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ELÔSZÔ HELYETT

Parajdi Incze Lajos dr.

AZ OLTHATATLAN TÛZ
ctmmel az irodalmi és mûvészesten elmondott

ûnnepi beszédébôl idézzûk:

A Kârpâtok mesés koszorûjâban, vadul széttépett ôsi fôld-
jén, az édes anyaorszâgon Idviil ôt mostoha utôdâllamban,
a megostromolt Eurôpa kellôs kôzepén, a vasfûggôny rab-
tartô oldalân, a tôrténelmi ôrvény enyhe kâbulatâban, test-
vértelenûl, egyedûl él egy maroknyi nép, de nagy nemzet.

Nekûnk, a szô alapértelmében "élet és halâl kérdése.
mit érez, gondol, tervez, âlmodik, mond és cselekszik az a
kis kôrûlzârt nemzet ma és holnap, a kôvetkezô évtizedben,
az ôrôk magyar fennmaradâs érdekében.

Mi, akik az irgalmatlan messzeség pâholyâbôl figyeljûk
a gyorsan kibontakozô eseményeket, tisztâbban halljuk a
csontvelôig metszô létkérdéseket: Mi jogon reméljiik fenn-
maradâsunkat? Mi kiilônôs érdemûnk van a tûlélésre? Mi-
ben vagyunk mi kûlônbek, mint az évezredeken keresztûl
kihalt, kiôlt, a vilâg minden tâjâban szétzilâlt népek hosszû
sora Âzsia szâraz sivatagjain, Amerika fuves lankâin, Afrika
kônyôrtelen ege alatt és az "oreg fôldrész" ezer zegében-zu-
gâban? Milyen csodâra vârhatunk, hogy megmentsen ben-
nûnket a szilânkokra hullâstôl, a csendes beolvadâstôl, a
nyomtalan elmûlâstôl, az ibérek, punok, keltâk, a halâlvo-
naglâsukban is bûszke baszkok, az egykor rémûletes tatârok
szivfacsarô, siralmas sorsâtôl?

Német tôrténet-bolcsészek Q.G. von Herder), pânszlâv
ârmânykodôk (J. Kollâr), ûjlatin âlmodozôk, ûjsûtetû, mes-
terségesen ôsszefércelt orszâgok âlprôfétâi, tôrténelemha-
misitôk sâskaseregei mâr 1800-tôl napjainkig untalanul sûg-
jâk-bûgjâk fûlûnkbe: mily rettenetes csapâs az ô Eurôpâ-
jukra, hogy mi egyâltalân létezûnk és élni akarunk, milyen
égig csapô, ôrvendetes esemény lenne, ha mi, magyarok,
minden kûlônôs hûhô nélkûl, békésen kimuinânk, és az ô-
fôldrész hârom nagy nemzetcsalâdja — a germân, a latin,
és a szlâv — kôzôs orszâghatârokat vonhatna az egykori ma
gyar élettéren keresztûl!

Mi rendûletlenûl hiszûnk ônmagunkban, nemzeti hiva-



tâstu.cia.tiink.baii, a mcgvâltô eszme végso gyôzclmcbcn, a
rablâncot szétzûzô igazsâg megkésett napfeikeltében. a nép-
szabadsâg olthatatlan tûzében.

A magyar hivatâsérzet sziporkâzô lânggal ég a szîvekben
mindenûtt a vilâgon, aboi magyarok élnek, magyar szlvek
dobognak akâr az ôhazâban, akâr a nemzeti kisebbségek-
ben, akâr a magyar vilâgszôrvânyban.

Ez az a lâng, amely Dobô Istvânnal megvédelmezte Eger
vârât, és Zrinyi Miklôssal kirohant Szigetvârbôl a végzetszerû
hôsi halâlba. Ez az a lâng, amely a reménytelenségben is
acéllâ edzette Klapkât Komâromban és ôrôk emlékezetùl
szivûnk legmélyébe égette az aradi tizenhârom vértanû nevét.
E lâng pislâkolô fénye vilâgîtja meg a bôrtônben sinylôdô
magyarok sanyarû hétkôznapjait Erdélyben. Ez a lâng lobog
lidércfényként a hâtizsâkkal hazâjâbôl kitaszîtott testvéreink
lâbnyoma fôlôtt a Felvidéken. Ez a lâng ég ôrôkmécsesként
tiltakozâsul az ârtatlanul leôldôkôltek ezreinek jeltelen sir-
halmân a Délvidéken.

A faj- és honszeretet kettôs lângja ez, a magyarsâgtudat
olthatatlan ôrôk tûze!

Ez a tûz lobog szemmel lâthatôan szorongva sajgô szîve-
tekben. E tûz melege vonzott ide benneteket a vilâg tâvoli
sarkaibôl.

Ôsszegyûltûnk itt, hogy egyenként és egyûttesen, szemé-
lyes kezdeményezésbôl és kôzôsségi elhatârozâssal, tôrhetet-
len hittel és âhitatos âldozatkészséggel, itt és mindenûtt, ma
és mindenkor élesztgessûk a magyar szellem lângolô tûzét.

Âpoljuk imâdsâgos lélekkel és honfitârsi szeretettel ezt a
szent tûzet mindôrôkké; ez legnagyobb kincsûnk, egyetlen
maradandô emlékmûvûnk, amelyet utôdainkra hagyhatunk.
Hordozzuk szivûnkben e tûz eleven parazsât, feltôrô lâng-
nyelvét, de legalâbb parânyi, sziporkâzô szikrâjât nemzet-
hûséggel, mindhalâlig!

Jutalomként kôzeleg a jôvendô az igazsâg mérlegével a
kezében, és hangosan hirdeti a "harmadik magyar feltâma-
dâs" hajnalât a Nagy Alfôldtôl a Kârpâtok koszorûjâig, ami-
kor majd végre mûlt idôbe tehetjûk a magyar nemzeti him-
nusz imâdsâgos szavait: "balsors, akit régen lépett".

Az Ûristen âldâsa maradjon mindig munkânkon, és
utânunk a magyar sors âldozatkész, kereszthordozô nemze-
dékeinl



A XXVI. MAGYAR TALÀLKOZÔVAL
KAPCSOLATOS ESEMÉNYEK

1986. november 28. és 30. kôzt — az ohiôi Cleveland
vârosâban, a Bond Court nagyszâllô (777 St. Clair Avenue
NE at the corner of East 6th Street) hatodik szintjén
huszonhatodszor ùlt ôssze a Magyar Talâlkozô (Kongresszus)
kôzônsége, hogy pârhuzamos ûlésein tûzetesen megbeszélje
a vilâg minden tâjâra szétszôrôdott magyarsâg legidôszerûbb
kérdéseit. A XXVI. Magyar Talâlkozô keretében szâmos
szervezet is tanâcskozâsokat folytatott, a szabad vilâgon élô
magyar tudôsok, îrôk és mûvészek Ârpâd Akadémiâja pedig
XXI. évi rendes kôzgyûlését rendezte meg.

A XXVI. Magyar Talâlkozô tulajdonképpen mâr novem
ber 27-én, az amerikai hâlaadâs ûnnepén, csûtôrtôkôn este
megkezdôdôtt, mert a Kaliforniâbôl és mas, tâvolabb esô
helyekrôl érkezô vendégek a nagyszâllô éttermében târsas-
vacsorâra gyûltek ôssze. A kaliforniai mûvészek csoportjât
a vacsorân egybegyûltekkel egyuttNddasjânos dr., az Àllandô
Titkârsâg vezetôje ûdvôzôlte. Az izletes vacsora elfogyasz-
tâsa utân a kaliforniai mûvészek csoportja vidâm estet ren-
dezett, amelyen — a nagyszâllô 6. szintjén levô Savoy-terem-
ben — Târczy Kovdcs Erzsébet (San Francisco, CA), Czôvek
Istvdn (Altaneda, CA), Neszlényi Judit (Los Angeles, CA),
dr. Domjdn Ferencné (St. Louis, MO), Fazakas Ferenc (San
Francisco, CA) és Horvdth Ldszlô (Summit, NJ) mûkôdôtt
kôzre. Minden szereplô tudâsa legjavât adta és megérdemelt,
nagy sikert aratott.

Ezen az estén mutatkozott be és aratott sikert a tizéves
Batizy Didra jôvendôbeli zongoramûvész is, aki dr. Batizy
Gusztdv orvos és felesége nagy reményekre jogositô unokâja,
dr. Batizy Csaba orvos kisleânya.

AZ ELSO NAP

A XXVI. Magyar Talâlkozô (Kongresszus) napirendje



1986. november 28-dn, pénteken délelôtt 9 ôrakor kezdôdôtt.
Dr. Nâdas Jânos orszâgos elnôk ûdvôzlô szavai utân Vtgh
Zsolt (Woodbridge, NJ) elnôkletével az Amerikai Magyarok
Orszâgos Szôvetsége (az AMOSz) tartotta meg orszâgos igaz-
gatôsâgi ûlését. 10 ôrakor ezt dr. Nddas Jdnos elnôkletével
az AMOSz orszâgos tisztûjîtô kôzgyûlése kôvette. Rôvid
ebédszûnet utân délutân 2 ôrakor Stirling Gyorgy (Falls
Church, VA) elnôkletével a Szabad Magyar Ûjsâgîrôk Szô
vetsége ûlésezett, ugyanakkor dr. Papp Gdbor elnôkletével
az Egyesûlt Magyar Alap igazgatôsâgi ûlésére kerult sor.

3 ôrakor dr. Somogyi Ferenc elnôkletével ankét kezdôdôtt,
amely arra igyekezett vâlaszt adni, "mit tehetûnk fiatalsâ-
gunk szélesebb kôrû magyar nevelése érdekében?". Sdndor
Andrds (Somerset, NJ) és dr. vitéz Ormay Jôzsefné (Toronto,
Ont., Kanada) bevezetô szakelôadâsa utân az ankéton tôbb
feiszôlalâs hangzott el és élénk vita fejlôdôtt ki, amely ôrâkig
elhûzôdott.

Dr. Sasvdri Ldszlô (Lausanne, Svâjc), a Vaud-kantoni
Magyar Egyesûlet elnôke, az elôbbi ankéttal pârhuzamosan
tartotta meg ônâllô elôadâsât, amelyben "Mz az oka a ma-
gyarsdgtudat dôbbenetes csôkkenésének az utolsô néhdny
évtizedben?" cimmel eddig alig ismert tényeket ismertetett
hallgatôsâgâval.

Kidllitdsok

A magyar emigrâciôs kônyv-, képzô-, ipar- és népmû-
vészeti, valamint bélyegkiâllîtâst 1986. november 28-ân dél
utân 5 ôra utân dr. Nddas Jdnos nyitotta meg, aki kûlôn be-
mutatta Moser Pêtert (Lakewood, OH), a "World of Poetry"
1986-ban "Golden Poet Award"-dal kitûntetett kivâlô kôl-
tôjét.

A kônyvkiâllîtâst ebben az évben is dr. Nddas Gyula, az
Ârpâd Kônyvkiadô Vâllalat tulajdonosa rendezte meg dr.
Luddnyi Andrds (Ada, OH) és ifj. Nddas Gyula (Chicago, IL)
kôzremûkôdésével. A sok ûjonnan kiadott mû kôzt kûlôn fi-
gyelmet érdemel az Ârpâd Kônyvkiadô Vâllalat iskolai tan-
kônyvsorozata, elsôsorban Pohârnok Jenô harmadszor ki
adott kézikônyve, amelyhez fûggelékként dr. Somogyi Ferenc
rôvid nyelvtani âttekintést szerkesztett.

A kiâllîtâsok ûnnepélyes megnyitôjân Kônnyu Ldszlô (St.



Louis, MO) mondott rôvid bevezetôt s mutatta be a jelen-
levô irôkat, kôltôket, szerkesztôket, kiadôkat és mûvészeket,
akik a kôvetkezôk voltak: Abelovszky Elfz (Worthington, OH),
Beniczky Âdâmné, Czôvek Istvân (Altaneda, CA), Domokos
Sdndor (Winnipeg, Man., Kanada), dr. Érdy Miklôs (New
York, NY), Fazakas Ferenc (Mt. View, CA), dr. Fiedler
Kâlmdn (Chicago, IL), Gattôné dr. Gyékényesi Katahn,
Gyimesy Kdsds Fmô (New York, NY), Hoi~vdth Ldszlô (Sum-
mit, NJ), dr. Incze Lajos (Lewiston, ME), dr. Kostya Sdndor
(Toronto, Ont., Kanada), Kônnyû Ldszlô (St. Louis, MO)
dr. Lengyel Alfonz (Bryn Mawr, PA), dr. Luddnyï Andrds
(Ada, OH), dr. Luddnyiné Nddasjulianna (Ada, OH), Moser
Péter (Lakewood, OH), Môzsi Ferenc (Chicago, IL), dr.
Nddas Gyula, Neszlényi Judit (Pasadena, CA), Négyesy Irén
(Smithville, OH), Németh Gyula (Yonkers, NY), Panajothné
Ldszlô Mdrta, Pintérné dr. Pereszlênyï Mdrta (Columbus,
OH), Sdndor Andrds (Somerset, NJ), dr. Somogyi Ferenc,
Somogyi F. Le/(Chardon, OH), SoôsJôzsef {Baltimore, MD),
Stirling Gyôrgy (Falls Church, VA), Szabadkai Sdndor, dr.
Szentmiklôsy Éles Géza, Tdrczy Kovdcs Frzsébet (San Fran
cisco, CA), T. Dombrddy Dôra.

A képzômûvészeti kiâlhtâs fôrendezôje Gyimesy Kdsds Frnô
(New York, NY), a "Kûlfôldi Magyar Képzômûvészek Vilâg-
szôvetségé"-nek és az Arpâd Akadémia képzômûvészeti osz-
tâlyânak elnôke volt, aki feladatkôrét magas korât megha-
zudtolô frissességgel lâtta el. A kiâllîtott, rendkîvul értékes
képanyag alkotôi kôzûl fôként Bényey Zoltdn, Benyovszky
Bêla, Czibon Rôzsa, Domjdn Jôzsef, Pék Margô, Pôta Kata
hn, Metykô Gyula, SoôsJôzsef nevét kell kûlôn is kiemeinûnk.
Makk Éva és Makk Imre nagyszabâsû, magyar tôrténelmi
vonatkozâsû alkotâsait szines felvételeken mutattâk be.

A szobrok kiâilîtâsât fôieg Kûr Csaba szobrâszmûvész és
rendezô remekei uraltâk.

Az ipar- és népmûvészeti kiâllîtâs keretében gazdag és
igen vâltozatos anyag târult az érdeklôdôk elé. Kûlôn meg
kell emlltenûnk Rada Tibor porcelân tâlakra égetett mûvészi
cîmereit, Kôrôsmezey Sdndor festôi szépségû kézimunkâit,
remek szôtteseit, dr. Tapolyai Mihdlyné pompas magyar
motivumokkal dîszitett porcelânjait és Boldizsdr Matild 8
nagy babâjât 8 magyar népi tâjviselet ôltôzékében.



Kôrmôczy Zoltdn bélyegkiâllîtâsa kûlôn érdeklôdést kel-
tett és megérdemelten âltalânos elismerésben részesûlt.

A kiâllîtâsok irânt elejétôl végig egyre jobban fokozôdô
érdeklôdés nyilvânult meg, lâtogatôinak szâma tôbb szâzra
tehetô.

Irodalmi és mûvészest

A kiâllîtâsok ûnnepélyes megnyitâsa utân, este 7 ôra
tâjban, irodalmi és mûvészest kezdôdôtt, amelyre Cleveland
vârosâbôl és kôrnyékérôl mintegy 600 magyar gyûlt ôssze.
A megjelenteket Abelovszky Elfz (Worthington, OH) mû-
sorvezetô kôszôntôtte, aki késôbb az est minden szereplôjét
is kûlôn-kûlôn bemutatta, majd az egyes mûsorszâmok kôzt
szellemes, vidâm vagy meghatô ôsszekôtô szôveget is mondott.

Az irodalmi és mûvészest mûsorân az eddigi hagyomâ-
nyoknak megfelelô târgykôrôn kîvûl kûlôn is megemlékezés
tôrtént az 1936-os magyar szabadsdgharc 30. évfordulôjd-
rôl, valamint a kôzelmûltban elhunyt Flôridn Tiborrôl, az
Ârpâd Akadémia elnôkérôl.

Beniczky Addmné, a Magyar Târsasâg irodalmi s az Âr
pâd Akadémia irodalmi-esztétikai osztâlyânak elnôke, meg-
nyitôként a szabadsâgharc 30. évfordulôjârôl s ezzel kapcso-
latban az 1956-os szabadsâgharc vértanû hôseirôl emlékezett
meg. Felemelôen szép, vâlasztékos irodalmi nyelvezettel idéz-
te egyik akkori, megkapôan érdekes, egyben meghatôan em-
beri magatartâsânak felejthetetlen élményét, amely — mâr
a felkelés leverése utân — tanîtvânyai védelmében tanûsî-

tott, hatârozott fellépésével volt kapcsolatos.
Jeszenszky Gyôngyt (Fairfield, OH) nagy hatâsû szavalô

mûvészetével az Ârpâd Akadémia elhunyt elnôkének emlé-
két idézte. Elôbb Flôriân Tibor "Mi mindig épîtûnk", majd
Viharos Viktor "Flôriân Tibor emlékére" cîmû kôlteményét
adta elô megkapô âtéléssel. Az emlékezés hangulatât Hor-
vdth Ldszlô (Summit, NJ) zeneszerzô, zongoramûvész "Flôriân
Tibor zenei portréja" cîmû szerzeményének lebilincselô elô-
adâsâval fokozta. Négyesy Irén (Smithville, OH), "Minden
elveszett?" és "Vârni" cîmû kôlteményeinek hatâsos elszava-
lâsâval aratott sikert. Czôvek Istvdn (Altadena, CA) opera-
énekes Kodâly Zoltân és Erkel Ferenc szerzeményeibôl vett
szâmokkal hôdîtotta meg a kôzônséget. Jeszenszky Gyongyi



mâsodik fellépése sorân vitéz Németh Emô "Tizennégyéve-
sek" és "A Corvin-kôzben" cimû kôlteményét adta elô, hogy
hallgatôsâgât a szabadsâgharc 30. évfordulôjâra emlékez-
tesse.

