgyi bizonyitékait mutatta be, majd részletesen kifejtette,
hogy a magyar-viking vonatkozâsoknak milyen kôvetkez-
ményei, hatâsai âllapithatôk meg s ezeknek mi a jelentôsége
a magyarsâg mûltjânak târgyilagos megîtélése szempontjâbôl.

Kosztolnyik Zoltdn dr. (Collège Station, TX):

A QUATTROCENTO MAGYAR HITTUDÔSAI

Hunyadi Mâtyâs (1458-1490) korâban, a reneszânsz
"quattrocento" szâzadâban, amikor Eurôpa szellemi ketté-
szakadâsa mâr majdnem két évszâzada folyt az elôretôrô,
"mûvelt" Nyugat és az "elmaradt" Kelet kôzôtt, a hittudo-
mâny magyar tudôsai még mindig az egységes eurôpai kultûra
teljes jogû tagjainak tekintették magukat. Vallâstudomâ-
nyi s hitirodalmi tevékenységuket ez a meggyôzôdésûk irâ-
nyîtotta. Nem a véletlen jâtéka volt, hogy Temesvdri Pelbdrt
(1434-1504) (1) nagyszabâsû prédikâciôs kôtetei az 1400-as
évek végén jelentek meg sok kiadâsban (s nem f'eltétleniil
utânnyomâsban) elôkelô nyugati kiadôk gondozâsâban,
avagy hogyan keriilt ki ugyanakkor a sajtô alôl — ûjra csak
tôbb kiadâsban — komoly hittani kézikônyve, âltalânos
vallâstani mûveltséget nyûjtô, bar befejezetlen enciklopédiâja.

A magât magyarnak vallô Temesvdri Pelbdrt, aki a nô-
vénynevekkel foglalkozô szentbeszédeiben "in lingua nostra"
(tehât magyarul) elemzi a nôvények nevét, îrâsai, kûlfôldôn
megjelent beszédkôtetei, valamint azokat megelôzôen hûsz-
éves kûlfôldi mûkôdése révén valôban eurôpai hirnéirre tett
szert.

Bar lengyel fôldôn végzett s valôszînûleg hosszabb ideig
tartôzkodott kiilfoldôn (2), hazatért, hogy hazâjâban fejt-
hessen ki hittudôsi s tanâri tevékenységet (3). Bizonyosan
elôljârôi unszolâsâra adta fejét az irâsra, mikôzben a ma-
gyarhoni ferences studium generalén a XII. szâzadbeli hit-
tudôs. Lombard Péter Négyeskônyvének {Libri IV Senten-
tiarum) tananyagât magyarâzta rendi hallgatôinak Eszter-
gomban.



Honfitârsai kôzt Temesvdri Pelbdrt nem âllt egyedûl,
idôbeli sorrendben sem volt elsô. A XIII. szâzad elején a
bolognai egyetemen tanulô s tanulmânyait befejezô Magyar-
honi Pdl (Paulus Hungarus) vîvott ki magânak s hazâjânak
elismerést, hogy mâsfél szâzaddal késôbb egy mâsik magyar
dômés, Michael de Hungaria kôvesse példâjât. (4) Prédi-
kâciôiban — szôszéken s îrâsban egyarânt — az ôrok ûdvôs-
ség titkât boncolta s annak elnyerését târgyalta a szentîrâs
s a szentatyâk nyomân, bar mondanivalôjâbôl kiérezhetô,
hogy az ôkori pogâny szerzôk sem voltak elôtte ismeretle-
nek. Valôszînûleg îgy remélte, hogy komolyabban képzett
paptârsait mélyebb hittani gondolkodâsra s érthetôbb pré-
dikâciôk megîrâsâra serkenti.

Vele egy idôben élt Magyar Mihdly pâlos szerzetes, akit
"Pannôniai Mihâly" néven ismer az utôkor. Félelmetes vi-
tatkozô hirében âllt, tôbbek kôzôtt Mâtyâs kirâly elôtt Zârai
Antal domonkos szerzetessel vitâzott a szeplôtelen foganta-
tâs tanânak védelmében. Mint prédikâtor is elsôsorban a
szeplôtelen fogantatâsrôl értekezett, de irt (beszélt, tartott
homiliâkat) a remete életmôdrôl is meghatârozva a remete
életmôd lényegét, kifejtette a remete-élet elôirâsait (5).

A pâlos rend krônikâsa, aki "miserabile proprietatis
vitium" megjegyzésével tett sôtét pontot Mihâly frâter élete
môgé, azt irta rôla, hogy nagyravâgyô. tôrtetô egyén volt,
de félelmetes tudâssal bîrô, kivâlô elme, akinek fejébe szâllt
a dicsôség. Szoros kapcsolatot tartott fenn a kirâlyi udvar-
ral, a fôurakkal, valamint a fôpapi kôrôkkel csupân azért,
hogy a pâlos rend elôljârôja lehessen, a kârôrvendô rendi
krônikâs szerint azonban a "tômeg", az egyszerû hivôk, akik
szellemi és fizikai szegénységûkben az egyhâz tanîtâsâhoz
kôzelâlltak s az Ûristen szeretetében éltek, de még mélyebb
lelkûletû paptârsai is megakadâlyoztâk, hogy rendi elôljâ-
rôvâ megvâlasszâk. Azzal vâdoltâk, hogy gôgôs volt s râtarti,
elbizakodott, aki nagy tudâsa s népszerûsége kôzben elha-
nyagolta az istenes dolgokat. Mihâly frâter nehezen élte tûl
megalâztatâsât. Kûlfôldre ment, de ott sem volt maradâsa.
Egy ideig héberûl tanult a pârizsi egyetemen, majd nyoma

Pelbârt egy mâsik, bâr kûlfôldôn élô kortârsa volt
Pannôniai Andrds, aki korâbban Mâtyâs kirâly atyjânak,
Hunyadi Jânosnak seregében katona volt, katonai szolgâlata



utân pedig Velencében tanult hittudomânyt, majd a ferra-
rai rendhâzban szerzetes lett. Libellus de virtutibus cîmû

kônyvét, amelyben a legfontosabb keresztény erényekrôl
értekezett, Mâtyâs kirâly szâmâra îrta. Hasonlô mûvet îrt
Ercole d'Esté herceg részére is. Nyomtatâsban a tûlvilâgi
életrôl szôlô elmélkedései jelentek meg (6).

Pelbârtnak talân fôldije volt a kolozsvâri szûletésû ("ex
septem castris") Nicolaus de Mirabilibus domonkos barât,
s jôl ismert hittudôs, aki Firenzében îrta a lelkiismeretrôl
s a helyes lelki beâllîtottsâgrôl szôlô beszédeit s jegyezte fel,
ha kissé szépitve is, De Salvatius Gyôrggyel vîvott szellemi
pârbajânak lefolyâsât, akivel nem nagy sikerrel arrôl vitat-
kozott, hogy Adam vétke volt-e a legnagyobb vétek. 1493-ban
II. Ulâszlô (1490-1516) magyar kirâly udvarâban a predes-
tinâciô tanârôl vitâzott nyilvânosan. Ugyanerrôl korâbban
kônyvet is îrt.

Késmârki Jânos, Pelbârt mâsik otthoni kortârsa, aki
"Summa" cîmmel hittudomânyi tételeket egybefoglalô mun-
kât îrt, alig ismert. Viszont Csanâdi Albert pâles szerzetes
mâr neves humanista kôltô hîrében âllt a quattrocento vé-
gén, bâr kôlteményeit a verseléshez bizony nem sokat értô
rendtârsai leértékelték. Elkeseredésében Csanâdi tûzbe dob-
ta kôlteményeit, egy verseskôtete mégiscsak megjelent, s
abban a Szûzanya asszonyi nagysâgât s szeplôtelen fogan-
tatâsât méltatta.

Dâm Ince professzor, a szeplôtelen fogantatâs tanânak
fâradhatatlan kutatôja, még egy nevet emlîtett a kor hittu
dôs prédikâtorai kôzt: Bânffy Gergely, avagy Caelius Pan-
nomus nevét, aki szintén pâles és a rômai Monte Celle ko-
lostor perjele volt. Ô készîtette el Szent Agoston regulâjâ-
nak elsô magyar nyelvû fordîtâsât. Szentîrâs-tudôs volt. A
Jelenések Kônyvére vonatkozô magyarâzataiban, amelyek
négy kiadâst értek meg, a jôvendôléseket kora eseményeire
alkalmazta. Leîrta Mohâcs elestét. A tôrôk veszélyre intette
egész Eurôpât, mert az mâr Bécset fenyegeti. A Jelenések
Kônyvének tizenkettedik fejezetéhez fûzôtt elmélkedésében
kifejtette s nyiltan vallotta a szeplôtelen fogantatâs tanât,
de mondanivalôjât az Énekek Éneke kônyvének magyarâ
zataiban is megismételte. Az volt a meggyôzôdése, hogy a
bûnbeesés utân a fôldi vilâg tôkéletesebb hely lett, mint
elôtte volt, mert a bûnbânô vilâg inkâbb részesûl a Legfôbb
Létezô kegyelmében, mint a bûntelen. 1545-ben hait meg.



Az emlîtett magyar hittudôs szerzôk mûkôdése szinte
szellemi bevezetést nyûjt a kor két ferences hittudôsânak, a
mâr emlîtett Temesvdri Pelbdrtnaik s tanîtvânyânak, Laskai
Osvdtmk teolôgiai tevékenységéhez. Laskai Pelbârtnak nem-
csak rendtârsa, de késôbb barâtja is volt.

Pelbârt nevével elôszôr a krakkôi egyetem anyakônyvé-
ben talâikozunk 1458-ban: a tôrzskônyv "Gewardus Ladislai
de Themeswar"-ként tartotta nyilvân a matrikulâlt hallga-
tôk sorâban, kommentâr nélkûl. Egyes hallgatôk neve utân
a tôrzskônywezetô tett megjegyzéseket. Mârmost az egye-
temrôl tudjuk, hogy hittudomânyi karân elsôsorban a
szentîrâstudomânyra helyezték a hangsûlyt — Nicolaus
LyrantLs ferences ûtmutatâsa nyomân, mîg a dogmatikât
Duns Scotus szerint tanîtottâk. A latin nyelvtan oktatâsâ-
hoz ugyancsak ferences szerzô kônyvét hasznâltâk, viszont
a logikât még mindig Arisztotelész szerint adtâk elô. A
klasszikus Irôkat szorgalmasan forgattâk Krakkôban, s az
egyetemen gyakran tartottak nyilvânos vitâkat.

Pelbârt nézeteit sem tanulmânyai, sem tanârainak néze-
tei nem tették egyoldalûakkâ. Késôbb Aquinôi Szent Tamâs
és Clairvauxi Szent Bernard mellett foglalt âllâst. Hittudo
mânyi felfogâsât Szent Tamâs nyomân alakîtotta ki. Ugyan-
akkor lengyel fôldôn ébredhetett annak tudatâra, hogy mi-
lyen fontos a nép nyelvén tôrténô igehirdetés. A nép nyel-
vén megtartott prédikâciôk révén ugyancsak fellendûl a
népi ékesszôlâs gyakorlata s annak mûvészete. Késôbb, ami-
kor latinul îrta meg beszédvâzlatait, azoknak magyarul tôr
ténô elmondâsa lebeghetett lelki szemei elôtt.

Az egyetemen 1463-ban — évjârata felsô negyedében —
fejezte be tanulmânyait s mâr akkor ismert îrô lehetett (7).
Az 1463-i évszâmmal tôbb kutatô foglalkozott, de egyikûk
sem talâlt magyarâzatot arra, hogy a râkôvetkezô hûsz esz-
tendôben Pelbârt atya mit csinâlt s bol tartôzkodott. Ddm
Ince feltevése, hogy valôszlnûleg kûlfôldôn maradt és fôleg
a német nyelvterûleten fejtett ki mûkôdést, elfogadhatônak
tûnik olyan értelemben, hogy mûveinek zôme valôban német
fôldôn jelent meg. Kônnyen lehetséges, hogy akkor terem-
tette meg azokat a kapcsolatokat, amelyek késôbb lehetôvé
tették szâmâra meglrt kônyveinek nyomdai megjelenését.

A magyarhoni ferences hâzi krônika szerint 1483 ôta
Pelbârt a budai ferences kolostorban tanîtott (8). A budai



rendhâz az esztergomival egyutt a magyarorszâgi ferences
élet tudomânyos-szellemi kôzpontja volt. Egy 1495-b6l szâr-
mazô oklevél szerint Pelbdrt Esztergomban gvardiân volt, ami
akkoriban megtisztelô megbizatâs lehetett, mert hiszen az
egy hittudomânyt mûvelô ferences kolostor hâzfônôkségét
jelentette. Hamarosan innen Budâra kerûlt vissza, aboi mâr
csak îrt, de nem tanârkodott. Prédikâciôs kôteteinek egytk
1498-i kiadâsa mint "litterarum divinarum professer emi-
nissimus"-t emlîti. Szïlddy Aron kutatâsai szerint 1504 ja-
nuâr 19-én hait meg Budân. A hâzi martyrologium 1502
januâr 22-i adatot kôzôl. Az utôbbi bejegyzése szerint ajkân
mosollyal ment ât az ôrôkkévalôsâgba: "quasi subridens
obdormivit in Domino". A rendi martyrologium mâjus 27-én
emlékezik meg rôla.

îrâsbeli tevékenységet azért folytatott, hogy — mint Irta
— segîtségére legyen a lelkészkedô papsâgnak és a hiveknek.
Az egyszerû nép lelki javait igyekszik elôsegîteni. Szentbe-
szédeinek szôvegébôl kiérezhetô, hogy mielôtt irni kezdett
volna, hosszabb ideig lelkipâsztori munkât végzett. Prédi-
kâciôit a szentirâsra alapozza, de azok az észhez szôlnak.
Tôbb vârhatô kérdést vet fel, s azokra igyekszik megfelelni.
A tartalom fontos nâla s nem a forma.

Pelbdrt nem humanista. Egy-egy alkalomra tôbb szent-
beszédet is szerez. Ezek koziil egy, esetleg tôbb is, nagyigényû
vilâgi hallgatôkôzônségnek szôl. A nyâri idôszakra esô be-
szédeit legendâkkal s példâkkal fûszerezi, hogy a fûlledt
levegôben elâlmosodô hiveket ébren tartsa. Gyakran merit
a magyar népmesék gazdag anyagâbôl, valamint a népi
hagyomânyokbôl. Szalôczi kutatâsai szerint Pelbârtnak az
igazsâgrôl s a hamissâgrôl szôlô péîdabeszéde a legelsô, bar
latin nyelven lejegyzett, îrâsban megôrôldtett magyar nép-
mese! Pelbârt gyûjtôtte egybe a magyar szentek legendâit
is. Magyarorszâgi Szent Erzsébet életrajzât kôzvetlenûl a
szenttéavatâsi iratokbôl vehette ât, ezért annak, ha valôban
ez tôrtént, tôrténelmi jelentôsége van.

Pelbârtnak négy nagyszabâsû mûvét tartjâk szâmon.
1. A Csillagkorona (Stellarium coronae Beatae Manae

Virginis) fogadalombôl megîrt mû, mert Pelbârt 1479 és
1481 kôzt tôbbszôr pestisbe esett, de Szûz Mâria kôzben-
jârâsa révén mindig felgyôgyult betegségébôl. Félig tudôs,
félig kôltôi îvâsû mû ez, talân Pelbârtnak is, korânak is, ez



a legszebb alkotâsa, a quattrocento egyik legértékesebb
munkâja. 12 része kôzûl skolasztikus feldolgozâsnak meg-
felelôen 2 hittani tétel kifejtésével foglalkozik. Az egyik sze-
rint Maria test szerint is felment a mennybe; a mâsik szerint
Maria megdicsôûlt âllapotâban minden kegyelem kôzvetîtôje.

A mû negyedik részében a szerzô azt fejti ki, hogy Szûz
Maria szeplôtelen fogantatâsa valôsâg, s megcâfolja a fel-
hozott ellenvetéseket. Az ôtôdik rész a Boldogsâgos Szûz
szûletését, testi tulajdonsâgait s felmûlhatatlan lelki kegyel-
mét îrja le. A kilencedik rész Mâriânak az Ûr irânt s felénk
irânyulô anyai szeretetérôl szôl. Egy mâsik rész Szûz Maria
mennybevitelével és égi megdicsôûlésével foglalkozik rész-
ben azért, hogy Maria irânt még nagyobb és ôszintébb tisz-
teletre serkentse olvasôit és hallgatôit (9).

2. Gyûmôlcsôskert (Pomerium) néven ismert szentbe-
szédgyûjteményén Pelbârt 18 évig dolgozott, a kônyv mint-
egy 500 prédikâciôt tartalmaz s hârom részre oszlik: a.)
{Sermones Pomerii de tempore) az elsô az egyhâzi év fôûn-
nepeire s vasârnapjaira; b.) a {de Sanctis) mâsodik a szen-
tek ûnnepeire, c.) a harmadik pedig {Sermones quadra-
gesimales) nagybôjtre szôlô prédikâciôkat foglal magâban.
A hârom kôtetes hatalmas beszédgyûjtemény tulajdonkép-
pen Pelbârt eszméinek s hitbeli elveinek meggyôzô ôsszege-
zése. A "pogâny" klasszikusokat, Arisztotelészt, Cicerôt,
Vergiliust eretnekséggel vâdolja és a pokolra kûldi. Az
asztronômiât, azaz a pogâny vilâg csillagâszati elképzeléseit
"bûnôs" tudomânynak minôsîti. Viszont a gyengének s az
elnyomottnak védelmére kel, s szavâval végigsûjt a hatal-
maskodôn. Az ember ne keresse, de ragadja meg a kinâl-
kozô alkalmat, ne vâgyakozzék vilâgi ember nyûjtotta dicsô-
ségre, de ne rettegjen az emberek haragjâtôl sem. Az em-
beri tôrvény lehet pôkhâlô, amin a kis legyek fennakadnak,
de a nagyobb legyek kônnyen âthatolnak, a helyesen fel-
fogott s alkalmazott tôrvény mégis a tisztességes élet ûtmu-
tatôja, amely arra kôtelezi az egyént, hogy szûntelenûl ahhoz
igazodjék, a tôrvény szerint éljen.

A Gyûmôlcsôskert hûsvét hétfôi evangéliumânak kiér-
tékelésében Krisztus Urunk feltâmadâsâval, az isteni igaz-
sâggal foglalkozik. Az Ur felmagasztalja azt, aki Erte ôn-
magât megalâzza, — ezért az isteni igazsâgossâg lényege,
hogy a gonosz nem gyôzhet az igaz felett. Az igazsâg gyôz
még akkor is, ha ideig-ôrâig elnyomâs alatt szenved. A go-



nosz elvész gazsâgâban, de a jô, az igaz megmarad. A tôr-
vény a becsûlet ûtjelzôje. Az ember ne irigyelje a hatalmas-
kodôkat, akik lâtszôlag kônnyedén jâtsszâk ki a tôrvényt.

A hit és erkôlcs szemszôgébôl Pelbârt rosszallôan szem-
lélte Mâtyâs kirâly humanista udvarânak fényét. Amikor
Budân élt, lâtnia kellett az udvar fényûzését, hallania kel-
lett az ésszerûtlen pazarlâs, laza életmôd, valamint a sze-
gény nép nyomora kôzti kûlônbségrôl. Pelbârt nyitott sze-
mekkel figyelte a bûszke s hatalomravâgyô, de dôlyfôs s egy-
ben ônkényes uralkodôt és a harâcsolô fôurakat. Beszédei-
ben ostorozta a kéjelgô papokat és fôpâsztorokat. Szent Ist-
vân tôrvényei alapjân vont pârhuzamot a magyar keresz-
tény kirâlysâg kezdete és Mâtyâs uralkodâsa kôzôtt. Majd
felkiâltott: bârcsak szemûk elôtt tartanâk s betartanâk azok
az urak, ama fôldi hatalmaskodôk Szent Istvân kirâlyunk
tôrvényeit! De fâjdalom, mâst észlelûnk. A tôrvény megbu-
kott s a vilâgi fejedelmek az egyhâzat fosztogatjâk (10).

Nagyon is érthetô lenne, ha ezek utân feltételeznénk,
hogy Pelbârt "Csillagkorona" és " Virdgoskert" cimû prédi-
kâciôs kôtetei csak kûlfôldôn lâthattak nyomdafestéket,
hogy ott hûsz kiadâst is megérjenek. Két okbôl kifolyôlag e
sorok îrôja mégis azt gondolja, hogy az uralkodô esetleges
haragjânak semmi kôze sem volt Pelbârt mûveinek kûlfôldi
megjelenéséhez.

Elôszôr is nem biztos, hogy Mâtyâs kirâly egyâltalân
ismerte a ferences studium générale tudôs professzorât. Jô
beszédû prédikâtor tôbb is lehetett az orszâgban, Pelbârt
latinul îrt s nyomtatott kônyvei viszont otthon csak lassan
vâltak ismertekké. Pelbârt kûlfôldôn megjelent kôtetei révén
szerzett magânak s hazâjânak eurôpai hîrnevet s megbecsû-
lést. Sajât hazâjâban csak késôbb, mûveinek magyar nyelvû
fordîtâsa, avagy a beszédeibôl készîtett magyar nyelvû ki-
vonatok révén vâlt ismertté — halâla utân. Latinul meg-
îrt s talân latinul elmondott "filippikâit" a vasârnapi szent-
misére ôsszegyûlt kôznép aligha értette meg, az uralkodô-
nak tehât mâr csak ezért sem volt mit tartania a tudôs pré
dikâtor — bâr ôszinte, de mégiscsak szônoki — haragjâtôl.

Mâsodszor Magyarorszâgon ebben az idôben még Mâ
tyâs reneszânsz kori Budâjân sem volt komoly felszerelésû
nyomdavâllalat, amely olyan nagyszabâsû mû, mint ami-
lyen a Stellarium, avagy a Pomerium nyomdai elôâllîtâsât



és forgalomba hozatalât ellâthatta volna. Hess Andrâs
nyomdâja még a legûjabb barâtsâgos kutatâsok eredményei
szerint is egészen kezdetleges vâllalkozâs lehetett. A quattro
cento Magyarorszâgân otthoni nyomda s nyomdâsz, fôként
pedig kiadô egyszerûen nem âllt rendelkezésre, de nem volt
értelmiség, olvasôkôzônség sem, amely egy ilyen irânyû mû
megjelenését lehetôvé tette volna.

3. Temesvdri Pelbdrt harmadik nagyszabâsû mûve, a
"Zsoltârmagyarâzat" {Expositio psalmorum), hârom kûl-
honi kiadâst ért meg.

4. Életének negyedik nagry mûve, — a "Négyeskônyv"
tételeit enciklopédikus alapon kifejtô "Aranyos rôzsafûzér"
(Aureum rosarium theologiae ad Sententiarum IV libres ...
quadropartitum) befejezetlen maradt. Ennek harmadik
részlegén Ddm Ince mâr Easkai Osvdt keze nyomât vélte
felderiteni, mig annak negyedik részlege teljesen Laskai
munkâja lehetett, noha befejezése Pelbârt gondolatai s
jegyzetei szerint nyert is befejezést! Az Aureum rosarium,
s benne Lombard Péter nyomân az emUtett Négyeskônyv
beosztâsa szerint târgyalta a hittudomânyt. Felosztâsa tehât:
I. A Szenthâromsâg és az isteni tulajdonsâgok. II. Teremt-
mények, teremtés és bûnbeesés. III. Isteni kegyelem: a
Teremtô és teremtményei kôzt az ôsszhang helyreâllitâsa.
IV. Szentségek s a halâl utâni dolgok.

Mûvének alapgondolata az isteni szeretet s az ember Is-
tent igénylô szeretetének elemi szûkséglete. Mondanivalôjât
mintegy abc-rendben sorolja fel s rendezi. Elveti a nomina-
lista felfogâst, amely szerint a hittudomâny isteni kinyilat-
kozâson nyugszik, îgy emberi bôlcselet azt fel nem fogja, s
ha kôzvetlenûl nem is, de kôzvetetten Aquinôi Szent Tamâs
nézeteit kôveti. Pelbârt felfogâsa nagyjâbôl egyezik Ricardus
de Mediavilla elgondolâsaival, aki a ferences iskola kôvetôi
kôzûl talân a legkôzelebb âllt Aquinôi Szent Tamâshoz.

A szeplôtelen fogantatâs tanârôl van szô. Pelbârt elôzô-
leg a "Csillagkoszoru'-ha.r\ (II) jelentette ki, hogy Szûz Mâria
hâzassâgban, de eredendô bûn nélkûl fogantatott. Ugyanott
hirdette azt is, (12) hogy az anyaszentegyhâz Szûz Mâria
szeplôtelen fogantatâsât s nem megszentelôdését ûnnepli.
IV. Sixtus pâpa 1477 februâr 27-én kelt bullâja (13) ûnnepi
nyolcaddal, bûcsûval és zsolozsmâval ruhâzta fel a szeplô-



telen fogantatâs iinnepét, akârcsak Ûrnapjât, hogy ezzel
is hirdesse: Maria mentes volt az eredendô bûntôl (14). A
Rôzsafûzérhen (15) pedig Pelbârt az egyhâzdoktorok né-
zeteit igyekszik ezen a téren egybehangolni. Azt irja, ha
Aquinôi Szent Tamâs, sôt Halézi Sândor, avagy Bona-
ventura az ô idejében élne, egyik sem tôrne pâlcât a szeplô-
telen fogantatâs tana felett, sôt mindegyik meggyôzôdéssel
hirdetné azt (16).

Megâllapîthatô, hogy Pelbârt a szeplôtelen fogantatâs
tanâra vonatkozôlag Aquinôi Szent Tamâs okfejtéseit kô-
vette, noha Szent Tamâs a maga felfogâsât nem a "Summa"-
ban, hanem korâbban egyetemi elôadâsainak jegyzeteként
hasznâlt Lombard-féle Négyeskônyv magyarâzatai kôzt is
rôgzitette. Pelbârt szem elôtt tarthatta azt a kôrulményt,
hogy még IV. Sixtus bullâja sem tette kôtelezôvé a szeplô
telen fogantatâs tanânak elfogadâsât, s bâr nem helyeselte,
de nem is tiltotta el az arrôl szôlô esetleges vitât. 1483 szep-
tember 5-én kiadott Grave nimis kezdetû konstituciôja
azonban mâr elitélte azokat, akik a szeplôtelen fogantatâs
tanânak elfogadôit eretnekséggel vâdoljâk. A konstituciô
végén azt is hangsûlyozza, hogy a Szentszék ezen a téren
végleges dôntést még nem hozott!

Temesvâri Pelbârt mûveinek kivonatât a vatikâni Otto-

buono kônyvtâr XVI. szâzadbeli 857-es szâmû kézirata
tartalmazza. Otthon 8 kôdex ôrzi ezek magyar vâltozatait,
illetve a belôlûk készûlt forditâsokat és feldolgozâsokat (17).

A quattrocento magyar hittudôsainak sorât Laskai Osvdt
ferences zârja be két nagyszabâsû beszédgyûjteményével.
Az egyik a Biga salutis (Udvôsség szekere) cîmû hâromkôte-
tes vasâr-, ûnnep- és bôjti napokra szôlô beszédgyûjtemény
a tanult papsâg részére, amely négy kiadâst ért el, de lehet,
hogy két késôbbi kiadâsban is megjelent. A mâsik a Gemma
fidei (Hit gyôngye) cîmû gyûjtemény, amely az egyszerûbb
papok részére tartalmaz teolôgiai beszédeket és egy kiadâs
ban jelent meg. Laskai Osvdt, mint Temesvâri Pelbârt volt
tanîtvânya és késôbb barâtja, ô rendezte sajtô alâ a Rosarium
utolsô két kôtetét is.

Vitéz Jdnos és Janus Pannonius személyes tragédiâi bi-
zonyltjâk, hogy a kor magyar târsadalma korântsem volt
érett s alkalmas arra, hogy kiterjedt magyar értelmiségi
rétegnek biztosîtson megélhetést és mûkôdési lehetôséget.



A kûlfôldi, de még a lengyel nyomdâk kellô szâmû felvevô
kôzônsége sem létezett a quattrocento-beli Budân. A magyar
szentekkel kapcsolatban kifejtett nézetei alapjân itélve maga
Pelbârt sem volt elragadtatva kora otthoni kulturâlis viszo-
nyaitôl. Beszédeiben — latinul s magyarul — akaratlanul
is pârhuzamot vont az elsô szent életû nagy magyar uralko-
dôk és a "humanista", de komoly alapismeretekkel nem
rendelkezô s magât kellôen megzabolâzni nem tudô Korvin
Mâtyâs kôzôtt — nem feltétlenûl Mâtyâs javâra!

Fûggetlenûl attôl, hogy Pannôniai Mihdly Zdrai Antallal
tartott egy hitvitât az Immaculata Conceptio tanârôl Mâtyâs
elôtt, maga a vita megtôrténte nem annyira az uralkodô
tudomânyos hitbeli érdekiôdését bizonyîtotta, banem csu-
pân azt a kôrûlményt, hogy a magyar quattrocento reneszânsz
uraikodôja, akinek ereiben nem folyt kirâlyi vér, kora po-
litikai homâlyâbôl kitôrt olasz quattrocento-uralkodôk môd-
jâra tâmogatta kora s népe szellemi napszâmosait. Mâtyâs
kirâly ezt csak azért tette, hogy elnyerje népe bizalmât, ki-
érdemelje annak szeretetét, egyben kortârsai és az utôkor
irânta megnyiivânulô megbecsûlését (17).

JEGYZETEK:

1. Sirvers Temesvâri Pelbârtrôl:

Et Pelbartus plebians: Artus nomine miles,
Docuit plebem, vicit et hostcm, obtinet nomen.
Bissensis Virgini laudes cecinit: Stellarium monstrat.
Tempora sanctorum quot lector lege Pomeriorum
Revelans in quattuor nobis dat scire magistrum,
Quaque tua gesta te tollunt caetera Pétri,
Quae nostra narrare desit fecundia facta.
Tu nostrae decus gentis, tu gloria nobis
lam crédita cernis, et coelum te patria tenet.
Et Deum cum pâtre Seraphico nobis ora.

2. Kônyvei kevés kivétellel német nyelvterûleten jelentek meg. Latinul tanult
és îrt. A latin nyelv hasznâlata tehât nem okozott neki gondot, mint ahogy korânak
értelmiségiei szâmâra sem jelentett akadâlyt.

3. Pelbârt igy akarta ellensûlyozni Mâtyâs kirâly politikai magatartâsât.
Mâtyâs kirâly ugyanis kétségteleniil reneszânsz kori, de felvilâgosultnak s huma-
nistânak éppen nem nevezhetô, ellentmondâst nem tûrô uralkodô volt. Temesvâri
Pelbârt megltélése szerint "ma dôzsôl a kirâly udvara s szenved a szegény nép a be-
képzelt urak miatt, akik kiszipolyozzâk. Bezzeg mâs volt a helyzet Szent Istvân s
Szent Lâszlô korâban!" A szigorû obszervanciâhoz tartozô egyszerû, de tanult s
vilâgot lâtott szerzetes îgy ôhajtotta kihangsûlyozni korânak olasz fôldôn végzett
magyar "humanistâi"-val szemben tanûsltott ellenszenvét.



4. Az cg^hâzi évrc szôlô 13 szcntbcszéd-gyûjteménye 1482-ben jelent meg
nyomtatâsban.

5. Valôszinûlcg cgy mâsik bcszédsorozatâban a szerzetesrenden belûl ôssze-
hîvott tanâcskozâsok menctét boncolta s rendszercsen foglalkozott a rendi kapitu-
lumban fclmerulhctô kcrdésck, esctleges nehézségek orvosiâsâval. Ezek az utôbbi
mûvei azonban clkallôdtak.

6. A Bolognâban levô karthauzi egyhâz nekrolôgusa megjelent munkâinak
jegyzékét is fcisorolta.

7. Frakiioi Vihnos idézte azt a feljeg^^ést, amely Pelbârtrôl megâllapîtja,
hogy "scriptor cclebris ecclesiasticus". Viszont a Hain-féle Repertorium btblio-
graphicu77i bcjegyzése arrôl tudôsit bennùnket, hogy Pelbârt elsô mûve csupân
1483-ban lâtott nyomdafcstékct. A krakkôi egyetem tôrzskônyve is minden meg-
jegyzés nclkùl csak név szerint tartotta szâmon, pedig a tôrzskônyv bejegyzôje szâ-
mos matrikulâlt hallgatô neve utân bejegyzést letl. Nâla nem.

8. "Solemnis praedicator at in theologia non medicriter imbutus, in conventu
Budensi legcbat fratribus aptis super Sententiis", îrta rôla B. de Zalka szerkesz-
tette Chromca fratrum mmoruni de observantia provinciae Bosntae et Hunganae
Toldy Ferenc kiadâsâban. Biztosra vehetô, hogy a budai ferences rendhâzban
tanîtott s nom a budai gyrmiasium untversale-hdin, amirôl Pray Gyôrgy tett emlî-
lési/4nna/e5-ében, amirôl tudjuk, hogy Mâtyâs kirâly tâmogaiâsât is élvezte.

9. A Stellariumhdin egy "kônyv" {liber), amely 12 részre {partes) oszlik, minden
rcsz szakaszokbôl {articult) âll; a szakasz viszont fejezetekre {capituli) bomlik. Az
egcsz mûvet szâmos dùti7ictio (egy-cgy elgondolâsi pont taglalâsa) gazdagîtja.
Pelbârt hittcl vallja és meggyôzôdéssel hirdeti tételeit, és âllitâsait érvekkel
tâmasztja alâ.

10. Bonfini meglâtâsa szerint Mâtyâs kirâly valôban nem volt vallâsos természet,
sot egyéni kedvtelô politikât ûzôtt az egyhâzzal. Petrus Ransanus hasonlô môdon
nyilatkozott. mikor megjcg^ezte. hogy az uralkodô diplomâciai téren hasznâlta
ki az cgyhâzat. mikor példâul II. Pâl pâpa kôzvetitése révén bckés megegyezésre
jutott III. Frigyes német csâszârral: "...auctore Paulo pontifice maximo...pax
inter ipsos composita est". (II. Pâl pâpa tudvalevôleg 1464-tôl 1471-ig foglalta
cl szent Péter trônjât.) Mâtyâs politikai ambiciôirôl Thurôczy krônikâja szintén
beszâmolt.

11. A negyedik kônyv elsô részének elsô szakaszâban.

12. A mâsodik rész mâsodik szakaszâban.

13. Amcnnyiben az év mârcius 25-én kezdôdôtt, ez a nap még 1476-ra esett!

14. Pelbârt ezt a Csillagkoszorû 4. kônyvének 2. részében s annak 3. szakaszâban

15. Nyolcadik rész (pars octava)

16. Pelbârt azon igyckezetének. hogy az emlîtett egyhâztanîtôk nézeteit kôzôs
nevezôre hozza. meg^olt a maga oka, mert példâul Duns Scotus Sunima Theologtca}a
az 5. kôtet 27. kérdésének elsô 6 szakaszâban Mâria megszentelôdésérôl "B. Virginem
sanctificatam fuisse ante nativitatem ex utero" értekezett, bâr az ahhoz csatolt
"dissertatio theologica" emlîtette. hog>' Szûz Mâria igenis mentes volt az eredendô
bûniôl. Ûgyszintén Aquinôi Szent Tamâs SumTna Theologiae cîmû nagy mûvének
3. részében. a 27. kérdés elsô 2 szakaszâban Szûz Mâria megszentelôdésérôl
isanctificatio) érvelt, de nem szôlt szeplôtelen fogantatâsârôl ("rationaliter creditur



quod beata Virgo sanctificata fuerit antcquam ex utero nasceretur). Mégis, ug>'anaz
a Szcnt Tamàs Lombard Péter Négyeskônyvérôl szt'jlô megjeg^yzéseiben, amelyck
tulajdonképpen cgyetemi elôadâsainak jegyzetanyagât (CommeiUarium m IF libros
SententiaTum Pétri Lombardt) alkottâk, mâr elôzôieg elismerte és elfogadta a
szeplôtelen fogantatâs tanânak létjogosultsâgât ("Talis fuit jruritas Beatac Virginis,
quaea peccato originali et actuali immunis fuit").

17. Ezek kSziil a Horvâth-, Tihanyi- és Kazinczy kôdexet a dômés (domonkos)
Rdskai Lea mâsolta, a Nagyszombati-kôdex mâsolôja ismeretlen, az Érsekiijvâri-
kôdexet a dômés Sôvênyhdzi Mdrla mâsolta. A Teleki-kôtet mâsolt'ti kôziil Sepsi-
szentgyôrgyi Ferenc ferences neve ismeretes: a Cornides-kôdexet a XIX. szâzad
kôzepén a pesti egyetemi kônyvtârban 5 részre bontottâk. Az 1520-as évekbô! szâr-

mazô Érdy-kôdex szerzôje a Névtelen Karthauzi, a korabcli ma.igyar nyelv nagy mcstere.

18. A szerzô (elôadô) tanulmânyânak (elôadâsânak) forrâsait killôn 151 soros
jegyzetekben sorolta fel. Ezek kôziil Mâtyâs kirâliyal kapcsolatos mûveket 33. a
Temesvâri Pelbârtra vonatkozô szakirodalmat 56. a Temesvâri mûveibôl vett idé-

zeteket 24. magyar forditâsokat 25. a Laskai Osvâtra vonatkozô szakirodalmat
pedig 13 sorban târgyalja. (A forrâstanulmânyt az Ârpâd Akadémia levéltâra ôrzi
s azt kivânatra fénymâsolatban bârkinek megkiildi.) Érdemes megemliteni. hogy
a jegyzetek adatai szerint Temesvâri Pelbârt mûvei kôziil a Slellariutn 21. a Poinerium
19, a De lempore 18. a nagybôjli prédikdctôk gyûjteménye pedig 20 kiadâsban
jelent meg. (A szerkesztô.)

Neszlényijudit (Pasadena, CA):

KODÂLY zoltAn hatAsa vilAgviszonylatban
A ZENEPEDAGÔGIA TERÉN

Magyarorszâgon nôttem fel, az elemi iskolâban akkori-
ban mâr tanitottak szolmizâciôt, de târsasâgban azért szo-
kâs volt "utâlni" Bartôkot és esetleg "jobban szeretni" Kodâlyt,
mert az "nem olyan disszonâns". Az iskolai bizonyîtvâny-
osztâsok diâkserege a Hâry Jânos Intermezzôjâra vonult ki
vagy be. Akkor még messze voltam a Gaudeamus igitur-x.ô\,
azt csak ballagâskor volt szokâs énekelni. Mire oda jutottam,
akkorra meg mâr "kapitalista csôkevény" lett.

Amiôta eszemre emlékszem, mindig muzsikus akartam
lenni és édesapâm, dr. Pfeiffer Ede, a Nemzeti Zenede he-
gedûtanszakânak tanâra, a jô pedagôgus szeretetével egyen-
gette tanulmânyaimat. Mindennapos vendégeink és zene
estéink kôre a legkivâlôbb zenemûvészeket ûltette le zongo-
rânk mellé, Âddm Jenô pedig mindig a legmelegebb szere-
tettel biztatott. Kodâly Zoltdn mindig talâlt valami kifogâ-
solni valôt. Nem éppen "kritizâlt", de — hâla Istennek —
megmondta véleményét mind szûk csalâdi kôrben, mind
a Tudomânyos Akadémia elôadôtermében.

Tiz éves voltam, mikor Kodâly "hivatalosan" meglâto-



gatta, feliilvizsgâlta a Veres Pâlné leânygimnâzium zenei
elôrehaladâsât. Énektanârnôm, Serényi Emma, aki neves
Kodâly-nôvendék és kôrusvezetô volt, nem tudta, hogy ak-
korra én mâr "nagy" zenei mûltra tekintek vissza Kodâllyal
kapcsolatban. Egyenesen ôsszekoccant a fogam, mikor az
egyik karénekôrân Kodâly Zoltân lâtogatâsât jelentette be
nagy bûszkeséggel és reménységgel. Gondoltam, ennek fele
se tréfa, mert a tanâr ûr egész biztosan majd engem szôlît
fel valami bravûros szolmizâciôs gyakorlatra. Amikor a nagy
nap eljôtt, mint elôre tudtam, rôgtôn megismert és azonnal
a tâblâhoz hîvott. Mint mindig, fiirkészô, szerény, de hatâ-
rozott tekintetével, halk hangjân maris adta az utasitâst, ho-
va is tegyem a DO-t és hogy olvassam a tâblârôl az âltala
felrôgtônzôtt kis melôdiât, amit késôbb a kôrus is elénekelt.

Elgondolkoztatô, hogy ezeket a rôgtônzôtt kis dallamo-
kat mindig letôrôltiik a tâblârôl, tehât igy azok egyszer s
mindenkorra "elvesztek" mâsok szâmâra, de igy legalâbb
nainden Kodâly-tanîtvânyban tovâbb él a tudat, hogy vala-
mikor a mester "csak" neki îrt dalt.

Szokâsa szerint târgyilagosan szigorûskodott a feladat-
tal kapcsolatban, de mint sziiletett pedagôgus, ezt olyan
jôindulattal és szeretettel tette, hogy mindenki nagyon igye-
kezett, csakhogy a tanâr ûr boldog legyen. A tanâr ûr min
dig tudta, mi a helyes. Sohasem "finomkodott". Mindenki
megkapta tôle a helyes ûtmutatâst, akâr jôt, akâr fâjôt.

a leggyônyôrûbh az volt, hogy minden nôvendékének ez
tetszett benne és jôformân aligvârta kritikâjât.

Sokkal késôbb, 1966-ban, amikor a kaliforniai Santa
Barbara vârosâba lâtogatott, élete legnagyobb terjedelmû
râdiô-nyilatkozatât nekem adta. Ez a nyilatkozat klasszikus
megnyilatkozâs volt életmûvérôl, pedagôgiai elképzelései-
rôl és azok megvalôsîtâsârôl, amely a magyar Kodâly Inté-
zet és az International Kodâly Institute szerves anyaga, a
mester pedagôgiai alaptételeinek ôsszefoglalâsa sajât sza-
vaival. (Tôbb mâs Kodâly-momentum Idséretében most je-
lenik meg kônyv alakban is.)

Kodâly életmûvét nagyon nehéz rôviden meghatârozni,
mert rengeteg irânyû, sokoldalû érdeklôdése, amely nap-
jânak 24 ôrâjât betôltôtte, mind teljesen mâs oldalrôl mu-
tatja be munkâssâgât. Mindegyik egész embert kîvânt és
mûkôdése minden terûletén kivâlôt alkotott, akâr mint



zeneszerzô és tanâr, akâr mint ember és magyar fejtett ki
tevékenységet.

Munkâssâgânak legnagyobb értéke talân, hogy egye-
temes zenetudomânyi felkészûltségét a magyar zene feltâ-
râsâra és annak tovâbb fejlesztésére alkalmazta, és egyben
mint vilâgpolgâr, a zene révén megnyitotta a kapukat Ma-
gyarorszâgrôl ki, Nyugat felé. A magyar zenét dicsérte és
terjesztette, a cigânyzenénél sokkalta magasabb fokûnak
minôsitette. Ugyanakkor megnyitotta a kapukat Magyar-
orszâg felé is. Az ûj népdalkincs fontossâgân alapulô elmé-
letével, amely minden népnek a maga môdja és nyelve sze-
rint szôl, felkeltette Eurôpa és Amerika érdekiôdését is.

Kiilfôldôn kôrûlbelûl 1970-ig, ha valaki megkérdezte:
ki az a Kodâly, egészen biztosan azt a vâlaszt kapta, hogy
az a zeneszerzô, aki a Hâry Jânost irta. Kodâlyt vilâgszerte
megelôzte zeneszerzôi zsenialitâsa, mesteri és egyedûlâllôan
magyar hangszerelési technikâja. O az elsô, aki a cimbal-
mot, mint egyenrangû hangszert kezeli a szimfônikus hang-
szerek csalâdjâban, sôt ô az elsô, aki a saxofont is bevezeti
éppen a Hâry Jânosban. Népdalgyûjtô kôrûtjairôl készitett
tanulmânyai, fonogrâf-felvételei és kilenc nyelven megje-
lenô értekezései tudomânyos kôrôkben mint zenetudôs folk-
lor-specialistât ismerik el. A nagykôzônség pedig ôszintén
élvezi nagyzenekari mûveit és kôrus-kompoziciôit. Nincs a
vilâgnak olyan zenekara, amely ne tûzné szîvesen gâla-
mûsorâra a galântai és marosszéki tâncokat, vagy a pâva-
variâciôkat (amelyek méltân vetekszenek Brahms és Handel
variâciôival), a "Psalmus Hungaricus"-t vagy a "Budavâri Te
Deum"-ot. Ugyanakkor 27 éves kora ôta a Zeneakadémia
zeneszerzôi tanszakânak tanâra. (Sokan nem is tudjâk, hogy
magyar-német-francia szakon kôzépiskolai tanâri képesitést
is szerzett.)

Bûszkén mondhatjuk, hogy Kodâly Zoltân népének nem-
csak tanitôja, hanem kivâlôsâgânak is hirdetôje a legmaga-
sabb fokon. Tôrténész, nyelvész, zeneszerzô, zeneesztéta,
kritikus, és vilâgviszonylatban is az egyik legnagyobb magyar.

1956 utân egyre tôbb orszâgban induit kûlônleges tan-
folyam egy-egy ihletett magyar zenetanâr vezetésével, egyre
tôbb kis amerikai vagy mâs nemzetiségû gyerek szolmizâlta
a "333-as" gyakorlatait, a "Bicinia Hungaria"-t vagy tanul-
gatta nagy bosszankodâssal a "24 Kânon"-t fekete billen-



tyûkre, mert nem kônnyûek. (Valamikor magam is pokol-
ba kîvântam ôket.)

A kis mag elkezdett gyôkeret ereszteni; bokorrâ, majd
terebélyes fâvâ nôtte ki magât. Manapsâg majdnem minden
zeneileg jô hlrû egyetemnek van Kodâly-môdszerrel foglal-
kozô tanszéke, illetôleg tanfolyam keretében ajânlja tanâr-
képzô fokon Kodâly môdszerét a zeneoktatâs alapvetô ta-
nulmânyainak elsajâtîtâsâhoz.

Ûj utak nyîltak meg. Egy-egy orszâg zenei fejlôdésének
alapvetô problémâit nemzetkôzi konferenciâkon târgyaljâk
meg. Kodâly és Bartok népdalgyûjtô kôrûtjai megmutat-
tâk az utat a jôvô zenepedagôgusainak, hogyan is gyûjtsék,
târoljâk, katalogizâljâk nemzetiségi dalkincsûket a jôvô
gyermekei szâmâra. Miben rejlik a siker titka? Kodâly maga
megmondta: énekelni mindenki tud és szeret, nota nélkûl
még a bânat sem igazi. Sirva vigadunk és dalolva szûrete-
lûnk — mondja a magyar.

Manapsâg sokat beszélnek hîdépitôkrôl és hîdépîtésrôl.
Szerény véleményem szerint erre semmi szûkség nincs. Fô-
leg, ha a hidnak csak egyik partjârôl beszélûnk és a mâsikat
meg se akarjâk hallani.

A mûvészet, kûlônôsen a zene csodâlatos hid, amely
milliô nyelven nemezetkôzileg mondja el a maga monda-
nivalôjât.

A gondolatnak soha nincs szûksége semmiféle hîdra, ha
valaha volt, akkor azt a szabadsâgharc drâga ârân tôbb
rendben megvâsâroltuk és ât is gyalogoltunk rajta. A zene
mindenkori nemzetkôzi valutâjân keresztûl Kodâly kis-isko-
lâsai ma mâr talân Fokfôldôn is szolmizâlva tanuljâk meg a
zenei âbécét, sajât kultûrâjuk ôsszegyûjtôtt anyagân keresz
tûl, és édes anyanyelvûk hottentotta dialektusâban szivjâk
magukba a zenei îrâs-olvasâs tudomânyât.

Tulajdonképpen mi is Kodâly môdszere?

Kodâly szolmizâciôs elmélete szoros ôsszefûggésben van
a XI. szâzadbeli zenetudôs szerzetes, Arezzôi Guidô mun-
kâjâval. Kôztudomâsû, hogy ez az Arezzôi Guidô az akkor
hat fokû skâla népszerûsîtése céljâbôl az ûgynevezett szol-
mizâciô szôtagjait tanîtô munkâjâban a Keresztelô Szent
Jânosrôl szôlô himnusz kezdô sorait (pontosabban ezek kezdô
szôtagjait) hasznâlta fel. A himnusz latin szôvege:



C/i-queant Iaxis,
iîe-sonare fibris,

Mz-ra gestorum,

Fa-muli tuorum,
Sol-ve polluti,
La-h'û relatum, sancte lones.

Minden egyes mondât egy hanggal feljebb kezdôdôtt,
îgy a dallamot kônnyebb volt megjegyezni, illetôleg tanî-
tani. Az Ut szôcskât késôbb a Do helyettesîtette. Meg kell
jegyezni, hogy Kodâly jôformân teljesen âtvette ezt a rehd-
szert, még a "helyezhetô" ûn. vâltozô Do elméletét is, ami-
kor a skâla kezdô hangja mindig Do, ha dûr skâlârôl beszé-
lûnk. Mâs eurôpai (francia, olasz) iskolâk a Do-t C-nek, a
Re-t £)-nek stb. tanîtjâk âllandô jelleggel.*

A vâltozô Do mellett a mâsik ûjîtâs, amely szintén Arezzôi
Guidô korâba nyûlik vissza, a kézjelek alkalmazâsa. A szol-fa
rendszer minden hangjâra — môdositâsokkal 12-re — al-
kalmaz bizonyos kéztartâst. Ennek az elemi, ill. hangképzô
iskolâban van ôriâsi jelentôsége, amennyiben a gyerekek
nemcsak hallâs utân tanuljâk meg a dallamokat, de târsît-
jâk a vizuâlis, szemléltetô bemutatâssal is. A tôkéletesen
tiszta intonâciô alapja a hangkôzôk "tévedhetetlen" elsajâ-
titâsa és éneklése. Manapsâg ez mâr vilâgszerte bebizonyo-
sodott és ûgyszôlvân pillanatok alatt elterjedt, amint az
elsô Kodâly-môdszer alkalmazâsa megjelent az iskolâk és
egyetemek tovâbbképzô tanfolyamain.

Ôsszekôtve ezt a kottaolvasâs kôtelezô elsajâtîtâsâval, a
tanulô eddig soha nem tapasztalt biztonsâgot sajâtît el a
zene megtanulâsa terén. Kimondhatatlanul fontos ez nem
csak az énekeseknek és a vonôs hangszereket tanulôknak,
de elmaradhatatlanul fontos ez zongoristâk szâmâra is, és
elengedhetetlenûl szûkséges a biztos memorizâlâshoz a zene
minden praktizâlô terûletén.

A magyar zenekultûra megûjhodâsâban Kodâlynak ki-
vâlô târsai akadtak, akik talân egymaguk is megtették vol-
na ugyanazokat a lépéseket, de Kodâly ôriâsi tudâsa, nagy-
szerû emberi mivolta és zeneszerzôi zsenialitâsa révén kivî-
vott orszâgos, ill. nemzetkôzi népszerûsége természetesen
hozzâjârult az ûj magyar iskola pedagôgiai ésszerûségének
elismeréséhez vilâgszerte.



Ennek a ma mâr vilâgszerte ismert ûn. Kodâly-môdszer-
nek elsô zâszlôvivôi fôként magyarok: Kertész Gyula, Serly
Tibor, Adâmjenô, Bârdos Lajos, Engel Ivân, Seiber Mâtyâs,
Volly Istvân, Szabolcsi Bence, Szelényi Istvân és még sokan
mâsok, egyrészt kollégâk, mâsrészt volt tamtvânyok voltak.

Nemzetkôzileg az olasz Calvocoressi (szâmos Kodâly-kônyv
irôja), Sergio Failoni és Arturo Toscanini karmesterek nevé-
hez fûzôdik a Székelyfonô bemutatôja Budapesten (Eailoni)
és a Szimfônia bemutatôja Milânôban (Toscanini) és Ame-
rikâban.

Természetesen a Kodâly-môdszerrel egyidejûleg van
mâs zenei irânyzat is. Ilyen a német Orff-, s a japân Suzuki-
féle, valamint az amerikai euritbmics-irânyzat stb., amely
mind basznos és tanulmânyilag eredményes lehet. Érdekes
tény ismét, hogy mennyi oldalrôl lehet megkôzeliteni a témât.
A variâciô mindig szâmtalan, az eredménynek azonban po-
zitîvnak kell lennie. A végcél a jôvô nemzedéket megtamtani
sajât kultûrâjânak megbecsûlésére. Ez Koddly tanûàsa.M.di mâr
az amerikai népdalokat és "cowboy song"-okat is a Bartôk
és Kodâly âltal felâllitott môdszer szerint katalogizâltan ôr-
zik és a vârosi kônyvtârak polcain gyûjteményekben âllnak
az érdeklôdôk rendelkezésére.

Nem is olyan régen, fiam azzai vitt el moziba, hogy a
filmen lâthatôan mâr az ûrhajôval is tudunk eszmecserét
folytatni. Két ôrân ât figyeltûk a fejleményeket, és az ûrhajô
valôban megjelent! Teljes karimâjâval és a leghatâsosabb
Dolby-rendszerû hangberendezéssel. És volt nagy csodâlko-
zâs, amikor a nagy bûra egyszerre csak elkezdett a pentagon-
skâla szolmizâciôs jegyeivel ("ont of this world") jeleket le-
adni. Fiam nagy bôlcsen megâllapitotta, hogy a pentagon-
skâlât ô mâr ismeri és bûszkén adta tudomâsomra, hogy
ezek az ûrbajôsok is magyarok! Kicsi kora ôta azzal fontos-
kodott barâtai elôtt, hogy mi titkos nyelvet ("secret language"-
et) beszélûnk, és ime, most itt a bizonysâg szînesen, széles
vâsznon, sztereôban! Tényleg fantasztikus film volt. Cime:
Close Encounters, dicséretes rendezôje és operatôrje pedig
az 56-os magyar Zsigmond VilmosX

A végén, a nevek felsorolâsânâl a kôszônetnyilvânitâs
percekig tartott. A "crédits" alatt a magyar telefonkônyv
majd minden neve elôfordult, bele értve a Kodâly Intéze-
teket is kontinentâlisan. Kôzben a zene zûgott, harsogott.



Hâla magyarorszâgi tanulmânyaimnak, a szolmizâciô elemi
tudomânyâval meg is jegyeztem a dallamot, mellyel most
mâr nemcsak a vilâg, de a vildgmindenség minden nyelvén
egyet értettiink:

Re - Mi - Do • Sa, Re - Mi - Do - So.

Egykori szeretett tanârom, Kodâly Zoltân bizonyâra
bôlcsen és boldogan mosolygott le mennyei orszâgûtjârôl,
amely immâr nemcsak ezt a véges, fôldi vilâgot hâlôzta be
ûj zenepedagôgiâjâval, de az eljôvendô szâzadok zsenge em-
beri magocskâit is megâldotta azzai az ajândékkal, ami mâr
kifejezetten a "jôvô zenéje" és a képzelet alkotta tudomâny
vilâg-végtelenébe vezet.

Befejezésûl néhai Rôth Feri hegedûmûvésznek, a "Uni-
versity of California at Los Angeles" tanârânak szavait idé-
zem (1966); "Évtizedekkel ezelôtt azt gondoltuk, hogy Kodâly
prôféta, szent a sajât hazâjâban: Ma tudjuk, hogy {vilâg-
szerte) az!"

JEGYZETEK:

*Szolmizâlâs'. szôtagok hasznâlata nagyobb hangsor (skâla) hangjainak elneve-
zéséûl, A leggyakrabban hasznâlt ilyen szôtagok: do, re, mi, fa, szol, la, ti (szi). Az
elnevezés (angolul: solmization) az ôtôdik {szol) és harmadik {mi) szôtag ôsszetételé-
bôl szârmazik. (The Reader's Digest Great Encyclopédie Dictionary, llth printing,
page 1276.)

** Érdemes megjegyezni, hogy a vilâgûrben valô kapcsolat fenntartâsâban —
inter-satellite communications — a hang-skâlât mâr évek ôta hasznâljâk, mint
kulcsot, A kimenô és bejôvô impetusokat teljesen a 12 fokû skâla alapjân fogjâk
fel, illetve annak a felsô és alsô regiszterei adjâk az alapot a tudomânyos kïsérletek
folytatâsâra. Ûrbeli tâvolsâgok és mérések, bizonyos bolygôk ûrbeli helyének
meghatârozâsa, azok sebességének mérése mind a kùlônbôzô hangmagassâgok
kibocsâtâsa, illetve recepciôja szerint tôrténik.

Ft. Gdspdr Mdrton (Windsor, Ont., Kanada):

MAGYAR TÔRTÉNELMI SZEMLÉLET

Az elôadô évtizedeken ât végzett ôsszehasonlitô tôrté-
nettudomânyi kutatâsainak eredményeként angol nyelven
megîrt kéziratos mûvébôl olvasott fel magyarra fordîtott
részleteket, amelyek azt mutattâk ki, hogy az angolszâsz
tôrténelmi mûvek szâmos esetben elhallgatjâk vagy tévesen



magyarâzzâk azokat a tôrténelmi eseményeket, amelyek a
magyarsâg évszâzados kûzdelmei sorân dôntô jelentôségû-
ek voltak. Ennek a ténynek magyarâzatâul nem minden
esetben és nem is feltétlenûl az angolszâsz tôrténetirâs ter-
mészetesnek minôsîthetô tâjékozatlansâga hozhatô fel, ha-
nem elsôsorban az a tôrténelmi szemlélet, amely magyar-

sâgunkra kûlônôsképpen jellemzô. Igazolâsként a legkulôn-
bôzôbb korszakokbôl példâk egész sorât idézte fôleg egy-
hâzi vonatkozâsban és a keresztény magyar hitélet szem-
pontjâbôl.

Ft. NyesteJdnos dr. (Cleveland, OH):

MAGYAR MÛZEUM CLEVELANDBEN

Az amerikai magyar élet kibontakozâsâban Cleveland
vârosânak sok tekintetben kezdeményezô szerep jutott; ért-
hetô tehât, hogy a vâros mai magyarsâgânak régi âlma volt
kûlôn magyar mûzeum létesîtése, ahol kezdeményezô sze-
repének és tôbb mint szâz éves mûltjânak minden értékes
emléke megfelelô môdon elhelyezést nyerhetne, az utôkor
szâmâra bizonysâg lehetne, tôbb szempontbôl nevelô hatâst
is kifejthetne.

Ez a régi âlom valôsult meg a "Cleveland Hungarian
Héritage Society" (Clevelandi Magyar Tôrténelmi Târsulat)
megalakulâsâval és F0736-1201 sorszâm alatt 1985 szep-
tember 3-ân Ghio âllam részérôl tôrtént bejegyzésével,
amelynek alapjân a Târsulat 1985 oktôber 7-én tartotta
meg elsô nyilvânos kôzgyûlését.

A Târsulat bejegyzett alapszabâlyzata minden lehetô-
séget biztosit, amely a clevelandi magyarsâg tôrténeti ha-
gyomânyainak, emlékeinek megôrzésére alkalmas, lehetô-
séget nyûjt kûlôn clevelandi magyar mûzeum létesîtésére
is. A Târsulat legfôbb célja, hogy a clevelandi magyar hû
maradjon Istenhez, hazâjâhoz, csalâdjâhoz és magyarsâgâ-
hoz, tisztelje és becsûlje magyar ôrôkségét; emlékeit ne hagyja
elveszni, hanem azokat akâr tôrténelmi jelentôségû târgyak,
iratok vagy kônyvek, akâr képzô- vagy népmûvészeti alko-
tâsok, népviseleti ruhadarabok stb., adja jô kézbe, a mûze-
umba, ahol megôrzésûkrôl szakértelemmel gondoskodnak.

A létesûlô magyar mûzeum ideiglenes otthonât a cleve
landi Szent Erzsébet rômai katolikus magyar egyhâzkôzség



biztosîtja. Ennek az a magyarâzata, hogy az egyhâzkôzség
temploma alatt jôl megépîtett, tâgas helyiségek âllnak ren-
delkezésre, a templom pedig mâr évek ôta szôvetségi, âllami
és vârosi mûemiék. Az egyhâzkôzség kûlônben is a legelsô
amerikai katolikus magyar egyhdzkôzség volt. Ezért vâlasz-
tottâk a mûzeum létesîtését foganatosîtô Tôrténelmi Tdr-
sulat elnôkévé az egyhâzkôzség jelenlegi plébânosât. A
templomhoz tartozô helyiségek mûzeumi célokra tôrténô
felhasznâlâsât ft. Pilla M. Anthony dr. clevelandi megyés
pûspôk is engedélyezte.

A mûzeumban egyesûleti és magângyûjteményeket is
letétbe lehet helyezni. A mûzeum fenntartô testûlete nem
a Szent Erzsébet egyhâzkôzség, hanem a Tôrténelmi Târ-
sulat, amelynek élén kûlôn tisztikar és vâlasztott igazgatô-
sâg âll, tanâcsadô testûletében pedig minden keresztény
magyar egyhâz, egyesûlet és szervezet vezetôje vagy meg-
bizottja helyet foglal. A kûlônleges feladatok elvégzésére
szakbizottsâgok alakultak, a gyakorlati feladatokat pedig —
Friedrich Ottô iigyvezetô elnôk, magyar cserkésztiszt veze-
tésével — szakemberek irânyîtjâk és végzik.

A mûzeum fenntartô testùletének, a Tôrténelmi Târsu-
latnak bârki tagja lehet. Ideiglenesen a védnôki dij 25 $, a
rendes tagsâgi dij pedig 10 $ (de nyugdîjasok részére csak 5 $)
évente. Ezt az ôsszeget csekken vagy Money Orderen a Târ-
sulat nevére (Magyar Tôrténelmi Târsulat) és cîmére lehet
bekiildeni. A cim: 9016 Buckeye Road, Cleveland, OH 44104.
Minden befizetés adomâny jellegû, ezért az adôbôl levonhatô.

Szeretném hangsûlyozni, hogy a clevelandi magyar mû
zeum egyetlen mâs magyar mûzeummal sem kivân verse-
nyezni, csupân azt kîvânja elérni, hogy az amerikai magyar
élet egyik legnagyobb kôzpontjâban is legyen végre olyan
mûzeum, ahol az amerikai magyar élet megindulâsâra vo-
natkozô emlékektôl kezdôdôen kézzelfoghatô bizonyltékok
talâlhatôk, amelyek értûnk és helyettûnk minden szônâl
szebben beszélnek: "Cum Deo pro patria et libertate" (Isten-
nel a hazâért és a szabadsâgért).

A clevelandi magyar mûzeum megalapîtâsâval kapcso-
latban meg kell még emlîtenem azt a kiâllîtâst, amelyet
augusztus hô folyamân a clevelandi katolikus egyhâzmegye



papnevelô intézetének, a St. Mary Seminary-nek kâpolnâ-
jâban (1227 Ansel Road) rendeztek s amelyen fôként mise-
ruhâkat mutattak be. Az utôbbiak kôzt foglalt helyet az a
vecsernye-palâst (pluviale) is, amelyet valamikor Màtyds
kirdly (1458-1490) ajândékozott Bakôcz Tamâs akkori gyôri
pûspoknek 1486-ban. Ez a 'pluviale' Bakôcz Tamâs bîboros,
esztergomi érsek, konstantinâpolyi pâtriârka halâla (1521)
utân Izabella kirâlyné tulajdonâba keriilt, aki 1. Zsigmond
lengyel kirâly és Sforza Bona leânyaként 1519-ben a lengyel
Krakkô vârosâban szûletett és 1539-ben lett Szapolyai Jdnos
(1526-1540) magyar kirâly felesége. A kiâllitâssal kapcso-
latban megjelent az a hiradâs, hogy a pluviale Izabella spanyol
kirâlynô tulajdonâba kerûlt, Somogyi Ferenc megâllapîtâsa
szerint téves, mert Izabella, Spanyolorszâg kirâlynôje jôval
korâbban, 1504-ben meghalt, II. Izabella pedig csak 1833-
ban lépett trônra, lengyel kapcsolata pedig egyiknek sem
volt. Ezzel szemben tudjuk, hogy a pluviale Izabella kirdly-
nétôl Wilczeckh Baltazdr gazdag lengyel nemes birtokâba
kerûlt s a XX. szâzadig az ô csalâdjânak birtokâban is ma-
radt. A pluviale jelenleg az Oberlin CoZ/ege'Allen Mémorial
Art Museum'-ânak tulajdona, onnan kerûlt az emiîtett
egyhâzmûvészeti kiâllîtâsra is.

Ebbôl a példâbôl arra kôvetkeztethetûnk, hogy az Egye-
sûlt Allamok terûletén még sok mâs értékes magyar târgy
lappanghat, amelyrôl a magyarsâg nem tud. Ez a megâlla-
pîtâs természetesen elsôsorban vonatkozik Cleveland vâro-
sâra és kôrnyékére. A clevelandi magyar mûzeum életre-
keltése tehât feltétlenûl indokolt, mert az ott megôrzésre és
kiâllîtâsra kerûlô bizonyîtékok, emléktârgyak az utânunk
kôvetkezô nemzedékeknek is âllandôan igazolhatjâk majd
a magyar mûvelôdés âltalânos emberi értékét is.

Vitéz Baranchi Tamdska Endre (Sarasota, EL):

A HARASZTHYAKRÔL

Nagy élvezettel olvastam a XXIV. Magyar Talâlkozô
krônikâjâban Kônnyû Lâszlô "Honfoglalâs Kaliforniâban"
cîmû îrâsât. Kutatâsaival valôban igen sok adatot târt az
olvasô elé Haraszthy Agostonnal és csalâdjâval kapcsolatban.
Egy-két adattal én is hozzâ szeretnék jârulni a Haraszthyak
csalâdtôrténetéhez.



A Hara^zf-nemzetség (genus) a 108 magyar nemzetség
kôzôtt foglal helyet s arrôl Karâcsonyi Jânos ismert mûvé-
ben bô ismertetést ad.

A Haraszti (Haraszthi, Haraszthy) csalâd nevével azon-
ban 1405-ben talâlkozunk a nemesi névmutatôkban elôszôr.
Zsigmond kirâly 1405-ben Haraszthi Jânosnak s fiânak,
Jakabnak adomânyoz cîmeres levelet. Ez volt az elsô festett
cimerképes armâlis a magyar heraldikâban, amelyet a kirâly
a Tétényi- és Haraszthi-csalâdoknak, a ma is élô Kapy-csalâd
ôseinek adomânyozott. Az ôsi Haraszthi-csalâd birtokolt
Bereg, Fejér és Pest megyében, valamint a Bânâtban is, de
teljesen kihalt. Csak a Kapy-csalâd létezik még a mai idôk-
ben is, amely a Haraszthi- és Tétényi-csalâddal egy tôrzsrôl
ered. Arra, hogy a mokcsai Haraszthy-csalâd ezzel a kihalt
csalâddal valami vérbeli kapcsolatban lett volna, nincs sem-
mi adatunk.

A mokcsai Haraszthy-csalâdnak az ôsi Haraszthi-csalâd-
dal valô kapcsolatât tehât el kell vetnùnk. Feltehetô azon-
ban, hogy a mokcsai Haraszthy-csalâd a Mokcsay-csalâd
egyik âga.

Mokcsa kôzség Ung vârmegyében, Ungvârtôl nyugat-
délnyugat irânyâban 25 km-re van. Elôszôr a Sztâray-okle-
véltâr CCXIX. oklevele emlîti 1370 augusztus 11-én "Moscya"
néven. Eredete azonban sokkal régebbi, mint az idézett ok-
levél keltezése. Ôsi birtokosai a Mokcsayak voltak, akik a
Haraiz^-nemzetségbôl szâirnaztak. A Mokcsayak elsô név
szerint ismert ôse Cseverin (Csôrény) volt 1220 tâjân. Mokcsa
kôzség hatârâban ma is van egy dûlô, amelyet kétségkîvûl a
csalâdnak errôl az ôsérôl "Csôrény"-nek neveznek. (Dédapâm
anyja mokcsai Mokcsay llona volt Ung vârmegyében.)

îgy tehât megvan a kapcsolatunk a Haraszt (Haraszti-
Haraszty, Haraszthi, Haraszthy) néwel is a Mokcsay csalâd
esetében. Viszont ha végig lapozzuk Mokcsa kôzség tôrténe-
tét, ott a legutôbbi idôkig csak a Mokcsay-csalâd volt bir-
tokos. Tagjait mint tôrzsôkôs és tekintélyes kôzségbelieket
emlitik, akik az ottani reformâtus egyhâz fôgondnokai vol
tak. Ma mâr Mokcsân egyetlen Mokcsay sem él. (A kôzség
jelenieg a Szovjetuniôhoz tartozik.)

A késôbbi idôkben Mokcsât kôzigazgatâsilag a szomszéd
kôzséggel, Kerész-szel egyesitik. Igy lesz a kôzség neve:Mok-
csakerész. De a Haraszthyakat itt sem talâljuk, mert itt is



a Mokcsayak, tovâbbâ a Galgôczy-, Balogh- és Bôszôrményi-
csalâdok a birtokosok. A mokcsai Haraszthy-csalâd felte-
hetôen a Mokcsay-csalâdbôl szakadt ki, mint annak egyik
âga, amely a nemzetségi nevet vette fel csalâdi névként. De
mâr ilyen néven meg is talâljuk a szomszéd Zemplén vâr-
megyében. Alsôbereckiben 1598-ban Haraszty Andrâst,
Cselejben 1570-ben Haraszty Lâszlôt emlîtik, Szécsegres
kôzségben pedig a XVII. szâzadban szintén birtokos a Ha-
raszty-csalâd. Az 1880-as év végén Haraszthy Miklôs a
homonnai jârâs fôszolgabîrâja. (Ettôl szârmaztatja magât
vitéz mokcsai és haraszti Haraszthy Istvân m. kir. csendôr-
alezredes, aki 1893 februâr 14-én a zempléni Toplôka
kôzségben szûletett.)

Haraszthy I. Mokcsay Haraszthy IL

I. dbra IL dbra ///. dbra

A feltevést a heraldika segîtségével is igazolhatjuk.

Az ôsi Haraszthi-csalâd cîmere: a jobbharânt vâgott dûlt
pajzs, felûl aranyban daru, amely lâbâban kavicsot tart, alul
fekete-arany-fekete pôlyâk; zârt sisak, annak tetején arany-
fekete tekercs; sisakdîsz: a pajzsbeli természetes szinû daru
kinôvô alakbar. A takarô: fekete-arany. (I. âbra)

A mokcsai Mokcsay-cîmer: dûlt kék pajzsban arany ko-
ronân kônyôklô pâncélos kar szablyât villogtat, zârt sisak,
korona; sisakdîsz: a kônyôklô pâncélos kar szablyât villog
tat; takarôk: kék-arany. (II. âbra)

A mokcsai Haraszthy cimer: kék pajzs aljân zôld mezô,
ezen leveles korona, amelyen kônyôklô pâncélos kar szablyât
villogtat; nyilt sisak, korona, melyen sisakdîsz a kônyôklô



pâncélos kar a szablyâval. Takarôk; kék-arany, vôros-ezust.
(III. âbra)

Ha a mokcsai Haraszthy és a mokcsai Mokcsay cimert
ôsszehasonlîtjuk, elsô lâtâsra szembetûnik, hogy a két cimer
teljesen egyezik. A zârt sisaknak s a kétszînû takarônak a
nyilt sisakkal és a négyszinû takarôval tôrténô ôsszehason-
lîtâsa csupân azt mutatja, hogy a Haraszthy-cîmer késôbbi
keletû. A tovâbbi kutatâs talân arra is fényt derit, hogy a
Haraszthy-csalâd mikor vâlt ki a Mokcsay-csalâdbôl.