Lengyel Alfonz dr. (Bryn Mawr, PA) professzor, az Arpâd
Akadémia orientalisztikai osztâlyânak elnôke, személyi él-
ményekben és egyéni megnyilatkozâsokban bôvelkedô, lel-
kes hangulatû ûnnepi beszédet mondott az 1956. év ôszén,
harminc éwel ezelôtt végbement eseményekrôl s azok jelen-
tôségérôl.

Lengyel Alfonz dr. (Bryn Mawr, PA):

EMLÉKEZÉS 1956-RA

Harminc éwel ezelôtt a szabad vilâg szégyenére a négy
napig szabadsâgât élvezô magyar nép a szovjet orvtâmadâs
kôvetkeztében ismét elvesztette szabadsâgât. A szovjet gyil-
kosok és az ôket tâmogatô ârulôk bandâja Kâdâr Jânossal
az élen ismét a szovjet igâjâba kényszeritették a békét és
szabadsâgot szeretô magyar népet. A harcok sorân a tâmadô
tômeggyilkosok szemeink lâttâra gyilkoltâk meg az utcân a
sebesûlt szabadsâgharcosokat kôtôzô âpolônôket és orvoso-
kat. A kôrhâzakban fekvô sebesûlt szabadsâgharcosokat is
ott âgyaikban az oda benyomulô ellentâmadôk agyonlôtték.
A szabad vilâg szégyenére vâlik, hogy mindezeket elfelejtette
s a magyarok és ukrânok mészârosât, Khruscsevet néhâny
éwel késôbb az év emberének minôsitette, sôt még a béke
Nobel-dîjâval is kitûntette. Harminc év utân pedig az ameri-
kai sajtô és televîziô a magyar népet âruba bocsâtô Kâdâr
Jânost avatta szentté.

Ôtvenhat oktôberében ott voltam a parlament elôtti té-
ren, amikor a szovjet tankok tûzet nyitottak a kommunistâk
âltal vezetett nôi békemozgalom tagjaira, akik azt hitték,
hogy a szovjet kommunistâkat nem ôl meg, csak kapitalis-
tâkat. Ezért kîsérelték meg a szovjet csapatokat râvenni,
hogy hagyjâk békében a magyarokat. Nekik sem sikerûlt,
de a kommunista Nagy Imrének sem. A nôket nemcsak le-
géppuskâztâk, hanem a tankokkal testûket is ôsszeroncsoltâk.

Mi az amerikai kôvetség elé mentûnk. A szakadô esôben
letérdeltûnk a kôvezetre, ûgy imâdkoztunk és kértûk az ame-



rikaiak segîtségét. Valaki ôrâk mûltân kijôtt az ablakba és
magyarul azt mondta, hogy a kôvet ûr tâviratozott Washing-
tonba, de vâlasz még nem jôtt râ.

Nagy Imre kijelentette, hogy elôszôr magyar és azutân
kommunista. Ôt is tôrbe csaltâk a Szovjetuniô csatlôsai. An-
nak ellenére, hogy a szovjet garanciât adott arra, hogy Nagy
Imrét nem végzik ki, Kâddr Jdnos Nagy Imrét és târsait még
is kivégeztette. A Nyugat ezt a hîrt teljesen kôzônyôsen vette,
de nem veszi kôzônyôsen, ha Dél-Afrikâban vagy El Salva-
dorban szovjetbarât kommunista bebôrtônzésérôl értesûl. Az
amerikai sajtô ezekbôl hôsôket csinâl, azokat pedig, akik a
nyugati vilâg védelmében haltak meg, agyonhallgatja vagy
bemocskolja, ahogy azt a Vietnamban harcolô amerikai ka-
tonâkkal is tette.

1956 november 4 elôtt adtam ât Nagy Imre kormânya
kikûldôttjének, dr. Kardos Ldszlônak hercegprîmâsunk,
Mindszenty Jôzsef ûzenetét, aki teljes egészében elfogadta a
Petôfi Kôr, az egyetemi ifjûsâg és a munkâsok kôvetelését:
a szovjet csapatok kivondsdt, a tôbbpdrtrendszeren alapulô
szabad vdlasztdsok megtartdsdt és az orszdg semlegességének
kimonddsdt. Mindszenty abban az esetben, ha a Szovjetuniô
ezeket a kéréseket teljesîti, még azt sem ellenezte, hogy a tôr-
vényesen megvâlasztott kormâny a Szovjetuniôval barâtsâgi
és meg nem tâmadâsi szerzôdést irjon alâ. Most, a harmin-
cadik évfordulôn minden idegenbe szakadt magyarnak azt
kellene kôvetelnie kormânyâtôl, hogy csak akkor adjon a
szovjetnek gabonât, ha a szovjet Nagy Imre kormânyâval
valô megegyezését tiszteletben tartja és kitakarodik Magyar-
orszâgrôl. Ezt a szovjetnek annal is inkâbb meg kellene ten-
nie, mert a Szovjetuniô Andropoiwal és Mikojannal képvi-
seltette magât, amikor Nagy Imre kormânyâval ezekben a
pontokban megegyezett s a részletek megtârgyalâsâra par-
lamentérek kikûldését kérte. Ezeket a parlamentéreket azon-
ban elôszôr jôl megvacsorâztatta és azutân letartôztatta ôket,
majd a nemzetkôzi jogot felrûgva mindannyiukat kivégez
tette. A szabad vilâg politikusai ezt a becstelenséget is lenyel-
ték.

A kûlpolitikâban teljesen jâratlan amerikai politikusok
orra elôtt bolsevizâltâk Kubât, Angolât, Kelet-Afrikât és
Nicaraguât. Vietnamot is elveszitették, és most Vietnam a
szomszédait veszélyezteti. Idôszakonként a hôsiesen ellenâllô



Az trodalmt és mûvészest szereplôi balrôljobbra az elsôsorban: Jeszenszky Gyôngyi,
dr. Parajdt Incze Lajos, NeszlényiJudit és Môzsi Ferenc, a mdsodik sorban: Czôvek
ïstvàn, Târczy Kovdcs Erzsébet, dr. Lengyel Alfonz, Abelovszky Eltz, Négyesy Irén,

BemczkyÀddmné és dr. Nddas Jdnos

afganisztâniakrôl még megemlékeznek, de semmit sem tesz-
nek arra, hogy ott a szovjet elôretôrést megakadâlyozzâk.
A "contra"-krôl is, akik legalâbb annyira szabadsâgharcosok,
mint mi voltunk Budapesten, az amerikai sajtô ûgy emléke-
zik meg, mint banditâkrôl. A sajtô ûldôzôbe veszi a Kongresz-
szusnak azokat a tagjait, akik a "contra"-k megsegîtése mel-
lett szavaztak. A nép pedig, sajnos, annyira naiv, hogy szent-
îrâsnak veszi, amit a liberâlis sajtô îr. Aki pedig nem tud ol-
vasni, mert ilyen is bôven akad Amerikâban, az kôzômbôs
mindenre, azt csak bankbetétje és a futball-eredmények
hîrei érdeklik.

Most pedig alâzatos szîwel, az emlékezés zâszlajât meg-
hajtva, hozzâtok szôlok, 1956 bôsei, akik az égi utat jârva
csatlakoztatok azokhoz a magyar hôsôkhôz, akik tôbb mint
ezeréves eurôpai tôrténelmûnk sorân hôsi harcban életeteket
âldoztâtok fel. îgérjûk nektek, hogy azt az utat, amelyet
1956-ban kijelôltetek szâmunkra, soha el nem hagyjuk!

Igaz, azok kôzûl, akik a ti hôsi âldozatotok eredménye-



képpen el tudtak menekûlni a szovjet pokolbôl, itt sokan
kôzômbôsekké vâltak. De olyanok is vannak kôzôttûnk, akik
a harcot feladtâk és azok felé kacsingatnak, akik halâloto-
kért felelôsek. Mâsok az elmûlt harminc éven ât hûségesen
kitartottak, ha itt, az idegenben haltak is meg, halâlukig hû-
ségesek voltak âldozataitokhoz. Lassan és fokozatosan mi is,
akik szemtanûi voltunk a nagy magyar tragédiânak és akik
megkiséreltûk Magyarorszâgot abbôl a borzalmas szovjet
rabsâgbôl kiszabaditani, eltâvozunk az élôk soraibôl, de hi-
szûnk abban, hogy hagyunk magunk utân olyan magyar fi-
atalokat, akik, ha nem Magyarorszâgon szûlettek is, soha
sem felejtik el szûleik âlmât, a szabad Nagymagyarorszdgot.

Ha majd az égi ûton talâlkozunk veletek, akkor lelkûnk
selymével âtôlelûnk benneteket és megkôszônjûk azt, amit ti
értûnk tettetek. Tudjuk, hogy mielôtt Isten trônusa elôtt kell
felelnûnk minden vétkûnkért, elôszôr a ti îtéleteteket kell el-

viselnûnk.

Jaj azoknak, akik megmérettek, de kônnyûnek taldltattak!

Môzsi Ferenc (Chicago, IL), a "Szivârvâny" cimû szép-
irodalmi folyôirat szerkesztôje, "Gloria oictis" c. megkapô kôl-
teményének hatâsos elôadâsâval sikeresen tovâbbfokozta az
est kôzônségének azt a hangulatât, amelyet az elôzô megem-
lékezés az 1956-os magyar szabadsâgharccal kapcsolatban
keltett.

Neszlényi Judit (Pasadena, CA) zeneszerzô, zongoramû-
vész Liszt Ferenc két mûvének nagyszerû elôadâsâval reme-
kelt. A két mû kôzul az egyik az "Un sospiro", a mâsik "A
Villa d'Esté szôkôkûtja" volt.

Dr. Parajdi Incze Lajos (Lewiston, ME), az ismert kôz-
îrô elôadâsa méltân keltett hallgatôsâga részérôl egyre foko-
zôdô érdeklôdést. Szavait részben elôszô helyett idézzûk,
részben az Ârpâd Akadémia orientalisztikai osztâlyânak elô-
adâsai kôzt a 238-245. oldalakon kôzôljûk.

"Az olthatatlan tûz" lobogô lângjait Tdrczy Kovdcs Er-
zsébet (San Francisco, CA) énekmûvész hazafias magyar
dalokat idézô szâmai szîtottâk tovâbb, hogy végûl Czôvek
Istvàn (Altadena, CA) operaénekessel egyiitt elôadott szâma-
ival azok szikrâi a hallgatôsâg szlvében is felejthetetlen él-
ményeket gyûjtsanak.



Az est befejezéseként Neszlényi Judit, a kivâlô zeneszer-
zô és zongoramûvész arany Ârpâd-éremmel kitûntetett "1956
Cantate" cîmû szerzeményének "Epilogiis"-ât adta elô. A
rendezôség jôvoltâbôl a kottâkat mindenki megkapta, îgy a
szerzô kérésére az alâbbi szôveget a kôzônség az elôadô mû-
vészekkel egyiitt tudta énekelni.

Ifjû hôsôk vére hull ôtvenhat ôszén.

Reménysêgûnk Idngra gyûlt ôtvenhat ôszén.
Lengett a zâszlô, szôlt a fegyver, egységbeforrt a nép
Ldncunk lehullt, s hazdnkfelett kiderûlt rdnk az ég.

Segûséget nem kaptunk ôtvenhat ôszén.
Arvdn magunk maradtunk ôtvenhat ôszén.
Gydvdnfigyelték hôsi harcunk szavakkal, semmi tôbb,
Az ellen meg erre vdrt csak s ûjszabadsdgunkra tôrt.

Csihngelô gyermekkacaj rohamzajbafûl.
Atkozott annak neve, kimds hazdjdn dûl!
Ifjûsdgunk, dldozatuk szdzadokra szôl,
Isten, nézz rednk és adj xngasztalôt!

Levert harcbôl gyôztesként él, szenved, hallgat a magyar nép.
El, szenved, alkot e bûszke nemzet: Eggyé voit ezer év!

Halottaink emléke bennûnk tovdbb él,
Jôlétben és békében harcra ôsztôkél.
{Idegen nép vigydzza ma is a magyart,
Rabsdgunk igdja ma isfogva tart).

Bdrhol is élj a nagyx/ildgon, mûltunk arra kér:
Szdlljstkra, hogy drtatlanulnefolyjon tôbbé vér:
LÉGYBÀTOR ÉS VfVD A HARCOT,
SZABAD LESZ, SZABAD LESZ A MAGYAR!

A szôveget Czôvek Istvdn és Neszlényi Judit irta, Neszlé-
nyi Judit zenésitette meg, aki az est folyamân az énekszâmo-
kat is kîsérte zongorân. Mindenben alkalmazkodô, mûvészi
jâtéka kûlôn elismerést érdemel.

Az irodalmi és mûvészest dr. Nddas Jdnos hangulatos
zârôszavaival ért véget. Ez utân a megjelentek még sokâig
egyiitt maradtak, sokâig elbeszélgettek. Sok ismerôs, régi jô
barât kôszôntôtte egymâst.



A MASODIK NAP

A XXVI. Magyar Talâlkozô (Kongresszus) mâsodik nap-
jân, 1986. november 29-én, szombaton délelôtt 9 ôrakor
pârhuzamos tanâcskozâsok kezdôdtek. Dr. Nddas Jdnos, majd
Fazakas Ferenc elnôkletével folytak értékes eszmecserék,
amelyek elsôsorban azt a kérdést vilâgîtottâk meg, hogy a
magyar emigrâciô milyen szerepet tôlthet be Kôzép-Eurôpa
ûjjârendezésének sûrgetése terén, mâsodsorban a Magyaror-
szâg szâmâra elképzelhetô tervekkel, a nemzetiségi kérdések-
kel és az Egyesûlt Eurôpa megvalôsîtâsâval kapcsolatban
felmerulô ûjabb feladatokkal foglalkoztak. Ugyancsak szom
baton délelôtt tartott elôadâst dr. Sasvdri Ldszlô (Lausanne,
Svâjc), a Vaud-kantoni Magyar Egyesûlet elnôke a legidô-
szerûbb magyar sorskérdésekrôl. A vitâk sorân tôbb elôadâs
és szakszerû felszôlalâs hangzott el, ezért azok délutân is
folytatôdtak.

Az elôbbi megbeszéléssel pârhuzamosan — ugyancsak
délelôtt 9 ôrakor — hârom mâsik tanâcskozâs is kezdôdôtt.
Dr. Lengyel Alfonz (Bryn Mawr, FA) elnôkletével az Ârpâd
Akadémia orientalisztikai osztâlyân, dr. Kondray Gergely
elnôkletével orvostudomânyi, Somogyi F. Lél elnôkletével
pedig a mémôktudomânyi ûlésen hangzottak el figyelemre
méltô szakelôadâsok. 12-kor Stirling Gyôrgy (Falls Church,
VA) "Kâdâr és a kommunizmus igazi arca" cimmel tartott
elôadâst. Az 1 ôrakor megrendezett, népes târsasebéd utân
Szent Kirdlyi Jdnos széktartô vezetésével a Szent Lâszlô Târ-
sasâg és Rend gyûlt ôssze/it. Irdnyi Ldszlô dr. pûspôk, rendi
kormânyzô ûdvôzlésére és Kônnyû Ldszlô (St. Louis, MO) ki-
tûntetésének âtadâsâra. Ugyanakkor dr. Hoyos Jdnos grôf
(New York, NY) elnôkletével a Magyar Cserkész Szôvetség
nagytanâcsa ûlésezett, az orientalisztikai, orvosi és mérnôki
elôadâssorozat folytatôdott.

Délutân 3 ôrakor a kôzépnemzedék tagjai talâlkoztak,
hogy 30 év tâvlatâbôl az 1956-os szabadsâgharc tôrténelmi
jelentôségére hîvjâk fel a figyelmet. Az értekezleten Vizsolyi
Zsuzsa (Shaker Hts., OH) és Jôkay Kdroly (Chicago, IL) el
nôkletével tôbb értékes elôadâs és hozzâszôlâs hangzott el.



Diszvacsora és bâl

Este 7 ôra utân mindazok, akik a XXVI. Magyar Talâl-
kozôn megjelentek, Cleveland kôzéleti vezetôivel, valamint a
vâros és a kôrnyék magyar târsadalmi, kôzmûvelôdési kivâ-
lôsâgaival egyiitt dîszvacsorâra gyûltek ôssze. A diszvacsorân
az ohiôi kormânyzô és a vârosi polgârmester kikûldôtt kép-
viselôin Idvùl dr. Irdnyi Ldszlô pûspôk, a kiilfôldi katolikus
magyarok fôpâsztora is megjelent. Dr. Nddas Jdnos ûdvôzlô
szavai utân Bodndr Margit énekmûvész Horvdth Ldszlô
(Summit, NJ) zongoramûvész Idséretével s a kôzônséggel egyûtt
az amerikai és a magyar himnuszt énekelte el, majd/;!. Vitéz
Bdn (Youngstown, OH) ferences plébânos mondott bevezetô
imât és asztali âldâst. Az ûnnepi kôszôntôt Magas Istvdn (Cal-
gary, Alta., Kanada), a Magyar Szabadsâgharcosok Vilâgszô-
vetségének elnôke mondta. Utâna dr. Irdnyi Ldszlô pûspôk,
Perk Ralph volt clevelandi polgârmester és dr. Bonutti Karl
egyetemi tanâr is ûdvôzôlte a diszvacsora kôzônségét. A szer-
tartâsmester tisztségét Vtgh Zsolt (Woodbridge, NJ) tôltôtte
be. Az Arpâd-érmek ûnnepélyes âtadâsât kôvetôen Somogyi
Ferenc dr., az Ârpâd Akadémia fôtitkâra, az 1986. évi Ârpâd-
pâlyâzatok eredményét hirdette ki. Befejezésûl Vfgh Zsolt
szertartâsmester a fôasztalnâl helyet foglalô elôkelôségeket
és egyesûleti vezetôket mutatta be.

A diszvacsorât a hagyomânyos Magyar Bdl kôvette.

A HARMADIK NAP

November 30-dn, vasârnap délelôtt 9 ôra utân ft. dr.
Irdnyi Ldszlô pûspôk, a szabad fôldôn élô magyarok fôpâsz
tora, ûnnepélyes fôpapi szentmisét mutatott be és advent
elsô vasârnapjâra szôlô, de magyar példâkat idézô szentbe-
szédet mondott. A szentmisén kôzel 300 hivô vett részt, igen
sokan jârultak szentâldozâshoz is.

A rômai katolikus szentmisével egy idôben ni. Kdntor Pdl
(Columbus, OH) reformâtus esperes a protestâns hîvek szâ-
mâra kûlôn istentiszteletet tartott és igét hirdetett.

A két istentisztelet utân a kûlfôldi magyar tudôsok, îrôk
és mûvészek Ârpdd Akadémidjdnak XXI. évi rendes kôz-
gyûlésére kerûlt sor, amelyen ft. dr. Irdnyi Ldszlô pûspôkôt,
az Arpâd Akadémia hittudomânyi osztâlyânak elnôkét, ôrô-



kôs disztaggâ, dr. Nâdas Jdnost, az Igazgatô Tanâcs elnôkét
pedig az Arpâd Akadémia elnôkévé vâlasztottâk, majd rend-
kîviil érdekes elôadâsokat tartottak. Dr. Somogyi Ferenc
fôtitkâr szokâsos évi beszâmolôjânak elôterjesztése utân az
Igazgatô Tanâcs ûj tagok meghîvâsâra vonatkozô javasla-
tât is ismertette. Ennek alapjân a kôzgyûlés tôbb ûj tagot
vâlasztott (hîvott) meg.

A XXVI. Magyar Talâlkozô tanâcskozâsait dr. Nddas
Jdnos elnôk, mint az Allandô Titkârsâg vezetôje, rôvid be-
szâmolô, az ûdvôzlô levelek bemutatâsa és a zârônyilatko-
zat megszerkesztésére hivatott bizottsâg kikûldése utân 1986.
november 30-ân délutân Vé 3-kor a magyar hiszekegy elmon-
dâsâval zârta be.

A kongresszusi ûlésen tâvolabbrôl megjelentek kôzûl so-
kan a zârôûlés utân is a szâllodâban maradtak. Ezek este

târsasvacsorân s azt kôvetôen hangulatos, rôgtônzôtt mûso-
ros esten vettek részt; az ûjabb viszontlâtâs reményében.

--
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A dùzvacsora fôasztaldndl bahôl jobbra ûl: dr. Bonutti Karlné, dr. Bonutti Karl, a

vdrospolgdrmesterének képviselôje ésft. dr. vitéz Irdnyi Ldszlô, Mediano pûspoke, a
kulfôldi katolikus magyarokfôpdsztora

A dùzvacsorafôasztaldndl balrôljobbra-. Haralyi Fejér Pdl, dr. Sasvdri Ldszlô (Svdjc),
Abelovszky Eltz,ft. Vitéz Bdn, O.F.M., Andahdzy Géza, vitéz Serényi Istvdn és mdsok.

Magas Istvdn ùnnepi beszédét mondja



MAGYARRA NE VELES

MAGYAR OKTATAS

Ankêt

Somogyi Ferenc dr. :

HOGYAN?

A kiilfôldre kényszerult magyarsâg ôntudatos részének
âllandô és legnagyobb kérdése, hogyan lehetne utôdait ma-
gyarrâ nevelni, hogyan kellene a magyar oktatâs eredmé-
nyességét biztosîtani. A Magyar Talâlkozôk megbeszélésein,
a Magyar Kongresszusok ûlésein ûjra meg ûjra felvetôdik
ez a kérdés, ankétunk tehât korântsem kezdeményezô lépés,
inkâbb csak tovâbbhaladâs azon az ûton, amelyen kerek 25
éwel ezelôtt elindultunk, amikor a magyarsâg kôzmûvelô-
dési (kulturâlis) szerepének jelentôségére mutattunk râ az
emigrâciôban s azt a kérdést vetettûk fel: "Érdemes-e ma-
gyarnak maradni?"

Rendldvûl érdekes és tanulsâgos lenne akkor (1961 no-
vember 25-én) elmondott szavaimat megint elmondani, mert
azok ma is ugyanolyan idôszemek, mint akkor voltak; s ta-
lân még érdekesebb, tanulsâgosabb lenne Nagy Sdndor, ft.
Gâspâr Mârton, Szirmay Ldszlô, Szebedinszky Jenô, Pala-
sics Jdnos, Némethy Ldszlô, HortobdgyiJenô, Bdchkay Béla,
Menkô Gdbor, Kolozsvdry Kdlmdn és Hokky Kdroly szôbeli
megâllapitâsait, valamint Bakô Elemér, Balla Andrds, Balds
Ldszlô, Benedek Ldszlô, Frankô Istvdn, Kerekes Tibor,
Klobusitzky Dénes, Kônnyû Ldszlô, Ldzdrjôzsef, vitéz Sôlyom
Fekete Istvdn és JVass Albert grôf irdsban bekiildôtt javas-
latait, meglâtâsait idézni {Béldy Bêla: Az I. Magyar Talâl-
kozô "krônikâja", 1962., 117-151. oldal). Mégis fâtylat vetek
a negyedszâzados mûltra, sot arra sem hivatkozom, hogy
késôbb is gyakran, szinte évrôl évre tûzetesen megvizsgâltuk,
hogy "mit tehetûnk fiatalsdgunk szélesebb kôrû magyar ne-
velése érdekében?" Ankétunknak ezt a cimét sokszor mas

szavakkal megfogalmaztuk mâr, de a lényeg 1986 november



28-ân is ugyanaz marad: lehetsége-e idegen kôrnyezetben
a magyarrd nevelés és a magyar oktatds?

Szeretném hangsûlyozni, hogy elsôsorban annak a ma
gyar nemzeti ôntudatnak fenntartâsât kîvânjuk szolgâlni,
amelynek eredményeként a legutôbbi amerikai népszâmlâ-
lâs idején kôzel két milliô vallotta magât magyarnak. Sze
retném hangsûlyozni, hogy mâsodsorban annak a gondos
nevelô munkânak és magyar oktatâsnak môdszerei érdekel-
nek bennûnket, amelyeknek alkalmazâsâval a felnôvô nem-
zedékek nemcsak ôntudatos magyarok maradnak, hanem
soraikbôl keresztény egyhâzaink jô papjai, târsadalmi és
kôzmûvelôdési egyesûleteink râtermett vezetôi lehetnek.
Egyébként Wass Albert véleményét osztjuk: "aki nyelvével
egyutt lelket, gondolkodâsmôdot is cserélni tud, éppen any-
nyira nem veszteség a magyarsâg szempontjâbôl, mint
amennyire nem jelent nyereséget a befogadô orszâg szâmâ-
rase"(AzI. MTk., 151. oldal).

Csak ùjabb elgondolâsok ismertetését kérjûk. Olyanokét,
amilyenekkel a beolvadâs elkerulhetô vagy legalâbb is hosz-
szabb idôre elodâzhatô. Mindenképpen a "hogyan?" kérdé-
sére keressûk a vâlaszt. Azt keressûk tehât, mi a jelenlegi
helyzet a magyar egyhâzak, egyesûletek szellemi és anyagi
lehetôségei kôrul, milyen ûjitâsokat vagy vâltoztatâsokat
kellene foganatositanunk, hogy a lépten-nyomon tapasztal-
hatô hanyatlâst a fejlôdés irânyâba fordîthassuk.

Tudom, hogy a megoldâs nem kônnyû feladat, mert az
Egyesult Âllamokban tôltôtt 36 évem jelentôs részét a ma
gyar ifjûsâg nevelésére, egyetemi, kôzép- és — részben —
elemi iskolai oktatâsâra âldoztam, szûlôként is szâmos meg-
figyelésre tudtam szert tenni. De tudom azt is, hogy a ma
gyar jôvô ûtjât idegenben csak tudatos magyarrâ nevelés-
sel és kôrultekintô magyar oktatâssal egyengethetjiik. Ezen
a téren — Kôlcsey Ferenccel egyutt elmondhatjuk — "min-
den âldozat kicsiny azokhoz képest, miket a hazânak (ma-
gyarsâgunknak) klvânni joga van". Ankétunknak éppen az
a célja, hogy feladatunk nehézségét felismerjûk, megoldâ-
sânak jelentôségét meglâssuk és ônzetlen âldozatvâllalâsunkat
— ha lehet és kell — még tovâbb fokozzuk.

A kérdés szélesebb kôrû megvilâgltâsâra Sdndor Andrâst



kértiik fel, akirôl nemcsak azt mondhatjuk el, hogy a magyar
oktatâs amerikai nesztora, mert tôbb mint 30 esztendôn ke-
resztiil New Brunswickon, New Jerseyben magyar iskola-
igazgatôként mûkodôtt, hanem azt is, hogy Amerikâban
szûletett, 9 éves korâban Magyarorszâgn"a keriilt, kôzépis-
kolâba Eperjesen jârt, egyetemi tanulmânyait azonban mâr
Prâgâban végezte, aboi mémôki okievelet szerzett, az elsza-
kitott magyar Felvidéken alapîtott ônâllô vâllalkozâst, 1938
utân visszakerûlt Magyarorszâgra, de onnan rôvidesen Ame-
rikâba kellett jônnie. A magyarrâ nevelés és a magyar ok
tatâs jelentôségét tehât egyénileg nâla jobban mâs alig is-
merheti. Az Amerikai Magyarok Orszâgos Szôvetségében az
iskolabizottsâg, az Arpâd Akadémiâban pedig a tanûgyi
tanâcs elnôke.

Ankétunk mâsik bevezetôje dr. vitéz Ormay Jôzsefné,
aki kôzépiskolai tanâri oklevelét mâr Kanadâban szerezte
meg és 1972 ôta ugyancsak Kanadâban a magyar kôzépis
kolai tanulôkat késziti elô "credit"-es tanfolyamokon ma
gyar érettségi vizsgâra.

A felkért elôadôk szempontjait ft. Mustos Istvdn, Sch.
P., a devoni (PA) piarista kôzépiskola igazgatôja, Bogdrdy
Imre, a clevelandi Magyar Iskola igazgatôja, Pintérné dr.
Pereszlényi Mdrta, dr. Luddnyiné Nddas Julianna, Pellerné
Falk Ildikô, Répds Mihdly, Ozsvdth Judit, Aba B. Titus,
Jabldnczy Ldszlô dr., Somogyi F. Lél, Jôkay Kdroly, Gdspdr
Vtlmos és Nagy Ildikô értékes hozzâszôlâsai egészîtik ki.

A "hogyan" kérdésére azonban a vâlaszt mindannyiunk-
nak keresniink kell, mert azt — természetesen a magyar szû-
lôk erkôlcsi és anyagi âldozatkészsége alapjân — csak a ma
gyar emigrâciô egyetemessége tudja megadni.

Sdndor Andrds (McGraw, NJ):

MIT TEHETÛNK FIATALSAGUNK
SZÉLESEBB KÔRÛ MAGYARNEVELÉSE ÉRDEKÉBEN?

A mai ankétot rendezô Arpâd Akadémia évtizedek ôta
foglaikozik magyar ifjûsâgunk keresztény, magyar nemzeti
szellemben valô nevelésével, hogy a magyar nemzet irânt a
szeretetteljes érzés soha ki ne aludjék.



Ezen az értekezleten nem bocsâtkozom részletekbe arrôl,
hogy mi a magyar iskolâk és a magyar cserkészet feladata,
mert azok, akik az értekezleten megjelentek, évtizedekre
visszamenô tevékenységukkel igazoltâk, hogy ezzel tôkéletesen
tisztâban vannak, de hangsûlyozni kîvânom, hogy az emig-
râciô munkâja és tâmogatâsa nyûjtja az idegenek âltal meg-
szâllt hazânak, az otthon élôknek az egyetlen reményt, hogy
ismét szahad lesz Magyarorszâg. Ennek a kôtelezô célnak
érdekéhen azonhan csak akkor leszûnk képesek eredménye-
sen mûkôdni, ha a jôvôhen is lesz magyar ifjûsâgunk és a
szîviinkhen égô magyar lângot nem engedjûk kialudni, ha-
nem azt tovâhh is adjuk.

Sajnos, azt lâtjuk, hogy ez a lâng erôsen kialvôhan van.
Még a mi szahad orszâgunkhan is olyan irânyzat mutatko-
zik, amely a nemzetiségi csoportok szahad életét jelentéke-
nyen hefolyâsolnâ és végeredményhen minimumra csôk-
kentené, esetleg meg is szùntetné. Ennek az irânyzatnak a
hefolyâsa mâr odâig fejlôdôtt, hogy tôhh kongresszusi kép-
viselôhôl âllô csoport henyûjtotta H.J.Res.96. szâmû javas-
latât, amely tulajdonképpen "joint resolution proposing an
amendment to the Constitution of the United States estah-
lishing English as the officiai language of the United States."
(az Egyesûlt Âllamok alkotmânyânak môdositâsâra vonat-
kozô kôzôs javaslat, hogy az Egyesûlt Allamok hivatalos nyelve
az angol legyen). Hasonlô javaslatot adott he a szenâtusha —
S.J.Res.20. szâm alatt — Symms Steve szenâtor is.

Ûgy gondolom, hogy mi, magyar és magyar szârmazâsû
amerikai âllampolgârok hozzâjârulunk ahhoz, hogy Ame-
rikâhan a hivatalos nyelv angol legyen, de tiltakozunk az
ellen, hogy a tôrténelem, irodalom sth. tantârgyaknâl (cse-
kély kivétellel) csakis Anglia tôrténelmét és irodalmât tanît-
sâk. Ezért javasolom, hogy kérjûk a Magyar Kongresszust
olyan hatârozat meghozatalâra, amely szerint hozzâjârulunk
ahhoz, hogy "English First" cîmen az angol nyelvet âllami
nyelwé nyilvânitsâk, de csak azzal a feltétellel, hogy mâsod-
nyelvként a nemzetiségi csoportok nyelve is tanithatô lehes-
sen. Ha pedig a nemzetiségi csoportok ûgy kivânjâk, akkor
az angol irodalom és tôrténelem mellett az illetékes nemze
tiségi csoport tôrténelmét és irodalmât sth. is tamtsâk. Ez
a megoldâs nemcsak az Egyesûlt Allamokhan élô nemzeti-



ségi csoportok ésszerû kîvânsâgânak tesz eleget, de a tanu-
lôk mûveltségét is nagy mértékben elômozdîtja.

A Magyar Talâlkozô (Magyar Kongresszus) és az Ârpâd
Akadémia mâr évek ôta foglalkozik magyar kôzépiskola
felâllîtâsânak lehetôségeivel. Az Amerikai Magyarok Or-
szâgos Szôvetsége megalakulâsa ôta csatlakozott ehhez a
munkâhoz és a magyar iskolâk és ôvodâk hathatôsabb tâ-
mogatâsa céljâbôl âllandô jellegû iskolabizottsâgot âllîtott
fel. Ez a bizottsâg teljesen egyiitt mûkôdik az Ârpâd Aka-
démiâval.

Dr. Nâdas Jânosmk, az Arpâd Akadémia elnôkének
felkérésére a magyar kôzépiskola mikénti megvalôsîtâsâra
vonatkozôlag az elômunkâlatokat megkezdtem. A szâmba
jôhetô egyhâzi intézmények vezetôinek tanâcsât és javasla-
tait kikértem. Ezek ôsszegezése alapjân elkészîtettem tâjé-
koztatô tervezetemet.

Miutân kimondottan magyar kôzépiskola fenntartâsi
kôltségeinek fedezésére magyar egyhâzkôzség, magyar egy
hâzi imézmény vagy magyar târsadalmi egyesiilet nem ké-
pes, tovâbbâ mert kizârôlag magyar nyelvû kôzépiskola mû-
kôdése angol nyelvû orszâgban nem is célszerû, ezért angol-
magyar kôzépiskola megszervezését javasolom.