Hogyan lett Haraszthy Âgostonbôl '̂ Mokcsa grôfja?"
A Haraszthyak nemes emberek voltak, de sohasem vol-

tak arisztokratâk. A grôfi cîmeket Magyarorszâgon fôleg
a Habsburgok kezdték adomânyozni. Azoknak pedig, akik
a csâszârtôl ilyen fôrendi cîmeket kaptak, viselniûk is kel-
lett azokat. Olyan eset nem adôdott, hogy azt valaki ne vi-
selje. Egyébként a lïber regius (kirâlyi kônyvek) a bécsi kan-
cellâria, majd a magyar kancellâria nemcsak a nemességrôl,
de a fônemességrôl is kimutatâst vezetett. Ha tehât valaki
tôrténetesen grôf volt, nem tôrténhetett meg, hogy cimét,
rangjât ne viselte volna. A Habsburgok mindig valami kegy-
ként, kitûntetésként adomânyoztâk a rangemeléseket, ame-
lyekre érdemet kellett szerezni.

Hogy lett mégis a Haraszthyakbôl "grôf itt kinn Ame-
rikâban?

Erre talân azzal lehet megfelelni, hogy a kôztârsasâgi
âllamformâban elég keveset értettek az eurôpai nemesi, fô
leg pedig a magyar nemesi rangokhoz. Talân még az angol-
hoz valamivel tôbbet. Ez tôrténhetett Haraszthy Âgoston
esetében is. Tudjuk, hogy az angol "alsô" nemesség, de a
baronett (kis-bârô, bârôcska) sem viselhetett a cimer sisak-
jân koronât vagy rangjelzô koronât. Az elsô, aki koronât
viselhetett, a bdrô volt. A magyar nemességnek azonban
minden tagja (kôz- és fônemes) koronât viselt a cimer sisak-
jânak tetején. Mint Werbôczy megirta, mindegyiket "una
eademque nobilitas" illette. Persze, ez fôleg csak elvileg ér-
vényesûlt, mert gyakorlatilag a hétszilvafds nemes egy
Esterhâzy herceggel sohasem lehetett egyenrangû, mivel nem
tudta vele felvenni a versenyt.

Mâria Terézia 1750-ben készittetett egy rezolûciôt, amely-
ben Ausztria és Magyarorszâg nemeseinek rangsorât âllapi-



tottâk meg hivatalosan. Ebben a magyar nemes mindjârt a
Freiherr utân kôvetkezett. Megelôzte az "Edler von" és a "von"
osztrâk nemeseket. (Az a magyar tehât, aki "von"-nak d-
mezi magât, csak sajât magât kisebbîti le tudatlansâgbôl.)
Bajororszâgban îratlan tôrvény volt, hogy minden magyar
nemest "Herr Baron"-nak szôlîtottak vagy dmeztek. Velem
is elôfordult, hogy amikor Freiherr von Stackelberg német
nagykôvet, johannita lovag a Johannita Lovagrend Urmes-
terének bemutatott, "Herr Baron von Tamâska" lettem,
jôllehet ilyen német cîmmel és ranggal sohasem rendelkeztem.

Ha az amerikaiak lâttâk Haraszthy Agostonnak akâr
megfestett cimerét, akâr cimeres gyûrûjét, csak arra gon-
dolhattak, hogy "earl", azaz grôf. A magyar nemesi rang-
jelzô koronât ugyanis a laikusok kônnyen ôsszetéveszthették
az angol grôfî koronâval, mert azon is ôt âg van s ôt gyôngy-
szemmel végzôdik a teteje. Ha pedig festett cîmerén lâttâk,
annak sisakjân a "leveles" korona nagyon hasonhtott az an
gol "marquess" (mârki) koronâjâhoz. Igy Haraszthy Âgostont
még mârkinak is cîmezhették volna.

Az Egyesûlt Allamokban a heraldikai ismeretek még ma
is gyerekcipôben jârnak. De ma mâr szîvesen hasznâlnak
cîmereket bizonyos târgyak "elôkelô" minôségének jelzésére.
Példâul: a Cadillac gépkocsinak az elején cimer van, amit
hétâgû (bârôi) korona fed. Igy ha a Haraszthy-borok jô mi
nôségének jelzésére a csalâdi cimert hasznâljâk, egyâltalâ-
ban nem kifogâsolhatjuk. Hogy még a "Mokcsa grôfja" jelzôt
is rânyomtatjâk, ûgy lâtszik, még ezzel is a borok minôsé-
gét akarjâk emelni.

Ha valamelyik amerikai magasabbra keriil az uborkafân,
gyakran megtôrténik, hogy kikutatjâk ôseit s igen sokszor
elôfordul, hogy valamelyik ir kiskirâlytôl szârmaztatjâk. Ez
pedig nem is olyan nehéz, mert valaha Irorszâg terûletén
tôbb tucat ilyen "îr kiskirâly" élt.

Kônyveljûk el derék magyar Haraszthy Agostonunkat,
hogy bâr igen sok nehézséggel kellett neki megkûzdenie, igazân
szép karriert futott be. Ha nem kôvetkezik be hirtelen tra-

gikus halâla, még sokkal tôbbet tudott volna alkotni. Mi,
magyarok igy is bûszkék lehetiink râ. Ôrômmel hajtunk le
^gy pohâr Haraszthy-bort nagy magyar elôdiink emlékére.



Dukai Takdch Gusztdv (Sao Paulo, Brazil):

KERESZTEK, ZÂSZLÔK, CÎMEREK

Az ôsi vallâs felfogâsa szerint a "négy nagy elsôdleges
erô" — a tûz, vîz, fôld és levegô Istenbôl kisugârzô erô volt,
mely az egész mindenséget létre hozta és fenntartja. Ezek-
nek az erôknek ôsszesîtô jelképei a kûlônbôzô alakû és egyenlô
szârû, stilizâlt keresztek, amelyek a mellékelt âbrâkon lâthatôk.

A babilôniai kereszt eredetileg a Teremtés Urânak jel-
vénye volt.

A mezopotâmiai nyolc âgû csillag két egymâsba fekte-
tett négy egyenlô szârû stilizâlt keresztbôl âll: a mindenség,
a teremtés és maga az istenség jeleként. Ez a mintegy ôtezer
éves csillagkereszt kûlônféle dîszîtési formâban a turâni né-
pek egyik legjellegzetesebb néprajzi movîvumâvâ vâlt. Népi
hagyomânyként fennmaradt az uzoknâl, hunoknâl, kunoknâl,
besenyôknél, székelyeknél, sârkôzieknél, valamint a szldtâk
utôdainâl és Irak âllam felségjelvényeként is szerepel. Isme-
retes még a pâpai IX. Plus Rend jeleként is. A pireneusi
uzkâl vagy baszk nép nemzeti jelvény is ez az ôsi csillagkereszt,
mégpedig piros, fehér, zôld szînekben. A "négy nagy elsôd
leges erô"-t jelképezi még a turulmadâr, valamint a Hunor
és Magor monda négyagancsos szarvasa.

A hatâgû csillag két ôsi tartalmat ôrzô hâromszôg ôssze-
tevésébôl adôdik. Az ôsi vallâs felfogâsa szerint ugyanis Is-
tenben nemcsak a mennyei Atyât imâdtâk, hanem vele azo-
nosan az isteni Anyât is, minthogy pedig az isteni hârmassâg-
nak egyarânt részese volt mind a mennyei Atya, mind a
mennyei Anya, ennek a felfogâsnak jelképezésére fûzték egy-
be a két egyenlô szârû hâromszôget.

A magyar kettôs kereszt a teremtés hét parancsât jelké
pezi. Mivel pedig a teremtéssel jôtt létre az élet is a fôldôn,
ezért az ôsi jelképek kôzôtt a magyar kettôs kereszt az élet
fâjaként ismeretes.

A lobogôk arânya 2:3, a kendôké pedig 1:1. Ismert zâsz-
lôink kôzûl a legrégebbi az 518. évbôl szârmazô, amely a
Nap és Hold jelképével a legôsibb hagyomânyt ôrzi. Ôseink
a Napot és Holdat is tisztelték. Ez a két égitest szolgâlt az is-



JLLKEPES KER£SZTEK eS A HATAGU

^
eAniLONIA GoROG OtRUZSALENi JEARGÎITÂqiA KONSTAtnjui IBERli:»-

%1 ®r ®rrn% #. + + tfc
HALTAi MtlOPOTÂKÎA lAT'iM lEljTOIvllA SZT.&VORGV •17, AKPRA:,

©TV ©

V " . a _ L>J
KtTTOi KHiliîT fcUKiUIlSlA Ti-APLARIA APCiTîSll l'.çBEiïT HATa'aU

i'5^.11knA_HUH,U2uéKCVY ||b9i;AAPÂD*K0RABèLl' '-•'A

^),_205-MAlYA5 KiRAETUtlEHUr, [[^TÂT® lU UKOUV K-.WY ,'

gjK—3 I
jl^^-dsiKAPVAC. hACPU. 7-,<;i'.7:-OH. Jl5^.^7ABA^,^AC^Àc-L .

teni kettôs indîték jelképezésére. A Nap volt a mennyei Atya,
az Atyaisten jelképe, a Hold pedig az isteni Anyâé, tehât az
Anyaisten jelképe. Az ôsi hagyatékbôl a Nap és a Hold jel-
képét megôrizték és hasznâltâk a hunok, az avarok, az uzok
és a székelyek is. A "turul", avagy mâsként a fekete sas jelké-
pével egyûtt Erdély clmerének is fô és sokat mondô alkatrésze.

A nap jelképe lâthatô a tiroli Innsbruck vârosânak dme-
rében és a japânok hadi lobogôjân. A tôrôkôk hadi lobogô-
jân viszont a félhold tûndôkôlt. Az ôsi hagyomâny âtôrôklése
révén tehât a Nap és a Hold ôsi értelmû jelképei a rokon né-
peknél is megtalâlhatôk. 896-b6l, illetôleg Ârpâd korâbôl



szârmazik — fehér alapon fekete sassal (karuly-jal, avagy
turullal) a fejedelmi és nemzeti zâszlô. Ugyanezt a lobogôt
hasznâlta 1046-ban az erdôelvi gyulâk nemzetségébôl szâr-
mazô Buda és Bonyha is.

A magyar birodalmi lobogô piros alapjân 1172-ben fe
hér vagy ezûst szînben a magyar kettôs kereszt lâthatô. 1205-
ben a magyar kirâlyi és nemzeti zâszlôn négy vôrôs sâv és
kôzôttûk hârom fehér savon két-két oroszlân (léopard) és egy-
egy sziv rajza van. A II. Endre kirâly âltal 1222-ben kiadott
aranybulla pecsétje szintén ezt a négy vôrôs és hârom fehér
(oroszlânos) sâvot ôrzi. Az oroszlânok rajzai a koronâzâsi
buzogâny gombjâba vésett oroszlânéhoz hasonlôk.

Az 1342-bôl valô Anjou-kori kirâlyi lobogô bal szélén a
fûggôleges keskeny, kék szînû mezôben hârom liliom, a jobb
oldali széles mezôben pedig négy vôrôs és négy fehér sâv van.
Az 1387-bôl szârmazô Zsigmond-korabeli hadilobogô négy
részes beosztâsâban bal oldalon fent és jobb oldalon lent piros
alapon fehér szînben a magyar kettôs kereszt âbrâja, alatta,
illetôleg fôlôtte pedig négy vôrôs és hârom fehér sâv lâthatô.
Az 1516-bôl valô hadilobogô bal oldali, vôrôs szinû, keskeny
mezejében lebegô magyar kettôs kereszt van, a jobb oldali
széles mezôben pedig a négy vôrôs és a hârom fehér sâv vâltja
egymâst. Ugyanezt a zâszlôt alkalmaztâk még II. Râkôczi
Ferenc szabadsâgharca idején, 1703 és 1711 kôzt is. Az
1848/49. évi szabadsâgharc lobogôja a szabadsâgot, egyenlô-
séget és testvériséget jelképezô piros-fehér-zôld szînû trikolor
lett, amely a kiegyezés utân hivatalosan elismert âllami jel-
vény volt 1945-ig. Az 1945-ben szovjet uralom alâ jutott
Magyarorszâg nemzeti jelvényének, a hârom szînû lobogô-
nak kôzepébe a kommunista jelvény kerûlt. 1956-ban a sza-
badsâgharcosok ezt a jelvényt a hârom szînû zâszlô kôzepé-
bôl kivâgtâk és az îgy lyukassâ vâlt nemzeti szînû lobogôval
harcoltak a terror ellen.

Szent Istvân kirâly lobogôja — Kâlti Mârk képes krôni-
kâja szerint — piros alapon a hârmas halom felett fehér
szînben a magyar kettôs keresztet âbrâzolta (27).

A régi magyar kûrtkendô bal oldalân a piros alapû fûg
gôleges keskeny mezôbôl kiemelkedô fehér szînû magyar kettôs
kereszt volt lâthatô, a bal oldali széles mezôben pedig négy
vôrôs és hârom fehér sâv hûzôdott. A kûrtkendô mâsik ol-

dalât az elôbbi jelvények fordîtottja borîtotta (28).
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A clmerek felsorolâsât a szerzô az Esztergomban feltârt
Ârpâd-kori kâpolna falâra festett és az 1000-1100-as évekbôl
valô oroszlânos cimerrel kezdi, amelyhez hasonlôt a mezo-
potâmiai Ur vârosânak kirâlyi sîrjaiban talâltak (29. âbra).
Ezutân Szent Istvân kirâly két pajzsclmerét irja le Kâlti Mark
képes krônikâja (30. âbra) és a Thurôczi-krônika (31. âbra)
szerint. A tovâbbiakban Zsigmond kirâly cimerét ismerteti,
amely a budai Vârpalotâban végzett âsatâsok révén kâlyha-



csempéken keriilt felszînre (32. âbra), majd a magyar kis-
és kôzépcimer leîrâsât és jelképeinek magyarâzatât adja (33.
és34. âbra).

Befejezésûl a szerzô a Boldogasszonynak azt a képét kôzli
és îrja le (35. âbra), amelyet "a fajtânkra hagyomânyozott
legjellegzetesebb négy magyar cimer jelképével" és a Szent
Koronâval is felékesitettek. Megâllapîtâsa szerint "a mûlt
szâzad kôzepén megkezdett âsatâsok nagy meglepetéseket
hoztak, mert a fôld mélye vallani kezdett a régi idôk népe-
irôl és bizonysâgokat tett a kerek fejû fajtâk életkôrûlménye-
ire, mûveltségére, valamint hitvilâgâra vonatkozôan... Az
utolsô évszâzad kutatâsainak eredményeképpen évezredek-
kel korâbban élt népek ismeretlen vilâga târult fel elôttûnk
és a derengô fény egyre jobban megvilâgîtotta a magyar faj-
ta szâimazâsânak és régi hagyomânyû mûveltségének kôdôssé
vâlt mûltjât is".
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Kazdr Lajos dr. (Canberra, Ausztrâlia):

MAGYAR SZÔFEJTÉSEK A JAPÂN BEVONÂSÂVAL

A magyar olvasônak nem kell hosszan magyarâzni, miért
mentek eredetkutatôink keletnek. Hagyomânyunk szâzado-
kon ât ôrizte keleti szârmazâsunk tényét, de szomszédaink
e nélkûl is figyelmeztettek volna bennûnket râ. Igaz, hogy
a magyarral bizonyîthatôan rokon nyelvek beszélôi, amiôta
csak feljegyzések vannak rôluk, a Kârpât-medencétôl észak-
ra és északkeletre éltek, de ez a tény csupân késôi elhelyez-
kedésûkre utal. Annak az ôshazânak helye, aboi a magyar-
nak és a vele rokon urâli nyelveknek kôzôs ose kialakult.



szâmunkra ismeretlen. Az eurâzsiai fôldrészen, mint egye-
bûtt is, hihetetlen méretû vândorlâsok tôrténtek. Tudjuk
példâul, hogy indogermân népek a Sârga-folyô nagy kanyar-
jâtôl északkeletre is eljutottak, pedig valôszînû kirajzâsi he-
lyûk a Balti-tenger tâja volt. Mâsrészt Mandzsûria felôl ha-
talmas hullâmokban loccsant ki egyik nagy hôdîtô nép a mâ-
sik utân keletnek, déinek és nyugatnak. Ez utôbbi irânyû
hullâmverés a Kârpât-medencét tôbbszôr is elérte, sot azon
jôval tûl is jutott.

Hangsûlyozni kell, hogy a vér szerinti ôsszetartozâs nem
sziikségszerûen jelent nyelvit is. Pl. a nem keverék észak-ame-
rikai négernek vér szerint semmi kôze az angolszâszokhoz,
noha mâr régôta angol anyanyelvû. Ezért tudomânytalan
az az eredetkutatâs, amely szerint a mai magyarsâg arcvonâsait
és testalkatât kell megtalâlnunk azokban a népekben is, ame-
lyek a magyarral rokon nyelven beszélnek. A magyar nép
mâr a honfoglalâskor erôsen vegyes ôsszetételû volt. A nagy
szâmû finnugoros tômb vezetô rétege annyira feltûnôen tô-
rôkôs volt, hogy Bizâncban sokâig Turkiânak nevezték or-
szâgunkat. Hârom erôs kabar tôrzsnek kellett idôvel elma-
gyarosodnia. De sodrôdott a Kârpât-medencébe szâmos mâs
keleti nép is. A tatârjârâs utân visszahîvott kunokon kiviil
fogolyként vagy barâtsâgos môdon jutott oda sok besenyô
és ûz, valamint a volgai bolgâr âllambôl kaliz (kâlisz) is. Sok-
kal jelentôsebb volt az az avarként emlegetett népesség,
amelyet az Ârpâd vezette honfoglalôk letelepiilve talâltak.
Ennek a két nagy tômbnek nyelve szûkségszerûen kôzeli ro-
konsâgban volt egymâssal, kûlônben érthetetlen volna az a
tény, hogy a Kârpât-medencében feltârt, jôl megkûlônbôz-
tethetô, sok avar sîr, ill. temetô kôzelében Magyarorszâg
korai szâzadaibôl adatolhatô helységnevek egy maroknyi
kivételével (pl. Zengôvârkony, Tiszavârkony, s ezekben az
avarok vdr-kun tôrzsi neve tûkrôzôdik) ûgy hangzanak, mint
nagyon sok mâs magyar helységnév. Ldszlô Gyula ûn. két-
lépcsôs honfoglalâsi tételének ez a tény a legerôsebb tâmasza.

Szâmos érv létezik, amely arra mutât, hogy az avar
alaprétegnek legalâbb annyi érdeme volt az Ârpâd-kori
Magyarorszâg kialakîtâsâban, mint az Ârpâd vezette hon-
foglalôknak. Ami pedig nyelvûnket illeti, az is kôzôs alkotâs.
Meggyôzôdésem, hogy a magyarban két erôs urâli szâl fo-
nôdott egybe. Az egyik bizonyâra messze keleti tâjakrôl ke-
riilt nyugatra és a japân nyelv ôsével is kapcsolatban lehe-



tett (természetesen nem Japân fôldjén; a japânsâg uralkodô
rétege viszonylag késôn vândorolt szigetorszâgi hazâjâba).

Nyelvùnkben szâmos olyan szô van, amely alakjâra nézve
nyilvân urâli, s amelyben a szôeleji k hang a, o, u elôtt nem
vâlt szabâlyosan /i-vâ, hanem szabâlyellenesen A-nak maradt
meg. Nézzûnk meg elôszôr néhâny szabâlyos hangvâltozâsû
szôt! Had (<hodu) rokonai: vogul kUnt, kânt-, finn kunta
'nép'; észt kond 'egy csalâd ôsszes gyermeke; lapp godde
'csalâd, rokonok'. Hal rokonai: vogul xub, osztjâk kul-,
cseremisz kot, mordvin kal\ finn kala. Hat (6) rokonai:
vogul kot\ osztjâk yot, kut\ zûrjén kvat\ cseremisz kut\
finn kuust; észt kuics\ lapp kutt, guttâ.

Ezekkel szemben vagy szabâlytalanok vagy szabâlyos és
szabâlytalan alakûak tôbbek kôzôtt a kôvetkezôk: 1. kap,
pl. halért cserébe kenyeret kap. Mert A magyar nyelv tôrté-
neti-etimolôgiai szôtdra (1) ezt az igét tôbb mâs kap alakû-
val, 111. tôvûvel egyûtt hangutânzô, ill. hangfestô eredetû-
nek mondja és egyetlen csoportba teszi, nézzùk meg a tôb-
bit is! 2. Kap 'megfog, elkap'. 3. Kap 'eszik, nyel (pl. a hal)'.

4. Megkapatja a lovât 'eteti a lovât'; rdkap (a kolbâszra)
'szivesen eszi, râszokik', kap 'szoktat, idomît'. 5. Kapaszko-
dik, kapatôs meredek (ût), folkaptat 'lejtôn fôlnyargal'.
Legalâbb a 'cserébe kap' és a 'râszokik, szoktat' jelentésû
két kap nem valô a tôbbivel egyûvé. Megoldâst keresve te-
kintsûnk arrafelé, amerre Kôrôsi Csoma Sândor induit,
azaz Magyarorszâgtôl messze keletre!

A VII. és VIII. szâzadi ôjapân nyelvben sok egyéb, az
urâli nyelvekéivel jôl egyezô nyelvelem kôzôtt kap-u alakû
is van (érdemes megfigyelni, hogy egy kivételével minden
japân ige és nagyon sok mâs szô u-val végzôdik, miként a
XIII. szâzad elejéig a magyarban is u volt a leggyakoribb
szôvégi hang). Egyik kap-u ezt jelenti: 'etet, tart, nevel,
szoktat, idomît'. Éppen ilyen értelem van abban a magyar
kap igében, amelyet fennebb az 'eszik, megkapat, râkap,
szoktat, idomît' igékkel îrtunk kôriil. Ide iktathatjuk még az
'elkapatott asszony, rosszul kapatott gyerek' kifejezéseket
is, no meg Arany Toldi-jànak ezeket a sorait:

"Mint a juhâszbojtâr, amikor kapatja,
A komondor kôlykôt végig simogatja. "

A mâsik kap-u alakû ôjapân ige jelentése: 'vesz, elcserél.



megvâltoztat, helyet cseréltet'. Régen az adâs-vétel mindig
cserét jelentett. De ma is, aki pl. két halért hûsz aimât kap,
halait âtadja s helyukbe az almâkat âtveszi. Az alapjelentés
a helyvâltoztatâs. Tovâbb is lehet vallatni ezt az igénket.
Vajon 6. kavar nem belôle lett? A TESz szerint kavar:
"Magyar fejlemény: valôszînûleg szôvegyiiléssel keletkezett
egyrészt a kever ige, mâsrészt az ezzel némileg rokon értelmû,
forgatô mozgâsra vonatkozô csavar és a felbolygatâsra vo-
natkozô zavar alapjân..." A 7. kever igét illetôen meg ezt
îrja a TESz: "Ismeretlen eredetû. A szôvégi r minden valô-
szînûség szerint gyakoritô képzô..." — Lâm, milyen zavaros
szôfejtések szùletnek, ha nyelvészek befalazzâk magukat!
Ha az urâli nyelvészek a japânt tanulmânyoztâk volna, ha-
mar észrevették volna, hogy a mai kawar-u az ôjapân
kapar-u-ho\ lett, és mindkettô jelentése ez: '(ât)vâltozni,
âtvivôdni, elmozditôdni, helyet illetôen cserélôdni', tovâbbâ
kawaru-gawaru jelentése: 'felvâltva, tumusszerûen'. Ezek a
hârom szôtagû japân szavak a fenti kap-u 'vesz, elcserél'
szârmazékai. A szôbelseji magyar v korâbbi w-h5\, az meg
*:^-bôl is vâlhatott (2) és azt is tudjuk, hogy a XIII. szâzad
elejéig leggyakoribb szôvégi magânhangzônk u volt. A Ha-
lotti Beszéd horoguvek 'haragudott' szavâbôl horogu tôfor-
ma hâmozhatô ki. Igy kavar ôsibb alakja *kawaru-^ént, a
még ôsibb pedig *kaparu-\ién\. kôvetkeztethetô ki. Kever
igénk a kavar magas hangrendû, alkalmasint hasadâssal
keletkezett pârja, és mindkettô 'cserél, helyvâltozâst okoz'
jelentésû, îgy kônnyen kapcsolhatô a 'valamit valamiért kap;
cserél' jelentésû kap igéhez. Ahogy a kever (és a kavar) r-je
igeképzô, éppûgy az a japân kawar-u és ôjapân kapar-u r-je
(ill. rîz-ja). Noha 8. kôvdl{y)og igénket a TESz hangfestô
eredetûnek véli és a 9. kôdorog, 10. kôsza. II. kôlâl mellé
teszi, én a 12. kavarog hasadâssal keletkezett târsânak lâtom.
Vô.: Petôfi A puszta télen cîmû remek kôlteményének se
rait: "Most uralkodnak a szelek, a viharok,

Egyik fônn a légben magasan kavarog".

És ezt: A héja a mezôk fôlôtt kôvàlyog.

Az alapgondolat mindkét kérdéses szôban '(kôrben) he
lyet vâltoztat, helyet cserél'. Alkalmasint a 13. gabal{y)odîk
ige is e csalâdhoz tartozik az 'ôsszekeveredik, ôsszekuszâlô-
dik; (az idôjârâs) vâltozik' jelentéseket és az alaki hasonlô-
sâgot tekintve.



Szâmos szavunk van, amelyeknek szabâlyos hangfejlôdésû
alakjuk mellett szabâlytalan (alkalmasint megkôvesedett)
alakjukkal is talâlkozunk. Ilyen pl. a 14. huny s 15. hum
a 16. kum alakkal szemben. Az ilyen jelenség magyarâzhatja
a 17. habar meglétét az ôsibb kavar és kever mellett (âmbâr
habar ugyanazon jelentéskôrbe tartozik, mint kavar s kever,
és logikusan ezek mâs hangfejlôdésû pârjânak kellene tekin-
teni, a TESz ezt nem ajânlja, hanem "valôszînûleg hangu-
tânzô-hangfestô eredetû"-nek mondja). Ide kivânkozik to-
vâbbâ 18. hdborû, 19. hdborul, 20. hdborog, 21. hdboro-
dîki 22. hdborgat emlitése. Ezeket a TESz a hab fônév r
képzôs szârmazékainak mondja. Ha a habar igét szârmaz-
tatnâ igy, tôbb logikât fedezhetnénk fel az érvelésben. De
mert sem a (^meg)hdborodds, sem a hdborûs felkavarodds
nem jâr igazâban hab képzôdésével, a TESz ajânlata alig-
ha helyes.

Ennyit mutatnék be egyelôre azokbôl a szavainkbôl,
amelyek ôsi szôeleji */t-ja vagy szabâlytalanul k maradt vagy
szabâlyosan /i-ként is jelentkezik.

A TESz emlitette csavar igét nem târgyalom, de az isme-
retlen eredetûnek mondott zavar igéhez hozzâszôlok. Ennek
a régi nyelvben szavar alakjâval is talâlkozunk, a tâjnyelvek-
bôl pedig zabar és zever alakjait is ismerjûk. A klasszikus és
a modem japânban ehhez hasonlîtbatô ige sawar-u 'akadâ-
lyoz, megzavar, cselekvésben megszakit, érint', mîg az ide-
vâgô ôjapân igék ezek: sapar-u 'akadâlyozôdni, megszaki-
tôdni, zavarva lenni' és (korâbbi) sap-u 'akadâlyoz, cselek-
vést megszakit'. Lâm! Ahogy a havar-ridik van kever pârja,
ûgy a zavar magas hangrendû târsa zever, és ahogy a japân
ban kawar-u kapar-u-hàX, ez meg kap-u-\>6\. képzôdôtt,
ûgy sawar-u kôzvetlen elôzménye (saphar-u-n ât) sapar-u,
ezé meg sap-u volt. Orôm lâtni e szabâlyossâgot, de nem
kevesebb ôrôm azt észlelni, hogy a Tâvol-Keletre szakadt
japânok eredeti szôkincsében a magyarhoz mennyire hasonlô
(feltehetô) alapformâk és nyilvânvalô képzések vannak!
Csomânkat az ilyen szabâlyos megfelelések lâtâsa boldogî-
totta volna. X-val kezdôdô és a-val vagy o-val vagy w-val
folytatôdô szavaink kôzôtt még jô néhâny van, amelyek nem
feltétlenûl hangutânzô eredetûek, s amelyekhez a japânbôl
mutathatunk fel ôsszemérhetô târsakat.

Ôt (tâjnyelvi ët, ût) szavunk kétség nélkûl urdli. Rokonai:



vogul st, aat\ osztjâk wet\ finn viite\ lapp vitta\ mordvin
vete\ zùrjén wit\ szamojéd bet stb. Szôfejtô szôtâraink szerint
a kikôvetkeztetett alapalak *witte lehetett. Megjegyzendô,
hogy szô elején a w gyakran lekopik, miként imâd szavunk
elejérôl is lekopott (3). A *witte-he\i *tt csak a finnségi és
a szamojéd nyelvekben megfigyelhetô ûn. mâssalhangzôs
fokvâltakozâson alapulô, ma mâr gyakorlatilag elvetett el-
mélet miatt van ott. Igy a helyesebb kikôvetkeztetett alap
alak *wite lehetne. Allîtsuk ezzel szembe az 'ôt' jelentésû
ôjapân itu szôt! (Vâltozata az igazi japân szâmnevek végzô-
désével — ûgy lâtszik — kétszer is megfejelt itu-tu, mai alak-
ja pedig itsu-tsu. ) A japân hangtôrténetben is lekopott az
I elôtti w, ezért, egyszerûen kôvetkeztetve, itu elôzménye
*witu volt. Ez a szôalak csak utolsô magânhangzôjâban kii-
lônbôzik a fent ajânlott *wite-lô\ (4).

A tovâbbiakban az ûdvôzôl szônak és rokonainak igen
érdekes és rendkivûl értékes szabâlyszerû nyelvtudomânyi
vizsgâlatât talâljuk ôsszehasonlitô alapon is. Befejezésûl —
Nyîrô Jôzsef "Udô Mârton"-jânak csalâdi nevével kapcso-
latban a szerzô ûjra visszatér a japân szôfejtésre.

Az itu melléknévvel alakult ita-ko és iti-ko 'tâltos-

(sâmân-)nô' {ko 'valaminek a kicsinye' jelentésû és nagyon
sok japân nôi név mâsodik tagja); tovâbbi fejlemények: itu-ku
'Gapân) istenséget szolgâl', késôbb itsu-ku 'imâd, istenségként
tisztel'; it{s)u-ku-s{h)i 'méltôsâgos, fenséges, komoly'; tt{s)u-
ku-s(h)i-mu 'valaki irânt szeretettel lenni, sajnâlni'; utsu-ku-
sht-i 'szép, tiszta, nemes, bâjos'. — Nagy valôszinûséggel
ôsszevethetôk ezekkel: a mongol ôtû-ken 'szent hegy s erdô',
idu-gan, uda-gan 'nôi tâltos'; a tunguz ida-kon ua.; az ôtôrôk
id-u-q 'amit az Ég ajândékoz, szent'.

Az urâli nyelvtudomâny vârfalâba sûrgôsen rések tôrése
szûkséges. Az urâli szempontjâbôl Budapesten és Helsinki-
ben hivatalosan még nem foglalkoztak. Nem hihetetlen mu-
lasztâs-e meg sem vizsgâlni azt a nyelvet, amelynek irott
anyaga a VII. szâzadtôl kezdve elérhetô, s amelyet mintegy
150 esztendeje szâmos tudôs "urâl-altaji"-nak, Prôhle Vilmos
orientalistânk pedig hatârozottan urâlinak lâtott?
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Nagyjdnosdr. (Trenton, NJ):

A "NYUGAT-MAGYARORSZÂGI CSERKÉSZ SZÔVETSÉG'
VÀZLATOS TÔRTÉNETE

(1919-1922)

Annak megértése végett, hogy mi môdon jôtt létre az
elsô vilâghâborût és az emberiség modem korâban szinte
példâtlanul allô trianoni ûgynevezett "békeszerzôdés"-t,
lényegileg békediktâtumot kôvetô években a "Nyugat-Magyar-
orszâgi Cserkész Szôvetség", ennek a brutâlis és szégyentel-
jesen hipokrata békeparancsnak katonai rendelkezéseibôl
kell kiindulnunk. Somogyï Ferenc igy jellemzi ezt az idôt:
"Az egykor erôs, hatalmas, hegy- és vîzrajzilag egységes,
gyônyôrû orszâg, a kereszténység pajzsa és Nyugat-Eurôpa
védôbâstyâja csonk. A vérzô nemzet élet és halâl kôzôtt ver-
gôdik."(l)

A trianoni békeparancs teljesen guzsba kotôtte Magyar-
orszâgot. Részletesen kôrtilirta, hogy ez az egyharmadâra
redukâlt orszâg mennyi katonât, milyen katonai szervezet-
ben, hâny kûlônbôzô rangû tisztet tarthat. A gyôzteseket
az a cél vezette, hogy Magyarorszâg kizârôlag csak a belsô
rend fenntartâsâra elégséges katonasâgot tarthasson. De
mindjârt vilâgos lett, hogy ez az engedélyezett keret még arra
sem volt elég.

A legmagasabb katonai egység a vegyesdandâr volt.
Szombathelyen, ebben az akkor 45-50 ezer lakosû vârosban,
a rômai Savaria és a kôzépkor Stein-am-Anger késôi utôdâ-
ban a 3. vegyesdandâr parancsnoksâga székelt. A vegyesdan
dâr terûlete Moson, Sopron, Vas és Zala vârmegyék terûle-
tére terjedt ki. A volt Osztrâk-Magyar Monarchiâban kikép-
zett és a hâborût épségben âtvészelt tisztek nagy szâmban
âlltak rendelkezésre. Az ûjonnan, ônâllô magyar hadsereg-
ként megalakult haderô legfôbb parancsnoksâgânak nagy
fejfâjâst okozott, hogy kôzûlûk kiket vegyen ât. A fôlôsle-



gessé vâlt, de értékes tiszti anyagot kûlônbôzô, a trianoni
békeparancs végxehajtâsât ellenôrzô antant katonai bizott-
sâg kritikâjât is kiâllô békés célû intézményekben helyezték el.

Az ûjjâalakult magyar hadsereg fôparancsnoksâgânak
mâsodik legfontosabb, jôl a jôvôbe lâtô gondja a magyar
ifjûsâg kellô testi és lelki elôkészîtése volt jôvôbeli honvédelmi
feladatainak ellâtâsâra, ami tovâbbi tiszti anyag alkalma-
zâsât tette szûkségessé a nélkûl, hogy az ifjûsâggal valô fog-
lalkozâst tényleges hadsereg mûkôdtetésének lehetett volna
minôsîteni. Elvégre azt egyetlen legyôzôtt orszâgnak sem
lehet megtiltani, hogy ifjûsâgât hazaszeretetre és ônvéde-
lemre nevelje. A magyar nemzet ezeréves mûltja is fényesen
bizonyîtja, hogy ezt a kimondottan katonâs szellemet elfoj-
tani ûgy sem lehet. Ez a magyarsâg nemzeti jellege, jelleme
s aki valaha is azt hitte vagy talân ma is azt hiszi, hogy ez
lehetséges, az téved! A jôvô igazolja ezt majd!

Jômagam 1919 ôszén 14 esztendôs gyerek voltam és csak azt
lâttam, hogy Szombathelyen a fîatal, 13-17 éves iskolâs
gyerekek kôzôtt mozgalom kezdôdôtt az iskolân belûl cser-
készcsapatok felâllltâsâra. A szervezés kezdeményezôje és
vezetôje Schelken Oszkdr, a késôbbi vitéz Selkey Oszkdr
tényleges tûzér fôhadnagy volt, aki meg is szervezte a jô-
vendô cserkészmozgalom helyi hâtvédjét, amelynek kettôs
feladatot tûzôtt ki célul; 1. hogy a szervezô vagy intézô bi-
zottsâg târsadalmi tekintélyével erkôlcsi és anyagi sûlyt ad-
jon a szervezésnek, 2. hogy a kôzépiskolai hatôsâgok meg-
nyerése révén biztosîtja a kôzépiskolâkon belûl cserkészcsa-
patok felâlUtâsât és az iskola tanârai kôzûl a mozgalom irânt
érdeklôdô tanârok cserkészvezetôkûl valô kivâlasztâsât. Ez
utôbbi ponton kerûlt bele a szervezési képbe a fôlôs szâm-
ban levô tiszteknek az alakulô cserkészcsapatokhoz valô be-
osztâsa.

Az intézôbizottsâgba, amely a szombathelyi, késôbb a
3. vegyesdandâr terûletét alkotô vârosok kôzép- és felsô târ
sadalmi rétegeinek javât tette ki, az iskolâk igazgatôi meg-
tiszteltetésnek vették tagként valô meghîvâsukat. Ezzel a
csapatszervezés esetleges elvi akadâlyainak elhârîtâsa biz-
tositva lett. Ugyanakkor az igazgatôi és egészen biztosan a
tanâri kar is ûgy gondolkodott, hogy amennyiben az iskolân
belûl sajât tanâri parancsnokânak ellenôrzésével cserkész-
csapat alakitâsa sikerûl, ez a tény az iskola nem cserkész ta-



nulôira is csak jô hatâssal lehet. Ugyanakkor a csapatszer-
vezésre kiszemelt tanârok, akik kôzûl a legtôbb maga is vi-
lâghâborûs tartalékos tiszt volt, szivesen vették aktiv tisztek-
nek a csapat vezetésébe és kiképzésébe valô bekapcsolôdâsât.
Végiil a rendelkezésre âllô, de a nemzeti hadsereg tényleges
âllomânyâbôl szûkségképpen kimaradt tisztek kôzûl tôbbnek
az elhelyezése is lehetôvé vâlt.

Ilyen elôjelekkel alakult meg 1919 ôszén a "Nyugat-
Magyarorszâgi Cserkész Szôvetség", amely terûletileg meg-
egyezett a szombathelyi 3. vegyesdandâr — Moson, Sopron,
Vas és Zala vârmegyék — terûletével. A "nyugat-magyaror-
szâgi" elnevezés maga is az elsô vilâghâborû végének s ez-
zel a trianoni békeparancsnak a szûlôtte. Eredetileg osztrâk
hatârmenti terûletsâvot jelentett, amely Sopron vârmegye
északi részétôl Vas vârmegye déli részéig terjedt. Ezen a
Monarchia mâsik tagâllamânak odaîtélt 4,024 négyzetkilo-
méteres savon, a hatâr, mentén a német anyanyelvû lakos-
sâg mellett 26,183 magyar is lakott.

Ez természetesen nem ment visszahatâs nélkûl. Az ûj ha
târ mindkét oldalân élô magyar lakossâg elkeseredését vâl-
totta ki. Az emhtett terûlet fiatalsâga, fôként a vârosi fia-
talsâg harcos alakulatokba tômôrûlt, amelynek elsôdleges
célja a hatâr mindkét oldalân hozzâvetôlegesen 15-15 km.
sâvnak ônâllô âllammâ szervezése volt Nyugat-Magyarorszdg
elnevezéssel. Emlékezetem szerint a szervezésnek âllamfô

jelôltje is volt Renner Oszkdr MÂV mérnôk személyében (2).
Ezt a "nyugat-magyarorszâgi" elnevezést vette ât Schelken

Oszkdr az orszâg nyugati részén megszervezésre kerûlô cser
kész szôvetség nevében, egyben hatâskôrét kitoldotta terûle
tileg Moson és Zala vârmegyék terûletével.

Az 1920. évben mâr Szombathelyen, a Nyugat-Magyar-
orszâgi Cserkész Szôvetség székhelyén, Mosonmagyarôvâron,
Sopronban, Kôszegen, Kôrmenden, Szentgotthârdon, Zala-
egerszegen, Keszthelyen és Nagykanizsân mûkôdtek cserkész-
csapatok. Szervezetileg a Szôvetség négy megyei fôtitkârsâgra
tagozôdott a négy vârmegyének megfelelôen. A megyei fô-
titkârok az elejétôl fogva hatâsosan segédkeztek a Szôvetség
székhelyérôl kikûldôtt szervezô tiszteknek, egyben biztositot-
tâk a helybeli târsadalom erkôlcsi és anyagi tâmogatâsât.

1920 nyarâra a csapatokon belûl mâr teljes erôvel meg-
indult a cserkészmunka. Mosonmagyarôvâron a piarista



gimnâziumban; Sopronban az evangélikus tamtôképzôben
és a vârosi polgâri iskolâban (Mechle Jôzsef tanitôképzô-
intézeti tanâr); Kôszegen a bencés gimnâziumban {Kelemen
Krizosztom, a késôbbi magyarorszâgi bencés fôapât); Szom-
bathelyen a csorna-premontrei kanonokrend fôgimnâziu-
mâban {Simonffy Jenô igazgatôhelyettes, a késôbbi csornai
prépost-prelâtus és Szdsz Géza tényleges âllomânyû szâzados);
az âllami reâlgimnâziumban {Tanitô Arpdd tényleges âllo
mânyû tûzér szâzados) és a Keresztény Ifjûmunkâs Kôrben
{Kisbarnaki Farkas Ferenc vezérkari szolgâlatra berendelt
fôhadnagy); Kôrmenden a vârosi polgâri iskolâban; Szent-
gotthârdon a cisztercita rend gimnâziumâban; Zalaegersze-
gen az âllami gimnâziumban {Pàsztor Imre tanâr); Keszt-
helyen a csorna-premontrei kanonokrend fôgimnâziumâban
{dr. Klempa Kdroly tanâr, a késôbbi veszprémi pûspôk, majd
dr. Horvdth Benedek tanâr, jelenleg Los Angelesben a Szent
Istvân egyhâzkôzség plébânosa); Nagykanizsân a piarista
tanitôrend gimnâziumâban {dr. Sôtonyi Jôzsef piarista atya,
tanâr) mûkôdtek csapatok.

Mielôtt a szorosan vett NyCsSz tôrténetének vâzolâsâ-
ban tovâbb mennék, egy orszâgos jelentôségû, a magyar
nemzet karakterére jellemzô tényre kell kitérnem. Az ifjû-
sâgnak (13-17) a nemzeti jôvô szolgâlatâba valô beâllitâsa
a kôzép-eurôpai térségben elsônek Magyarorszâgon tôrtént.
Lényegesnek tartom ezt leszôgezni, mert ez a trianoni béke-
parancs megbénîtô hatâsa dacâra a magyar nemzet békés,
de eltôkélt élni akarâsânak jele volt. Németorszâg ugyanak-
kor még politikai vonalon prôbâlkozott, hogy demokratikus
hajlamait mutassa legyôzôi felé. Az eredmény az lett, hogy
hosszû éveket fecsérelt el, viszont az antantnâl sûket fûlekre
talâlt. Csak a feltôrô nemzeti szocializmus hatalomra jutâsa
szervezte meg a Hitler Jugend-et, most mâr azonban a gyôz-
tesek teljes mellôzésével. A Hitler Jugend vâlasza hangos és
emberileg megérthetô volt. Vae victis, ez igaz! De a jôvô az
ifjûsâgé, ez viszont azt jelenti, hogy Vae victoribus! a
gyôzôknek!) Ausztria, a harmadik vesztes nem tôrôdôtt a
jôvôvel. Miért is tette volna? Mint vesztes, még 26 ezer négy-
zetkilométernyi terûletet kapott is a békeparancsot diktâlôk-
tôl. Viszont csâszârât megdôbbentô hidegséggel elsônek hagy-
ta cserben. Az az osztrâk nép, amely a Habsburg-dinasztia
egész uralma idején a mindenkori csâszâr legdédelgetettebb
népe volt.
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A NyCsSz létrejôttének ez volt a hâttere. A nyugati gye-
pût, ahova ôseimmel egyutt Arpâd-hâzi kirâlyaink sok ezer
erdélyi magyart telepitettek, hogy az ûj, fejlôdô orszâgot
természetes ûton védjék meg a nyugati német beszi-
vârgâstôl, most vidâm, dalos kedvû cserkészifjak lepték
el. A gyepûkôn virâgzô cserkészmozgalom célkitûzéseinek
ez a hét-nyolcszâz éwel korâbbi békés, de céltudatos sze-
rep is egyik mellékhajtâsa lett.

A NyCsSz létezésének egy tovâbbi sajâtossâgâra is râ kell
még mutatnom. Az orszâgos magyar cserkészet, amely a
Magyar Cserkész Szôvetségben tômôrûlt, tudomâsom szerint
ebben az idôben még mindig csak a kôzépiskolâs ifjûsâg-
nak a cserkészmozgalomba valô beszervezésében lâtta az in-
tézmény fontossâgât és jôvôjét.

Annak kutatâsât meg sem kisériem, vajon nem a szom-
bathelyi keresztény munkâsifjakbôl szervezett 48. Râkôczi
cserkészcsapat adott-e indîtôokot a budapesti cserkészkôz-
pont vezetôségének, hogy sajât mûkôdési terûletén is mun-
kâsifjaknak cserkészcsapatokba valô beszervezését kezdemé-
nyezze. Ez lényegileg nem is fontos. Tény, hogy a kezdemé-
nyezés bevâlt.

A mâr javâban mûkôdô cserkészcsapatok tevékenysége
a NyCsSz-ben elejétôl fogva a magyar nemzeti ôntudat ki-
fejlesztése és aktîv munkâlâsa lett.

Az 1920. év elején a munkâsifjakbôl allô 48. Râkôczi
cserkészcsapat szervezôjét és parancsnokât, Farkas Ferencet
is a Szôvetség kôzpontjâban talâljuk, mint az ûgyvezetô el-
nôk helyettesét. Ezen a ponton a kôzponti vezetôség a kô-
vetkezôképpen alakult;

elnôk intéz Veder Mihdly ny. vezérôrnagy,
ûgyvezetô elnôk Schelken Oszkdr tûzér fôhadnagy,
ûgyvezetô elnôkhelyettes Farkas Ferenc vezérkari prôba-

szolgâlatra berendelt fôhadnagy,
fôtitkâr Brenner Tôbids fôhadnagy, a vegyesdandâr

személyzeti fônôke,
titkâr és irodavezetô Buza Jôzsef hïztositêiSi tisztviselô volt.

Ez a névsor a NyCsSz-nek III. Cserkészkerûletté tôrtént
âtalakulâsa idején is megmaradt. Buza Jôzsef korai halâla
utân helyét az irodavezetôi tisztségben egy nyugâllomânyba
vonulô, hadseregbeli tiszthelyettes, a teljes idejû Kocsis Béla



vette ât. A titkâri helyre az ônkéntes cserkésztisztként dol-
gozô Nagy Jdnos kerùlt, aki 1926-ban elnôki titkâr lett. Raj-
tuk kîvul a kerûlet vezetôségének tovâbbi két tagja vett élénk
részt a vezetésben. Oroszlân Endre âllamrendôrségi tanâcsos,
késôbb fôtanâcsosi rangban a helyi âllamrendôrség vezetô-
je, késôbb a Budapest-kôrnyéki (?) rendôrfôkapitânysâg ve-
zetôje, mint kerûleti vezetôtiszt, mîg dr. Matheovits Ferenc
ûgyvéd, mint kerûleti ellenôrzô megbîzott mûkôdôtt. A
NyCsSz Intézô Bizottsâgânak tagja

dr. Ndray-Szabô Ldszlô ûgyvéd, a szombathelyi Ugyvédi
Kamara einôke,

dr. Petô Ernô sebész orvos, a Vas vârmegyei kôzkôrhâz
igazgatôja,

Simonffy Jenô premontrei kanonok, tanâr, késôbb a
csorna-premontrei kanonokrend prépost-prelâtusa,

Vidos Arpdd vârmegyei fôjegyzô,
dr. PalkôJdnos székeskâptalani kanonok,
dr. Szendi Ldszlô, a szombathelyi egyhâzmegye papne-

velô szeminâriumânak tanâra, késôbb a szombathelyi fô-
egyhâzkôzség plébânosa volt.

Schelken Oszkdr ebben az idôben alapîtotta meg a Szô-
vetség két hivatalos lapjât, a Cserkészvezetôt és Cserkészftût,
amelyet elôszôr Buza Jôzsef, majd Nagy Jdnos szerkesztett.

Az ûgyvezetô elnôki teendôk megosztâsa sorân Schelken
Oszkdr megtartotta az eddig is sikerrel végzett târsadalmi
szervezés nagy kôrûltekintést és jelentôs hajlékonysâgot, szin-
te diplomâciai érzéket és gyakorlatot igénylô munkâjât, mig
Farkas Ferenc a csapatszervezést és a cserkész foglalkozta-
tâs irânyîtâsât vette ât (3). Schelken szerencsés kézzel és fô-
leg sima modorral teremtette meg a mozgalom megalaku-
lâsâtôl kezdve a cserkészet erkôlcsileg és anyagilag hathatô-
san tâmogatô, a târsadalom krémjét alkotô személyiségek
jôakaratû "védnôkségét". Szombathelyen grôf Czirdky Jôzsef,
majd Tardnyi Ferenc fôispân, grôf Mikes Jdnos, a szombat
helyi rômai katolikus egyhâzmegye pûspôke, késôbb cimze-
tes érsek, bdrô Szegedy Gina nagybirtokos, csillagkeresztes
hôlgy és férje dr. Petô Emô sebész, a 3. vegyesdandâr min-
denkori parancsnoka; Kôrmenden dr. Batthydny-Strattmann
Ldszlô, orszâgos nevû szemészorvos; Zalaegerszegen id. Bôdy
Zoltdn, Zala vârmegye alispânja voltak a kezdôdô ifjûsâgi
intézmény "védnôkei".



Mîg a szervezés kôltségeit a vezetôség ezeknek a védnô-
kôknek anyagi tâmogatâsâbôl fedezte, a csapatok fenntar-
tâsi kôltségeit, bar eléggé szûkmarkûan, a csapatfenntartô,
ûn. szervezôtestûletek viselték.

Ugyanakkor a katonasâgtôl is jelentôs tâmogatâst kap-
tunk. Tâbori sâtrak, fôieg nagyméretû ûn. péksâtrak, kony-
ha-felszerelés, a tâbor épîtésénél nélkûlôzhetetlen szerszâ-
mok, tâbori âsôk, csâkânyok stb. voltak az adomânyozott
târgyak kôzôtt.

Az 1921. esztendô a szervezés elsô fâzisa utân a legered-
ményesebb cserkészeseményt hozta meg a NyCsSz-nek. Egy-
ben a leglâtvânyosabbat is. Farkas Ferenc megszervezte és
az akkori kôrulmények kôzôtt a legeredményesebben lebo-
nyolîtotta a badacsonytomaji Cserkésznagytdbort, amely
az addig megszervezett csapatok kéthetes nagytâbora volt.

A nagytâbor pontos létszâmâra mâr nem emlékszem, de
egészen bizonyosan kôzel volt az ôtszâz fôhôz, talân meg is
haladta azt. Ez a merész, mintaszerûen megszervezett és le-
bonyolîtott nagytâborozâs nemcsak a vidéknek, de az egész
orszâg cserkészetének, valamint a cserkészet irânt érdeklôdô
kôzûleteknek és egyéneknek méltô csodâlatât vâltotta ki és
az orszâgos szôvetség életében is jelentôs esemény volt.

Itt kell emlékeztetnem, hogy Kisbarnaki Farkas Ferenc-
nek a nagytâbor megszervezésével és lebonyolîtâsâval kap-
csolatos âtûtôerejû munkâja ezûttal csak az elsô volt. Mâso-
dik ilyenfajta munkâjânak eredménye az 1929. évi birken-
headi cserkész vilâgôsszejôvetelen 800 ârvalânyhajas magyar
cserkész fegyelmezett, fôldet rengetô diszmenete volt a tâ
bor megnyitâsakor Baden Powell és cserkész vezérkara elôtt,
amely az elismerésen kîvûl szinte félelmetes (4) hatâst vâl-
tott ki a jelenlevôkbôl. Az 1933-as gôdôllôi harmadik cser
kész vilâgjamboree megszervezése, a vilâg minden részének
cserkészetet mûkôdtetô orszâgâbôl ôsszegyûlt mintegy 45,000
cserkész elhelyezése, ellâtâsa és foglalkoztatâsa, a napi mint
egy 50-60 ezer tâborlâtogatô Gôdôllôre szâllitâsa és ott sima,
akadâly nélkûli mozgatâsa most mâr az egész vilâg cserké
szetének csodâlatât és elismerését vâltotta ki. Ez volt Kisbar

naki Farkas Ferenc harmadik pâratlan sikerû teljesîtménye.

Az a tény, hogy a Cserkész Vilâg Nagytanâcs a harma
dik gôdôllôi vilâgjamboree lebonyolitâsât a magyar cserké-
szetre bizta, nagyrészben az emlékezetes birkenheadi dîsz-



menetnek volt kôszônhetô. Itt lépett ki a magyar cserké-
szet az ismeretlenség homâlyâbôl. Ennyi sikeres, nagyvonalû
szervezésnek azutân mâr csak természetes kôvetkezménye
lett, hogy 1938-ban a Budapesten megrendezett rômai kato-
likus XXXIV. Nemzetkôzi Eucharisztikus Kongresszus (5)
ûnnepélyes megnyltâsânak és a megjelent nemzetkôzi kikûl-
dôttek felvonulâsânak megszervezését a Hôsôk Terére, a
megnyitâs szînhelyére ugyancsak az akkor mâr vezérkari ez-
redes Kisbamaki Farkas Ferencre bîztâk.

1922-ben a MCsSz elnôkségének kezdeményezésére meg-
indult a két aktîvan mûkôdô, de egymâstôl fûggetlen Szôvet-
ség kôzôtt az egyesiilést célzô sorozatos târgyalâs. Mindkét
oldal vilâgosan lâtta, hogy a "csonka" orszâg nem enged-
heti meg magânak két fûggetlen cserkészintézmény mûkô-
dését. Az egyesûlésnek az orszâg legfelsôbb vezetésében
mindkét félnek megvolt a maga védelmezôje. A MCsSz-et
az orszâg kormânyzôjânâl az âltala fôcserkésszé kinevezett
grôf Teleki Pal képviselte, mîg a NyCsSz a gûzsbakôtôtt, de
befelé îgy is erôteljes magyar hadsereg felsô vezetése képvi
selte a legfelsôbb hadûrnâl. Ez érthetô is, hiszen a NyCsSz
tulajdonképpen a hadsereg "brain child"-ja volt. Az egye-
sûlést célzô târgyalâsok kezdetén tehât két eszmény âllt egy-
mâs mellett, talân egy messzemenô szimbolikus kifejezéssel
élve: a kard és az eke. A târgyalâsok mindvégig a magyar
ôsszefogâs jegyében, virtuâlisan békés légkôrben folytak. Ez
azonban nem azt jelentette, hogy a részletek târgyalâsa so-
rân mindkét fél ne nemzeti jelentôségének és a môgôtte âl-
16 erôknek, azok befolyâsos erejének tudatâban erôteljesen
képviselje sajât âllâspontjât. A — mondhatnânk — cserkész-
szellemben lefolyt târgyalâsok bizonyîtéka a végsô megegye-
zés és az egyesûlés gyors lebonyolitâsa.

A NyCsSz-et képviselô târgyalôk csak egyetlen pontban
ragaszkodtak ahhoz, hogy a most mâr egységessé vâlt ma
gyar cserkészmozgalom quasi tôrvényhozô testûletében, az
Orszâgos Intézô Bizottsâgban a NyCsSz jelentôségének meg-
felelô képviseletet kapjon, amit azutân végeredményben
meg is kapott. Egyben ez volt az egyetlen nehéz pont is, a-
melynél a MCsSz vezetôsége a tôle telhetô legszîvôsabban
kisérelte meg, hogy a NyCsSz jelentôségét a vilâg cserkésze-
tében csôkkentse.

Az egyesûlési târgyalâsoknak még egy érdekes jelensége



lett. A magyar cserkészet torténetébôl vilâgosan kitûnik,
hogy az egyesûlési târgyalâsok idején a MCsSz vezetése sûly-
lyal a rômai katolikus klérus kezében volt. Sik Sdndoron, a
MCsSz elnôkén kîvul dr. Witz Béldt, a budapesti Regnum
Marianum plébânosât, a késôbbi orszâgos einôkot, dr.
Kosztersitz Jôzsef hitoktatôt, az egyetemi ballgatôk egyik
jônevû otthonânak, a budai Szent Imre Kollégiumnak igaz-
gatôjât, mint élen jârô elméleti és gyakorlati cserkészvezetôt,
dr. Zsembery Gyula és dr. Strillich Pdl orvosokat, a katoli
kus klérussal majdnem egybeforrt cserkészvezetôket kell itt
emlitenem. Maga Teleki Pdl, a volt miniszterelnôk, késôbbi
kultuszminiszter is szoros kapcsolatot tartott a klérussal, fô-
leg Witz Béldn keresztûl. A NyCsSz csapatszervezôi és
parancsnokai kôzôtt szintén sok rômai katolikus pap volt.
Magyarorszâg tanltô rendjei tûlnyomô részben voltak kép-
viselve. A mosonmagyarôvâri és nagykanizsai piarista, a
szombathelyi é keszthelyi csorna-premontrei kanonokrend,
a kôszegi bencés és a szentgotthârdi cisztercita rend gimnâ-
ziumainak parancsnokai szerzetes tanârok voltak. Az egye
sûlési târgyalâsoknâl azonban ezek a szerzetes cserkészpa-
rancsnokok nem a MCsSz, hanem a NyCsSz vezetôsége mel-
lé âlltak. Ha tehât visszanézûnk erre a korszakra, elmond-
hatjuk, hogy a két magyar cserkész szôvetség egyesûlése
mintaszerûen, az ôszinte cserkésztestvériség jegyében folyt le.
,Ezt az egyharmadâra csôkkentett orszâg egészének szem-
pontjâbôl igen jelentôs tûnetnek tartom és benne a lovagias,
ôszintén békés, nem kalandokra vâgyô, hôditani kész nem-
zeti szellem megnyilvânulâsât lâtom.

Ôrômmel és megnyugvâssal âllapithatjuk meg, hogy a
NyCsSz vezetôi a Szôvetség rôvid élete folyamân éppûgy,
mint késôbbi mûkôdésûk sorân a MCsSz Orszâgos Intézô
Bizottsâgâban, igazoltâk alkalmassâgukat a nemzet legna-
gyobb kincsének, a magyar ifjûsâgnak nevelésére. Vala-
mennyiûk ônkéntes, fizetés nélkûli munkât vâllalt. Hivata-
los utazâsaik kôltségeit is legnagyobb részben sajât zsebûk-
bôl fedezték.

A NyCsSz vâzlatos tôrténetének befejezése elôtt meg kell
emlékeznem azokrôl az itt név szerint nem emlitett cserkész-

vezetôkrôl és cserkészfiûkrôl is, akiknek ifjûi lelkesedése,
ônzetlen munkâja és ôszinte Isten-bite tette lehetôvé azt az
eredményt, amely az 1919-1922-es évek cserkészetét az orszâg



nyugati részében jellemezte s amelynek elérésében, mint ifjû,
magam is részes voltam (6).

1. Somogyi Ferenc: Kiildctés. A magyarsâg tôrténetc, Cleveland, Kârpât
Kônyvkiadô. Mâsodik bôvitect kiadâs, 3. lenyomat, 1978, 525. oldal. A szerzô a
pccsi m.kir, Erzscbet tudomânyegyetemen 1937-ben képesitett tanâr, volt
magyar orszâggyûlési kcpvisclô.

2. Tôbbrc ezcn a ponton nem cmiékszem, erre is csak azért, mert Renner
Oszkâr édesapâmnak a szombathelyi MÂV ûzletvezetôségben kollégâja volt, fia
pedig a premontrei fôgimnâziumban osztâlytârsam.

3. Nem hagyhatom mcgemlités nélkûl, hogy az ûgyvezetô elnôkségnek ez a
mcgosztâsa Schelken Oszkâr es Kisbarnaki Farkas Ferenc kôzôtt bizonyos rivalitâst
eredmcnyezett, ami azonban felszînre sohasem keriilt.

4. A "félelmetes" jelzôt egy angol cserkész fôtiszt hasznâlta.

5. Az elsô Eucharisztikus Kongresszust a franciaorszâgi Lille vârosâban,
1881-ben rendezték.

6. A szerzô. dr. Nagy J. Jdnos, a NyCsSz megalakulâsakor 14. a NyCsSz és a
MCsSz egyesûlésekor 17 éves volt, a szombathelyi premontrei fôgimnâzium 50. szâmù
Hunyadi cserkészcsapatânak tagja. az egyesûlés utân késôbb a MCsSz 111. keru-
letének ônkentes alapon mûkôdô clnôki titkâra. majd kerûleti vezetô tisztje. kerû-
leti fôlitkâra lett. végiil a kerûlet Becsûlet- és Fegyelmi Bizottsâgânak elnôkeként
mûkôdôtt. 1929-ben a keriileti elnôki tanâcs megbizâsâbôl megirta a NyCsSz.
majd a MCsSz 111. kerûletének tôrténetét is. ezek az Irâsai (kônyvei) azonban

elpu.sztultak.

A magyar cserkészet tôrténetét Bodndr Gdbor, a Magyar Cserkészszôvetség
(Hungarian Scout Association. Inc.) Jelenlegi iigyvezetô elnôke Irta meg
d rnagyarorszdgi cserkészet tôrténete cimû mûvében. amelyet 128 oldalon a
Magyar Cserkészszôvetség 1980-ban adott ki.

Somogyi Ferenc dr. (Cleveland, OH):

FÔTITKÂRI BESZÂMOLÔ

Az Ârpâd Akadémia vezetôi értekezletén a székfoglalô
és mâs elôadâsok elhangzâsa, illetve bemutatâsa utân Flôridn
Tibor elnôk Somogyi Ferenc fôtitkârt kérte fel, hogy szâmol-
jon be az Ârpâd Akadémia mûlt évi eseményeirôl s a tagok
mûkôdésérôl.

A fôtitkâr, aki egyûttal a tudomânyos, irodalmi és mû-
vészeti Arpâd-pâlyâzatok birâlô bizottsâgânak is elnôke,
elôszôr — az eddigi szokâstôl eltérôen — a pâlyâzatok ered-
ményét hirdette ki. (Ezt a kôtet 70-73. oldalân kôzôltûk.)



Az Igazgatô Tanâcs — a Magyar Târsasâg vâlasztmâ-
nyâval egyûttesen hârom rendes ûlést tartott G^nuar 13-ân,
augusztus 3-ân és november 16-ân).

Az Ârpâd Akadémia tagjainak szâma 343. Sajnos, kô-
zûlûk 98 nem fejt ki tevékenységet, 12 pedig elôzô kôzgyû-
lésiink ôta elhunyt.

Elhunyt

Becze Jôzsef (Balwyn, Victoria, Ausztrâlia) koltô, 1980
ôta az irodalmi fôosztâly tagja, aki 56 éves,

vités Beszédes Lajos (King of Prussia, FA) szobrâsz- és
keramikus mûvész, 1976 ôta a mûvészeti fôosztâly tagja,
aki 87 éves,

vitéz Erdélyi Istvân (Long Island City, NY) tôrténész és
kôzîrô, 1978 ôta a tudomânyos fôosztâly tagja, az eziist
Ârpâd-érem tulajdonosa, aki 75 éves,

ft. Hets Aureliano dr. (Sao Paulo, Brazil) bencés, tôr-
ténetîrô, 1984 ôta a tudomânyos fôosztâly tagja, aki 72 éves,

nt. Hunyady Lâszlô (Linden, NJ) irô és kôltô, reformâ-
tus lelkipâsztor, az Ârpâd Akadémia alapitô és 1966 ôta
az irodalmi fôosztâly tagja, az arany Arpâd-érem tulajdo
nosa, aki 86 éves,

Kovâcs Jôzsef dr. (Kew Garden, NY) vegyész, egyetemi
tanâr, 1974 ôta a tudomânyos fôosztâly tagja, aki 71 éves,

Nemesszeghy Jenô (Adelaide, S.A., Ausztrâlia) festô-,
grafikus- és iparmûvész, 1971 ôta a mûvészeti fôosztâly tag
ja, az arany Ârpâd-érem tulajdonosa, aki 73 éves,

Ormai Jânos (Rocky River, OH) épitészmérnôk és festô-
mûvész, 1978 ôta a mûvészeti fôosztâly tagja, az arany
Ârpâd-érem nyertese, aki 84 éves,

vitéz Szathmâry Kâroly (Etobicoke, Ontario, Kanada)
îrô, szerkesztô és mûzeumigazgatô, az Ârpâd Akadémia
alapîtô és 1966 ôta az irodalmi fôosztâly tagja, a Kanadai
Érdemrend, az arany és ezûst Ârpâd-érem tulajdonosa, aki
68 éves,

Ternay Kdlmdn dr. (Portland, OR) nyelvész, 1968 ôta
a tudomânyos fôosztâly tagja, aki 72 éves,

Vaszary Gdbor (Lugano, Svâjc) regény-, szînmû- és film-
îrô, festômûvész és rendezô, 1980 ôta az irodalmi fôosztâly
tagja, az arany Ârpâd-érem tulajdonosa, aki 88 éves.



Vdli Ferenc dr. (Amherst, MA) jogtudomânyi szakîrô,
1967 ôta a tudomânyos fôosztâly tagja, aki 79 éves volt.

Egyéni mûkôdés

Az Igazgatô Tanâcs kûlôn felkérésére bekûldôtt beszâ-
molôk alapjân az Ârpâd Akadémia tagjai az 1985. év folya-
mân az alâbbi tudomânyos, irodalmi vagy mûvészeti tevé-
kenységet fejtették ki, eredményeket vagy sikereket érték
el (az egyhâzi, katonai, tudomânyos, akadémikus, nemesi
és lovagrendi fokozatokat mellôzzûk):

Alpdr Jdnos (Amarillo, TX) "Fechner's Intraocular
Lenses" cîmmel — Fechnerrel, mint târsszerzôvel egyiitt —
szemészeti szakkônyvet adott ki s az év folyamân kûlônbôzô
szaklapokban 29 tanulmânyât tette kôzzé.

Ambrôzy Anna (East Brighton, Vie., Ausztrâlia) arra
kapott âllami megbîzâst, hogy népszâmlâlâssal egyenérté-
kûen âllapitsa meg az âllam teriiletén Iakô magyarsâg pon-
tos létszâmât és fontosabb adatait.

Ambrôzy Pdl (East Brighton, Vie., Ausztrâlia) tôbb
hangversenyt adott Ausztrâlia nagyobb vârosaiban, e mellett
folytatta zeneszerzôi és zongoratamtôi tevékenységét.

Antalfy Mihdly (Bendigo, Vie., Ausztrâlia) bûntetôjogi
tanulmânyât, amelyet az elôzô évben készîtett sajtô alâ,
kiadôja elfogadta, de tovâbbi szakbirâlatra Sydneybe is
felterjesztette.

Agoston Ede (Oakland, CA) 'Géniusz' eimû verses regé-
nyével kapesolatos kutatâsait folytatta Petôfî Sândor életére
és munkâssâgâra vonatkozôan.

Vitéz Baranchi Tamdska Endre (Sarasota, EL) esalâd-
tôrténeti mûvét fejezte be, a 'Floridai Bajtârsi Hiradô' 3.
évfolyamât szerkesztette, areképet festett, emléktâblât készî
tett és genealôgiai adatokat gyûjtôtt. Az Erdélyi Vilâgszô-
vetség elnôksége a Beesûletrend Csillagjâval tûntette ki.

Bihar Berta (Renaeimiento, Argentîna) hârom ônâllô
kiâllitâst rendezett és kilene kôzôs kiâllîtâson vett részt.

Valamennyin pre-eolombiai motivumokkal diszitett linôle-
um-metszeteivel aratott sikert.

Bodolai Zoltdn (Morsfield, NSW, Ausztrâlia) a magyar
nyelvoktatâs és a eserkészet nevelô munkâjâban vett részt.
Az NSW kôzoktatâsi minisztériuma magyar érettségi 'assessor'-



râ (tanâcsadô felûgyelôvé) nevezte ki. Canberrâban angol
nyelven magyarsâgtudomânyi elôadâsokat tartott. A 'Magyar
Elet' hasâbjain 'Ballagâs' cîmmel cikksorozata jelent meg.

Bogndr Kâlmdn (Sarasota, FL) szâmos tanulmânyt és
tôbb cikket irt, elôadâsokat tartott.

Buzdné Ormai Ildikô (Bay Village, OH) az ohiôi Avon-
ban — elhunyt édesapja, Ormai Jânos emlékére énekhang-
versenyt rendezett, a bajororszâgi Eichstatt dômjâban Kiss
Jânos 'Ave Mariâ'-jât énekelte a fatimai vilâgkongresszuson,
a portugâliai Fatimâban pedig 'Imâdâs' cîmû miséjét énekelte
sajât orgonakîséretével.

Chdszdr Ede (Indiana, PA) a nemzeti kisebbségek nem-
zetkôzi jogvédelmével kapcsolatos kutatômunkâjât folytatta.
Tôbb ilyen vonatkozâsû nemzetkôzi tanâcskozâson vett részt.
A felvidéki magyarsâg helyzetét szâmos elôadâsban ismertette.
Cikkeinek és jelentéseinek gyûjteménye magyarul megjelent,
angolul sajtô alatt van. A CsMNB nevében az emberi jogok-
kal foglalkozô ottawai konferenciâra emlékiratot készîtett. A
Magyar Cserkészszôvetség, amelynek 15 éven ât kûlûgyi
vezetôje volt, tb. elnôkévé vâlasztotta.

Zlaôaj i?ez5Ô (Deux-Montagnes, Q,ue., Kanada) 'Burgen-
land âlarc nélkûl' cîmmel 415 oldalas kônyvet adott ki. Szâ
mos nemzetpolitikai és mâs cikke jelent meg.

D'Andrey Gabriella (Silver Spring, MD) operaénekesként
aratott sikerein kîvûl mint arcképfestô is széles kôrben von-
ta magâra a figyelmet.

Del Medico Erzsébet (Hollywood, CA) a 'Californiai
Magyarsâg' rovatvezetô munkatârsaként fejtett ki vâltoza-
tos irodalmi tevékenységet.

Demecs Dezsô (Fine Bluff, AR) tudomânyos kongresszu-
sokon elnôkôlt, kiâllîtâst rendezett és tôbb tanfolyamot ve-
zetett a magyar tôrténelemmel és mûvelôdéssel kapcsolatban.

Dezséry Andrds (Adelaide, S.A., Ausztrâlia) eredmé-
nyesen folytatta vâllalata kônyveinek sorozatos kiadâsât,
ami 4 ûj mûvel gyarapitotta az ausztrâliai irodalmat.
"Nemzetiségi hîradô" cîmmel a Magyar Élet hasâbjain âllandô
rovatot vezetett. II. Erzsébet kirâlynô az Ausztrâliai Érdem-
renddel, az MHBK pedig koszorûs diszjelvénnyel tûntette ki.

Domjdn Àrpdd (North Hollywood, CA) hârom Jézus-
fejet faragott és befejezte a régi magyar kirâlyokrôl készî
tett sorozatât.



Domokos Sdndor (Winnipeg, Man., Kanada) cikkeit
tôbb amerikai folyôirat kôzolte. "Philosophical Journey"
c'immel ônâllô mûve jelent meg. "The Search for Peace"
cimmel angol szînmûvet irt. Verseinek mûfordîtâsait kôzôlték.

Domonkos Ldszlô (Youngstown, OH) a "Louis the Great,
King of Hungary and Poland" cîmû mû târsszerzôje, szâmos
szaktanulmâny szerzôje lett. Stuttgartban a XVI. nemzet-
kôzi tôrténettudomânyi kongresszuson is elôadott, Eurôpâ-
ban kutatômunkât végzett. "Distinguished Professor" cimmel
tûntették ki, egyetemén pedig a tôrténettudomânyi kar
vezetôje lett.

Dreisziger Ndndor (Kingston, Ont. Kanada) a "The First
War between Socialist States" cîmû mû târsszerkesztôje volt,
két szakcikket s a "Canadian Encyclopedia" részére tôbb
clmszô-tanulmânyt irt, "Race, Ethnicity and Armed Forces"
cimmel szûmpoziont rendezett.

Falk Viktor (Westlake, OH) a mâsodik vilâghâborû
magyar katonai tôrténetérôl szôlô, arany Arpâd-éremmel
kitûntetett mûvét rendezte sajtô alâ, mérnôki és tôrténet
tudomânyi szakelôadâsokat tartott.

Fejér Imre (Toronto, Ont., Kanada) kôrhâzi tanâcsadô-
ként folytatta tudomânyos kutatômunkâjât az ôregedéssel
kapcsolatos egészségûgyi problémâk megoldâsâra. Svédor-
szâgban mint ûgyvezetô elnôk nemzetkôzi kongresszust ren
dezett s azon elôadâst tartott.

Fényes Ivdn (Caracas, Venezuela) az Argentinâban mind-
inkâbb észlelhetô anyagi nehézségek ellenére folytatta a
magyar mûvelôdés ismertetésére vonatkozô tevékenységét.

Fényes Mdria (Los Angeles, CA) a "Californiai Magyar-
sâg" cimû hetilapot szerkesztette, szâmos cikket, értékes tu-
dôsitâst kôzôlt, irodalmi esteket és mûsorokat rendezett.

Fiedler Kdlmdn (Chicago, IL) a Lengyel-Magyar Vilâg-
szôvetség elnôkeként fejtett ki értékes tevékenységet. Cikkeit,
verseit amerikai magyar lapok kôzôlték. Tôbb elôadâst is
tartott.

Flôridn Tibor (New Milford, CT) Venezuelâban irt ver
seit "Venezuelai tollrajzok" cimmel adtâk ki. Amerikai,
kanadai, eurôpai, ausztrâliai és dél-amerikai magyar lapok
rendszeresen kôzôlték irâsait. A canberrai râdiô prôzai mûvét
és verskôtetének ismertetését kôzvetitette. A VI. ausztrâliai



talâlkozôt ûzenetével nyitottâk meg. Miami-ban irodalmi
elôadâst tartott. (1986 mârcius 2-ân a floridai Punta Gorda
vârosâban vâratlanul elhunyt.)

Gdl Imre (New York, NY) vâlasztâs eredményeként a
United Nations Association New York-i tagozatânak igaz-
gatôsâgi tagja lett s ebben a minôségében részt vett a UN
fennâllâsânak 40. évfordulôjâval kapcsolatos ûnnepségeken.
Jelen volt az International Law Association kétnapos kon-
ferenciâjân is.

Gyimesi Gyula (Ennismore, Ont., Kanada) cikkei és el-
beszélései észak-amerikai és ausztrâliai magyar lapokban
jelentek meg. A Kanadai Magyar îrôk Szôvetsége ûjbôl el-
nôkké vâlasztotta. Ebben a minôségében irodalmi délutânt
szervezett.

Hampelné Tallôs Katalin (Lakewood, OH) sok irânyû
mûvészi tevékenységébôl két festészeti alkotâsa emelkedik ki:
a templom részére késziilt "Szent Lâszlô" és kiilôn megren-
delésre az "Eg és fôld Ura".

Horvdth Ldszlô (Summit, NJ) egy magyar népdalra îrt
bat zongoravâltozata, valamint 'Ave Maria' cîmmel négy-
szôlamii vegyeskarra szerzett mûve a kôvetkezô évben kerûl
kiadâsra. Megzenésitette Kônnyii Lâszlô "Ének Mindszenty-
rôl" szôlô kôlteményét. 'English Mass' cimû mûvét hangsza-
lagra énekelték és hârom orgonamûvét adtâk elô.

Incze Lajos (Lewiston, ME) 'Fifteen Years under Sail'
dmû kônyvét rendezte sajtô alâ. Székelyfôldi tanulmâny-
ûtja eredményeként megirta "A Hargita lelke" cîmmel 1984-
ben megjelent kônyvének befejezô részét, amelynek cîme: "A
Kiikûllô énekel." Az egyetemen târsadalomtudomânyi elô-
adâsokat tartott, szînes vetîtettképes elôadâsâban viszont
Maine âllam vadvirâgait mutatta be.

Jakô Géza (Melrose, MA) a National Cancer Advisory
Board tagja, az American Society for Laser Medicine and
Surgery elnôke és a Spanish Laser Médical Congress tb. el-
nôke lett. Hârom szaktanulmânya jelent meg.

Jaszovszky Jôzsef (Menlo Park, CA) négy nagyobb kéz-
iratât rendezte sajtô alâ. Ezek clmei: 1. A vilâg, amelyben
élûnk, 2. Jézus Krisztus, 3. A magyar népcsalâd, 4. Egy-
hâztôrténet, mint ûdvôsségtôrténet és tudomâny.

Kazdr Lajos (Canberra, ACT, Ausztrâlia) japân-urâli
ôsszehasonlîtô nyelvtudomânyi kutatâsait folytatta, tôbb ez-



zel kapcsolatos tanulmânyât kôzôlte. Pâltï Géza székelyud-
varhelyi plébânos vértanûsâgârôl angol forgatôkônyvet irt,
amelyet jôrészt videofîlmre vitt ât.

Keviczky Kâlmân (Jackson 'Hts, NY) szakcikkei angol,
dân, német, olasz, portugâl, svéd folyôiratokban jelentek
meg; a brazîliai Revista Ufologia munkâssâgât is ismertette,
fényképét is kôzôlte. Hârom elôadâst tartott és két emlék-
iratot készîtett.

Kisjôkai Erzsébet (Hilversum, Hollandia) îrôi és kôltôi
sikereit elôadômûvészi szerepeivel tetézte. A restaurait cleve-
landi Kossuth-szobor felavatô ûnnepségén is nagy sikerrel
lépett fel.

Kocsis-Szûcs Ferenc (New Castle, PA) egyetemi 'tankônyv'
megirâsân dolgozott. Ûj-Zélandban, a dinâri alpokban és
a mexicôi fôldrengéssel kapcsolatban helyszîni tanulmânyo-
kat, terepmunkât, illetôleg megfigyeléseket végzett.

Kostya Sdndor (Toronto, Ont., Kanada) "Osi fôldûnk,
a Felvidék" cimmel kûlôn kônyvet irt, amelyben a magyar
Felvidék trianoni elcsatolâsânak elôzményeit és kôvetkezmé-
nyeit rôgzîtette. Szâmos mâs tanulmânya, cikke jelent meg
fôleg kanadai magyar lapokban.

Kosztolânyi Kdroly (Nancy, Franciaorszâg) a francia
'Bulletin de Minérologie'-ban — târsszerzôkkel — két nagyobb
szaktanulmânyât kôzôlte. Két nemzetkôzi kongresszuson —
Strasbourgban és Gôttingenben — tudomânyos elôadâst
tartott.

Kosztolnyik Zoltdn (Bryan, TX) tôbb magyar vonatkozâsû
kôzépkori tanulmânyt irt és kôzôlt szakfolyôiratokban. Uj
kônyvét rendezte sajtô alâ.

Kovdcs Jôzsef (Kew Garden, NY) 1985 jûnius 14-én vâ-
ratlanul elhunyt. Utolsô tanulmânya hârom héttel halâla elôtt
jelent meg. Tevékenységének és kutatâsainak méltatâsa a
'Chemical and Engineering News" 1985. évi decemberi
szâmâban jelent meg.

Kônnyû Ldszlô (St. Louis, MO) magyar és angol nyelvû
tanulmânyain és cikkein kîviil, amelyek fôként észak-ame-
rikai magyar és angol lapokban, folyôiratokban jelentek meg,
szâmos kônyvismertetést îrt. "Ének Mindszentyrôl" cimû
kôlteményét Horvâth Lâszlô megzenésîtette. Mûforditâsait
és eredeti kôlteményeit nyugati lapok gyakran kôzôlték.



Kristôf Sdndor (Winnipeg, Man., Kanada) "12 Sonets
and Selected Poems" cimmel sajât kôlteményeinek mûfor-
ditâsât adta ki. A mûforditâst — néhâny kôltemény kivé-
telével — maga végezte.

Lendvay Imre (St. Louis, MO) nyolc darabbôl âllô fa-
berakâsos mûvészi gyûjteményét St. Louis-ban az Art Muséum
kiâllitâsân mutattâk be. Mûvészetét — szines képpel egyutt —
a helyi lap "An Oasis of Récréation for Retirées" cîmmel kûlôn
cikkben méltatta.

Lengyel Alfonz (Bryn Mawr, FA) az UNESCO pârizsi
'Muséum' cîmû kiadvânyâba cikket îrt, tôbb kônyvismerte-
tést kôzôlt, ôt elôadâst tartott és 4 kitûntetésben részesûlt. Az
utôbbiak kôzt 'Archeology of Roman Pannonia' cîmû kônyvét,
amelyet Radan G. kôzremûkôdésével îrt, a "Scholarly Choice"
1985. évi jegyzékére helyezték.

Légrddy Tamds (Willowdale, Ont., Kanada) két fuvôs-
zenekari mûvét ('Tubantella' és 'Tavaszi fesztivâl' cîmmel)
a holland Molenaar adja ki. Két dokumentâciôs filmhez
('Frontrunners' és 'Ail Being Well') kîsérô zenét szerzett.
Szînhâzi fesztivâlon dîjat nyert.

Lux Andrds (Westlake, OH) "Selmecbânya" cîmû angol
tanulmânyâval ért el nagy sikert. Megâllapîtâsai kôvetkez-
tében a Vardzsfuvola clevelandi (blossomi) elôadâsait is ûj-
szerûen rendezték meg. Eredményeit a Scientific American

magyar kiadâsa kûlôn tanulmânyban méltatta. Mint mér-
nôknek, 578.008 sorszâmmal — négy târsâval egyuttesen
kidolgozott — nagy jelentôségû szabadalmât jegyezték be.
Tôbb tanulmânya jelent megés elôadâsa hangzott el.

Makk Imre (Honolulu, Hl) feleségével és fiâval, vala-
mint mas festômûvészekkel egyutt nagyszabâsû magyar tôr-
ténelmi képsorozat (Arpâd, Szent Istvân stb.) megfestését
kezdte meg, amelynek kiâllîtâsât az 1956-os szabadsâgharc
30. évfordulôjâra tervezi.

Vitéz Mohai Szabô Béla (Sao Paulo, Brazil) mint meg-
hîvott mûvész, szâmos kiâllîtâson vett részt nemcsak Sao
Paulôban, hanem tôbb mâs vârosban is. Mind brazil, mind
magyar részrôl sok szép elismerésben részesûlt. Két szobrât
Sao Paulo vârosânak adomânyozta.

Mot Jôzsef (Phoenix, AZ) illusztrâl, kûlsô és belsô cîmla-
pokat és belsô rajzokat készît. Az elmûlt évben a Teremtés



cimû sorozatot fejezte be a bibliâbôl, amely 80 oldalas, diszes,
szmes album.

Nagy Akos (Hyde Park, Ausztrâlia) tôbb tanulmânyt kô-
zôlt ausztrâliai és észak-, valamint dél-amerikai lapokban. A
vércsoport-adatok jelentôségérôl Perthben, Durban-ben,
Mûnchenben és Torontôban elôadâsokat tartott. Vilâgkô-
rûli tanulmânyûtja sorân Dél-Afrikâban, Rômâban, Mûn
chenben, Pârizsban, a londoni British Museumban és a genfi
'World Heaith Organization'-ben értékes adatokat gyûjtôtt.

Nagy Jdnos (Trenton, NJ) tôbb értékes tanulmânyt îrt,
adatokat gyûjtôtt, javaslatokat tett és rendszeres tâjékozta-
tâsokat kûldôtt a magyar mûvelôdés ûjabb irânyairôl.

Negyedi Szabô Margit (New York, NY) a Katolikus
Magyarok Vasârnapja és a torontôi Krônika âllandô mun-
katârsaként fejtett ki vâltozatos irodalmi tevékenységet. A
Szent Lâszlô Târsasâg és Rend "rendi nagyasszony" dmmel
tûntette ki.

Neszlényi Judit (Pasadena, CA) a kaliforniai Pasadena
vârosâban Concert Artist Series-t indîtott. A vâros polgâr-
mestere — Pasadena 100. évfordulôja alkalmâbôl — zene-
mûvészeti kôzremûkôdéséért elismerében részesîtette. A "Pi
Alpha Theta/Phi Beta", mint a zenemûvészetben kimagaslô
nôk hivatâsrendje, meghivta tagjai sorâba.

Négyesy Irén (Smithville, OH) "Margit" cimmel ûjabb
verseskôtetet adott ki. Jelenleg hatodik kôtetét rendezi sajtô
alâ. Sajât kôlteményét gyakran szavalta kûlônbôzô magyar
ûnnepségeken. A PENN Club tagja lett.

Nowotny Alajos (Philadelphia, PA) két kitûnô tanulmâ-
nyât tette kôzzé. Hârom hônapon ât, mint Distinguished
Guest Professer, a floridai Tampâban, South Florida orvos-
tudomânyi egyetemén, két hônapon ât, mint Visiting Profes
ser, az angliai Oxford egyetemén, eurôpai elôadôi kôrûtjân
pedig Pârizsban, Heidelbergben és Budapesten adott elô.
Szeptember elején a 7. eurôpai immunolôgus kongresszuson
elnôkôlt és adott elô.

Nyirddi-Szabô Imre (Santa Monica, CA) "Az utolsô
brigadéros" cîmû, béri Balogh Adâmrôl szôlô kônyvét ren-
dezte véglegesen sajtô alâ. Befejezte a m. kir. Légierôkrôl
készitett tanulmânyât. Cikkeket irt és elôadâst tartott. A Szent
Lâszlô Târsasâg és Rend lovagjâvâ avattâk.



Olâh Ldszlô (Sarasota, FL) befejezte "Kelet, az ezrarcû
ôriâs" cîmû kônyvét, amely tôbb mint 500 oldalra terjed
rengeteg eredeti felvétellel. Tâvol-Keleten tôltôtt 7 év meg-
figyelései alapjân készûlt s a Vôrôsvâry-féle kônyvkiadônâl
jelenik meg.

Ormayjôzsefné (Toronto, Ont., Kanada) alkalmi cikkeket
îrt helyi lapokba, a torontôi 'credit'-es magyar kôzépiskolai
érettségire elôkészitô tanfolyamot vezette s "A Gyurkovits-
lânyok" elôadâsânak megrendezésével aratott sikert.

Petry Béla (Maitland, FL) kônyvcîmlapokat, illusztrâciô-
kat, diszoklevelet, meghîvôkat, csalâdi cîmereket és 35 'ex
libris'-t festett, egy amerikai és bârom kûlfôldi kiâllîtâson
mutattâk be mûveit, egy kétnyelvû portugâl mûvészeti folyô-
irat pedig a magyar népmûvészetnek a grafikâban alkalma-
zott diszîtô elemeirôl szôlô tanulmâny megîrâsâra kérte fel.

Pôta Jôzsef (Silver Spring, MD) "front panel for refrig-
erator or similar article" elôâllîtâsâra ûjabb szabadalmat
nyert. Ezt megelôzôen "plastic sheet material for surfacing
a wall panel or similar article" elôâllîtâsât szabadalmaztâk
részére.

Puky Pâl (San Cristobal, Venezuela) a 'Rotary Interna
tional' keretében az ifjûsâgi csere legfôbb irânyîtôja. Leg-
utôbb Caracasban kerûleti konferenciân elnôkôlt, amelyen
35 orszâgbôl 1200-an vettek részt s a kiilônbôzô orszâgokbôl
kikuldôtt két spanyolul és 2 angolul beszélô hôlgyhôz intézett
az ifjûsâgi cserével kapcsolatos kérdéseket.

Rdkos Raymund (Vatikân) 'Kelemen Didâk mûveibôl'
cimmel Rômâban 289 oldalas kônyvet adott ki. A kôzôlt
szemelvényeket is ô vâlogatta ki.

Ruttkay Arnold (Brighton-le-Sands, NSW, Ausztrâlia)
Ausztrâlia tôbb vârosâban irodalmi esteket tartott, Sydney-
ben az âllami etnik râdiô âllandô munkatârsa volt. Irâsait tôbb

helyi és szâmos tengerentûli lap kôzôlte.

Saâry Éva (Lugano, Svâjc) "Hol volt, bol nem volt" cîmû
kônyve a mûncheni Griff kiadô gondozâsâban jelent meg. 46
cikket, verset, kônyvismertetést îrt és kôzôlt kiilônbôzô nyu-
gati lapokban és folyôiratokban. Szerkesztette a Gesta Hun-
garorum mâsodik kôtetét, amely a magyar tôrténelem
Mohâcstôl a kiegyezésig tartô szakaszât ôleli fel. Képeit tôbb
helyen âllîtotta ki. Ausztriâban, Németorszâgban és Svâjcban



irodalmi estéket tartott. Sajtô alâ rendezte Kôlley Gyôrgy
"Értetek és miattatok" cîmû ônéletrajzât. Mint a Svâjci
Magyar Irodalmi és Képzômûvészeti Kôr einôke, Luganôban
tanulmânyi konferenciât szervezett.

Sândor Andrds (Somerset, NJ) az AMOSz orszâgos isko-
labizottsâgânak elnôkeként fejtett ki jôvôt épîtô és magyar-
sâgot mentô, értékes tevékenységet.

SomogyiFerenc (Cleveland, OH) tôbb tanulmânyt, szâmos
cikket îrt, az ûj magyar irodalom tôrténetérôl elôadâssoro-
zatot tartott, ûnnepi megemiékezéseket és râdiôbeszédeket
mondott. A Szent Lâszlô Târsasâg és Rend érdemkereszttel
tûntette ki, a Magyar Cserkész Szôvetség nagytanâcsa pedig
"az ifjûsâg nevelése és a cserkészmozgalom tâmogatâsa
érdekében kifejtett értékes tevékenységéért, érdemeinek
elismeréséûl" tagjai sorâba hîvta meg.

Somogyi F. Lél (Chardon, OH) tôbb cikket és nagyobb
tôrténeti tanulmânyt îrt, tovâbb szerkesztette a Hungarian
Insights cîmû idôszaki lapot és az ASM clevelandi havi folyô-
iratât. 'Director of Marketing' rangban a Chi Corporation
alkalmazottja lett. Az 'Association of Systems Management'
clevelandi tagozata 'president-elect'-té vâlasztotta.

Szabô Pâl (Schwanenstadt, NY-Németorszâg) az Inter
national Society for Neurochemistry 10. nemzetkôzi kon-
gresszusân a vegetatîv idegrendszerrel kapcsolatos kîsérleti
megfigyeléseirôl tartott elôadâst az olaszorszâgi Riva del Carda
vârosâban. Életrajzi adatait az osztrâk és a nemzetkôzi "Who's
Who" kôzôlte. Az "International Biographical Association"
tagjâvâ vâlasztotta.

Szabô Magda (Oakland, CA) megzenésîtette Négyesy Irén
"Ezt kell ma tenni, emberek" és Kônnyu Lâszlô "Ének Mind-
szentyrôl" cîmû kôlteményét. A San Franciscô-i Szent Istvân
hâzban "A magyar zene tôrténete a III. szâzadtôl nâpjaink-
ig" cîmmel és hangszalagrôl kôzvetîtett zenekîsérettel elôadâst
tartott. Szerzeményeibôl sajât zongora- vagy orgonajâtékâval
tôbbet hangszalagra vett.

Szebehely Gyôzô (Austin, TX) szerkesztésében jelent meg
a NATO Advanced Study Institute "Stability of the Solar
System and its Minor Natural and Artificial Bodies" cîmû

kiadvânya. A "Dynamical Astronomy" mâsodik kôtetének
(Austin, TX, University of Texas) târsszerkesztôje volt.



Tovâbbi hét kôzlemény kôzûl ôtnek szerkesztôje, egynek târs-
szerkesztôje, egynek pedig târsszerzôje volt. Kûlônbôzô tudo-
mânyos intézetekben 16 kûlôn szakelôadâst tartott (kôzû-
lûk kettôt az indiai Delhiben). Kitûntetésként a 'Richard B.
Curran Centennial' mérnôki tanszékre nevezték ki s életraj-
zât két "Who's Who" kôzôlte.

Széll Tamâs (Tenafly, NY) "Course Development Manual
in Chemistry" cîmû mûve hivatalos kiadâsban jelent meg. A
kémiai oktatâssal foglaikozô orszâgos kongresszuson "Com-
parison of Some Schools around the World" cimmel elôadâst
tartott. Két tanâri tovâbbképzô tanfolyamon — Dallasban
és New Yorkban — elôadôként szerepelt.

Szendrey Tamâs (Erie, PA) két ônâllô, tudomânyos ta-
nulmânyt irt, az "Education on the Square; The Story of
Gannon University" cîmû mû târsszerzôje és târsszerkesztôje.
Clementis Zâhony Botonddal egyûtt sajtô alâ rendezte Hôman
Bâiint "Osemberek, ôsmagyarok" cîmû (posthumus) mûvét
és felkérésre két elôadâst tartott (egyiket a Duquesne History
Forumon, a mâsikat az Oberlin Collège konferenciâjân).

Szent-IvdnyJôzsef (Athelstone, S.A., Ausztrâlia) a pâpua-
ûjguineai âllam megbîzâsâbôl 1700 kârtékony rovarfajtârôl
szôlô, tôbb mint 900 oldalas, tudomânyos munkân dolgozott.
Megkapta az Order of Australia rendjelét, amely neve utân
az A.M. rôvidîtés hasznâlatâra jogosîtja, az MHBK koszorûs
jelvényével tûntette ki, a honolului Bernice P. Bishop Muséum
ûjabb hârom évre th. munkatârsâvâ, a South Australian
Muséum pedig ugyancsak hârom évre th. kutatôjâvâ nevezte
ki. A Pacifie Science Association-nek (Honolulu, HI) ôrôkôs
tagja lett.

Szinay Andrds (Towson, MD) a "Dressage and Ct" cîmû
(lovaglâsi) szaklapban hârom tanulmânyât kôzôlte. A "Horse-
play Magazine" képekkel illusztrâlt, tôbb oldalas cikket îrt
rôla. A nemzeti lovas szôvetség két orszâgos dîjlovaglô baj-
noksâgân kinevezett bîrô volt. A "Horseman of the Year"
cîmet csak igen kis szavazatkûlônbség miatt nem nyerte el.

Szirmai Endre (Stuttgart, Ny-Németorszâg) tôbb nyel-
ven kôzôlte orvostudomânyi tanulmânyait és irodalmi alko-
tâsait. Szâmos kongresszusi kôtetnek volt fôszerkesztôje, târs
szerkesztôje s tôbb kôtetben kôzzétett elôadâs (tanulmâny)
szerzôje. Tudomânyos és irodalmi munkâssâgât kûlônbôzô
orszâgokban méltattâk. Tôbb egyetem és nemzetkôzi târsasâg



hivta meg. Jelenleg "Zeichnerische Biographie der Erinne-
rungen" cimû mûvének negyedik kôtetén dolgozik.

Tarjdn Rôzsa (Bées, Ausztria) "Szô és kép" elnevezésû
bâbjâtékâval egyre tôbb sikert ér ci. Magyar egyesûletek is
érdeklôdnek irânta.

Tdlas Ernô (Stockholm, Svédorszâg) nemcsak a svéd kir.
operahâzban, hanem Munster, Hannover, Salzburg hang-
versenypôdiumain szerepelt, szâmos vâros râdiô- és tv-adâ-
sâban is fellépett.

Tôttôsy Emô (Brûsszel, Belgium) "Téboly" cîmû kônyvével
aratott vilâgsikert. A mû "Les Fous" cîmû francia vâltozatât
az "Arts et Lettres de France" ezûst éremmel tûntette ki.

Tuba Istvdn (Pittsburgh, PA) az elnôkletével mûkôdô
"Technology Transfer International" és a "Design Technology
Incorporated" ûtjân végzett folytatôlagosan igen figyelemre
méltô és eredményes munkât.

Vadnay Zsuzsa (Locarno, Svâjc) ûjsâgîrôi tevékenységét
folytatta. Cikkei, tudôsîtâsai és tanulmânyai nyugati magyar
lapokban, folyôiratokban jelentek meg vagy a Szabad Eurôpa
Râdiôban hangzottak el. Bernben, Luzernben és Zûrichben
irodalmi elôadâst is tartott.

Valentin Béla (Hawthorn, Vie., Ausztrâlia) hârom nagy
olajfestményt alkotott. Kôzûlûk az egyik (Erdei tânc) figurâlis
kompozîciô, a mâsik (Poinsettiâk) virâgcsendélet, a harma-
dik pedig (Trôpusi tâj) tâjkép. Mûértékeket jelentô olajfest-
ményeket restaurait és Szent Lâszlô mellszobrânak megal-
kotâsâhoz kezdett. A Magyar Élet hasâbjain két cikke jelent
meg és befejezte "A magyar népet irtô tôrténelmi események
hiteles adatai ezeréves tôrténelmûnkben" cîmû kéziratât.

Valentin Ôdôn (Hawthorn, Vie., Ausztrâlia) két olaj-
festményét (tâjképét) âllîtotta ki Clevelandben, komoly mû-
értéket jelentô olaj- és vîzfestményeket, grafikai munkât,
szobrot, kerâmiai és porcelân târgyakat restaurâlt, mûkri-
tikus, képzômûvészeti szaktanâcsadâst végzett, kerâmiai res-
taurâlâsi eljârâst tanîtott, tâjképeket festett és tôbb szakcikket
îrt.

Varga Ferenc (Delray Beach, EL) két 8 lâb magassâgû
bronz szobra kôzûl az egyiket (Marquis de Lafayette) Fayett-
ville-ben (NC-ban), a mâsikat (Patrick Henry) Washington-
ban (DC-ben) âllîtottâk fel. IL Jânos Pâl pâpa életnagysâgû
bronz portréja a vatikâni gyûjtemény részére készûlt.



Varga Sândor (Cleveland, OH) a clevelandi Magyar Târ-
sasâg fôdtkâraként és az Arpâd Szôvetség fôszéktartôjaként
fejtett ki az Ârpâd Akadémia szempontjâbôl is értékes tevé-
kenységet. Szâmos zenemûvészeti bemutatôt tartott és bûcsûz-
tatô beszédeket mondott.

Varsdnyi Gyula (Para Hills, S.A.. Ausztrâlia) "Regionalism
in Practice" cîmû hosszabb tanulmânya — "The Ethnopro-
tective Rôle ôf the Semi-Autonomous County System of
Historié Hungary" alcimmel — a "Revue de Droit Interna
tional de Sciences Diplomatiques et Politiques" 63. kôte-
tében jelent meg. Tôbb magyar lap és folyôirat folytatâsok-
ban kôzôlte.

Vatai Ldszlô (Toronto, Ont., Kanada) két kônyvet je-
lentetett meg. Az "Âtszmezett térkép"-et, amely bét ônâllô
tanulmânyt tartalmaz, maga îrta. A "Jelenkori magyar tôr-
ténelmi dokumentumok" cîmû gyûjteménybôl az egyik ta-
nulmânynak ô a szerzôje.

Zdhony Jôzsef (Westlake, OH) a Szent Lâszlô Târsasâg
és Rend amerikai (U.S.A.) tôrzs-széktartôja lett.

Ûj tagok meghivdsa

Kimagaslô értékû, kôzismert alkotô tevékenysége vagy az
Arpâd-pâlyâzatokon éremmel kitûntetett mûve alapjân az
Igazgatô Tanâcs javaslatâra az Arpâd Akadémia vezetôinek
értekezlete kôzgyûlési hatârozat erejével — de a meghîvâs
îrâsbeli elfogadâsâtôl feltételezetten — az Ârpâd Akadémia
illetékes fôosztâlya keretében rendes taggâ vâlasztotta:

Ambrôzy Anna (East Brighton, Vie., Ausztrâlia) szocio-
lôgust,

Biringer Pdl dr. (Toronto, Ont., Kanada) mérnôk egye-
temi tanârt,

Borbds Kdroly (Toronto, Ont., Kanada) adatgyûjtô
kutatôt,

vitéz Bôcsay Zoltdn (Rocky River, OH) tôrténészt,
D'Andrey Gabriella (Silver Spring, MD) énekmûvészt,
Demecs Dezsô dr. (Pine Bluff, AR) egyetemi tanârt,
Domonkos Mïkô Mdrïa (Toronto, Ont., Kanada) irôt,
ft. Fûzér Julidn, O.F.M. (Détroit, MI) hittudomânyi

szakîrôt,
Haldszi Ldszlô (Livonia, MI) énekmûvészt.



Hetyey Sdndor (Melbourne, Ausztrâlia) szakîrôt,
Machânné Bîrô Anna (Philadelphia, PA) szîn- és elôadô-

mûvészt, a Magyar Nemzeti Szînhâz volt tagjât,

ft. Miskolczy Kdlmdn, Seh. P. (ir.(Trenton, NJ) plébânost,
îrôt és kôltôt

PénzesJdnos (Sydney, Ausztrâlia) szakîrôt,
Rédey Gyôrgy (Englewood, NJ) mérnôkôt,
Szent-Ivdny Jôzsef dr. (Athelstone, S.A., Ausztrâlia)

entomolôgust és zoolôgust,
Tdlas Ernô (Stockholm, Svédorszâg) operaénekest, a

stockholmi kir. operahâz tagjât.
3

A XX. éxn (jubileumi) kôzgyûlés

Az Ârpâd Akadémia XX. évi Gubileumi) kôzgyûlését
(osztâlyainak egyûttes ûlését) 1985 december 1-én délelôtt
10 ôra utân Flôridn Tibor elnôk nyitotta meg. Ùdvôzôlte a
jelenlevôket, majd bejelentette, hogy az elôzô nap délutân-
jân az Ârpâd Akadémia vezetôi értekezletet tartott, amelyen
a rendes évi kôzgyûléseken szokâsos székfoglalô s mâs elô-
adâsokat is megtartottâk, Somogyi Ferenc fôtitkâr beszâ-
molt a mûlt évi tevékenységrôl, a tagok egyéni mûkôdésé-
nek eredményeirôl és javaslatot tett ûj tagok megvâlasztâ-
sâra. A vezetôi értekezleten hozott hatârozatok a kôzgyûlés
hatârozataiként érvényesûlnek. Ezt kôvetôen ûnnepi meg-
nyitôjât mondta el.

Flôridn Tzôor (New Milford, CT):

KÔSZÔNET ÉS HITVALLÂS

Azt, hogy ma az Arpâd Akadémia 20 éves fennâllâsât
ûnnepelhetjûk, két tényezônek kôszônhetjûk. Az egyik, hogy
egy kora ifjûsâgâtôl nemzeti szellemmel âtitatott ember âllt
môgôtte. Olyan ember, aki egyûttal a legfâradhatatlanabb
szervezô is. Isten éltesse dr. Nddas Jdnost, dr. Nâdas Rôzsdt,
és dr. Somogyi Ferencet, aki az Arpâd Akadémia 20 éves
tevékenységének tôrténetét és adatait ôrôkitette meg mara-
dandôan egy 442 oldalas kônyvben. Tisztelettel emlékezûnk
meg kitûnô segltôtârsaikrôl is és âldozatos munkâjukat és
hitûket adô volt elnôkeinkrôl. Hâlânkat és kôszônetûnket

tolmâcsolom nekik és kivâlô eredményeket felmutatô tag-
târsainknak, akik nélkûl nem érhettûk volna meg a 20. év-
fordulôt.
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Nem feledkezhetûnk meg azonban a siker mâsodik ténye-
zôjérôl sem. Az Egyesûlt Allamokban Cleveland az egyetlen
vâros, ahol nemcsak az alapîtâsboz szùkséges lelkesedést ta-
lâljuk meg, hanem a lehetôséget is arra, bogy fenn lehessen
tartani egy tudomânyos intézményt.

Ez az ûnnep azonban nemcsak a visszatekintésre ad al-
kalmat, hanem arra is, bogy tisztân lâssuk a jelent, amiben
élunk és éles szemmel tekintsûnk a rânk vârô jôvôbe.

Ûgy rémlik elôttem, bogy az egész nyugati kultûra ha-
nyatlâsânak korszakât éljûk. Nagy biba lenne, ha mi, ma-
gyarok is alâmeriilnénk a hanyatlôkkal. Éppen ilyen korszak-
ban kell megmutatnunk, bogy a reklâmok, rekordok és az
eltômegesedés idején az Arpâd Akadémia és annak kivâlô
tagjai kifogyhatatlan turelemmel és bâtorsâggal a minôség
és a szellem tiszteletét és elsôbbrendûségét hirdetik az anyag
fôlôtt.

Vissza kell térnûnk a szellemhez, amely egyetlen mene-
dékûnk, elvehetetlen értékûnk. Vissza kell âllîtanunk a mi
nôség tiszteletét a vâsâri és a selejtes helyett. Reklâm helyett
kritikât kell adnunk, propaganda helyett mûvészetet, szônoki
formâk helyett a kendôzetlen igazsâgot, beleegyezés és meg-
alkuvâs helyett hatârozott âllâsfoglalâst, szerep helyett hiva-
tâst, program helyett életet, kenyeret és szabadsâgot. Vissza
kell szereznûnk a szônak nemcsak bitelét, hanem értékét és
sûlyât is, bogy ûgy tekintsenek râ, mint legnagyobb eligazi-
tônkra itteni életûnkben.

Legerôsebb fegyverûnk — anyanyelvûnkôn kîvûl — a
lélek, a szellem, és a minôség, mellyel nemcsak kifelé véde-
kezhetûnk, hanem befelé is azokkal szemben, akiket a beteg
kor magâval sodort. Velûk tarthatjuk fônn ônmagunkat mâs
népek kôzôtt. Semmi mâsra nem bivatkozbatunk, csak ezekre;
semmi mâsra nem épîthetunk, csak arra a szellemre, amelyet
magunkkal hoztunk hazânkbôl, a megtiport Erdélybôl és
mâs nemzeteknek adott terûleteinkrôl, s amelyek fâklya-
hordozôi igyeksziink lenni idekint is.

Mélységesen hivô vagyok, ezért — mielôtt âtadnâm a
szôt Akadémiânk volt elnôkének, Fûry Lajos tisztelt barâtom-
nak, bogy elmondja ûnnepi beszédét befejezésûl még arrôl
szeretnék vallomâst tenni, bogy biszek az Ârpâd Akadémia
jôvôjében. Tudom, bogy minden munkâja nemcsak a tudâs
és a minôség szolgâlata, hanem nemzetûnké is! Kérem Istent,



•» i.

Balrôljobbra: NddasJdnos dr. és Flôrtdn Tibor. Makk Inirefelvétele.

hogy ez a szolgâlat sohase legyen nekûnk âldozat, hanem
âldott kôtelesség, amelyért a jutalmat nemcsak mi nyerjûk,
hanem a magyarsâg is, mert végre felmutathatja râgalmak-
tôl megtisztitott arcât a kiilfôld elôtt és bizonysâgot tehet ar-
rôl, hogy nemzetûnk az emberiség haladâsâhoz is hozzâjârul.

Fûry Lajos dr. (Sarasota, FL):

UNNEPI MEGEMLÉKEZÉS

— kivonatosan —

Idôben is, térben is nagy a tâvolsâg azôta, hogy utoljâra
voltam az Ârpâd Akadémia ûlésén. Amikor dr. Nddas Jdnos
a mostani jubilâris kôzgyûlésre meghivott, a sok nehézség
ellenére is vâllakoztam râ, hogy eljôvôk. Arra gondoltam,
hogy dr. Nddas Jdnos és dr. Somogyi Ferenc az elmûlt 20
esztendôn ât mennyit fâradozott, szabad idejébôl mennyit
âldozott azért, hogy a magyar nyelv és kultûra ne csak kôz-
tûnk maradjon meg az emigrâciôban, hanem azt az utânunk
kôvetkezô nemzedéknek is âtadhassuk. A késôbbi nemzedék

kutatôja sohasem vetheti szemiinkre, hogy ez az emigrâciô
csak élte a szabad vilâg jôlétének minden lehetôségét. Ha



semmi mâst nem tett volna ez a két ember, mint azt, hogy
itt Clevelandben megalapozta és megszervezte a szétszôrt
magyarsâg évenkénti talâlkozôjât — most immâr huszon-
ôtôdszôr — és életre hîvta a magyar kultûra ôreként az Ârpâd
Akadémiât, amely szabad fôldôn ma immâr huszadik évi
rendes kôzgyûlésére gyûlt ôssze: akkor is beirta volna nevét
az emigrdciôs magyarsdg emlékkonyvébe.

Félretettûnk minden mâs gondot, lekûzdôttûnk minden
nehézséget s eljôttûnk, mert csak a magyarok Istene tudja,
még hânyszor jôhetiink ôssze, lâthatjuk egymâst, szorlthat-
juk meg egymâs kezét. Egy azonban bizonyos: nem fârad-
tunk el a magyar ûgyekben és amîg éltet bennûnket a
Teremtô, addig nem szûnûnk meg a magyarsâg kultûrâjâ-
ért, magyar fajtânk szabadsâgâért dolgozni. A magyar ûgyek
intézésében nem vagyunk nyugdîjasok, nem lehetiink
tâvoli szemlélôk.ha Nddas Jdnos, Somogyi Ferenc, Flôridn
Tibor és a tôbbi, velem egykorû vagy csak néhâny éwel akâr
elôttem, akâr môgôttem jârô kortârsunk feladatokat rô rânk.
Ezeket a feladatokat vâllalnunk kell, hogy a magyar iigyet
tovâbb vigyiik és âpoljuk mindhalâlig.

Az 1961 november 24 és 26 kôzôtt megrendezett elsô
Magyar Talâlkozôn dr. Béldy Béla azt mondta; ha a Talâl-
kozô csupân ûjabb egyesûlet alapîtâsânak kîsérlete lett volna,
elmerûlt volna a kôzépszerûség homâlyâban, mint annyi
mâs egyesûleti prôbâlkozâs. Ugyanakkor vetette fel dr.
Somogyi Ferenc "A magyarsâg kulturâlis szerepe az emig-
râciôban" cîmû elôadâsâban — azt a kérdést: "Érdemes-e
magyamak maradni?" Ez az elôadâs készîtette elô és vetette
meg alapjât annak az elhatârozâsnak, amellyel 1966 mâr-
cius 15-én, a magyar szabadsâg hagyomânyos ûnnepén a
Magyar Târsasâg életre hîvta az Ârpâd Akadémiât. Ezen
az alakulô gyûlésen mondta dr. Nddas Jdnos: Adja Isten,
hogy azok a nemes elgondolâsok, amelyekkel az Arpâd
Akadémiât ûtjâra indîtottuk, valôban az eszmék ûtjân, testvéri
egyiittérzéssel és barâti szeretettel a magyarsâg érdekében
maradéktalanul megvalôsulhassanak.

Irôtârsam, dr. Eszterhds Istvdn csak a XXII. Magyar
Talâlkozôn mondta el azokat a gondolatokat, amelyek pedig
az Arpâd Akadémia programjâba illenek. Csoôri Sdndort
idézte: "Makacsul hiszem, hogy a nemzeti tudat dpoldsa nem
lehet soha, semmiféle politikai taktika dldozata". Aztân ki-



jelentette, hogy "A szabad fôldôn élô magyarsâg, a szâm-
ûzôttek nemzetdga, sûrgetô szûkségszerûségnek tartja, idô-
szerû és fontos kôtelességének tekinti annak deklardlâsât,
hogy a széttêpett magyar nép felett — hatdrokat, ôcednokat
dthidalô — egység él és alkot: a magyar nép ezeresztendôs
szelleme". (A XXII. MTk., 29. oldal).

Otthon elhallgatjâk, meg sem emlitik, hogy a szabad
fôldôn van magyar kultûra és irodalom. Pomogdts, az otthon
élô 'nagy' irodalmâr, néhâny éwel ezelôtt kiadott irodalom-
tôrténetében a nyugati magyar trôk kôzûl csak azokat em-
litette meg, akik fôldalatti mozgalmakhan hôskôdtek, Horthyt
és a két hâborû kôzti Magyarorszâgot gyalâztâk. Amikor azt
kérdezték tôle amerikai kôrûtjân, miért nem vette be az egye-
temes magyar irodalomtôrténetbe azokat a nyugati irôkat,
akiknek legalâbb 30-40 kôtete és sok mâs îrâsa jelent meg ma-
gyarul és irodalmi szînvonalon, egyszerûen azt vâlaszolta:
"sajnâlom, de nem is hallottam ezekrôl". Feltételezhetô ez egy
irodalomtôrténészrôl?

Sokan vannak, akik hazajârnak és otthon a mi nevûnk-
ben is nyilatkoznak, amikor pedig visszajônnek, vezércikke-
ket îrnak arrôl, milyen nagy ôrômmel fogadnânak bennûn-
ket ottbon. De irâsaink, kônyveink nem Idvânatosak!

Amikor az Ârpâd Akadémia mai dîszkôzgyûlésén, mint
annak egyik volt elnôke, kôszônetet mondok mindazoknak,
akik megvalôsîtottâk és évrôl évre tovâbb vitték annak nemes
és az egyetemes magyarsâg szempontjâbôl is feltétlenûl ér-
tékes tôrekvéseit, az Ârpâd Akadémia vezetôinek és minden
tagjânak tovâbbi jô munkât és jô egészséget kivânok, hogy
a magyar nép érdekében végzett munkdjukat — a magyarok
Istenének bôséges dlddsdval — eredményesen folytathassdk!

Somogyi Ferenc dr. (Cleveland, OH):

HÛSZ ÉV

Az Arpdd Akadémia: kimagaslô értékû szellemi alkotdsok
szerzôinek testûlete. Ezt a testiiletet — a clevelandi Magyar
Târsasâg 1952 ôta, majd a Magyar Talâlkozôk I96I ôta
évenként meghirdetett tudomânyos, irodalmi és mûvészeti
Arpâd-pâlyâzatain elsô, mâsodik vagy harmadik dîjat, arany,
ezûst vagy bronz Arpâd-érmeket nyert — kivâlô tudôsok,
irôk vagy mûvészek bevonâsâval 20 éwel ezelôtt alapltottuk.



Célunk a magyar szellem kimagaslô értékû alkotâsainak és
azok szerzôinek felkutatâsa, nyilvântartâsa, értékelése volt.
Feladatunkul a magyar szellem alkotô kedvének ébrentartâsât
és fokozâsât tekintettùk.

Az Ârpâd Akadémia tagjainak szâma két évtizeden ât
466-ra emelkedett. Kôzûlûk ma 343 él és a vilâg legkûlôn-
bôzôbb sarkaiban mûkôdik, de a 123 elhunyt szelleme is
velûnk van és veliink marad az egész vilâgon. 16 ôrôkôs
tiszteletbeli tagunk sorâbôl 11 jobb hazâba kôltôzôtt, alko-
tâsa révén azonban mindegyikûk neve a magyar tudomâny,
irodalom és mûvészet halhatatlanjai kôzt ragyog.

A tagok kôzûl 117 arany, 66 ezûst, 44 pedig bronz Ârpâd-
érmet nyert, 11 az év magyarja, 4 pedig az év magyar csa-
lâdfôje lett.

Az Ârpâd Akadémia 2 rendkivûli dîsz- és 20 évi rendes
kôzgyûlést tartott. Az utôbbin 106 székfoglalô vagy mâs ter-
mészetû elôadâs hangzott el. Ezeket a 19 akadémiai évkônyv
kôzôlte. Az évkônyvekben jelentek meg az elnôki megnyitôk
és a fôtitkâri jelentések (az utôbbiak a tagok egyéni mûkô-
désének rôvid ismertetésével egyûtt). Az Igazgatô Tanâcs 47
îzben ûlt ôssze. Az orvos- és mérnôktudomânyi, valamint
az orientalisztikai osztâly évente kûlôn megbeszélést és elô-
adâssorozatot is rendezett.

A jubileumi kôzgyûlésen ma hdldt adunk Istennek, hogy
kegyelmével a szabad fôldôn élô magyar tudôsok, îrôk és
mûvészek hivatâsrendi ôsszefogâsât, eredményes munkâjât
lehetôvé tette; kegyelettel tisztelgûnk (félpercnyi felâllâssal)
azok elôtt, akik az ôrôkkévalôsâg mesgyéjét elôttûnk lépték
ât. Kôszônetet mondunk az élôknek, akik a vilâg minden
tâjân szétszôrtan is egységes akarattal nôvelték s a jôvôben
is fokozzâk a magyar tudôs, îrô és mûvész jô hirnevét, a ke-
resztény, nemzeti szellem kivâlôsâgât és magyarsâgnnk al
kotô erejét.

Ezt a kôszônetet kûlôn is tolmâcsolom azoknak, akiket
személy szerint is bemutathatok. Jelen van;

Dabas Rezsô, Demecs Dezsô, Fazakas Ferenc, Fényes
Mdria, Flôridn Tibor, Fûry Lajos, Gyallay-Pap Domokos,
Gyimesi Gyula, Horvdth Ldszlô, Keviczky Kdlmdn, Kostya
Sdndor, Kosztolnyik Zoltdn, Kûr Csaba, Kolozsi Sdndor,
Kônnyû Ldszlô, Lux Andrds, Makk Jmre, Nagy Gyôrgy,



Nâdas Jdnos, Nddas Rôzsa, NeszlényïJudit, Németh Gyula,
Ormay Jôzsefné, Orsolya Jôzsef, Pulvdri Kdroly, Ruttkay
Arnold, Somogyi Ferenc, SomogyiLél ésSzabô Magda.

X

F
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Az Arpdd Akadémia elnôksége balrôljobbra;
Somogyi Ferenc dr. fôtitkdr, NddasJdnos dr., az Igazgatô Tandcs elnôke,

Flôridn Tibor elnôk.

Nddas Jdnos dr. (Cleveland, OH):

ZAROSZO

Mint az Ârpâd Akadémia Igazgatô Tanâcsânak elnôke,
szinte kôtelességszerûen szeretnék râmutatni a kùlfôldi ma
gyar tudôsok, irôk és mûvészek Ârpâd Akadémiâjânak elsôd-
leges céljâra, igazi jelentôségére és az egyetemes magyarsâg
szempontjâbôl felbecsiilhetetlen értékére.

Amikor az Arpâd Akadémiât hûsz éwel ezelôtt életre
hîvtuk, tulajdonképpen az volt a célunk, hogy a magyar
szellemi alkotâsok Magyarorszâg hatârain kiviil, tehât ide-
genben is elismert kivâlôsâgait mintegy hivatâsrendi szer-
vezetbe tômôritsûk. Elhatârozâsunkat évekig tartô megbe-
szélések érlelték meg. Szeretnénk hangsûlyozni, hogy ezek a
megbeszélések a clevelandi Magyar Târsasâgon belûl, de
minden mâs irânyû tôrekvéstôl teljesen fûggetlenul, ônâllôan



folytak; nem az 1961-ben kezdôdô Magyar Talâlkozôk
eredményeként, hanem azokkal pârhuzamosan, a Magyar
Târsasâg eredeti kezdeményezése alapjân tôrténtek.

A tudomânyos, irodalmi és mûvészeti Ârpâd-pâlyâzatok
évente tôrténô meghirdetését a Magyar Talâlkozô a Magyar
Târsasâgtôl vette ât. 1966-ig 28 arany, 13 ezûst és 4 bronz
Arpâd-érmet adott ki. Ekkor meriilt fel az a gondolât, miért
ne lehetne az immâr ôtôdik éve nagy erkôlcsi sikerrel jârô
Ârpâd-pâlyâzatok Arpâd-érmekkel kitûntetett nyerteseinek
tudomânyos, irodalmi és mûvészeti akadémiâjât megszervezni.
A dôntô hatârozatot 1965 december 19-én a Magyar Târ
sasâg vâlasztmânya hozta meg, amely nemcsak az Arpâd
Akadémia megalakîtâsât mondta ki egyhangûlag, hanem azt
is, hogy az Arpâd Akadémia tagjai egyben a Magyar Târ
sasâg ôrôkôs tiszteletbeli tagjai lesznek.

Az Arpâd Akadémia ugyrendje, amelyet kûlôn kikûldôtt
bizottsâg behatô tanâcskozâsainak eredményeként Somogyi
Ferenc dr. fôtitkâr fogalmazott, célul a magyar szellem ki-
magaslô értékû alkotâsainak és azok szerzôinek felkutatâsât
tûzte ki. A tagsâg megszerzése meghivdssal és kôzgyûlési ha-
târozattal tôrténhetik. A meghivâs minden esetben tudomâ
nyos, irodalmi vagy mûvészeti tevékenység elismerése. Az
Akadémia igazi jelentôsége ebben rejlik.

Allitâsunk igazolâsaként legyen szabad néhâny kôzismert
nagy nevet idéznûnk: ft. Bâton Jôzsef dr. piarista, a kivâlô
cserkész, Dâlnoki Veress Lajos szkv. vezérezredes, Eckhardt
Tibor dr. volt kôvet és meghatalmazott miniszter, Gdbor Aron
dr. irô, Hajmdssy Ilona szînmûvész, Kardos Talbot Béla dr.
kôzgazdâsz, Kisbarnaki Farkas Ferenc szkv. vezérezredes,
ft. Kôtai Zoltdn dr. laptulajdonos fôszerkesztô és kônyvkiadô,
Kôszegi Farkas Istvdn irô, Laurisin Lajos dr. operaénekes,
Macartney C. Aylmer dr. angol tôrténész, Magyarossy Sdndor
szkv. vezérezredes, ft. Mécs Ldszlô premontrei kanonok, a
kivâlô kôltô, Mindszentyfôzsefhrhovos, Magyarorszâg herceg-
prîmâsa, Nehéz Ferenc îrô, Oldh Gyôrgy kôzîrô, Pongrdcz
Istvdn hegedûmûvész, Selye Jdnos dr., a vilâghirû tudôs or-
vos, Szitnyai Zoltdn, a neves îrô, nt. Vasvdri Ôdôn tôrténet-
îrô, Vaszary Gdbor, a vilâghîrû îrô és festômûvész, Vdrady
Imre dr. olasz-magyar irodalomtôrténész, Zddor Jenô dr.
zeneszerzô karnagy.

Ezek a nevek 107 elhunyt tagtârsunk kôzûl kiragadott
példâk csupân, amelyeket az élôk szâzaival folytathatnânk.



E helyett hadd emlitsûk még meg négy volt elnôkûnket:
ft. Gabriel Asztrik dr. premontrei kanonokot, az amerikai
Notre Dame egyetem Kôzépkori Tôrténeti Intézetének volt
igazgatôjât, aki 1966-tôI 1968-ig, az elhunyt Szâsz Bêla dr.
kinevezett egyetemi ny. rendes tanârt és tôrténészt, aki 1968-
tôl 1970-ig, Fûry Lajos dr. îrôt, aki 1970-tôl 1973-ig, vala-
mint az ugyancsak elhunyt fôtiszteletû Béky Zoltân dr. re
formatas pûspôkôt, az Amerikai Magyar Szôvetség és az Ame
rikai Magyar Reformatas Egyesûlet elnôkét, aki 1973-tôl
1978-ig âllt Akadémiânk élén s jelenlegi elnôkiinkhôz, Flôriân
Tibor kivâlô kôltôhôz és kôzîrôhoz hasonlôan a legteljesebb
ônzetlenséggel és fennkôlt bivatâsânak megfelelôen mindent
elkôvetett, bogy Akadémiânk igazi jelentôségét magatar-
tâsâval, megnyilatkozâsaival méltôképpen bangsûlyozza.

Meggyôzôdésûnk, bogy a magyar tadôsok, îrôk és mûvészek
Ârpâd Akadémiâja (Tbe Ârpâd Academy of Hangarian
Scientists, Writers, and Artists Abroad) bûszéves mûkôdésével
az egyetemes magyarsâg szempontjâbôl is felbecsûlbetetlen
értékû mankât végzett s ezt az értékes mankât a magyar és
magyar szârmazâsû fiatal, tebetséges tadôsok, irôk és mû
vészek ôntadatos alkotô tevékenysége a nagy elôdôk szelle-
mében tovâbbra is folytatjâk, szebb magyar jôvônk remé-
nyét fokozzâk és tartôsan biztosîtjâk.

"Macte nova virtute, sic itur ad astra!"

AZ ârpAd akadémia tagjai lettek

1. 1966-tôl 1980-ig azok, akiket Az Ârpdd Akadémia
tagjainak tevékenysége cîmû mû 1-401. oldalân felsorol,

2. 1981 -tôt 1983-ig pedig a kôvetkezôk:

AlpârJ.Jânos1984
Ambrôzy Anna 1985
D'Andrey Gabriella 1985
Biringer Pâl 1985
BorbâsKâroly 1985
Bôcsay Zoltân 1985
Csik Lâszlô 1982

Dabas Rezsô 1984

D. Szabô Istvân 1981

DemecsDezsô 1985

Dakai Takâcb Gusztâv 1984

Fényes Ivân 1982
Fôldvâry Gâbor 1982
Fûzérjuliân 1985
Gâl Imre 1984

Halâszi Lâszlô 1985



Heckenast Dezsô 1984

Hehs Âkos 1984
Hets Aureliano 1983

Hetyey Sândor 1985
Hunyadi Istvân 1984
Juba Ferenc 1983
Kazâr Lajos 1984
Kesserii Istvân 1983

Kristôf Sândor 1984

Laffers Zoltân 1982

Lelbach Antal 1983

M. Birô Anna 1985

Makk Imre, ifj. 1984
Mikô Mâria 1985

Miskolczy Kâlmân 1985
Nagy Jânos 1984
Nagyvâryjôzsef 1982
NâdasJânos, ifj. 1984
NânayMârta 1982

Nimrôd Ferenc 1984
Oltvânyi Lâszlô 1983
Ormay Jôzsefné 1981
Pap Gyula 1982
Pénzes Jânos 1985
Rédey Gyôrgy 1985
Rickenmann Veronika 1984

Szent Ivânyjôzsef 1985
Szinay Andrâs 1984
Szluha Istvân 1982

Szuchy Tibor 1982
TarPâlma 1982

TarjânRôzsa 1981
Taubinger Istvân 1983
TâlasErnô 1985

Tôrôk Pâl 1982

Tôttôsy Ernô 1983
VadnayZsuzsa 1982
Varju Lâszlô 1984

"AMITAZ ERÔ ÉS HATALOM ELVESZ, AZT AZ IDO ÉS
KEDVEZÔ SZERENCSE ISMÉT VISSZAHOZHATJA, DE
AMIRÔLA NEMZET ÔNMAGA LEMONDOTT, ANNAK

VISSZASZERZÉSE MINDIG NEHÉZ ÉS KÈTSÈGES. "
(DEA'K FERENC)



IX.

BESZÂMOLÔ
A szabadvilAgi MAGYAROK
IV. VILÂGKONGRESSZUSÂRÔL

CHÀSZÀR EDE DR.

DABAS REZSÔ DR.

DARUVÀR YVES

FIEDLER KÀLMÀN DR.

ET. FtJZÉR JULIÂN, O.F.M., DR.

GÀL IMRE DR.

GEREBEN ISTVÀN

GYALLAY-PAPP DOMOKOS DR.

ET. HITES KRISTÔE, O.S.B.

HORVÀTH LAJOS

KONNYtÏLÂSZLÔ

LELBACH ANTALDR.
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MOZSI FERENC

NÀDAS JÀNOS DR.

NIKOLITS MIKSA

SIMONFAY FERENC DR.

SZEGEDI DÉNES

TOLLAS TIBOR

TOTTOSY ERNÔ DR.

elôadâsa,

valamint a SzabadvildgiMagyarok IV. Vilâgkongresszmân
elhangzott és az trdsban bekûldôtt hozzâszôlâsok, javaslatok

alapjân

kôzzé teszi:

NÀDAS JÀNOS DR.,
a Szabadvilâgi Magyarok IV. Vilâgkongresszusânak fôtitkâra

A tdrgyaldsok anyagdnak rôvid ôsszefoglaldsa a kôvetkezô
fejezetekben tôrténik: A/ Megnyitds. B/ Elszakûott terû-
leteink. C/ Kûlpolitikai kérdések. D/ Kapcsolatok a hazat
magyarokkal. E/ Vélemények, ûzenetek, javaslatok. F/
Zdrôûlés. G/ Zdrônyilatkozat. H/ A megjelentek névsora.

Beszdmolônkban mindazokat az elôaddsokat és felszôla-
Idsokat, amelyeket az elôadôk vagy felszôlalôk idejében be-
kûldtek, teljes egészûkben kôzôltûk vagy kivonatosan ismer-
tettûk.



A VILAGKONGRESSZUS

megnyitAsa

ELOZMENYEK

A Szabadvilâgi Magyarok I. Vilâgkongresszusa kereken
tiz éwel ezelôtt, 1975 augxisztus 21 és 24 kôzt Kanadâban,
az ontariôi Toronto vârosâban ûlt ôssze. Ôsszehîvôja és meg-
rendezôje a Kanadai Magyarok Szôvetsége volt, amelynek
einôki tisztét dr. Gyallay-Pap Domokos tôltôtte be.

A Szabadvilâgi Magyarok II. Vilâgkongresszusa hârom
éwel késôbb, 1978 augusztus 4 és 7 kôzt Hollandiâban, Hâga
vârosâban folyt le. Ôsszehîvôja és megrendezôje az Eurôpai
Szabad Magyar Kongresszus volt, megvalôsîtôjaként azonban
személy szerint Kunéry Istvdn, az Eurôpai Szabad Magyar
Kongresszus sajtôbizottsâgânak vezetôje nevezhetô meg.

A Szabadvilâgi Magyarok III. Vilâgkongresszusât 1982
szeptember 17 és 19 kôzt ûjbôl a Kanadai Magyarok Szôvet
sége hîvta ôssze és rendezte meg, amelynek einôki tisztségét
ezûttal is dr. Gyallay-Pap Domokos tôltôtte be.

A Szabadvilâgi Magyarok IV. Vilâgkongresszusânak ôsz-
szehlvâsâra és megrendezésére a clevelandi Magyar Talâl-
kozôk (Kongresszusok) Âllandô Titkârsâgânak vezetôje, dr.
Nddas Jdnos, az Amerikai Magyarok Orszâgos Szôvetségé-
nek elnôke kapott megbîzâst a XXV. Magyar Talâlkozô
(Kongresszus) idején, 1985 november 27 és december 1 kôzôtt
az ohiôi Cleveland vârosânak Bond Court nagyszâllôjâban
(777 St. Clair Avenue NE at East 6th Street, Cleveland, OH)

A Vilâgkongresszus eseményei a XXV. Magyar Talâl
kozô (Kongresszus) és az Ârpâd Akadémia XX. évi kôzgyû-
lése napirendjével részben egyiittesen, részben pârhuzamo-
san folytak le, ezért azok teljes âttekintéséhez a XXV. Ma
gyar Talâlkozôrôl szôlô beszâmolô is szûkséges.

A szorosabb értelemben vett Vilâgkongresszus târgya-
lâsai 1985 november 29-én, pénteken délelôtt regisztrâlâssal,
a jegyek, névkârtyâk és kongresszusi jelvények âtvétele utân
10 ôra kôrûl kezdôdtek.



A titkdrsdg: Szabolcs Ldszlôné, Varga Sdndomé és Nddas Rôzsa dr.

Somogyi F. Lélfelvétele.

UDVOZLETEK

A Szabadvilâgi Magyarok Vilâgkongresszusât a vilâg
minden tâjârôl igen sokan ùdvôzôlték. EIsô helyen az Ame-
rikai Egyesûlt Âllamok elnôkét kell megemlîtenûnk, aki az
alâbbi sorokkal kôszôntôtte a Vilâgkongresszust:

THE WHITE HOUSE

WASHINGTON

NovemberlS, 1985

It gives me great pleasure to extend warm greeting to ail
those gathered for the IVth World Congress of Free Hun-
garians.



Throughout the centuries, the Hungarian nation gave of
its blood and treasure in defense of Central Europe and the
cherished values of Christian Civilization against the repeated
invasions of foreign tyranny. In our own time, that tyranny
continues to make its presence felt in the form of Soviet
occupation.

Today, Hungarians throughout the world are sustained by
the hope that nothing can extinguish indefinitely the yearning
of the human spirit for liberty. God is the Sovereign of na
tions as well as of history and, with His help, I am confident
that the light of liberty will spread until it illuminâtes every
corner of the earth. May the courageous spirit of your first
king. St. Istvân, strengthen you as you seek to advance the
cause of freedom and self-determination for your beloved
homeland. Isten âldjon!

(A szôveg magyarul a kôvetkezôképpen hangzanék:

Mindazoknak, akik a Szabad Magyarok IV. Vildgkong-
resszusâra egybegyûltek, nagy ôrômmel kûldôm szivélyes
ûdvôzletemet.

Idegen zsarnoksâg ismételt betôréseivel szemben a ma
gyar nemzet évszdzadokon dt ontotta vérét és dldozta kincsêt

Kôzép-Eurôpdnak és a keresztény civilizdciô féltett értékei-
nek védelmében. A zsarnoksdg a szozpet megszdllds alakjd-
ban korunkban isfolytatôlagosan érezteti hatdsdt.

A magyarokat ma vildgszerte az a remény élteti, hogy
a szabadsdg emberi eszméje utdn a vdgyakozdst semmi sem
tudja véglegesen kioltani. A nemzetek Uralkodôja és a tôr-
ténelem alakûôja egyardnt Isten, akinek segftségével, meg-
gyôzôdésem szerint, a szabadsdg fénye mindaddig terjed,
amîg csak a fôld minden sarkdt be nem vildgitja. Amikor
a szabadsdg ûgyének és szeretett hazdtok ônrendelkezési jo-
gdnak elômozdûdsdt keresitek, legyen erôsségetek elsô kirdlyo-
tok, Szent Istvdn meg nem alkuvô szelleme. Isten dldjon
benneteket!)



Habsburg Ottô a Vilâgszôvetség elnôkéhez intézett leve-
lével kiildte el ûzenetét.

1985 november 1-én

Kedves Nddas elnôk!

E hô végén Clevelandban ûlésezik a Szahadvildgi Magya-
rok negyedik Vildgkongresszusa. Nagy sajndlatomra nem
lesz lehetôségem erre eljônni. Parlamenti munkdm vissza-
tart Eurôpdban.

A negyedik Vildgkongresszns dôntô idôben gyûlekezik.
Az Egyesûlt Allamok példaadô erôfeszûése nagyjdbôl hely-
redllûotta az egyensulyt a vildgban. Biztos, hogy a Szovjet-
uniô nem azért kész a nyugati hatalmakkal tdrgyalni, mert
megvdltozott volna célja vagy bedllitottsdga. Kényszerbôl
teszi, mert be kell ismemie, hogy a mai idôkben nincs kild-
tdsa katonai erôvel céljait keresztûl vinni. îgy tehdt elôszôr,
igen hosszû idô utdn, lehetôség nyûik egy honstruhtiv pdrbe-
szédet folytatni, hacsak nem gyengûik belûlrôl a szabad vi-
Idg elhatdrozdsdt.

Ebbôl a szempontbôl igen értékes, hogy a clevelandi
nemzetiségi vezetôk oktôberben a Jalta-ûgyben Reagan elnôk-
hôz fordultak, hogy tdmogassdk szabadsdgszeretô dlldsfog-
laldsdt. Remélem, hogy ez az Egyesûlt Âllamok elnôkét arra
fogja buzdûani, hogy tovdbbra is folytassa azt a politikdt,
amely mdr erôsen megvdltoztatta javunkra a vildghelyzetet.

Még hosszû az elottûnk fekvô ût. De tudjuk, amint azt
az utolsô évek bebizonyûottdk: erôs akarattal célunkat elér-
hetjûk, éspedig békés môdszerekkel. Ezért remélem, hogy a
Magyar Vildgkongresszns is osztja felfogdsomat, hogy a mi
nagy feladatunk, hogy tovdbb is szôlunk elnyomott nemze-
tûnk érdekében, és hogy ez a politika nem meddô, hanem
ajôvôtjelenti.

Ma éppûgy, mint régen, bizhatunk a magyar nemzet
jôvôjében!

eof'bb udvoz 1 ptejmmel

iÀAJÙ
HABSBURG OTTO



Ugyancsak ûdvôzletét kûldte, tâvolmaradâsât indokolta
és/vagy javaslatokat tett (az alâîrôk nevének betûrendjében):

Adonyi-Ndredy Ferenc (Friesach, Ausztria) szkv. vk. ôr-
nagy,

Ambriis Jôzsef dr. (Chile, Dél-Amerika) orvos, a chilei
magyar kolônia vezetôje,

nt. Babos Sdndor (Northfield, MA) reformâtus lelkész,
Bakonyijôzsef(Colmar, Franciaorszâg),
Balajthy Gyula bârô (New York, NY),
Bene Gabriella (Boston, MA), az AMOSz orszâgos al-

elnoke,
Berg Tibor bârô (Newark, DE),
Bogndr Kdlmdn dr. (Sarasota, FL) professor emeritus,

az Arpâd Akadémia tagja,
Boros Ldszlô lovag (Kôln, NY-Németorszâg), a kôlni

német râdiô magyar osztâlyânak vezetôje,
Bradley Bill (Washington, DC), az Egyesûlt Âllamok

wisconsini szenâtora,
Csepi Béla (Ludlow, MA) szkv. csendôrezredes, az Ârpâd

Akadémia tagja,
nt. Csûrôs Ldszlô (London, Anglia) reformâtus lelkipâsztor,
vitéz Czanik Géza dr. (Mûnchen, NY-Németorszâg), a

Németorszâgi Magyar Segrtô Szolgâlat tb. elnôke,
Czettler Antal dr. (Brugg, Svâjc), a Svâjci Magyar Egye-

sûletek Szôvetségének elnôke,
Daruvdr, Yves de (Pârizs, Franciaorszâg) francia dip-

lomata, az Ârpâd Akadémia tb. tagja,
Del Medico Erzsébet (Hollywood, CA) Irô, az Arpâd

Akadémia tagja,
Domokos Sdndor (}Nirm\Y>eg, Manitoba, Kanada) bôlcselô,

kôltô, az Ârpâd Akadémia tagja,
vitéz Duska Ldszlô (Calgary, Alta., Kanada), a Magyar

Harcosok Bajtârsi Kôzôsségének vilâgelnôke,
EôVy isTafa/m (Vancouver, B.C., Kanada),

Fehérvdry Istvdn (Santa Fe, NM)
vitéz Gdntay Béla dr. (Maintal, Ny-Németorszâg) szol-

gâlaton kîvuli rendôr tâbornok,

msgr. Gianone Egon dr. (Bées, Ausztria), a Pâzmâneum
rektora,

GlennJohn (Washington, DC), az Egyesûlt Âllamok ohiôi
szenâtora.



xjitéz Gômbôs Ernô dr. (Klagenfurt, Ausztria),

Haynalné Kesserû Zsuzsa (Buenos Aires, Argendna),
Herendi Jânos (Netley, S.A., Ausztrâlia), az Ausztrâliai

Magyar Szôvetség einôke,
Hetyey Sândor (Fairfield, Vie., Ausztrâlia), a Magyar

Harcosok Bajtârsi Kôzôsségének ausztrâliai fôldrészvezetôje,
az Ârpâd Akadémia tagja,

Hoyer H. Steny (Washington, DC), a "Commission on
Security and Coopération in Europe" co-chairmanje,

ft. Jaszovszky Jôzsef dr. (San Francisco, CA) érseki
tanâcsos, ny. plébânos, az Ârpâd Akadémia tagja,

Kajtsa Ldszlô (Sarasota, FL), az Amerikai Magyar Petôfi
Kultûregyesûlet einôke, Âcs Jânos alelnôk és Polacsek Eva
h. jegyzô,

Katona Sdndor (Mûnchen, Ny-Németorszâg), a Német-
orszâgi Magyar Szervezetek Kôzponti Szervezetének einôke,
az Arpâd Akadémia tagja,

Kazdr Lajos dr. (Canberra, Ausztrâlia) nyelvész, az Arpâd
Akadémia tagja,

Kesserû Istvdn dr. (Buenos Aires, Argentina), az Argen-
tînai 'Hungaria' Magyar Egyesûlet einôke, az Arpâd Aka
démia tagja,

Kezes Béla dr. (Caracas, Venezuela),
Kolldnyi Kdroly (Mûncben, Ny-Németorszâg) szakîrô,

Kolozsy Sdndor (Sydney, Ausztrâlia) szobrâszmûvész,
Kovdcs Gyula (Antwerpen, Belgium), a Belgiumi Magyar

Bizottsâg einôke,
Eaffers Zoltdn dr. (Bocbum, Ny-Németorszâg) orvos,

az Arpâd Akadémia tagja,

Lehoczky Zsigmond dr. (Bellevue, WA) egyetemi tanâr,
vitéz Lengyel Béla (Graz, Ausztria) szkv. altâbornagy,
Makra Zoltdn dr. (Mûncben, Ny-Németorszâg), az Eurô-

pai Szabad Magyar Kongresszus fôtitkâra,
Marikovszky Zoltdn (Bogota, Colombia),
vitéz Marzsô Tibor (Vezia, Svâjc), a Ticinôi Magyar

Egyesûlet einôke, a Vitézi Rend svâjci székkapitânya,
ft. Meskô Lajos, Sch.P. (Devon, PA) nyelvész, az Arpâd

Akadémia tagja,
nt. Mohai Szabô Béla (Sao Paulo, Brazil) lelkész, festô-

és szobrâszmûvész, az Arpâd Akadémia tagja,
Molndr Gyula dr. (Lafayette, IN) orvos.



Molnâr Lâszlô (Bad Hall, Ausztria) festômûvész, az Ârpâd
Akadémia tagja,

MôrJôzsef (Phoenix, AZ) festômûvész, az Ârpâd Akadémia
tagja,

NagyivâniLajos dr. (South Port, CT),
Nagykdllôi Nagy Gyula dr. (Solothurn, Svâjc), a Magyar

Szent Korona Védelmezôinek Szôvetsége titkâra,
Padânyi-Gulyàs Bêla dr. (Genf, Svâjc) volt orszâggyû-

lési képviselô, az Eurôpai Szabad Magyar Kongresszus ta-
nâcsadô testûletének tagja és a Szabadvilâgi Magyarok Vilâg-
kongresszusânak ôrôkôs tagja,

Papp Zsigmond (North Glenn, GO),
Petry Béla (Maitland, FL) grafikus- és festômûvész,

egyetemi tanâr, az Ârpâd Akadémia tagja,
Proxmire William (Washington, DC), az Egyesûlt Âllamok

wisconsini szenâtora,

Puky Pal dr. (San Cristobal, Venezuela) orvosprofesszor,
az Ârpâd Akadémia tagja,

ft. Râkos Raymund, O.F.M. Gonv., dr. (Vatikân), a
Szent Péter Bazilika magyar gyôntatôja, az Ârpâd Akadémia
tagja,

Simon Paul (Washington, DC), az Egyesûlt Âllamok
illinoisi szenâtora,

Spanyol Ldszlô (Asquit, Sask., Kanada),
SujânszkyJenô (Maisons Alfort, Franciaorszâg), a Magyar

Szabadsâgharcos Szôvetség franciaorszâgi elnôke,
Szakdly Jdnos (London, Anglia), a Ma.gyar Szabadsâg

harcos Vilâgszôvetség nagybritanniai csoportjânak elnôke,
vitéz Szeôke Kdlmdn dr. (Mûnchen, Ny-Németorszâg),
Szildgyi Ldszlô (Chicago, IL), a Chicagôi Szabadsâghar

cos Szôvetség elnôke,

Szirmai Endre dr. (Stuttgart, Ny-Németorszâg) orvos
professzor, az Ârpâd Akadémia th. tagja,

vitéz Tapolcsânyi Oszvald dr. (Cleveland, OH), a Vitézi
Rend ohiôi csoportjânak székkapitânya,

Tarjdnyi Imre (Markdorf, Ny-Németorszâg), a magyar
parlament és koronatanâcs volt tagja,

Taubinger Istvdn dr. (Rio de Janeiro, Brazil), az Ârpâd
Akadémia tagja,

Teleki Mihdly grôf (London, Anglia) volt m. kir. fôld-
mûvelésûgyi miniszter, volt orszâggyûlési képviselô.