Az Egyesûlt Allamokra vonatkozô kimutatâsainkban (az
utolsô tiz évre visszamenôleg) 2 mindennapos, 42 hétvégi
és 4 nyâri iskola szerepel 2079 tanulôval. Ezekbôl a 70-es
években egy mindennapos iskola (Passaic, NJ) megszûnt,
de mint hétvégi iskola, tovâbbfolytatja mûkôdését. Ugyan-
csak megszûnt 3 hétvégi is (Bostonban, Chicagôban és
Washingtonban) 120 tanulôval. A 80-as években tovâbbi
3 hétvégi iskola szûnt meg 49 tanulôval. A ma is mûkôdô
39 hétvégi iskolâbôl 5 a 80-as években alakult meg. Ezek
kôzûl a San Diego-i Magyar Hâz iskolâja az 1985. tanévben
kezdte meg mûkôdését.

Ha ehhez hozzâvesszûk az Egyesûlt Allamokban mûkôdô
25 magyar cserkészcsapatot — mivel minden magyar cser-
készcsapat egyben magyar iskola is —, a magyart és magyar
tantârgyakat tanulô ifjûsâgunk szâma kb. 1,700-zal emel-
kedik. A kanadai magyar iskolâkrôl és magyar cserkészet-
rôl részletes adataink nincsenek, de azokban becslésûnk
szerint kb. 1,600-an részesûlnek magyar oktatâsban.

A hétvégd magyar iskolâknak az a nagy hiânya, hogy a



heti 2-4 ôrai tanîtâs utân a tanulô magyar kôzôsségbe tar-
tozâsa (az otthoni kivételével, de azzal sem minden esetben)
megszûnik. Ezt csak akkor tudja fenntartani, ha csatlakoz-
ni tud és akar a magyar cserkészethez, amelynek keretében
gyakorolhatja és tovâbbfejlesztheti magyar ôntudatât. A ma
gyar egyhâzaknak — egy-két eset kivételével — a bétvégi
tanîtâson és a hitoktatâson, valamint bizonyos ûnnepi ren-
dezvényeken kîvul nincs lehetôségiik tovâbbi magyar fog-
lalkoztatâst nyûjtani az ifjûsâgnak.

De a hétvégi iskola utân tôrténô foglalkoztatâst illetôen
a magyar cserkészet lehetôsége is heti egy-két foglalkozâsi
napra és hétvégi kirândulâsokra korlâtozôdik. Nagy jelen-
tôségû azonban a cserkészetnél bevezetett ôrsvezetôi tanfo-
lyammal kezdôdô, majd a segédtiszti és tiszti tanfolyamok-
kal egyiittjârô érettségi vizsgâra valô magasabb fokû tantâr-
gyak tanulâsa, amely ifjûsâgunk magyar tudomânyokban
valô ismeretét nagy mértékben elôsegîti.

Amiôta a piaristâk buffalôi iskolâjâban megszûnt a magyar
nyelven tamtâs, a Németorszâgban mûkôdô kastli magyar
gimnâzium pôtolta a piaristâk iskolâjât.

Sajnâlatos kôrûlmény azonban, hogy az Észak-Amerikâ-
ban élô szûlôk részére nagy hâtrânyt jelent gyermekeiknek
a kastli magyar gimnâziumban valô tamttatâsa: a nagy tâ-
volsâg és az ezzel egyutt jârô tetemes utazâsi kôltség, s az a
tény, hogy a kastli gimnâziumban az alapoktatâs nyelve nem
angol, hanem magyar, tôbb tantârgybôl pedig német. A
német nyelv elsôdleges helyzetét eléggé indokolja, hogy a
gimnâzium Németorszâgban van, a tanulôk nagy tôbbsége
eurôpai és Bajororszâg anyagilag is tâmogatja az iskolât.

A gimnâzium tanulôi — az egyik emlékkônyv adatai
szerint — a kôvetkezô orszâgokbôl kerûltek ki; a Német Szô-
vetségi Kôztârsasâgbôl 204, az eurôpai Ausztriâbôl 10, Svâjc-
bôl 43, Svédorszâgbôl 7, Franciaorszâgbôl 7, Jugoszlâviâ-
bôl 4, Belgiumbôl 3, Dâniâbôl 3, Hollandiâbôl 2, Angol-,
Olasz- és Spanyolorszâgbôl 1-1, az észak-amerikai Egyesûlt
Âllamokbôl 25, Kanadâbôl 9, a dél-amerikai Perubôl 3,
Brazîliâbôl 1.

Az ôsszesen 324 tanulô kôzûl tehât csak 35 tanulô (mind-
ôssze 12%) volt angol nyelvû orszâgokbôl.

Az észak-amerikai kôzépiskolâk tanrendjének angol nyel
ven valô oktatdsa a kastli magyar gimnâziumban teljesen



hidnyzik, az angol nyelv oktatdsa, mint mâsodik nyelvé, csak
a 7. osztâlytôl kezdôdik. Ez annak a tanulônak, aki tanulmâ-
nyait észak-amerikai egyetemen szândékozik folytatni, nagy
hâtrânyt jelent. Ezzel magyarâzhatô az észak-amerikai ma
gyar vagy magyar szârmazâsû tanulôk csekély szâma is, ho-
lott a szabad magyarsâg legnagyobb része Észak-Amerikâ-
ban él.

Ezen a tényen a kastli magyar gimnâzium kôzel hârom
évtizedes mûkôdése, az egész vilâgon élô szabad magyarsâg
hâlâja, tâmogatâsa és a bajor hatôsâgok és egyhâzak erkôl-
csi elismerése, anyagi segîtsége, s magyar ifjûsâgunk példâs
nevelése sem vâltoztat.

Tervezett kôzépiskolânkban az alapoktatâs angol nyelvû
volna. A teljesen magyar nyelvû oktatâs és az angol nyelv-
nek, mint elsô idegen nyelvnek tanîtâsa a tanulô szempont-
jâbôl hâtrânyos lenne, mert mint amerikai vagy kanadai
polgâr, nem részesûlne kielégîtô oktatâsban olyan tantâr-
gyakbôl, melyeknek angol nyelven valô ismerete jôvôjének
biztosîtâsa céljâbôl feltétlen szûkséges.

A magyar nyelv és egyéb magyar tantârgyak tanulâsa
nemcsak a magyar tudomânyok kellô ismerete és a magyar
nemzeti érzés tovâbbfejlesztése szempontjâbôl indokolt, de
gyakorlatban is elismerést jelent (New Brunswick-on pl. a
Rutgers egyetem hallgatôi a magyar tanfolyam elvégzésé-
ért 4 "credit"-et kapnak).

A magyar kôzépiskolai osztâly csakis olyan magyar egy-
hâzi intézmény keretében valôsîthatô meg, amelynek mâr
van mûkôdô, internatussal ellâtott angol tannyelvû kôzép-
iskolâja s igy a magyar osztâlyok létesitése nem jâr a magyar
sâg anyagi helyzetét tûlhaladô kôltségekkel és a tanulô ke-
resztény magyar nemzeti szellemben valô tanîtâssal egyiitt
vallâsânak megfelelô hittani oktatâsban is részesûl.

A tanulônak a magyar nyelv és egyéb magyar tantâr
gyak tanulâsâval a szûlôk stb. hazâjânak nyelvét, mûltjât
és jelenét kell megismernie, hogy ez âltal a keresztény ma
gyar nemzeti érzés szlvében és tudatâban még erôsebben ki-
fejlôdjék s îgy megfelelô magyar képzettséggel is tudjon kôz-
remûkôdni a szebb magyar jôvô érdekében.

A kôzépiskola ângol nyelven végzett tananyagâra vonat-
kozôlag a mâr meglevô szabâlyok az irânyadôk, de a magyar
osztâly (osztâlyok) részére kûlôn rendelkezések is szûkségesek



volnânak. Ezeket a rendelkezéseket a Magyar Iskolabizott-
sâg a kôzépiskola vezetôségével egyetértésben âllap'itanâ meg.

A magyar osztdllyal kapcsolatban a kôvetkezô fôbb
rendelkezések lennének Idvânatosak: Magyar tananyagként
a tanulô magyar nyelvet és irodalmat, tôrténelmet, fôldrajzot,
néprajzot, magyar hagyomânyokat kôteles tanulni s megfe-
lelô tudâsârôl kôtelezô vizsga letételével bizonysâgot tenni.

A hittan tanîtâsânak is magyar nyelven kell tôrténnie és
a tanulô kôteles vallâsânak megfelelô istentiszteleteken részt-
venni. A tanulô a magyar hittan tanulâsân kîvul — a szûlô
vagy a tanulô kivânsâgâra —, tanulhat angol vagy mâs nyel
ven is hittant, ha erre megvan a lehetôség. részt vehet an
gol vagy mâs nyelvû istentiszteleten is, de semmi kôrulmé-
nyek kôzôtt sem a magyar nyelvû hittan vagy istentisztelet
rovâsâra.

A szûlôk és a tanulôk kôtelezik magukat az iskola szabâ-
lyainak betartâsâra. Az internâtusban lakô tanulôk a részûk-
re kijelôlt "magyar osztâly" elnevezésû helyiségben nyernek
elhelyezést. Ennek az a célja, hogy

1. a tanulôk magyar tudâsukat a magyar târsalgâssal is
gyakoroljâk s ezzel magyar kôzôsségtudatuk erôsôdjék,

2. a tanulôk a magyar târsalgâssal ne zavarjâk a mâs
nyelvûeket,

3. a mâs nyelvû tanulôk ne zavarjâk a magyar târsalgâst.
A magyar osztâly tanulôi az angol nyelvû tantârgyakat

természetesen egyutt tanuljâk a tôbbi tanulôval. A tanulô
lakôszobâja — és az esetleges kûlôn magyar tanterem — el-
hagyâsa utân bârmilyen nyelven beszélhet.

A magyar nyelv és egyéb magyar tanulmânyok eredmé-
nye extra curriculum cîmén szerepelne a tanulô bizonyit-
vânyâban, îgy azok osztâlyzata az angol tantârgyakra vonat-
kozô osztâlyzatot nem érintené, de a tanulô jogosult lenne
a magyar tantârgyakbôl pôtvizsgât tenni s a pôtvizsga sike-
res letétele utân a magyar tantârgyakbôl is a kôvetkezô osz-
tâlyba elôlépni.

Ismétlés csak a magyar tanâri kar engedélyével lehetsé-
ges.

Azokat az ûj tanulôkat, akik magasabb angol osztâly
végzésére jogosultak, de a magyar tantârgyakban valô isme-
retûk nem kielégîtô, olyan magyar osztâlyba kell sorozni,
amilyenbe magyar tudâsuk szerint illetékesek.



Jô képességû és kivâlô haladâsû tanulôk egy tanévben
tôbb magyar tanévi anyagot is elvégezhetnek, ha az iskola
szabâlyai azt megengedik. Ilyen esetben a megfelelô osztâly-
ba valô âthelyezést a magyar osztâlyok tanâraibôl âllô bi-
zottsâg hatârozza meg, de az elôlépés nem haladhatja tûl
a tanulô angol osztâlyânak tanévét.

Esetleges tanulmânyi ôsztôndîj kiadâsa — ha erre lehetô-
ség nyîlik —, a magyar osztâly igazgatôjânak javaslata alap-
jân tôrténik.

A tervezettel kapcsolatos részletes emlékiratot az ankéton
megjelentek is megkapjâk.

A mûltban szerzett tapasztalataim alapjân meggyôzôdé-
sem, hogy a meglevô magyar hétvégi iskolâk és ôvodâk to-
vâbbi fejlesztése, valamint ûj magyar iskolâk és ôvodâk meg-
szervezése a kôzépiskolâval egyutt csakis orszâgos akciô ût-
jân érhetô el. Javasolom, hogy ilyen orszâgos akciô megin-
dîtâsâra kérjûk fel a Magyar Kongresszus vezetôségét. Ft.
Mustos Istvân, a devoni piarista gimnâzium igazgatôja és
az Amerikai Magyar Papi Szôvetség (keleti osztâlyânak) el-
nôke hozzâm intézett levelében mâris megîgérte tâmogatâsât.

Megkezdtem az Egyesûlt Âllamokban mûkôdô magyar
iskolâkrôl és ôvodâkrôl szôlô ûj felmérés elkészîtését is. Ez
a felmérés statisztikai jellegû, csakis a mûkôdô magyar is
kolâk és ôvodâk adatait tûnteti fel, ezért a magyar ifjùsâg
tovâbbi nevelési és tanîtâsi lehetôségeire vonatkozôan nem
ad teljes képet.

A hétvégi magyar iskolâkon és ôvodâkon kivûl van még
egy nagy jelentôségû és ifjûsâgunk tovâbbi életére dôntô be-
folyâsû tanitô és nevelô intézményunk, a magyar cserkészet.
Huszonhat éve veszek részt magyar oktatâsi munkâban, ta-
pasztalatom szerint azonban a hétvégi magyar iskolâk csak
félmunkât végeznek, mert a magyar nyelv és mâs magyar
tantârgyak heti 2-4 ôrai tanulâsa utân fiatalsâgunk szerepe
a magyar kôzôsségben nem erôsôdik. Legtôbb esetben a to
vâbbi kapcsolatot csak a szûlôi otthon és a heti magyar is-
tentisztelet biztositja, s îgy lényegileg ifjûsâgunk a magyar
târsadalomban szerephez nem jut. Ezt a hiânyt, a târsadal-
mi folytonossâgot talâlja meg ifjûsâgunk a magyar cserké-
szetben. A magyar cserkészet nemcsak a cserkésziskolâban
tanîtja magyar nyelvre és egyéb magyar tantârgyakra ifjû-
sâgunkat, hanem annak az iskolân kîvul is târsadalmi éle-



tet nyûjt. Ezzel természetesen ifjûsâgunk szeretete a magyar
nemzet irânt még jobban kifejlôdik. A magyarsâgtudat fo-
kozottabb kifejlesztése érdekében feltétlenûl szûkséges, hogy
minden magyar iskola szorosan egyûttmûkôdjék a helyi ma
gyar cserkészettel, mert az iskola elvégzése utân a magyar,
keresztény, nemzeti szellemben valô nevelés tovâbbra is csak
igy biztosithatô. Aboi nincs magyar cserkészcsapat, ott kér-
ni kell a Magyar Cserkészszôvetséget helyi csapat felâllitâ-
sâra.

Ifjûsâgunk magyarsâgtudatânak tovâbbfejlesztése érde
kében emigrâciônk egyik legfontosabb feladata a magyar
egyhâzak, cserkészcsapatok és târsadalmi egyesùletek tâmo-
gatâsa azzal a feltétellel, hogy ezek az intézmények — kivé-
tel nélkûl — rendkivûli sûlyt helyezzenek ifjûsâgunk keresz
tény és nemzeti szellemben tôrténô nevelésére, a magyar
nyelv és egyéb magyar tantârgyak, hagyomânyok oktatâsâra.

Befejezésûl indîtvânyozom, hogy a Magyar Kongresszus
vezetôsége hîvjon ôssze orszdgos iskolaûgyi értekezletet lehe-
tôleg még 1987 nyarân, amikor mâr az iskolai év befeje-
zôdôtt.

Ft. Mustos Istvdn, Sch.P. (Devon, PA):

ISTENADTA KÔTELESSÉG

{Részlet a szerzô levelébôl, amelyet az elôadôhoz intézett.
Ft. Mustos a "Devon Preparatory School" {gimndzium)
igazgatôja).

Orszâgszerte szétszôrt magyarjaink szâmâra csak egy
internâtussal rendelkezô iskola jelentene megoldâst, ennek
kôltségei (tandîj, bentlakâs, oda-visszautazâs, egyéb kiadâsok)
azonban messze felûlmûlnâk a legtôbb érdeklôdô magyar
csalâd anyagi lehetôségeit, hiszen évi 6,000-7,000 $-rôl van szô.

Ma, amikor tôbb magyar plébânia és gyulekezet is ko-
moly anyagi vâlsâg elôtt âll, nem is beszélve az ùn. elnépte-
lenedésrôl, mind plébâniâink, vallâsi és târsadalmi kozôssé-
geink megmentése érdekében is, mind anyagilag is jobban
tâmogathatô hétvégi magyar iskoldinkat kell hathatôsabban
tdmogatni és mintegy a plébâniâk, gyûlekezetek igéretes
jôvôjének tekinteni. Szinte az mondhatô, hogy ahol a ma
gyar hétvégi iskola életképes, ott a kôrnyék magyarsâgânak
is, mint nemzetiségi csoportnak biztositottabb a jôvôje. Sza-



bad legyen itt is arra kérni a Bizottsâgot, hogy minden ere-
jével tâmogassa a hétvégi magyar iskolâk ûgyét, tovâbbra is
kutassa a még érdemlegesebb megoldâsoknak lehetôségét,
ami kedvezôbb kôriilmények kôzôtt lehetne az emlîtett ûn.
"bendakâsos iskola forma" is.

Nagyon fontosnak tartanâm, hogy magyar plébâniâink,
illetve gyulekezeteink felmérésével egyidejûleg pontosabb
képet nyerjûnk a mûkôdô, kihalôban vagy kialakulôban levô
magyar hétvégi iskolâkrôl. Mint az Amerikai Katolikus
Magyar Papok Szôvetségének (a keleti parton levô egyhâz-
megyék csoportjânak) elnôke, készségesen vennék részt pap-
târsaimmal egyiitt egy ilyen alaposabb felmérésben.