Teller Ede dr. (Stanford, CA) kutatô fizikus, volt egye-
temi tanâr (Hoover Institution on War, Révolution and
Peace),

Thiery Âkos dr. (Camarillo, CA) kutatô tôrténész, az
Arpâd Akadémia tagja,

Thiery H. Ilona (uo.) îrô, az Ârpâd Akadémia tagja,
Torday Egon (Clearwater, FL), az MHBK clevelandi fô-

csoportjânak volt vezetôje,
Tôrôk Zoltdn dr. (Atlanta, GA), az AMOSz orszâgos

alelnôke,
Tôttôsy Ernô dr. (Brûsszel, Belgium), az Ârpâd Akadémia

tagja,

Varga Ldszlô dr. (New York, NY), a Szabad Magyar
Jogâszok Vilâgszôvetségének elnôke,

msgr. vitéz Vargha Gdbor (Auerbach, Ny-Németorszâg),
a Szent Lâszlô Târsasâg és Rend priora,

nt. Vatai Ldszlô dr. (Weston, Ont., Kanada) reformatas
lelkész, volt egyetemi m.tanâr, az Arpâd Akadémia tagja,

Vdralljai Csocsdn Jenô dr. (Oxford, Anglia) egyetemi
tanâr, az Arpâd Akadémia tagja,

Vietôrisz Jôzsef dr. (Pittsburgh, PA), volt mûegyetemi
m. tanâr, a Professional Club elnôke, az Arpâd Akadémia
tagja,

Vlossdk Rudolf dr. (Toronto, Ont., Kanada), a Szent
Istvân egyhâzkôzség keretében mûkôdô Katolikus Férfiak
Târsulatânak elnôke,

Wass Albert grôf dr. (Astor, FL), az Erdélyi Vilâgszô-
vetség amerikai elnôke, az Arpâd Akadémia târselnôke,

Zathureczky Gyula (Mûnchen, Ny-Németorszâg) tôrténész.

NddasJdnas dr. (Cleveland, OH):

MEGNYITÔ

A Szabadvilâgi Magyarok IV. Vilâgkongresszusât ezen-
nel ûnnepélyesen megnyitom. A Rendezô Bizottsâg nevében
szeretettel kôszôntôm a magyar szervezetek vezetôit, képvi-
selôit és vendégeinket a messze tâvolbôl és kôzelrôl egyarânt.

Amikor hosszas megbeszélések utân ez év januârjâban
az arra illetékes dr. Gyallay-Pap Domokos kedves barâtom.



mint a Vilâgkongresszus âllandô fôtitkâra, hivatalosan fel-
kért, hogy a Szabadvilâgi Magyarok IV. Vilâgkongresszusât
rendezzem meg, azt készséggel vâllaltam el; a XXV. évi
jubileumi Magyar Kongresszussal és az alapitâsânak XX.
évéhez ért Ârpâd Akadémia eseményeivel egy idôben.

Elgondolâsunkban az is vezetett bennùnket, hogy az
Egyesiilt Âllamok kivâlô einôke és kormânya erôsen kiâllt
a rabnemzeteket egyformân sûjtô szovjet megszâllâs ellen.

Elôszôr BiLsh George alelnôk hangoztatta mûlt évi bécsi
beszédében; minden bajnak az az oka, hogy a hârom nagy-
hatalom vezetôje âltal 40 éwel ezelôtt alâîrt jaltai megâlla-
podâst kezdettôl fogva nem hajtottâk végre. A jaltai meg-
âllapodâs rendelkezése szerint ui. a hâborût vesztett orszâ-
gokhan szabad vâlasztâst kellett volna tartani és a tôbbsé-
get nyert pârtnak kellett volna âtvennie az orszâg irânyîtâ-
sât. Bush alelnôk arra is râmutatott, hogy a jaltai megâl-
lapodâsnak nincs titkos zâradéka. Sehol nincs és nem volt szô
arrôl, hogy a részûnkre vesztett hâborût kôvetô békeszerzô-
dések szerint bârmely orszâg megszâllhatja Magyarorszâgot.

Ezt a megâllapitâst késôbb elnôkûnk, Reagan Ronald is
megerôsîtette és hangsûlyozta: Eurôpa bajainak legfôbb oka,
hogy Eurôpât jogtalanul két érdekkôrbe osztottâk. Ezt az
elnôki kijelentést a Fehér Hâz sajtônyilatkozatban is kôzôlte.

Emlékezetes, hogy az Egyesiilt Nemzetek Szervezete az
Amerikai Egyesiilt Âllamok elôterjesztésére 14 éven keresztûl
szâmos hatârozatban kôvetelte a Szovjetuniôtôl megszâllô
csapatainak kivonâsât a vasfûggôny môgé kényszeritett,
megszâllt orszâgokbôl. Minden problémânknak ez a megszâl
lâs az eredeti okozôja, amelynek megszûntetése egy csapâsra
megvâltoztatnâ Eurôpa mai arculatât, benne hazânkét is.

Vilâgkongresszusunknak nem lehet annâl fontosabb fel-
adata, minthogy mind az Egyesûlt Âllamok vezetôinél, mind
a szabadvilâgi kormânyoknâl sûrgesse a jaltai szerzôdés be-
csûletes végrehajtâsât. Eppen ezért eredetileg a Vilâg-
kongresszust akartuk ebben a tekintetben legelsôsorban âllâs-
foglalâsra kérni. Amikor azonban nyilvânossâgra jutott, hogy
a Reagan-Gorbacsev csûcsértekezletet mâr november kôze-
pére kitûzték, ônâllôan kellett cselekednûnk.

Ugy véltiik, ha kivânsâgunk mellé odaâllitjuk a szovjet
megszâllâs alatt szenvedô Kôzép- és Kelet-Eurôpa orszâgai-
nak helybeli vezetôit, sokkal tôbb eredményt érûnk el, mint-
ha csak egyediil dôrômbôlûnk.



•: L

Balrôljobbra: Nâdasjdnos dr., Perk Ralph, Voinovich V George polgarmester
a clevelandi nemzetiségek emlékiratdnak aldtrdsa kôzben. Somogyi F. Lélfelvévele.
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A clevelandi nemzetiségek Reagan elnôkhoz intézett emlékiratdnak ismertetése,
balrôljobbra-, Nâdasjdnos dr., Perk Ralph, Voinovich VGeorge, Papp Michael dr.

Somogyi F. Lélfelvétele.



Terviinket siker Idsérte, mert ôk is belâttâk a kérdés
rendkîvûli fontossâgât. Segîtségiinkre sietett a szlovén târ-
sadalom kivâlô vezetôje, dr. Bonutti Karl professzor, a helyi
âllami egyetem tanâra, aki kitûnô kapcsolatai révén javas-
latunk mellé âllitotta az érdekelt orszâgok helyi képviselôit.
Tovâbbi segltséget kaptunk a szintén szlovén szârmazâsû
Voinovich V. George polgârmesterûnktôl, aki a mozgalom
élére âllt és a Reagan elnôkhôz intézett felterjesztésûnk
iinnepélyes alâîrâsâra felajânlotta polgârmesteri fogadô
termét.

îgy néhâny heti erôs elôkészitô munka utân oktôber 7-én
11 magyar szervezet mellett tovâbbi 23 nemzetiségi csoport
mintegy 80 képviselôje, vezetôje jelent meg a vâroshâzân és
iinnepélyes nyilatkozatok megtétele utân — polgârmeste-
rûnkkel az élen — alâirtâk a kôzôsen elkészitett jaltai be-
advânyunkat.

Az alâîrôk kôzôtt ott voltak a cseh, român, szerb, szlovâk,
ukrân nemzetiségek képviselôi is. Megemlîtem még, hogy a
szintén magyarbarât volt polgârmester, Perk Ralph, az ame-
rikai nemzetiségek ohiôi mozgalmânak elnôke, személyesen
nyûjtotta ât az emlékiratot Reagan elnôknek, akitôl igéretet is
kapott, hog^ a kérdést a csûcsmegbeszélés târgysorozatâra tûzi.

A CLEVELANDI NEMZETISÉGEK EMLÉKIRATA

The Président October 7, 1985
The White House

Washington, DC 20500

Dear Mr. Président:

We, the spokesmen for the captive nations and other ethnie
Americans, are grateful for your positive stand on the Yalta
Agreement which you have taken on February 5, 1985.

For the past 40 years, the Yalta question has been the most
debated issue not only by Americans who cherish freedom,
but especially by the captive nations of East Central Europe.
Its importance has not diminished nor lessened during the past
forty years. On the contrary, it has assumed a new dimension
in the light of the continued aggressive nature of the Soviet
Russian Empire. Vice Président George Bush correctly stated;

"There was no agreement at that time to divide Europe into



'spheres of influence' The Soviet violation of these obliga
tions is the primary root of East-West tensions today "
We vould like to express our unreserved support of your
courageous stand on the issue of freedom for the captive
nations before your November, 1985 Summit Meeting with
the leader of the Soviet Union, Mikhail S. Gorbachev.
We urge you, Mr. Président, on behalf of the suffering mil
lions under Soviet Russian totalitarian rule to raise the
question of the illégal division of Europe by demanding from
the Kremlin leader:

*the enforcement of the provisions of Yalta Agreement
expressing respect for the right of ail peoples to choose
the form of government under which they want to live;

""the restoration.of the sovereign rights and self-determi-
nation for those people who have been forcibly deprived
of them;

*the enforcement of the guarantees of human rights.
We, the undersigned représentatives of the captive nations
and other ethnie Americans, sincerely hope that you will
include the Yalta issue on your agenda for the meeting with
the head of the Soviet Union.

Please, Mr. Président, inform Mr. Gorbachev that there
cannot be any genuine peace until ail nations are free. Insist,

Président, that everything in this world is negotiable
except freedom of individuals and nations.

In the spirit of freedom.

/ ^ J f ^George Voinovich
Mayor, City of Cleveland

"^alph J. Perk, Président
American Nationalities Movement

Dr. John Nadas, Président
Hungarian Congress,National
Fédération of American Hungarians



(MAGYARUL:

Mélyen Tisztelt Elnôk Ûr!

Mint a rab nemzetek és mâs nemzetiségi amerikaiak szô-
vivôi, hâlâsak vagyunk azért a hatârozott kiâllâsért, amelyet
1985 februâr 5-én a Jaltai Egyezménnyel kapcsolatban tanû-
sîtott. Az utôbbi 40 éven ât a jaltai kérdés volt a leginkâbb
vitatott kérdés nemcsak azoknak az amerikaiaknak részérôl,
akik féltékenyen ôrzik szabadsâgukat, hanem kûlônôsképpen
Kelet- és Kôzép-Eurôpa rab nemzetei részérôl is. Jelentôsége
az elmûlt 40 éven ât sem szûnt meg, de nem is csôkkent. El-
lenkezôleg, a szovjet orosz birodalom folytatôlagosan erôsôdô
agresszivitâsânak fényében ûj méreteket ôltôtt. Bush George
alelnôk helyesen âllapîtotta meg:

"Abban az idôben nem tôrtént olyan megâllapodâs,
amely Eurôpât befolyâs szempontjâbôl ôvezetekre osztotta
volna... Kelet és Nyugat feszûltsége ma elsôsorban abban
gyôkerezik, hogy a szovjet nem teljesitette akkor vâllalt
kôtelezettségeit

Gorbachev S. Mikhaillal, a Szovjetuniô vezetôjével 1985
novemberében valô csûcstalâlkozôja elôtt a rab nemzetek
szabadsâgânak kérdésében tanûsitott bâtor kiâllâsâért szeret-
nénk fenntartâs nélkûli tâmogatâsunkrôl biztositani.

Kérjûk, Elnôk Ur, hogy a szovjet orosz parancsuralmi
rendszer alatt szenvedô népek érdekében vesse fel Eurôpa
jogtalan felosztâsânak kérdését és kôvetelje a Kremlin vezetô-
jétôl:

*valôsitsa meg a Jaltai Egyezmény alapgondolatât, amely
minden nép jogât elismerte arra, hogy azt a kormânyt,
amelynek vezetésével élni akar, maga vâlassza meg;
*âllitsa vissza azoknak a népeknek szuverénitâsât és
ônrendelkezési jogât, amelyeket ettôl erôszakkal meg-
fosztottak;
*érvényesltse az emberi jogok biztosîtékait.

Mi, a rab nemzetek és mâs nemzetiségi amerikaiak alûl-
irt képviselôi, biztosra vesszûk, hogy a Szovjetuniô fejével
valô talâlkozâsânak napirendjébe a jaltai kérdést is beveteti.

Kérjûk, Elnôk Ûr, kôzôlje Gorbachev ûrral, hogy igazi
béke mindaddig nem lehet, amîg minden nemzet szabad
nem lesz. Gyôzze meg, Elnôk Ûr, hogy a vilâgon minden alku
târgya lehet — az egyének és a nemzetek szabadsâga azon-
ban kivétel.



A szabadsâg szellemében: Voinovics V. George, Cleveland
vâros polgârmestere, Perk Ralph, az Amerikai Nemzetiségek
Mozgalmânak elnoke, dr. Nâdas Jânos, a Magyar Kongresszus
és az Amerikai Magyarok Orszâgos Szôvetsége elnoke,
valamint kûlôn iveken tovâbbi 80 alâirô.)

AZ ELNÔK NYILATKOZATA

THE WRITE HOUSE

Office of the Press Secretary

For Immédiate Release February 5, 1985

STATEMENT BY THE PRESIDENT

Forty years ago this week, the leaders of the United States,
Great Britain and the Soviet Union met at Yalta, to confer
on the approaching end of World War II and on the outlines
of the postwar world. The agreements they reached, including
the Déclaration on Liberated Europe, committed ail three
governments to the reconstruction of a démocratie continent.

Since that time Yalta has had a double meaning. It recalls
an épisode of coopération between the Soviet Union and free

nations, in a great common cause. But it also recalls the
reasons that this coopération could not continue -- the Soviet
promises that were not kept, the élections that were not held,
the two halves of Europe that have remained apart.

Why is Yalta important today? Not because we in the West
want to re-open old disputes over boundaries. Ear from it.
The reason Yalta remains important is that the freedom of
Europe is unfinished business. Those who daim the issue is
boundaries or territory are hoping that the real issues,
democracy and independence, will somehow go away. The will
not.

There is one boundary which Yalta symbolizes that can never
be made legitimate, and that is the dividing line between
freedom and repression. I do not hesitate to say that we wish
to undo this boundary. In so doing, we seek no military ad-



vantage for ourselves or for the Western alliance. We do not
deny any nation's legitimate interest in security. But pro-
tecting the security of one nation by robbing another of its
national independence, and national traditions, is not legit
imate. In the long run, it is not even secure.

Long after Yalta, this much remains clear: the most signifi-
cant way of making ail Europe more secure is to make it
more free. Our forty-year pledge is to the goal of a restored
community of free European nations. To this work we re
commit ourselves today.

(MAGYARUL:

40 éwel ezelôtt ezen a héten az Egyesûlt Âllamok, Nagy-
Britannia és a Szovjetunio vezetôi Jaltâban talâlkoztak, hogy
megbeszéljék a mâsodik vilâghâborû befejezését és a hâborût
kôvetô vilâgrend kôrvonalait. Az egyezmények, amelyeket
kôtôttek, a felszabaditott Eurôpâra vonatkozô nyilatkozat-
tal egyiitt, mind a hârom kormânyt a demokratikus vilâg-
rész ûjjâszervezésére kôtelezték.

Attôl az idôtôl kezdôdôen Jaltânak kettôs értelme lett.
Elsôsorban a Szovjetunio és a szabad nemzetek kôzt a kôzôs
nagy kérdésben létrejôtt egyûttmûkôdés tényére utalt, de
mâsodsorban azokra az okokra is utalt, amelyek a tovâbbi
egyiittmûkôdést megakadâlyoztâk, — azokra az îgéretekre,
amelyeket a Szovjetunio nem tartott be, a vâlasztâsokra,
amelyekre nem kerûlt sor, s Eurôpa két felére, amely egy-
mâstôl elszakadt.

Miért fontos ma Jalta? Nem azért, mert mi a Nyugaton
fel akarjuk ûjîtani a hatârokkal kapcsolatos régi vitâkat.
Ez tâvol âll tôlûnk. Az ok, amiért Jalta fontos marad, hogy
Eurôpa szabadsâgânak kérdése befejezetlen. Azok, akik szerint
hatâr- vagy teriileti kérdés forog fenn, abban reményked-
nek, hogy a valôsâgos kérdések, mint amilyen a demokrâcia
és a fûggetlenség kérdése, valamiképpen elodâzôdnak. Pedig
nem!

Az a hatâr, amelyet Jalta jelképez, sohasem tehetô tôr-
vényessé és ez a szahadsâgot az elnyomâstôl elvâlasztô vonal.
Fenntartâs nélkûl kimondom, hogy mi ezt a hatârt meg
akarjuk szûntetni. Evégbôl azonban nem tôrekszûnk sem a
magunk, sem nyugati szôvetségeseink részére katonai elônyôk
biztositâsâra. Mi egyetlen orszâg biztonsâgânak érdekét sem



tagadjuk. De ha egy orszâg biztonsâgânak védelmében a mâsi-
kat megfosztja nemzeti fûggetlenségétôl és nemzeti hagyomâ-
nyaitôl: nem tôrvényes. Hosszû tâvon ez nem is biztonsâgos.

Messze Jalta utân annyi vilâgos marad, hogy az egész
Eurôpânak biztonsâgosabbâ tétele szempontjâbôl a legjâr-
hatôbb ût szabadabbâ tétele. A mi 40 éves elkôtelezettségûnk
célja, hogy a szabad eurôpai orszâgok kôzôsségét helyreâl-
lîtsuk. Erre a feladatra ma ûjra elkôtelezzûk magunkat.)

(Nddas Jdnos dr. "Megnyitô"-jânak befejezése:)

Mindezt azért ismertettem ilyen részletesen, mert azt
szeretném kérni, hogy a Vilâgkongresszus ebben az iigyben
kifejtett fâradozâsainkat vegye tudomâsul, alâirt és az elnôk-
hôz elkûldôtt felterjesztésûnket pedig tegye a Vilâgkongresszus
elsô és legfontosabb pontjâvâ. A tôrténelmi felelôsség egy-
formân kôtelez mindnyâjunkat.

Most pedig âtadom a szôt dr. Gyallay-Pap Domokos kedves
barâtomnak, a Kanadai Magyarok Szôvetsége érdemdûs
elnôkének, a Torontôban megtartott III. Vilâgkongresszus
kivâlô rendezôjének.

Engedjék meg, hogy azt a reményemet és meggyôzôdé-
semet fejezzem ki: a Szabadvilâgi Magyarok Vilâgkongresz-
szusa târgyalâsaival, hatârozataival megint méltô lesz tôrté
nelmi feladatâhoz.

A dtszvacsora fôasztaldnàl balrôljobbra: Gyallay-Pap Domokos dr.,

Nddas Jdnos dr. és Magas Istvdn. Tdlas Emôfelvétele.



Gyallay-Pap Domokos ÇToronx.0, Ont., Kanada):

FÔTITKÂRI BESZÂMOLÔ

A Szabadvilâgi Magyarok IV. Vilâgkongresszusânak kû-
lônôs jelentôséget ad az a kôrûlmény, hogy ez évben a sza
badvilâgi magyarsâg rendszeres talâlkozôinak és tanâcsko-
zâsainak tizedik évfordulôjât ûnnepeljûk. A Vilâgkongresz-
szusok létjogosultsâgât és szûkségét mi sem bizonyitja jobban,
mint az a hârom idôt allô, alapvetô gondolât, amelynek
jegyében és szolgâlatâra a Vilâgkongresszus 1975-ben, Toron-
tôban megszûletett és amely ma is a magyar nemzeti emign"â-
ciô alapvetô célkitûzése. Erdemes a mai és minden ezutâni
Vilâgkongresszuson ezt a hârom nemzetpolitikai és erkôlcsi
alapelvet mindaddig elismételni, mîg ezek mindnyâjunk
tudatâba, vérébe és idegeibe vésôdnek.

1. Legfontosabb ûgyunk a magyarsâg biolôgiai fenn-
maradâsa mind Magyarorszâgon, mind a szomszéd âlla-
mokban és a szabad vilâgban.

2. Kûzdelem azért és addig, amig a magyarsâg mind
Magyarorszâgon, mind a szomszéd âllamokban visszanyeri
ônrendelkezési jogât és szabadon vâlasztja meg azt a kor-
mânyzati, târsadalmi és gazdasâgi formât, amelyben élni akar.

3. Kitartô tôrekvés a magyar tôrténelmi és kulturâlis
hagyomânyok fenntartâsâra és tovâbbfejlesztésére a felnôvô
és jôvendô magyar nemzedékek lelkében mindenûtt a vilâgon,
aboi csak magyar él.

Miért fontos e hârom célhoz ragaszkodnunk? A Vilâg
kongresszus nem îrott alkotmânyon és szabâlyzatokon nyugvô
szervezet, nincsen a szokâsos tisztségekkel felruhâzott veze-
tôsége, a két kongresszus kôzti idôszakra vâlasztott fôtitkâr
feladata csupân a kapcsolatok fenntartâsa, tâjékoztatâs,
valamint a kôvetkezô Vilâgkongresszus szorgalmazâsa és annak
elôkészitésében valô kôzremûkôdés. Igy tehât a Vilâgkongresz-
szusok igazi fenntartôja az az eszmekôr, amelyet minden
Vilâgkongresszus megteremt, tagjai magukkal visznek, be-
fogadô orszâgaikban terjesztenek, aztân megûjitâsâra ûj
feladatok megtârgyalâsâra, ûjabb Vilâgkongresszus igényé-
vel jelentkeznek. Igy minden Vilâgkongresszus ûjbôl valô
megsziiletés és ôsszesereglés annak megbeszélésére, hogy a
hârom nemzetmegtartô célkitûzés megvalôsitâsâra melyek



a legidôszerûbb utak, a legsûrgôsebb intézkedést igénylô
feladatok.

A korâbbi kongresszusokon kialakult hagyomânynak meg-
felelôen rôviden ôsszefoglalom fôtitkâri tevékenységem hâ-
rom évének néhâny legfontosabb eseményét az 1982-i toron-
tôi Vilâgkongresszus ôta.

A dùzvacsora fôasztalândl balrôl jobbra: Gyallay-Pap Domokos dr., Bonutti
Karldr., Pdsztor Ldszlô, Nddasjdnos dr., Magas Istvdn, Celeste Frank.

Makk Imrefelvétele.

I. A torontôi III. Vilâgkongresszus visszhangja
Az 1982 szeptemberi kongresszust kôvetôen érkezett leve-

lekbôl jô érzéssel âllapîtottam meg, hogy részt vevô testvé-
reink nemcsak a fogadtatâssal és rendezéssel voltak elége-
dettek, hanem — ami ennél fontosabb — a târgyalâsok
szinvonalât, a târgysorozati pontok idôszerûségét és az elfo-
gadott hatârozati javaslatokat illetôen is majdnem kivétel
nélkûl elismerésiiket és egyetértésûket fejezték ki. Meg kell
emlîtenem, hogy az egyes kongresszusi eseményeken részt
vett kanadai szôvetségi, tartomânyi és vârosi kormânyzatok
képviselôi utôlag is a lehetô legbarâtibb nyilatkozatokat tet-
ték a kongresszuson lâtottakrôl és hallottakrôl. Ide tartozik
annak méltatâsa is, hogy a magyar emigrâciôs sajtô kielégitô
môdon adott teret a kongresszusi kôzleményeknek és esemé-
nyeknek, tovâbbâ a nemzetiségi és kûlfôldi sajtôtermékek
és hîrkôziési szervek is a szokottnâl bôvebb nyilvânossâgot
adtak a kongresszusnak.



II. KongresszxLsijelentés
A Szabadvilâgi Magyarok III. Vilâgkongresszusârôl rész-

letes, nyomtatott jelentés készûlt, amelyet a kongresszus részt
vevôi megkaptak. Kûlôn kôtelességemnek tartom, hogy a
Kanadai Magyarok Szôvetségének, amely a kongresszusi je
lentés kiadâsât és késôbb a vilâgkongresszusi fôtitkâri teen-
dôkkel kapcsolatos adminisztrâciôs kôltségeket magâra vâl-
lalta, és îgy nem kellett a tôbbi kontinentâlis szervezethez
fordulni adomânyokért, hâlâmat nyilvânîtsam.

III. A IV. VildgkongressziLs elôkészûése
Mivel a torontôi III. Vilâgkongresszuson a IV. Vilâg-

kongresszus megrendezésére ônként senki sem vâllakozott,
a kongresszus âllandô jelleggel megbizta a Kanadai Magya
rok Szôvetségét, hogy legyen a mindenkori Vilâgkongresszusok
megszervezésének gazdâja. Ez azt jelenti, hogy mig mas hâzi-
gazda nem jelentkezik, a KMSz vâllalja ezt a szerepet; a cél
azonban az, hogy a kongresszusok szînhelye lehetôleg mas és
mâs orszâg, fôldrész legyen. Ennek érdekében rôviddel a
torontôi kongresszus befejezése utân elkezdôdôtt a levelezés
a kongresszus sorsât, jôvôjét szîvukôn viselô kontinentâlis ve-
zetô személyekkel. Végûl is elvi és gyakorlati szempontok
egyarânt a mellett szô k, hogy a tizedik évfordulôn a Vi-
lâgkongresszus az Egyesûlt Allamokban, a legnagyobb ma
gyar kôzpontban, egyben a vilâgpolitika kôzpontjâban ke-
riiljôn megtartâsra. A szervezô pedig az a patinas magyar
szervezet, a clevelandi Magyar Talâlkozô (Kongresszus) legyen,
amely ez alkalommal éppen 25. évfordulôjât ûnnepli s amely
az elmûlt 25 év sorân gyakran lâtott vendégûl elôadôkat és
részt vevôket a szabad vilâg minden sarkâbôl. Kûlônôs kôszô-
net és hâla jâr elsôsorban Nâdas Jdnosnak, aki ezt a nagyon
nehéz, hihetetlen idôt, energiât és idegeket igénylô felada-
tot vâllalta, valamint clevelandi munkatârsainak a rengeteg
aprô munka végzéséért.

IV. Az emberijogok ottawai konferencidja
Még mindig élénken emlékûnkben van az ez év tavaszân,

Ottawâban lezajlott emberi jogok konferenciâja a Helsinki
Zârôokmâny harmincôt orszâgânak részvételével. Mivel még
frissek az emlékek, nincsen szûkség beszâmolôra, inkâbb csak
néhâny tanulsâgot érdemes megemliteni. Az ottawai kon-
ferencia az egész emigrâciô sikere volt, mert a hazai és ki-
sebbségi emberi jogok védelmére megmozdult a vilâgma-



gyarsâg. Az akciôk kôzpontja Ottawa volt, de a tôbb mint
egy évre visszanyûlô elôkészûletek tôbb orszâgban és konti-
nensen folytak. Az emlékiratokat az Egyesûlt Âllamokban
élô szakértôk âllitottâk ôssze, de beadvânyok készûltek helyi
vonatkozâsban, a befogadô orszâgok kormânyai szâmâra is.
Hat héten keresztûl lankadatlan, szîvôs, feikészûlt lobbyzâs
folyt. Tôbb mint ôtven lâtogatâst bonyolîtottunk le a nyugati
delegâciôknâl, kanadai kormânyszerveknél. ami azt jelenti,
hogy egy-egy delegâciôt nemcsak egy formâlis lâtogatâs al-
kalmâval lâttunk el felvilâgosîtô anyaggal, hanem a szûk-
séghez képest tôbbszôr is felkerestûk, néhânnyal ûgyszôlvân
naponta talâlkoztunk. És a nyugati delegâtusok, mert lâttâk,
hogy felkészûltek vagyunk, szîvesek voltak, készséggel adtak
môdot talâlkozâsra, ôszintén érdeklôdtek, kiegészîtô anyagot
kértek és tâjékoztattak a târgyalôteremben tôrténtekrôl,
néha bizalmas fejleményekrôl is. És a konferencia minden
eredménytelensége ellenére a magyar szereplés sikeres volt,
mert az amerikai delegâciô jôvoltâbôl elsô îzben esett szô a
plénum elôtt a felvidéki és erdélyi kisebbségek helyzetérôl.
De magyar szempontbôl a konferencia a kapcsolatépités,
rokonszenv-szerzés és befolyâsolâs szempontjâbôl is âtûtôen
sikeres volt. Ezek utân csak rajtunk mûlik, hogy tovâbb
épîtjûk-e a megszerzett jelentôs kapcsolatokat. Remélem, er-
rôl a kérdésrôl a kongresszus kûlpolitikai bizottsâgâban tôb-
bet hallunk hozzâszôlâsok és gyakorlati javaslatok formâjâ-
ban. Azôta lezajlott a budapesti Kulturâlis Fôrum, amelyen
a hazai és kisebbségi igények is bôséges nyilvânossâgot és is-
mertetést nyertek. Ezeknek teljes kiértékelése még most folyik,
de a magyar demokratikus ellenzékek nyilvânossâghoz inté-
zett felhîvâsa nagy visszhangot keltett.

V. Az ôhazdval valô kapcsolatok
Emigrâciôs szemszôgbôl az elôzô Vilâgkongresszus ôta

eltelt hârom évet a hazai rezsim és a nemzeti emigrâciô kôzt
a fokozôdô polarizâciô jellemezte. A hazai rezsim ért el bi-
zonyos helyi sikereket szabadvilâgi egyének (fôleg fiatal ér-
telmiségiek) és szervezetek kollaborânsként valô megnyeré-
sével. E folyamat bevallott végsô célja az emigrâciô politikai,
kulturâlis és gazdasâgi életének, egyhâzainak és intézménye-
inek ellenôrzése, valamint az emigrâciôs értelmiségnek a
rezsim kûlfôldi "lobby"-jâvâ valô megszervezése. A hazai
rezsim politikai tâmadâsâval szemben a nemzeti emigrâciô



a hazai tiz és fél milliô magyarral épîti a lelki és szellemi kô-
zôsséget, a szellemi Magyarorszâgot, a "hazât a magasban".
Ebben leghûségesebb szôvetségeseink a hazai értelmiségi
reformnemzedék tagjai, akik tiszteletre méltô bâtorsâggal
képviselik a magyar jôvô érdekeit az ellenséges âllamhata-
lommal szemben.

Befejezésûl az utôbbi emigrâciôs évek egy pozitiv jelen-
ségére szeretném a figyelmet felhîvni. Mindennapi életûnk
hajszâja, sok aprô eseménye kôzben nem realizâljuk, hogy
az emigrâciô kûlpolitikai érdeklôdése és a kulpolitikai ak-
ciôk jelentôségének értékelése ôrvendetes môdon nôvekszik.
Az emigrâciôs kôzélet kezd kûlpolitizâlôdni, sajât sorsât,
hazai testvérei és a kisebbségek jobb jôvôjét mâr nem jelsza-
vakkal, hanem a kûlpolitikai realitâsok, lehetôségek és al-
kalmak keretében reméli megoldani. Ez biztatô jel, de a
jelenleg még szervezetlen érdeklôdést szervezett erôvé kell ten-
ni, hogy kûlpolitikai akciôink môgôtt tômegek és megfelelô
anyagiak âlljanak. Az emigrâciô ma mâr jelentôs nemzet-
kôzi kapcsolatokkal rendelkezik, kûlônôsen Észak-Amerikâban
és Eurôpâban, kormânykôrôkben, parlamentekben, egye-
temeken, sajtôban, târsadalmi mozgalmakban. Ezek azok
az utak, amelyeket jârnunk kell.

Elôdôm, Paddnyi-Gulyâs Bêla hârom éwel ezelôtt elhang-
zott fôtitkâri beszâmolôjâbôl vett idézettel zârom jelentése-
met: "A Szabadvilâgi Magyarok Vilâgkongresszusâra az
ôhazâban élô magyarsâgnak és az emigrâciônak egyarânt
nagy szûksége van. Ez a kongresszus hivatâst toit be a magyar
nemzeti ôntudat fenntartâsâban, amit nemcsak az elfâsulâs
veszélyeztet a hazâjuktôl elszakadt magyarok kôrében, nem
csak a brutâlis elnyomâs a Csehszlovâkiâban vagy Româniâ-
ban élô magyar nemzetiségek esetében, hanem még az a
rendszer is, amely magât magyar âllamhatalomnak nevezi,
igyekszik felhigîtani, meghamisitani ezt a tôrténelmet, nem
zeti ôntudatot. A Magyarok Vilâgkongresszusân napvilâgra
kerûl az elfojtott szô, a kényszer miatt ki nem mondott mon
dât, ami a magyar lelkekbôl kitôrni vâgyik".

Tisztelettel kérem jelentésem tudomâsul vételét és fôtit
kâri tisztem alôl valô felmentésemet.

A Vildgkongressziis a fôtitkdri jelentést egyhangûlag tudo
mâsul vette s a kértfelmentést megadta.



ELSZAKITOTT TERULETEINK

MAGYARSÂGÂNAK
JOGSÉRELMEI ÉS ÉRDEKVÉDELME

A Vilâgkongresszus délelôtt 11 ôra kôriil dr. Gyallay-Pap
Domokos elnôkletével és rôvid bevezetôje utân elszaldtott
terûleteink magyarsâgânak jogsérelmeit és érdekvédelmét
tûzte napirendjére. Az âltalânos irânyelvek megvitatâsa utân
az egyes elszakîtott terûletek illetékes szerveinek képviselôi
fejtették ki véleményuket.

A Szabadvildgi Magyarok IV. Vtldgkongresszxisan az elszakîtott magyar terûletek
emigrdciôs szervezeteinek képviselôi balrôl jobbra: ft. Hites Kristôf, O.S.B.,

NddasJdnos dr., Gyallay-Pap Domokos dr., Lelbach Antal dr., Lôte Lajos és
dr. Maildth Istvdn

A Felvidékre vonatkozôan

A CsehszlovdkiaiMagyarok Nemzeti Bizottmânya (CsMNB)
1985 november 29-én és 30-ân tartott vâlasztmânyi ûlésén
megtârgyalta a Szlovâkiâban élô magyarsâg jelen helyzetét
és azokat a jelenségeket, amelyek a szabad vilâgban élô cseh
és szlovâk sorstârsaink megnyilatkozâsait jellemzik. A târgya-
lâsok eredménye a kôvetkezô pontokban ôsszegezhetô:



1. A jelenlegi szlovâk kormânyzat — a Helsinkiben
elfogadott alapelvekkel merô ellentétben — megfontolt
szândékkal elnemzetlenltô politikât folytat a Csehszlovâkiâ-
ba kényszeritett ôslakos magyarsâggal szemben.

2. Ennek a szândékos és rendszeres ethnocidiumnak fô

eszkôzei: a magyar tannyelvû oktatâs fokozatos elsorvasztâsa;
magyar tanîtôk és tanârok képzésének megszûntetése; magyar
tanszékek biânya az egyetemeken; magyar felirâsû sîrfelira-
tok és emlékek eltûntetése és megbecstelenîtése; anyakônyvi
bejegyzéseknél a magyar nevek ônhatalmû szlovâkosîtâsa;
ôsi magyar helynevek hasznâlatâért kiszabott bûntetések;
a nyilvânos helyen magyarul beszélôk sértegetése és szidal-
mazâsa; a magyar dolgozôkra gyakorolt nyomâs nemzeti-
ségûk megtagadâsâra. Ezek a jelenségek kimeritik az ethno-
cidium tényét és alapjâban sértik a legelemibbb emberi
jogokat.

3. A CsMNB feladatânak tekinti, hogy a szabad vilâg
kôzvéleményét tovâbbra is tâjékoztassa ezekrôl az elitélendô
tényekrôl, amelyek kétségessé teszik, hogy a jelenlegi szlovâk
politikai rendszer és kormânyzat a civilizâlt âllamok sorai
kôzt helyet érdemelhet.

4. A CsMNB alapelvként vallja, hogy nemzetek és ôssze-
fûggô népcsoportok ônrendelkezési jogânak érvényre jutta-
tâsa és biztositâsa az egyedûli ûtja a népek kôlcsônôs meg-
becsùlésének, békés egyûtt- és egymâs mellett élésének.

5. A CsMNB meggyôzôdéssel vallja, hogy a megvâltoz-
tathatatlan geopolitikai adottsâgok kôzt egymâs mellett élô és
egymâsra utalt magyar és szlovâk nép kôlcsônôs megbecsû-
léssel és jôakarattal meg tud valôsîtani olyan ûjjârendezést
a Kârpât-medencében, amely mindkét népnek javâra szol-
gâl, kikûszôbôli a gyûlôlkôdést szîtô ellentéteket és megte-
remti a békés egymâs mellett élés feltételeit.

6. A CsMNB meggyôzôdéssel vallja, hogy mindkét nép
kûlfôldôn élô vezetôinek és képviselôinek tôrténelmi feladata
egymâs megértésének keresése abbôl a célbôl, hogy "sine ira
et studio" megvitassa a mûlt és jelen kôzôs problémâit és a
két nép kôzôtt olyan légkôr megteremtésén dolgozzanak,
amely alkalmas lesz arra, hogy a Kârpât-medence jôvôjére
vonatkozô elképzeléseiket ôsszeegyeztethessék és elôkészît-
hessék az ûjjârendezés alapjait.

Bâr komoly készség a szabad vilâgban élô cseh és szlovâk
vezetôk részérôl ebben az irânyban eddig nem volt tapasz-



talhatô, a CsMNB tovâbbra is készséggel âll ennek a feladat-
nak szolgâlatâra.

A vâlasztmânyi ûlés elôbbi hatârozatait ft. Hites Kristôf,
O.S.B. elnok és Maildth Istvdn alelnôk alâîrâsâval kiilôn

zârônyilatkozat foglalta ôssze.
*

Az Erdélyi Vilâgszôvetség és a Csehszlovâkiai Magyarok
Nemzeti Bizottmânya âltalânossâgban kûlôn megvizsgâlta
a kisebbségi sorsba kényszeritett magyar nemzettestek jelen-
legi helyzetét is. A târgyalâsok eredményét — zârônyilatko-
zatként — a kôvetkezô pontokban ôsszegezték:

1. A Kârpât-medencében élô népek jelenlegi tarthatatlan
viszonyainak végleges megbékélése az ott élô népek nemzeti
dnrendelkezésiio^éineik érvényesîtésével biztosîthatô.

2. A megvâltoztathatatlan geopolitikai adottsâgok kôzôtt
élô népek békés egyuttélésének zâloga a kôlcsônôs megbe-
csûlés elvének, valamint az emberi jogok tiszteletben tartâ-
sânak maradéktalan valôra vâltâsa.

A két szervezet a sors âltal kiszabott feladatânak tekinti,
hogy minden rendelkezésére âllô eszkôz igénybe vételével
eiômozdîtsa a fenti elvek valôra vâltâsât.

Ezt a nyilatkozatot az Erdélyi Vilâgszôvetség részérôl
Zolcsdk Istvdn târselnôk és Fûry Lajos dr. târselnôk, a CsMNB
részérôl ft. Hites Kristôf, O.S.B. elnôk és Maildth Istvdn dr.
alelnôk irta alâ.

*

A "Felvidéki Magyarok Barâti Kôre" nevében dr. Kostya
Sdndor elnôk kûlôn beadvânyban fejtette ki, hogy a felvi
déki magyarsâg "csehszlovâkiai" jelzôje helytelen, mert a
Felvidék ezer éven ât, Lâszlô Gyula elmélete szerint pedig
1,300 éve egészen a Kârpâtok hegylâncolatâig a magyar
birodalom szerves része volt. A szlovâk etnikum csak a ma
gyar honfoglalâst kôvetô szâzadokban alakult ki tôhb szlâv
néptôredék (lengyel, kisorosz és délszlâv) egyheforrâsâbôl.
A honfoglalâst megelôzôen âllitôlag létezett Nagy Morva
Birodalom és a szlovâk eszme XVIII. szâzadbeli ébredése
kôzt levô ûrt a szlovâk tôrténetirâs sem tudja betôlteni. A
magyar honfoglalâstôl kezdôdôen ugyanis hosszû évszâza-
dokon keresztûl szlovâk nemzetrôl sohasem tôrtént emlités.
A szlovâk nemzet ônâllô voltât a csehek is tagadjâk, csak
"csehszlovâk"-okr6l tudnak.



Az 1920-ban keletkezett "csehszlovâk" alkotmânylevél
134. szakasza az erôszakos elnemzetlenitést semmiféle formâ-
ban sem engedi meg. A 122. szâmû nyelvtôrvény azt is ki-
mondta, hogy azokban a jârâsokban és vârosokban, amelyek-
ben a nemzeti kisebbség arânyszâma eléri a 20 %-ot, a kisebb-
séghez tartozô polgârok a bîrôsâg és mâs hivatal elôtt anya-
nyelvûket hasznâlhatjâk és beadvânyaikat is anyanyelviikôn
készîthetik. Ezzel szemben a hivatalos "csehszlovâk" szervek

mindent elkôvetnek, hogy a nemzeti kisebbségek arânyszâmât
20% alâ nyomjâk. Az ôslakos magyarsâg kûlôn sérelme, hogy
az alkotmânyt "a csehszlovâk nép" alkotta, Krofta kûlûgy-
miniszter 1936-ban tett kijelentése szerint pedig "a kôztdr-
sasdg a cseh és szlovdk lakossdg mûve'\ A mâsodik vilâghâ-
borût kôvetô barbâr intézkedések sorozata, a kassai program
stb. kôzismert. Âltalânos tûnet, hogy a felvidéki magyarok
a megfélemlûés riadtsdgdban élnek. A magyar gyermekekhe
szlovâk nemzettudatot sulykolnak.

Javasolja: indîtsunk felvilâgosîtô mozgalmat azzal a fel-
adattal, hogy szerezzen he igaz magyar tôrténelmi târgyû
kônyveket és tanulmânyokat s azokat a meglevô csatornâkon
ât juttassa el a Felvidékre. A mozgalom tâmogatâsâra kér-
jûk fel a Kôzôs Kûlûgyi Bizottsâgot, a Csehszlovâkiai Magya
rok Nemzeti Bizottmânyât, az Amerikai Magyarok Orszâgos
Szôvetségét, a Magyar Cserkész Szôvetséget, valamint az Ârpâd
Akadémia tôrténettudomânyi és magyarsâgtudomânyi osz-
tâlyait is, mert végre tenni kell valamit.

Erdélyben

Lôte Lajos: (Rochester, NY):

AZ EMIGRÂClÔ TÔREKVÉSEI ÉS EREDMÉNYEI

Az elsô kérdés, amelyet fel kell vetnûnk, hogy nemzeti
érzéseinket és felelôsségtudatunkat hogyan tudjuk kamatoz-
tatni az erdélyi magyarsâg érdekéhen. Elsôsorhan azt kell
felismernûnk, hogy az emigrâciônak a român kormâny
nemzetiségi politikâjâra nincs elegendô hefolyâsa. De hogyan
is lehetne? Befolyâsunk csak kormânyoknak, politikai, gaz-
dasâgi és katonai hatalmaknak van, ezeknek is csupân ak-
kor, ha ezt érdemleges erôsséggel gyakoroljâk is. A mi emig-
rdciônk még szerencsés helyzetben van, mert a vildg legha-



talmasabb orszdgâban lakik, amely 210 éwel ezelôtt a sza-
badsàg, demokrâcia és az emberi méltôsdg elvein épûlt fel
és most is ezek szerint él.

A mâsik szerencsés kôrûlmény, hogy az angol nyelv a
legismertebb vilâgnyelv. Ha azt beszéljûk vagy azon îrunk,
vilâgszerte megértenek bennûnket. Erdély tragédiâjât tehât
elsôsorban angol nyelven kell hirdetnûnk.

Miért? Mert a magyar emigrâciônak nincs elegendô és
kdzvetlen befolyâsa Româniâra, Erdély ûgyében az Egyesûlt
Allamok kormânyânak segîtségére és az amerikai kôzvéle-
mény tâmogatâsâra van szûkségiink. Ennek elérésére az
elsô kôvetelmény a tâjékoztatâs, majd a kîvânsâg kifejezése.
Alapvetô fontossdgû, hogy mindkettô jôl érthetô, tdrgyilagos
és az adott kôrûlményekhez képest redlis legyen. A tdrgyi
lagos hang és a redlis kôvetelés erôsebb hatdsû, mint az ér-
zelmekkel teletûzdelt irds vagy beszéd.

Itt hozom fel a tôrténelmi Magyarorszâg kérdését, amely
nemzetûnk egyik legnagyobb problémdja. Azt hiszem, nem
vagyok egyedûl, aki gyakran lelki szemei elôtt lâtja a Kâr-
pâtok ôvezte tôrténelmi Magyarorszâg képét. A clevelandi
Erdélyi Bizottsâg angol nyelvû kiadvânya, a "Carpathian
Observer" cîmlapjân minden alkalommal ezt a képet kôzli,
amikor 14 év ôta magyar sorskérdésekkel foglalkozik, elsô
sorban azokkal, amelyek a trianoni békébôl szârmaznak. Ez
a kép azonban csak a Kârpât-medence egységét mutatja —
orszâghatârok nélkûl —, mert a hatârok kérdése a mai nem-
zetkôzi helyzetben szolidan âll.

Ezzel szemben az erdélyi magyarsâg elnyomâsârôl mâr
tôbb mint hûsz éwel ezelôtt jelentek meg a nemzetkôzi saj-
tôban feltûnést keltô kôzlemények, amelyek arra késztették
az emigrâciôt, hogy az erdélyi magyarsdg sorsdt szivûgyévé
tegye és a tovâbbi roman elnemzetlenltési politikânak, ha le-
het, gâtât vessen. Ekkor kezdôdôtt meg az amerikai kormâny-
szervek, fôleg a kûlûgyminisztérium, a Kongresszus és a Fe-
hér Hâz tâjékoztatâsa és tâmogatâsânak kérése.

Ennek a tevékenységnek fôbb âllomâsai a kôvetkezôk:

1. Az 1974. évi Trade Act, amely szerint kommunista kor-
mânyzatû orszâgok csak akkor kaphatjâk meg a kedvezô vâm-
tarifât (a "most favored nation" stâtust), ha szabad folyâst
engednek a kivândorlâsnak. Ezt az Egyesûlt Âllamok kor-



mânya évenként felûlvizsgâlja, az érdekeltek bevonâsâval
kihallgatâst ("hearing"-et) tart. îgy jutott az erdélyi ûgy a
Kongresszusban a képviselôhâzi és szenâtusi kihallgatâsok
alkalmâval 1975 ôta, amikor România elôszôr kapta meg a
mostfavored nation stâtust, rendszeres évi fôrumok elé.

2. A mâsik fontos fejlemény az emberi jogok kûlpoliti-
kai irânyîtô szempontbôl tôrtént felrangositâsa volt Carter
elnôk idejében. Ez néhâny alkalommal amerikai-român
megbeszélésekre vezetett, de a magyarsâg elnyomâsânak
csôkkentésére nem bizonyult hatâsos eszkôznek.

3. Az erdélyi magyarsâg helyzetének nyilvânos ismertetésé-
re ûjabb nemzetkôzi alkalmak nyîltak a helsinki zârônyilatko-
zattal kapcsolatos nemzetkôzi konferenciâkon: Belgrâdban
1977-ben, amit még nem tudtunk kihasznâlni, majd Mad-
ridban 1980/83-ban, amit magyar részrôl erôs jelenlét, de
kevés eredmény jellemzett, majd az emberi jogokkal kapcso
latos ottawai konferenciân erôs magyar jelenléttel és tevé-
kenységgel, amely végre meghozta azt a gyûmôlcsôt, hogy
az amerikai kiildôttség vezetôje az erdélyi és felvidéki ma
gyarsâg érdekében nyîlt ùlésen felszôlalt.

4. A legerôsebb tâmogatâst a napokban végzôdôtt buda-
pesti Kulturâli Fôrumon kaptuk, amelyen az amerikai kiil
dôttség felszôlalâsa elôre megigért tény volt, és amelyen most
mâr az angol és egy-két mâs nyugati kiildôttség tagjai is fel-
szôlaltak az erdélyi magyarsâg iigyében. A legnagyobb je-
lentôségû eredmény azonban szâmunkra a magyarorszâgi
kormâny nem vârt felszôlalâsa volt. Megtôrtént a csoda.
A magyar kiildôttség panaszbeszéde és az azt kôvetô vita a
Kâdâr-regime elsô kidlldsa volt nemzetkôzi fôrumon az er
délyi ésfelvidéki magyarsdgért.

Az elszakltott magyarsâg érdekében senki sem tarthatja
jelentékteleneknek a kifejtett erôfeszitéseket és az utôbbi
években elért s fent vâzolt eredményeket. Igaz, hogy Româ-
niâban a magyarsâg sorsa eddig semmit sem javult, azt sem
tudjuk még, hogy a budapesti konferencia hoz-e valami eny-
hiilést, de jô, ha tudomâsul vesszûk, hogy a most favored
nation stâtus elvesztésének Damoklész kardja, az emberi jo
gok tovâbbi érvényesitése az amerikai kiilpolitikâban és azok
mindinkâbb valô kiszélesûlése a nemzeti, kisebbségi jogok
irânyâban, valamint a nemzetkôzi konferenciâk olyan adott-



sâgok, amelyek ùgyûnk szâmâra rendelkezésre âllanak és
amelyek vasât addig kell ùtnûnk, amîg meleg, ha nem âl-
mainkat akarjuk kergetni, hanem eredményeket akarunk
elérni elszakitott testvéreink sorsâban. Emberi jogaik érvé-
nyesûése és az a kôvetelmény, hogy magyarokként folytat-
hassdk életuket, a legégetôbb problémcu, amelynek megoldâsa
azonban nemzetkôzi megdllapodâsok sorozatdban, azaz nem-
zetkôzi tôrvényességben gyôkerezik.

Ezeket a jogokat, kivânsâgokat, kôveteléseket az erdélyi
magyarsâg irôi kôzûl néhânyan megfogalmaztâk és az "Ellen-
pontok" cimû fôldalatti lapban kôzzétették, de mâr késôn
ahhoz, hogy a III. Vilâgkongresszus alkalmâval târgyalâsra
kerûlhessenek. Most, a IV. Vilâgkongresszus idején adjunk
nyilvânos kifejezést annak, hogy az erdélyiek ûn. Program-
javaslatâval egyetértûnk, azt tâmogatjuk. Kivânjuk, amit
ôk kîvânnak; a jelen helyzetben se kevesebbet, se tôbbet.

Az Észak-Amerikai Erdélyi Szervezetek november 23-i
torontôi ûlésén hozott hatârozatunk értelmében kérjûk, hogy
ez a Vilâgkongresszus ezt a Programjavaslatot, mint az er
délyi szervezetek hatârozatât, fogadja el.

PROGRAMJAVASLAT
a româniai magyarsâg jogfosztott helyzetének

megvâltoztatâsa érdekében

Az erdélyi (és âltalâban a româniai) magyarsâg eddigi
létének talân legsûlyosabb veszélyhelyzetét éli meg napjaink-
ban. A megmaradâsât biztositô jogai csak a lâtszat szintjén
léteznek, melyek a nyilatkozatokban és az ûnnepi beszédek-
ben megfogalmazottakkal bomlokegyenest ellenkezô gyakor-
latot és valôsâgot bivatottak takarni.

Éppen ezért:
/. Kôveteljûk, hogy az egész magyarsdg elszakûhatatlan

részének tekintessûnk, és ezen, valamint romdn dllampolgdri
Tninôségûnkben minden akaddlyoztatdstôl mentesen dpolhas-
suk kapcsolatainkat a Magyar Népkôztdrsasdggal mind intéz-
ményi, mind pedig egyéni szinten!

1. Minden român âllampolgâr korlâtozâsok nélkûl utaz-
basson a Magyar Népkôztârsasâgba.

2. Vonjâk vissza azt a rendelkezést, mely szerint kûlfôldi
barâtainkat nem szâllâsolbatjuk el lakâsainkon (mely rendel-
kezés mindenekelôtt minket, magyarokat sûjt).



3. Kulturâlis intézményeink, valamint intézményeken
beliil mûkôdô magyar kulturâlis csoportok szabadon hîvhas-
sanak meg magyar egyutteseket és személyiségeket a kôrnyezô
orszâgokbôl.

4. Az erdélyi magyar egyetemek visszaâllîtâsâig a româ-
niai magyar diâkok tanulhassanak Magyarorszâgon; visszaté-
résûk utân pedig az ott szerzett képesitésnek megfelelô alkal-
mazâst nyerjenek.

5. Szûntessék meg a magyar kulturâlis termékeknek a

român vâmhatôsâgok âltal ônkényes szempontok alapjân tôr-
ténô elkobzâsânak gyakorlatât.

6. Kôzvetitô âllomâsok segitségével a magyar (budapesti)
televlziô-adâs vételének lehetôségét terjesszék ki Erdély egész
teriiletére.

7. Bztosîtsâk, hogy a magyar nyelvterûleten (Magyaror-
szâg, Csehszlovâkia, Jugoszlâvia, Szovjetuniô) megjelenô ma
gyar nyelvû kônyveket Româniâban is lehessen kapni.

8. Korlâtlanul elô lehessen fizetni minden Magyarorszâ
gon megjelenô ûjsâgra és folyôiratra. Az ott szâmunkra meg-
rendelt kiadvânyok pedig jussanak el a cimzetthez.

9. A magyarorszâgi kulturâlis és politikai személyiségek-
nek a româniai magyarok sorsa irânti természetes érdeklôdé-
sét és jogos aggodalmât ne tekintsék România belûgyeibe valô
beavatkozâsnak.

II. Kôveteljûk a romdmai magyarsdg, mint etnikai kô-
zôsség intézmênyes ônvédelmének és kulturdlis autonômidjd-
nak biztosûdsdt!

1. A 22. cikkely kiegészitéseképpen az alkotmâny foglalja
magâba a nemzetiségek érdekvédelmi szervezetének megalald-
tâsi jogât, melynek tisztségviselôit demokratikus môdon vâ-
lasszâk meg.

2. E szervezetnek joga legyen a magyar kultûréletet és is-
kolapolitikât vezetni, a magyar vonatkozâsû kâderpolitikât
ellenôrîzni, a magyarsâg mûltjâhoz kapcsolôdô mûemlékeket
gondozni, valamint a nemzetiségi sérelmekre jogorvoslâst
keresni.

3. Minden româniai magyar tagja lehessen az érdekvé
delmi szervezetnek, fûggetlenûl attôl, hogy az orszâg melyik
vidékén él (vagyis nem csupân az erdélyiek).

4. A szervezet rendelkezzék sajât sajtôorgânummal.
5. Irjâk meg a Magyar Népi Szôvetség tôrténetét és hoz-

zâk nyilvânossâgra 1949-es likvidâlâsânak valôdi kôriilményeit.



6. Nyilvânosan rehabitâljâk a Magyar Népi Szôvetség min-
den bôrtonviselt vezetôjét és mindazokat, akik a magyarsâg ér-
dekeinek védelme miatt lettek elitélve az utôbbi harmincôt
esztendôben, valamint tegyék semmissé ezeket az itéleteket.

7. Hivatalosan fogadjâk el azt a tényt, hogy kultûrânk a
magyar kultûrânak szerves része, nem pedig a roman kultûrâ-
nak valamiféle âgazata.

8. Az oktatâsûgy minisztériuma, valamint a megyei tan-
felùgyelôségek keretein beliil hozzâk létre a nemzetiségi okta-
tâs szakosztâlyait, és ezek a roman szakosztâlyokkal egyenran-
gûként mûkôdjenek.

9. Âllitsâk vissza a magyar nyelvû ôvodâkat és iskolâkat, és
ezek potenciâlisan biztosîtsâk minden magyar ajkû gyermek
anyanyelvi ôvodâban valô elhelyezését, illetve sajât anyanyel-
vén valô tanulâsânak lehetôségét. Biztosîtsâk minden magyar-
lakta megyében az anyanyelvû elméleti liceumi oktatâst, vala-
mennyi szakmâra valô felkészùlés anyanyelvi lehetôségét is.

10. Létesitsenek magyar nyelvû ârvahâzakat és speciâlis is
kolâkat, megszûntetve azt a gyakorlatot, hogy a magyar anya
nyelvû ârvâkat és fogyatékos gyermekeket is — a românositâs
egyik eszkôzeként — a megfelelô român intézetekben helyezik
el.

11. Szerezzenek érvényt a tanszemélyzet stâtusâra vonatkozô
6/1969. sz. tôrvénynek, melynek értelmében a magyar nyelvû
osztâlyokban a nyelvet nem vagy alig ismerô pedagôgusok nem
tanîthatnak.

12. Csôkkentsék az osztâlyok kôtelezô létszâmât, hogy ne
szûnjenek meg a falusi magyar iskolâk. Ervényesûljôn nâlunk is
a példaként alkalmazhatô jugoszlâv nemzetiségi tôrvény, mely
szerint kilenc tanulôért iskolât létesltenek. E vonatkozâsban a

român és magyar gyermekek esetében mérjenek ugyanazzal a
mércével.

13. A magyar iskolâkban tanltsâk magyar nyelven România
tôrténelmét és fôldrajzât is.

14. Allltsâk vissza a magyar egyetemeket és minden szakte-
rûleten létesitsenek magyar nyelvû felsôfokû intézeteket.

15. Bôvitsék a Kriterion nemzetiségi kônyvkiadô hatâskôrét,
és nôveljék anyagi alapjait, hogy magâra vâllalhassa azokat a
feladatokat is, melyeknek — a kisebbségek nyelvén tôrténô
kônyvkiadâst illetôen — a tôbbi kiadô a jelenben nem tesz
eleget.

16. A magyar nyelvû sajtô, valamint a râdiô és a televiziô



magyar nyelvû adâsai taglalhassâk a româniai magyarsâg ak-
tuâlis és lényegi nemzetiségi problémâit.

17. A roman hatôsâgok szûntessék meg végre a magyar ér-
telmiség gyanûs elemként valô kezelésének gyakorlatât, a
biztonsâgi szervek âltal kizârôlag magyar voltuk miatt tôrténô
âllandô megfîgyelését és zaklatâsât.

18. Biztositsâk ténylegesen a vallâsszabadsâgot és a magyar
egyhâzak valôdi belsô autonômiâjât.

III. Kôveteljûk a tûlnyomôan magyarlakta terûletek ôn-
igazgatâsât és méltânyos részûnket az orszdg vezetésében!

1. Nyerjen a Székelyfôld ûjbôl — ezûttal valôdi és egész
teriiletére kiterjedô — autonômiât.

2. Szûntessék meg a szînmagyar és tôbbségi magyar falvak
românok âltal tôrténô vezetésének gyakorlatât (tanâcselnôk,
termelôszôvetkezeti elnôk, pârttitkâr, rendôr).

3. A magyarok nemcsak a képviselôk és a pârttagok sorâ-
ban, de a gazdasâgi vezetésben, a minden szintû pârtvezetés-
ben és a kormânyban is szâmarânyuknak megfelelô môdon
képviselve legyenek.

IV. Kôveteljûk a tdg értelemben vett Erdély {azaz\ a tôrté-
nelmiErdély, a Részek és a Bdnsdg) etnikai ôsszetétele mester-
séges megvdltoztatdsdnak azonnali ledllitdsdt!

1. Szûntessék meg a Moldvâbôl és Havasalfôldrôl valô
masszîv és kényszerû betelepitéseket.

2. Hagyjâk abba a magyar falvak vegyeslakossâgûvâ
vâltoztatâsânak kisérleteit.

3. Szâmoljâk fol az ûjonnan végzett magyar értelmiség (fô-
leg az orvosok és mérnôkôk) Moldvâba és Havasalfôldre valô
erôszakos kihelyezésének gyakorlatât.

V. Kôveteljûk a romdmai magyarsdg azonossdgtudata ki-
alakûdsdnak ésfejlesztésének lehetôvé tételét!

1. A mûlt vonatkozâsâban:
a. A magyar anyanyelvû tanulô az iskolâban sajât etniku-

mânak reâlis tôrténelmével is megismerkedhessék, s legalâbb
nagyvonalakban a român diâkok is ismerjék meg azt.

b. A tôrténelmi vonatkozâsû kiadvânyok târgyaljâk ob-
jektîv môdon Erdély tôrténelmét. A mûzeumok kiâllitâsi anya-
ga ne igyekezzék leplezni vagy elbagatellizâlni a magyarsâg
mûltbeli szerepét és mai jelenlétét.

c. Szûntessék meg a dâkoromân kontinuitâs elméleténèk
ideolôgiai funkciôjât. (Ez az elmélet maradjon az, ami valô-
jâban: egy tôrténészi munkahipotézis. )



d. Az Erdély tôrténelme és kultûrtôrténete irânti érdeklô-
dést ne tekintsék a revîzionista tendenciâk megnyilvânulâsâ-
nak; Ne legyenek tiltott témâk az Erdély tôrténelmével foglal-
kozô szakemberek szâmâra.

2. A jelen vonatkozâsban:
a. Tegyenek kôzzé mindenki szâmâra hozzâférhetô és rész-

letekre kiterjedô statisztikai adatokat a nemzetiségek mai hely-
zetérôl.

b. Legyen szabadsâga bârkinek nemzetiség-szociolôgiai
vizsgâlatokat végezni. A biztonsâgi szervek ne zakiassâk az ilyen
érdekiôdésûeket.

c. Az iskola — az oktatâs nyelvétôl fûggetlenûl — minden
tanulôval ismertesse meg az orszâg nemzetiségi viszonyait és a
nemzetiségek kultûrâjât.

d. Român nyelven is jelenjenek meg olyan kônyvek,
melyek az itt élô nemzetiségek életével, népszokâsaival, mûvé-
szetével stb. foglakoznak.

e. A magyarokat érintô soviniszta megnyilvânulâsokkal
szemben is érvényesitsék a megfelelô rendeikezéseket (egyféle-
képpen itélve meg példâul mind a "bozgor" — "hazâtlan" —,
mind az "olâh" gûnyneveket).

VI. Kôveteljûk, hogy a magyar nyelv, a tâg értelemben
vett Erdély minden magyarlakta vidékén is, a hivatali és a hét-
kôznapi haszndlatban egyenrangû legyen a român nyelwel.

1. A hivatalokban és a kûlônbozô hatôsâgok irodâiban
valôban hasznâlatos legyen a magyar nyelv, és fogadjâk el az
ilyen nyelvû beadvânyokat, mint azt az alkotmâny 22. cikkelye
elôîrja. A személyazonossâgi igazolvâny, az ûtlevél, a tîpus-
nyomtatvânyok stb. legyenek kétnyelvûek.

2. E vidékeken az egészségiigy, a kereskedelem és a kôzszol-
gâltatâsok dolgozôi is ismerjék a magyar nyelvet.

3. A magyarok âltal is lakott terûleteken a român tannyel-
vû iskolâkban is kôtelezô legyen a magyar nyelv tanitâsa. (A
Horthy-rezsim idején Eszak-Erdélyben a magyar gyermekek
szâmâra kôtelezô volt a român nyelv tanulâsa!)

4. A helység- és utcanevek, az ûzletek feliratai, az ûzemek
és kôzintézmények, az ârucikkek nevei, a mûzeumok stb. feli
ratai e terûleteken kétnyelvûek legyenek.

VII. Kôveteljûk, hogy a romdniai magyarok a romdnokéval
egyenlô érvényesûlési lehetôségekkel btrjanak!

Szûnjôn meg az a gyakorlat, amely a szakmai elôrehala-



dâsnâl, valamint a munkahelyi felvételnél nem a szaktudâst,
hanem mindenekelôtt az etnikai hovatartozâst veszi figyelem-
be, s gyakran még magyar tôbbségû vidékeken is csak az
egyenjogûsâg statisztikai kimutatâsâhoz szûkséges, az orszâgos
arânyszâmnak megfelelô magyart alkalmaz.

VIII. Kôveteljûk, hogy megôrfztessék tôrténelmi és kultu-
rdlis mûltunkhoz kapcsolôdô kômyezetûnk!

1. Maradjon érintetlen az erdélyi vârosok hagyomânyos
képe.

2. Szûnjôn meg a kulturâlis vagy tôrténelmi jelentôséggel
bîrô épûletek lebontâsa.

3. Nyilvânîtsanak mûemléknek minden arra érdemes ob-
jektumot.

4. Szûntessék meg a magyar vonatkozâsû mûemlékek
kômyezetének hâtrânyos megvâltoztatâsât.

5. Biztositsanak alapot a pusztulô mûemlékek megmen-
tésére.

IX. Kôveteljûk, hogy a még magyar anyanyelvét beszélô
moldvai csângôsdg — a jelenlegi statisztikai gyakorlattal szem-
ben, mely a csdngôsdg egészét romdnnak tekinti — ûjbôl ma-
gyarnak vallhassa magdt és bekapcsolôdhasson a magyar kul-
tûrkôrbe!

1. Beléphessen a magyar nemzetiség érdekvédelmi szer-
vezetébe.

2. Anyanyelvét szabadon hasznâlhassa.
3. Ûjra létesûljenek anyanyelvi iskolâk.
4. Joga legyen vallâsa nyelvét megvâlasztani.
5. Szûntessék meg a csângôsâg elszigetelését és a magyar-

sâg tôbbi részével valô kapcsolatainak akadâlyozâsât, a csângô
falvak lâtogatôinak kiûldôzését.

X. Kôveteljûk, hogy pdrtatlan nemzetkôzi {de magyaro-
kat és romdnokat is magdbafoglalâ) bizottsdg vizsgdlhassa meg
helyzetûnket és dônthessen minden sorsunkat érintô vitds
kérdésben!

3

A Délvidéken

Lelbach Antal dr. (Rocky River, OH):

magyarsAgunk megmentése

Egy orszâg vagy nép tôrténelmi eseményeit kûlônbôzô
nemzetiségû és mûveltségû tôrténetîrôk néha homlokegyenest



ellentétesen értékelik. Rânk, elszakitott terûleti magyarokra
nézve bântô és fâjdalmas volt, hogy a magyarorszâgi sajtô
és a politikai vezetôk arânytalanul keveset foglalkoztak a
délszlâv-magyar problémâval, az osztrâk sajtô pedig az
ôsszeomlâs utâni kérdéseket kizârôlag a "Gesamt Osterreich"
szempontjâbôl kezelte. Az egykori magyar kirâlysâg hajdani
déli végein élô délszlâvokat, tulajdonsâgaikat, beâllîtottsâ-
gukat, tetteiket nem lehet rôzsaszîn szemiivegen keresztûl
nézni. Éveken ât kôzôttûk éltem, tisztâbban lâttam ôket,
mint a magyarsâg zôme, ezért szeretném kifejteni, ami ka-
rakterisztikus erre a népre, hogy — elsôsorban sajât érde-
kûnkben — megismerjûk a délszlâvok igazi énjét és jellemét.
A letûnt nemzedékek csak a feiszîni jelenségeket lâttâk és a
jelen meggyôtôrt, kiâbrândult nemzedéke is ugyanezeket
lâtja, érzi és szenvedi. A mélyebben fekvô okokat legfeljebb
csak sejti.

Oroszorszâg és a Nyugat (beleértve az Egyesûlt Âllamokat
is) a problémât csak a Balkân-félsziget feletti hegemônia
megszerzése szempontjâbôl nézte és nézi. Ha a térképre te-
kintûnk, lâtjuk, hogy a Balkân-félsziget nyitott északi része
a Kârpât-medencével hatâros. A balkâni terjeszkedô poli-
tika akkor ûtkôzik akadâlyba, ha a Duna, Tisza, Drâva vîz-
terûletét is âtôlelô Kârpât-medence erôs fôldrajzi és âllami
egységet alkot. E nélkiil a Kârpât-medence népe âllandôan a
délszlâv probléma elôtt âll. Mindehhez hozzâjârul a nemzeti
jellegû szerb ortodoxia gyûlôlete a mâsvallâsûakkal szemben.
Az ipeki patriarchâtus hagyomânyain alapulô nagyszerb
gondolât lényege ugyanis az volt, hogy azokat a fôldeket, a-
melyek a tôrôk uralom alatt a szerb nemzeti egyhâz fennha-
tôsâga alâ tartoztak, bârmennyira elszôrtak voltak is, ônâl-
lô szerb nemzeti âllammâ kell egyesîteni. Nem szâmitott,
hogy az a terûlet a bolgâr Macedônia, a horvât Dalmâcia vagy
Bosznia, Hercegovina, Szlavônia, Dél-Magyarorszâg terûlete
volt-e.

A nagy-szerb gondolât îgy az utôpiâk vilâgâbôl a valô-
sâg sîkjâra tolôdott ât. A szerbek céljaik elérése végett az
egész Monarchia szétrombolâsâra tôrekedtek, beleértve Hor-
vâtorszâgot is. Ez az eszme az orosz kûlpolitika keresztûlvi-
telének céljât szolgâlta, melyet a cârok szorgalmaztak. Ami
a vilâghâborûk utân kôvetkezett, jôformân mindannyiunk
szeme lâttâra tôrtént. Kôzismert tény, hogy a horvât nép



kezdettôl fogva a legelszântabb tagadâs âllâspontjâra helyez-
kedett. Az ûj âllamba valô kényszeritésûk megkérdezésûk
és hozzâjârulâsuk nélkûl tôrtént. Vezérei tudtâk, hogy a
jugoszlâv âllam elmélete môgôtt a valôsâgban a nagy-szerb
imperializmus éli majd ki a maga Idméletlen hatalmi tôrek-
véseit. Ez be is kôvetkezett.

Sajnos, a mâsodik vilâghâborûban valô részvételt Ma-
gyarorszâg semmiképpen sem kerûlhette el. Nyugat szôvet-
ségesei, mint Lengyelorszâg, Csebszlovâkia ugyancsak hâ-
borûs âldozatok lettek, pedig Lengyelorszâg volt a hâbôrû
kitôrésének oka. Bârhogyan nézzûk is a dolgokat, Magyar-
orszâg csak németbarât politikât folytathatott. Ha a szovjet
szôvetségesei lettûnk volna, elôbb a németek igâztak volna
le bennûnket, aztân "jutalomként" az oroszok bolsevizâltâk
volna hazânkat. Az orszâg vezetôinek lehetetlen volt a ma
gyar érdekeket az angolszâsz érdekekkel ôsszhangba hozni.
Amikor Kâllay Miklôs lett a miniszterelnôk, elkezdôdôtt az
angolszâszokkal valô béketârgyalâsok kezdeményezése, de
Kâllay is hamarosan râjôtt, hogy az angolok csak katonai
hasznot akartak hûzni a mi ellenâllâsunkbôl — minden el-
lenszolgâltatâs nélkûl.

Az angolok tovâbbra is a trianoni béke alapjâra belyez-
kedtek. A Szovjetuniô viszont azonnal a bolsevizmust és a
pânszlâvizmust hozta volna nyakunkra. A hâborû befejezé-
se utân az "Atlantic Charter" minden igérete fûstté vâlt,
akârcsak az elsô vilâghâborû végeztével Wilson 14 pontja.
A "humânus" demokratâk érdekôvezetekre osztottâk Eurô-
pât. Magyarorszâg a szovjet érdekôvezetbe kerûlt, ami csak
a szovjet térnyerését segîtette elô Eurôpâban.

Kôzép-Eurôpa sok nemetiségû orszâgaiban ez a rendel-
kezés, mint eddig minden Nyugatrôl jôtt rendezés, rosszul
sikerûlt. A tâvoli hatalmak csak a maguk vélt érdekeit néz-
ték és nem vették tekintetbe sem a fôldrajzi, sem a tôrténel-
mi jogot.

Sajnos, a tôrténelem folyamân elmulasztottuk hazânk-
ban a magyar hegemônia megvalôsitâsât. Ennek folytân
ellanyhult a magyar nemzeti érzés is, amelynek kôvetkezté-
ben a sorskérdéseknek alig akadt hangja. Ezekben a vész-
terhes tôrténelmi idôkben ellenségeink aktîvan dolgoztak
sajât poziciôjuk megvédésére a magyarsâg rovâsâra. Itt kell
râmutatnom, hogy a vilâg kôztudatâban a magyarsâg jelen-
téktelen kis népként szerepel. Ezt az ellenséges propagandâ-



nak koszônhetjûk, amit minden erônkkel ellensûlyoznunk
kell. Ehhez azonban barâtokat kell szereznûnk, akik szûkség
esetén a mi oldalunkra âllnânak. Ne felejtsûk el, hogy mi
nem kis népet, hanem nagy nemzetet képviseliink, amelyet
megcsonkîtottak és amelynek most a szlâvok és a românok
a jelenlegi magyar kormâny kôzremûkôdésével és jôvâha-
gyâsâval megsemmisitését tervezik. Az a benyomâsom, hogy
a nemzet, fôieg az elszakîtott terûletek magyarsâga, az élet
és halâl kûszôbén van, és az utôbbi, amikor az anyaorszâg
nemtôrôdômségét lâtja, lassan belenyugszik a nemzethalâl
beteljesedésébe.