Javasoinâm tovâbbâ azt, hogy a Bizottsâg hîvjon ôssze
egy munkacsoport-gyûlést (workshop conférence), amelyen
az elôzetes felmérés adatait kiértékelnénk, elgondolâsainkat
reâlis, megvalôsithatô tervezet formâjâban a rendelkezé-
sûnkre âllô sajtôn keresztûl az egyetemes magyarsâg elé târ-
nânk.

Nem felejthetjûk el, a feladat nem csupân az, hogy gye-
rekeink ûgy-ahogy megtanuljâk a magyar nyelvet, irâst, ol-
vasâst, hanem az, hogy az egész emigrâciô érezze még job-
ban, mint valaha, hogy istenadta kôtelessége a keresztény
magyar kultûra tovdbbfejlesztése, illetve gyermekeinknek
valô tovâbbadâsa, és ezen a nagy feladatkôrôn belûl mind-
azoknak az intézményeknek (cserkészet, hétvégi iskolâk, egy-
hâzkôzségek, egyesûletek) erkôlcsi és anyagi tâmogatâsa,
amelyek a csalâdot segîtik, hogy gyermekei is Istenhez, ha-
zâhoz hûséges magyarokkâ nevelôdjenek. Az âltalânos kô-
zônbôsség évtizedeiben (itt is, Eurôpâban is) ez nagy feladat,
és szinte mindenûtt tôbbet Idvân annal, mint amit eddig
tettiink a mûltban.

Dr. vitéz OrmayJôzsefné {Tororito. Ont., Kanada):

AZ ÉSZAK-AMERIKAI MAGYAR NEVELÉS UGYE

A Magyar Talâlkozô fôruma elôtt mâr tôbbszôr beszâ-
moltam a torontôi magyar kôzépiskolai tanfolyamrôl, ame-
lyiknek tanâra voltam az elmûlt tizenôt évben. Ezt a tanfo-
lyamot a torontôi Board of Education adja, a tanulôk a dél-
utâni ôrâkban gyûlnek ôssze a kiilônbôzô iskolâkbôl, "credit"-
re tanulnak, vagyis jegyiik beszâmît bizonyîtvânyukba. En-



nek kôvetkeztében ez az alkalom kitûnôen kihasznâlhatô

arra a célra, hogy az itt felnôvô ifjûsâgnak âtadhassuk nem-
csak magyar nyelvûnket, kultûrânkat és hagyomânyainkat,
hanem vilâgnézetûnket is. Ezért végtelenûl sajnâlom, hogy
hasonlô alkalomrôl nem tudok Észak-Amerikâban; még
Kanadâban sem hasznâljâk ezt a lehetôséget kellôképpen.
Tapasztalatom alapjân nem tudom eléggé hangsûlyozni,
mit mulaszt ez âltal a magyar emigrâciô. Minél inkâbb ûgy
érezzûk, hogy a magyar emigrâciô hazânk hatârain Idvtil is
szolgâlhatja a magyarsâg ûgyét, sot olyan feladatot is tôlt-
het itt be, amilyen a megszâllott Magyarorszâgon ma nem
lehetséges (pl. az elnyomott magyar kisebbség ûgye), annal
inkâbb kellene igyekeznûnk arra, hogy utânpôtlâsrôl gon-
doskodjunk.

Bârmennyire elismerésre méltô azoknak a szûlôknek a
teljesîtménye, akik itt is meg tudtâk tanitani gyermekeiket
a magyar nyelv folyékony hasznâlatâra és a cserkészet oda-
adô igyekezete hagyomânyaink âtadâsa érdekében: komoly
magyar kôzépiskolai mûveltség nélkûl nem vârhatjuk el, hogy
ifjûsâgunk igazân érdeklôdjék magyar sorsproblémâink irânt.
Valahogy az egyetemi magyar tanîtâs irânt még nagyobb az
érdeklôdés, holott az egyetemen csak akkor lehet igazân fô-
iskolai szînvonalon tanitani, ha mâr ahhoz a kôzépiskolai
alap megvan. Természetesen, kôzép-szinvonalon is csak ûgy
lehet tanitani, ha mâr ahhoz az elemi alap befejezôdôtt.
Szerencsére azonban magyar elemi oktatâst tôbb helyen si-
keriilt megteremteni. Felhâborodunk azon, teljes joggal és
okkal, hogy Erdélyben lassan megszûnik a kôzépiskolai ma
gyar oktatâs, de itt, ahol ezt szabadon lehetne végezni, egy-
szerûen megfosztjuk utôdainkat ettôl a lehetôségtôl.

Nem ismerem pontosan az amerikai iskolai rendszert,
de feltételezem, hogy — ha mâsképpen nem — magâniskola
létesitésével lehetséges lenne a magyart komoly, nem amatô-
rôs formâban tanitani. A kôzépiskolai évek — 14-tôl 18-ig —
a legalkalmasabbak arra, hogy ifjûsâgunknak âtadhassuk
eszményeinket. Ha a tanârok munkâjukat jôl fogjâk fel, a
tanulôkat foglalkoztatjâk ahelyett, hogy tôlcsérrel prôbâl-
nâk fejûkbe âtônteni gondolataikat, sikerûlhet magyar igaz-
sâgaink âtadâsa. Bizonyiték erre a zsidôk ôntudatânak meg-
ôrzése kétezer éven keresztul.

Sokszor hallom a panaszt, hogy ifjûsâgunknak mâr hiâba



beszélûnk, ôk mâr mâs szemmel lâtjâk a vilâgot. Az, hogy
milyen szemmel lâtjâk a vilâgot, mitôlûnk, ôregektôl is fûgg,
elsôsorban attôl, hogy megprôbâltuk-e gondolkozâsmôdju-
kat befolyâsolni azokban az években, amikor legfogékonyab-
bak voltak vagy pedig a mâr felnôtt ifjûval âllunk elôszôr
szôba magyar sorsproblémâink megbeszélésére. Vélemé-
nyem szerint eddig nem helyesen kôzelitettûk meg ezt a prob-
lémât. Nem helyes példâul a befogadô orszâgot mindig csak
leszôlni ifjûsâg^nk elôtt, amelynek mégiscsak hazâjârôl van
szô; arrôl nem is beszélve, hogy mi is jô kenyeret talâltunk
itt, ezekben az orszâgokban anélkûl, hogy magyar ôntuda-
tunkat fel kellett volna adnunk. Nem helyes szeretet helyett
gyûlôletet âtadni utôdainknak, bârmennyire jogos felhâbo-
rodâsunk azok ellen az igazsâgtalansâgok ellen, amelyek
hazânkat érték. Nem helyes az a môdszer sem, hogy magas
szînvonalon prôbâlunk "elôadni" ifjûsâgunknak (ha ugyan
sikerûl ôket valahol ôsszeterelni), mert ha nincs komoly ma
gyar mûveltsége, nem vârhatjuk, hogy olyan szôkincse legyen,
amelynek segîtségével kônnyen megértené a szinvonalas
magyar elôadâst. Ilyen prôbâlkozâsokkal csak mélyîtjûk azt
a szakadékot, amely elvâlasztja nemzedékeinket.

Ahelyett, hogy a fiatalok passziv alanyai lennének a mi
aktîv tevékenységunknek, minden lehetôséget fel kellene
hasznâlni arra, hogy nekik adjunk alkalmat a szereplésre a
legkûlônbôzôbb formâban, hogy sajât teljesitményûk adja
nekik a magyar élményt. A cserkészet felbecsûlhetetlen al
kalmat nyûjt ilyen formâban is, viszont nincs mindenûtt
magyar cserkészet, sokan egészségûk miatt nem vehetnek részt
tâborozâsaikban, a legmagasabb képzettségû ifjûsâgnak pe
dig nincs ideje ilyesmivel foglalkozni. Mindig elkedvetlene-
dem, mikor magyar ûnnepélyen idôsebb emberek adnak elô
verseket. Milyen remek alkalom mûlik el igy ifjûsâgunk
szerepeltetésére! A magyar emigrâciô ôregszik, fiatalokat —
a bâlok kivételével — nem lehet kellô szâmban lâtni sora-

inkban. Ez azt mutatja, hogy itt kûlfôldôn minden magyar
intézményûnk halâlra van îtélve.

Talân még nem késô ebben az ûgyben a vészharangot
kongatni! Odâig azonban nem megyek, mint azok, akik a
magyar nyelv feladâsa ârân akarnak kedvében jârni a ma
gyar szârmazâsû fiataloknak. Szerintem ott, aboi mâr a mâ-



sodik nemzedék elveszîti a nyelvét, nem lehet magyar ôntu-
datra szâmitani.

Reményik Sândor szerint: "a nyelv ma néktek végsô me-
nedéktek!" Âpoljuk kûlônleges, gyônyôrû nyelviinket, te-
gyiink meg mindent fennmaradâsâra!

Bogdrdy Imre:

A CLEVELANDI MAGYAR ISKOLA

KÛLÔNLEGES FELADATAI ÉS MÔDSZEREI

Mint a clevelandi Magyar Iskola jelenlegi vezetôje,
kôtelességemnek érzem annak hangsûlyozâsât, hogy ifjûsâg
nélkiil nincs jôvô. Utânpôtlâs, magyar ifjûsâg nélkûl a ma
gyar emigrâciônak sem lehet jôvôje.

A magyar ifjûsâg nevelésének, tehât az utânpôtlâs biztosî-
tâsânak természetesen megvannak a helyi és az âltalânos
problémâi. Az elôbbiekhez tartozik a "credW kérdése is,
amely a clevelandi Magyar Iskola esetében, sajnos, mind
a mai napig nem nyert megoldâst. Még a magyar érettségi
tantârgyai, a magyar nyelv és irodalom, a magyar tôrténe-
lem, valamint a magyar nép- és fôldrajz sem kapnak olyan
"credit"-et, amilyen az amerikai kôzép- és fôiskolâkon,
egyetemeken âltalâban szokâsos. Természetesen mindent el-
kôvetûnk, hogy ezt a kérdést megoldjuk, a vârhatô eredmény
azonban pillanatnyilag nem jelôl pozitivumot. Nem vitâs,
hogy a "crédit"-kérdés kedvezô megoldâsa jelentékenyen
elômozdîtanâ, valôsâggal kényszeritené a kimondott magyar
tantârgyak felvételét.

Altalânossâgban a mutatkozô problémâk megoldâsa el-
sôsorban a szûlôkôn mûlik. Ezért vezettûk be a szùlôk mun-
kakôzôsségének intézményét. A Magyar Iskola tevékenysé-
ge csak akkor lehet eredményes, ha abbôl a tanulôifjûsâgon
és a tantestûleten kivûl a sziilôk is kiveszik részûket. A szûlô
legelsô kôtelessége, hogy gyermekét beîrassa és rendszeresen
el is hozza az iskolâba. Hogyan tudja a tantestûlet bârme-
lyik tagja nevelni, oktatni azt a gyermeket, amelyiket a szûlô
nem biz râ? A mâsodik feladat pedig, hogy a szûlô otthon
is foglalkozzék iskolâba jârô gyermekével, beszéljen vele ma-
gyarul, érdeklôdjék tanulmânyai irânt s ha kell, segitsen is
neki.

Ebben az évben bevezettûk azt az eljârâst, hogy a tanulô



hazaviszi az iskolâban kapott feladatot. Ebbôl a szûlô lât-
hatja, hogy gyermeke mit végzett és miben lehet akâr a gyer-
mek, akâr az iskola segîtségére. Ezzel nemcsak a tanulâs-ta-
nîtâs folytonossâgât biztosîtjuk, hanem a szûlôt is szervesen
bekapcsoljuk a nevelés-tanitâs munkâjâba. A gyermeknek —
fôleg az elsô években — âllandô segîtségre van sziiksége. All-
junk melléje ne csak az ôvodâs korban, hanem egészen a har-
madik osztâly végéig. Attôl kezdôdôen a gyermek mâr min-
dent maga végez.

A legfontosabb feladat a szûlôk bevonâsa az iskola éle-
tébe, hogy érezzék, ôk is adhatnak valamit az iskolânak azért,
amit az iskola nyûjt nekik. Lâssâk a szûlôk, hogy az a mun-
ka, amelyet a tantestûlet tagjai végeznek, nem kônnyû, mert
sok âldozatot kîvân.

Azt sem szabad elfeledni, hogy a magyartanîtâs este fo-
lyik, amikor mâr mindenki — tanîtô is, tanulô is fâradt.
Tanîtani pedig csak teljes odaadâssal és figyelemlekôtéssel
lehet. Ezért kûlônbôzô môdszereket vezettûnk be, amelyek
a tanulôk érdeklôdését lekôtik, megértését pedig feltétlenûl
biztosîtjâk. Csak egyetlen példât emlitek. A magyar âbécét
a kis tanulôk az e betûig rendszerint hibâtlanul mondjâk,
itt azonban megakadnak vagy az e hangzô helyett i-x. mon-
danak. Hogyan segitettem ezen a nehézségen? Lerajzoltam
egy kis egeret nagy fûlekkel, hosszû farokkal s megmagya-
râztam a kis tanulôknak, hogy az e betû a magyar egér szô
kezdô betûje, azt tehât nem lehet, nem szabad ôsszetévesz-
teni az angol e betûvel, amelyet z'-nek ejtûnk.

A tamtâs eredményessége persze azt is megkôveteli, hogy
a tanltâs tervszerû legyen, a tervet végre is hajtsuk, sôt a
végrehajtâst is rendszeresen és môdszeresen ellenôrizzûk.

A szûlôk szerepével és felelôsségével kapcsolatban helyi
vonatkozâsû problémaként kell megemhtenem a vâros nyu-
gati és keleti részre tagolôdâsânak kérdését, amely sok szû
lôt kûlônôs nehézség elé âllît, mert nem egynek 80-80 mér-
fôldet kell hajtania, ha gyermekét magyar iskolâba akarja
jâratni. Elôfordult, hogy a gyermek semmit sem tudott ma-
gyarul, amikor iskolâba kerûlt, mert csak édesapja volt ma
gyar. Ma mâr ez a tanulô tûl van a kezdeti nehézségen, mert
az édesapa segîti gyermekét. Az is megtôrténhetik, hogy a
gyermek szégyelli magyar szûleit s a magyar nyelvet. A meg-



oldâst ilyenkor is meg kell talâlnunk s a szégyent bûszkeséggé
kell vâltoztatnunk.

Szândékosan utolsônak emlîtem a versmondâs, szavalâs
tamtâsi és nevelési jelentôségét, amelyet a clevelandi Ma
gyar Iskola megalapîtâsa ôta s âllandôan fokozôdô mérték-
ben hasznosit. Minden évben rendszeres szavalôversenyeket
szervezûnk. Legutôbb az év legjobb szavalôja cîmet kitûnte-
tésként adtuk s legjobb versmondôinkat egyes târsadalmi
szervezetek ûnnepi mûsorain is szerephez juttattuk. A Magyar
Tdrsasdg szabadegyetemi elôaddssorozatdban a Magyar Is
kola tanulôi egész estét betôltô mûsort adtak {kônyvjutalom-
ban is részesûltek). Az Egyesûlt Magyar Egyletek hazafias
ûnnepségein âllandô sikereket aratnak. Ezzel az iskola tanu
lôi a magyar târsadalmi és kôzmûvelôdési életbe is bekap-
csolôdnak. Igen eredményes hatâst vâltana ki, ha egyes ma
gyar szervezetek is adnânak valamit a magyar tanulôknak,
mint ahogy a Magyar Harcosok Bajtârsi Kôzôsségének cleve
landi fôcsoportja tette, amikor a Magyar Iskola nôvendé-
kei szâmâra kûlôn Miklôs-estet rendezett.

Pintérnédr. PereszlényiMdrta (Columbus, OH):

TANULJUNK MAGYARULl

A magyar nyelv elsajâtîtâsa az Ghio âllami egyetem (Ghio
State University) nyolc tanfolyamân lehetséges. Minden
tanfolyam tîz héten keresztûl heti ôt ôrât foglal magâban.
Hârom tanfolyam elvégzése két félév, azaz teljes egyetemi
év elvégzését jelenti. Az elsô két tanfolyam a magyar nyelv
elemi ismereteivel, a mâsodik két tanfolyam a magyar nyelv
kôzépfokû elemeivel, a harmadik két tanfolyam pedig a ha-
ladôk igényeivel foglalkozik. A mâsodiH tanév tanfolyamai
mâr a fogalmazâs, beszéd, olvasâs és iras gyakorlâsâval
foglalkoznak. A harmadik tanév tanfolyamai olvasâsi gya-
korlatokkal fejlesztik a hallgatôk magyar nyelvtudâsât.

Minden tanfolyam anyagât kûlôn-kùlôn tanitô kézikônyv
(Instructor's Manual) dolgozza fel. Ezeket a kézikônyveket
a felszôlalô — dr. Luddnyiné Nddas JulianndvaX egyûtt —
îrta meg. Segîtségûkkel bârki bârhol tanîthat magyarul, csak
az elôîrt vizsgât kell meghatârozott helyen letenni. Az elsô
hat tanfolyamhoz hangszalag is hasznâlhatô, illetôleg kap-
hatô. Az elsô négy tanfolyam szôvegkônyve a Bânhidi-Jôkay-



Szabô-féle "Learn Hungarian" (Budapest, 1965) cimû mû,
az ôtôdik és hatodik tanfolyamé a "Hogy mondjuk helyesen?"
(Budapest, 1976) cîmû mû, amelyet Ginter Kâroly szerkesz-
tett. Mindkét kônyv ara 10-10 $ és a postakôltség. Beszerez-
hetô dr. Nâdas Gyulânâl, akinek cime: 1425 Grâce Ave.,
Lakewood, OH 44107.