Véleményera szerint az élet kûzdô erôinek meg kell
mozdulnia az egészségesebb jdvô megvalôsûdsdra, vâllalmuk
kell a tôrténelmi feladatok rednk esô részét, a magyar ôn-
tudat kifejlôdését és az ôsszefogds megvalôsûdsdt.

Az élet és a tôrténelem keserves tapasztalatai alapjân
lépjûnk ûj utakra. Nem tudom, mi szûletik majd a hegyek
vajûdâsâbôl, de remélem, hogy politikai feltâmadâs, vilâ-
gosabb és szebb magyar jôvendô. Arra kell tôrekednûnk,
hogy ûjra megvessuk Idbunkat a Duna-medencében, ahol
a magyarsdg birodalmat tudott alkotni és kultûrdt tudott
teremteni.

Az ôrôk tôrténelmi magyarsâg nevében szôljunk és kô-
veteljûk elsôszûlôttségi jogainkat. Az ûjjârendezés feladatai
kôzé tartozik, hogy a jelenleg megszâllt terûleteken, ha erre
majd alkalom adôdik, âttelepitéseket hajtsunk végre, ami
a fajvédelmet és a nemzetiségi kérdést lesz hivatott rendezni,
hogy îgy etnikailag homogén orszâg létesûljôn. Ha erre ké-
pesek a zsidôk, a szlovâkok, a românok, akkor ebben nekûnk
is kôvetnûnk kell példâjukat.

A trianoni megrâzkôdtatâs, az "Anschluss", a mûncheni
egyezmény mind arra enged kôvetkeztetni, hogy a Nyugat
cserbenhagyta Kôzép-Eurôpât, amit késôbb Jalta, Potsdam,
Téhéran, a Sonnenfeld-elmélet ismételten beigazolt. Ezért
elôtérbe kerûl a kérdés, hogy vajon Magyarorszâg milyen
politikât kôvessen és hogy a szâmkivetésben milyen felada
tok vârnak rânk. Milyennek kell lennie a mi politikânknak?
Eurôpa sorsât az utolsô szâzadban a nyugat-eurôpai hatal-
mak, valamint Oroszorszâg és az Egyesûlt Âllamok szabtâk
meg, fôleg a két utôbbi. Nem valôszînû azonban, hogy to-
vâbbra is îgy lesz. Az elkôvetkezô vilâgégés utân Japânnak



és Kînânak is beleszôlâsa lesz a hatârok megvonâsâba és
Kelet-Eurôpa ûjjârendezésébe.

A magyar szellemiség elitjének feladata, hogy minden
erejét latba vesse a Kârpât-medence teljes visszaszerzésére.
A magyarsâg megnyerheti a csatât, ha egységes lesz és ha
felkészûl feladatai végbevitelére. Fôleg akkor, ha a fiatal
nemzedék is bekapcsolôdik a munkâba. Politikai terveinket
ne alapozzuk érzelmekre, hanem vegyiik figyelembe a rea-
litâsokat. Az utôdâllamok sajât nemzeti eszméiknek megfe-
lelôen dolgoznak, szélsôséges nacionalistâk és csak egy bâlvâ-
nyuk van: a nemzeti âllam, sôt annak a mi kârunkra tôrténô
kibôvitése és megnagyobbîtâsa; a kisebbségi kérdés végleges
rendezését a kisebbség teljes megsemmisîtésében lâtjâk. A
megszâllt terûleteken élô magyar kisebbségi kérdés âltalânos
magyar kérdés, mert az egész magyarsâg létérôl van szô.
Megmaradâsunk az ôntudatban rejlik. Szerintem kôtelesek
vagyunk egységes koncepciôt kidolgozni, mert a kisebbségi
magyarsâg helyzete egyre romlik, amihez a magyarorszâgi
kormâny viselkedése is hozzâjârul. A magyarsâg az elcsatolt
teriileteken csak vegetatîv tômeg, a jôvô teljesen kiiktatôdott
gondolkodâsâbôl, otthon pedig egyszerûen tudomâsul ve-
szik, hogy az elszaldtott terûleteken ôt milliô magyar vég-
ôrâit éli, errôl azonban tanâcsosabb megfeledkezni, mert a
szocialista testvériség jegyében a "reâlpolitika" ezt tartja
helyesebbnek.

Ezért alakult meg a Magyar Nemzeti Egységfront, amely
vilâgperspektîvâban gondoikozik, hogy tovâbbi tevékeny-
kedésûnkkel elérjûk céljainkat és megvalôsitsuk a magyar
sâg megmentését.

NYILATKOZAT

1. Dél-Magyarorszâg Felszabadîtô Tanâcsa (DFT) fel
kîvânja hîvni a szabad vilâg kôzvéleményének és illetékes
kormânyzati szerveinek flgyelmét

a. a Magyarorszâgtôl Jugosziâviâhoz csatolt terûletek
Iakossâgânak politikai elnyomâsâra, emberi szabadsâgjo-
gaibôl valô kisemmizésére, gazdasâgi kizsâkmânyolâsâra,
vallâsszabadsâgânak korlâtozottsâgâra, kultûrâjânak a kom-
munista ideolôgiâval valô megmételyezésére;

b. azokra az embertelen tômegmészârlâsokra, amelyek
Jugoszlâvia mai kommunista rendszerének hatalomâtvételét



kîsérték s a terrorra, amellyel a rendszer uralmât mindmâig
fenntartja (bizonyîték erre, hogy minden magyarlakta falu-
ban magyar "Katyn" talâlhatô);

c. arra a tényre, hogy a szôban forgô terûletek magyar,
német, bunyevâc, horvât s vend lakossâgât mâr az elsô vi-
lâghâborût kôvetô trianoni békediktâtumban megfosztot-
tâk az Egyesûlt Âllamok elnôke, Wilson âltal meghîrdetett
ônrendelkezési jog gyakorlâsâtôl, amikor ezeket a teriilete-
ket a Iakossâg megkérdezése nélkûl, sôt akarata ellenére
Jugoszlâviâhoz csatoltâk, holott ezek az elcsatolâst elvetô
népek a Iakossâg 3/4 részét alkottâk. Az 1919/20-ban meg-
kôtôtt Pârizs-kôrnyéki békeszerzôdések egyidejûleg a hor
vât, szlovén és macedôn nép egyetemét, valamint tekinté-
lyes szâmû albânt és bolgârt is megfosztottak ônrendelke
zési jogâtôl.

Igy érthetô, hogy a Jugosziâviâba kényszerîtett elnyomott
népek 1941-ben éltek az alkalommal s elszakadtak Jugo-

szlâviâtôl.

Az 1947-ben alâîrt pârizsi békeszerzôdés az "Atlantic
Charter"-ben lefektetett elvek megtagadâsâval ugyanezeket
a népeket ismét visszakényszeritette Jugosziâviâba s ugyan-
akkor a kommunizmus embertelen zsarnoksâgânak is kiszol-
gâltatta ôket.

d. Ezért a DET ellenez minden olyan kîsérletet, amely
Jugoszlâviât akâr Tito-féle kommunista, akâr 1941 elôtti
formâjâban ât kivânja menteni az ûj eurôpai rendbe.

e. A DET Magyarorszâgtôl Jugoszlâviâhoz csatolt terû
letek egészének Magyarorszâghoz valô maradéktalan vissza-
csatolâsât kôveteli.

2. A DET érvénytelennek tekinti mind az elsô, mind a
mâsodik Jugoszlâvia mindazon politikai és gazdasâgi intéz-
kedéseit, amelyek a dél-magyarorszâgi terûletek 1918 no-
vember 1-én fennâllott nemzetiségi ôsszetételének erôszakos
megvâltoztatâsât, az egyes nemzetiségek gazdasâgi erôinek
alââsâsât vagy a kommunista gazdâlkodâsra valô âttérést
céloztâk. Éppen ezért a dél-magyarorszâgi terûletek nem
zetiségi ôsszetételébe az 1918 november 1 ôta bekôvetkezett

eltolôdâsokat nem ismeri el.

3. A DET arra tôrekszik, hogy a magyar és horvât nép
barâtsâgât a nyolc évszâzados kôzôs tôrténelmi hagyomânyok



szellemében ûjra elmélyîtse, ezért mindazon fûggô kérdése-
ket, melyek a két nép jôvô viszonyât befolyâsoljâk, az igaz-
sâg és a hagyomânyos horvât-magyar barâtsâg szellemében
kîvânja rendezni.

A tôrténelem jogân a Kârpât-medence ezer évig magyar
volt. A Délvidék terûletein élô nem magyar népelemek csak
a XV. szâzadtôl kezdve szivârogtak a tôrôkôk elôl hazânk-
ba, ahol mind a szerbek, mind a horvâtok menedékjogot
kaptak. A torôkôk kiszoritâsa utân a XVIII. szâzadban a
Habsburgok a dinasztia megerôsîtésére németeket telepîtet-
tek a Délvidékre.

A trianoni békediktâtum a Délvidék népeinek nem biz-
tosîtotta a Wilson 14 pontjâban kimondott ônrendelkezési
jogot, mert attôl féltek, hogy népszavazâs esetén a szerbeken
Idvûl a tôbbi kisebbség a magyarok mellett szavazott volna
(Macartney: Hungarians and the Successors). A szerbek az
elsô és mâsodik vilâghâborû utân tômegesen telepitettek be
szlâv elemeket, hogy a tôbbséget maguknak biztositsâk, igy
a mai nemzetiségi megosztds nem tekinthetô a terûleti hova-
tartozandôsâg alapjdul.

Jugoszlâvia mesterséges âllam, amelyet csak nyers erô-
szakkal lehet ôsszetartani és amely az elsô lehetôség adtân
darabokra esik.

A pârizsi békediktâtum azzal, hogy a Délvidék népeit
visszakényszeritette Jugoszlâviâba, teljes mértékben megsér-
tette az "Atlantic Charter"-ben elfogadott és meghîrdetett
elveket, igy azt eleve érvénytelennek kell tekinteni.

A magyar emigrâciô szûkségesnek lâtja, hogy kiâltvâny-
nyal forduljon a vilâg még szabad népeihez és figyelmeztes-
se ôket, ne ringassâk magukat politikai illûziôkba, hanem
vegyék tudomâsul: a mai nemzetkôzi rendben megszûnik
a népek szabadsâga és fûggetlensége.

(A nyilatkozatot Lelbach Antal dr., Dél-Magyarorszdg
Felszabadûô Tandcsdnak elnôke irta ald.)



Nyugat-Magyarorszdgon

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

A lajtabânsâgi magyar NEMZETISÉG
JOGSÉRELMEI ÉS ÉRDEKVÉDELME

A kishitûek és a status-quo hîvei szerint a magyar nem-
zetiség javâra âlUtôlag nem lehet eredményeket elérni.

Téves szemléletûkkel szemben âllîthatom, hogy igenis
tôrténeti szûkségesség elszakîtott testvéreink sorsâval tôrôd-
ni. Mâs népeknél is mindenkor a szâmûzôttek âlltak ki az
otthoniak jogaiért. Ezt a kôtelességet rôja rânk a mostani
idôszak, amelyben élûnk. Ha gyors sikereket nem is érhe-
tûnk el, ébren kell tartanunk a Kârpât-medencei magyar-
sâg egységének, ôsszetartozâsânak és elnyomâsânak gondo-
latât és azt ât kell adnunk az utânunk kôvetkezô nemzedé-
keknek mindaddig, amig alkalmas idôben politikai értelem-
ben is valôra vâltbatjâk az ûjraegyesîtést.

A népszavazâs nélkûl Ausztriâhoz csatolt nyugati hatâr-
vidék fôként abban kûlbnbôzik az elszakîtott tôbbi négy or-

szâgrésztôl, hogy mint Ausztria egyik tartomânya, a szabad
vilâghoz tartozik. Ennek ellenére az osztrâk elnyomâs kôvet-
keztében a magyarsâg népi âllomânyânak fogyatkozâsi arânya
ott a legnagyobb. A fôldrajzi és tôrténeti fogalmak tisztâ-
zâsa céljâbôl jônak lâtom hangsûlyozni, hogy a "Burgen-
land" elnevezés mesterséges osztrâk koholmâny és helyette
nekûnk, magyaroknak inkâbb az 1921 oktôber 4-én, Felsôôrt
kikiâltott ônâllô "Lajtabânsâg" elnevezéséhez kell ragaszkod-
nunk.

Amikor az elrabolt nyugati végek magyarsâgânak elnyo-
mâsârôl szôlunk, môdszertani szempontbôl elengedhetet-
len kôvetelmény a dél-tiroli kérdés egyidejû emlitése. Ausztri-
ânak ugyanis a mai napig félhivatalos politikâja Dél-Tirol
visszakôvetelése, pedig ott sohasem volt olyan méretû ola-
szosîtâs, mint amilyen fokû a németesités a lajtabânsâgi ma
gyarsâg kôrében.

De nemcsak Ausztriâban munkâlkodnak a visszacsato-

lâs mellett, hanem dél-tiroli német kôrôkben is erôsen tartja
magât az a felfogâs, hogy az ottani német nemzetiség biolô-
giai âllomânyât csak ûgy tarthatja meg, ha eddig szerzett
emberi jogait teljes egészében gyakorolhatja. Ha pedig eze-



ket az ûj olasz elôretôrés miatt megnyirbâljâk, nem marad
mas hâtra szâmukra, mint az ônrendelkezési jog alapjân va-
lô elszakadâsuk. (Az 1985. kôzségi vâlasztâsokon a neofa-
sisztâk az orszâgos âtlagot messze meghaladô arânyban sze-
rezték meg a szavazatokat Dél-Tirolban. ) Magyar szempont-
bôl rokonszenvezûnk ezzel a tôrekvésûkkel, mert nemzetkô-
zi sîkon mint elôzményre hivatkozhatunk râ.

Ha a tiroliak a mindôssze 15 ezer fônyi latin kisebbség
szâmâra kôvetelhetik az anyanyelvi kôzoktatâst, mennyivel
jogosabb a Trianonban elcsatolt 25-30 ezres lajtabânsâgi
magyarsâg szâmâra ugyanazt kérni.

Azoknak, akik az elrabolt terûleteinken élô ôt milliôs
magyarsâggal valô tôrôdésûnket felhânytorgatjâk, fîgyelmé-
be ajâniom azt a tobb szâz kôtetre rûgô, egyre bôvûlô iro-
dalmat, amelyet a bécsi Nemzeti Kônyvtâr "Sûdtirolerfrage"
(azaz "déltiroli kérdés") cîmszô alatt tart nyilvân. A vissza-
csatolâst kôvetelô kôtetek kiadôi kôzôtt nemcsak dél-tiroli

szervezetek, hanem az innsbrucki tartomânyi kormâny is
szerepel. Sajnâlom, hogy ezeket nem részletezhetem.

Az osztrâk kormâny tôbb évtizedes, kitartô fâradozâsânak
eredményeként Dél-Tirol 1977 ôta ônkormânyzattal, vagyis
széles kôrû német népi jogokkal rendelkezik. Ez az autonô-
mia azonban csak âtmenetet jelent a terûleti visszacsatolâs-
hoz, mert az osztrâkok rejtett szândéka mindvégig az irre-
denta volt. A bécsi kormânyok tehât revîziôs politikât foly-
tatnak annak ellenére, hogy Dél-Tirol elvesztéséért bûsâsan
kârpôtoltâk Ausztriât a magyar kirâlysâg testébôl kihasitott
nyugati végekkel. Ugyanakkor mi, magyarok mérhetetlenûl
nagyobb veszteségiinkért egyetlen négyzetméternyi kâtpôt-
lâst sem kaptunk.

Hiâba tartozik Ausztria az ûn. mûvelt Nyugathoz, bat
évtizedes megszâllâsa mintegy hatodâra, 5.000-re sorvasz-
totta az ôstelepes magyarsâgot. Ha néhâny éven belûl nem
adjâk vissza a magyar tannyelvû iskolâkat, évezredûnk végére
teljesen elnémul a magyar szô az ûn. "Burgenland"-ban. A
két hâborû kôzti kilenc magyar tannyelvû iskolâjâbôl mâsfél
évtized ôta mâr egy sem mûkôdik. A tâjékozatlanok megté-
vesztésére szânt az az engedmény, hogy a magyar nyelv, mint
heti hârom ôrâs tantârgy, a szûlôk kivânsâgâra szabadon
vâlaszthatô, nemcsak mennyiségileg elégtelen, hanem ôn-
kéntessége miatt csak néhâny tucatnyi kis magyart érint,



amennyiben azt az demi iskola II-III-IV. osztâlyâban enge-
délyezik.

Az elrabolt nyugati végek, az egykori Lajtabânsâg kiir-
tâsra itélt magyarsâgânak vészkiâltâsât juttatja kifejezésre
a Trianon idején zommel magyar lakossâgû Felsôôrôtt né-
hâny héttel ezelôtt keltezett levél: "Mikôzben az itt élô ma-
gyarok utolsô leheletét vârjâk, nincs aki a sarkâra dllna. Az
ôregek meghaltak, a fiatalsdgnak nem kell a magyar szô.
Ndlunk létesûlt egyhdzi énekkar. Nôk és férfiak énekelnek
németûl és angolul, de nem magyarul. Fdjô sznruel, de
ôrômmel vdrom az én végemet". Két idôs felsôôri magyar-
nak ezek a megrâzô sorai az egekig kiâltjâk fâjdalmas pa-
naszunkat.

A jogsérelmek, illetve azok orvoslâsânak felvâzolâsa egy-
magâban nem elegendô. Ûgy érzem, kiegészîtô magyarâzat-
tal tartozom. Kûlônôsen a megoldâsi lehetôségek mérlege-
lése szempontjâbôl kell két politikai természetû nehézségre
felhîvni a fîgyelmet. Az egyik a budapesti kommunista kor-
mânyzat be nem avatkozâsa, azaz semmittevése az elnyo-
môkkal szemben, akik ettôl felbâtorodva még fokozottab-
ban sorvasztjâk a karmaik kôzé keriilt védtelen magyarsâ-
got. A mâsik az a szomorû valôsâg, hogy az ôsszeomlâs ôta,
vagyis négy évtizede, nincsen olyan nemzetkôzi forum, ame-
lyik bûntetô rendelkezésekkel sûjthatnâ az emberi jogokat
lâbbal taposô utôdâllamokat. Mert hiâba vannak eszményi
tôkéletességû ûnnepélyes kijelentések, chartâk az emberi
jogokrôl, ha hiânyzik a végrehajtâsukhoz szûkséges ellenôrzés
és bûntetô szankciôk alkalmazâsa. A Helsinki Zârônyilatko-
zat is csak elméleti csalétek végrehajtô hatalom és kôtelezô
erô nélkûl. Ez a "zârônyilatkozat" példâul hangsûlyozza,
hogy egyes népcsoportok az ônrendelkezési jog alapjân sza-
badon dônthetnek. Ennek alapjân a Kârpât-medencei ma-
gyarsâg egy âllam hatârain belûl tôrténô ûjraegyesûlésének
mâr évekkel ezelôtt be kellett volna kôvetkeznie, ha az ér-

dekeltek valôban élhettek volna azokkal a jogokkal, amelyek
csupân papîron léteznek, de a mesék vilâgâba tartozô îgé-
retek maradtak.

Ebben a vigasztalan helyzetben az egyetlen nemzetkôzi
fôrum az Eurôpa Parlament és a keretében mûkôdô kisebb-
ségvédelmi szerv. Jobb hiânyâban tehât a szabadvilâgi ma-



gyarsâgnak is ezt a Strassburgban székelô eurôpai csûcsszer-
vezetet kell megkeresnie beadvânyaival.

Biztatô tudat, hogy a Németorszâgi Magyar Szervezetek
mûncheni Kôzponti Szôvetsége eurôpai karta kiadâsât kez-
deményezte az Eurôpa Parlamentnél. Ennek az akciônak
mielôbbi sikere az ausztriai magyar nemzetiség megmenté-
sét is eredményezhetné, amennyiben szankciôkkal lehetne
kényszeriteni a bécsi kormânyt a békeszerzôdésben elôirt
emberi jogok biztositâsâra a magyar népcsoport szâmâra.

Azt se feledjùk, hogy a politikât a lehetôségek mûvésze-
tének is mondjâk. Miért ne prôbâlkozhatnânk ezekkel a le-
hetôségekkel? Hiszen, mint nyugati szabad âllampolgârok-
nak, nekiink is demokratikus jogunk az elnyomottak érde-
kében szôt emelni.

A Nyugat szégyenletes kétszinûsége miatt cserbenha-
gyott ôtvenhatos szabadsâgharcunk is intelem arra, hogy
gyôkeres vâltozâsok bârmikor lehetségesek. Mert negyven évi
bizonytalansâg és mélypont utân fel kell virradnia az erkôlcsi
vilâgrend napjânak. Es a korszakvâltô bekôvetkezésének le-
hetôsége lényegesen biztatôbb tényezôkre tâmaszkodhatik,
mint pl. az az alaptalanul elterjedt, két évtizedig tartô spe-
kulâciô, amely Tito halâla esetére szovjet lerohanâssal
rémîtette a kôzvéleményt.

HATAROZATI JAVASLAT;

Kôveteljûk az osztrâk kormânytôl a magyar tannyelvû
iskolâk visszaâllitâsât, éspedig olyan arânyban, amilyenben
a jelenlegi magyar âllam biztosit iskolâkat német nemzeti-
sége szâmâra. Tovâbbâ, hogy a felâllitandô magyar tannyelvû
iskolâk lâtogatâsât tegye kôtelezôvé a magyar népcsoport
tankôteles gyermekei szâmâra.

Kôveteljûk a magyar nyelvû kôzigazgatâs bevezetését
azokban a kôzségekben, amelyek az elcsatolâskor jelentôs
magyar ôshonos lakossâggal birtak. Ugyanazt jârâsi szinten
is biztosîtsâk, a bîrôsâgokat is beleértve.

A demokratikus elveknek megfelelôen, engedélyezzék
a kétnyelvû, vagyis magyar-német hely-, utca- és hivatali
nevek hasznâlatât.

Végûl pedig sugârozzanak rendszeres magyar nyelvû râ-
diô és televîziô mûsort.



Hangsûlyozzuk, hogy a fenti kôvetelések semmivel sem
haladjâk meg azokat a jogokat, amelyeket a jelenlegi magyar
âllam biztosit német népcsoportja szâmâra.

(A hatârozati javaslatot Lajtabânsâg Magyar Nemzeti
Kôzôssége nevében dr. Datas Rezsô ûgyvezetô îrta alâ.)
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c.

MAGYAR

KÛLPOLITIKAI KÉRDÉSEK

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

VITAINDITÂS

A vitaindîtônak szânt felszôlalâs cîmeként hasznâlhat-

nâm a kôreinkben is mind gyakrabban elhangzô kérdést:
kûlpolitikai jellegû tevékenykedéseinkben jârhatô ût-e egyâl-
talân az emberi jogok ûtja? Az utôbbi években, de kùlônô-
sen Madrid, Ottawa és a budapesti Kulturâlis Fôrum tanû-
sâga szerint az emberi jogoknak, mint nemzetkôzi rendezô
elvnek a hitele vâlsâgban van. Mind erôsebb a csalôdottsâg,
mind mélyebb a cinizmus a miatt, hogy a szovjet tômb az
emberi jogok ûgyét egyszerûen nem veszi komolyan, azok
értelmezését, tartalmât meghamisitja, a Helsinki Zârôok-
mânyban vilâgosan megfogalmazott jogokat tudatosan mel-
lôzi és ûj, ideolôgiai értelmezésû jogokkai helyetteslti. Mâr
az ottawai konferencia kezdetén a Szovjetuniô minden erô-
feszîtése érdemleges târgyalâsok vagy bârminemû engedmé-
nyek elkeriilésére irânyult.

Madridban és Ottawâban a Szovjetuniô a Zârôokmâny
szellemével és rendeikezéseivel szôges ellentétben azt java-
solta, hogy a konferencia részt vevôi egyâltalân ne foglal-
kozzanak egymâs ûgyeivel, ne vizsgâljâk vâllalt kôtelezett-
ségeik kôlcsônôs végrehajtâsât, mert ez beavatkozâs az illetô
orszâg belûgyeibe. E helyett minden orszâg szâmoljon be
sajât "teljesîtményeirôl" és ebbôl a tôbbi "tanuljon". A Nyu-
gat hatârozott elutasitô magatartâsât lâtva a Szovjetuniô a
tovâbbiakban nem erôltette a be-nem-avatkozâs elvét. E

helyett a szovjet tômb taktikât vâltoztatott és meglepô ûj
âllâsponttal jôtt elô. Ennek lényege az volt, hogy a nyugati
orszâgok elfogult egyoldalûsâggal kizârôlag a polgâri és po-
litikai jogokkal kîvânnak foglalkozni és elhanyagoljâk az
ezeknél fontosabb gazdasâgi, târsadalmi és kulturâlis jogo
kat. Az igazi meglepetés azonban akkor jôtt, amikor a ke-
leti tômb nyilatkozataibôl és javaslataibôl kiderult, melyek
valôjâban a szovjet âltal hiânyolt ûn. gazdasâgi, târsadalmi
és kulturâlis "jogok" és mi azoknak szovjet értelmezése. Ki-



deriilt, hogy olyan témâkrôl van szô, amelyek elôszôr is nem
tartoznak az emberi jogok és alapvetô szabadsâgjogok kate-
gôriâjâba, mâsodszor nincsenek benne a târgyalt 7. pontban
és harmadszor értelmezésûk nemcsak eltérô a nyugati felfo-
gâstôl, hanem célzatosan Nyugat-ellenes. Vegyûnk sorba né-
hânyat:

1. A szovjet szerint a legfontosabb emberi jog az "élet-
hez valô jog", ami alatt korântsem a halâlbûntetés ellenzé-
sét kell érteni, hanem a "békében és szabadsâgban" valô élést,
az "atomhâborû megelôzésé"-t, a "leszerelés"-t, a "détente"
fejlesztését, csupa olyan célt, amelyet a "gonosz" amerikai-
ak meg akarnak akadâlyozni. Ez volt legalâbbis a kommu-
nista orszâgok felszôlalâsainak szelleme.

2. A "munkâhoz valô jog" természetesen jô ûrûgy volt
a nyugati munkanélkûliség bîrâlâsâra és krokodilkônnyek
hullatâsâra a nyomorult, éhezô amerikai munkanélkiiliek
sorsa felett.

3. Annak kôvetelése, hogy a részt vevô âllamok az em
beri jogok és alapvetô szabadsâgjogok târgyalâsât ne hasz-
nâljâk fel ellenségeskedés és gyûlôlet szîtâsâra, mâs orszâgok
belûgyeibe valô beavatkozâsra.

4. A târsadalmi és nemzeti "egyenlôtlenség" megszûn-
tetése — utalâs az amerikai négerekre.

5. A hajléktalansâg megszûntetése.
6. A nôk és férfiak teljes egyenlôsége.
7. Egyenlô jog az ingyenes iskolâzâshoz a nevelési rend-

szer minden fokân.

8. Jog az ingyenes és legmagasabb szînvonalû egészség-
ûgyi szolgâltatâsokhoz.

9. Jog a megfelelô életszînvonalhoz, mentesség az éhezés-
tôl és rosszul tâplâltsâgtôl — azzal az indokolâssal, hogy egyes
magas életszinvonalû orszâgokban az élelembôség ellenére
a szegénység és éhezés nôvekszik(?).

10. A faji diszkriminâciô megszûntetése.
11. A fasizmus, neo-fasizmus, nâcizmus feltâmadâsânak

megakadâlyozâsa; a hâborûs bûnôsôk felkutatâsa, kiadâsa
és megbvintetése.

12. Egyuttmûkôdés az orvostudomâny, az egészségiigy és
a pszichiâtria (!?) terûletén.

13. Az egyén joga a vallâs gyakorlâsâhoz vagy nem-gya-
korlâsâhoz vagy ateista propaganda folytatâsâhoz.



Tûlsâgosan hosszadalmas voina a szovjet tômb âltal meg-
hirdetett "emberi jogok" részletes ismertetésébe és elemzé-
sébe belemenni. Elég annak leszôgezése, hogy a fentebbi jo
gok kôré épîtett keleti felszôlalâsok és formâlis javaslatok
siiritetten elfogultak, rosszindulatûak, célzatosan Nyugat-
ellenesek, néha groteszkûl hazûgok voltak. Mérhetetlen
cinizmus és arcâtlansâg a Kelet részérôl prédikâlni és kiok-
tatni a nyugati vilâgot a nevelés, az egészségûgy hiânyossâ-
gairôl, megfelelô életszînvonalrôl, a munkâhoz valô jogrôl,
hajléktalansâgrôl, vallâsszabadsâgrôl, pszichiâtriai egyiitt-
mûkôdésrôl. A keleti "emberi jogok" tûlnyomô részét âtitatta
a szokâsos szovjet politikai célzatossâg, propaganda-frâzis,
a szovjet értelmezésû "béke", "biztonsâg", "fegyverkezési
verseny csôkkentése" szôlamainak hangoztatâsa, az atom-
hâborûs ijesztegetés, a "Star War" hisztérikus hajtogatâsa.

Ez a magatartâs majdnem reménytelenné tesz az emberi
jogokkal kapcsolatos bârmely komoly dialôgust. Jô példa erre
a most lezajlott budapesti Kulturâlis Forum is. A koratavaszi
elôkészîtô talâlkozôn igéret hangzott el a budapesti rendezôk
részérôl, hogy a konferencia ugyanolyan szabad légkôrben
folyik le, mint amilyen példâul a madridi konferencia volt.
Erre azonban konkrét kérések ellenére sem sikerûlt kézzel-

foghatô biztositékot kapni és a tények igazoltâk a rossz sej-
telmeket: az "International Helsinki Fédération for Human

Rights" Budapesten megtartani szândékozott gyûlését a
belûgyi hatôsâgok hivatalosan nem, hanem csak diszkréten
megsûgott magânlakâsokban engedélyezték. E megâllapo-
dâsellenes magatartâsért a nyugati kormânykûldôttségek
is hibâztathatôk, mert hajlandôk voltak belemenni olyan
nevetséges és âtlâtszô megkôtôttségekbe, hogy Magyarorszâg-
ra csak turista minôségben lehet beutazni. A nyugati orszâ-
gok ugyancsak elmarasztalhatôk idônként meglehetôsen apa-
tikus magatartâsuk miatt, ahogyan az emberi jogok ûgyét
mindinkâbb csak a hivatalos helsinki processzus keretében,
vagyis tûlsâgosan bûrokratikusan kezelték, kevés érdeklôdést
mutattak a keleti ônkéntes "watch"-csoportok erôszakos
felszâmolâsa irânt.

A kérdés tehât érvényes: ilyen kôrûlmények kôzôtt érde-
mes-e vârakozâsokat fûzni a helsinki processzus hatékony-
sâgâhoz az emberi jogok védelmében? Ez fontos kérdés a
Vilâgkongresszus kûlpolitikai bizottsâgânak târgyalâsai szâ-
mâra is, vâlaszt azonban nemcsak erre a kérdésre kell talâl-



ni, hanem az ebbôl szârmazô egyéb kérdésekre is. Ha az em-
beri jogokért valô kûzdelem kilâtâstalan, mik az alternatî-
vâk? Vannak tôbb eredménnyel kecsegtetô teruletek? Tény,
hogy a Helsinki Zârôokmâny is hatârozottan âllâst foglal az
ônrendelkezési jog mellett — térjûnk râ erre az ûtra? Mit
képviselnénk és mit kérnénk az ônrendelkezési jog cîmén ha-
zai és kisebbségi viszonylatban? Vagy kisebbségi vonatkozâs-
ban âlljunk râ a lokâlis autonômiâk igénylésének ûtjâra?
Milyen autonômiât kérnénk? Kulturâlisat? Kôzigazgatâsit?
Ezek mind érvényes kérdések, de kônnyebb lehetôségeket
felsorolni, mint azokat megvâlaszolni és megvalôsitani.

És milyen nemzetkôzi fôrumok âllnak a jelenben rendel-
kezésiinkre? A helsinki processzus keretében van lehetôség
az emberi jogok sérelmeit rendszeresen felvetni és azoknak

nyiivânossâgot biztositani, sôt tîz év utân két kûlôn, kizârô-
lag emberi jogokkai foglalkozô konferencia megtartâsâra
kerûlt sor, aboi a nyugati orszâgok elkôtelezték magukat
hasonlô jellegû emberi jogi konferenciâk rendszeresitésére.
Milyen mds nemzetkôzi fôrumokat tudunk szôcsôvekként
felhasznâlni? A konferencia diplomâciai jelentôsége, szerepe
nôvekedôben van, ezért alaposan meg kell vizsgâlnunk a mi
tevékenységiink szâmâra szâmîtâsba jôhetô nemzetkôzi szer-
vezeteket. Kûlpolitikai tevékenységiinkben egyszerre kell
megfontoltaknak és ûjitôknak lennûnk, amint azt a nagypo-
litika gyors vâltozâsai megkîvânjâk. E kongresszus feladata
nem a status que, a jelenlegi keretek mindenâron valô fenn-
tartâsa, hanem a magyar érdekek érvényesitéséhez a legfon-
tosabb rôvid és hosszû lejâratû célok, môdszerek, eszkôzôk,
kapcsolatok, nemzetkôzi szervezetek megtalâlâsa és ezek
segîtségével a rendszeres, folyamatos, szervezett kûlpolitikai
munka végzése. E munka elôfeltételeinek megtârgyalâsa a
kongresszus egyik leghasznosabb eredménye lehet.

Ft. FiizérJuliân, O.F.M., dr. (Détroit, MI):

MINDSZENTY BIBOROS SZENTTÉ AVATÂSAÉRT

Ez a vilâgkongresszus olyan, mint egy magyar pûnkôsd.
Az ûj nyelvcsoda az, hogy valamennyien magyarul beszélûnk,
de beszédûnkôn rajta van a befogadô orszâgok hangja. Ma
gyar beszédûnket szlnezi és rontja is az angol, a német, a
spanyol, a francia. Valamennyien emigrânsok vagyunk.



szâmûzôttek, menekûltek, disszidâltak, kitelepitettek, kita-
gadottak. A vilâgminden tâjékârôl jôttûnk.

Az elsô pûnkôsd nagy témâja Jézus Krisztus, az ô feltâ-
madâsa, isteni valôsâga és a benne kapott ûdvôsség volt. A
magyarok vilâgkongresszusânak ebben az ûlésében arrôl a
magyarrôl beszélûnk, aki erényein, szenvedésein, munkâjân
keresztûl hasonlô lett Krisztushoz; aki Krisztus szeretetével
szeretett minden magyart; akinek, mint az Iras mondja, "hét
szeme" volt és azzal nézte a magyar tôrténelmet, a mûltat,
a jelent és a jôvôt; akit Krisztus pâsztornak rendelt a hazâ-
ban és mint jô pâsztor, âldozat lett a râbîzottakért.

Ebben a gyûlésben valôban pûnkôsdi hangulat uralko-
dik, mert Mindszenty bîboros életszentségérôl, szentté ava-
tâsânak lehetôségérôl beszélhetûnk. A hazâbôl kitaszitva ô
lett a haza jôvôjének reménye. Mint ahogy Krisztus ôsszetôrt
testében lett a vilâg ûdvôssége, Mindszenty Jôzsef is testének
kékségével, ôsszetôrtségében, fogsâgâval lett a magyar jôvô
zâloga. Mint Szent Péter mondta azokban a csodâlatos na-
pokban, mi is mondogatjuk: "A kô, amit az épîtôk elvetet-
tek, szegletkô lett. Csodâlatos dolog ez mindenki szemében"!
(Zsolt. 118,22)

Rôviden, vâzlatosan, azt szeretném elmondani, miért
szent Mindszenty; aztân arra szeretnék râmutatni, hogy idô-
szerû-e szentté avatâsa; és hogy kanonizâciôjâbôl milyen gyu-
môlcsôk, âldâsok erednének. Elôre kell bocsâjtanom, hogy
mindezzel nincs szândékomban megelôzni az Egyhâz dôntését.
A katolikus hit szerint a szentté avatâs a pâpai tévedhetet-
lenség terûlete. Amit tehât én mondok, az nem az egyhâzi
tekintély hangja, még kevésbé annak tanîtâsa. A szentté ava
tâs az Egyhâz joga, Krisztustôl kapott hatalmânak gyakor-
lâsa. Amit én teszek, csupân annyi, hogy személyes kutatâ-
som és tudâsom alapjân, sajât meggyôzôdésem szerint râmu-
tatok Mindszenty bihoros életében azokra a tényekre, ame-
lyek életszentségét alkotjâk, abban az imâdsâgos remény-
ben, hogy a hivatalos Egyhâz arra felfigyel, azt megvizsgâlja,
igaznak talâlja és tévedhetetlen tekintélyével kijelenti, hogy
Mindszenty hiboros szent és a hîveknek kôvetésre példaképûl
âllîtja.

Az Isten minden emberrel jelen van, de a szentet speciâ-
lisan érinti: "Aki szeret engem, az megtartja tanîtâsomat s
atyâm is szeretni fogja. Hozzâ megyiink és benne fogunk lak-



ni". (Jânos 14, 23) A Krisztussal szinbiôzisban élô lélek fel-
szabadul a bûntôl és csodâlatosan szép erények vannak ben
ne. Az erények nem ônmagukban âllnak, hanem ôssze van
nak fonôdva, egymâst tâplâljâk és erôsîtik. Lehetetlen ôket
szétvâlasztani. Egymâs nélkûl lehanyatlanak és elhalnak.
Ezt hangsûlyozza Szent Pâl ilyen kijelentésekkel: "A hit a
szeretetben teljesedik ki", (Gai. 5, 6) "a hit âltal vârjuk a re-
ményt", (Gai. 5, 4) "igazsâgban és szeretetben kell élnûnk,
hogy nôvekedjûnk Krisztusban". (Ef. 4, 14)

Paldgyi Natdlia nôvér Mindszenty bîborosrôl îrt kônyvé-
ben kiemelkedô erényeinek mondja: rendithetetlen hitét;
elvhûségét; az elvek alkalmazâsât ônérdek ellenére és âldo-
zatok ârân is; kristâlytiszta jellemét; a kôtelességtudattal
tôkéletesen egyensûlyban levô belsô szabadsâgât; az Isten keze
îrta emberi jogok és kôtelességek nagyrabecsûlését; a kôzjô-
nak minden helyes és morâlisan igénybevehetô eszkôzôk al-
kalmazâsâval tôrténô szolgâlatât; erôs szociâlis érzékét; a
gyengék, szenvedôk, ôregek és gyermekek irânt valô kiilôn-
leges gyôngédségét; mâsok vezetésében megnyilatkozô cél-
tudatossâgât; az evangéliumi embereket jellemzô nagy egy-
szerûségét; erôs gyakorlati érzékét.

Életszentségének bizonyîtâsâra Mindszenty bîboros eré-
nyei kôzûl szeretném kiemelni 1. Isten- és emberszeretetét;
2. bâtorsâgât; 3. Szûzanya-tiszteletét; 4. szenvedését.

1. Mint ô prédikâlta, "az Isten a szeretet alapja és for-
râsa". Mivel szeretet, azért "ôrôk szépség is, jôsâg is, igazsâg
is". Szeretetbôl lett teremtôvé és alkotott bennûnket sajât
képére és hasonlatossâgâra. A lâthatô vilâg koronâjâvâ tett
bennûnket, mindent nekûnk adott és csak azt kérte tôlûnk,
hogy szeressûk. És amikor eltékozoltuk szeretetét, elkûldte
hozzânk Egyszûlôtt Fiât, hogy megmentsen bennûnket a sze-
retettel, amely belôle âradt akkor, "amikor eljôtt, megszû-
letett, tanîtott és cselekedett, szenvedett, Oltâriszentséget,
evangéliumot, édesanyât, Egyhâzat adott".

A pap Krisztus kôvete és amikor Krisztust hirdeti, a sze-
retetet is hirdeti. "Krisztus kûldetésében jârok" — mondta
Mindszenty —, "amint ebben a kûldetésben jâr minden ka-
tolikus pap". Azért lett pap, hogy az ôrôk isteni szeretetet
hirdesse, Krisztus szeretetét kôzvetîtse és embertestvéreit er
re a szeretetre tanîtsa. "Krisztus és az Egyhâz szeretet-tanât
kôzvetîtjûk mindenkor" — mondta. "Krisztus nélkûl nincs



papi élet, de nincs âldozat, szeretet és emberhez méltô élet".
Mindszenty mindenen Krisztus szeretetét lâtta csillogni.
Krisztus szeretete mint drâga harmat, ott csillogott az Egy-
hâzon, a hazân, a csalâdon, minden emberen és mindazon,
ami az embert Krisztushoz segîti: a templomon, az iskolân,
a temetôn, a munkân, a vîzen, a mezôn, a gyâron, aboi "a
csalâdi kenyér verejtékben érik". Mindent beragyog, mindent
harmôniâba hoz a szeretet, amely mindent megment, hely-
rehoz, tôkéletesit. Natâlia nôvér nagyon helyesen mondja,
hogy "lelkiségében talân a legjellegzetesebb az a tôkéletes
ôsszhang, amellyel Istenét, Egyhâzât, Hazâjât szereti vérta-
nûsâgra kész hûséggel és ônâtadâssal".

Mindszenty hivatâsât teljes leikével, szivével és értelmé-
vel, minden erejével vâllalta. Boldog volt papsâgâban, ôrôme
tek benne és a vele jârô âldozatot a legkészségesebben vâl
lalta: "Allok Istenért, Egyhâzért, Hazdért... Nemzetem
szenvedése mellett a magam sorsa nemfontos".

Embertestvéreiért valô szeretete a vilâg csodâja lett, ami-
kor szâmûzetésében betegen, ôregen, szegényen, ônmagât
nem kîmélve az ôt vilâgrészt bejârta, hogy magyarjait felke-
resse és ôket a szent hitben és a nemzeti ôrôkségben megerô-
sitse. Krisztus szeretete ûzte, hogy magyarjai tudjâk, érezzék,
meggyôzôdjenek arrôl, hogy Krisztus szeretetbôl meghalt ér-
tûk és nekik Krisztusért kell élniûk. A szeretet tâgitotta ki szivét
— "os nostrum patet ad vos, cor nostrum dilatatum est" —
"az ajkunk nyitva és a szivunk târva van felétek, testvéreim"/
(2 Kor. 6,11) Ilyen szeretetet pûspôkben, bîborosban még
nem lâtott a vilâg! Nem is csoda, hogy a vilâg ezt bâmulat-
tal, hâlâval ismerte el.

2. Mindszenty bîboros bâtorsâga egyedûlâllô. A bâtorsâg
a hit és szeretet kôzôs gyiimôlcse. A legnagyobb bâtorsâg a
legnagyobb szeretet. Aki életét felâldozza, az szeret legjobban.
Az îrâs mondja, hogy aki Istennek akar szolgâlni, annak bâ-
tor embernek kell lennie. (Sirâk 2,1-2 12) A jô pâsztornak
a bâtorsâg a jellemzôje. Bâtorsâg nélkûl lehetetlen lett vol-
na hirdetni a hitet a hazâban, melyet elfoglalt az istentelen-
ség és az erkôlcstelenség hadserege. Bâtorsâg kellett a veze-
tôben, mikor az egész nemzet kétségbeesett és a terrortôl
rettegett. Bâtorsâg kellett, hogy a jô pâsztor védje a hâborû
âldozatait, az igazsâgtalanul ûldôzôtteket. Bâtorsâg kellett,
hogy védje az emberi jogokat és az Egyhâz jogait. Bâtorsâg



kellett, hogy amikor lâbbal tapostâk a mûltat, a szent tradî-
ciôkat, a magyar tôrténelmet, azokat védje. Bâtorsâg kellett,
hogy az ôrôk érvényû principiumokat hirdesse akkor, ami
kor az esztelenség tobzôdott mindenfelé. Bâtorsâg kellett
maradni és helytâllni, mikor kôrusban ûvôltôtt az ellenség
és halâlra kereste. "Mindent, ami râd szakad, tûrj el békes-
séggel, maradj hûséges a megalâztatâsban" — mondja az
Irâs. Mindszenty bîboros bâtran nézett szembe a megprôbâl-
tatâsokkal és tûrelemmel viselte el a megalâztatâsokat.

3. Mindszenty bîboros Mâria-tisztelete magâval ragadô.
A Boldogasszony Évének megszervezése és kivitelezése a bi-
zonyîték erre. Az életszentség fokmérôje a Szûzanya tiszte-
lete. A szenteknél a Szûzanya szeretete életszentségiik arâ-
nyâban nôvekszik, mert ez az Isten akarata: "Ime, a te anyâd!"
Nem lehet szent az, aki a Szûzanya szeretetét mellékesnek
tartja — Irja Marton Marcell atya. Mindszenty bîboros
Mâria-tisztelete nem a rôzsafûzér és a lorettôi litânia elmon-

dâsâbôl âll. Az ô Mâria-tisztelete nem érzelgôsség, nem naîv
tûlzâs, hanem hitének bôvîzû forrâsa. Erôsen, rendîthetet-
lenûl bitte, hogy Mâria édesanyânk, akinek hivatâsa, hogy
az istenfiûsâgra készîtsen elô bennûnket; erôsen bitte, hogy
Mâria, mint a Magyarok Nagyasszonya, jelen van tôrténel-
mûnkben és nem hagy elveszni bennûnket; tapasztalta, hogy
a bûcsûjârâsokban kivâltképpen érezzûk a Szûzanya jôsâgât;
bitte és prédikâlta, hogy az apostolkodâsra ûgy kell felké-
szûlnûnk testben és lélekben, mint ahogy Mâria felkészûlt
az istenanyasâgra és ôt, mint példaképet, elsôsorban az an-
gyali ûzenet és a megtestesûlés titkaiban kell szemlélnûnk.
Hitt Mâria kôzbenjârâsâban és oltalmâban és kijelentette az
egész nemzetnek, hogy a Szûzanya segîtségével akar lenni
népe lelkiismerete és az ôrôk igazsâgok hirdetôje. Sok szent
életû ember Mâria-tisztelete maradandô nyomot hagyott az
Egyhâz életében, de kevés volt olyan, mint Mindszenty bîbo
ros, akinek Mâria-tisztelete mâsfélévig mozgatott, irânyî-
tott, lelkesîtett egy egész orszâgot az ellenség megszégyenî-
tésére.

4. Mindszenty bîboros szenvedése mindenki elôtt isme-
retes. Szenvedése hôssé magasztosîtotta a vilâg szemében és
szentté tette a hîvôk meggyôzôdésében. Akik beszélnek rôla,
gyakran "mârtîr, vértanû bîboros"-nak mondjâk. 8 évig volt
bôrtônben, 17 évig volt menedékhelyen és 3 évig volt szâm-
ûzetésben. Szenvedésében, az ellene vezetett râgalomhadjâ-



ratban, ûldôztetésében, elfogatâsâban, megalâztatâsâban,
megostoroztatâsâban és elîtélésében pontosan olyan volt,
mint a Szenvedô Szolga, mint a kisemmizett, keresztre feszî-
tett Istenfia. Modem bîborost még nem ostoroztak mezîte-
lenûl és nem kergettek kôrbe-kôrbe ostorral, mint cirkusz-
lovat. Mindszenty nem lett vértanû a szô tradîcionâlis értel-
mében. Ellenségei nem vették életét, nem ontottâk vérét,
de elvették tôle az itélet idejére értelmét. Kifordîtottâk egyé-
niségébôl és ûgy âllîtottâk a vilâg elé: îme, az ember! îme,
az esztergomi érsek! Mint Krisztus, Mindszenty se nyitotta
panaszra ajkât. A megprôbâltatâsok mélyén se vonta kétség-
be Isten jôsâgât, nem kételkedett a Gondviselésben a bôrtôn
mélyén sem. Nem âtkozta Idnzôit. Megbocsâtott nekik, hi-
szen nem tudtâk, hogy mit tettek. Szenvedésében âldozatul
ajânlotta magât a hazâért és benne az Egyhâzért. Mint Krisz-
tusban, a Szeplôtelen Bârânyban, a halâl mûkôdôtt az em-
beriség megvâltâsâra, Mindszenty bîborosban is a szenvedés
mûkôdôtt népe megmentésére.

Erényei âltal a biboros hasonlô lett Krisztushoz, az Isten-
fiâhoz, aki az ôrôk Isten dicsôségének kisugârzâsa és lénye-
gének képmâsa. Amikor megjelent kôztûnk az emigrâciôban,
lehetetlen volt szâmunkra, hogy ezt a lelki szépséget és élet-
szentséget ne mondjuk azokkal a hasonlatokkal, melyekkel
Sirâk fia beszélt Simon fôpaprôl:

"Olyan dicsô volt, mint a hajnali csillag a fellegek kôzôtt,
mint a telihold,
mint az Isten temploma fôlôtt a ragyogô nap,
mint a felhôk kôzôtt tûndôklô szivârvâny,
mint az olajfa, mely tele van gyumôlccsel,
mint a ciprusfa, mely a felhôkig ér...
A nép kôrûlvette, hogy imâdja a Mindenbatô Urat, a fôl-

séges Istent" (Sirâk 50, 5-7, 10, 17).

A Mindszenty bîboros életszentségérôl valô vitâban fel-
merûlt a kérdés, hogy idôszerû-e szentté avatâsa. Van olyan
vélemény, hogy nem idôszerû. Ha ez azt jelenti, hogy az
Egyhâz nem siet el ilyen nagy jelentôségû dolgot, ôvatosan,
megfontoltan jâr el, mert ahhoz idô kell, akkor félig-meddig
elfogadhatô a vélemény. De a tôrténelembôl, Szent Ferenc
és Szent Erzsébetûnk esetébôl tudjuk, hogy hosszû évek nem
szûkségképpen kellenek a kanonizâciôhoz. Szent Ferencet
halâla utân két évre, Szent Erzsébetet négy évre kanonizâlta



az Egyhâz. Giorgio LaPira Mindszenty kortârsa, és boldoggâ
avatâsa maris folyamatban van. Természetesen az Egyhâz
tekintélyével szemben mi nem lépûnk fel kôvetelményekkel,
de ha a bîboros életszentsége nyilvânvalô, miért lenne elodâzva
kanonizâciôja?

S itt jôn a mâsik magyarâzat: politikai meggondolâsok
miatt nem idôszerû a szentté avatâsa. A bîboros ellenfele

volt annak az idolôgiânak, mely most van uralmon a hazâ-
ban. Szentté avatâsa mintegy kihîvâs lenne és csak megne-
hezitené az Egyhâz helyzetét Magyarorszâgon. Elfogadva,
hogy az okossâgnak helye van az Egyhâz ûgyeiben is, mi ûgy
érezzûk, ha a bîboros életszentsége nyilvânvalô és politikai
okok miatt halasztanâ el az Egyhâz szentté avatâsât, azzal
ônmagâval kerûlne ellentétbe és elfogadnâ, hogy kûldetésé-
nek gyakorlâsâban az âllam befolyâsolhatja. Ez megenged-
hetetlen! Az életszentség ugyanis Krisztushoz valô hasonlô-
sâg az erények hôsies gyakorlâsa âltal; mivel Krisztus akarja,
hogy szentek legyunk és az Egyhâz feladata, hogy tévedhetet-
len tekintélyével példâkat âllîtson elénk az életszentségre,
ebben politikai meggondolâsok nem befolyâsolhatjâk.

Sôt, ha jobban âtgondoljuk a dolgot, éppen a jelen po
litikai helyzet miatt lâtszik a bîboros kanonizâciôja helyes-
nek, és kôvetkezésképpen nagyon is idôszerûnek. Az életszent
ség és annak elismerése a megtestesûlés titkânak hirdetése.
Jézus Krisztus, az Ôrôk Ige, aki hozzânk valô szeretetében testté
lett és egy lett kôzûlûnk, szentjeiben orvosolja betegségein-
het; kijavîtja azt, ami téves és utat mutât a boldogabb em-
beri életre, mert Ô azért a mienk, hogy "tôbb életûnk" le-
gyen (Jânos 10,10). A szent a fôld sava, a vilâg vilâgossâga.

Vannak, akik a nem idôszerû alatt azt értik, hogy Mind
szenty bîboros, mint szent, valamiképpen nem illik bele ebbe
a vâltozô, gyorsan fejlôdô korba, hogy nem vonzô ideâl a
modem katolikusoknak. Egy kemény és harcos, hajlîthatat-
lan és merev, tradîciôkba gyôkerezô, mûltban élô és azt dicsérô
fôpap, akârmilyen szent, nem lâtszik eszmei példaképnek "az
ûdvôsség tôrténetének ebben a szakaszâban". Érvényes ez a
pszicholôgiai kitétel a természetfeletti életben? Lehetséges,
hogy Mindszenty, a szent, nem vonzô mindenkinek, de na
gyon lehetséges, hogy soknak — és erre jelek vannak — igenis
vonzô, inspirâlô példakép. A vonzalom az ismerettôl fûgg.
Nem vonz az, akit nem ismerunk vagy félreismerûnk.
Ignoranti nulla cupido. Minél jobban ismerjûk Mindszentyt,



minél vilâgosabban âll elôttûnk életszentsége, minél tôbbet
tudunk életérôl, annal jobban vonz bennûnket, szeretjvik és
lelkesedûnk érte.

Mindszenty bîboros szentté avatâsânak természetes és
természetfeletti âldâsai lennének. Mivel az életszentség, a
szentek tisztelete, a szentté avatâs természetfeletti vaiôsâg,
a belôle szârmazô jô elsôsorban természetfôlôtti lenne.

1. Mindszenty bîboros szentté avatâsa mindenekelôtt a
jô Isten dicsôségére lenne. Az Isten minden szentség forrâsa,
Ô akarja, hogy szentek legyunk, azért imâdkozunk, hogy
neve megszentelôdjék. Hogy szentté tegyen bennûnket, nekûnk
adta Szent Fiât, aki megadta nekûnk a szentségeket, a szent
életre vezetô parancsokat és tanîtâsokat és kiârasztotta rânk
a Szentlelket, Misztikus Testének, a szent Egyhâznak tagjai-
vâ tett bennûnket.

A szent bîboros a szent, fôlséges Istenhez irânyîtana ben
nûnket. Személye âllandô figyelmeztetés lenne: életûnk célja,
hogy Istent szeressûk, imâdjuk, minden erônkkel utâna vâ-
gyakozzunk és neki szûntelenûl hâlâlkodjunk, mert ôvéi
vagyunk, tôle van testûnk-lelkûnk, tôle van életûnk. Ô a te-
remtônk, az Ô képére és hasonlatossâgâra vagyunk. Az Ô
akaratât kell teljesîtenûnk mindenkor, mindenûtt és minden
kôrûlmények kôzôtt.

2. Mindszenty bîboros szentté avatâsâban ragyognânak
elôttûnk azok az erények, amelyek ôt kûlônôsen naggyâ, hôssé,
szentté, Krisztushoz hasonlôvâ tették és biztatnânak bennûn
ket azok kôvetésére. A szentté avatâs magâval hoznâ a keresz-
tény élet megûjulâsât és az életszentség ôntudatos keresését
Magyarorszâgon.

3. A szentté avatâssal az Egyhâz tévedhetetlenûl biztosî-
tana bennûnket, hogy Mindszenty bîboros valôban az Ûr szîne
elôtt van és segît bennûnket. Jôllehet bûneink megalâznak
bennûnket és méltôk vagyunk a bûntetésre, imâjâra Isten
ûjra magâhoz ôlel bennûnket és megâldja nemzetûnket.

A szentté avatâsnak a természetes rendben is âldâsos ha-

tâsai lennének. Amint életében nem lehetett Mindszenty J6-
zsefet elvâlasztani hazâja szolgâlatâtôl, megdicsôûlésében
sem lehet. Amint prîmâsi kinevezésekor az ideiglenes kor-
mâny miniszterelnôkének tâviratozta, "az orszâg elsô kôzjogi
méltôsâga hazâja rendelkezésére âll", mint az Egyhâz szentje



is a hazâja rendelkezésére âllna. A szentté avatâs szûkségkép-
pen nagy hatâssal lenne a haza életére és mîg erre egyesek
remegve gondolnak, mâsok reménytelten néznek elébe. Az
"idôszerûség" kérdése is részben a szentté avatâs hatâsânak
szemléletében kap pozitiv vagy negatîv vâlaszt. Részletekbe
nem bocsâtkozunk; a vârhatô hatâsokat csak kôrvonalazzuk.

1. Azok az elvek, amelyeket ô képviselt, a szentté avatâs-
sal elismerést nyernének és a nemzet élete megûjulâsânak
lennének alapjai, ugyanakkor minden, amit ô elitélt, kitisz-
tulna a nemzet életébôl.

2. A bîboros szentté avatâsa a keresztény vilâg figyel-
mét Magyarorszâgra irânyîtanâ és nemzetkôzi vonalon meg-
értést, rokonszenvet, tâmogatâst biztositana sérelmeink or-
voslâsâra.

3. A szentté avatâs eredménye lenne, hogy az Egyhâz
és az âllam kôzôtt a viszony rendezôdnék és valôban fiigget-
len, szabad, virâgzô Egyhâz lenne szabad, demokratikus
orszâgban a magyar nép boldogulâsâra.

Bevezetésemben ezt a Vilâgkongresszust magyar pûnkôsd-
nek hîvtam. Mint ahogy az elsô pûnkôsdôn tôrtént, fiatalab-
bak kôzôttûnk itt is lâtomâsokat lâtnak, az ôregebbek âlmo-
kat âlmodnak, fiaink és leânyaink pedig, akik kôztûnk van-
nak, jôvendôlnek. Mindszenty bîboros szentté avatâsa és
annak hatâsa lâtomâs, âlom, jôvendôlés. A biborost a Gond-
viselés a magyar emigrâciôba kûldte, nekûnk adta, hogy a
lâtomâst célunkkâ, az âlmot valôsâggâ, a jôvendôlést betel-
jesedéssé tegyhk.

Mindszenty bîboros szentté avatâsa az emigrdciô kôte-
lessége. Ha ezt a kôtelességûnket teljesîtettûk, akkor a nagy
bîboros megdicsôûlten, a szentek dicsôségétôl ôvezetten âll
az emberiség elôtt példaképûl Isten dicsôségére, az Egyhâz
felmagasztalâsâra és a magyar haza javâra. Szentté avatâ-
sâval beteljesûl és folytatôdik, amit mondott: "Allok Istenért,
Egyhdzért, Hazdért"!



Kônnyû Lâszlô (St. Louis, MO);

A VILÂGIAK FELADATA
MINDSZENTY BOLDOGGÂ AVATÂSA ÉRDEKÉBEN

A szentté avatâs megindJtâsa sokâgû probléma. Isme-
retes, hogy ezt rendszerint a jelôlt Iakhelye szerint illetékes
pûspôk engedélyével vagy jôvâhagyâsâval szoktâk elindîtani.
Kôztudomâsû azonban az is, hogy a hazai pûspôkôk ilyen
kezdeményezést nem indithatnak el, mert azt a jelenlegi
magyarorszâgi kormâny ellenzi. Annak ellenére, hogy az
egész mûvelt vilâg tudja, Mindszentyt hamis vâdak alapjân
itélték el, rehabilitâlâsa a mai napig sem tôrtént meg.

Az elindîtâsban a magyar pûspôkôk utân a bîboros utol-
sô Iakhelye szerint illetékes bécsi pûspôk, Kônig bîboros
kôvetkeznék, ha a kôzelmûltban el nem hunyt volna. Jô len-
ne kitalâlni, hogy van-e mâr utôdja és hogyan érez ebben
az ûgyben. Szôba jôhetne talân a grrazi vagy kismartoni pûs
pôk is.

Az illetékesség sorozatos leszûldtése utân râjôvûnk, hogy
Mindszenty menekûlt bîboros, hontalan érsek és hazdtlan
primas volt, akit szegényként temettek el idegenben. Mâr
életében a tôkéletes szegénység példaképe volt, aki az egyhâz
és hîvek szolgâlatâban teljesen kiûrîtette ônmagât és megkô-
zelîtette Szent Ferenc példaképét. Ezért kôzûlûnk soknak az
a véleménye, hogy a kanonizâlâs elindîtâsa a magyar mene-
kûltek pûspôkéhez tartozik. Azt hiszem, a jelenlevô hîvek és
a velûnk szolidâris keresztények tôbbségének kîvânsâgât tol-
mâcsolom, mikor dr. Irdnyï Ldszlô pûspôk urat arra kérjûk,
hogy a boldoggâ avatâs kérelmezését hivatalosan elindîtani
és az egyhâzi posztulâtort-promotert kinevezni, illetôleg
megerôsîteni szîveskedjék.

A posztulâtornak Rômâba kell mennie a szabâlyok ta-
nulmânyozâsâra. Ott helyettest, pârtfogôt kell szereznie:
nyomtatvânyokat, szentképeket kell kiadnia kûlônbôzô nyel-
veken. (Az amerikai egyhâzaknâl az angol képeket, kônyve-
ket kell terjeszteni.) Leveleznie, gépeltetnie, fordîttatnia kell.
Âllandô fôhadiszâllâst, irattârat, kônyvtârat, mûzeumot kell
létesîtenie. Bâr a szentatya nyilvânosan kifejezte jôakaratât
a magyar fôpap ûgye irânt, mégis a felmerûlhetô bûrokra-
tikus nehézségekkel kell szâmolni, ezért a posztulâtori irodâ-
nak hosszû tâvra kell berendezkednie. Az Âllandô Titkâr-
sâgnak feltétlen szûksége van a vilâgiak szervezeteire, ame-



lyeknek tagjai imâdkoznak, propagâlnak és adakoznak, il-
letôleg adomânyokat gyûjtenek. Ne felejtsiik el, hogy az
Egyhâz nemcsak a papsâg, hanem a hîvek szôvetsége is.

Az Âllandô Titkârsâgnak ôssze kell gyûjtenie az egész
szabad vilâgban Mindszenty tisztelôit, azok imameghallga-
tâsait. Kapcsolatot kell fenntartania a Mindszenty-szerveze-
tekkel Clevelandben, Washintonban, Floridâban, Torontô-
ban, Strassburgban, Vaduzban, Mâriacellben, Franciaor-
szâban és amennyire lehet, otthon is. Az amerikai St. Louis-i
"Cardinal Mindszenty Foundation"-t, amelynek jelvényét
hordom s amelynek 1958 ôta pârtolô tagja vagyok, a Kinâ-
bôl kiûldôzôtt amerikai vincés szerzetes, P. Dunker Stephen
alapitotta. Az alapîtvâny "Mindszenty" nevét Ritter Jôzsef St.
Louis-i biboros érsek ajânlotta, aki nagy tisztelôje volt a ma
gyar fôpapnak. A szei-vezetnek 10,000 fizetô tagja van, amely-
bôl kb. 1000 magyar. Jelenlegi ûgyvezetô igazgatôja: Ms.
Eleanor Schlafly, aki kitûnô munkât végez. Célja az amerikai
târsadalmat felvilâgositani a kommunizmus veszélyérôl. A
Foundation Mindszenty Report cimmel havi kôrlevelet kûld
szét a tagoknak és a sajtônak (médiânak). Vezetôképzô tan-
folyamokat rendez az egész orszâgban.

Befejezésûl szeretném bemutatni még azt az imât, litâniât,
amelyet Mindszenty biboros szentté avatdsâért nekûnk, vilâ-
giaknak, hitvallâsként minél gyakrabban el kell mondanunk.

Ismeretes a Szentszéknek az a felfogâsa, hogy szent, akit
a hîvek szentnek tartanak, akit tisztelnek, akiben bîznak,
akinek kôzbenjârâsât kérik és akit Isten csodâkkal megdicsôlt.
Legyen szabad a biboros jelenlevô hiveit arra kérnem, hogy
tiszteletûk megvallâsaként szîveskedjenek az alâbbi litânia
minden sorât "Mindszenty biboros" vagy "Mindszenty Jôzsef
megszôlitâssal kezdeni és a "Kônyôrôgj értûnk" ismétlésé-
vel befejezni.

aki a szenvedésben vigasztaltad néped,
aki az éhezôknek ételt adtâl,

aki a deportâlt magyarok érdekében szôt emeltél,
aki az iildôzôtteket rejtegetted,
aki bûnbânatra hîvtad meggyôtôrt véreidet,
aki hîveidet rôzsafûzéres bûcsûkra vezetted,

aki megtanitottad néped ûjra imàdkozni,
aki megtanitottad néped ûjra énekelni,
aki megbékitettél minketJézus Szent Szlvével,
aki visszavezettél minket drâga Pâtrônânkhoz,



aki aranyhidat vertél a felekezetek kôzôtt,
aki ellenségeidért imâdkoztâl,
aki az erôszakkal szemben a szô és irâs bajnoka voltâl,
aki a csûggedôket a vallâs és tôrténelem példâival tanltottad,
aki a hitoktatâs szabadsâgât védted,
aki a reménytelenségben a szeretet eljôvetelét hirdetted,
aki hittél az igazsâg végsô gyôzelmében,
akinek becsiiletét az ellenség szûntelenûl gyalâzta,
akit hazùg vâdak alapjân karâcsony este eihurcoltak.
akit a bôrtônben éheztettek és szomjaztattak,
akit inihâitôl megfosztottak és vertek,
akinek férfi szeménnét megsértették,

akinek akaratât kâbltôszerekkel megtôrték,
akit fôpapi és kôzjogi méltôsâgâban porig alâztak,
akit ârtatlanul életfogytiglani fegyhâzra itéltek,
aki kénytelen volt idegen menedéket kérni,
aki engedelmességbôl elhagyta szeretett hazâjât,
akit politikai okbôl egyhâzi hivatalâtôl megfosztottak,
aki ôsszetôrten is elindult megvigasztalni a magyar menekiilteket.
aki az anyanyelv, a magyar templomok és iskolâk fenntartâsâra

buzditott benniinket,

aki értûnk mârtfr halâlt hait;
Kônyôrdgj érettûnk! Âmen.

IDOSZERU KERDÉSEK

Csdk Attila (Calgary, Alta., Kanada) arrôl a tudatos
lélekrombolâsrôl beszéit, amely ma otthon vilâgnézeti ala-
pon folyik. Fôleg azt kifogâsolta, hogy az ifjûsâgot félreve-
zetik, a mûlt eseményeit nem a tôrténelmi hûség szellemé-
ben, hanem politikai és vilâgnézeti propaganda céljainak
szolgâlatâban kôzlik vele.

Gereben Istvdn (Washington, DC) szerint mdrcitts 15 ma
is hivatalos magyar nemzeti ûnnep, ezért annak engedélye-
zését siirgeti. A nemzeti ûnnep tilalmânak az utôbbi években
csak az volt, az lehetett az egyetlen oka, hogy mdrcius 15 a
két vilâghâborû kôzé esô évtizedekben a magyar szabadsâg
hagyomânyos ifjûsâgi ûnnepévé lett. Valôjâban az is maradt.

Szegedi Dénes {Trenton, NJ):

TARJÂK FEL a SÎROK HELYÉT!
— kivonatosan —

1985 jûnius 22-én a Szabadsâgharcos Szôvetség és az
Amerikai Magyarok Orszâgos Szôvetsége kôzôs rendezésében
tûntetést vezetett a magyarorszâgi kormânyzat New York-



ban székelô konzulâtusa elé, hogy ezzel Nagy Imre volt mi-
niszterelnôkre, tôrténelmûnk talân legtragikusabb alakjâra
— kivégzésének 27. évfordulôjân — felhivja a figyelmet. A
tûntetéssel kapcsolatban kiderûlt a magyar emigrâciô kettôs-
sége. Az egyik résznek Nagy Imre "kommunista" volt, Kâdâr
Jânos azonban "jô". A "kommunista" Nagy Imrérôl azon-
ban meg kell âllapîtani, hogy amikor a mindent felperzselô
vilâgégés utân Malinovszki és Tolbuchin szovjet hadainak
ârnyékâban megindult a kolhozosîtâs és a "kulâkok" ûldô-
zésének embertelensége, Nagy Imre felemelte szavât ez ellen.
1953-ban emberséges lelkûletétôl vezetve elsô dolga volt,
hogy a halâltâborokat feloszlatta. 1956-ban Saulbôl Pal lett.
Megtért nemzetéhez és ahboz vértanûsâgâig hû maradt. Az
volt a meggyôzôdése, hogy nemzete, ha semlegessé lesz, a
Duna-medencei népek emberi megértésének, szôvetségének
kikristâlyosodâsi pontja lehet. Eletével fizetett érte!

November 4-én tudatosan vâllalta sorsât. Késôbb a ki-

végzésérôl vilâggâ rôpîtett sajtôkôzlemény szerint "végig és
makacsul tagadta bûnôsségét". Ez mâs szôval azt jelentette,
hogy a kinzâsok ellenére a bitôfa ârnyékâban is jôvôre szegezett
tekintettel hû maradt. A tegnap kommunistâja magyarként
hait meg. Sîrjât azonban kivégzôi sohasem fedték fel. Ezért
1983 jûnius 16-ân Nagy Imre, Gimes Miklôs és Maléter Pâl
kivégzésének 25. évfordulôjân 22 kivâlô amerikai azzal a
kéréssel fordult Losonczi Pâlhoz, hogy a magyarorszâgi kor-
niâny târja fel a kivégzettek slrjainak helyét, a hozzâtarto-
zôknak pedig engedje meg, hogy "szeretteiket megfelelô
môdon eltemessék". A tâviratban is elkûldôtt kérés alâirôi
a kôvetkezôk voltak: Jimmy Carter, (Rev.) Imre Bertalan,
(Rev.) Théodore M. Hesburgh, G.S.G., William F. Buckley,
Jr., Léo Gherne, Arthur J. Goldberg, Glare Boothe Luce,
Walter F. Mondale, Bayard Rustin, John Richardson,
Gharlton Heston, (Most Rev.) Philip M. Hannan, (Rev.)Julian
Fûzér, O.F.M., Anne Armstrong, Vladimir Bukovsky, Donald
S. Dawson, Lane Kirkland, Gzeslaw Milosz, John Richardson,
Edward Teller, Ted Solotaroff, Eugene Wigner.

A sirok helyének feltârâsa mâig sem tôrtént meg, ezért
azt innen ûjbôl kôvetelnûnk kell.



Horvâth Lajos (Toms River, NJ);

NEPESEDESI PROBLÉMÂK
— kivonatosan —

Magyarorszâgon megâllt az ôra. 1980-ban a szaporodâs
ôrâja 0-ât mutatott. De csak egy pillanatra âllt meg, aztân
ûjra megindult: visszafelé. A temetô felé. Azôta Magyaror
szâgon mindennap aprôszentek gyâsza van, ha Magyaror
szâgon még egyâltalân gyâszolnak, mert naponta pardnyi
halottak végtelen sora indul az ôridsi godôr, a nemzet sirja
felé. A magzatelhajtâssal megôlt vagy a fogamzâs-gâtlâs miatt
megsem szûletett aprô életek belehullnak a gôdôrbe.

Az ezredfordulôig 400,000 fônyi természetes fogyâsra
szâmithatunk — irja Fekete Gyula egyik kônyvében. Nag^yobb
tragédia ez, mint Mohi, Mohâcs, a kôzel 400-éves Habsburg-
megszâllâs. Nagyobb a veszteség, mint az elsô és mâsodik
vilâghâborû egyûttes embervesztesége minden jârvâny, pestis
és kolera âldozatâval egyûtt. Még akkor is nagyobb, ha
szâmban ma még kisebb is, mert akkor még volt utânpôtlâs.
Ma nincs. Akkor még szûltek a magyar nôk, ma nem sziilnekl

Az elôadô nem fogadja el azt a tételt, hogy ha tôrvénnyel
megtiltjâk a magzatelhajtâst, ez megszûnteti a nagy tragédia
veszélyét is. Mert nem a magzatelhajtâs a legnagyobb prob-
léma, hanem az, hogy a magyar asszonyok nem szûlnek.
Tény, hogy a szûlés elkeriilésének a magzatelhajtâs a leg-
embertelenebb s a legkegyetlenebb môdja, de nem az egyetlen
môdja. A magzatelhajtâs eltiltâsa nem oldja meg sem a
tîzenéves leânyanyâk, sem a tablettâk problémâjât... A tôr-
vényes tilalmat azonnal nyomon kell kôvetnie a hagyomâ-
nyos nevelésnek: meg kell akadâlyozni a hâzassâg elôtti és a
hâzassâgon kîviili fogamzâst. Ezt a môdszert Tôth Tihamér
néhâny egyszerû szôval igy îrta le: Tisztdn az oltdrig és hiven
a strigl A hâzassâgon beliili magzatelhajtâst pedig ûgy lehet
elkeriilni, hogy megszûntetjûk a nem-szûlésre késztetô okokat.

Az elôadô szerint ezek az okok

A/ a hdzassdgon belûl:
Az abortusz-tôrvény elégtelensége és végrehajtâsânak

lazasâga; a lakâsok és a gyereksegélyek elégtelensége; Buda
pest telîtettsége; a kôzlekedés elégtelensége; a szôrakozô-
helyek kôzpontosîtâsa; a fôhivatâsû anyasâg intézményének
hiânya; az anyâk irânti tisztelet hiânya; a férfiak és nôk be-



teges italozâsa; a karrier-tîpusû nôk elôtérbe helyezése; az
ocsmâny beszéd; a férfiak gorombasâga; a hâzassâg tisztâ-
talansâga; a hûtlenség; a gyakori vâlâs; a beteges, tûlzâsba
vitt ônzés; az anyagiak elôtérbe helyezése; a magyar hivatâs-
tudat hiânya; a jôvô bizonytalansâga; az élet céltalansâga;
a csalâdvédelmi tôrvények betartâsânak hiânyos ellenôrzése;
a târsadalom-erkôlcsi nevelés hiânya; a magyar szociâlis eszme
ismeretének hiânya; a felebarâti szeretet kôlcsônôsségen ala-
pulô, helyes ismeretének hiânya; az embertestvériség tudatâ-
nak hiânya.

B/ a hdzassâgon ktviil:
A hâzassâg elôtt és a hâzassâgon kivûli fogamzâs.

Magyarorszâg 10 és fél milliô lakosâval szemben Cseh-
szlovâkia 15 és félmilliô, România 22 és fél milliô, Jugoszlâvia
kôzel 23 milliô lakosa âll. És ezek a szâmok egyre emelkednek.
Ezzel az âradâsszerû emelkedéssel szemben Magyarorszâg csak
a természetes szaporodâs hasonlô ûtemû emelkedésével tudna
védekezni. Az ôtéves tervekben azonban a magyar népszapo-
rodâs kérdését egyetlen szô sem emlîti. Pedig a kérdést né-
hâny évtizeden belûl meg kell oldani, kûlônben népûnk még
ebben az évezredben eljut a magyar kâlvâria 14. âllomâsâ-
hoz, amely utân a még élôk csak azt mondhatjâk el, hogy
beteljesedett.

A kérdés majdnem megoldhatatlan. De csak majdnem.
Mert még mindig megoldhatô, ha minden magyar értelem,
akarat, erô és jôszdndék szûkségszerûen ôsszefog otthon is,
kûlfôldôn is. Az egységes fellépésnek mindig lesz eredménye.

Sok ezeréves tôrténetûnkben soha, sehol sem talâlunk
jelenlegi helyzetûnkhôz hasonlô példât. Nincs, honnan ta-
nûlsâgot vonjunk le. A mai emigrâciô helyzetét sem lehet
ôsszehasonhtani sem a Râkôczi-, sem a Kossuth-emigrâciô
helyzetével, mert mindkettô idején még szûltek a magyar
anydk. De ma nem szûlnek. Akkor még volt idô kivârni a
csillagok vâltozâsât, de ma nincs! Az idô eljârt felettiink. Az
ôra megâllt, sôt visszafelé fordult. A mifelelôsségûnk minden
elôzô emigrdciô felelôsségénél felmérhetetlenûl nagyobb.

Ez a sûlyos felelôsség kettôs munkâra kôtelezi az emigrâ-
ciôt: minden erejével kûzdenie kell egyrészt az elszakûott
terûleteken élô, mdsrészt az otthoni magyaroh életéért és
megmaraddsdért. Létének mâs értelme nincs! Ez a kettôs —

tulajdonképpen mégis egyetlen — cél alkotja a "Magyar
Eletért Mozgalom" alapjât.



A népesedés ûj rendjét még ennek a nemzedéknek az
életében el kell inditani, mert kùlônben minden egyesûlet,
magyar iskola, cserkészmunka hiâbavalô és teljesen céltalan
marad.

* * *

Tollas Tibor (Mûnchen, Ny-Németorszâg) azokat a kîsér-
leteket sorolta fel, amelyeket a magyarorszâgi kormânyzat
a magyar nemzeti emigrâciô felszâmolâsa céljâbôl tesz. A
kîsérletekkel szemben feltétlenûl és tudatosan védekezni kell.

Az idôszerû kérdésekkel foglalkozô elôadôk javaslatai
megfelelô formâban a Vilâgkongresszus zârônyilatkozatâba
is bekerûltek.

Châszâr Ede dr. (Indiana, PA):

A KISEBBSÉGEK UGYÉNEK ELÔMOZDÎTÂSA
AZ ENSZ-NÉL

HONNAN VÂRHATÔ SEGÎTSÉG?

A vilâgszerte sok helyen elnyomâs alatt élô nemzeti, etni-
kai, vallâsi és nyelvi kisebbségek jogainak nemzetkôzi védelme
terén 1978 és 1982 kôzt tôrtént kedvezô fejlemények 1983
mârciusâban az Egyesûlt Nemzetek Emberi Jogi Bizottsâgâ-
nâl megrekedtek, ez év mârciusâban pedig kimondottan ked-
vezôtlen irânyba terelôdtek. Mâr a mûlt évben kiderûlt, hogy
a kisebbségek jogainak biztosîtâsât célzô ENSz nyilatkozat-
tervezet szôvegének érdemi részében az Emberi Jogok Bizott-
sâga 43 tagâllamânak képviselôi nem tudnak megegyezni.
Az idén pedig az egyik afrikai tagâllam, Szenegâlia, valôszî-
nûleg tôbb mâs afrikai âllammal egyetértésben azt a javas-
latot tette, hogy a kisebbségek védelmérôl addig nem is kel-
lene tovâbb târgyalni, amîg a "kisebbség" fogalmât mindenki
szâmâra elfogadhatôan meg nem hatârozzâk.

A visszâs dolog ebben az, hogy annakidején még a nyi-
latkozat-tervezet benyûjtâsa elôtt éppen errôl a problémârôl,
vagyis a "kisebbség" fogalmânak jelentésérôl egy hatéves,
alapos tanulmâny készûlt, amelyet a Bizottsâg târgyalâsi
alapul jôvâhagyott. A tôrzsi ellentétekkel, torzsalkodâsokkal
megâldott afrikai âllamok azonban — ûgy lâtszik — félnek
kisebbségeiknek jogokat biztosîtani, talân azért, mert ez az
âllamalkotâst, nemzetépîtést megnehezîtené s ezért nem



âtallottâk a kisebbségek vilâgviszonylatban is aggasztô ûgyét
"megtorpedôzni. "

Nem csoda tehât, hogy az ENSz emberi-jogi osztâlya élén
âllô osztrâk szârmazâsû Hemdl Kurt fôtitkârhelyettes az ez
évi ûlésszak utolsô napjân elmondott zârôbeszédében a jôvô
egyik legfontosabb feladataként a kisebbségek jogainak biz-
toskâsât jelôlte meg. Szavait szôszerint idézve: "As the situa
tion of millions of human beings is involved here, and as the
issues are humanitarian in nature, touching, however, in
some instances on tbe question of world peace and security,
it might be appropriate to renew efforts and to inject fresh
impetus in this field. " (Értelmi fordîtâsban: "Mivel itt em-
bermilliôk helyzete forog kockân s mivel a dolog természe-
ténél fogva humanitârius, néha azonban a vilâgbéke és biz-
tonsâg kérdését is érinti, helyes lenne ezen a téren az erôfe-
szîtéseket megûjitani és friss lendûletet adni".)

Szerencsére a belyzet bârmennyire sûlyos, egyelôre nem
végzetes. A fôtitkârhelyettes felhivâsânak talân lesz eredmé-
nye. Biztatô jel, hogy a nyilatkozat-tervezet jôvôjét illetôen —
legalâbbis ideiglenesen — âthidalô megoldâs szûletett. A
fogalmak tisztâzâsânak kérdését az osztâly albizottsâgra bîzta
s a târgyalâst folytatni ôhajtja. Kérdés, hogy ez az ôhaj meg-
valôsul-e.

Nagy segltség volna, ha az Amerikai Egyesûlt Allamok
kormânyât az ûgy szolgâlatâba lehetne âllîtani, sajnos azon
ban ennek bizonyos nehézségei vannak. Mig ugyanis az elsô
vilâghâborû végén az U.S.A. erôsen tâmogatta a nemzeti
kisebbségek ûgyét s azok jogainak biztosîtâsât és védelmét
a békeszerzôdésekbe is bele kîvânta venni, a mâsodik vilâg
hâborû végén ez a magatartâs megvâltozott. Az utôbbi
években az amerikai kikûldôttek azok kôzé tartoztak, akik az
Emberi Jogok Bizottsâga ûlésein kételkedtek a "nemzeti ki-
sebbség" fogalmâban. S bâr azt elismerték, hogy vannak ùn.
"népi" (etnikai) kisebbségek, mâs âllamok képviselôivel egyûtt
ôk is arra az âllâspontra helyezkedtek, hogy a jogok csupân
a kisebbséghez tartozô egyént illetik, nem pedig magât a
kisebbséget, mint csoportot.

Az Egyesûlt Allamok kormânyânak magatartâsân meg-
lehetôsen nehéz vâltoztatni, ehhez ugyanis befolyâsolni kell
magât az elnôkôt, illetve tanâcsadôit, tovâbbâ a kûlûgymi-
nisztériumot (State Department) és a kongresszus mindkét
hâzât. Ez hosszadalmas dolog, de nem lehetetlen. Példakép-



pen âlljon itt tobb amerikai magyar szervezet egyûttes akci-
ôja, melynek hatâsâra 1983 jûlius 12-én a képviselôhâz (House
of Représentatives) 220 tagja kûldôtt egyûttes levelet Shultz
kûlûgyminiszternek a Româniâban élô nemzeti kisebbségek,
elsôsorban a magyarok ellen elkôvetett jogtalansâgok miatt.
Mint ismeretes, sem ez a levél, sem a magâhoz Reagan el-
nôkhôz îrott levél nem hozta meg Idvânt hatâsât, azaz Ro-
mâniâtôl a legmagasabb vâmkedvezmény megvonâsât. Ugyan-
akkor viszont ûgy lâtszik, hogy a "nemzeti kisebbség" fogalma
kezd âtmenni a hivatalos kôrôk kôztudatâba.

Érdekes môdon mâr egy nappai késôbb, tehât 1983 jûlius
13-ân, a kûlûgyminisztérium erre illetékes tisztviselôje levél-
ben biztosîtotta az egyik erdélyi szervezet vezetôjét arrôl,
hogy a Helsinki Egyezmény betartâsânak ellenôrzésére ôssze-
hîvott madridi értekezlet zârônyilatkozata hangsûlyozta a
"nemzeti kisebbségekhez tartozô személyek jogainak" minél
fokozottabb mértékben valô tiszteletbentartâsât. Utalt a le

vél arra is, hogy Madridban az amerikai kûldôttség az ér
tekezlet minden jelenlevô tagjânak kezébe jelentést adott,
amely tôbbek kôzôtt az erdélyi magyarok helyzetérôl is em-
litést tett. Annak tovâbbi jele, hogy a hivatalos amerikai
felfogâs azért lassan megvâltozik, felfedezhetô az amerikai
kûldôttség vezetôjének az Emberijogok Bizottsâga ez évi ûlésén
tett egyik felszôlalâsâban, melyben a Szovjetuniô nemzeti-
ségi problémâira is utalâst tett. Kûlônôsképpen szôvâtette
a krimi tatârok, esztek, lettek és litvânok — mint "nemzeti-
ségek" — elnyomâsât, illetve az ôket megilletô jogok be nem
tartâsât. Megemlîtette még a Szovjetuniôban élô zsidôsâgot
is, bar az utôbbira talân jobban illenék a "vallâsi kisebbség"
elnevezés.

Ennek ellenére az amerikai hivatalos âllâspont a kisebb
ségek jogainak kinyilatkoztatâsât és nemzetkôzi védelmét
illetôleg még mindig meglehetôsen tartôzkodô. Ennek okait
részben a kûlpolitikâban, részben magâban az orszâgban kell
keresnûnk. Kûlûgyi vonatkozâsban ûgy tûnik, hogy Amerika
nem ôhajt erôteljesen olyan ûgy môgé âllni, amit néhâny
szâmâra politikailag fontos barâti vagy semleges orszâg ellenez,
illetve idegenkedve kezel. Ide szâmît példâul Szenegâlia,
Brazîlia, sôt India is. Belsô vonatkozâsban pedig feltételez-
hetô, hogy sok politikai vezetô gondolkodâsâban nagy sze-
repet jâtszik az Egyesûlt Allamok spanyol anyanyelvû lakos-
sâgânak âllandô és meglehetôsen gyors nôvekedése. Mi



tôrténik, ha ez a tômeg kisebbségi jogokat kezd kôvetelni?
Van tebât râ ok, bogy az amerikai kormâny a kisebbségi
kérdést nemzetkôzi vonatkozâsban ôvatosan és nagy kôriil-
tekintéssel kezelje.

Ilyen kôrûlmények kôzôtt az is értbetô, bogy a State
Department keze néba meg van kôtve. Abrams Elhott, az
emberi jogok kûlûgyminisztériumi âllamtitkâra ezt egy nâla
az erdélyi ûgyben lâtogatâst tett magyar kûldôttségnek ker-
telés nélkûl meg is mondta. Hozzâtette még azt is, bogy
szerinte a képviselôk és szenâtorok felszôlalâsainak, âtiratai-
nak vagy batârozati javaslatainak sokszor nagyobb batâsa
van a roman kormânyra, mint egy diplomâciai megbeszé-
lésnek vagy kôzleménynek. Ezeket az eszkôzôket tebât a jô-
vôben is feltétlenûl igénybe kell venni.

Segltséget remélbet azutân még a kisebbségek ûgye jô
nébâny eurôpai âllamtôl is. Ezek kôzûl elsônek emlîtbetô
Ausztria, az egyetlen orszâg, amelyet a mâsodik vilâgbâborû
utân nemzetkôzi szerzôdéssel kisebbségvédelemre kôteleztek.
Mig ugyanis Csebszlovâkiât, Jugoszlâviât, Magyarorszâgot
és Româniât a gyôztes nagybatalmak csupân arra kôtelezték
el, bogy tiszteletben tartjâk az âltalânos emberi jogokat és
orszâgaikon belûl nem alkalmaznak megkûlônbôztetést ("disz-
kriminâciôt") faji, nyelvi vagy vallâsi alapon, az 1955 mâjus
15-én megkôtôtt âllamszerzôdés részletesen intézkedik az
Ausztriâban élô szlovén és borvât (^de nem a magyar!)
kisebbségek jogairôl. Éppen ezért Ausztria tâmogatja az el-
képzelést, bogy mas âllamok is basonlô kôtelezettséget vâl-
laljanak.

Tâmogatâs vârbatô az Eurôpa-tanâcstôl (Council of
Europe) is, amely jelenleg 21 tagâllamnak valamiféle eurôpai
egység megteremtésére irânyulô egyûttmûkôdésébôl âll. Az
egyûttmûkôdés az emberi jogok teruletére is kiterjed. A tag-
âllamok âltal 1950 ôszén létrebozott szerzôdés (Convention
for tbe Protection of Human Rigbts and Fondamental Free-
doms), és a két éwel késôbb bozzâcsatolt jegyzôkônyv (pro-
tokoll) ezen âllamok teriiletén az emberi jogokat és szabad-
sâgokat fajra, nemre, szinre, nyelvre, vallâsra, politikai vagy
mâs meggyôzôdésre, nemzeti vagy târsadalmi eredetre, vala-
mint nemzeti-kisebbségi bovatartozâsra valô tekintet nélkûl
biztositja. F jogok és szabadsâgok érvényesîtésére a szerzô
dés Bizottsâgot (European Commission of Human Rigbts)
és birôsâgot (European Court of Human Rigbts) âllitott fel.



ahol âllamok és egyének egyarânt panaszt emelhetnek. Mind-
két szerv — mondhatni — példaszerûen mûkôdik, érthetô
tehât, hogy ezek az âllamok nem ellenzik a kisebbségek joga-
inak vilâgszerte valô biztosîtâsât.

Nem szabad megfeledkeznûnk az ûn. "nemzetkôzi magân-
szervezetek"-rôl (non-governmental international organiza-
tions) sem, melyek az ENSz-nél egyre aktîvabb és fontosabb
szerepet kezdenek betôlteni. Az Emberi Jogok Bizottsâga ez
évi ùlésén Genfben 84 ilyen szervezet képviselôi vettek részt
tanâcskozâsi és hozzâszôlâsi joggal. Kôzûlûk — egyes nemzeti
vagy vallâsi kisebbségek érdekében — tôbben is felszôlaltak,
îgy példâul az Amnesty International, a Baha'i International
Community, az International Commission of Jurists, és a Fax
Romana (katolikus) szervezet kûldôttei. A mûlt évi ûlésen
pedig az International Fédération of Human Rights néven
ismert szervezet teljesen sajdt kezdeményezésére irâsbeli be-
advânyt terjesztett a Bizottsâg elé, melyben az erdélyi ma-
gyarsâg adatokkal bizonyitott ûldôzését nemcsak elîtélte,
hanem annak kivizsgâlâsât is kérte.

Szinte bizonyosnak lâtszik tehât, hogy ezek kôzôtt a ma-
gânszervezetek kôzôtt akad egy tucat vagy talân tôbb is, a-
melyik a kisebbségek iigyét hajlandô tâmogatni, esetleg
egyuttes fellépéssel is. Ezek felderitése és a velûk valô kapcso-
lat kiépitése a jôvô egyik fontos feladata lenne.

Mindenesetre elérkezett az ideje annak, hogy a kisebb
ségek ûgyét szîviikôn viselô kormânyok, szervezetek és cso-
portulâsok, de még egyének is ôsszefogjanak az Emberi Jo
gok Bizottsâgânâl elakadt nemzetkôzi nyilatkozat-tervezet
érdekében.

Fiedler Kâlmân dr. (Chicago, IL);

A LENCYEL-MACYAR KÉRDÉS

Azt hiszem, legtôbben hallottunk arrôl, hogy a hâborû
eleje ôta él és mûkôdik egy lengyel emigrâns kormâny. 1939-
ben ugyanis, amikor a német haderô pâr hét alatt — hama-
rosan a szovjet hadigépezet segîtségével is — végigsepert
Lengyelorszâgon, a lengyel kormâny tagjai, valamint a lengyel
parlament demokratikusan megvâlasztott képviselôi sikeresen
kimenekûltek Lengyelorszâgbôl s elôbb Franciaorszâgban,
majd valamivel késôbb Londonban ûtôtték fel hadiszâllâ-
sukat. Azért hasznâlom ezt a kifejezést, mert ez a szervezet



egészen 1945-ig nemcsak élt és mûkôdôtt, képviselte a len-
gyel nemzetet, hanem irânyîtotta a hatalmas létszâmû me-
nekûlt lengyel hadsereget is. Ez az emigrâns haderô az ûn.
szôvetséges hadaknak szâmottevô tényezôje volt egészen a
német ôsszeomlâsig. Abban az idôben valamennyi szôvetséges
hatalom elismerte a lengyel emigrâns kormânyt, mint a len
gyel nép egyetlen tôrvényes képviselôjét és ezt az elismerést
akkor a Szovjetuniô is megadta. Az, hogy a menekûlt len
gyel kormânynak akkor ereje és sûlya volt, jôrészben Teleki
PdZnak is kôszônhetô, aki a lengyel-német hâborû kezdete
utân megnyitotta a lengyel-magyar hatârt és îgy mintegy
30,000 fônyi lengyel menekûlhetett ki a letiport Lengyelor-
szâgbôl és nem sokkal késôbb csatlakozhatott a németek el-
leni harchoz. Nagyrészt ezekbôl a menekûlt lengyelekbôl
alakult a hires Anders-hadsereg. A lengyel nemzeti hadse-
reg tisztjei kôzûl ma sokan itt élnek Amerikâban és nem egy
a Lengyel-Magyar Vilâgszôvetség tisztikarânak is tagja. Ezek
a volt tisztek ma is szeretettel emlegetik 1939-ben Magyar-
orszâgon tôltôtt napjaikat és az akkori magyar kormânyzat
velûk szemben tanûsitott segitô szeretetét.

Kevesebben tudjâk azonban, hogy 1945-ben Sztâlin
megvonta elismerését a londoni lengyel emigrâns kormâny-
tôl és — nekûnk, magyaroknak mâr kevésbé meglepetéssze-
rûen — hamarosan a nyugati szôvetségesek is szégyenletes
môdon cserbenhagytâk a londoni lengyel kormânyt és elis-
merték a lengyelorszâgi szovjet bâbkormânyt.

Az emigrâciôban élô lengyelek hatalmas tômege azon
ban ma is a londoni emigrâns kormânyt tartja tôrvényes
képviselôjének. A kormâny jelenlegi miniszterelnôke Kazimierz
Sabbat, az elnôk pedig a volt londoni nagykôvet: grôf
Raczynski Edward.

A mûlt év februârjâban, amikor a Lengyel-Magyar Vi
lâgszôvetség elnôki tisztségébe kerûltem, bemutatkozô lâto-
gatâst tettem a Polish-American Congress chicagôi székhâ-
zâban, aboi az akkor éppen fennâllâsânak 40. évét ûnneplô
szervezet elnôke, Mazewski Aloyzius szivélyesen fogadott. (A
székhâz nagyobb âllam minisztériumânak is beillenék.) El-
ismerô csodâlatom jûniusban, amikor Mazewski elnôk meg-
hivâsâra részt vehettem a Polish-American Congress ez évi
kôzgyûlési bankettjén, csak fokozôdott. A kôzgyûlésen jô pâr
szâz megbizott vett részt és a chicagôi szervezet vezetôje,
Pucinski Roman volt kongresszusi képviselô félmilliô dollâros



csekket nyûjtott ât az orszâgos elnôknek, amelynek ôsszegét
egy nem sokkal elôbb tartott televiziôs telethonon adtâk ôsz-
sze a Chicagôban élô lengyelek. Az ebéd befejezéseként be-
mutattak egy akkor készûlô lengyel vonatkozâsû propaganda-
filmet, amelynek kôltségeihez azutân az orszâgos elnôkség
jârult hozzâ egy ôtszâmjegyû csekkel. Mint meghîvott ven-
dégnek, mâs meghîvott etnik, rabnemzetbeli vezetôk kôzôtt
môdomban volt ûdvôzôlni a kongresszust. Megemlîtettem,
hogy a 30-as évek végén mi, magyarok, kôzôs lengyel-magyar
hatârt kôveteltûnk; ma azonban igen kevesen ôrûlnek an-
nak, hogy a lengyelekkel kôzôs kormânyzatunk van moszkvai
székhellyel.

Nehéz volna felsorolni minden emigrâciôs lengyel szer-
vezetet, egyben azonban valamennyi egyet ért: létezésûk és
munkâjuk legfontosabb célja, hogy harcoljanak Lengyel-
orszâg szabadsâgâért és fûggetlenségéért.

Pontosan hûsz éve, hogy egy lelkes magyar, Csendes Jôzsef
professzor kezdeményezésére a Lengyel-Magyar Vilâgszôvet-
ség megszûletett. (Részletesebben lâsd Csendes Jôzsef elôadâsât
1965 november 27-én az V. Magyar Talâlkozôn; A IV. és V.
MTk, 175-177.) Sajnos, a kezdeményezô-alapltô Csendes
Jôzsef idô elôtt itthagyott bennûnket. Tôle a chicagôi volt
lengyel fôkonzul, dr. Ripa Kâroly vette ât a vezetést és a szer-
vezést. Hihetetlen szorgalommal és szîvôssâggal gyûjtôtte a
tagokat a vilâg minden tâjârôl. Halâla utân nekem jutott a
szinte lehetetlen feladat, hogy dr. Ripa Kdrolyt helyettesît-
sem. A mûlt év februârjâban, az ausztrâliai alszervezet meg-
hivâsâra lâtogatâst tettem Sydneyben, aboi lengyelek és ma
gyarok népes, lelkes vendégsereg jelenlétében fogadtuk meg,
hogy a kôzôs szent cél, hazâink felszabaditâsa érdekében soha-
sem adjuk fel a kûzdelmet. Ezzel a kûzdelemmel kapcsolat-
ban pâr héttel ezelôtt dr. Nâdas Jdnos levelet kapott Kirâly-
lehotai Lehoczky Zsigmond nyugalmazott egyetemi tanârtôl,
akinek nagyapja az 1848-as szabadsâgharc orosz segîtséggel
tôrtént leverése utân Lengyelorszâgba menekûlt és ott le is
telepedett. Varsôban szûletett unokâja — legnagyobb saj-
nâlatâra — mâr nem tanulhatott meg magyarul, de a rokoni
kapcsolatokat a csalâd Magyarorszâgon maradt tagjaival
ma is tartja. Ez a kivalô lengyel-magyar barâtunk levelében
megâllapitja, hogy magunkban mi: lengyelek, magyarok,
litvânok, csehek, lettek és észtek kevesen vagyunk és remény-
telen minden egyenkénti erôfeszitésûnk. Ha azonban egy



szebb jôvôt igérô szôvetségben, konfôderâciôban ôsszefognânk,
mindenkinek szâmolnia kellene szavunkkal. Ezért Lehoczky
professzor azt javasolja, hogy az elkôvetkezô magyar vilâg-
kongresszus vâlasszon magyar nemzeti politikai bizottsâgot,
amely az egész emigrâns magyarsâg képviseletének tekinthetô.
Jelentse ki, hogy elvileg helyesli, ha ez a szervezet felveszi a
kapcsolatot a rab nemzetek tôbbi képviseleti szervével, de
legelsôsorban a londoni lengyel emigrâns kormânnyal.

Ha pedig ilyen teljhatalmû bizottsâg megvâlasztâsa te-
kintetében nehézségek mutatkoznânak, a Kongresszus leg-
alâbb ideiglenesen adjon felhatalmazâst kijelôlt magyar ve-
zetôknek, hogy azok elôkészithessék a talajt ilyen ôsszefogâsra.

Ahhoz nem férhet kétség, hogy a lengyel-magyar barât-
sâg tôbb mint egy évezred viharât kiâllta s ha csak kettôn-
kôn âllna, napokon belûl létrejôhetne a kôzôs, harâti kap-
csolat, akârmilyen formâban lehetne is azt létrehozni. Azt
hiszem, nincs mâsik két olyan szomszédnép Eurôpâban, amely
sohasem harcolt egymâs ellen; de a lengyel-magyar testvé-
riséghez hasonlô az egész vilâgtôrténelemben sincs.

Sokkal sûlyosabb kérdés meriil fel azonban: van-e jogunk,
nekûnk, emigrânsoknak bârmit is tervezgetnûnk a szûlôhaza
jôvôjérôl? Hiszen minden nemzet maga — és egyedûl ônmaga
— jogosult jôvôjérôl dônteni, meghatârozni, hogy milyen
âllamformâban és hogyan akar élni felszabadulâsa utân!

Igaz, itt is van précédons: Masaryk és Benes, a nyugati
demokratâk âltal olyan nagyrahecsûlt és csodâlt "demokra-
tâk" vajon milyen jogon munkâlkodtak Csehszlovâkia létre-
hozâsân? Hiszen semmiféle meghatalmazâsuk nem volt a cseh,
még kevésbé a szlovâk nemzettôl!

Egyben biztos vagyok. Ha a Kârpât-medencében élô
nemzetek kôzôtt létrejônne egy demokratikus âllamforma,
amelyben minden egyes polgârnak azonos jogai lennének
és egyenlô esélye nyîlna a haladâsra: ismerve nemzetiink és
fajtânk természetét, egyetlen percre sem kellene aggôdnunk
a magyarsâgért.

Érzésem szerint Lehoczky professzor javaslatât ôrômmel
ûdvôzôlhetjûk, de azt igaz szîwel csak akkor fogadhatjuk el,
ha arra az emigrâciôban élô magyarok sok-sok rétegének
tôbbsége is igennel vâlaszol.



Simonfay Ferenc dr. (White Plains, NY):

EMIGRÂCIÔNK KULPOLITIKAJÂNAK
MÔDOSÎTÂSÂHOZ ILLÔ

— irâsban bekûldôtt —

JAVASLATOK

Az Eurôpai Parlament ez ideig mâr két îzben (1984-ben és
1985-ben) egyhangûlag Kôzép-Kelet-Eurôpa fûggetlenségének
és szabadsâgânak visszaâllitâsa mellett szavazott. Ezzel egy-
idejûleg Reagan elnôk és kormânya ugyancsak ilyen értelem-
ben nyilatkozott, elutasitotta a "vasfûggôny" és a "Jalta-
mîtosz", valamint Eurôpa "érdekszférâk"-ra valô felosztâsâ-
nak jogossâgât.

Ennek ellenére egyes magyar csoportok még ma is csak
az alapvetô emberi szabadsâgjogokat kérelmezik az illetékes
kormânyoktôl. Ugyanezt kisérelte meg a budapesti kormâny-
zat a szomszédos kormânyoknâl sikertelenûl. Ennek a mini-
mâlis igénynek és az ezzel kapcsolatos politikai tevékenység-
nek mind Eurôpâban, mind az Egyesûlt Âllamokban môdo-
sulnia, igazodnia kell a jelenlegri kûlpolitikai vâltozâsokhoz,
hogy hazânknak, népûnknek méitô helyet biztosîtsunk a vi-
lâg szabad nemzetei kôzôtt.

Ennek értelmében javasolom:

a. A nyugati nagyhatalmak felé ismételten hangsûlyoz-
zuk, hogy a magyar nemzet ezeréves tôrténelme sorân min-
dig, igy a mâsodik vilâghâborû idején is, a Keletrôl Eurôpâra
tôrô tâmadâsokat, hôditâsokat âllitotta meg sûlyos vérâldo-
zatâval. Kultûrâjâval — kivâlô tudôsainak, katonâinak,
mûvészeinek teljesîtményeivel — nemcsak Eurôpânak, de az
egész vilâgnak soha meg nem hâlâlt szolgâlatokat tett (ami az
ellenûnk folyô râgalmak, tâmadâsok szempontjâbôl igen
lényeges).

b. Mondjuk ki vilâgosan, hogy Magyarorszâgot mindkét
vilâghâborû békediktâtumai gyûlôlettôl elvakultan, ellensé-
geinktôl eredô tudatos félrevezetés alapjân igazsâgtalanul,
jogtalanul daraboltâk fel.

G. Szôgezzûk le, hogy a magyarsâg még a 150 éves tôrôk
uralom idején is élhetett politikai és emberi szabadsâgjoga-
ival.

d. Mutassunk râ, hogy a magyar nép soha nem volt
"rabszolga", amint azt egyesek âllîtjâk, s amikor ilyen sorsra



akartâk kényszeriteni, szabadsâgharcaival vâlaszolt, mint
1956-ban is.

e. Ertessûk meg, hogy Magyarorszâg népét és az elszakî-
tott terûletek kôzel négy milliô magyarsâgât, tehât nem a
"rabszolgasorsot felvdltô'' minimâlis emberi jogok, hanem
ôsi, alkotmdnyos szabadsdg, fûggetlenség és ônrendelkezés,
valamint az ezzel kapcsolatos nemzetkôzi politikai jogok il-
letik meg.

f. Bizonyîtsuk be, hogy a trianoni békediktâtumtôl kez-
dôdôen az Atlantic Charter-t, az 1945 februâr 11-én megkô-
tôtt âtkos jaltai egyezményt, a pârizsi békét és a Helsinki
Zârônyilatkozatot alâîrô nemzetek Magyarorszâgnak a fenti
pontban felsorolt jogait alâîrâsukkal erôsitették meg, ennek
ellenére a szôban forgô szerzôdések érvényesîtését és betar-
tâsât mind ez ideig elmulasztottâk.

A fentiek alapjân tehât a Szabadvilâgi Magyarok IV.
Vilâgkongresszusân részt vevô egyesûletek és szervezetek kép-
viselôi, hosszû 65 év jogtalansâgai, szenvedései és igazsâgta-
lansâgai utân joggal kôvetelhetik {request és nem respectfully
ask), hogy az emlîtett nemzetkôzi szerzôdéseket alâîrô nem
zetek szerezzenek érvényt alâîrâsukkal vâllalt kôtelezettségeik-
nek és a fenti szerzôdések értelmében és szellemében, vala
mint az 1956-os magyar szabadsâgharc pontjainak alapjân
biztositsâk Magyarorszâgnak és az egész magyarsâgnak a tel-
jes szabadsâg, fûggetlenség és ônrendelkezésjogait.

Gdl Imre dr. (New York, NY):

AZ EMBERI JOGOK VÉDELME
ÉS A MAGYARORSZÂGI HELYZET

1985 a nemzetkôzi évfordulôk éve. Most ûnnepelte az
Egyesûlt Nemzetek Szervezete (az ENSz) fennâllâsânak és
nem éppen sikeres mûkôdésének 40. évfordulôjât. Ugyaneb-
ben az évben volt a Helsinki Zdrônyilatkozat alâîrâsânak 10.
évfordulôja is.

A zdrônyilatkozat értelmében minden orszâg "tiszteletben
tartja a tôbbi orszâgnak azt a jogât, hogy szabadon vâlaszt-
hassa meg és alakîthassa ki sajât politikai, târsadalmi, gaz-
dasâgi és kulturâlis rendszerét". Az alâîrô âllamok "tartôz-
kodnak minden olyan cselekedettôl, amelyet a mâsik fél az
erôszak kôzvetlen vagy kôzvetett alkalmazâsânak vélhet", "a



jelenlegi orszâghatârokat sérthetetleneknek tartjâk" és tar-
tôzkodnak attôl, hogy egymâs orszâgainak terûletét katona-
ilag megszâlljâk".

Ugyancsak a zârônyilatkozat szerint "az alâîrô orszâgok
tiszteletben tartjâk az emberi jogokat, az alapvetô szabad-
sâgjogokat, amelyek a gondolât, lelkiismeret, vallâs és hit
szabadsâgât is minden âllampolgâr részére magukban fog-
laljâk. Elôsegîtik és bâtoritjâk a polgâri, politikai, gazda-
sâgi, szociâlis, kulturâlis és egyéb jogok.. .hatékony gyakor-
lâsât, biztositjâk az orszâgok kôzôtt az egyûttmûkôdést tu-
domânyos, technikai, kulturâlis, gazdasâgi téren, az orszâ
gok lakosai kôzt a szabad érintkezést, az utazâst akâr egyéni
vagy hivatalos célbôl, akâr a hivatâssal valô foglalkozâssal
kapcsolatban".

Az alâîrô felek valôban mindent meglgérnek és az îgéretek
olyan gyônyôrûek, hogy a naiv olvasôban joggal tâmad az az
érzés: ezek a kivâlô âllamférfiak megteremtették a foldôn
az ôrôk békét. Ha azonban meggondoljuk, hogy ezeket az
igéreteket a Szovjetuniô részérôl az a Brezsnyev îrta alâ, aki-
nektankjai 1968-ban a prâgai tavaszt eltiportâk, 1956-ban pe-
dig elôdje fojtotta kegyetlenûl vérbe a magyar felkelést: akkor
ônkéntelenûl is felmerùl bennûnk a kérdés, vajon az alâîrôk
mennyiben voltak ôszinték és vajon mit vârhatunk ettôl a
minden elképzelhetô emberi jogot biztosîtani és a békés
nemzetkôzi egyûttmûkôdést elômozdîtani szândékozô zârô-
nyilatkozattôl. Ha végiglapozzuk a 27 oldalas, sûrû sorokkal
nyomtatott zârônyilatkozatot, akkor a 25. oldal aljân meg-
talâljuk azt a kitételt, amely gyanûnkat még tovâbb nôveli.
E szerint a zârônyilatkozat nem nemzetkôzi jogi érvényû szer-
zôdés (egyezmény), hanem csupân kisérlet ("test"), kôvet-
kezésképpen betartâsa nemzetkôzi jogilag ki nem kénysze-
rîthetô. Egyébként a parancsuralmi orszâgok képviselôi
kônnyû lelkiismerettel irtâk alâ a zârônyilatkozatot, mert
ami abban talâlhatô, azt orszâgaik alkotmânya kûlônben is
biztosltja. Természetesen a "biztosîtâs" gyakorlâsa és végre-
hajtâsa minden âllam kizârôlagos, szuverén joga, ezért min
den vele kapcsolatos kérdés, vizsgâlat az érdekelt âllam bel-
ûgyeibe tôrténô beavatkozâsnak minôsûl, amit a zârônyi
latkozat is megtilt.

A jelenlegi magyarorszâgi viszonyokra és tényleges hely-
zetre vonatkozôan meg kell âllapitanunk, hogy a zârônyi-
latkozatban biztositott jogok otthon vagy egyâltalân nem lé-



teznek vagy csak nagyon korlâtozott mértékben nyemek al-
kalmazâst, mert:

1. Magyarorszâgon az utolsô "szabad" vâlasztâs 1947-ben
tôrtént. 1949 ôta csak egypârtrendszer van.

2. Nincsenek szabad szakszervezetek ("trade unions"),
nincs sztrâjkjog, nincs szervezkedési, gyûlekezési, szôlâs- és
egyéb szabadsâg.

3. Korlâtozott vallâsszabadsâg is csak papîron létezik. A
kormâny beleszôl az érsekek és pûspôkôk kinevezésébe, és
mindent elkôvet, hogy a vallâsoktatâs az iskolâkban telje-
sen megszûnjék. Mig 1950-ben a tanulôk 80 %-a részesûlt
vallâsoktatâsban, addig 1980-ban mâr csak 6-7 % és ez is
inkâbb a vidéken, mert a nagyobb vârosokban ez csaknem
teljesen megszûnt. Ha felidézzûk a "Târsadalmi Szemle" (a
kommunista part hivatalos sajtôorgânuma) megâllapitâsait,
amely az 1977 decemberi szâmban jelent meg, ezen nem is
csodâlkozhatunk. E szerint ugyanis a part "ideolôgidja tel
jesen ellentétben van a vallâs ideolôgiâjâval és igy az Egy-
hdzzal dllandô ideolôgiai hdborûban dll".

4. A Helsinki zârônyilatkozat egyik legfontosabb pontja
a gondolatszabadsâgra, a vélemény és minden fajta tâjékoz-
tatâs szabad terjesztésére vonatkozik. Ezzel szemben Magyar
orszâgon minden téren a legszigorûbb cenzûra van életben.
Csak a pârt ideolôgiâjâval és az elôre lefektetett irânyelvek-
kel egyezô értelmiségi termékek lâthatnak napvilâgot. Ezért
nem jelenhetik meg hivatalosan annak az egyre nôvekvô ma
gyar értelmiségi csoportnak névsora sem, amelynek felfogâsa
a târsadalomrôl, kultûrârôl, filozôfiârôl, irodalomrôl és

kôltészetrôl a pârtétôl eltér. És a fôldalatti, ûn. "szamizdat"
irodalom csak titokban jelenik meg. îrôi a rendôrség âllandô
zaklatâsânak, hâzkutatâsoknak stb. teszik ki magukat. Ugyan-
csak tilos Magyarorszâgra bevinni bârmilyen sajtôterméket,
amely a rendszert — bâr târgyilagosan, de a legenyhéb-
ben is — bîrâlni meri.

5. A zdrônyilatkozat mâsik igen fontos pontja a ki- és
beutazâsok megkônnyîtésére vonatkozik. A magyarorszâgi
kormâny 53/1978. szâmû rendelete azonban a kônnyîtések
helyett a szigoritâsok egész sorozatât vezeti be. Az ûtlevél-
hatôsâg pl. megakadâlyozhatja a kiutazâst, ha az sérti vagy
veszélyezteti a Magyar Népkôztârsasâg belsô vagy kiilsô biz-
tonsâgât, a kôzrendet, fontos kôzérdeket vagy mâsok jogos



érdekeit stb. Ahhoz, hogy ezek a jogi megszoritâsok gyakor-
latilag mit jelentenek, nem kell részletesebb magyarâzat.

6. A zdrônyilatkozat, mint lâttuk, valamennyi orszâg
terûleti épségét biztosîtja és kifejezetten megtiltja, hogy egyik
orszâg a mâsik teriiletét katonasâgâval megszâllja. Kâdâr
Jânos, a Magyar Kommunista Part fôtitkâra azonban a New
York Times tudôsîtôjânak, Oakes B. John-naV. adott nyilat-
kozatâban elismerte, hogy a Szovjetuniô 80,000 katonât tart
Magyarorszâgon (NYT, June lOi 1978). Teszi ezt annak el-
lenére, hogy az Egyesûlt Nerrtzetek kôzgyûlésének nagy tôbb-
séggel hozott hatârozata felszôlîtotta a Szovjetuniôt, hogy
haderejét Magyarorszâg terûletérôl haladéktalanul vonja vissza
(104-ES II).

Miutân Magyarorszâg idegen katonai megszâllâs alatt
van, a jelenlegi magyarorszâgi kormânynak nincs politikai
cselekvési szabadsâga, ezért a szabad vilâgban élô magyar-
sâgra hârul az a feladat, hogy a vilâg figyelmét felhivja an
nak a magyar népnek sérelmeire, amely 1956-ban szabadsâga
kivivâsâért fegyvert fogott.

Mi az, amit a szabadvilâgi magyarsâg tehet és kôteles
tenni? Azt, amit legtôrnôrebben talân korunk egyik nagy îrôja,
Illyés Gyula fejezett ki; "A dôrômbôlés kell — nem kétséges —"
felelôsen kôzcselekvéssê tenm, oly fegyelmezett egyûttes moz-
galommâ, hogy végiil ne csak dôngjôn, de tôrjôn is be az ajtô.
Akâr Krisztus ûgyének védelmében. De miképp? Hogy vé-
gtil mégse késsûnk vele. Mert az addig tûrtekért is ki a fele-
lôs?"

Alig fejezhetném be méltôbban ezt a kis értekezést, mint
azzal az ûzenettel, amelyet Bihô Istvân kûldôtt magyar né-
pûnknek: "A magyar népnek...az a dolga, hogy...tovâbbra
is utasîtson vissza minden egyuttmûkôdést azzal, ami hazûg-
sâg és erôszak. Az nem feladata, hogy ûj felkelést kezdjen és
ûj visszatorlâst provokâljon ki. De feladata, hogy minden
râgalommal, feledéssel és elszûrkûléssel szemben tisztân ôrizze
meg a maga forradalmânak zâszlajât, amely az emberiség
szabadabb zâszlaja is" (Bibô Istvân, Emlékirat, 1957 febru-
âr-mârcius.)



KAPCSOLATOK A HAZAI

MAGYAROKKAL KÛLÔNÔS
TEKINTETTEL AZ ELLENZÉKRE

A Vilâgkongresszus november 30-ân, szombaton délelôtt
9 ôrai kezdettel kûlôn népes ûlésen részletesen foglalkozott
a hazai magyarokkal valô kapcsolatok kérdésével kûlônôs
tekintettel az ellenzékre. A kérdés elôadôi kôzûl elsôként

Magas Istvdn (Calgary, Alta., Kanada), a Szabadsâgharcos
Vilâgszôvetség elnôke fejtette ki a nemzeti emigrâciô kôrei-
ben kialakult kûlônbôzô felfogâsokat, amelyekhez a mâsodik
elôadô, Kennedy Tamds (Calgary, Alta., Kanada) fûzôtt igen
figyelemre méltô, târgyilagos észrevételeket. Tollas Tibor
(Munchen, Ny-Németorszâg) a nemzeti emigrâciô egyik leg-
fontosabb feladataként a hazai ellenzék tâmogatâsât jelôl-
te meg. Arra a bâtor hangra, amely Lakiteleken, majd leg-
utôbb Monoron jôvônk problémâit kifejezésre juttatta, a kinti
magyarsâgnak fel kell figyelnie. Érdeklôdéssel kell kisémie
azt a "szamizdat" irodalmat is, amelybôl a Mûnchenben,
1985-ben kiadott "Fûggetlen Fôrum" adott îzelitôt, amikor
"Kéziratos tiltott magyar irodalom a Kârpât-medencében"
alcîmmel 59 kis tanulmânyt és cikket, valamint 20 nyilat-
kozatot kôzôlt.

Gereben Istvdn (Washington, DC):

A KAPCSOLATOK MEGTAGADÂSA
— kivonatosan —

Az otthoni ellenzéket leginkâbb a szamizdat irodalom
tâmogatâsâval tudjuk segîteni. Ugyanakkor azonban a nyu-
gati sajtôtermékek hazavitelének kockâzatât is vâllalni kell.
Mindkettô komoly âldozatvâllalâssal jâr. Az otthoni ellen-
âllâsrôl egyébként angol nyelven mâr sok helyen jelent meg
hîradâs. Ilyen hiradâs alapjân kerûlt be a budapesti Kultu-
râlis Fôrumon a cenzûrâval kapcsolatban az amerikai kûldôtt-
ség elôterjesztésére tôbb olyan megâllapitâs, amely erede-
tileg az otthoni sajtôban jelent meg.

Tudomâsul kell vennûnk, hogy otthon nem mindenki



kommunista. Sokan csak a kommunizmus rabsâgâban siny-
lôdnek. Nekûnk természetesen nem a bôrtônôrôkhôz, ha-
nem a bôrtônlakôkhoz kell kapcsolatokat kiépitenûnk. Bibô
Istvdn 1957-ben îrt ûzenete hozzânk is szôl: "A mi felada-

tunk az erôszakkal, a hazûgsâggal valô kapcsolatok megta-
gadâsa". És mi mâs a hazûgsâg és mi mâs az erôszak, mint
amelyet a hivatalos rendszer képvisel s amely abban a lélek-
rombolâsban, abban a nemzetirtâsban nyilvânul meg, amely-
nek eredményérôl a napokban a Magyar Nemzet hasâbjain
jelent meg cikk? Ez a cikk bâtrabb, élesebben lâtô, brilli-
ânsabb, mint amilyent mi idekint bârmikor termelni tud-
tunk volna. Leîrja, hogy milyen nagy mértékben idegenî-
tették el a nemzetet ônmagdtôl és milyen mélyen szântô mér
tékben tették materialistâvâ. Râmutat arra, hogy a magyar-
irtâs nemcsak Româniâban (Erdélyben) és Csehszlovâkiâ-
ban (a Felvidéken) folyik, hanem Magyarorszâgon is. Sot,
Magyarorszâgon a magyarirtâs hosszû tâvon eredményeseb-
ben folyik, mint Erdélyben és a Felvidéken. A megâllapitâs
helyességét a papi pâlyâra jelentkezôk szâmânak ôsszeha-
sonlitâsa mutatja.

Kârpâtaljât szeretik elfelejteni, pedig a magyarsâgot ta-
lân ott fenyegeti a legnagyobb veszély. Ez a veszély nemcsak
otthon ismerhetô fel, hanem a szabad vilâgban is mutatko-
zik. A legjobb példa erre éppen a Pittsburghben székelô
William Penn Association fennâllâsânak 100. évfordulôja,
amelyet Budapesten akartak megiinnepelni.

A hivatalosakkal kapcsolatokat felvenni nem érdemes,
nem szabad és nem is lehetséges. Nekûnk nem âll rendelke-
zésûnkre az a fînanciâlis, pszicholôgiai és egyéb kellék, ami-
vel az otthoniak agyafurtsâgân tûl tudnânk jârni. Lehet,
hogy vannak kôzôttûnk brilliâns magyarok, akik azt hiszik,
hogy ez lehetséges, ahogy azonban mi ezt bebizonyîtottnak
lâtjuk: ez nem lehetséges. A felszôlalô nem itél el minden-
kit, aki kapcsolatokat keres az otthoni hivatalosakkal, de
igenis elîtéli azokat, akik kôvetkezetesen, sorozatosan és cél-
tudatosan vesznek fel kapcsolatot a magyar rezsimmel, amely-
nek a nyugati felfogâstôl merôben eltérô magatartâsa éppen
a legutôbbi Kulturâlis Fôrummal kapcsolatban nyilvânult
meg. Amig ugyanis Madridba nem kellett vîzum azoknak,
akik a helsinki eljârâson vettek részt, Budapestre csak turista
vîzummal lehetett elmenni.
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Balrôljobbra: Nddasjdnos dr. és Gereben htvdn. Bôrôczjôzsef(Svdjc)felvétele.

Pdsztor Lâszlô (Pittsburgh, PA):

ÂLLÂSFOGLALÂSUNK

Az otthoni ellenzékkel valô kapcsolatok felvételét nemcsak
az értelmiségiekre, hanem a munkâsokra és parasztokra vonat-
kozôan is szorgalmaznunk kell. Nem szabad elfelednûnk, hogy
a két utôbbi réteg tagjai kôzûl ma sokkal tôbb sînylôdik ott-
hon kûlônbôzô bôrtônôkben, mint értelmiségi. Nekûnk
mellettûk is hatârozottan ki kell âllnunk.

Az ellen a vâd ellen is tiltakoznunk kell, hogy mi elle-
nezzûk a hazalâtogatâsokat. A csalâdtagok, rokonok, ba-
râtok és ismerôsôk, fôként a betegek meglâtogatâsa ellen
sohasem emeltûnk kifogâst. Mi csak arra szoritkoztunk, hogy
a kommunista rendszerrel s annak megbizottaival tôrténô
kapcsolatok felvétele ellen tiltakoztunk. Ez a tiltakozâsunk
természetesen legelsôsorban azoknak szôlt, akik emigrâciôs
magyar szervezetek vezetôi. Allâsfoglalâsunk helyességét mi
sem bizonyîtja jobban, mint a William Penn Association
megalapitâsânak szâzadik évfordulôjâval kapcsolatos târ-
gyalâs. Azzal a rendszerrel, amelyiket nem a magyar nép
akarata, hanem a megszâllô idegen (orosz) hatalom âllîtott
az orszâg élére, emigrâciôs szervezetek vezetôi kapcsolato-
kat semmiképpen sem épithetnek ki.



MôzsiFerenc (Chicago, IL):

ÉPPEN IDEJE
— kivonatosan —

Éppen ideje, hogy a "passzîv rezisztencia bajnokai"-bôl
aktivabb ellenâllôkkâ lépjûnk elô. Kint és otthon is.

A tôrténelem vihara tôbb hullâmban vert el bennûnket,
bizonytalan helyzetûnk zâtonyân nem mindig volt idônk és
lehetôségiink megpihenni.

A feladatok felgyorsîtottâk az ûtemet.
Ônpusztîtô nép vagyunk és ebben szinte kéjelgiink. Minden

okunk megvan a kivâlasztottsâgra, de még mindig nem elég
a vérieckebôség.

Hol vagyunk még a pântlikâs pluralizmustôl? Hâzi tûz-
helyeken sajât pecsenyék kozmâlnak. Amikor ôrtûzhelyeken
kellene kôzôs lakomânkat fogyasztani, kiki a maga pecsenyé-
jét sûtôgeti és sajât bôrét készîtgeti. A vastag bôrûeknek egy-
szerûbb. A vâsârra kényszeritett portéka nem mindig kelendô.

Mindent megértek, csak a kôzônyt nem tudom elfogad-
ni, mint âllâspontot. Mert a kûzdelemtôl, mégha néma is,
még a tâvolmaradâs is kâros!

Nem repedt lélekharangokat kivânok kongatni csak fon-
tossâgi sorrendben a szennyest teregetni. Magamnak is tar-
tozom egy vallomâssal. Kijôvetelemkor becsaptam magam
az ajtôval egyûtt. Ha azzal a lendûlettel maradok, amivel
kilôdultam, akkor ma hasznosabbnak érezném tétovasâgom.

Nem vaiôszinû, hogy aki elhagyja a sâncot, feladja âllâs-
pontjât is. Itt kinek bizonyîtgassam?

Sok minden megvâltozott idekint is. Elôszôr is nem ta-
lâltuk meg az Emigrâciôs Toborzô Irodât. Szinte szervezet-
ten zûllôttûnk a vilâg minden tâjân. És ez nem azoknak a
hibâja, akik végig kitartanak gôrcsôsségûk mellett. Mert az
dicséretes. Csak kôzben nem veszik észre, hogy minden kor-
nak sajâtos hanghordozâsa van.

Az idekintrôl puffogtatott programok kilôvési ideje lejârt! E
helyett tûntetôleg oda kell figyelnûnk, hogy "keressûk a ki-
utat târsadalmunk romlô âllapotâbôl és az orszâg nehéz
helyzetébôl". (Donâth Ferenc: Megnyitô szavak, Monor) Ez
otthon hangzott el, nem kinti uszîtâs. Vigyâzô szemeinket
csak az ûj rendet épiteni akarô orszâg felé vethetjûk, de csak
segîteni kész ônuralommal.



Ha elvâgom a kôldôzsinôrt, ami szâmomra az anyanyelvi
szintû kultûra, akkor elsorvadok. És ha érzékszâlaimat is el
vâgom, akkor mi fûz tovâbb a magyarsâghoz? Nam marad-
hatunk kôzômbosek sorskérdéseink irânt. Szâmomra itt kez-
dôdôtt a kapcsolat ûjrafelvétele. Mint egy perûjrafelvételi
kérelem. Sajâtos kôrûlményem is dôntôen befolyâsolt.

A kinti legfontosabb feladat: a megôrzôdés, az otthoniak
felé pedig a dôrômbôlô jôszândék. Egymâs érzéketlen szapu-
lâsa helyett tôrôdjûnk inkâbb a jâtékszabâlyokkal! Egyik
hollô se vâjja ki a mâsik szemét. Ne bebizonyîtsuk, hogy sziirke
vetési varjakként egymâsét csipkedjûk, a helyett, hogy részt
vennénk a betakaritâsi munkâlatokban.

Otthonrôl a lélek ûj mérnôkei felénk is nyûjtjâk segîtô
tervrajzukat. Csak aki vak, az igazân béna és sûketek kôzt
cinkos. Vétkeink kôzé sorolhatjuk a szemellenzôt is, amit so-
kan felûjîtva és felvâltva hordanak.

Csoôri Sdndor "Eltemetetlen gondok a Duna-tâjon"
clmmel a gyûldlkôdés "erkolcsi jogâ"-rôl beszélt a monori
tanâcskozâson. Ûgy lâtszik, a szellem trônfosztâsa még nem
fejezôdôtt be. Az érdektelenség pribékjei még mindig dûlnak.

Kenedi Jdnos mâr igy teszi fel a kérdést; Demokratânak
lenni; igen, de miért? Ugye, ez idekint isérthetô?

Kis Jdnos korlâtainkrôl és lehetôségeinkrôl beszél: "Egyre
tôbb jele van, hogy az orszâg belefâradt a fél évtizednél ré-
gebb ôta hûzôdô vâlsâgba... Az emberek... programra
vârnak".

Az élô kapcsolat szâmomra szent kapocs, mely a kitûzôtt
feladatokkal nemzetemhez kôt és nem kôzômbôsen levàlaszt.
Aki pedig alapvetô emberi jogaimat megkérdôjelezi, az ûgy-
sem tudja, mire me'gy a tét.

Vdsdrhelyi Miklôs "A magyar ût a vilâgban" cîmmel
polemizâlt: A reform szûkséges és lehetséges, bâr megvalô-
sitâsânak ûtja rôgôs és bizonytalan! Ûgy érzem, nekûnk is
meg kellene fontolnunk ezeket a szavakat. Mert a remény-

ségnek is reformra van szûksége és a bizonytalan tettnek tu-
datossâgra. Vagy megrôgzott elhivatottsâgra? Ki tudja?
Vâsârhelyi szerint "az alapvetô tisztâzandô probléma: a békés
egymâs mellett élés fogalmânak értelmezése... Magyarorszâg-
nak messzemenôen érdeke a békés egymâs mellett élés meg-
valôsulâsa, illetve az annak irânyâba haladô fejlôdés".

Ennek a fejlôdésnek még mi sem lehetûnk kerékkôtôi. Ezért
van szûkség higgadt kôzeledésre. Egymâs megbélyegzése



helyett ûgyeljûnk az otthonrôl kapott levelekre, mert azok-
ban ûzenet rejlik a sorok môgôtt a reâlis életrôl vagy legalâbb-
is az erre ôsztôkélô hajlamrôl, ami bizony belôlùnk néha mâr
hiânyzik.

Az elôadâsokat a jelenlevôk soraibôl szâmos hozzâszôlâs
kôvette. Sajnos, ezekrôl a hozzâszôlâsokrôl az iilés vezetôitôl
beszâmolôt nem kaptunk, a felvett hangszalagok pedig a
szoveget nem adjâk vissza érthetôen.

Egyedûl Sadry Eva hozzâszôlâsât tudjuk kôzôlni, amelyet
a termet zsûfolâsig megtôltô hallgatôsâg mindvégig feszûlt
figyelemmel hallgatott.

Saary Éya (Lugano, Svâjc):

ÛJ STRA.TÉGIA?

Mikor 1981 tavaszân, a budapesti rendôrségen tôbbek
kôzott azzal is megfenyegettek, hogy az otthoni rendszerrel
valô "kollabordciô" gyanûjâba kevernek, még csak csodâl-
koztam; amikor azonban a svâjci illetékesek, akiknek tapasz-
talataimrôl beszâmoltam, eszmecserénknek éppen ezt a
pontjât talâltâk kûlônôsen "érdekesnek", mâr hosszasabban
elgondolkoztam fôlôtte.

Kôzben az élet (illetve a kommunista agyafurtsâg) produ-
kâlt illusztrâlô, gyakorlati példât is. Két-hârom évvel ezelôtt
az egyik fontos eurôpai magyar egyesûlet fiatal és tapaszta-
latlan titkâra elhatârozta, hogy "jô barâtjâval" {aki mdr hosszû
idô ôta kapacitdlta erre) kettesben elmegy és talâlkozik a
magyar kôvetség kultûrattaséjâval, hogy titokban megér-
deklôdje tôle a "kétoldalû kultûrcsere" valôsdgos lehetôségeit.
Nos, a randevût megelôzôen a "jô barât"-nak hirtelen "sûrgôs
dolga" akadt, a fiatal titkâr egyedûl ment el a talâlkozôra,
amit — érdekes môdon és valôszinûleg névtelen feljelentés
alapjân — a kémelhâritâs azonnal megtudott.

Az egyesûlet vezetôségét tôbb ôrâs kihallgatâsoknak
vetették alâ, a fiatal titkâr ellen pedig — "adatok kiszolgâl-
tatâsânak gyanûja" (kémkedés) miatt — bûnvâdi eljârâst
akartak indîtani.

Ezen a ponton lépett be a jôzan ész. Az egyesûlet vezetô-
ségi tagjai (mind kôvetkezetes kommunistaellenes magatar-
tâsukrôl ismert emberek) megbeszélést tartottak, hogy milyen



âllâspontot foglaljanak el a titkârral szemben. Tôbb éves
tapasztalat alapjân leszôgezték, hogy:

1. az illetô semmiképpen sem lehet kém, legfeljebb meg-
tévesztette a kitartô râbeszélés, és îgy meggondolatlan lépést
kôvetett el;

2. szdndékosan keverték kollaborâciô gyanûjâba, mert
kiesésével az egyesûlet léte keriil veszélybe, ami mindennél
nagyobb baj, a kommunistâk szâmâra pedig tiszta nyereség
és ôrôm.

Ezért a vezetôség elhatârozta, hogy kiâll a megtévedt tit-
kâr mellett, kimossa a kémkedés gyanûjâbôl, és felelôsséget
vâllal érte. îgy is tôrtént. Azôta az egyesûlet lankadatlan és
eredményes munkât végez.

*

Hogy miért mondtam el mindezt? Mivel — egy idô ôta
figyelem a nyugati magyarsâg életét — meggyôzôdésemmé
kezd vâlni, hogy a hazaiak ûj stratégiât dolgoztak ki az
emigrâciô erôinek megbontâsâra, szétforgâcsolâsâra. A "fa-
siszta", "nyilas" stb. vâd mâr tûlsâgosan elkopott ahhoz, hogy
fontos vezetô személyiségeket (kôzéleti embereket, szerkesz-
tôket, îrôkat) vagy egyesûleteket ezzel komolyan kompro-
mittâlni lehetne. Viszont azzal, hogy "kollaborâns" vagy
"besûgô" valaki, ôrôkre ôsszeveszîtheti legjobb barâtaival
(politikai kûzdôtârsaival!), elhallgattathat értékes embere
ket, felbonthat hasznos egyesûleteket.

Nem oly régen îrtam a Kanadai Magyarsâgban Démuth
Gyula dilemmâjârôl, aki —tôbbek megkérdezése utân és
kôzôsen megfogalmazott szôveg birtokâban! — ellâtogatott
a "kûlfôldi magyar egyesûleti vezetôk" részére rendezett
budapesti konferenciâra. Beszédét ott minden nehézség nél-
kûl el is mondhatta, nyilvânossâg elé (példâul a Magyar
Hirekbe) azonban felszôlalâsânak csak azok a részei kerûl-
tek, amelyek "nem sértették" a hazai politikai elképzeléseket.

Démuth Gyula annak idején engem is megkérdezett
hazamenetelét illetôen. A kôzé a négy személy kôzé tartoz-
tam, aki azt nem helyeselte, "hiâbavalônak", "fôlôslegesnek"
îtélte meg. Ilyen értelemben "Hasztalan hôsïesség" cîmmel
îrtam is a lap hasâbjain. Sokan azonban — kôztûk Mailâth
Istvân is, aki vâlaszolt nekem a Kanadai Magyarsâgban —
ûgy vélekedtek, hogy ez a kîsérlet nem volt hasztalan-, éppen



ellenkezôleg: se^tett felfedni a Magyarok Vilâgszôvetsége igazi
arculatât.

Nos, egy kicsit vitatkoztunk a kérdésen, de abban meg-
egyeztûnk, hogy Démuth Gyula — azért. mert egy alkalom-
mal hazalâtogatott — még nem "drulô". Munkâja, amit
Frankfurtban (fôleg a délvidéki magyarsâg ôsszefogâsâval) és
nagy nehézségek kôzepette végez, sokkal fontosabb és érté-
kesebb annal, minthogy — sajât kdrunk nélkûl tâmadni
lehessen.

Egyszôval: ûj stratégia!
Ûgy lâtom, a hazaiak mindent megtesznek azért, hogy

ezûttal ne balrôl, hanem jobbrôl prôbâijâk kompromittâlni,
megsemmisiteni a szâmukra kellemetlen embereket és egye-
sûleteket.

Elég a legkisebb tévedés, félrecsûszâs (hogy valakitôl
megjelenik valami — esetieg tudta nélkûl — hazai ûjsâgban),
hogy itt kikôzôsîtéssel fenyegessék. Természetesen, ebben a
felhâborodâsban jôhiszemû, jôakaratû, a diplomdcia ravasz-
sdgdval nem szdmolô emberek is részt vesznek. Mindig akad
valaki, aki — a hâttérbôl — prôbâlja szîtani, mérgesîteni az
ilyen "tûzet", s ha jobban kôrûlnézûnk, a "cui prodest" (ki-
nek hasznâl) Ariadné-fonalân gyorsan eljutunk a forrâshoz:
a kommunista érdekhez.

Nem vagyok barâtja a kollaborânsoknak, s azt is tudom,
milyen nehéz megtalâlni az okos mértéket, hatârt emberek
és (sokszor bonyolult) jelenségek me^télésében. Mâsrészt
azonban aggôdom az emigrdciô egységéért, és szomorûan
lâtom, amikor egymâssal pobtikailag egyetértô, évtizedes
tapasztalatok alapjân megbizhatônak tartott emberek kôzé —
kis dolgok miatt! — ék verôdik, vagyis amikor "dgyûval lô-
vôldôzûnk verebekre"!

Ne felejtsûk el: a politikai emigrâciô megbontâsa, egyes
emberek, ûjsâgok, egyesûletek munkâjânak lehetetlenné tétele
a hazai rendszer legfôbb vdgya!

Amikor valakirôl vagy valamirôl itélkezni akarunk, tart-
suk mindig az ûgyet szemûnk elôtt, s azt a megoldâst vâlasz-
szuk, amely szâmunkra a kisebb jelenti.

Kûlônben ûgy jârunk, mint a hires anekdôta hôse, aki
jégesô verte ûltetvényét maga is pusztitani kezdte azzal a jel-
szôval: "meglâtjuk, Ûristen, mire megyûnk ketten!"

A "partner" — ez esetben — igaz, nem az Égi Hatalmas-



sâg, hanem a kommunista rezsim agyafurtsâga, de az elv, a
lényeg ugyanaz.

Ne tegyùk tônkre ônmagunkat! Ne segîtsûnk a hazai
rendszernek abban, hogy szétszôrjon, elhallgattasson ben-
nûnket!

Az elôadâsokat és felszôlalâsokat rendkîviil élénk vita
kôvette, amelynek eredményeként a Vilâgkongresszus 1. a
magyarorszâgi kormânyzattal tôrténô kapcsolatok felvételét
tovâbbra is helytelenîti; 2. a hazai ellenzék tâmogatâsât
szûkségesnek tartja; 3. az egyéni (magân) lâtogatâsok ellen
kifogâst nem emel.
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VÉLEMÉNYEK, ÛZENETEK,
JAVASLATOK

Bogndr Kâlmdn dr. (Sarasota, FL) meglâtâsa szerint nem-
zetûnk — vagy helyesebben a 16 milliôs magyarsdg — ûj,
mâsodik honfoglalds elôtt âll. Ezt a mâsodik honfoglalâst
azonban az erkôlcs, igazsâg és jog fegyvereivel a nemzeti
emigrâciônak kell megvivnia, de a régiektôl eltérô utakon,
mert az elmûlt tôbb mint hârom évtizeden ât bizony nem
sokra mentûnk... Elsôsorban a târsemigrâciôkat kell meg-
gyôznûnk igazsâgunkrôl... De célunkat korântsem katonai
vonalon szeretné megvalôsitottnak lâtni, hanem ûgyes,
okos, kôrmônfont diplomâciâval. Talân még Jaltâval kap-
csolatban is meg tudjuk oldani azokat a kérdéseket, amelyek
minden kozép- és kelet-eurôpai orszâg népének sorsât is
megvâltoztathatjâk.

Boros Ldszlô lovag: (Kôln, Ny-Németorszâg):
"Ôrôm és bûszkeség tôlti el lelkemet, amikor ilyen csodâ-

latos megmozdulâsrôl olvasok, mint Kongresszusotok. Ma,
sajnos, ott tartunk, hogy a kereszténység szâma a pogâny-
sâgéval szemben âllandôan csôkken... Megteszûnk-e mindent,
amit a kôrûlmények ilyen értelemben kîméletlenùl kôvetel-
nek? Ma nemcsak Magyarorszâgrôl, hanem az egész keresz-
tény vilâgTÔl van szô. Mi, magyarok, a tôrténelem folyamân
mâskor is voltunk abban a tragikus helyzetben, hogy ônma-
gunk érdekeit félretéve szolgâltuk az egyetemes keresztény
ség ûgyét. Ma kôtelességunk, a Kongresszus legfôbb kôteles-
sége, hogy felriasszuk és figyelmeztessûk az emberiséget a
kôzelgô, fenyegetô veszélyre. Ez a mi tôrténelmi helytâllâ-
sunk értelme. Itt az ideje, hogy halâla utân tiz éwel is min-
denki megértse a magyar mârtîr biboros Szent Margitra
mutatô szavait".

Czettler Antal dr. (Brugg, Svâjc), a "Svâjci Magyar Egyesû-
letek Szôvetségé"-nek elnôke:

"Mindenképpen hangsûlyozni kîvânjuk: elutasîtunk bâr-
milyen... egyûttmûkôdést minden kommunista, totalitârius
kormânyzattal. Az ezeréves szentistvâni Magyarorszâg hagyo-



mânyaira és a keresztény természetjog filozôfiai rendszerére
épûlô, alkotmânyos demokrâcia alapjân âllunk. Minden
kommunista, materialista, totalitârius és ûjpogâny irâny-
zatot elîtélûnk. A magyarsâg ûtja a mâsodik évezredbe kizâ-
rôlag az eurôpai hagyomânyokra épûlô keresztény humaniz-
mus ûtja lehet".

Daruvdr, Yves de (Pârizs, Franciaorszâg):

ÛZENET

A SZABADVILÂGI MAGYAROK
IV. vilAgkongresszusâhoz

Franciâbôl magyarra fordîtotta:
Bakonyijôzsef(Colmar, Franciaorszâg)

Varsô nâciellenes felkelésének 40. évfordulôjân Reagan
elnôk lengyel szârmazâsû hallgatôsâg elôtt igen helytâllôan
utasîtotta vissza a jaltai egyezménynek minden olyan értel-
mezését, amely szerint annak megkôtésekor az amerikaiak
beleegyeztek volna Eurôpa érdekôvezetekre tôrténô felosz-
tâsâba. Ellenkezôleg, az egyezmény az alâîrô hârom nagy-
hatalmat arra kôtelezte, hogy helyreâllîtsâk minden felsza-
baditott orszâg teljes fûggetlenségét és biztositsâk azokban
szabad vâlasztâsok megtartâsât a hâborû befejezte utân. Az
amerikai âllamfô még hozzâfûzte: "Nem nézhetjûk el a ke-
let-eurôpai népek âllandô hôdoltsâgban tartâsât." Pedig a
kényszeruralom immâr tôbb mint negyven éve tart!

Ismételten emlékeztetnûnk kell arra is, hogy kétszer is
felhasznâltâk a nagy emberi és erkôlcsi jelszavakat, tôbbek
kôzôtt az annyit hangoztatott "hadjârat a demokrâciâért és
a szabadsâgért" jelmondatot, a szôvetségesek hâborûs és
békecélû hirverésében; hogy a Roosevelt és Churchill âltal
1941 augusztus 14-én alâîrt — majd Sztâlin âltal is elfoga-
dott — Atlanti Charta éppoly csalôka és âmîtô volt, mint az
elsô vilâghâborù idején Wilson elnôk hirhedt 14 pontja;
mindkét okmânyban biztositottâk, hogy nem lesz terûletât-
csatolâs az érintett lakossâgok szabad akaratnyilvâmtâsa
nélkûl, és hogy a népek szabadon vâlaszthatjâk meg politi-
kai rendszerûket. És nem minket, magyarokat, kell emlé-
keztetni arra, hogy a szégyenletes trianoni békeparancs,
tôbbek kôzôtt a wilsoni elvek gyalâzatos tagadâsa volt, ame-
lyekért a Szôvetségesek âllltôlag a harcot vivtâk, de amelye-



ket sutba dobtak, mihelyt gyôzelmûk biztosîtott volt. Egyik
is, mâsik is a tôrténelem csalâstârât gyarapîtotta. Pedig a
14 pont becsûletes végrebajtâsa mâr 1918-ban méitânyos
békét biztosithatott volna Eurôpânak, és a késôbbi megprô-
bâltatâsok legtôbbjétôl megldmélhette volna. Emlékeztes-
sûnk arra, ma, amikor tervszerûen irtjâk a jogellenesen el-
szakîtott terûleteken a magyar ôslakossâgot, hogy annakide-
jén még a Saint-Germain-i és a trianoni békeparancsokhoz
csatolt kûlônegyezményeket sem tartottâk tiszteletben az ûn.
utôdâllamok a nemzeti kisebbségek védelmét illetôen, pedig
azokat hatârozottan a Népszôvetség kifejezett oltalma alâ
helyezték. A mâsodik vilâgbâborû utân a Szôvetségesek ha-
sonlôképpen tagadtâk meg a népek ônrendeikezési jogâra
és a népi kisebbségek védelmére vonatkozô elvek alkalma-
zâsât, sot a nyugatiak még a "demokrâcia" visszaâllîtâsârôl
is lemondtak azokban az orszâgokban, amelyeknek szabad-
sâgâért pedig a hâborut vivtâk, kezdve Lengyelorszâgon,
amely elsônek keiôilt (bâr a tôbbi szomszéd orszâg hamaro-
san kôvette) a Szovjetuniô kényszeruralma alâ. Igaz, nem a
jaltai egyezmény értelmében, hanem a Vôrôs Hadsereg meg-
szâllâsa kôvetkeztében megmâsîthatatlannak itélt katonai
helyzet miatt.