Twarog Léon professzor, aki az Ghio âllami egyetemen
a "Center for Slavic and East European Studies" vezetôje,
arra tôrekszik, hogy minden nyelvet tâvbeszélôn keresztûl
is tamtani lehessen. Jelenleg a cseh, lengyel és orosz nyelv
tanîtâsa lehetséges îgy, a kôzeljôvôben azonban ez — 800-as
telefonszâm biztosîtâsâval — mâr az egész orszâg (az Egye-
sûlt Allamok) terûletén a magyar nyelv oktatâsâra is kiterjed.

Dr. Ludânyi Andrâsné NâdasJulianna {Adz., OH):

FELISMERÉS, VÉGREHAJTÂS, SZÂMONKÉRÉS

Bârmilyen târgykôrhôz nyûlunk, legelsô feladatunkként
fel kell ismernûnk azokat a kérdéseket, amelyek a târgykô-
rôn belûl megoldâsra vârnak. Ez a megâllapîtâs a magyarrâ
nevelésre is feltétlenûl vonatkozik. Az eddig elhangzott kér-

dések a feladatok egész sorozatât vetették fel.

El kell hatâroznunk, hogy a felmerûlô kérdéseket meg is
akarjuk oldani. Tudnunk kell tehât, hogy mik azok a fela
datok, amelyek megoldâsra vârnak s azzal is teljes egészé-
ben szâmolnunk kell, hogyan végezzûk el azt a munkât, amely
a feladatok megoldâsâhoz vezet.

A mit és a hogyan kérdéseinek tisztâzâsa utân dôntô je-
lentôségû még a szâmonkérés, amely lényegileg annak meg-
âllapitâsa, hogy bizonyos idôkôzôkben, mondjuk évenként,
mit és hogyan végeztûnk el azokbôl a feladatokbôl, amelye-
ket vizsgâlôdâsaink folyamân felismertûnk.

Az a kérése tehât, hogy megbeszéléseink folyamân te-
gyunk javaslatokat a kérdés elôbbre vitele céljâbôl, a kôvet-
kezô Magyar Talâlkozô nevelésûgyi ankétjân pedig âllapît-
suk majd meg, mit valôsîtottunk meg a felvetett elgondolâ-
sokbôl.



Peller Miklôsnê Falk Ildikô:

A MAGYARRA NEVELÉS ELÔFELTÉTELEI

Megîtélése szerint az ankét eredeti célja tulajdonképpen
arra a kérdésre tôrténô vâlaszadâs, hogyan lehetne az itt
szûletett gyermek beolvadâsât megakadâlyozni. Szerinte
nagy kûlônbség van a kôzôtt, aki mâr itt szûletett és a kôzôtt,
aki magyar nyelvtudâsât hazulrôl hozta magâval. Az utôbbi
ugyanis természetszerûen beszél magyarul. De ilyenkor is
feltétlenûl szûkség van arra, hogy az ide kikerûlt magyar
ifjû magyar kôrnyezetben maradjon és fejlôdjék tovâbb. O
maga nem itt szûletett, de természetesen jôl beszél magyarul,
mert szûlei magyarok voltak, csalâdja kôrében magyar kô-
zôsséghez tartozott és — bar magyar iskolâba itt kinn mâr
nem jârhatott — a cserkészetben tovâbbra is magyar kôzôs-
séghez tartozott. A magyarrâ nevelésnek elengedhetetlen
elôfeltétele a magyar kôzôsséghez valô tartozâs. Az a gyermek,
aki teljes elszigeteltségben nô fel, mint ezt kîsérletileg iga-
zoltâk, egyâltalân beszélni sem tanul meg, mert nincs elôtte
példa, amelyet kôvethetne.

A magyarrâ nevelés tovâbbi elôfeltétele, hogy a gyermek
6 éves koràig otthon csak magyarul beszéljen, minden dicsé-
retet, minden vigasztalâst kizârôlag magyar nyelven kapjon.
Eelbecsûlhetetlen értéke van aztân az imânak, amelyet a
gyermek szûleivel és testvéreivel egyûtt felkeléskor, lefekvés-
kor, evés elôtt, evés utân magyarul mond; és a magyar mesé-
nek, amelyet az édesanya vagy a nagymama mond. A mese
ugyanis nemcsak a gyermek szôkincsét gyarapîtja, de ônâllô
gondolatokat is ébreszt benne.

Hatéves kora utân a gyermek mâr ôsztônôsen alakJtja
mondatait. Ekkor kerûl iskolâba, ahol angolul tanul. Elô-
fordulhat, hogy magyarul nem is akar beszélni. Anyanyelve
lesz a mâsodik nyelv. Ekkor kap kûlônôs jelentôséget a ma
gyar cserkészet, amely élményeket nyûjt, jâtszva tanît s a
gyermek egyéniségét ôsztônôsen a magyarsâghoz kôti. A
magyar iskola céltudatos nevelése és komoly oktatô tevékeny-
sége ezt a folyamatot még inkâbb fokozza.

A gyermek 12-14 éves korâban kezdôdik az én-keresés,
az identitâs meghatârozâsa. A kettôs kultùra kérdésével
kapcsolatoban felmerûl benne az a kérdés is, hogy magyar-e
vagy amerikai-e. Miért kell neki magyarul beszélnie s olvas-



nia? Hiszen én — mondja — amerikai vagyokl Ebben a kor-
ban lehet a fiatalokat legkônnyebben elveszîteni. És itt jât-
szik nagy szerepet megint a cserkészet, amely magyar kôzôs-
séget ad, amelyben a gyermek otthon érzi magât, hovatar-
tozâsi érzést kap. Ne felejtsûk cl, hogy ebben a korban a
gyermek mâr feltételezni tud; ôsszehasonlîtâsokat tesz, ame-
lyekben a magyar iskola tananyaga és a cserkészet nyâri tâ-
borozâsainak sok-sok élménye, rendezése, kiâllîtâsa kétség-
telenûl a magyarsâg javâra dônti el mériegelését. A dîszîtô-
mûvészet alkotâsai s a népszokâsok meggyôzik, hogy ô ma
gyar is.

19 éves kora kôriil az ifjû értelmi fejlôdése befejezôdik,
itélete ônâllôsul, de még mindig befolyâsolhatô. Leginkâbb
talân tôrténeti tényekkel, amelyek azt mutatjâk ki, hogy a
magyarsâg tudôsok, mûvészek, sportolôk révén mit adott
az emberiségnek. Semmelweis Ignâc, Teller Ede, Liszt Ferenc,
Bartok Béla, Kodâly Zoltân stb. magyar eredete minden-
esetre tôbbet jelent neki, mint kivâlô hadvezéreink jelentô-
ségének tûlzott hangsûlyozâsa.

Amikor a magyar szârmazâsû fiatal angol nyelven îr dol-
gozatot vagy master-tételt, doktori értekezést, vâlasszon ma
gyar vonatkozâsû târgykôrt, amire az eddigiek szerint maris
szâmtalan példât idézhetûnk. A magyar irodalom termékei
kôziil hîvjuk fel fiataijaink figyelmét azokra, amelyeket ér-
deklôdéssel és élvezettel olvashatnak, korunk magyar irôi
pedig alkossanak olyan mûveket, amelyek mai kérdésekkel —
a szâmkivetésben élô ifjûsâg lelkivilâgânak megfelelôen —
foglalkoznak.

Ilyen elôkészîtés utân a kûlfôldôn élô fiatal magyarok
ônmaguktôl râeszméinek, hogy a magyar egyhâzak, folyô-
iratok, lapok tâmogatâsa, minden magyar intézményiink
fenntartâsa râjuk vâr.

Befejezésûl Tamâsi Âron szavait kell idéznie, amelyeket
nemcsak maga vall, de minden magyar ifjûnak is figyelmé-
be ajânl:

"Természetesen vallom és hirdetem s mindig hirdetni
fogom, hogy az orszâghatârok felett van egy szellerm és er-
kôlcst kôzôsség, amely a vilâgon szétszôrtan élô magyarokat
ôsszekapcsolja s egy lelki impériumban egyesîti. Ez a felfogâs
nemcsak megengedi, hanem kôtelességemmé is teszi, hogy
nyilt és becsûletes môdon munkâsa és âpolôja legyek ennek
a szellemi kôzôsségnek. "
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Répds Mihdly (Chesterland, OH):

KIT ÉS MIT?

Magyar iskolâban nem tamtott, az ohiôi Chesterland
amerikai lakosai kôzûl azonban sokan beiratkoztak magyar
nyelvtanfolyamâra, mert érdekelte ôket a magyar nyelv és
az az orszâg, aboi ezt a nyelvet beszélik. Volt olyan idô, ami-
kor tanfolyamâra 25 hallgatô iratkozott be. A hallgatôk,
tanulôk kôzt 10-12 éves gyermekeken kîvtil felnôttek is akad-
tak, akik — mint nyugdîjasok — az oktôberben kezdôdô tan-
folyamrôl télire Floridâba kôltôztek s amikor onnan vissza-
tértek, irigykedéssel beszéltek a fiatalokrôl, akik az ô tâvol-
létûk idején szépen haladtak a magyar nyelv elsajâtitâsâ-
ban, mâr beszélni is tudtak. Ezek a tanulôi valamennyien
ellâtogattak Magyarorszâgra, aboi nemcsak meg tudtâk ér-
tetni magukat, hanem magyar nyelvtudâsukat is tôkéletesi-
hették.

Ha a magyar nyelv irânt idegenek ilyen érdeklôdést mu-
tatnak, akkor fokozottabb mértékben szûkséges, hogy a ma
gyar szârmazâsûak megtanuljanak magyarul. Fiatalsâgunk
magyarsâgtudatâra ugyanis nagy szûkség van; ennek alap-
ja pedig elsôsorban a magyar nyelvtudâs. Szerinte a magyar
nyelvttidast leginkabb az édesanya csôpôgtetheti a gyermek
lelkébe, tudatâba. A magyar nyelvtudâssal egyutt az édes
anya azt a magyar hitet is âtadja, amelyrôl Papp-Vâry Ele-
mérné "Hitvallâs" cîmû kôlteményét irta és azt mondta:
"Asszony, ki tamtod, âldott lesz a neved".

A csalâdi fészekbôl hozott nyelvtudâst és szârmazâstuda-
tot a magyar iskola csak bôvîtheti. A gyermek magyarrâ ne-
velésében, magyar tanîtâsâban tovâbbra is a szûlôk a leg-
fontosabbak. A tanîtônak a szûlôkkel szorosan egyutt kell
mûkôdnie, kéz a kézben kell haladnia. A szûlônek sohasem
szabad a tanîtô ellen beszélnie. Amikor a gyermek az isko
lâban hall valamit, a szûlô ne âllîtsa éppen az ellenkezôjét,
de kézlegyintéssel se intézze el azt, amit a tanîtô mondott.

Mint mâr tôbb îzben szô volt rôla, nagy eredmény lenne,
ha gyermekeink, akik tôkéletesen beszélik a befogadô orszâg
nyelvét, megismernék Magyarorszâg tôrténetét. Természe-
tesen târgyilagosan. Tudjanak nagy tudôsainkrôl, îrôink-
rôl, rôviden mûltunkrôl és jelenûnkrôl. Hadd vilâgosîtsâk
fel mâs ajkû munkatârsaikat, barâtaikat. Ezért természe-



tesen ismerniuk kell Trianon âtkât, elszakîtott testvéreink
szenvedését stb.

Volt és ma élô nagyjainkrôl kônyvecskét kellene kiadni
nemcsak magyarul, de idegen nyelveken is; arrôl, hogy a
magyarsâg kit és mit adott a vilâgnak. Ebben fel kellene
sorolni mindazokat a teljesîtményeket, amelyeket a magyar
sâg — szâmarânyât messze meghaladô môdon — felmutat-
hat, kûlônôsen a vilâg nagy nemzeteihez és népeihez képest.
Csak példaképpen emlîti az Ârpâd-hâz szentjeit, Mâtyâs ki-
râly corvinâit, Bethlen Gâbor vallâsszabadsâgât, Jedlik, Irinyi,
bârô Eotvôs Lôrând, Puskâs Tivadar talâlmânyait, a tâvol-
balâtôval kapcsolatos ûjîtâsokat, orvosainkat, mai fiziku-
sainkat, zeneszerzôinket és mûvészeinket stb. Gyermekeink
sokszor vannak egyûtt amerikai gyermekekkel és talân egy-
mâs kôzt is szégyellnek magyarul beszélni. De ha a magyar
gyermek fel tud ilyen kônyvecskét mutatni, amely arrôl szôl,
mit tettek a magyarok, nincs tôbbé mit szégyellnie.

Az emlîtett kônyvecske kiadâsa mâr csak azért is jô lenne,
mert gyermekeink az iskolâban sok mindenrôl és mindenki-
rôl hallanak s ilyenkor természetszerûen megemlitik azt is,
amit magyarok végeztek, de a tanîtô rendszerint megkérdezi
tôlûk, âllîtâsukat bizonyîtani tudjâk-e valamilyen errôl szôlô
angol îrâssal; erre gyermekeink csak a legritkâbb esetben
tudnak igennel vâlaszolni. A szôban forgô kônyvecske kia
dâsa ezt a kérdést is megoldanâ.

(A felszôlalâs kôzben emlîtett kônyvecskével kapcsolat-
ban az elnôk megemliti, hogy ilyen kônyv szâmtalan van
magyarul is, angolul is. "Faith & Fate" clmû kiadvânyânak
5. része a "Hungarians in Foreign Land" cîmet viseli, 6. része
pedig felsorolja a magyar szenteket, boldoggâ avatottakat és
Nobel-dljasokat is. Bodolai Zoltân "The Timeless Nation
cimû mûve e tekintetben kitûnô kézikônyvnek, Wagner Fereue
vonatkozô tanulmânya pedig valôsâggal forrâsmûnek mond-
hatô.)

OzsvdthJudit:

HÂROM KÛLÔNLEGES MAGYAR FELADAT

A felszôlalô hârom kûlônleges magyar feladat megoldâ-
sâra hîvja fel az ankét fîgyelmét.



Az elsô ilyen feladat, hogy magyar munkât ne csak a
cserkészek végezzenek, hanem mâs fîatalok is vâllaljanak.
Igen sok olyan fîatalt ismer, aki nem cserkész, de hasznosan
és eredményesen tudnâ szolgâlni a magyarsâgot. Véleménye
szerint ezeket is be kellene vonni a magyar târsadalmi és kôz-
mûvelôdési feladatok megoldâsânak felelôsséggel jârô mun-
kâjâba. Nem minden esetben ôk a hibâsak, hogy a cserké-
szet valôban elismerést érdemlô s a magyarsâg jôvôjét bizto-
sîtô tevékenységébôl kimaradtak. Példaként ônmagâra hi-
vatkozik, aki kapcsolatban van cserkészekkel, cserkészmunkât
azonban nem végezhet, mert késôbb kerûlt olyan helyzet-
be, hogy cserkész lehetett volna.

A mâsodik feladat a magyarsâgtudomânyi szakismeretek
megszerzésének biztosîtâsa lenne. Jôllehet jô néhâny éwel ez-
elôtt az egyik clevelandi egyetem tanrendjébe magyar "credit"-
es tanfolyamot is beiktatott, az arra beiratkozott néhâny ma
gyar hallgatô képtelen volt a tanâr âltal megkivânt egyetemi
szînvonalû kôvetelményeknek megfelelni, mert nem rendel-
kezett kellô kôzépiskolai és magyarsâgtudomânyi elôkép-
zettséggel. îgy a tanfolyam rôvidesen megszûnt. Mindazon-
âltal szûkséges lenne, hogy a magyarsâgtudomânyi szakis-
mereteket elsajâtîtani kész magyar ifjûsâg, fôként az egye
temi ifjûsâg ilyen irânyû intézményes oktatâsa megoldâst
nyerjen.

A harmadik kûlônleges magyar feladat, hogy a fiatalo-
kat megfelelôképpen foglalkoztassâk. Ilyen lenne pl. a leve-
lezés akâr mâs orszâgokban élô emigrânsok gyermekeivel,
akâr az anyaorszâg vagy az elszakîtott terûletek felnôvekvô
nemzedékeivel. De ide kell sorolni a fîatalok irâsainak rend-

szeres kôzlését is. Tavaly ebben a kérdésben az ifjûsâgi an-
kéton ugyanezt sûrgette Tollas Tibor, a németorszâgi "Nem-
zetôr", Somogyi Lél, az itteni "Hungarian Insights" szerkesz-
tôje és Vïzsolyï Zsuzsa fel is szôlalt és bizonyos lehetôségekrôl
nyilatkozott. Neki 4-5 ûjsâg jâr, de ifjûsâgi rovat azôta sincs
sehol. Mâr pedig, ha a magyar iskola megtanîtja a fiatalo-
kat magyarul, elengedhetetlen lenne, hogy a magyar ûjsâ-
gok is helyet adjanak az ifjabb magyar nemzedék îrâsainak.
Ha pedig a hivatott magyar fiatal befogadô orszâgânak nyel-
vén jobban tud irni, véleményét fordîtsâk le magyarra.