A szomorû tény mindenképpen az, hogy a Szôvetségesek
két izben is megszegték ûnnepélyes fogadkozâsaikat és ezt még
megtetézték a segîtség megtagadâsâval Magyarorszâg ese-
tében 1956-ban, Csehszlovâkia esetében 1968-ban és Len-
gyelorszâgnak 1981 ôta. (Csak az eurôpai vonatkozâsokat
emlitettûk fel.)

A tinta még meg sem szâradt a jaltai egyezményen, ami
kor a Szovjetuniô bûntetlenûl szegte meg. Maga Churchill
îrta Rooseveltnek 1945 mârcius 13-ân (alig egy hônappal
Jalta utân): "Ôriâsi kudarc ér bennûnket, mindannak ôssze-
omlâsa, amiben Jaltâban megegyeztûnk". Arrôl a Churchill-
rôl van szô, aki hogy szabad kezet kapjon Gôrôgorszâgban,
1944 oktôberében, egy gyâszos emlékezetû târgyalâs sorân
két szivarfûst-pôfékelés kôzôtt Sztâlinnak csaknem kizârô-
lagos rendelkezésére bocsâtotta Kôzép- és Kelet-Eurôpât.

"Nem nézhetjûk el" — azt a helyzetet — jelentette ki
Reagan elnôk, mely mâr negyven éve tart, de amely (és ebben
készséggel értûnk egyet az elnôkkel) ôrôkké nem tarthat.
Maga Lenin is azt vallotta, hogy minden terûletosztâs az erô-



viszonyoktôl fûgg, amelyeknek megvâltozâsa elôbb-utôbb
a felosztâs ûjabb rendezéséhez vezet.

És ma felcsillan a reménysugâr, hacsak mindent el nem
sôpôr a kollektiv ôngyilkossâggal felérô harmadik vilâghâ-
borû. A mindenféle csere szaporodâsânak gyorsulâsa (a hîr-
kôzlô mûbolygôk és a mikro-komputerek rohamos fejlôdése
a hîrek és tâjékoztatâsok terjesztését a végtelenségig felfokozza)
végûl is csak megrepeszti s majdan porrâ zûzza a gyalâzatos
vas- és betonfûggônyt, amely kettévâgja Eurôpât és meghozza
a rabigâba vert Eurôpâban élô testvéreink annyira vârt
szabadsâgât.

Fehérvdry Istvân (Santa Fe, NM);
"Legyen ez a Kongresszus annak ékes tanûbizonysâga,

hogy igenis van magyar ôsszetartâs, hogy képesek vagyunk
kôzôs céljainkat egyeztetni és egyesûlt erôvel dolgozni a szebb
magyar jôvôért. Emelje fel szavât a Kongresszus idegen ura-
lom alatt élô népûnk és kisebbségben szenvedô magyar test
véreink érdekében. Hirdessûk, kiâltsuk a vilâgba, dôrôm-
bôljûnk kitartôan, hogy a magyar nép jobb sorsra hivatott,
hogy idegen uralom, râ kényszeritett politikai rendszer alatt
nem kîvân és nem hajlandô élni".

Flôridn Tibor (New Milford, CT):
"A rehabilitâciô kérését elvileg helyesnek talâltam, de

râmutattam arra is, milyen hiba volt azt javasolni, hogy a
varsôi paktumbôl kilépô és magât semlegesnek nyilvânîtô Nagy
Imrét rehabilitâljâk... A mai kormâny az ismeretlen sirok
megjelôlésénél tôbbet nem tud megadni! Miként lehet reha-
bilitâciôt kérni arra illetéktelen kormânytôl, amely elôsegî-
tette és végrehajtotta (Nagy Imre) meggyilkolâsât? Szerintem
ez nemzeti emigrâciônk elveivel ellenkezik és erre magyarâ-
zatot semmiféle âlokoskodâssal nem lehet talâlni".

Msgr. Gianone Egon dr. (Bées, Ausztria), a Pâzmâneum
rektora:

"A Zala megyei dombvidéktôl elindulva a nagyvilâg min-
den pontjân élô magyarok tartsanak ôssze egymâs kezét fog-
va, belekapcsolôdva a keresztény népek kôzôsségébe, szere-



Balrôljobbra: Soôsjôzsef, Flôridn Tibor és Fazakas Ferenc. Makk Imtefelvétele.

tetben Krisztus irânt, âldozatos lélekkel âllva helyt minden
helyzetben, ahova Isten âllitja ôket. Pannonia sacra — volt
jelszava primas urunknak. Szent legyen minden bely, aboi
magyarok élnek. Ez legyen magyar ôntudatunk legmélyebb
tartalma".

Herendi Jdnos (Netley, S.A., Ausztrâlia), az Ausztrâliai
Magyar Szôvetség és a Dél-Ausztrâliai Magyar Egyesûletek
Szôvetsége elnôke:

"Tiz éwel ezelôtt, amikor a Szabadvilâgi Magyarok I.
Vilâgkongresszusân âlltam elôttetek Torontôban, mint az
Ausztrâliai Magyar Szôvetség ûjdonsûlt elnôke, nagy megil-
letôdés vett rajtam erôt, amikor a nézôtéren nemzeti emig-
râciônknak az egész vilâgrôl ôsszesereglett képviselôit lâttam
magam elôtt... Akkor azt bittem, arrôl kell beszâmolnom,
amit Ausztrâliâban elértiink, îgy arrôl szâmoltam be... Most
azonban, nemzeti emigrâciônk alkonyân inkâbb arrôl szeret-
nék...szôlni, amit nem tettûnk meg, mert az ember...mulasz-
tâssal is tud vétkezni hazâja ellen... Gondoljunk nemzeti
emigrâciônk létszâmâra. Hânyan vagyunk?... S ebbôl hânyat
képviselûnk?... S milyen ûtôerôvel rendelkezûnk?... Hâtra-
levô rôvid idônk alatt igyekezzûnk ne azzal kérkedni, amit
elvégeztiink, hanem inkâbb behozni azt, amit elmulasztot-
tunk!"



Hetyey Sdndor (Fairfield, Vie., Ausztrâlia) az MHBK ausztrâ-
liai fôidrészvezetôje:

"A magTjkat még ma is keresztény, nemzeti emigrânsok-
nak tekintô magyaroknak végre meg kellene talâlniuk a mô-
dot arra, hogy a befogadô orszâgban egy (hangsûlyozom: egy)
ûtô- és munkaképes szervezetet alapitsanak. Ezek a szerve-
zetek tômôrûljenek ismét egyetlen egy csûcsszervezetbe, amely
ilyen môdon ôsszefognâ az egész vilâg ôntudatos magyar-
sâgât a korszerû hîrkôzlô szervek minden rendeikezésre allô
eszkôzével. - Amîg az egész nemzeti emigrâciô âltal elismert
és elfogadott ilyen csûcsszervûnk nincs, addig nem tudunk
egységes magatartâsrôl és vonalvezetésrôl beszélni. - Ennek a
csûcsszervezetnek volna feladata, hogy hârom irânyû kûlpo-
litikai tevékenységet fejtsen ki: 1. az otthoni kormâny felé,
2. a nyugati szabad orszâgok felé és 3. Kelet felé.

A nemzeti emigrâciô magatartâsât illetôleg...nincs semmi
szégyellni valônk. Azért, hogy bâtran kimondjuk magyar-
sâgnnkat és nyiltan bevalljuk a magyar nemzettel és hazâval
szemben érzett, szemfôdôig tartô elkôtelezettségiinket: csak
megbecsûlhetnek bennûnket. De soha, egy pillanatig sem
szabad hûtlenekké lennûnk azzal az orszâggal szemben sem,
amely biztos fôdelet adott fôlénk és biztosîtotta mindennapi
kenyeriinket".

Hieronymi Pdl (Meyrin 1 - Geneve, Svâjc):
"Feltétlenûl legyen egy csoport, amely a munkâskérdé-

sekkel és egy mâsik csoport, amely a sport-problémâkkal
foglalkozik.

Javaslom tovâbbâ, mint mâr Hâgâban tettem, az idegen
nyelvek beiktatâsât, mert az ûj haza nyelvén kôzelebb tud-
nânk hozni magunkhoz az igen értékes mâsodik vagy harma-
dik nemzedéket is".

Horvdth Lajos (Toms River, NJ):
"Kôztûnk csak hôsôk vannak... Mindannyian kerestûk

a kiutat, amely azonban mindig zsâkutcâba vezetett. Bârme-
lyik oldalon âlltunk, gyakran életûnket kockâztattuk, mert
még a zsâkutcâk is aknâkkal és bombâkkal voltak tele. Sokan

elestûnk, sokan megmaradtunk, de bârmi tôrtént is veliink,
sorsunk egy volt: a nemzet szolgâlata. Ezért a kôvetkezô ja-
vaslatot teszem: mondjuk ki a hôsôk kézfogâsânak sziikséges-
ségét és ezt tegyûk megtôrténtté azâltal, hogy minden regiszt-



râlt szervezet képviselôjével îrassuk alâ. A fogadalmat aztân
kapja meg minden egyesûlet, akâr jelen volt a Vilâgkongresz-
szuson, akâr nem, hogy példânkat kôvethesse".

"Az emigrâciônak, a szabadvilâgi magyarok életének
hârmas célja van:

1. Minden erôvel harcolnia kell, hogy megvédje az ott-
honi magyarsâg életét és jôvôjét.

2. Minden erôvel azon kell dolgoznia, hogy megvédje
az elszakitott teruleteken élô magyarsâg jogait és életét.

3. Feltétlenûl meg kell ôriznie szahadsâgât, hogy annak
hirtokâhan a magyar élet védelme mindendron biztosûhatô
legyen!

Hoyer, Steny H. (Washington, DC), a "Commission on
Security and Coopération in Europe" târselnôkének 1985
novemher 26-ân kelt levele:

COMMISSION ON

SECURITY AND COOPERATION IN EUROPE
CONGRESS OF THE UNITED STATES

WASHINGTON, D C. 20515

26 Novemher, 1985

Dr. Domokos Gyallay Pap
Général Secretary
IV World Congress of Free Hungarians
Bond Court Hôtel

East 6th and St. Clair Avenue

Cleveland, OH 44114

Dear Dr. Gyallay:

Please convey my greetings to the participants of the
Fourth World Congress of Free Hungarians. Your concern,
especially those regarding human rights in Hungary and
elsewhere are shared hy the (Helsinki) Commission on Security
and Coopération in Europe.

Since the inception of the CSCE process the United States
and certainly the Helsinki Commission have consistently
asserted the view that promoting respect for fondamental
human rights is an essential part of the process of building
peace, coopération and security in Europe. Thus we have



insisted that progress towards implementing the human rights
provisions of the Final Act is as important to attaining progress
as the security or trade-related provisions of the Final Act. The
Commission will continue its efforts to keep the human rights
aspect of the Helsinki Final Act in the forefront of the Helsinki
process and to assure that the implementation of and
compliance with the principles of basic human rights become
an intégral part of United States foreign policy thus reflecting
the values of the American people.

I want to take this opportunity to commend each of you
participating in the Fourth World Congress of Free Hun-
garians, for through your efforts, singly and collectively, you
bave kept alive the hopes that were ignited ten years ago at
Helsinki. Those of you who escaped in 1956 did not just leave
Hungary behind; for you embody the best of Hungarian
national tradition, the desire for freedom and to govern one-
self. That you brought with you with the hope that the U.S.
government would assist you in your efforts to bave those hopes
realized for those left behind in Hungary. The Commission
shares in your hopes. I am convinced that together we will
succeed.

Once again I express my wishes for success in the endeavors
of the Fourth World Congress of Hungarians and urge you
to continue your vital and appreciated involvement in the
work of our Commission in serving the cause of basic human
rights, be they the rights of individuals or of communities
of individuals.

Sincerely youts.

S'™¥-*MOYER VI
CoVWwwtfn ^

(Az angol nyelven irt levél magyarfordûdsa:

Kedves Dr. Gyallay:

Kérem, tolmâcsolja ûdvôzletemet mindazoknak, akik a
Szabadvilâgi Magyarok IV. Vilâgkongresszusân részt vesz-
nek. Aggodalmaikban, amelyek kûlônôsen Magyarorszâgon
és mâsutt az emberi jogokra vonatkoznak, a Helsinki Bizton-
sâgi és Egyuttmûkôdési Bizottsâg (HBEB) osztozik. A HBEB



mûkôdésének kezdete ôta mind az Egyesûlt Âllamok, mind a
Helsinki Bizottsâg kôvetkezetesen hangsûlyozta azt a néze-
tét, hogy az emberi jogok irânt valô tisztelet elômozdîtâsa
az eurôpai béke, egyuttmûkôdés és biztonsâg felépîtésének
lényeges része. Kôvetkezésképpen kitartottunk a mellett,
hogy a Zârôokmâny emberi jogokra vonatkozô rendelkezé-
seinek megvalôsitâsa irânyâban tôrténô haladâs éppen olyan
fontes, mint az, hogy a Zârôokmâny biztonsâgi vagy keres-
kedelmi vonatkozâsû rendelkezései tekintetében haladâst

érjûnk el. A Bizottsâg folytatja erôfeszîtéseit, hogy a Helsinki
Zârôokmâny emberi jogokat érintô vonatkozâsait a helsinki
eljârâs elôterében tartsa és biztositsa, hogy az alapvetô emberi
jogok elveinek megvalôsîtâsa és az azzal valô egyetértés az
amerikai nép értékeinek visszatûkrôzésével az Egyesûlt Âlla
mok kûlpolitikâjânak szerves része maradjon.

Ezt az alkalmat kîvânom felhasznâlni arra is, hogy a Sza-
badvilâgi Magyarok IV. Vilâgkongresszusân megjelenteknek
megkôszônjem azt a tevékenységûket, amellyel akâr egyéni-
leg, akâr ôsszességûkben, ébren tartottâk azt a reményt, a-
melynek tûze Helsinkiben 10 évvel ezelôtt lângra lobbant.
Azok, akik 1956-ban kimenekûltek, Magyarorszâgot nem
hagytâk egyszerûen maguk môgôtt, mert a legjobb magyar
nemzeti hagyomânyokat, a szabadsâg utân valô vâgyat és
a cselekvési szabadsâg eszméjét ôrzik. Ezeket azzal a remény-
nyel hoztâk magukkal, hogy az Egyesûlt Allamok kormânya
segîtségûkre lesz abban a tôrekvésûkben, hogy ezek a remé-
nyek az otthon maradottak szâmâra is valôra vâljanak. A
Bizottsâg osztozik reményûkben. Meggyôzôdésem, hogy
egyûttesen sikerre visszûk az ûgyet.

A Szabadvilâgi Magyarok IV. Vilâgkongresszusânak tô-
rekvéseihez ismételten sok sikert kîvânok és mindnyâjukat
arra kérem, folytassâk életbe vâgôan fontes és értékes bekap-
csolôdâsukat Bizottsâgunk munkâjâba, amellyel mind az
egyéni, mind a kôzôsségi alapvetô emberi jogok érvényesî-
tésének ûgyét szolgâljuk.)

Katona Sândor (Mûnchen, Ny-Németorszâg), a Németorszâgi
Magyar Szervezetek Szôvetségének elnôke:

A Szôvetség anyagiak hiânyâban a Vilâgkongresszuson
részt venni nem tud. Legfontosabb feladatnak a megszâllt
terûleteken kettôs jârom alatt sinylôdô 4.9 milliônyi magyar-



sâg érdekeinek fokozott védelmét tartja, mert elnemzetlenî-
tése oly mértékben folyik, hogy félô, teljesen beolvasztjâk
vagy kiirtjâk. A Szôvetség tâjékoztatô tevékenységével és
emlékirataival — fôleg az Eurôpai Kongresszus ûtjân — ebben
az irânyban dolgozik. Munkâjânak eredményei lassan mâr
mutatkoznak.

KovâcsJ Gyula (Antwerpen, Belgium):
"Elsô javaslat; Hatârozza el a Kongresszus âllandô jellegû,

fûggetlen magyar sajtôiroda felâlUtâsât, amely a magyar vo-
natkozâs hireket, eseményeket, fôleg azokat, amelyek ma
gyar véreink eiszenvedett ûldôztetésével és az emberi jogokba
ûtkôzô igazsâgtalansâgokkal kapcsolatosak, a szabad vilâg
hirszolgâlati ûgynôkségeihez és a jelentôsebb vilâglapokhoz
késedelem nélkùl tovâbbîtja...

Mâsodik javaslat: Alakuljon magyar nemzeti munkabi-
zottsdg, amely a mai magyar âllam hatârain kîvul élô, de
magât a magyar nemzettest szerves és élô tagjânak vallô
magyarsâg legfôbb ôsszefogô szervének szerepét tôltené be.
Tevékenysége terjedjen ki a nemzeti élet minden vetûletére
mind politikai, mind gazdasâgi, kulturâlis, szociâlis stb. vo-
nalon. Legyen ez a csûcsszervezet ugyanakkor — szâzadokra
elôrenézôen — a magyar jôvô, a magyar nemzet és a. fûgget
len magyar dllam fennmaradâsânak éber ôre és munkâlôja".

Lengyel Alfonz dr. (Bryn Mawr, PA):
"A szavazati joggal rendelkezô magyar amerikaiak kérik az

amerikai kormânytôl: a. kûlpolitikai célkitûzései kôzé iktassa
be annak kôvetelését, hogy a Szovjetuniô tartsa be azokat a
megâllapodâsokat, amelyeket Nagy Imre koalîciôs kormâ-
nyâval kôtôtt; b. ûj budapesti kôvetének kinevezése elôtt
vegye figyelembe azt a névjegyzéket is, amelyet a magyar
amerikaiak âllitanak ôssze amerikai magyar vezetôkrôl; c.
kôvetelje, hogy az Egyesûlt Nemzetek hatârozatânak meg-
felelôen Magyarorszâgon az a koalîciôs kormâny vegye ât a
hatalmat, amelynek tagjait még Nagy Imre nevezte ki, hogy
elôkészîthesse a nyugati hatalmak ellenôrzésével a szabad
vâlasztâsokat".

Molndr V. Gyula dr. (West Lafayette, IN):
"A Kdrpdt-medence ûjraegyesûése szempontjâbôl a valô-

szînû fejlemények tekintetbevételével ûgy lâtom, hogy a két



Németorszâg arânylag rôvid idôn belûl egyesûl. Eurôpa
rendezésében és a vilâgbéke megôrzésében Németorszâg irâ-
nyitô szerepet kap. Németorszâgnak — a vele szinte egyedûl
érdekazonos — Magyarorszâgra nagy szûksége lesz. Az Egye-
sûlt Âllamoknak viszont az eurôpai részletmegoldâsok tekin-
tetében a németekre lesz nagy szûksége. Magyarorszâg tôbb
mint ezeréves fennâllâsa idején ismételten ôriâsi nehézségek-
kel és szerencsétlenségekkel kûzdôtt. Gondoljunk csak a ta-
târdûlâsra, majd a Mohâcsot kôvetô 150 évig tartô tôrôk
megszâllâsra meg a Habsburgok tôbb mint 400 évig tartô be-
olvasztâsi Idsérieteire. Mégis megmaradtunk, mégis mindig
talpra âlltunk. Ezt a mostani szétdarabolâsunkat is âtéljûk
és kiheverjûk".

Nagykdllôi Nagy Gyula dr. (Solothurn, Svâjc):
"A mattseei Szent Korona Emlékkâpolna felszentelésekor,

1982 szeptember 15-én a Magyar Szent Korona Védelmezôi-
nek Szôvetsége szâmos magyar egylettel karôltve emlékiratot
bocsâtott ki s elhatârozta, hogy annak angol, francia és né-
met nyelvû kiadmânyât a fôbb nemzetkôzi szervekhez és âlla-
mokhoz eljuttatja. — Eddig minden Vilâgkongresszus Szent
Koronânak jelvényével és szellemében ûlésezett, ezért mint
a legilletékesebb szervet, tisztelettel feikérem: hatârozatâval
tâmogassa az emlékiratot, hogy méltôan teljesithessûk annak
végrehajtâsât".

Nikolits Miksa (Johannesburg, Dél-Afrika), a "Dél-Afrikai
Magyar Egyesûlet" elnôke:

A DÉL-AFRIKAI HELYZETRÔL

Dél-Afrikâban megalakulâsa ôta 1984-ig az angol demok-
ratikus rendszer volt uralmon.

A rendszer s a mindennapi élet lényegében nem vâltozott.
A fehér, fekete, barna, sârga fajtâk egymâs mellett éltek,
nem keveredtek.

1902-ben az angol-bûr hâborû utân az orszâg romokban
hevert. Az ûjjâépîtés a fehér lakossâgra hârult.

1948-ban demokratikus szavazâs ûtjân a bûrok naciona-
lista pârtja kerûlt uralomra, amely a mai napig parlamenti
tôbbséggel rendelkezik.

1960-ban a kôztârsasâg megalakulâsâval Anglia és Dél-
Afrika kôzt megszûnt a gyarmati kapcsolat.



Az apartheid, amely lényegében olyan életforma, amely-
ben normâlis kôrûlmények kozôtt a kûlônbôzô szînû és faj-
tâjû emberek egymâssal nem keverednek, 1949-ben, oda
érkezésûnkkor is természetes folyamatnak lâtszott. A fejlô-
désre mind anyagi, mind kulturâlis téren lebetôséget adott.
Kûlônôsen a vadonbôl rôviddel azelôtt beszâllingôzô feketék
szâmâra, akiknek életszînvonala és kulturâlis fejlettsége mesz-
sze a febér ember szînvonala alatt âllt. Abban az idôben a

vârosi bennszûlôtt ("urban native") fogalma ismeretlen volt.
Csak lassan termelôdôtt ki. Ez az ûn. vârosi fekete ma talân
a legerôsebb tényezô. Szâmuk tôbb milliôra tebetô. Legtôbb-
jûk mâr 3-4 nemzedéken ât vâroslakô. Részben âtâlltak a
vârosi életmôdra, de az idôbeli ûrt nébâny év alatt nem le-
bet âtugrani. A vârosi feketék és kûlônbôzô mâs fajtâk keve-
redésébôl szârmazô szinesek a vârosokban elpolgâriasodtak,
de a vallâsi kôzeledésnek sok akadâlya volt.

Ismert tény, bogy 150-200 éwel ezelôtt a vadonban élô
fekete férfi vadâszott és barcolt. Amikor a gyarmatosîtâssal
ez a lebetôség megszûnt, a legnebezebben megoldbatô prob-
léma maradt, bogy a feketékkel megértessék a munka és a
pénz ôsszefûggését. Emlékszem, bogy amikor munkaadôvâ
vâltam, milyen nebéz volt a munkâsokkal megértetni, bogy
a munkabérért a febér ember munkateljesîtményt vâr. A
munka az asszony feladata kûlônôsen a bâz kôrûl és mezô-
gazdasâgi téren. A febér ember meglebetôs nebézségekbe
ûtkôzôtt, amikor baladô termelési môdszert prôbâlt beve-
zetni. A tervszerû gazdâlkodâs és a tartalékolâs a feketék
szâmâra idegen volt és legtôbbszôr felfogbatatlan kifejezése-
ket jelentett.

A nacionalista kormâny Verwoerd miniszterelnôksége
idején az "apartbeid"-ot tôrvénybe iktatta, ezzel megsértette
a keresztényi tôrvényeket s az emberi méltôsâgot ott is, aboi
a kârosodôknak errôl nem is volt kôzvetlen tudomâsuk, bi-
szen fejlôdésûkrôl, iskolâztatâsukrôl az uralmon levô febér
rendszer gondoskodott. Érdekes volna statisztikât ôsszeâlli-
tani a kôzôsségek iskolaépitési tevékenységérôl. Legjobb tu-
domâsom szerint kôzvetve vagy kôzvetlenûl a legtôbb isko-
lât feketéknek a febérek épîttették. A zavargâsok alkalmâ-
val azonban éppen ezek az iskolâk a tâmadâsok kôzpontjai.
Ugy birlik, bogy a jôvôben az oktatâst a romokon folytat-
jâk, mert az ûjraépités a gyûjtogatôkra bârul.



A szombatt tdrsasebéd, amelyen Nikolits Mifisa elôaddsa elhangzott.
Somogyi F. Lélfelvétele.

A jelenlegi kormâny az apartheid-rendszert halâlra îtélte.
Leépîtése folyamatban van. A vegyeshâzassâg és "immorality
Act" (azaz a kûlônbôzô szînû emberek kôzôtt a szexuâlis
kapcsolat) megtiltâsa megszûnt. A feketék mozgâsszabadsâ-
gât korlâtozô tôrvényeken még erôsen dolgoznak, mert an-
nak egyszerû eltôrlése katasztrôfâlis lenne. A kapitalizmus
egyik alapja az olcsôbb munkaerô felhasznâlâsa magasabb
nyereség érdekében. A mozgâsszabadsâg (influx control) tel-
jes eltôrlésével a nagy szâmban vârosba ôzônlô tômegek ol-
csô munkâja leszorîtanâ a béreket és a nyomornegyedek gomba
môdjâra elszaporodnânak.

Az apartheid-rendszer âtâllîtâsât a kommunista és a té-
nyeket nem ismerô orszâgok fenyegetése csak neheziti. A
"one man one vote" (egy ember, egy szavazat) nem megol-
dâs, mert teljes gazdasâgi csôddel a kommunista vilâg leg-
nagyobb ôrômére a fehér fajta kiirtâsâboz vezetne. A zavart
okozô elemek minden eszkôzt és lehetôséget felhasznâlnak
izgatâsra, rendbontâsra, erôszakos rombolâsra és fosztoga-
tâsra. Kézenfekvô, hogy ez az izgatâs kommunista eredetû,
melyhez csatlakoznak a kommunista befolyâs alatt allô ûn.
szabad afrikai orszâgok is, amelyek kôzûl egyik sem él igazi
demokrâciâban, kivétel nélkûl valamennyi autokrata ura-
lom alatt allô, egypârt-rendszeres diktatûra.

Kôztudomâsû, hogy Dél-Afrikâban minden demokrati-
kus ellenzéki part megengedett. A sajtô, ha nem is ûgy, mint
a demokrâciât a legmagasabb fokig gyakorlô orszâgokban,
szabad, kûlônôsen ha Dél-Afrikât ôsszehasonlîtjuk a tôbbi



fejlôdô orszâggal. A fûggetlen bîrôsâgok az egész vilâg jog-
véleményének tiszteletét bîrjâk, mely ideâlt Dél-Afrika igyek-
szik megvalôsîtani. Kérdés, hogy târgyilagosan gondoikodô
emberek fajtâra, szmre és nemre valô tekintet nélkiil el tud-
jâk-e ilyen rendszer lehetôségét a kommunista orszâgokban
képzelni? Miért van mégis, hogy a jelenlegi politikai hajsza
az emberi jogok elismerésére irânyulôan majdnem kizârôlag
Dél-Afrika ellen irânyul? Ami pedig ennél is fontosabb: ki âll
môgôtte? Kinek elsôdleges érdeke a felfordulâs?

A Szovjetuniônak két fontes érve van erre a politikai
manôverre:

1. Elvonni a vilâg figyelmét emberjogot eltiprô tevékeny-
ségeirôl a befolyâsa alatt allô orszâgokban;

2. Emberfeletti erôfeszîtése, hogy uralma alâ keritse Dél-
Afrikât felmérhetetlen értékû âsvânykincsével és stratégiailag
fontos fôldrajzi fekvésével.

A legerôsebb terrorista szervezet az African National
Congress (ANC) kommunista irânyîtâs alatt âll és mûkôdik.
Vezetôségének nagy része ismert kommunista moszkvai kap-
csolatokkal. Hivatalos vezetôjûk Tambo Oliver, aki a "World
Peace Council" (a vilâgbéketanâcs) tagja. A terroristâk
katonai és ideolôgiai kiképzést kapnak a Szovjetuniôban
vagy a csatlôs âllamokban. Ugyaninnen van propaganda
anyaguk és hadifelszerelésûk is. Nem kétséges, hogy a forra-
dalmi tevékenység célja a kommunistâk részérôl a hatalom
teljes âtvétele.

Szomorû tény, hogy az Egyesûlt Allamok âltal tâmoga-
tott mozgalmak a vilâg minden részén kevés sikerrel jârtak.
A Nyugat-barât kormânyokat a kommunistâk âltal segîtett
rezsimek rôvid idô alatt levâltottâk. Dél-Afrika lesz a kôvet-
kezô? Kinek lenne ez elônyére? Bizonyâra nem a nyugati
vilâgnak. A gazdasâgi szankciô elsôsorban a meglevô, mun-
kâval elért életszînvonal csôkkenését jelentené, nôvelné a
munkanélkiiliséget, ami fôleg a feketéket érintené. Sajnos,
ez mâr jôrészt bekôvetkezett. A feketék tôbbsége (elsôsorban
a vârosi fekete) megérti ezt a problémât. Sokan hevesen el-
lenzik jôvedelmûk veszélyeztetését. Természetesen a kommu
nistâk, akik félresikerûlt ideolôgiâjukat Lenin ôta szajkôzzâk
és hirdetik, a tények teljes tudatâban vannak. Tudjâk, hogy
amig nincsen munkanélkûliség, emelkedik az életszînvonal.



illetve erre megvan a lehetôség, addig nem lehet forradalom-
mal vâltozâst kikényszeriteni. Pontosan tudatâban vannak
annak is, hogy a kommunizmus tenyésztalaja a szegénység
és munkanélkiiliség. Ez az, amit a Szovjetuniô akar.

A nyugati vilâg sorsa Jaltâban doit el. Ott osztottâk kellô
szellemi felkészûltség nélkùl érdekôvezetekre a vilâgot Szta-
lin kôveteléseinek megfelelôen. Minket, magyarokat, akik
elvesztettiik a két vilâghâborût, itt ért a legnagyobb csapâs.
Ismét elvesztettiik a békét. A békét diktâlôk kôzûl csak Szta-

lin tudta, hogy mit akar. A mi barâtaink, a lengyelek, szin-
tén a békekôtés âldozatai.

A katonailag kifâradt Nyugat Amerika segitségével vé-
giil is gyôzedelmeskedett Hitler felett. A béke feltételeinek
lekicsinylésével kiszolgâltatta a nyugati kultûrât és az egész
vilâgot a szovjet imperialista rendszernek. Ez nem azonos
a kommunista rendszerrel, amely mâr koraszûltekor élet-
képtelen volt és az is maradt. Sajnos, a szlâv imperializmus
a kommunista rendszerben is tovâbb él. Az oroszok nem is

elégedtek meg a katonai gyôzelemmel. A Jaltât kôvetô 40
év alatt kiharcoltâk, hogy a Nyugat is elveszitse a békét. En-
nek eredményét szenvedi ma a szabad vilâg. Koreâban si-
kerûlt félig-meddig megâllîtani az imperialista terjeszkedést,
de Kuba, Nicaragua, Afganisztân, Etiôpia, Angola és
Mozambique marxista uralom alâ kerûlt.

A szovjet imperializmus fâradhatatlan erôfeszitése most
az afrikai kontinens déli csûcskéje felé irânyul, hogy Dél-
Afrikâban is megsemmisitsen bennûnket. A késôn ébredés
a nyugati vilâg katasztrôfâjânak minôsûlne, ha a Szovjet
uniô Dél-Afrikât hatalmâba keritené és megfosztanâ a Nyu-
gatot legfontosabb âsvânyi nyersanyagaitôl, nem is beszélve
az orszâg fontos stratégiai fekvésérôl. Ha ez bekôvetkeznék,
az oroszok nagy lépéssel kôzelebb kerûlnének a vilâghata-
lomhoz.

Nekûnk, magyaroknak mindenûtt Reagan elnôk "con-
structive engagement" politikâjât kell tâmogatnunk és elle-
neznûnk kell minden kremlini ideolôgiâra épitett szankciôt
és tôke-megvonâsi mozgalmat. Nem feledkezhetûnk meg
hazânkrôl, amely még ma sem dônthet szabadon sorsârôl,
mivel a "felszabadîtô" katonasâgé a dôntô szô. Minden kom
munista siker a vilâgon csak csôkkenti hazânk felszabadulâ-
sânak nemcsak lehetôségét, hanem még reményét is.



Papp Zsigmond (Denver, CO):
"Az emigrâciô nem rehabilitâlhat senkit... Ha rehabili-

tâlhatna, akkor ezer és ezer.. .nemzeti vértanût, a bolseviz-
mus âldozatait kellene rehabilitâlnia. De erre nincs szûkség,
mert ezek a vértanûk elôttûnk nemzeti hôsôk; szîvtinkben
îgy élnek... A Kâdâr-rezsimtôl pedig azt Idvânni, hogy reha-
bilitâlja Nagy Imrét, azt jelentené, hogy a rezsim kôvessen
el politikai ôngyilkossâgot, semmisitse meg maga alatt azt
az alapot, amelyre a szovjet helyezte... Nagy Imre és târsai
rehabilitâlâsa szerecsenmosdatâs... A nemzeti emigrâciônak
nem érdeke Nagy Imrének és kommunista târsainak mârtîrrâ
emelése".

(A fenti nyilatkozatot tartalmazô emlékiratot Simon
Sdndor dr. (Denver, CO), Sdrkôzi Imre (Denver, CO), Halasi
Kdlmdn (Denver, CO) és xntéz Pakuts Pdl (Long Beach, CA)
is alâirta).

Sasvdri Ldszlô dr. (Lausanne, Svâjc), a "Vaud-kantoni Magyar
Egyesûlet" einôke:

"Javaslom: a Vilâgkongresszus tûzze napirendjére (tôrté-
nészek, pszicholôgusok stb. bevonâsâval) azt a kérdést: 'Mi az
oka a magyarsdgtudat dôbbenetes csôkkenésének az utolsô
néhdny évtizedben Csonka-Magyarorszâgon, a Felvidéken, a
Délvidéken, Erdélyben és a Nyugatra kerûlt magyarsâg sorai-
ban?'

Hazânkban a jelenség egyik oka a 40 éve fennâllô rend-
szer ideolôgiâja, ami az internacionalizmuson alapszik, —
mâsik oka az az ôriâsi csalôdâs, amely a magyarsâgot 1956-
ban érte, amikor a Nyugat cserbenhagyta. Ennek rendkiviil
kedvezôtlen visszhangja tâmadt. Letôrtség, kôzôny, fâsultsâg,
a "vâltoztathatatIan"-ba valô beletôrôdés lett urrâ az embe-
rek nagy részén. De mindez csak részben magyarâzat arra a
szinte nemzeti ôngyilkossâgra, amit a szûletések szâmânak
hosszû évek ôta tartô csôkkenése s a milliônyi magzatelhajtâs
jelent. Mi az igazi oka és mit lehet tenni?

Mi a magyarâzata annak, hogy a Felvidéken és a Bâcs-
kâban — az âllamhatalom részérôl tôrténô elnyomâson tûl-
menôen — a magyarok jelentôs része nem tartja szûkséges-
nek, hogy gyermeke megtanuljon magyarui, a fiatalok szlâv
lânyokat vesznek feleségiil s a sziiletô gyermekek "természe-
tesen" mâr csak szlâvul beszélnek? Miért vallotta magât a



legutolsô népszâmlâlâson kb. 50.000 magyar jugoszlâvnak
(holott ilyen nép nincs is).?"

Szakdly Jânos (London, Anglia), a Magyar Szabadsâgharcos
Vilâgszôvetség nagy-britanniai csoportjânak elnôke;

"Mi itt Angliâban minden nyugati magyar megmozdu-
lâst tâmogatunk. Minden erônkkel azon vagyunk, hogy az
igaz magyar ûgyet elôbbre vihessûk... A Kongresszus tag-
jait biztosan érdekli, hogy Kâdâr Jânos.. .hâromnapos ang-
liai lâtogatâsa elôtt" szervezetûnk Mrs. Margaret Thatcher
miniszterelnôknek, aki Kâdârt meghîvta, emlékiratot nyûj-
tott be, amelynek "mâsolatât megkûldtem a fontosabb mi-
nisztereknek, vezetô politikusoknak, magyarbarât parlamenti
képviselôknek, angol kôzéleti személyiségeknek és 14 vezetô
ûjsâgnak". A lâtogatâsrôl az "Observer" hosszabb, a tôbbi
lap kisebb cikket kôzôlt. Az emlékirat és Nâdasy T. Jenô "A
Summary of the Kâdâr Régime (1957-1985)" cîmû hârom-
oldalas ôsszefoglalôjânak mâsolatât csatolom.

SzôczyÂrpàd dr. (Toronto, Ont., Kanada):

AZ EMBERI JOGOK SZABAD GYAKORLÂSA

A "Magyar Emberi Jogok Alapîtvânyâ"-nak az a célja,
hogy a Româniâban (nagyrészt Erdélyben) és Csehszlovâ-
kiâban (a magyarlakta terûleteken) élô tôbb milliônyi ma-
gyarsâg szâmâra biztosûsâk az emberi jogok szabad gyakor-
Idsdt. Azért kûzd, hogy az utôdâllamok vâltoztassâk meg fenn-
âllô rendelkezéseiket és tôrvényileg biztosîtsâk magyar lako-
saik szâmâra a magyar nyelv szabad hasznâlatât.

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy ezekben az orszâgokban,
a magyarlakta terûleteken az oktatâs, a kôzigazgatâs, az igaz-
sâgszolgâltatâs az âllami nyelven kîvûl magyar nyelvû is legyen
éspedig egyforma szinten. Az iskolai bizonyîtvânyokat, egye-
temi okleveleket két nyelven, vagyis magyarul és az âllam
hivatalos nyelvén âlhtsâk ki és azok az illetô orszâg minden
részében teljes érvényûek legyenek.

A fentiek alapjân és azoknak megfelelôen az eddig jog-
talanul elvett magyar ôvodâkat, iskolâkat, egyetemeket,
kônyvtârakat és mûzeumokat épûleteikkel egyiitt vissza kell
adni a magyaroknak. Ezenklvul biztosîtani kell az ottani ma-
gyarok részére a szabad kôltôzkôdés jogdt, a szabad dlldsvdl-



laids és kezdeményezés lehetôségét, az érdekelt orszâgok egész
terûletén.

Az âllamoknak biztosîtaniuk kell azt is, hogy a magyarsâg
kultûrdjdt szabadon dpolhassa. Az eddigi ôsszes megkûlôn-
bôztetô intézkedést a magyarsâggal szemben el kell tôrôlni.

Vitéz Tapolcsdnyi Oszvald dr. (Cleveland, OH), a Vitézi Rend
ohiôi csoportjânak székkapitânya:

"Csak akkor tudunk nemzetûnk jôvôjéért harcolni és
bazânk szabadsâgât és fûggetlenségét kivivni, ha egységesen
képesek vagyunk egymâssal és egymâsért dolgozni. Kôves-
sûnk el mindent, hogy a kilâtâstalan jôvô reménytelenségé-
ben élô magyarsâg — megcsonkitott hazânkban és az elra-
bolt terûleteken egyarânt — letôrôlhesse arcârôl a szenve-
dés és fâjdalom kônnycseppjeit".

Tarjdnyi Imre (Markdorf, Ny-Németorszâg), a magyar Par-
lament és a Koronatanâcs volt tagja:

"A talâlkozôn megjelenôk kôzôtt jôjjôn létre szoros egyiitt-
dolgozâsra egyenlô jogokat élvezô és egyenlô terheket viselô
megegyezés. Mert a sovâny — mondhatni nullâval egyenlô —
eredménytelenségnek fôképpen a kûlôn utakon jârâs a fôoka.
Az ôsszefogâs hiânya miatt van, hogy az emigrâciô nem tel-
jesiti magyar érdeket védô kôtelességét ûgy, ahogy azt az
otthon rabsâgban élô fajtânk elvârja s ahogy azt szabad fôl-
dôn élésûnk megkôveteli".

Tollas Tibor (Mûnchen, Ny-Németorszâg), a "Nemzetôr"
fôszerkesztôje:

KERESZTSZÛLÔKET!

"Az utôbbi években ijesztô szâmadatok bizonyîtjâk a
magyarsâg rohamos fogyâsât a Kârpât-medencében. Ott-
honi îrôk aggôdô îrâsai szerint évente 32,000 lélekkel csôk-
ken a mai Magyarorszâg népessége. Ez egy Cegléd nagysâgû
vârosnak felel meg. Az abortus-rendeleten kîviil a kilâtâsta-
lansâg és jôvôtlenség, valamint a mérhetetlen lakâshiâny
az oka ennek a tragikus jelenségnek.

Ugyanakkor a kôrnyezô népek szaporulata emelkedik,
mely a hazai fôldalatti irodalom îrôi szerint a jôvôben har-
madik Trianont eredményezhet. 2020-ban mâr csak 9 milliô



lesz a magyarsâg lélekszâma. Ezt a rohamos fogyâst minden-
képpen meg kell fékezni. Ebben a mozgalomban az emigrâ-
ciônak is részt kellene vennie.

Szorgalmazzuk személy szerint, egyesûleteinken, egyhâ-
zainkon és a szabad sajtôn keresztûl a "keresztszûlô mozgal-
mat". Mindazoknâl a magyar csalâdoknâl, aboi a negyedik
gyermek megszûletik, vâllaljunk — mint személyek vagy
egyesûletek — keresztszûlôséget és juttassunk havi vagy évi
tâmogatâst hivatalos ûton a sokgyermekes csalâdoknak. Ez
az akciô idekintrôl otthon is visszhangra talâlna.

A hazautazôk ônkéntesen derltsék fel a râszorulô sokgfyer-
mekes csalâdokat, a negyedik gyermeket vârô édesanyâkat
és azok cimeit a tâmogatâs koordinâlâsa végett kûldjék meg
a Vilâgkongresszus âltal javasolt cîmre, hogy a kûlfôldi ma
gyar sajtô segîtségével a jelentkezô keresztszùlôket ôsszekap-
csolhassuk a legjobban râszorulô sokgyermekes csalâdokkal".

Tôttôsy Ernô dr. (Brûsszel, Belgium):

POLITIKAI PROGRAM

"Mi a hatârok nélkûli, hatârokhoz nem kôtôtt magyarsâg
pusztâba kiâltôi vagyunk. Pusztâba kiâltunk, mert ûgyiink
nem szerepel tôbbé a vilâghatalmak politikai napirendjén.
El kell ismerni, hogy a rendszer propagandâja ôriâsi szolgâ-
latot tett a tények âlcâzâsânak és a valôsâgos szabadsâg tô-
kéletes elferdîtésének. Ha kezûnkbe vesszûk az O.C.D.E., a
legnagyobb vilâgszervezet gazdasâgi ûjsâgjât, annak 23. ol-
dalân azt talâljuk Magyarorszâgrôl valô bevezetésében, hogy
annak vezetôi lépcsôzetes politikai liberalizâlâsra tértek râ.
Ez a nyilvânvalô hazûgsâg, amely csak azt leplezi, miként
tudta elfojtani a rendszer a politikai szabadsâg legkisebb
kôvetelményeit, csak azt bizonyîtja, hogy a politikai vakok
mldgdt éljûk. A cikkben, amelyre hivatkozom, egyetlen szô
sincs a magyarorszâgi lépcsôzetes politikai liberalizâlâsrôl,
hanem csak azokrôl az dllitôlagos gazdasâgi eredményekrôl,
amelyeket az orszâg elért. Lâthatjuk, hogy a vakok és tehe-
tetlenek târsadalmâban a céltudatos politikai propaganda
miként érhet el eredményt.

Személy szerint lassan a mûltté leszûnk, egyetlen prôbâl-
kozâsunk tehât az, hogy talâljunk olyan fiatal, egészséges
erôket, akik tovâbbviszik a szabadsâg éltetô gondolatât.



Kîvânom, hogy ez a Vilâgkongresszus ebben a jelben
és okos, higgadt, a valôsâggal szembenézô légkorében meg-
talâlja azt a helyes hangot és azt a helyes cselekvést, amelyre
erôink még képesekké tesznek bennûnket.

A vilâg felszabadîtâsa, a vakok meggyôgyîtâsa nem a mi
feladatunk. Nekûnk csak az marad kôtelességûnk, hogy a
vakok és tehetetlenek szâmâra a pusztâba kiâltôk legyûnk,
akik fenntartâs nélkûl és behôdolâs nélkûl szolgâljâk a sza-
badsâg feléjûk vivo igazsâgât.

Utmutatâsunk ne az âmokfutôk vagy ônmagukat âltatôk
versenyfutâsa legyen, hanem a realitâsok lemérésével kis
feladatok teljesîtése, amelyeket valôban teljesiteni tudunk.
Remélem, hogy a Vilâgkongresszus kôzelebb vitt benniinket
a helyzet megértéséhez, felméréséhez és aprô feladatok vagy
célkitûzések megvalôsîtâsâhoz.

A Vilâgtalâlkozô megvitatta azokat a problémâkat, ame-
lyek a hârom levelû fânak, az otthoni magyarsâgnak, az
emigrâciôs magyar tômegeknek, és a kisebbségi kettôs jârom
alatt nyôgô magyarsâg életének szîvugyei. A Vilâgtalâlkozô
az elhangzott nyilatkozatok és értékelések alapjân megâlla-
pitja: nincs "kiegyezés" a rendszer és a nemzet kôzôtt. Még
hallgatôlagos kiegyezésrôl sem lehet beszélni, mert a hata-
lommal szemben, amely idegen megszâllôk szuronyaira
tâmaszkodik, a nemzet nem egyenrangû fél. Tagadhatat-
lan tény, hogy a hatalom terrorjânak môdszerei enyhébbek,
és a magyarsâg sorsa jobbnak lâtszik, mint Kelet-Eurôpa
megszâllott népeinek kâlvâriâja.

A rendszer kilûgozta a magyar emberbôl a szabad gon-
dolkodâs igézetét. Van javulâs a materiâlis igényekben, de
a 70 -es évek gazdasâgi reményei lassan szétfoszlanak a ter-
hes kôlcsônôk jârmâban. A hâztâji gazdasâgokra bizott, vagy-
is a magyar néptômegek szabadsâgâra épltett gazdâlkodâs
még mindig biztosîtja a nemzet elsôrendû gazdasâgi sziik-
ségleteit. A gazdasâgi viharfelhôk môgôtt a technolôgiai el-
maradottsâg vészterhes felhôi gomolyognak. Âllîtôlag Magyar-
orszâgnak jutott a mikro-elektronikus fejlôdés biztositâsa,
de ugyanakkor fényévekkel van elmaradva a szovjet és ma
gyar technolôgia a nyugati âllamok ôriâsi fejlôdése môgôtt.
Ez a technolôgiai elmaradottsâg aggodalommal tôlt el ben
nûnket.

A 70-es évek értelmiségei jôhiszemûen hittek egy bizo-
nyos târsadalmi és politikai fejlôdés lehetôségében, de mâr



az ébredés korszaka utân a "râébredés" keserû valôsâga kô-
vetkezeik. Nincs aktîv ellenâllâs, de van olyan szellemi éb
redés, amelynek szikrâi kijutnak hozzânk. Nekûnk nem fel-
adatunk a tûz élesztése, mert a magyar nép szabadsâgât âl-
dozatok nélkûl akarjuk viszontlâtni.

A târsadalmi, erkôlcsi normâk teljes kipusztulâsa a ha-
talmon levôk érdeke szemben azokkal, akik csak "élni sze-
retnének" a târsadalmi csômôrben. A magyar âllamszerve-
zés az orszâgot érintô legfontosabb kérdésekben sem tud
dônteni és bâtor vâlaszt adni. Ez a szellemi és jellemi tehe-
tetlenség fôleg nemzetiségeink magyar kultûrâja és emberi
szabadsâgjoga védelmében mutatkoznék. Elemi szabadsâg-
jogaink kisebbségi megvédésében a batalom teljesen passziv.

A magyar emigrâciô feladata nem âlmok kergetése, banem
a vilâgpolitikai helyzet gondos lemérésében azoknak a kicsiny-
re szabott lehetôségeknek a kihasznâlâsa, amely a magyar
szabadsâg igényét hangoztatja és fenntartja a vilâg elôtt. A
magyar emigrâciônak ki kell vâlasztani azokat az idegen kûl-
politikai szôszôlôkat, akik segîthetnek a magyar szabadsâg
teljes visszanyerésében. Tudjuk, hogy ennek elôfeltétele a
megszâllô batalom politikai rendszerének felbomlâsa vagy
legalâbb annak kényszerû megértése, hogy Magyarorszâgnak
Ausztriâhoz hasonlô szabad âllapotot kell biztositani. Ha ez
katonailag ma lebetetlennek lâtszik is és politikailag csak
âbrândnak tûnik is, a Szovjetuniôt érheti olyan belsô meg-
râzkôdtatâs, gazdasâgi vagy technolôgiai fôldrengés, amely
az elnyomott népek szabadsâgânak visszaadâsâra kényszeriti.
Ez nem talâlhat bennûnket készûletlenûl. Az emigrâciô nem
adhatja fel az emberi szabadsâgjogot. Ha a gazdasâgi hely
zet biztositani lâtszik is a verejtékes tûlélés elôfeltételeit, kôzel
sem biztositja az emberi szabadsâgjogokat. Az igazsâgnak
és a szabadsâgnak is van "nosztalgiâja", mely nem a mûltat
sîratja, banem a jôvô zâloga.

Amîg az elnyomâs érezbetô, és az emigrâciônak az ott-
honra gyakorolt hatâsa sokkal kisebb, mint volt az 1848-as
elnyomâs utân, a kôzlési szabadsâggal akként kell élnûnk,
hogy a hazalâtogatôk a mi szôbeli és irâsbeli ûzeneteinket
tovâbbîthassâk. îgy lesz a hazalâtogatôbôl a szabadsâg ûgy-
vivôje, amennyiben lélekben nem adja el magât a hatalom-
nak. Emigrâciônk ereje: ônmaga a létezés. Szétszôrt, de tu-
datosan dolgozô politikai erô, amelyet nem lehet szétrûgni.



mert nincs feje. Létszâma és tevékenysége pedig szétszôrt a
vilâgon. Politikai mûkôdése gerillahâbom. A behôdolâs, a
hazaiak kegyének keresése helyett ragaszkodik a szabadsâg-
eszme fenntartâsâhoz. Bâtoritja és mindenben segîti azokat
a hazai szellemi ellenâllôkat, akik bârmilyen téren a szabad-
sâg eszméjéért kûzdenek, akiknek iizenete, hogy "fenntart-
jâk a lângot".

A kisebbségi magyarok sorsânak âldozatos segîtôit foko-
zott mértékben segîtjùk, és folytatjuk politikai kûzdelmûn-
ket a nemzetkôzi fôrumok elôtt az elcsatolt terûletek elnyo-
mott magyarsâga érdekében.

Msgr. vitêz Vargha Gdbor (Auerbach, Ny-Németorszâg),
a Szent Lâszlô Rend priera:

"Magyarsâgunkért, fôieg erdélyi és felvidéki testvéreink-
ért âllandôan zôrgetni, kopogni kell az elgyôpôsôdôtt nyugati
ajtôkon, mert ellenfeleink sem tétlenkednek".
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ZAROÛLÉS

A Szabadvilâgi Magyarok IV. Vilâgkongresszusa 1985
december 1-én, vasârnap délelôtt pontosan 11 ôrakor kezdte
meg zârôûlését, amelyet korâbban a katolikus fôpapi szent-
mise és a protestâns istentisztelet, majd az Ârpâd Akadémia
XX. évi (jubilâris) kôzgyûlése elôzôtt meg.

Az elôadôtermet zsûfolâsig megtôltô kikûldôtteket, vilâg-
kongresszusi tagokat és mas megjelenteket Nàdas Jdnos dr.
elnôk ûdvôzôlte, aki a zârôûlést ûnnepélyesen megnyitotta,
majd bejelentette, hogy a zârôûlés elsô pontja a zârônyilat-
kozat elfogadâsa. Miutân a kikûldôtt kûlônbizottsâgok hatâ-
rozatainak, illetôleg javaslatainak egyeztetése az elôzô nap
délutânjân mâr megtôrtént, a zârônyilatkozat Gereben Istvdn
megfogalmazâsâban elkészûlt.

A zârônyilatkozatot Gereben Istvdn terjesztette elô, aki
az egyes pontokhoz kûlôn-kûlôn megadta a szûkséges vagy
felszôlalâsokban kért felvilâgosîtâsokat is. Vitâs esetekben
szavazâsra keriilt sor. Nézeteltérés voltaképpen csak Nagy
Imre volt miniszterelnôk személyével kapcsolatban tâmadt.
Nagy Imre ugyanis, mint kôztudomâsû, az 1956-os magyar
szabadsâgharc idején bejelentette Magyarorszâg kilépését
a Varsôi Szerzôdést alâirô âllamok sorâbôl és a nyugati kor-
mânyokhoz fordult segitségért, amelyet azonban nem kapott
meg. Hiâba hangoztatta kormânya semlegességét is. Novem-
ber 4-én a szovjet haderô ôriâsi tûlerôvel menekûlésre
kényszeritette. Késôbb a nemzetkôzi jogszabâlyokkal ellen-
tétben târsaival egyiitt fogsâgba ejtették, majd kivégezték.
Ugyanakkor az orszâg fiatalsâgânak tizezrei kôzûl sokan
vesztôhelyre vagy bôrtônôkbe, mâsok Szibériâba kerûltek
vagy Nyugatra menekûltek.

Nagy Imrével kapcsolatban megoszlottak a vélemények.
A fôként 1956-osokbôl allô egyik tâbor szerint Nagy Imre,
a hithû kommunista megtért s inkâbb a kivégzést vâlasztotta,
mint azt a feladatot, amelyet utôdja, Kâdâr Jânos végzett
el. Nagy Imrét és târsait a tôbbi kivégzettel egyiitt ismeret-
len sîrokba temették, ezért azt kôvetelték, hogy ezeket a sî-
rokat târjâk fel és tegyék lehetôvé a kivégzettek hamvainak
tisztességes eltemetését. Ezzel szemben a mâsik rész azt bi-



zonygatta, hogy Nagy Imre (és minden târsa) halâlâig vér-
beli kommunista maradt, akârcsak Rajk Lâszlô (târsaival
egyutt), meg- és elîtélésének kérdése tehât kizârôlag a kom-
munistâk belûgye.

A heves kifakadâsokban bôvelkedô felszôlalâsok utân

megejtett szavazâs eredménye a szenvedélyes vitât néhâny szô-
tôbbséggel az elôbbiek javâra dôntôtte el, îgy a Nagy Imrére
vonatkozô pont a zârônyilatkozatban maradt.

A zârônyilatkozat végérvényes elfogadâsa elôtt az elsza-
kitott magyar terûletek érdekvédelmét ellâtô emigrâciôs
szervek illetékes vezetôi vagy képviselôi terjesztették elô ja-
vaslataikat, amelyeket a zârôùlés egyhangû hatârozattal ma-
gâévâ tett. (Ezek a javaslatok a Felvidékre vonatkozôan a
212-214., Erdéllyel kapcsolatban a 217-222., a Délvidék
tekintetében a 226-228., Nyugat-Magyarorszâggal ôssze-
fûggésben pedig a 232-233. oldalon talâlhatôk.)

A zârônyilatkozat elfogadâsa utân a zârôûIés a soron
kôvetkezô V. Vilâgkongresszus helyének kijelôlésére és ide-
jének meghatârozâsâra vonatkozô elôterjesztéseket és javas-
latokat târgyalta; mivel azonban ezek kôzûl a zârôûIés tôbb-
ségének tetszését egyik sem tudta megnyerni, a zârôûIés
egyhangû hatârozata értelmében a fôtitkâr kapott megbî-
zâst és felhatalmazâst, hogy a szûkséges elôkészîtô târgyalâ-
sok lebonyolîtâsa utân a kôvetkezô Vilâgkongresszus meg-
rendezésére felkért szervezettel egyetértésben a Szabadvi-
lâgi Magyarok V. Vilâgkongresszusânak helyét kijelôlje és
idejét meghatârozza.

A Szabadvilâgi Magyarok IV. Vilâgkongresszusânak vé-
gén Gyallay-Pap Domokos dr. mondott kôszônetet a Vilâg
kongresszus kitûnô megrendezéséért, majd kôzôlte, hogy
az ûgyrend értelmében a kôvetkezô Vilâgtalâlkozôig a mos-
tani Vilâgtalâlkozô elnôke, Nddas Jdnos dr. lesz a fôtitkâr
és a Szabadvilâgi Magyar Vilâgkongresszusok Allandô Tit-
kârsâgânak vezetôje. Ennek megfelelôen a fûggôben maradt
és az idôkôzben felmerûlô ûgyek elintézése, valamint a kô
vetkezô Vilâgkongresszus helyének kijelôlése és idejének
meghatârozâsa is Nddas Jdnos dr. fôtitkâri hatâskôrébe
tartozik.



A zârôûlés Gyallay-Pap Domokos dr. kôzlését egyhangû
hatârozattal tudomâsul vette, javaslatât magâévâ tette.

Nâdas Jdnos dr. elnôk ezutân kôszônetet mondott a
megjelenteknek, akik sem idôt, sem kôltséget nem Idméltek,
hogy a Szabadvilâgi Magyarok IV. Vilâgkongresszusân sze-
mélyesen részt vehessenek, értékes elôadâsaikkal és felszô-
lalâsaikkal a szabad magyarsâg ûgyét elôbbre vihessék, aztàn
a zârôûlést befejezettnek nyilvânîtotta.

A Szabadvilâgi Magyarok IV. Vilâgkongresszusa a magyar
himnusz eléneklésével ért véget.

S AMI UTÂNA KÔVETKEZETT

A Vilâgkongresszus tâvolabbrôl érkezett tagjai âltalâ-
ban csak a zârôiilést kôvetô nap folyamân tudtak elutazni.
Barâti egyûttlétben szâmos gyakorlati kérdést beszéltek meg,
este pedig vidâm magyar énekkel és zenével vettek bûcsût
egymâstôl a legkôzelebbi viszontiâtâs reményében.

Mint korâbban emlltettûk, a clevelandi nemzetiségek
segîtségével sikeriilt — megîtélésûnk szerint — tôrténelmi
jelentôségû emlékiratot szerkesztenûnk, amelyben Reagan
Ronald elnôkôt egyiittesen arra kértûk, szerezzen érvényt a
jaltai egyezmény helyesen értelmezett betartâsânak és ennek
kôvetkezményeként azokon a teriileteken, amelyekre a jaltai
egyezmény megâllapodâsai vonatkoznak, a modem szovjet
rabszolgasâg megszùntetésének. Miutân a Vilâgkongresszus
zârônyilatkozatâban ennek a tôrténelmi jelentôségû ténynek
leszôgezésére valahogy nem jutott hely, szûkségesnek véltûk,
hogy a XXV. (jubileumi) Magyar Talâlkozô/Kongresszus
zârônyilatkozatâban a fentieket kûlônôsképpen hangsûlyoz-
zuk. (Lâsd a kôtet 113-114. oldalân.) Magyarorszdg szabad-
sdga minden mds kwdnsdgot ez alkalommal is megelôz!

Beszâmolônk nem lenne teljes, ha elhallgatnânk azt a
tudôsitâst, amelyet Vôrôsvdry Istvdn torontôi lapja, az
Amerikai Magyarsdg 1986 januâr 11-én megjelent szâma
kôzôlt:



A SZABADVILÂGI MAGYAROK
IV. VILÂGKONGRESSZUSÂNAK KÛLDÔTTSÉGE

WASHINGTONBAN

A Szabadvilâgi Magyarok IV. Vilâgkongresszusânak kép-
viseletében 1985 december 2-ân és 3-ân kûldôttség — amely-
nek tagjai tôbb vilâgrészbôl érkeztek — kereste fel a Fehér
Hâz, a State Department és a Helsinki Komissziô tisztség-
viselôit és tâjékoztatta ôket a Kongresszus eredményeirôl,
az ott kifejezésre jutott véleményekrôl, a megbeszélt problé-
mâkrôl és a Zârônyilatkozatban lefektetett âllâsfoglalâsârôl.
A kûldôttséget Gereben Istvàn, a Kôzôs Magyar Kûlûgyi
Bizottsâg ùgyvezetô titkâra mutatta be az amerikai vendég-
lâtôknak.

A Fehér Hâzban Linda Chavez, az Egyesûlt Âllamok
elnôkének asszisztense és a Fehér Hâz "Office of Public Liai-
son"-jânak igazgatôja, helyettese, Linas Kojelis és a Nemzet-
biztonsâgi Tanâcs keretén belûl mûkôdô, szovjet és kelet-
eurôpai ûgyekkel foglalkozô iroda igazgatôja,Paw/a Dobnansky
fogadta a magyar kiildôttség tagjait. A kiildottség tâjékoz
tatta a Fehér Hâz tisztségviselôit a Vilâgkongresszusnak a
nemzetkôzi helyzettel kapcsolatos âllâsfoglalâsârôl és meg-
kôszônte Reagan elnôk tôrténelmi jelentôségû iizenetét,
amelyben râmutatott Magyarorszâg szovjet megszâllâsânak
tényére. A kûldôttség tolmâcsolta a Vilâgkongresszus aggo-
dalmât, amellyel a budapesti rezsimnek a nyugati magyar
szervezetek polarizâlâsâra, sajât céljainak szolgâlatâba âlli-
tâsâra irânyulô tevékenységét figyeli. E tevékenység gyakor-
lati példâjaként utalt a William Penn Association fennâllâsa
100. évfordulôjânak megûnneplésével kapcsolatos, a Magya
rok Vilâgszôvetsége részérôl tôrtént, az évfordulô kisajâtîtâsât
célzô tôrekvésekre.

A State Departmentben Edward Derwinski, a kûlûgy-
minisztérium tanâcsadôja ismertette az Egyesûlt Allamok
Kelet-Eurôpâra vonatkozô politikâjânak elvi és gyakorlati
tényezôit és hallgatta meg a kûldôttségnek a Vilâgkongresz-
szusrôl szôlô beszâmolôjât. Kôzôlte, hogy Shultz kûlûgymi-
niszter ôt bîzta meg a legnagyobb vâmkedvezmény (MFN)
România részére valô, jôvô nyâron esedékes meghosszabbî-
tâsâval kapcsolatos kérdések kiértékelésével és a State De
partment âllâsfoglalâsânak kialakîtâsâval. A kûldôttség utalt
a State Departmenthez eljuttatott, a româniai magyar ki-



sebbség helyzetét ismertetô tâjékoztatôk, megkeresések tar-
talmâra és arra kérte Derwinskit, hogy azokat a hivatalos
vélemény kialakîtâsa sorân vegye figyelembe.

A kiildôttség talâlkozott Richard Schifterrel, az emberi
jogok âllamtitkârâval is. A vele folytatott megbeszélés sorân
szôba kerultek a Budapesti Kulturâlis Fôrummal kapcsola-
tos kérdések és a "Helsinki Processzus" eredménytelenségé-
nek, jôvôjének problémâi a magyarorszâgi rezsim emberi
jogok ellen elkovetett sorozatos, egyre gyakoribb és az utôbbi
idôben tôrvényesîtett vétségei. Schifter âllamtitkâr utalt a
Kôzos Magyar Kûlûgyi Bizottsâg megkeresésére, amelyet — az
emberi jogok ellen Magyarorszâgon elkovetett vétségek el-
hallgatâsâval kapcsolatban — az Egyesûlt Âllamok ottawai
magatartâsa ûgyében neki benyûjtott, és kôzôlte, hogy
tisztségével jârô feladatânak tekinti, hogy minden olyan sé-
relemrôl, amelyet az emberi jogok ellen kôvetnek el, tâjé-
koztassa az Egyesûlt Âllamok polgârait, kormânyât és a vilâg
kôzvéleményét, tekintet nélkûl arra, hogy hol tôrtént a sére-
lem. A kûldôttség Schifter âllamtitkâr rendelkezésére bocsâ-
totta a nemrég Erdélybôl kapott, az ottani magyar reformâ-
tus egyhâz helyzetével foglalkozô jelentést.

A Helsinki Komissziô igazgatôjâval, Michael Hathaway-ve\
a kûldôttség Lynne Dawidson jelenlétében talâlkozott, aki
a budapesti Kulturâlis Eôrumon az amerikai kûldôttség
tagjaként vett részt.

A megbeszélések a budapesti Kulturâlis Eôrumra és a
Helsinki Processzus (eljârâs) problémâira vonatkoztak. Dawid
son részletesen beszâmolt a Kulturâlis Fôrummal kapcsolatos
eseményekrôl, az amerikai delegâciô tagjainak felszôlalâsai-
rôl, a Varsôi Egyezmény orszâgainak képviseletében megje-
lentek szâraz, hosszû, jellegtelen beszédei nyomân keletke-
zett fâsultsâgrôl, kiâbrândultsâgrôl és az ôszinte, târgyba
vâgô vita hiânya okozta elégedetlenségrôl. Hathaway kôzôlte,
hogy a Kommissziô tagjainak megnyilvânulâsai, amelyek a
Helsinki Fédération Budapesten, a Kulturâlis Fôrummal
kapcsolatban tervezett szimpozionjânak betiltâsa nyomân
hangzottak el, kôvetkezményeiben jelentôsek lesznek. A
magyar hatôsâgok korâbbi igéreteket semmibe vevô maga
tartâsa az MFN-stâtus nyâron esedékes meghosszabbitâsânak
vitâjâban fontos tényezôként szerepel. (Ezt a véleményt erô-
sitette meg D'Amato szenâtornak, a Helsinki Komissziô el-
nôkének, nemrég a Kulturâlis Fôrummal kapcsolatos kong-



resszusi kihallgatâson elhangzott kijelentése és a Szabad
Eurôpa râdiôjânak adott interjûja.)

A Szabadvilâgi Magyarok IV. Vilâgkongresszusânak ki-
emelkedô jelentôségû eseménye volt a Kongresszus kûldôttsé-
gének az Egyesûlt Âllamok kormânyképviselôinél tett lâto-
gatâsa. A megbeszélések témakôre, barâti atmoszférâja és
maga a tény, hogy ezek a talâlkozôk létrejôhettek, bizonyitja,
hogy az a tâjékoztatô tevékenység, amelyet az Egyesûlt Alla-
mokban mûkôdô magyar szervezetek — kôztûk a Kôzôs Ma
gyar Kûlûgyi Bizottsâg — folytatnak, értékes és kedvezô
visszhangra talâl!
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A IV. VILAGKONGRESSZUS

zArônyilatkozata

A Szabadvilâgi Magyarok IV. Vilâgkongxesszusa 1985
november 28 és december 1 kôzt az ohiôi Cleveland vârosâ-

ban lefolyt ûlésein ôt vilâgrész magyarjainak képviseletében
tôbb mint 200 kikuldôtt és 800 részt vevô târgyalta meg az
egyetemes magyarsâg idôszerû problémâit.

A Kongresszus megelégedéssel vette tudomâsul, hogy a
szuperhatalmak vezetôinek talâlkozôja kiegyensûlyozott lég-
kôrben, a Nyugat védelmi képességeinek megôrzésére, a
nukleâris hâborû elkerûiésére irânyulô szândék jegyében
zajlott le. Elismeréssel vette tudomâsul Reagan elnôknek a
csûcstalâlkozôn tanûsitott felkészûltségét, elvi elkôtelezettsé-
gét, de csalôdottsâggal és aggodalommal âllapîtotta meg azt
a tényt, hogy Eurôpa megosztottsâgânak kérdése — egy eset-
leges hâborû gyôkere — hiânyzott a târgysorozatrôl.

A Kongresszus megâllapitotta, hogy a nyugati demokrâ-
ciâk kùlpolitikâjât, elsôsorban Kôzép-Kelet-Eurôpât érintô
politikâjât kôvetkezetlenség, elvi bâtortalansâg, a "quid pro
quo" elvének feladâsa, a demokratikus értékek kettôs alkal-
mazâsa jellemzi.

Ebben a légkôrben fokozott szûkség van a szabad vilâg
magyarsâgânak ôsszehangolt felvilâgositô tevékenységére, a
magyarsâg tôrténelmi érdekeinek egységes képviseletére, a
kelet-kôzép-eurôpai népek Nyugaton mûkôdô szerveivel valô
szorosabb egyuttmûkôdésre.

A kelet-kôzép-eurôpai népeknek a Jaltai Egyezményben
biztosîtott, ônrendelkezésre vonatkozô jogait negyven éwel
az egyezmény alâîrâsa utân is a Szovjetuniô — az Egyesûlt
Kirâlysâg és az Egyesûlt Allamok gyakorlati beleegyezésével —
tankkal, bôrtônnel, megfélemhtéssel, bâbkormânyok fenn-
tartâsânak rendszerével sârba tapossa.

A nyugati demokrâciâk âltal a felvilâgosodâs eszméire
épûlô, egyetemes emberi jogok érvényesîtésének és védelmé-
nek reményében alâîrt Helsinki Zârônyilatkozatot a kom-
munista egyeduralmat gyakorlô kormânyok bûntetlenûl sem-
mibe veszik. A "Helsinki Processzus" keretében Ottawâban



és Budapesten megtartott értekezletek bebizonyîtottâk, hogy
a Helsinki Zârônyilatkozat emberi jogokra vonatkozô elvei-
nek képviselete zsâkutcâba keriilt. A "Helsinki Processzus"
fenntartâsât, folytatâsât Nyugat-Eurôpa és az Egyesûlt Alla-
mok kôzôtti egységnek nemzetvédelmi szempontbôl elenged-
hetetlen megôrzése teszi ma is szùkségessé.

A Kongresszus megâllapitja, hogy a nyugati demokrâ-
ciâk Kôzép-Kelet-Eurôpâra vonatkozô kôvetkezetes és cél-
tudatos politikai vonalânak hiânya ellenére is vannak mind
Kôzép-Kelet-Eurôpâban, mind a Szabad Vilâgban olyan
csoportosulâsok, amelyek hisznek a szabadsâg egyértelmû-
ségében. Ezek a csoportok a parlamentâris, pluralista de-
mokrâcia elveinek megvalôsitâsân, a tôrvényesség és az alap-
vetô szabadsâgjogok hiânytalan érvényre juttatâsân fâra-
doznak. A Kongresszus felkéri a Szabad Vilâg magyarsâgât,
hogy ezeket a csoportokat elvileg és gyakorlatilag tâmogassa,
illetve tevékenységeikben vegyen részt.

A Kongresszus a magyar nemzet irânti hûséges szeretet-
bôl kiindulva értékelte ki azokat a nyomôs kôriilményeket,
amelyek ma Magyarorszâgon uralkodnak. Tette ezt azért,
mert ez joga és kôtelessége is.

Magyarorszâgon nô a feszûltség, erôsôdik a bizonytalan-
sâg. A feszûltséget a kûlsô és belsô politikai erôkkel szembeni
tehetetlenség, a demokratikus intézmények hiânya, az 1979
6ta folyamatosan romlô életszinvonal, a reâlbérek évrôl év-
re érezhetô csôkkenése, a politikai helyzet megmerevedése,
az emberi jogok megsértése, a cenzûra egyre élesebb alkal-
mazâsa, az âllamilag monopolizâlt kulturâlis élet és a rend-
ôri tûlkapâsok tôrvényesîtése okozza. A bizonytalansâg a
gazdasâg megoldhatatlannak lâtszô problémâibôl, a nem-
zetkôzi helyzet kiszâmîthatatlansâgâbôl, a rezsim egykori
ônâltatô magabiztossâgânak megrendiilésébôl, a Kâdâr utâ-
ni idôktôl valô félelembôl ered.