Ozsvdth Judit felszôlalâsânak harmadik kérdésével kap-



csolatban — az elnôklô dr. Somogyi Ferenc véleménye sze-
rint — magyarâzatul el kell fogadnunk, hogy a legtôbb ma
gyar nyelvû lap szerkesztôjének nincs ideje a viszonylag gyenge
magyar nyelvezettel megirt cikkek megfelelô âtdolgozâsâra
vagy a — mondjuk — angolul megîrt cikk leforditâsâra. Dr.
vitéz Ormay Jôzsef, a torontôi "Krônika" cîmû folyôirat ki-
adôja, mâr tavaly felajânlotta, hogy a folyôirat szivesen kôz-
11 az ifjûsâg cikkeit. Meg kell azonban âllapitania, hogy a
folyôirathoz az ifjûsâg részérôl azôta sem érkezett be egyet-
len cikk sem. Bogdrdy Imre, a clevelandi Magyar Iskola
igazgatôja szerint az ûjsâgnak kellene meghatâroznia, hogy
milyen kérdésekben érdekelné olvasôkôzônségét az ifjûsâg
véleménye.

(Ft.Dengl Miklôs, O.F.M., fôszerkesztô a "Katolikus Ma-
gyarok Vasârnapja" cîmû hetilap egy egész oldalât felajân
lotta, hogy azon az ifjûsâg angol nyelven is megnyilatkoz-
hassék. Sajnos, kezdeményezése teljesen eredménytelenûl
maradt. A szerkesztô. )

A ba B. Titus:

MAGYAR NYELVÛNK MEGÔRZÉSE
ANGOL NYELVÛ KÔRNYEZETBEN

A magyar gyermek, mielôtt iskolâba kerûl, otthon ma-
gyarul beszél, ha a szûlei meg akarjâk ôriztetni vele magyar
nyelvi ôrôkségét. Ahogy az angol nyelvû iskolâba kerûl, fo-
kozatosan ûgyis megtanul angolul az iskolâban és a magya-
rul nem tudô jâtszôpajtâsokkal egyre tôbbet beszél ezen a
nyelven. Eljôn az idô, amikor jobban tud angolul, mint ma
gyar anyanyelvén. Ez ônmagâban nem ok arra, hogy a szû-
lôk hazafias pânikba essenek. Fontos, hogy a felnôvô gyer
mek ne felejtsen el magyarul. Helytelen, ha a szûlôk érzel-
mi alapon Szent Istvânra, Râkôczi Ferencre és Kossuth La-
josra hivatkoznak, magyar kôtelességet emlegetnek, hogy
megprôbâljâk a gyermekkel magyar nyelvismeretét megtar-
tatni és tovâbbfejlesztetni. Ez tôbbnyire reakciôt vâlt ki a
gyermekbôl, aki az amerikai iskolâban jobb esetben ameri-
kai hazafias nevelést kap, rosszabb esetben valami zavaros
vilâgtestvériség kerge ôtletét ôntik a fejébe. Sokkal célsze-
rûbb azt hangsûlyozni; minél tôbb nyelvet tud valaki, annal
tôbb hasznât veszi az életben. Hamar meg kell tanulnia a



kis magyarnak az angol beszédet, olvasâst és îrâst, hogy az
idegenek az iskolâban ne csûfolhassâk. Ahogy az angol nyelv-
ismeretben utolérte iskolatârsait, maris ô van fôlényben,
mert az angolonfelûl még magyarul is tud.

A magyar nyelv — a szép kiejtéstôl és logikus, âliandô
hangsûlytôl eltekintve — nehezebb, mint az angol. Aki az
iskolâban hamar megtanulja az angol nyelvtant, annak nem
nagy kedve van otthon a magyar nyelvtan nehézségeivel
kûszkôdni. Ezért kell kdtelességre hivatkozâs helyett a ver-
senyzô ôsztônére hatni; mutassa meg nem magyar osztâly-
târsainak, hogy kûlônb ndluk! Nemcsak a kônnyû angol
nyelvtant tudja ugyanûgy (sok esetben jobban), mint ôk,
de a jôval nehezebb magyart is. Az egyéni ônérzetre hivat
kozâs sokkal célravezetôbb.

Lélektani szempontbôl nagy hiba, ha a gyermeket otthon
magyarul szidjâk, bârmennyire râszolgâl is a megrovâsra.
Erre Szabô Gusztâv honfitârsunk jôtt râ. Tôle hallottam a
jelenségrôl és hatâsos ellensûlyozâsârôl. A tûnet és az ellen-
akciô a kôvetkezô volt. A legtôbb szûlô otthon magyarul szid-
ja gyermekét, ha az râszolgâlt. Ez természetes, mert otthon
magyarul beszélnek. Igen âm, de az iskolâban a magyar
gyermek elismerést és dicséretet kap a felnôttektôl, persze
angol nyelven. Szidâst, felelôsségre vonâst jôformân soha.
Otthon viszont ebbôl is kijut neki. A gyermek kis korâban,
amîg a TV és kôzûleti iskola vissza nem fejleszti az észjârâ-
sât, ôsztônôsen logikus gondolkozâsû. Lassan, de biztosan
asszociâlja a magyar nyelvet a szidâssal, felelôsségre vonâssal,
az ônérzetébe taposâssal és mindenféle kellemetlenséggel.
Az eredmény: megutâlja a magyar nyelvet, és ahogy kikerûl
a szûlôi hâzbôl, igyekszik azt minél hamarabb elfelejteni.

Amint Guszti erre râjôtt, azonnal ûj rendszert vezetett
be otthon. Ô is, felesége is csak szép és kellemes dolgokat
mondott a gyermekeknek magyarul. Ha valamiért azok szi
dâst érdemeltek, azt angol nyelven kaptâk, noha magyarul
beszéltek. Igy aztân a fiûknak tudatuk mélyébe vésôdôtt,
hogy a magyar nyelv kellemes dolgokkal jâr egyûtt. Szive-
sen beszéltek és tanultak magyarul.

Bârki megprôbâlhatja ezt a nevelési môdszert.
Aki nem akarja elfelejteni magyar anyanyelvét idegen

nyelvû kôrnyezetben, annak igen jôl bevâlt, gyakorlati môd
szert ajânlhatok. Otthon a beszéden felûl a gyerekkel olvas-



tatnunk is kell. Természetesen hangosan, hogy mindnyâjan
halljâk sajât hangjukat és hogy a szûlôk a hibâkat kijavît-
hassâk, ha valamit a gyermekek rosszul olvasnânak. Néhâny
betû és betûcsoport kiejtését olvasâs kôzben meg kell tanulni.
Ha îrni kell: leîrjuk ûgy, ahogy helyesen kimondjuk. Ez az,
amit angolul nem lehet megtenni. Mas megérteni azt, amit
olvasunk vagy hallunk, mint beszélni is azon a nyelven. De
ha megfelelô nyelvi kôrnyezetbe kerûlûnk, az elfelejtettnek
hitt szavak ismét tudatunk felszînére kerûlnek, és helejôviink
a beszédbe is. Arra kell tôrekednûnk, hogy ne csak értsûk
azt, amit mâsok magyarul mondanak nekûnk, hanem tud-
junk beszélni, sôt olvasni is magyarul! îrni szintén, ha mind-
jârt szâmos helyesîrâsi hibâval is, de érthetôen.

A VITA SORAN

Jabldnczy Ldszlô dr. (Toronto, Ont., Kanada) a versmon-
dâs, szavalâs nagy jelentôségére mutât râ a magyarrâ neve-
lés és a magyar nyelv megôrzése szempontjâbôl. Kifejti ennek
ôriâsi szerepét, de hangsûlyozza hiânyossâgait is. Ovakodm
kell attôl, hogy a szereplés elônyére a tulajdonképpeni cél,
a magyar nyelv megtartâsa, hâttérbe ne szoruljon. Példâk
felsorolâsâval bizonyîtja, hogy a magyar nyelv âpolâsânak
ônmagâban is kûlôn értéke van. Kûlfôldi tudôsokat emlît,
akik tôkéletesen megtanultak magyarul. Azt javasolja, hogy
a magyar versmondâst, szavalâst kapcsoljuk ôssze a Kodâly-
môdszer alkalmazâsâval. Erre a magyar népdalok szôvege
kûlônôsen alkalmas. A szôveg megtanulâsa és a Kodâly-môd-
szerrel elsajâtîtott dallam nemcsak a magyar nyelv megta-
nulâsât és megôrzését segîti elô, hanem az értelem kibonta-
kozâsâhoz is hozzâjârul, mert a magyar nyelv szerkezeti fel-
épîtettsége természeti adottsâgokkal fûgg ôssze.

Dr. vitéz Ormay Jôzsef (Toronto, Ont. Kanada) arra hi-
vatkozik, hogy a magyarsâg megtartâsa szempontjâbôl leg-
veszélyesebb a kamaszkor, ennek âtvészelésére tehât kûlô-
nôs gondot kell forditanunk. Viszont 30 éven ât kanadai
kôzépiskolâban végzett tanâri mûkôdése sorân azt tapasz-
talta, hogy az évenként megrendezett szavalô- és beszédver-
senyeken minden hârom nyertes kôzûl kettô nem kanadai
szârmazâsû volt. Az Egyesûlt Âllamokban lakô szûlôk ne



hivatkozzanak arra, hogy gyermekeiket azért nem tudjâk
megtamtani magyarul, mert nincs idejûk velûk foglalkozni.
Tudomâsul kell venniûk, hogy éppen az Egyesûlt Âllamok-
ban (Kaliforniâban) mûkôdik olyan (katonai) nyelviskola,
amelyik kilenc hônapon belûl bârkit bârmelyik idegen nyelv-
re olyan tôkéletesen megtanît, hogy alig lehet megâllapita-
ni: az elsajâtîtott nyelv nem az illetô anyanyelve. Arrôl sem
szabad elfeledkeznûnk, hogy a legtôbb amerikai vagy kana-
dai gyermeknek van otthon, Magyarorszâgon nagyanyja vagy
nagynénje. Kûldjûk a gyermeket haza. Ne féljûnk attôl, hogy
kommunista eszméket szîv magâba, mert erre a nagymamâ-
tôl, nagynénitôl nem lesz môdja. Példaként emliti egyik ba-
râtjât, aki — mint egyetemi tanâr — kutatômunka végzé-
sére Magyarorszâgon egész évet tôltôtt s erre az idôre csalâd-
jât, magyarul nem beszélô fiât is hazavitte. A fiû — apja
kutatâsaival egy idôben — tôkéletesen megtanult magyarul.

(Arra, hogy valaki magyarul szôtârbôl is megtanulhat,
egyik legszebb példa a magyarbarât angol tôrténész, Macartney
Aylmer esete, akinek Magyarorszâgrôl szôlô angol mûve
(History of Hungary) nyerte el a II. Magyar Talâlkozôn az
elsô arany Ârpâd-érmet. A szerkesztô. )

Somogyi F. Lél (Chardon, OH) Sândor Andrâs elôadâ-
sâval kapcsolatban arra hîvja fel az ankét résztvevôinek fi-
gyelmét, hogy az emhtett "English Fzrst" mozgalom az ame
rikai nemzetiségek, igy a magyarsâg szempontjâbôl is, na-
gyon veszélyes. Fôleg olyan politikusok âllnak môgôtte, akik
csak az angolszâsz kultûrâban hisznek és helytelenîtik, hogy
az amerikaiak az angol nyelven ktvul mâs nyelven is beszél-
nek; mert a nemzetiségi nyelv hasznâlatâval gyengûl a nem-
zetiségiek angol nyelvtudâsa s ennek kôvetkeztében nem tud-
nak elhelyezkedni. Az elsô pillanatban az egész mozgalom célja
elfogadhatônak tûnik, fôként ha tudjuk, hogy nincs olyan
tôrvény, amely kimondanâ: az Egyesûlt Allamok hivatalos
nyelve az angol. Az "English First" mozgalom hivei szerint
csak arrôl van szô, hogy minden ûzleti és politikai ûgyet an
gol nyelven kell intézni. Arrôl hallgatnak, hogy az angol nyelv
hivatalos nyelvvé nyilvânîtâsâval tulajdonképpen azt akar-
jâk elérni és biztosîtani, az angolon kîvul semmi mâs nyelv
se legyen hasznâlhatô. Délen a spanyol nyelv tanltâsât mâr-



is megnehezîtik. Ha tehât kôzelebbrôl nézzûk a kérdést, az
"English First" mozgalom célja semmi mâs, mint amit Ro-
mâniâban a magyarok ellen vagy mâs orszâgokban mâs nem-
zetiségek ellen alkalmaznak. Ez pedig tisztân az elnyomâs
politikâjânak érvényesûlése, amely mâr évtizedek vagy év-
szâzadok ôta fejlôdik. Ugyanazok szorgalmazzâk, akik a be-
olvadâst elôkészîtették, akik azt mâig is helyesnek tartjâk, akik
azt akarjâk, hogy Amerika lakossâga végiil is egységes nép-
csoportot alkosson. Nekûnk ezt tudomâsul kell vennûnk és
fel kell fognunk, hogy az ilyen mozgalom elleniink dolgozik.
Ha eléri céljât, nemcsak az angol lesz az elsô (English First),
az elfogadott (hivatalos) nyelv, hanem esetleg mâs nyelvek
hasznâlata is megnehezûl, talân meg is szûnik. Az a remény,
hogy az angol nyelv elsôbbségének biztosîtâsâval mâs nyel
vek és kultûrâk érvényesûlésére is ûj môd nyîlik, nagyon kér-
déses.

Kanadâban sikeriilt a nemzetiségek egyenjogûsâgânak
kivîvâsa s ott ez az elv érvényesûl is, de csak nagy kôrûlte-
kintéssel. Annak a sajâtos fejlôdésnek az irânya, amely a
jelenlegi helyzethez vezetett, ott is kônnyen eltérhetett vol-
na eredeti célkitûzésétôl s akkor ott sem lenne magyar vagy
mâs nemzetiségi mozgalom, mert az szépen eltûnt volna.
Azt hiszem, a tôrvényhozâs intézkedése alapjân ott is elsô-
sorban a mindenkori kormânynak kôszônhetô, hogy 10-15
év ôta olyan magyar és mâs nemzetiségi élet van, amilyen
itt, Amerikâban nincs. De itt eddig megvolt legalâbb a sza-
badsâg ahhoz, hogy azt csinâljunk, amit akarunk.

A mâsik kérdés, amelyhez hozzâ szeretne szôlni, hogyan
tudnânk a fiataloknak lehetôséget biztosîtani arra, hogy akâr
politikai, akâr kulturâlis nézeteiket kifejezésre juttassâk. Mint
a Magyar Talâlkozôkon mâr tôbbszôr elmondta, az Egyesûlt
Magyar Alap évek ôta kiadja az angol nyelvû "Hungarian
lnsights"-ot, amelyhez hasonlô mâs idôszaki lap is megjele-
nik s amely elsôsorban magyarul mâr nehezebben olvasô
kôzônség szâmâra készûl azzal a kifejezett céllal, hogy ki-
mondottan magyar kérdésekkel foglalkozzék s az ifjabb nem-
zedékek tagjaiban a magyar ôntudatot ébren tartsa. Ez az
idôszaki lap természetesen lehetôséget nyûjt azok szâmâra
is, akik a magyar nyelv irodalmi értékû hasznâlatâra mâr
nem vâllalkozhatnak, hogy irâsaikat angolul kôzôljék. De
a kôzlési lehetôség magyarul is megvan, mert a magyar anya-



got a szerkesztôség âtdolgozza angolra. A kôzlésre tehât min-
denképpen megvan a môd, csak az érdeklôdés hiânyzik. Az
idôszaki lap VII. évfolyamânak 4. szâma éppen most jelent
meg. Terjesztését szivesen veszik, sôt azok irâsait is kôszônet-
tel fogadjâk, akiknek a magyar ôntudat ébren tartâsa terén
bârmilyen, komoly mondanivalôjuk van.

Jôkay Kdroly (Chicago, IL) nagyon rôviden a kastli ma
gyar gimnâziumrôl szeretne par szôt mondani. Két évet tôl-
tôtt Kastiban. Tulajdonképpen ott tanult meg magyarul
îmi és olvasni. Két dologra szeretné a figyelmet felhîvni. Az
egyik tény, hogy az az épûlet (vâr), amelyben a magyar gim-
nâzium mûkôdik, tôrténelmi értékkel rendelkezik (mûemlék),
ezért fenntartâsârôl a bajor âllam gondoskodik. A magya-
roknak ez pénzûkbe nem kerûl. A mâsik pedig az a tény,
hogy a magyar gimnâzium kôltségvetési kiadâsainak 80%-ât
a bajor âllam és a német szôvetségi kormâny biztositja. Mas
szôval ez azt jelenti, hogy a németorszâgi (kastli) magyar
gimnâziumot nem az amerikai magyarok tartjâk fenn, mint
ahogy sokan tévesen hiszik.

Sok szô esik arrôl, hogy milyen jô lenne, ha az Egyesûlt
Âllamokban is lenne a kastlihoz hasonlô magyar gimnâzium.
Ehhez azonban a szabadfôldi magyarsâg igen jelentôs anyagi
tâmogatâsa volna szûkséges, mert az amerikai kormâny a
nemzetiségek kulturâlis mozgalmait — mint ezt példâul a
kanadai kormâny igen dicséretre méltôan teszi —, anya-
gilag nem tâmogatja.