A Kâdâr-korszak végén az orszâg krizisben van. Târsa-
dalma a 60-as évek ôta tudatosan kultivâlt kôzômbôsîtés

eredményeként apolitikus, nagyrészben atomizâlt, nélkû-
lôzi azokat az épîtô kôzôsségeket, amelyek az orszâg egész-
séges vérkeringését biztositanâk. Nemzeti ôntudat jogtudat
nélkûl vegetâl. A mai magyar târsadalom agonizâlô, remé-
nyét vesztett, tôrténelmi hivatâst nem ismerô, nem vâllalô,



ugyanakkor ônkizsâkmânyolô târsadalom. Nihilizmusa a
népesség tragikus csôkkenésében, élenjârô alkoholizmusban
és ôncsonkltô ôngyilkossâgokban tûkrôzôdik. A magyar târ
sadalom elôregedése az ezredfordulôn tragikussâ vâlik. A
nemzet eleme, a csalâd a mai vilâgban is meglepô iramban
bomiâsnak induit.

Az elnyomott, megalâzott, megtôrt, ônérzetét vesztett
magyar nép a magâratalâlâs keresését mindezek ellenére sem
vesztette el.

Erôteljes, magabiztos, kultûrâlt, politikai érettséget •bi-
zonyîtô hangok kôvetelik a nemzet tûlélését biztositô irâny
megjelôlését, kôvetését, mutatnak râ a hibâk feltârâsânak
orvoslâsânak szûkségességére.

A Kongresszus azonositja magât a magyarorszâgi demok-
ratikus ellenzék e tôrekvéseivel. Jôlesô egyetértéssel szemléli
azokat a megnyilvânulâsokat, amelyek a demokratizâlôdâs
végrehajtâsât, a sajtôszabadsâg érvényrejuttatâsât, a cenzûra
teljes felszâmolâsât, a vallâsszabadsâg megkbtôttségek nél-
kûli alkalmazâsât, a kôzôsségi kapcsolatok kialakitâsât, a
kultûra, tudomâny, oktatâs autonômiâjât, az âltalânos em-
beri jogok védelmét, a kisebbségi sorsban élô magyarok
nemzetiségi jogainak erôteljes képviseletét sûrgetik.

A Kongresszus ebben a szellemben kôveteli a ma Magyar-
orszâgon uralkodô, a nép bizalmâval meg nem erôsitett
rendszer hivatalosaitôl:

1. A magyar nép ônrendelkezési jogânak maradéktalan
érvényesîtését.

2. Az emberi jogok tiszteletben tartâsât, az érvényben levô
tôrvényeknek — a Helsinki Zârônyilatkozat elveit sértô vo-
natkozâsokban — môdositâsât, illetve érvénytelenîtését.

3. Sajtôszabadsâgot, a hivatalosan be nem vallott cenzûra
teljes eltôrlését, minden sajtôtermék szabad hozzâférhetô-
ségét.

4. Vallâsszabadsâgot. Szûnjék meg a keresztény bâzis-
kôzôsségekre és azok tagjaira nehezedô nyomâs, szûntessék
meg az Egyhâzûgyi Hivatalt, biztositsâk az egyhâzak teljes
fûggetlenségét és szabadsâgât.

5. A kisebbségi sorsban élô magyarok nemzetiségi jogai
nak hathatôs képviseletét, az ôntevékeny, segîtôkész kezde-
ményezések engedélyezését, tâmogatâsât, a kisebbségi ma-
gyarsâg problémâinak ôszinte feltârâsât és a megoldâsok
keresése érdekében azok nyilvânos megtârgyalâsânak lehetô-



ségét. Biztosîtsâk részûkre az egyetemes magyar nemzeti,
kulturâlis életben valô szabad részvételt.

6. A nemzeti mûlt târgyilagos megismerésének, ismerte-
tésének lehetôségét. Biztosîtsâk az ôntudatra ébresztést, ôn-
ismeretre nevelést célzô tôrekvések szabadsâgât, kôtetlen
nyiivânossâgât.

7. Legyen ismét pires betûs ûnnep mârcius 15.
8. Rehabilitâljâk Mindszenty Jôzsefet, Ravasz Lâszlôt és

Ordass Lajost.
9. Rehabilitâljâk a Magyar Forradalom hivatalos kor-

mânyânak jogellenesen birôsâg elé âllitott és kivégzett mi-
niszterelnôkét, Nagy Imrét és mindazokat, akiket a szabad-
sâgharccal kapcsolatos politikai tevékenykedésûkért vagy a
tôrvénytelen âllamrend és az azt tâmogatô szovjet katonai
egységek elleni fegyveres felkelésûkért îtéltek el, azaz végez-
tek ki.

10. Nagy Imre, Maléter Pâl, Gimes Miklôs és a tôbbi,
1956 utân kivégzett mârtîr fôldi maradvânyait tegyék hozzâ-
férhetôvé a csalâdtagok részére és biztosîtsâk szâmukra sze-
retteik végsô nyugalomra helyezését.

11. Âllîtsâk vissza az egyetemek, a Magyar Tudomânyos
Akadémia autonômiâjât, biztosîtsâk az elemi, kôzép- és
felsôfokû oktatâs egykori minôségének és szakszerûségének
visszaâllîtâsât, szûntessék meg a magyar nemzeti mûlt isko-
lâkban és tankônyvekben tôrténô meghamisîtâsât, megcson-
kîtâsât. Tegyék lehetôvé a megszûntetett nagy mûltû egy-
hâzi tanintézetek mûkôdését.

12. A magyar nép életszînvonalânak biztosîtâsâra, a ma
gyar gazdasâg versenyképességének megalapozâsâra, a ter-
melékenység szûkségszerû emelésére vonatkozô reformjavas-
latokat széleskôrû, nyîlt târsadalmi vita és demokratikus el-
jârâsok âltal garantâlt dôntések alapjân valôsîtsâk meg. A
gazdasâgi reform tovâbbi elôfeltételét, a politikai rendszer
érdembeni, szintén nyîlt, demokratikusan jôvâhagyott reform-
jât hajtsâk végre.

13. Az egyre nôvekvô, idôsekbôl, elesettekbôl, kisemmi-
zettekbôl âllô, az orszâg lakossâgânak 20-30 %-ât kitevô sze-
gény réteg problémâit vegyék figyelembe, azok okait târjâk
fel és foganatosîtsanak olyan intézkedéseket, amelyek a prob-
lémâk megoldâsâhoz vezetnek.

14. A Bôs-Nagymaros kôzotti vîzlépcsô épîtését szûntes
sék meg. Vegyék figyelembe a Magyar Tudomânyos Aka-



démia elnôkségének ebben az ûgyben 1983 decemberében
hozott âllâsfoglalâsât és a tôbb ezer magyar âllampolgâr al
lai alâîrt s a XIII. Pârtkongresszushoz eljuttatott kérelmet.

A Kongresszus megâllapltotta, hog^y a budapesti rezsim
az elmûlt években fokozta a Nyugaton élô magyarsâg szer-
vezetének polarizâlâsâra, sajât céljainak szolgâlatâba âllî-
tâsâra irânyulô tevékenységét. A szabadsâgharc utâni magyar
târsadalom kôzômbôsîtését célzô taktika alkalmazâsâval kl-

vânja a nyugati magyarsâgot politikailag apatikussâ tenni.
E tôrekvések célja a nyugati magyarsâggal vagy legalâbbis
annak egy részével kôtendô konszenzus. Ezt a hallgatôlagos
"megegyezést" ugyanûgy a teljes kapitulâciô tényére kîvânja
épiteni, mint telle azl a 60-as-70-es évek magyar lârsadalmâ-
val megkôlôll konszenzus eseiében. Jôzan, lârgyilagos, a
szabadsâg, fiiggellenség, demokrâcia elvei mellell elkôiele-
zell csoporiok felismerlék, hogy az a "lôrlénelmi konszenzus",
amely Magyarorszâgon lélrejôii, hazûgsâgon alapull és an
nak felmondâsa nélkûl a magyar târsadalom nem lud lovâbb
lépni a fejlôdése ûljân. A Kongresszus az ollhoni lapaszia-
lalok alapjân elîlél minden olyan levékenységei, âllâsfog-
lalâsl, amely a rendszerrel kiegyezési keres.

A Kongresszus aggôdô figyelemmel klséri a magyaror-
szâgi kormânynak azokal a tôrekvéseit, amelyek az Egyesûll
Allamokban mûkôdô testvérsegîtô egyesûleiek anyagi, er-
kôlcsi és lârsadalmi lôkéjének a rendszer szolgâlatâba âllî-
tâsâra irânyulnak. A William Penn Association esetében
ezeknek a tôrekvéseknek egyik példâja a jôvô évben esedé-
kes 100. évfordulôra tervezett ûnnepségek kisajâtitâsa. Ez a
kifînomult môdszereket alkalmazô, emberi gyôngeségeket
kihasznâlô akciô céljâban és kôvetkezményeiben messze tûl-
haladja a William Penn Association kereteit. A Kongresszus
ismételten emlékezteti a Nyugaton mûkôdô magyar intéz-
mények, egyhâzak, egyesûleiek vezetôit és tagjait a Magyar
orszâgon hatalmat gyakorlô hivatalosakkal valô kapcsolatok
veszélyeire, azok politikai és erkôlcsi kôvetkezményeire és
kéri ôket, hogy utasîtsanak vissza minden olyan kôzeledést,
amely a nyugati magyarsâg semlegesltésére, tâmogatâsânak
megnyerésére irânyul és az egyoldalû "kiegyezés" megterem-
tését szolgâlja.



A Kongresszus ôrômmel ûdvôzli a Nyugaton élô magyar-
sâg kôzépnemzedékének az egyetemes magyar érdekek kép-
viseletében vâllalt felelôsségét és a szabad magyarsâg szer-
vezeteinek vezetésébe valô bekapcsolôdâsât.

A Kongresszus azonositja magât a magyar nemzeti kisebb-
ségek érdekképviseleti szerveinek hatârozataival.

Cleveland, 1985 december 1.
A kiadmâny hiteléûl:

Dr. Nddas Jdnos
a Szabadvildgz Magyarok IV. Vildgkongresszusdnak elnôke
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A MEGJELENTEK NEVSORA
A névsor nem teljes! Sajnos, tôbben kimaradtak. A nagy Clevelandiek lakôhelyét

mellôztûk', mdsokét ù, ha pontosan megdllapitani nem tudtuk.

Aba B. Titus

Abelovszky Attila
Worthington, OH

Abelovszky Arpâd
Worthington, OH

Abelovszky Arpâdné
Worthington, OH

Agg Istvân

Chicago, IL
Altmann Edéné

Altorjay Sândor
Falls Church, VA

Altorjay Sândorné
Falls Church, VA

Amhrus Gyôrgy
Amhrus Gyôrgyné
ifj. Amhrus Gyôrgy
Amhrus Sari

Ament Albert

Ament Alhertné

Ament Angela
id Ament Antal

id. Ament Antalné

ifj. Ament Antal
ifj. Ament Antalné
Amerson Vincze Zsuzsanna

Columhus, OH

Andahâzy Géza
Andrékovics Péter

Toronto, Kanada

Adâm Jânos
dr. Ârvay Krisztina

Bakos Ildikô

BakosJânos
Baky Gyulâné

St. Catherines, Kanada
Balogh Flemér
Balogh Flemérné
Balogh Sândor

Greenhush, NY

Batâry Lajosné
dr. Batizy Gusztâv

Akron, OH

dr. Batizy Gusztâvné
Akron, OH

Bauer Vilmos

Bauer Vilmosné

Bârâny Fndre
Flyria, OH

Bârâny Istvân
Bârtfay Artûr

Columhus, OH

Bedy Balâzs
Bene Gahriella

Boston, MA
Beniczky Âdâm
Beniczky Adâmné
Beodray Ferenc
Beodray Ferencné
nt. Bernhardt Béla

Berta Lâszlô

Berta Lâszlôné

nt. Bertalan Imre

Rockville, MD
nt. Bertalan Imréné

Rockville. MD



dr. Bertyjôzsef
Akron, OH

dr. Bérczjenôné
Cincinnati, OH

B. Fôldvâry Margit
Buffalo, NY

Binder Emôke

Binder Ferencné

dr. Biringer Pâl
Toronto, Kanada

Bîrô Zoltân

Birô Zoltânné

Bodnâr A. Lajosné
Bodnâr Gâbor

Garfield, NJ
Bodnâr Lajos
Bodnâr Lajosné
Bodnâr Mâria
dr. Bognâr Béla

Dayton, OH
dr. Bognâr Rudolf
dr. Bognâr Rudolfné
Boissenin Ilona

Annandale, VA
Boissenin William

Annandale, VA
Boldozsâr Matild

New York, NY
ft. Bolvâry Pâl

Pittsburgh, PA
Bondor Istvân

dr. Bonutti Karl

dr. Bonutti Karlné

Borbâs Kâroly
Toronto, Kanada

Borbâs Kârolyné
Toronto, Kanada

Boyd Bowman Péter

Buffalo, NY
dr. Boytâr Sândor

Niagara Falls, NY

dr. Boytâr Sândomé
Niagara Falls, NY

vitéz Bôcsay Zoltân
vitéz Bôcsay Zoltânné
ft. Bôday Jenô, S.J.

Montréal, Kanada
Bôja Ervin
Bôja Ervinné
Bôja Krisztina
Bôka Bemhard

Greensboro, NC
Bôka Gyôrgyné

Greensboro, NC
Bôka Sandy

Greensboro, NC
Bôjtôs Lâszlô
Bôjtôs Lâszlôné
Bôrôcz Jânos

Thalvil, Svâjc
Bôszôrményi Zoltân

Toronto, Kanada
Burgyân Aladâr
Burgyân Aladârné
Buza Gyôrgy
Buza Gyôrgyné
Buzogâny Jôzsef
Buzogâny Jôzsefné

C

Cathry Emîlia
Celeste Frank

Celeste Frankné

dr. Châszâr Ede

Indiana, PA
dr. Châszâr Edéné

Indiana, PA

Csatâry Gyôrgy
Csatâry Gyôrgyné
dr. Csatâry Lâszlô

Alexandria, VA



Csâk Attila

Calgary, Kanada
Csâk Attilâné

Calgary, Kanada
Csermelyné Szendi Ildikô

Toronto, Kanada
Csiajutka
Csia Pâl

Csia Pâlné

Csiszâr Csilla

Csiszâr Istvân

Csiszâr Istvânné

Csorba Béla

Csorba Péter

Csôkajenô
Boston, MA

Csôkajenôné
Boston, MA

Czemy Radvânyi Béatrice
Stockholm, Svédorszâg

Czillich Dezsô

Czillich Dezsôné

dr. Dabas Rezsô

Deux Montagnes, Kanada
D'Andrey Gabriella

Silver Springs, MD
Darôczy Jôzsef
Darôczyjôzsefné
Darôczy Péter
Darôczy Zsuzsanna
Darvasi Lâszlô

Dâniel Frigyes
Dâniel Frigyesné
Dâvid Gyula
Dâvid Gyulâné
vitéz Deâk Lajosné
dr. Debreczeni Jôzsef
dr. Debreczeni Jôzsefné

Debreczeni Sonja
dr. Deme Kârolyné

dr. DemecsD. Dezsô

Pine Bluff, AR

ft. Dengl Miklôs, O.F.M.
Youngstown, OH

vitéz Detre Gyula
Montréal, Kanada

vitéz Detre Gyulâné
Montréal, Kanada

dr. Déry Béla
dr. Déry Bélâné
Dienes Ferenc

Dienes Imre

Dienes Imréné

Dienes Istvân

dr. Domjân Ferencné
St. Louis, MO

Domjân Zoltânné
Domonkos Judit

Youngstown, OH
Domonkos Katalin

Canfield, OH
Domonkos Kati

Youngstown, OH
dr. Domonkos Lâszlô

Youngstown, OH
dr. Domonkos Lâszlôné

Youngstown, OH
Domonkos Piroska

Canfield, OH
Dôra Endre

Dôra Endréné

dr. Dômôsi Dezsô

Princeton, NJ
Dômôtôrffy Zsolt
Dômôtôrffy Zsoltné
Dreisziger Ferencné
Drescher Lajos
Drescher Lajosné
Dudâs Csilla

Tucson, AZ



Dudâs Lâszlô

Tucson, AZ

Dudâs Lâszlôné

Tucson, AZ
Dunai Âkos

Boardman, OH

Eiler Andrâs

Waukasha, WI
Eiler Andrâsné

Waukasha, WI
nt. Endrei Ferenc

nt. Endrei Ferencné

Erdey Sândor
Mûnchen, Németorszâg

Erdey Sândorné
Mûnchen, Németorszâg

dr. Eszterhâs Istvân

Egeto Tibor

Newcastle, Pa
Égetô Tibomé

Newcastle, PA

Fabricius Erzsébet

Koppenhâga, Dânia
Fabricius Gâbor

Tokyo, Japân
id. Falk Viktor

vitéz Falk Viktor

vitéz Falk Viktorné

Farkas Péter

Farkas Tamâs

Farkas Zsuzsanna

Fazakas Ferenc

Mt. View, CA
Feketejûlia

San Francisco, CA
Felméri Lajos

Fényes Mâna
Los Angeles, CA

id. Fides Arpâd
RasTanura, Szaud-Arab

ifj.Fides Arpâd
RasTanura, Szaud-A.

dr. Fiedler Kâlmân

Chicago, IL
Flôriân Tibor

New Milford, CT
Flôriân Tibomé

New Milford, CT
Fodor Rezsô

Fôldesi Lâszlô

dr. Freimann Ferencné

ifj. Freimann Ferenc
ifj. Freimann Ferenc
Fricke Âdâm
Fricke Eszter

dr. Fûry Lajos
Osprey, FL

ft. Fûzérjuliân, O.F.M.
Détroit, MI

Galântay Charlita
Allentown, NJ

Galânthayjôzsef
New York, NY

dr. Gâl Imre

New York, NY
dr. Gâl Imréné

New York, NY
dr. Gâl Tamâs

Bay Village, OH
dr. Gâspâr Bâlint

Akron, OH
ft. Gâspâr Mârton

Windsor, Kanada
Gegenheimer Éva

Columbus, OH



Gegenheimer Mike
Columbus, OH

Gereben Istvân

Washington, DC
Gerébi Jânos
Gerébi Jânosné
Goncz Lajos

North Hollywood, CA
Gorgey Tivadar

Ajax, Kanada
Gorgey Tivadamé

Ajax, Kanada
Grâber Istvân

Grandjeanjôzsef
Grisanti Bruno

Grisantiné Somogyi Ildikô
Gulden Gyôrgy
Guldenjulika
dr. Gutay Lâszlô

West Lafayette, IN
dr. Gutay Lâszlôné

West Lafayette, IN
dr. Gutay-Varga Ildikô
dr. Gyallay-Pap Domokos

Toronto, Kanada
Gyimesi Gyula

Scarborough, Kanada
Gyimesy Kâsâs Emô

New York, NY
Gyôrik Ilona

Berkeley Springs, WV
nt. Gyôry Ârpâd

Port Charlotte, FL

Hajnal Lâszlô Gâbor
Mûnchen, Németorszâg

Halâsz Lâszlô

Halâszi Ildikô

Grand Rapids, MI
Halâszi Lâszlô

Livonia, MI

Halâszi Lâszlôné

Livonia, MI

ifj. Halâszi Lâszlô
E. Aurora, NY

Hall Blanka

New Jersey

Halmay Tihamérné
dr. Halmos Milân

Youngstown, OH
Halmosy Rudolf
Hampel Oszkâr
Hampelné Tallôs Katalin
dr. vitéz Haraszthy Miklôs

Solon, OH
dr. vitéz Haraszthy Miklôsné

Kapossy Kati
Solon, OH

Hâtfalvi Emil

Laurel, MD
Hâtfalvi Emilné

Laurel, MD

Hegedûs Gyôrgy
Renfrew, PA

Hegedûs Gyôrgyné
Renfrew, PA

Herczeg Csaba
Hamilton, Kanada

Herczegh Kâroly
Hamilton, Kanada

Herczegh Kârolyné
Hamilton, Kanada

HervayJudit
Hézsely Csaba

Ottawa, Kanada
Hézsely Ferenc

Calgary, Kanada
Hézsely Ferencné

Calgary, Kanada
ft. Hites Kristôf, O.S.B.

Portola Valley, CA
Hokky Kâroly
Hokky Krisztina



Horvâth Erika

Horvâth Ferenc

Horvâth Ferencné

Horvâth Imre

St. Charles, MO
Horvâth Imréné

St. Charles, MO
Horvâth Jânosné

Blasdell, NY
Horvâth Lajos

Toms River, NJ
Horvâth Lajosné

Toms River, NJ
Horvâth Lâszlô

Summit, NJ
Horvâth Lâszlô

Horvâth Lâszlôné

Horvâth Mârk

Horvâth Viki

Blasdell, NY
Hôka Mihâly

New York, NY
dr. Hudra Lâszlô

Peoria, IL
dr. Hudra Lâszlôné

Peoria, IL

Ipolyi Eszter,
Houston, TX

dr. Ipolyi X. Ferenc
Houston, TX

ft. dr. Irânyi Lâszlô, Sch. P
Washington, DC

dr. Jajczay Frigyes
Edmonton, Kanada

Jolsvay Viktorné
Youngstown, OH

Jôkay-Ihâsz Kâroly
Champaigne, IL

Jôkay-Ihâsz Kinga
Champaigne, IL

Jôkay-Ihâsz Lajos
Niles, IL

Jônâk Ernô
Jônâs Jânos

Meadows of Dan, VA

nt. Juhâsz Shepherd Ferenc

Kabdebô Ferenc

Kabdebô Ferencné

Karsay Elek
Buffalo, NY

Karsay Elekné
Buffalo, NY

Kâkonyi Kâroly
Kâkonyi Kârolyné
ft. Kârpi Ferenc
Kâvâssyjôzsefné
Kelety Emese

New York, NY
Kemenes Emô

Philadelphia, PA
Kemenes Emôné

Philadelphia, PA
Kemenes Istvân

Philadelphia, PA
Kemenes Mâtyâs

Erlanger, KY
Kende Gâbor

Toronto, Kanada
Kende Gâborné

Toronto, Kanada
Kennedy Tamâs

Calgary, Kanada
Keresztesy Mârk
Keresztesy Mihâly
Kerezsy Agnes

New York, NY
Kernâcs Sândor

Crofton, MD



Kernâcs Sândomé

Crofton, MD

Keviczky Kâlmân
Jackson Hts, NY

Keviczky Kâlmânné
Jackson Hts, NY

Keviczky Sândor
Kimnach Gergely
Kincses Hohn Mâria

Kirâly Kâroly
Kirâly Kârolyné
Kirchmayer Istvân

Forest Hills, NY
ft. Kiss Barnabâs, O.P.M.

Youngstown, OH
Kiss Jânos
Kissjânosné
nt. Kiss Pal

nt. Kiss Pâlné

Klingajôzsef
Klinga Jôzsefné
Kocsondy Zoltân

Grand Rapids, MI
Kocsondy Zoltânné

Grand Rapids, MI
dr. Koe-Krompecher Lâszlô

Columbus, OH
dr. Koe-Krompecher Lâsz-

lôné Gundel Erzsébet
Columbus, OH

Kolozsy Sândor
Sydney, Ausztrâlia

Kondor Jôzsef
Kondor Jôzsefné
dr. Kondray Gergely
dr. Kondray Gergelyné
Koppâny Antal

Philadelphia, PA
Korôdy Melinda
Korsôs Lâszlô

Montréal, Kanada

Korsôs Lâszlôné

Montréal, Kanada

Kossânyi Attila
Kossânyi Miklôs
Kossânyi Miklôsné
dr. Kostya Sândor

Toronto, Kanada
dr. Kosztolnyik Zoltân

Bryan, TX
Kovâcs Andréa

dr. Kovâcs Ferenc

dr. Kovâcs Ferencné

Kovâcs Ilona

Kovâcs Ivân

Kovâcs Ivânné

dr. Kovâcs Kâroly
dr. Kovâcs Kârolyné

Kovâcs Melinda

Kovâcs Miklôs

Philadelphia, PA
Kovâcs Paula

Kovâcs Péter

Kovâcs Péterné

Kovâcs Zsuzsa

dr. Kovâcs-Szûcs Maca

New York, NY

Kovârczy Erzsébet
Stockholm, Svédorszâg

Kovârczy Istvân
Malmô, Svédorszâg

Kozma Olga
Kovâts Béla

Kovâts Bélâné

Kovâts Péter

Kozma Olga
New York, NY

Kozmon Gyôrgy
Kozmon Gyôrgryné
ifj. Kozmon Gyôrgy
Kozmon Lâszlô

Kônnyii Lâszlô
St. Louis, MO



Kônnyu Lâszlôné
St. Louis, MO

Kôrmôczy Zoltân
Kôrôsmezey Sândor
McKeesport, PA

Krâlik Gyôrgy
Kristôffy Ivân

Concord, MA
Kristôffy Ivânné

Concord, MA
dr. Kulcsâr Ferenc

Portsmouth, OH
dr. Kulcsâr Ferencné

Portsmouth, OH
dr. Kun-Szabô Istvânné

E. Millstone, NJ
vitéz Kun-Szabô Istvân

E. Millstone, NJ
Kûr Csaba

Warren, OH
Kûr Csabâné

Warren, OH

Lacza Barna

Lacza Barnâné

Lagler Lajos
Edmonton, Kanada

Legeza Tamâs
Leidli Jânos

Novelty, OH
dr. Lelbach Antal

dr. Lelbach Antalné

dr. Lengyel Alfonz
Bryn Mawr, PA

dr. Lengyel Alfonzné
Bryn Mawr, PA

Leszkô Gyôrgy
Leszkô Pâl

Leszkô Pâlné

Lénârd Lâszlô

ft. Ligeti Angélus, O.F.M.
Youngstown, OH

dr. Lind Andrâs

dr. LindAndrâsné

Lind Sonja
Linka Lâszlô

Linka Lâszlô

Newbury, OH
Linka Lâszlôné

Newbury, OH
Loiczly Mârta
Lovagi Tibor
Lôte Lajos

Rochester, NY
Lôte Lajosné

Rochester, NY
dr. Luczek Istvân

dr. Ludânyi Andrâs
Ada, OH

dr. Ludânyiné NâdasJulia
Ada, OH

Lukâcs Lâszlô

Dearbom Hts, MI
Lukâcs Lâszlôné

Dearbom Hts, MI
Lux Andrâs

Lux Andrâsné

Lux Artûr

Machânné Bîrô Anna

Philadelphia, PA
Madzsar Gyôrgyné
Magas Istvân

Calgary, Kanada
Magas Istvânné

Calgary, Kanada
Magyarôdy Szabolcs

Hamilton, Kanada
Magyarôdy Szabolcsné



Hamilton, Kanada
Magyarôdy Sylvia

Hamilton, Kanada
Magyary Csilla
Makk Éva

Honolulu, HI

Makk Imre

Honolulu, HI
Makovits Viktor

Makovits Viktomé

dr. Mattyasovszky-Zsol
nay Miklôs
Ottawa, Kanada

Mârton Lâszlô

Singer, WI
Mârton Lâszlôné

Singer, WI
Mâtéfyjenôné

Knoxville, TN

Mâtrai Géza

Toronto, Kanada
dr. Mester Fiore

Toronto, Kanada
Mészâros Kriszta

dr. Mészâros Magda
Mészâros Zsôka

nt. dr. Mihâly Ferenc
Toronto, Kanada

Mihôk Albertné

dr. Mikehâzy Istvân
dr. Mindel Herbert

Perth Amboy, NJ
dr. Mitnyân Lâszlô

Montréal, Kanada
dr. Mitnyân Lâszlôné

Montréal, Kanada
dr. Mogyordy Pâl
dr. Mogyordy Pâlné
Mogyordy Péter
Molnâr Jânos
Molnâr Jenô
dr. Molnâr Zsigmond

dr. Molnâr Zsigmondné
Moore Rôbert

Moore Tamâs

Môzsi Ferenc

Chicago, IL
Môzsi Ferencné

Chicago, IL
Môzsi Istvânné

Mrâzik Erika

Murânyi Albert
Murânyi Albertné
Mûller Rôbert

Nagy Ernô
Franciaorszâg

Nagy Gyôrgy
Ontario, Kanada

Nagy Gyôrgyné
Ontario, Kanada

dr. Nagy Gyôrgy
Toronto, Kanada

Nagy Kozma Ottô
Nagy Lajos Imre

Farmington Hill, MI
Nagy Lajos Imréné

Farmington Hill, MI
Nagy Magda

Honeoye Falls, NY
Nagy Melinda

Farmington Hills, MI
Nagy Sândorné

Honeoye Falls, NY
dr. Nâdas Gyula
dr. Nâdas Gyulâné
Nâdas Gyula

Chicago, IL
Nâdas Gyulâné

Chicago, IL
dr. Nâdas Jânos
Nâdas Krisztina

dr. Nâdas Rôzsa



dr. Nâvori Kornél

Grosse Ile, MI
Nemes Erzsébet

Nemesjânos
vitéz Nemes Nagy Kâlmân

Hamilton, Kanada
Nemeslaki Béla

Nemeslaki Bélâné

Neszlényi Judit
Pasadena, CA

Neuwirth Lâszlôné

Négyesy Irén

Smithville, OH
Németh Erzsébet

Németh Gyula
Yonkers, NY

Németh Gyulâné
Yonkers, NY

dr. Némethyné Kesseru Judit
Ithaca, NY

Nikolits Miksa

Johannesburg, S. Afrika
Noël Péter

Edmonton, Kanada
dr. Novotnyjohn

Nyârâdy Elemér
Bolton, CT

Nyerges Sândor
Nyeste Istvân

N. Brunswick, NJ
ft. dr. Nyestejânos
Nyilas Ivânné
Nyilas Kâroly

Monroevllle, PA
Nyilas Kârolyné

Monroeville, PA

dr. Orbân Istvân

Olâh Lâszlôné

dr. vitéz Ormayjôzsef
Toronto, Kanada

dr. vitéz Ormayjôzsefné
Toronto, Kanada

ft. OrleyS. Richard
Orsolyajôzsef

Norfolk, VA
OsvâthJudit
Oszlânyi Rôbertné

Ôszényi Kâroly
Ôszényi Kârolyné
Oszényi Sylvia

Pajor Jôzsef
North Bergen, NJ

dr. Palasicsjânos
dr. Palasicsjânosné
Panajoth Zoltân
Panajoth Zoltânné
Patay Anci
Patay Kâroly
Patkôs Katalin

New York, NY

Pâsztor Antal

Pâsztor Lâszlô

Pittsburgh, PA
Peller Andréa

Peller Miklôs

Pellerné Falk Ildikô

Pelsôci Willibald

Pelsôci Willibaldné

dr. Pereszlényi Emôné
Perk Ralph
Pevecjânos

Brunswick, OH

Pevec Jânosné
Brunswick, OH

Pék Margô
New York, NY



Phillipson Herczegh Zsuzsa
Hamilton, OH

ft. dr. Pilla Antony
Pintér Antal

Columbus, OH

Pintémé dr.Pereszlényi Mârta
Columbus, OH

Pirchner Hermann

Pirchner Hermanné

Pluhâr Rôzsa

Edison, NJ

dr. Pulvâri Kâroly
Washington, DC

dr. Radânyi Oszkâr
Radvânyi Irén

Stockholm, Svédorszâg
Rajnay Istvân
Rajnay Zoltân
Rajnay Zoltânné
dr. Relie Attila

Columbus, OH

vitéz Relie Ferenc

Columbus, OH

vitéz Relie Ferencné

Columbus, OH

Rédey Gyôrgy
Englewood, NJ

Répâs Mihâly
Chesterland, OH

Rossi Istvân

Pittsburgh, PA
Rossi Istvânné

Pittsburgh, PA
Roth Hella

Montréal, Kanada
Roth Istvân

Montréal, Kanada
Rôzsa Lâszlô

Rôzsa Lâszlôné

Rôzsahegyi Pâl

Rôzsahegyi Pâmé
Rôzsahegyi Rôzsa
Ruttkay Arnold

Sydney, Ausztrâlia
Ruttkay Arnoldné

Sydney, Ausztrâlia

Saâry Eva

Lugano, Svâjc
Salla Karen

Sass Mârton

Chicago, IL
Sass Mârtonné

Chicago, IL
Sândor Andrâs

Somerset, NJ
Sândor Géza

Kanada

Sândor Gyôngyvér
Woodbridge, NJ

Seda Krisztina

Shrader-fivérek

Grosse Pointe, MI
dr. Shrader Istvân

Grosse Pointe, MI
dr. Shrader Istvânné

Grosse Pointe, MI
dr. Simkô Aladâr

Dearborn, MI
dr. Simkô Aladârné

Dearborn, MI
Simonek Jôzsef
Simonek Jôzsefné
ifj. Simonek Jôzsef
Simonek Marika

Sinka Jimy
Kanada

Sirchich Lâszlôné

dr. Solymos Mâria
dr. Somogyi Ferenc
dr. Somogyiné Varga Sarolta



Somogyi F. Lél
Chardon, OH

Somogyiné Ambrus Frzsébet
Chardon, OH

Somogyi Mâria
Somogyi Stein Marianne
Soôsjôzsef

Baltimore, MD
dr. Sprucb Rezsô

Danville, IL
dr. Sprucb Rezsôné

Danville, IL
Stiassny Péter
Stirling Gyôrgy

Falls Cburcb, VA
Strifler Teréz

Sûkôsd Csaba

Szabadkai Sândor

Szabolcs Lâszlô

Szabolcs Lâszlôné

id.Szabolcs Lâszlôné
Szabolcs Levente

Szabolcsné TôtbJutka
Szabô Jôzsef

Pittsburgb, PA
dr. Szabô Kâroly

Oakland, CA
dr. Szabô Kârolyné Magda

Oakland, CA
vitéz Szabô Zoltân

vitéz Szabô Zoltânné

Szakâllas Lâszlô

Szalay Margit
Szappanos Gyôrgy
Szappanos Istvân
Szappanosné Petres Zsuzsa
Szathmâry Kamillô

Knoxville, TN
Szathmâry Kamillôné

Knoxville, TN

dr. Szathmâry Lajos
Chicago, IL

Szegedi Dénes
Trenton, NJ

Szegedi Dénesné
Trenton, NJ

Szendrey Lâszlô
dr. Szendrey Tamâs

Erie, PA
dr. Szendrey Tamâsné

Erie, PA
dr. Szent-Ivânyi Gâbor

Bethesda, MD

dr. Szent-Ivânyi Gâborné
Betbesda, MD

Szent Kirâlyi Gyôrgy
Szent Kirâlyi Jânos
Szent Kirâlyi Jânosné
Szentkirâlyi Miklôs
Szentkirâlyi Pâl
dr. Szentmiklôsy Éles Géza
vitéz Szentpétery Lâszlô
dr. Szép Gâspâr

Cuyaboga Falls, OH
dr. Szépné dr.Harsânyi Mârta

Cuyaboga Falls, OH
dr. Szilârd Mârio

Milltown, NJ
Szoboszlay Istvân

Pittsburgb, PA
Szoboszlay Istvânné

Pittsburgb, PA
dr. Szôczy Arpâd

Toronto, Kanada
Sztrakovits Dezsôné

Détroit, MI
S ztrakovits-nôvérek

Détroit, MI

nt. Szûcs Jânos
Milwaukee, WI



Tabajânos
Fairfax, VA

TabaJânosné
Fairfax, VA

Tapolyai Emôke
dr. Tapolyai Mihâly
dr. Tapolyai Mihâlyné
T arcsay Eva
T amôy Éva

Opeenston, Kanada
dr. Tasnâdy Kovâcs Gyôrgy
Tasnâdy Kovâcs Gyôrgyné
dr. Taubinger Istvân

Sao Paulo, Brazil
Tâbor Andrâs

Tâbor Andrâsné

Tâbor Istvân

Tâborosi Eva

Pompey, NY
Tâborosi Jânos

Pompey, NY
T âborosi Jânosné

Pompey, NY
ifj. Tâborosi Jânos

Pompey, NY
Tâlas Emô

Stockholm, Svédorszâg
Tâlas Ernôné

Stockholm, Svédorszâg
dr. Tâpay Miklôs

Cincinnati, OH
T. Dombrâdy Dora
Teller Imre

Teller Imréné

Teller Katalin

Thumer Béla

Thumer Bélâné

Tiefenbeck Mâria

Toronto, Kanada
Tiefenbeck Zsuzsanna

Toronto, Kanada

dr. Tihanyi Sândor
Tollas Tibor

Mûnchen, Németorszâg
dr. Tomaschek Lâszlô

dr. Tomaschek Lâszlôné

Torday Egon
Clearwater, EL

Torday Egonné
Clearwater, EL

Tôth Andrâs

Tôth Istvân

Tôth Tamâs

dr. TôrôkJ. Zoltân
Atlanta, GA

Tôrzsôk Sândor

Sydney, Ausztrâlia
Tôrzsôk Sândorné

Sydney, Ausztrâlia
vitéz Trombitâs Istvân

vitéz Trombitâs Istvânné

dr. Tuba Istvân

Pttsburgh, PA
dr. Tuba Istvânné

Pittsburgh, PA
Tuttle Jânosné

Kinderhook, NY

Ûjlaki Denise

tiregdy-Nagy Lâszlôné
Ûrmôs Antal

Woodstock, Kanada

Urmôs Antalné

Woodstock, Kanada

Vajthay Istvân
New Brunswick, NJ

dr. Vareska Gyôrgy
Varga Sândor



Varga Sândorné

Vargha Zoltân
Vargha Zoltânné
Vass Albert

Vass Endre

Vass Endréné

Vasvâri Zoltân

Gaidîeld, NJ
Veres Gusztâv

Olean, NY
Veres Ilona

Buffalo, NY
Veres Jôzsef

Toledo, OH
Veres Ronald

Charleston, WV
Veres Ronaldné

Charleston, WV
dr. Veress Ferenc

New York, NY
dr. Veress Ferencné

New York, NY
Veress Kâzmérné

Végh Daniel
Végh Dânielné
Végh Katalin

Ausztrâlia

Vicziân Zsuzsanna
New York, NY

Vida Ferencné

Vîgh Jôzsef
Vîgh Jôzsefné
dr. Vîgh Sândor

Ontario, Kanada
Vîgh Zsolt

Woodhridge, NJ
Virâgh Lâszlô
Virâgh Lâszlôné
Virâgh Zsuzsanna

Vitânyi Lajos
ft. Vitéz Baân, O.F.M.

Youngstown, OH
Vizsolyi Âgnes
dr. Vizsolyi Dâniel
dr. Vizsolyi Dânielné
Vizsolyi Zsuzsanna
Volosin Lenke

Vôrôsvâry Istvân
Toronto, Kanada

Vôrôsvâry Istvânné
Toronto, Kanada

VudyJôzsef

Waczovszky Tihor
Waczovszky Tihomé
Walter Istvân

Toronto, Kanada
W.Bôszôrményi Klâra

Buffalo, NY
dr. Wiktorin Frvinné

dr. Wimmer Kâroly

Zâhony A. Jôzsef
Zâhony A. Jôzsefné
Zâhony-Clementis Botond
Zolcsâk Istvân

Sao Paulo, Brazil
Zôldi Ferenc

Zôldi Ferencné

Zsula Lajos
Zsula Lajosné
ifj. Zsula Lajos
Zsula Marika



A CLEVELANDI SZABADEGYETEM

AZ 1986. EVI TAVASZI ELOADASSOROZAT

Aprilis 4:
Megnyitôt mond és a 41. évfordulô alkalmâbôl megem-

lékezik Magyarorszâg szovjet megszâllâsârôl: Nddas Jdnos dr.
Imât mond: t. Baldssy Géza szerpap.
Autôval Alaszkdba. Burgydn Aladdr elôadâsa vetîtett

képekkel. Az elôadâst bevezeti Féja Ferenc. Hâziasszony:
Burgydn Aladdrné.

Âprilis 11:
Budavdr visszavétele. Megemlékezés 300. évfordulôjârôl.

Elôadô: Somogyi Ferenc dr. Az elôadâst bevezeti vitéz Falk
Viktor. Buzdné Ormai Ildikô "Fohâszkodâs" cimû szerze-

ményét, majd régi kuruc dalokat énekel Gyôriné Mezô Margit
zongorakîséretével. Alkalmi kôlteményeket ad elô: dr. Bogndmé
Gosztonyi Mdrta. Kodâly Zoltân "Te Deum" cîmû mûvét
bemutatja Varga Sdndor. Hâziasszony: dr. Somogyi Ferencnê.

Aprilis 18:
Erdélyi est az Erdélyi Vilâgszôvetség clevelandi nôi szer-

vezetének rendezésében. Az elôadâst bevezeti: T. Dombrddy
Dôra. Unnepi megemlékezés Mdrton Àronrôl, Erdély pûspô-
kérôl. Ft. Siklôdi Sdndor elôadâsa. P.Ldszlô Mdrta kôltemé-

nyeibôl ad elô. Nt.Kiss Pdl Mihdly hazafias dalokat énekel
Gyôriné Mezô Margit zongorakîséretével. Jdlics Miklôs székely
balladâkat ad elô. Tihanyi Sdndor dr. székely dalokat jâtszik
zongorân. Székely himnusz. Hâziasszonyok: Alapi Endréné ês
dr. Pereszlényi Ernôné.

Aprilis 23:
A mi virdgos kertûnk. A nyugat-clevelandi Magyar Iskola

kitûnô nôvendékei mutatkoznak be szavalatokkal, ének- és
zeneszâmokkal. Az estet rendezi és bevezetôt mond Bogdrdy
Imre, az iskola igazgatôja. Kôzremûkôdnek:
Dolesch Lad, Dômôtôrffy Éva, Katinka, Tamâs, Friche
Zsuzsika, Gdl Tamâs, Gereg Mihâly, Erzsi, Juhdsz Jânos,
Makovits Yvette, Révy Gâbor, Rita, Peller Kati, Szabolcs
Andréa, Krisztina, Végh Kati, Lipovecz Zsuzsa. Vendég-



szereplô Gdspdr Andréa (hegedû). Hâziasszonyok; Bogârdy
Imréné és Dômôtdrffy Zsoltné.

Mdjus 2 :
Az 1956-os események jelentôsége szdmunkra. Az elôadâst

bevezeti Vizsolyi Zsuzsanna. Kôzremûkôdnek: Guldenjuhanna,
Grdber Istvdn és Gregora Zsolt. Hâziasszonyok: dr. Deme
Kdrolyné és dr. Vizsolyi Ddnielné.

Mdjus 9 :

"Tûcsôkzene". Rajzok egy élet tâjairôl. Beniczky Addmné
elôadâsa Szabô Lôrinc verseirôl. A kôltô verseibôl elôadnak:
Dr. Somogyi Ferenc, dr. Somogyiné Varga Sarolta, dr.
Pereszlényi Ernôné, Pétervdry Kdroly, Csiszdr Istvdn. Mozart
"Fantasie No.3." cîmû mûvét Kovdts Péter adja elô zongorân.
Hâziasszonyok: dr. Nddas Rôzsaés Varga Sdndorné.

Mdjus 16:
Liszt Ferenc, a XIX. szâzad kiemelkedô vallâsos és egy-

hâzzenésze. Elôadô: Lux Andrds. Az elôadâst bevezeti és Liszt
mûveibôl részleteket mutât be Varga Sdndor. Hâziasszony:
Lux Andrdsné.

Mdjus 25:
A Magyar Târsasâg szezonzârô iinnepi ebédje a Hojbrau

Haus étteremben (1400 East 55th Street) vasârnap délutân
V2 1-kor, 2i.me\yen Molndr Zsigmond dr. mûkôdik kôzre.
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ELETRAJZI ADATOK

(A név utân zârôjelben a jelenlegi Iakôhelyet — a vâros és az àllam vagy az orszâg nevét
— talâljuk. A * jelentése: szûletésének éve és helye. A nagy M betû Magyarorszdg
rôvidîtése.)

AMBRÔZY ANNA (East Brighton, Vie., Ausztrâlia)
târsadalomkutatô *Szombathely, M. Mint menekûlt, elôszôr
Svâjcba keriilt, onnan vândorolt ki 1949-ben Ausztrâliâba,
aboi kûlônbôzô munkâkat végzett, majd tanfelûgyelôi âllâsba
keriilt. Târsadalomtudomânyi tanulmânyait az ausztrâliai
Melbourne-ben, a Chisholm Institute of Technology-ban
végezte, ahol 1981-ben a târsadalomtudomânyok B.A. fo-
kozatât is elnyerte. "New Lease on Life" cimû tanulmânyât,
amelyet a Dezséry Publications nyomtatâsban is kiadott, a
XXIV. Magyar Talâlkozô ezûst Ârpâd-éremmel tûntette
ki. Az ausztrâliai Victoria âllam 1985-ben azzal a feladattal

bîzta meg, hogy irja ôssze az âllam teriiletén lakô magyaro-
kat a râjuk vonatkozô jelentôsebb adatokkal egyiitt. Adat-
gyûjtését az âllam hivatalos népszâmlâlâs jellegével ruhâzta
fel. Kérdôivének ôt pontjât sajât maga âllapîtotta meg.
Feladatânak elvégzése idejére tanintézetétôl szabadsâgot ka-
pott. Férje, Ambrôzy Pâl, a neves magyar zeneszerzô, tanâr
és irô, az arany Arpâd-érem tulajdonosa és 1971 ôta az Ârpâd
Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak meghivott rendes tagja.
Hâzassâgukbôl két fiûk sziiletett.

1985 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghivott rendes tagja.

BANATFIJÀNOS Milân (San Francisco, CA) 1912-ben
Budapesten sziiletett. Az Iparmûvészeti Fôiskola elvégzése
utân elôszôr a m. kir. Operahâz helyettes diszlet- és kosztûm-
tervezôje lett a vilâghîrû Olâh Gusztâv mellett, késôbb tex-
tilgyâri rajzolôként, majd a Budakalâszi Textilmûvek ter-
vezô fônôkeként alkalmaztâk. 1942-tôl 1944-ig katonai szol-
gâlatot teljesitett. 1945-ben Ausztriâba menekûlt, ahol hâ-
rom éven ât Braunau am Inn vârosâban a Stadttheater ve-

zetô diszlettervezôje volt, az Ôsterreichischer Bildende Kûnstler
tagja lett. Mint festô- és iparmûvész, Bécsben, Linzben, Bad
Gasteinben, Bad Ischlben, Braunau am Innben szâmos ki-



âllîtâson aratott sikert. 1948-ban a pârizsi szépmûvészeti fô-
iskolât lâtogatta. 1949-ben a brazîliai Rio de Janeiro vâro-
sâba kôltôzôtt, aboi festômûvészi alkotâsaival pârhuzamosan
az egyik legismertebb lakâstervezô és iparmûvész lett. 1964-
ben innen az Egyesùlt Allamokba kôltôzôtt, aboi — fôieg
kerâmia-mûvészetével — sok ûjabb sikert aratott. Jelenleg
San Franciscôban lakik és majdnem kizârôlag kerâmia-mû-
vészettel foglaikozik. Két magyar dîszîtésû kerâmiai mûvé-
vel mâr 1979-ben arany Ârpâd-érmet nyert.

Uhland osztrâk kôltôrôl készitett fejszobra a linzi mûze-
umban, Pieta cimû olajfestménye Sao Paulôban a bencések
kolostorâban, Szent Lâszlôrôl készitett kerâmiai fejszobra a
clevelandi Magyar Târsasâg, Erzsébet-hîd cîmû olajfestmé
nye pedig a Kûlfôldi Magyar Képzômûvészek Egyesûleté-
nek birtokâban van.

1980 ôra az Ârpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

BIRINGER p. pal DR. (Toronto, Ont., Kanada), a
torontôi egyetem elektromérnôki tanszékének tanâra. Mér-
nôktudomânyi tanulmânyait Budapesten kezdte, aboi 1947-
ben szerzett mérnôki oklevelet, Svédorszâgban folytatta,
aboi 1951-ben Master-fokozatot nyert, és Kanadâban fejez-
te be, aboi 1956-ban bôlcsészettudomânyi doktor lett.

Tôbb mint szâz kôzlemény, kiadvâny szerzôje és kôzel
40 talâlmâny (szabadalom) tulajdonosa. Talâlmânyai kôzûl
tôbb nagy jelentôségû ûjîtâs, amelyet ma is hasznâlnak.
Mint tanâcsadô, az "Electrical Engineering Consociates Ltd"-
nek volt igazgatôja és elnôke. Az amerikai Ajax Magnethermic
Corporation-nel 1958 ôta, a torontôi Hatch Associates-szel
1970 ôta âllt kapcsolatban.

"Large Magnetic Frequency Chargers" dmû tanulmânyât
a XXIV. Magyar Kongresszus 1984-ben arany Arpâd-érem-
mel tûntette ki.

Tudomânyos tevékenységének elismeréseként hét kitûn-
tetésben részesûlt. Az lEEE szâmos tisztségét tôlti be, az In
ternational Electric Commission hârom bizottsâgânak el
nôke, tôbb mas szervezetnek is vezetôje.

1985 ôta az Arpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

BORBÀS KÂROLY (Toronto, Ont., Kanada) *1918,
Budapest. Kôzépiskolai tanulmânyait a Szent Istvân reâl-



gimnâziumban végezte s ugyanott érettségizett. Utâna a
Szînmûvészeti Fôiskola hallgatôja lett, mert mâr korâbban
a filmgryârtâs irânt érdeklôdôtt. Tanulmânyait azonban meg
kellett szakîtania, mert mint a MOVE lôvésze, a Felvidék
visszacsatolâsât megelôzô tevékenység részese lett. Kârpât-
alja visszafoglalâsakor és az erdélyi bevonulâskor mâr ren
des katonai szolgâlatot teljesîtett, majd a filmvilâg életébe
kapcsolôdott be, de 1941 jûliusâban mâr a Dnyeszter part-
jârôl kûldte haditudôsitâsait. Budapestre csak a doni âttôrés
utân, 1943 nyarân keriilt vissza. 1944 tavaszân Erdélyben
teljesîtett szolgâlatot, ahonnan csak a tordai vereség utân
kerûlt ismét a fôvârosba. Itt 1945 februâr 13-ân esett orosz

hadifogsâgba. Szibériâbôl csak két éwel késôbb keriilt haza;
1948 mârciusâban az AVH elhurcolta, Olty Vilmos hîrhedt
tanâcsa pedig elîtélte. Fogsâga idején talâlkozott elôszôr
Mindszenty biborossal, akit aztân 1956 november 2-ân a II.
kerûleti Forradalmi Tanâcs kûldôttségével keresett fel (mi-
utân maga amnesztiâval mâr 1953 szeptemberében kiszaba-
dult bôrtônébôl). A szabadsâgharc bukâsa utân kûlfôldre
kellett menekûlnie. 1957 mâjusâban érkezett — feleségével
egyiitt — Torontôba, aboi a Szabadsâgharcos Szôvetség el-
nôke lett s az ontariôi parlamentben rendezett fogadâson
1973 szeptemberében harmadszor is talâlkozott a most mâr
szâmkivetésben élô biborossal, akinek lâtogatâsârôl képôssze-
âllltâst rendezett. A bîboros halâla utân fogadalmat tett,
hogy Mindszenty egész életére vonatkozôan lehetôleg min-
den felvételt és hangszalagot ôsszegyûjt, az anyagrôl magya-
râzô szôveget îr s az ekként keletkezô mûvet vetitettképes
elôadâsokon be is mutatja. Szândékât tiz évig tartô kutatô-
munkâval sikerûlt megvalôsitania. Eddig 30 magyarlakta
vârosban mintegy 40 elôadâst tartott.

1957 ôta szâmos mâs elôadâst is tartott; rendezett, irt,
râdiôban beszélt, tôbb egyesûletben vezetô tisztséget tôltôtt
be. Az utôbbi 5 évben az MHBK torontôi csoportjânak veze-
tôje. A magyarsâg szolgâlatâban végzett ônzetlen munkâs-
sâgâért tôbb kitûntetésben részesûlt. A XXIV. Magyar
Talâlkozô 1984-ben Mindszenty Jozsef bîboros életérôl készî-
tett diapozitîv-sorozatât arany Ârpâd-éremmel tûntette ki.

1985 ôta az Ârpâd Akadémia meghîvott rendes tagja.

D ANDREY GABRIEELA (Silver Spring, MD) opera-
énekes és festômûvész Debreceni Bârâny Margit magyar



festômûvész leânya. A festômûvészet ihletettségét tôle ôrô-
kôlte, titkait is tôle leste el, az énekmûvészet terén pedig
nagynénje volt a mintaképe, akit a m. kir. Operahâz elôa-
dâsain és a kecskeméti opera-eseményeken szokott hallgatni.
Vele szûletett és a legkivâlôbb kôrnyezetben csiszolôdô te-
hetségét Eurôpa legkûlônbôzôbb orszâgaiban fejleszthette,
mert mindkét vonatkozâsban alkalma volt kiilfôldi tanul-

mânyokat végezni. Portréi, tâjképei, csendéletei, tengeri
festményei, vadâszati kompozîciôi a sok gyônyôrû lô âbrâ-
zolâsâval a kiâllîtâsokon kora ifjûsâgâtôl kezdôdôen vilâg-
szerte figyelmet keltettek.

Mint operaénekes, nemcsak szâmos jelentôs fellépéssel
dicsekedhetik, de tôbb operatârsulatot is szervezett és igaz-
gatott. Okinawâban ô alapîtotta meg a sziget elsô, nyugati
stîlusû szimfonikus zenekarât, amelynek késôbb 120 zenész
tagja lett. Gyakran énekelt a Metropolitan Orchestrâval az
Ashbury Park zeneûnnepségein és a Convention Hallban.
Sokszor fellépett katonai hangversenyeken, templomokban
és az amerikai katonasâg elôtt Eurôpâban. West Point ka
tonai akadémiâjânak kâpolnâjâban hârom évig vezetô szôlô-
énekes volt. Ênekszâmaival gyakran mûkôdik kôzre magyar
eseményeken. A clevelandi Magyar Kongresszusok irodalmi
és mûvészestjein tôbbszôr aratott sikert.

1985 ôta az Ârpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak
meghivott rendes tagja.

DOMONKOS MIKÔ MARIA (Toronto, Ont., Kanada)
kôzépiskolai tanulmânyait Gyôrôtt végezte, a felsô kereske-
delmi iskolâban érettségizett. Ugyancsak Gyôrôtt folytatta
kiegészîtô tanulmânyait is. Gyorsîrôversenyen dunântûli
bajnoksâgot nyert. Az orszâg harmadik legnagyobb iparvâl-
lalatânâl 1956-ig értékesitési elôadôként mûkôdôtt.

A mâsodik vilâghâborû idején, amig férje katonai szol-
gâlatot teljesîtett, lakâsât bombatalâlat érte. Sok nehézségbe
kerûlt, hogy ûj otthont tudjon magânak teremteni. Orosz
hadifogsâgbôl hazakerûlt férjének menekûlnie kellett, neki
otthon par hônap mûlva kislânya szûletett. Hosszû idôn ât
gyôtrelmes kihallgatâsokkal zaklattâk.

Irôi tevékenységét korân kezdte, de a bombâzâs kôvet-
keztében minden alkotâsa elpusztult. A mâsodik vilâghâ-
borût kôvetôen az a kis kôr, amelyet korâbban irodalmi te-
vékenységre kezdeményezett, csôkkent létszâmmal és lénye-



gesen megvâltozott kôriilmények kôzôtt ugyan ûjra életre kelt,
de aki még mindig îrogatott, csak îrôasztala fiôkjânak dol-
gozhatott. Az egyre gyakrabban mutatkozô fenyegetô jelek
miatt a kis kôr tevékenységét abba kellett hagyni.

1956-ban Nyugatra menekûlt. Egy évig Bécsben admi-
nisztrâciôs munkât végzett, aztân Kanadâba kerûlt, ahol
elôszôr fizikai munkâval kezdte, késôbb kisebb vâllalatnâl
kônyvellenôr lett, majd mâsfél év mûltân az egyik miniszté-
rium szâmviteli osztâlyâra kerûlt. Ûjra irogatni kezdett,
pâlyâzaton dijat nyert, néhâny îrâsât kozôlték is. 1984-ben
"Feltâmadâs" cîmû elbeszélésével az Ârpâd-pâlyâzaton bronz
Ârpâd-érmet nyert.

1985 ôta az Arpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

GÔRGEY TIVADAR (Ajax, Ont. Kanada) 1902 szeptember
24-én Kassân, Magyarorszâgon szûletett. Kôzépiskolai ta-
nulmânyait a budai 11. kerûleti âllami fôreâlban végezte. A
Kôzgazdasâgi Egyetem kereskedelmi karân bat, a pécsi m. kir.
Erzsébet tudomânyegyetem jogi karân két félévet hallgatott.

Kétévi bankgyakorlat utân 1923-tôl 1948-ig a Magyar
Nemzeti Bankban — 1939-ig a kôzponti kônyvelés kereté-
ben fôkônyvelôi és rovancsolâsi beosztâsban, 1940-tôl kûlôn-
bôzô fîôkintézetekben, 1941-1942-ben mint kolozsvâri fônôk-

helyettes, 1943-1944-ben pedig mint az ûjvidéki fiôk fônôke
— teljesîtett szolgâlatot.

Tôbb cikket, szâmos verset és néhâny tanulmânyt îrt,
kutatômunkât végzett. Legûjabban a magyarsâg eredeté-
nek kérdésével foglalkozik.

HETYEY SÀNDOR (Fairfield, Vie., Ausztrâlia) szakîrô
*Budapest, 1918 mâjus 7. Kôzépiskolai tanulmânyait Buda-
pesten a Râkôczi Kollégiumban kezdte, majd Szeghalmon a
Péter Andrâs reâlgimnâziumban folytatta. 1936-ban érett-
ségizett. Jog- és âllamtudomânyi tanulmânyait a debreceni
grôf Tisza Istvân tudomânyegyetemen végezte, ahol abszo-
lutôriumot szerzett. Amikor Magyarorszâg hâborûba lépett,
ônként katonai szolgâlatra jelentkezett. Harctéri szolgâlata
idején kétszer sebesûlt, szâmos kitûntetést szerzett és tarta-
lékos tiszt lett. Ausztrâliâba 1949-ben vândorolt ki. Magyar
hâzszôvetkezeteket alapîtott, cserkészmunkât végzett, sport-
egyesûletekben mûkôdôtt. 1956-ban az MHBK victôriai fô-



csoportjânak vezetôje, 1974 ôta pedig az ausztrâliai fôldrész
vezetôje lett. Jelenleg a kôzponti vezetô ausztrâliai helyettese.

1968-ban néhai vitéz Korchma Mikiôssal egyûtt Mel-
bourne-ben MHBK-tânccsoportot szervezett, amelynek azôta
is vezetôje maradt. Ûnnepségeket rendezett, emlékbeszédeket
mondott, alkalmi megemlékezéseket irt. "îrâsok" cimû ta-
nulmânyait a XXV. Magyar Talâikozô 1985-ben arany
Arpâd-éremmel tûntette ki. Tôbb târsadalmi szervezet és
rend magas kitûntetésben részesitett tagja, szâmos emlék-
érem és lovagkereszt tulajdonosa.

1985 ôta az Ârpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

KOLLÀNYI KÂROLY (Mùnchen, Ny-Németorszâg)
okleveles kertmérnôk, szôlész és borâsz. Felvidéki szârmazâsû
csalâd sarjaként 1905-ben, Gyôrôtt szûletett. Tanulmânya-
inak befejezése utân a fôldmûvelésûgyi minisztérium szol-
gâlatâba lépett, 1933 februâr 22-én azonban a székesfôvâ-
ros kertészeteinek igazgatôsâgâra kerult, aboi 1940-tôI az
âltalânos igazgatâsi fôcsoport vezetôjének, a kertészeti igaz-
gatônak elsô munkatârsaként mûkôdôtt. Ebben a minôség-
ben a korszerû vârosrendezésre vonatkozôan tôbb tervezetet
készîtett. A felvidéki, erdélyi és délvidéki bevonulâsokon,
mint tartalékos tiszt, ezredsegédtiszti beosztâsban vett részt.
1942-ben a fôvezérség VKF 2 osztâlyânak elôadôja lett s mint
ilyen, a tartalékos tisztek hirszerzô és kémelhâritô szolgâla-
târa vonatkozô kiképzési tervezetet készîtett.

Az emigrâciôban elôszôr a tengerentûli zârt magyar te-
lepùlésre vonatkozôlag, 1958-ban pedig a mûncheni Magyar
Intézet létesîtésére készîtett tervet. Fôiskolai hallgatôk ré-
szére "Amit tôrténelmûnkbôl tudnunk kell" cikksorozatot

îrt, a szlovâk nép eredetének kérdésével foglalkozott. A to-
rontôi Krônika hasâbjain tanulmânyt kôzôlt a Kârpât-me-
dence geopolitikai egységérôl. A Hadak Ûtjdn cîmû folyô-
iratnak 1960 ôta âllandô munkatârsa.

MACHÂN TIBORNÉ BIRÔ ANNA (Philadelphia, PA),
a Magyar Nemzeti Szînhâz volt tagja. Szînmûvészeti képe-
sîtését az Orszâgos m. kir. Szînmûvészeti Akadémiân szerezte.
A Magyar Nemzeti Szînhâz tagja és rôvid idôn belûl a ma
gyar szînjâtszâs jôvôjének egyik legszebb îgérete lett, âllâsât
azonban annak ellenére sem tudta megtartani, hogy a mâ-



sodik vilâghâborût kôvetôen férjével egyûtt igazoltâk. Machân
Tibor rôvid idôre letartôztatâsba kerùlt. Amikor kiszaba-

dult, feleségével, Birô Anndval egyiitt Nyugatra menekûlt.
Ot éven ât mindketten a mûncbeni Szabad Eurôpa Râdiô-
nâl mûkôdtek. (Macbân Tibor mâr Budapesten a Magyar
Râdiô bemondôja volt.) 1956 ôszén Philadelphiâba kerûltek.
Itt — férje halâla utân — nyolc éven keresztùl a magyar fiû-
és leânycserkészcsapatok tagjainak magyar nyelvet és iro-
dalmat tanîtott. Elôadâsaival, mûvészi szavalataival nemcsak
a magyar nyelv és hagyomâny megôrzését mozdîtotta elô,
hanem a magyar ôntudat lângjât is âllandôan élesztette.
Tôbbszôr szerepelt a Magyar Kongresszusok irodalmi és
mûvészestjén is.

1985 ôta az Arpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

FT. MISKOLCZY KÀLMÂN, Sch.P., DR. (Trenton, NJ)
plébânos, okl. magyar kôzépiskolai tanâr, kôltô, irô és elô-
adô *1921, Sârospatak, M. Kôzépiskolai tanulmânyait a
piarista rend sâtoraljaûjhelyi tanintézetében végezte. Az
érettségi vizsga letétele utân a piarista rend tagja lett. Al-
dozôpappâ 1945-ben szentelték fel. Hittudomânyi doktori
oklevelet szerzett, Sâtoraljaûjhelyen hittanârként, majd rendje
feloszlatâsa utân 1949 és 1965 kôzt kûlônbôzô helyeken lel-
kipâsztorként mûkôdôtt. Magyarorszâgrôl 1965 mârcius 15-én
tâvozott. Rôvid ideig Rômâban végzett tanulmânyokat, de
szeptemberben mâr Amerikâba kôltôzôtt. 5 éven ât a penn-
sylvaniai Devonban tanîtott, 6 éven ât Buffalôban (NY)
kôrhâzi kâplân volt, kôzben szâmos magyar ôsszejôvetelen
irodalmi és tôrténelmi elôadâsokat tartott. 1976-tôl 1982-ig
a piarista kôzépiskolâban tanîtott. 1984-ig a clevelandi egy-
hâzmegyében barbertoni plébânos, majd loraini kâplân volt.
1984 ôta Trentonban (NJ-ben) a Szent Istvân kirâly rômai
katolikus magyar egyhâzkôzség plébânosa.

Irodalmi munkâssâgât hittudomânyi doktori értekezé-
sével kezdte, majd 1970 ôta a Katolikus Magyarok Vasâr-
napja hasâbjain kûlônbôzô tôrténelmi és irodalmi cikkel
és tanulmânnyal folytatta. Néhâny kôlteménye is megjelent.
Magyar anyanyelvén kîvul németûl, franciâul és angolul
folyékonyan beszél, gôrôg, latin, olasz és zsidô nyelven pe-
dig olvas.

1985 ôta az Ârpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.



NOWOTNY N. ALAJOS DR. (Philadelphia, PA) egye-
temi tanâr 1922 jûlius 30-ân Gyôngyôsôn szûletett. Egyetemi
tanulmânyait a budapesti kir. m. Pâzmâny Péter tudomâny-
egyetemen végezte, ahol 1945-ben vegyészi, 1948-ban pedig
bôlcselettudomânyi doktori oklevelet szerzett. Folytatôlagos
tanulmânyainak eredményeként Pennsylvâniâban a phila-
delphiai Temple egyetemen 1979-ben embertani képesitést
nyert.

Magyarorszâgi tanulmânyainak befejezése utân 1948-
tôl 1951-ig, mint az orvostudomânyi kar tanârsegédje, 1951-
tôl 1956-ig pedig mint a vérszolgâltatâsi kôzpont kutatô
osztâlyânak alelnôke, kutatômunkât végzett. 1955-ben meg-
alapîtotta a Magyar Vegyészeti Târsulat biokémiai osztâlyât
és 1956-ban megszervezte a magyar biokémikusok elsô nem-
zetkôzi kongresszusât.

A szabadsâgharc utân kûlfôldre tâvozott. Elôbb a nyu-
gat-németorszâgi Freiburgban folytatta vegyészeti kutatâ-
sait, 1960/62-ben pedig a kaliforniai Duarte 'City of Hope'
orvosi kôzpontjâban mûkôdôtt. 1962-tôl 1976-ig a phila-
delphiai Temple egyetem orvosi karân az "Immunochemistry"
tanszékének professzora volt. Kôzben a svâjci Lausanne-ban,
Stockholmban és tôbb mâs helyen vendégtanârként és meg-
hivott elôadôként szerepelt, a pârizsi Pasteur Intézetben és
mâsutt végzett kutatâsokat, 17 tudomânyos intézet munka-
târsa lett. 1976-tôl 1978-ig a philadelphiai Pennsylvania
egyetemen, 1979-tôl 1980-ig a jeruzsâlemi Hebrew egyetem
orvosi karân, 1980-ban pedig a beiruti American University-n
adott elô. Kûlônbôzô tudomânyos folyôiratokban 200-nâl
tôbb szaktanulmânyât kôzôlte. Szâmos nemzetkôzi konferen-
ciân vett részt, 16 kitûntetésben részesiilt és 8 tudomânyos
târsasâg tagja. Két kônyvnek egyéni szerzôje, négynek pe
dig szerkesztôje.

1970 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
keretében mûkôdô orvostudomânyi osztâly meghîvott ren
des tagja.

SZENT-IVAnYJÔZSEF DR. (Athelstone, S.A., Ausztrâ-
lia) egyetemi tanulmânyait a budapesti kir. m. Pâzmâny
Péter tudomânyegyetemen végezte, ugyanott szerezte meg
bôlcsészettudomânyi doktori oklevelét is. Doktori értekezése
"A kis medve-lepke vâltozékonysâga a tôrténelmi Magyar-
orszâgon" cimmel 1936-ban jelent meg nyomtatâsban. Ezt a



kiadvânyt 1946-ig mintegy 60 mâsik — fôleg magyar és né-
met szaklapokban megjelent — értékes tanulmânya kôvette.
1955-tôl kezdôdôen tovâbbi 101 szaktanulmânya mâr angol
nyelven, fôként Pâpua-Ujguinea âllat- és nôvényvilâgâval
kapcsolatos tudomânyos megfigyeléseinek eredményeit fog-
lalja magâban.

1966-tôl 1985-ig a dél-ausztrâliai mûzeum természettu-
domânyi osztâlyânak "honorary associate"-je volt, 1985-tôI
kezdôdô hârom évre ugyanez a mûzeum "honorary research
associate"-té vâlasztotta. A honolului Bernice P. Bishop
Muséum ugyancsak 1985-ben hârom évre tiszteletbeli kuta-
tôjâvâ nevezte ki; az ugyanitt székelô Pacifie Science Associa
tion pedig, amelynek 10 év ôta tagja, ôrôkôs tagjâvâ ("life
member"-évé) léptette elô.

Az utôbbi hârom éven ât azon a mûvén dolgozott, amely-
ben a pâpua-ûjguineai kormânyzat megbizâsâbôl tôbb mint
1700 kârtevô rovarfajtâra vonatkozô adatokat gyûjt ôssze.

1985 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

TALAS ERNÔ (Solna, Svédorszâg), a stockholmi kir.
Operahâz énekese, lirai ténor. Jâszladânyon szûletett, Jâsz-
apâtin érettségizett. Egyetemi tanulmânyait a budapesti egye-
temen végezte, aboi német-olasz szakos kôzépiskolai tanâri
oklevelet szerzett. Utâna a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fô-
iskolân folytatta énektanulmânyait. Flôbb Walter Margit,
késôbb Luigi Renzi nôvendéke volt, végûl Révhegyi Ferencné
keze alatt kapott énekmûvészi oklevelet. 1956-ban, mint
ôsztôndljas, a stockholmi kir. Operâhoz kerûlt. Set Svanholm,
a nagy Wagner-tenor igazgatôsâga idején, itt induit mûvé-
szi pâlyâja, de kiilônbôzô német operahâzakkal is âllandô
szerzôdéseket kôtôtt. Szerepelt Mûnster/Westfalen, Krefeld,
Bielefeld szinpadjain. Svâjcban is aratott sikereket.

Dalénekesként is kivâlô. Gyakran lép fel Stockholm,
Munster, Hamburg, Hannover, Salzburg hangversenypô-
diumain. Râdiô- és tv-fellépéseit Stockholm, Zurich, Kôln,
Frankfurt/M kôzônsége ballotta, lâtta. Az amerikai magyar-
sâg elôtt Clevelandben és Los Angelesben szerzett magânak
sikert és elismerést. Jeligéje: "Dum spiro, canto" (amig élek,
énekelek).

1985 ôta az Ârpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.
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PÂLYÀZAT

A Magyar Talâlkozô fKongresszus) Âllandô Titkârsâga
— immâr huszonôtôdszôr — tudomânyos. irodalmi és

mûvészeti pâlyâzatot hirdet, amelyen a magyar szellem
minden kimagaslô értékû, îrâsban, hangjegyekkel, rajzzal,
valamint festészeti, szobrâszati és iparmûvészeti eljârâssal
rôgzithetô, fényképezhetô alkotdsa részt vehet.

A pâlyamûveket 3 példânyban vagy 3 fényképen kell
benyujtani. Nyomtatâsban még meg nem jelent îrâsbeli
mûvek (kéziratok) csak név nélkûl. jeligével adhatôk be.
A szerzô nevét, pontos lakcîmét és rôvid életrajzât ilyen eset-
ben a pâlyamû jeligéjével ellâtott kùlôn zârt boiitékban kell
csatolni.

A kéziratok szôvege csak SVéxll inch nagysâgû fehér
papîrlapokra, ritka gépeléssel, egy oidalon irhatô.

A pâlyamûveket — az Ârpâd Akadémia tagjai vagy mâs
szakemberek kôzûl felkért — hârom-hârom bîrâlô véleménye
alapjân az Âllandô Titkârsâg arany, ezùst vagy bronz Arpâd-
éremmel, diszoklevéllel vagy oklevéllel tûnteti ki.

A pâlyamûvek benyûjtâsânak hatârideje az alâbbi cîmen:
1986 augusztus 20.

A pâlyâzatok eredményének kihirdetésére a Magyar
Kongresszus dîszvacsorâjân, 1986 november 29-én kerûl 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 Jdnos
a Magyar Taldlkozô Allandô Titkdrsdgdnak vezetôje

1450 Grâce Avenue,
Cleveland, OH 44107, U.S.A.
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