Gâspdr Vilmos (S. River, NJ) szerint az "English First"
mozgalomnak az a kôvetelése, hogy az Egyesûlt Âllamokban
mindenki tudjon angolul, helyesnek mondhatô. Mert ha az
angol nyelv elsôbbségét nem mondjuk ki, egyszerre két vagy
hârom hivatalos nyelv is lehet Amerikâban, érvényesûlhet
a kubaiak vagy mâsok sovinizmusa is. Magyarsâgât nagyon
szereti, mégis mérlegelnie kell a kérdés mâsik oldalât. Meg
kell érteni azt is, mi van az "English First" mozgalom môgôtt.

Dr. vitéz Ormay Jôzsefné, mint elôadô vâlaszol az elhang-
zott hozzâ- és felszôlalâsokra. Tôbb kérdésre vonatkozôan
részletesen kifejti âllâspontjât. Vâlaszâhoz Bogdrdy Imre,
VeresJôzsef{Toleào, OH) és Répds Mihdly (Chesterland, OH)
fûz néhâny észrevételt.



Nagy Ildikô (Rochester, NY) egyéni tapasztalatai alapjân
azt fejti ki, milyen feladatok hârulnak az ifjabb nemzedék
tagjaira és hog^an tudjâk azok a meglevô magyar szerveze-
tek vezetését fokozatosan âtvenni. Hangsûlyozza, hogy a fï-
ataloknak elsôsorban irdnyûâsra van szûkségiik, az idôsebb
korosztâlyok tagjainak tehât ezt kell biztositaniuk.

Dr. Somogyi Ferenc tanâcskozâsi elnôk az elôadâsok és
felszôlalâsok végén kûlôn-kûlôn megkôszôni az elôadôk és
felszôlalôk értékes kôzremûkôdését, majd tôbb kérdésre vâla-
szol. Bejelenti, hogy az ankét anyagânak îrâsba foglalâsa
és megjelentetése utân Sândor Andrds javaslata és elômun-
kâlatai alapjân orszâgos tanûgyi felmérés tôrténik annak
megâllapitâsâra, hol mûkôdnek magyar nyelviskolâk és
tanfolyamok (ôvodâtôl egyetemig). Ezutân Kanadât is magâ-
ba foglalô orszâgos tanûgyi konferenciât hîvunk ôssze a le-
hetôségek részleteinek megbeszélésére, kûlônôs tekintettel
a tervezett angol-magyar nyelvû kôzépiskolâk felâllîtâsâra,
miutân azok elvégzése az egyetemi szintû magyar oktatâs
elôfeltétele.

Az elôkészitô munka ôriâsi erôfeszîtést, nagy anyagi meg-
terhelést is jelent, amelyet azonban a Magyar Târsasâg vâl-
lal. Kéri mindazokat, akik ennek — a magyarsâg fennmara-
dâsa érdekében rendkîvûl fontos — ankétnak részleteit el-
olvassâk, erkôlcsileg és anyagilag tâmogassâk ezt a tôrekvést.

A tovâbbiakban râmutat a Magyar Kongresszusok sike-
rének egyik titkâra, nevezetesen arra, hogy hatârozatot nem
hoznak, ezzel mâr eleve kikûszôbôlik a javasiatok kôrûl tâ-
madhatô ellentéteket, de kûlônben sem lehet mâs céljuk,
minthogy az egész szabad vilâgra kiterjedôen gondolatokat
adjanak a magyar szervezeteknek azok megszlvlelésére s a
maguk hatâskôrében tôrténô megvalôsitâsukra.

Végûl hangsûlyozza, hogy a Magyar Târsasâg és minden
târsszervezete (a Magyar Kongresszus, az Ârpâd Akadémia,
az Arpâd Szôvetség és a Szabadegyetem) a feinôvô magyar
fiatalsâg tehetségének minél tôkéletesebb kibontakoztatâsâra
és egyes munkaterûletek âtadâsâra tôrekszik. Ôszintén meg
kell azonban mondania, hogy ez a tôrekvése nem mindig
talâlkozik megfelelô érdeklôdéssel.



Ax 1956-os magyar szabadsdgharcos emlékmû, amelyet Boston vdrosdban a
Massachusettsi Magyar Egyesûlet dlUtott.

Hollôsy Gyuriszobrdszmûvész alkotdsa



JÔVÔNK LEHETOSÉGEI

KÔZÉP-EURÔPA IÛJJARENDEZÉSE
ÉS A MAGYAR EMIGRACIÔ.

MAGYARORSZÂG SZÂMARA ELKÉPZELHETÔ TERVEINK
NEMZETISÉGI KÉRDÉSEK. EGYESÛLT EURÔPA.

Ankét

(A XXVI. Magyar Kongresszus ankétjân, amely 1986. no-
bember 29-én délelôtt 9 ôrakor kezdôdôtt, a jelenlevôk zsû-
folâsig megtôltôtték az elôadôtermet. A târgyalâsok délutân
is folytatôdtak.)

NâdasJânos dr. :

LEGSZENTEBB KÔTELESSÉGÛNK
— vâzlatosan —

(Az ankét hallgatôsâgânak ûdvôziése utân a megbeszé-
léseket az Allandô Titkârsâg vezetôje a Magyar Hiszekegy
elmondâsâval nyitotta meg. Bevezetôjét kôvetôen sorra fel-
kérte és bemutatta az ankét elôadôit, majd egyenként kûlôn
kôszônetet mondott nekik. A délutân folyamân a tanâcsko-
zâsi elnôk tisztét helyette Fazakas Ferenc (Mt. View, CA)
tôltôtte be.)

Sokan azt a kérdést vetették fel, miért foglalkozik a Ma
gyar Kongresszus megint olyan feladatokkai, amelyeket hosz-
szû éveken ât ûjbôl és ûjbôl megbeszéléseinek, ankétjainak
târgykôrébe vont. Vâlaszunk erre nem lehet mâs, mint an-
nak megâllapitâsa, hogy ezek a feladatok mindaddig idôsze-
rûek, amig a trianoni békeparancsban elkôvetett igazsâgta-
lansâgok gyôkeresen megoldâst nem nyernek. Mâs szôval ez-
azt jelenti, hogy amîg gyakorlati megoldâsra, tettekre sor
nem kerulhet, addig is legszentebb kôtelességûnk a rânk
vârô feladatok és megoldâsok egymâs kôzt tôrténô nyilt meg-
beszélése.

Azok a kûlônleges feladatok, amelyek vâltozatlanul elénk
tornyosulnak, mindenki nagyon jôl tudja, az 1920. jûnius



4-én alâîrt és az ezeréves Magyarorszâgot szétszaggatô tria-
noni szégyenbékével kezdôdtek. Magyar vezetôinknek vâlasz-
taniuk kellett a békeparancs kényszerû alâîrâsa és az utôd-
âllamok megszâllô csapatainak Csonka-Magyarorszâg teru-
letére tôrténô bevonulâsa kôzt. Mivel az utôbbi nemzeti lé-
tûnk és âllami fuggetlenségiink teljes megszûntét jelentette
volna, csak természetes, hogy a vâlasztâs a békeparancs alâ-
irâsâra esett. A dôntésben igen fontos szerepet jâtszott az a
reménykedés, hogy a trianoni orszâgcsonkitâs embertelen
âllapota sokâig nem tarthat; és az a komolynak tûnô îgéret,
amelyet nagyhatalmi vezetôk tettek a trianoni hatârok eset-
leges kiigazitâsâra vonatkozôan. A magyarok, akiket amûgy
is reménykedés fûtôtt, fôleg ezzel a csalârd îgérettel vigasz-
taltâk egymâst és megkezdték a jôvô lehetôségeinek tervez-
getését.

Az erdélyi magyarok fôleg a Bées-Budapest-Bukarest-
tengely kialaldtâsâval kîvântâk megoldani az elszakîtott Er-
dély kérdését, amelynek ônâllôsâgât is gyakran emlegették.
Mâsok Zâgrâb-Budapest- Varsô ôsszefogâsâban lâttâk a jôvô
kibontakozâsânak ûtjât, mert az utôbbi a két eurôpai nagy-
hatalom, a Szovjetuniô és Németorszâg kôzé vert volna éket.
Minden megoldâs helyesnek lâtszott, csak a magyarsâg
egyiittélése nem a kisantanttal a dunai kôzôsségben, amely-
ben a kisantant hârom âllama az egyedûlâllô Magyarorszâg
érdekeit kétségtelenûl hâttérbe szorîtotta volna.

Igy kezdôdtek a tervezgetések, amelyek egymâs utân du-
gâba dôltek. A mâsodik vilâghâborût kôvetôen a pârizsi
béke 1947-ben ûjabb békeparancsnak bizonyult és mélysé-
ges csalôdâst okozott. A magyarsâg valôjâban két szék kô-
zôtt a pad alâ esett. A szovjet katonai megszâllâs elôl elme-
nekûlt magyar vezetôk és magyar tômegek a szabad vilâgon,
de — sajnos — mégis csak idegenben folytathattâk remény-
kedéseiket és szôvôgethették terveiket. Hiba egyikben sem
volt. Elég, ha csxxpéin Eckhardt Tibor dr., vitéz Kovdcs Gyula,
Hokky Kdroly, Paddnyi-Gulyds Béla dr., Kardos Talbot Bêla
dr., Homonnay Elemér vagy Wdgner Ferenc dr. és mâsok
nevét emlîtjûk. Emigrâciôs kormânyok is megktsérelték a
kapcsolatok kiépîtését. Nem sikeriilt. Hiâbavalônak bizo
nyult az Egyesûlt Âllamok pénzén mûkôdô Nemzeti Bizott-
mâny tevékenysége is, amely még az orszâgcsonkitâst is kény-
telen volt elismerni.



A clevelandi magyar kôzpontban tudomânyos alapon
induit meg a felkésziilt tervezgetés, amely Szàsz Béla dr. ve-
zetésével folyt a magyar emigrâciô jeleseinek bevonâsâval.
Angol nyelven "Studïes for a New Central Europe" cîmmel
folyôirat jelent meg, amelynek munkatârsai az orszâgcson-
kltâssal felmerûlt kérdéseket vilâgîtottâk meg és hangsûlyoz-
tâk, hogy azok minden ésszerûségnek ellentmondanak; az
elszakîtott terûletek és az anyaorszâg egymâsra utaltsâgât
fejtegették s ami mindennél fontosabb, a nemzetiségi veze-
tôk kôzûl is munkatârsakat kerestek és talâltak, akik a ma-

gyarokkal egyiitt az ezeréves eurôpai élet folytatâsâhoz veze-
tô kiutat kerestek a zsâkutcâbôl és azt a békés egymâs mel-
lett valô élés kôzôs érdekeiben talâltâk meg.

Ezek az ûtkeresések, tanulsâgos, értékes megbeszélések
20-30 éven ât folytak, de lassan elcsendesedtek, mert az élen
jârô kivâiôsâgok kôzûl tôbben elhunytak, mâsokat pedig az
utôdâllamok elképzelhetetlen intézkedései kedvetlenîtettek
el, amelyeket az elszakîtott terûletek ôsmagyar lakossâgânak
megsemmisitése céljâbôl nemcsak kifinomult môdszerekkel, de
gyakran balkâni eszkôzôkkel is alkalmaztak. Errôl a kérdés-
rôl szâmos kônyv és cikk jelent meg. A rendklvûl gazdag
irodalomhoz a Magyar Târsasâg legûjabb kiadvânya is hoz-
zâjârult, amikor Kostya Sdndor arany Ârpâd-éremmel ki-
tûntetett, "Ôsi fôldûnk, a Felvidék" cîmû értékes tôrténeti
tanulmânyât megjelentette. Sajnos, az angol nyelven kiadott
irodalmi termékek magas szinvonalû nyelvezetét az emigrâ
ciô tôbbsége nem értette meg, ezért azok legtôbbszôr el sem
keltek. Most kaptunk îgéretet Wdgner Ferenc volt diploma-
tânktôl, hogy a korâbbi megbeszélések és îrâsok ôsszefogla-
lâsât magyar nyelven is megjelenteti s Igy betekintést nyûjt
az elmûlt 2-3 évtized értékes munkâssâgâba.

Lehet, hogy egyesek mindezt feleslegesnek vagy legalâbb-
is idôszerûtlennek lâtjâk, mâsok viszont ûgy vélik, hogy eze-
ket a fontos kérdéseket mindjârt az utôdâllamokbôl hozzânk
hasonlôan elmenekûlt és kôzôttûnk élô nemzetiségi vezetôk-
kel kell âtbeszélni. Az utôbbi legteljesebb helyeslésével râ
kell mutatnunk, hogy a tervezgetés idôszerûségét sem von-
hatjuk kétségbe. Elgondolâsaink megvalôsltâsâra ugyanis
minden ôrâban sor kerûlhet. A két nagyhatalom vilâgtôr-
téneti jelentôségû mérkôzése, amely bârmely pillanatban
kirobbanthatja minden idôk legvéresebb kûzdelmét, szemûnk



lâttâra folyik. A dôntô pillanatban kapkodni mâr nem lehet.
Az 1956-os magyar szabadsâgharc idején lâttuk, hogy arra
senki sem készùlt fel, îgy tucatnyi magyar sem volt, aki kôz-
benjârt volna értûnk.

Elôkészûlet, kôzôs kîvânsâgok elôre megbeszélt kialakltâ-
sa nélkûl târgyalâsra le nem ûlhetûnk. De kivel beszéljûk
meg kîvânsâgainkat? Az exilkormânyok ideje elmûlt. Min-
den fontosabb vârosban kûlôn-kiilôn folytassunk megbeszé-
léseket a vezetôkkel? Es mi lenne a târgyalâsi alap, amikor
még magunk sem tudjuk, hogy a magyar emigrâciô mit akar?
A Magyar Târsasâg egyik vezetôjének megâllapîtâsa szerint
ma olyan a helyzet, hogy egyetlen akâcfa visszaadâsa érde-
kében olyan nagy diplomâciai elôkészûletre van szûkség,
mintha az egész Magyarorszâg minden elszakîtott teriiletét
kîvânnânk vissza. Természetesen azt sem szabad figyelmen
kîvtil hagynunk, hogy a nemzettôl, amely szovjet megszâllâs
alatt gôrnyed, arra sincs felhatalmazâsunk, hogy akâr egyet
len dûlôrôl is lemondjunk.

Megitélésûnk szerint a kérdések megoldâsânak môdjât
legjohhan a XXV. Magyar Kongresszus zârônyilatkozata
kôzelîti meg.

Ankétunkat azért hivtuk ôssze, hogy azon mindenkinek
alkalmat és lehetôséget adjunk, aki a szôhan forgô kérdések
szakértôje vagy mûvelôje, nézetének szôhan vagy irâshan
tôrténô kifejtésére. Ezeket a nézeteket a XXVI. Magyar
Talâlkozô e krônikâjâhan — tovâhhi megvitatâs céljâhôl —
ismertetjûk, hizottsâgot hivunk életre, majd a kérdések târ-
gyalâsât a kôvetkezô Magyar Kongresszuson folytatjuk. Az az
elgondolâsunk és tervûnk, hogy a végleges megoldâsra vo-
natkozôan kialakult âllâspontunkat eljuttatjuk a nyugati
hatalmak kûlûgyi szerveihez s îgy még idejéhen kifejezésre
juttatjuk némasâgra îtélt nemzetûnk véleményét. Addig pedig,
amig erre sor kerûl, a vilâg szahadsâgszeretô nemzeteitôl
âllandôan kôveteljtik a hârom nagyhatalom részérôl alâîrt
jaltai egyezmény hatârozatainak, fôként a szabad vâlasztâsok
lehonyolltâsânak mielôhhi végrehajtâsât.

Ez nemcsak jogunk, de legszentebb kôtelességûnk ïs.



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

HÂROM LEHETÔSÉG

— îrâsban, ôsszevontan —

(A szerzô tâvol Kanadâtôl, levélben keresett fel bennûn-
ket. Gondolataibôl az alâbbiakat idézzûk:)

A Magyarorszâg szâmâra elképzelhetô elrendezések szak-
értôit azzal az elgondolâssal hozzuk ôssze, hogy vitassâk meg
a kûlônbôzô megoldâsok mellett és azok ellen szôlô érveket.
A szâmos vâltozat kôzûl fôleg hâromra gondolok:

1. a Duna-medencei szôvetségre,
2. a kôzép-eurôpai regionâlis âllamtômbre, amely a Balti-

és a Fôldkôzi-tenger kôzôtt tâvol tartanâ egymâstôl a német
és orosz kolosszust és

3. az Egyesùlt Eurôpâra.
Bârmelyik megoldâst vâlasztjuk, jô elôre tisztâznunk kell

részvételûnk minimâlis feltételeit, hogy az demi nemzeti ér-
dekek biztosîtâsa megtôrténjék.

Paddnyi-Gulyds Béla (Genf, Svâjc):

AMIT EDDIG TETTÛNK

Hozzâszôlâs helyett jobbnak tartom annak emiékezetbe
idézését, hogy milyen szellemi erôfeszitések tôrténtek eddig
a mûltban ennek a tôrténelmi fontossâgû tervnek megvalô-
sîtâsa érdekében.

Meg kell emlékeznem az Ausztrâliâban élô Gallus Sdndor
szerkesztésében megjelent "Studies for a New Central Europe
cimû idôszakos, angol nyelvû tudomânyos folyôiratrôl, amely-
nek az azôta elhalt testvérbâtyâm, Padânyi Gulyâs Jenô volt
orszâggyûlési képviselô, épîtészmérnôk volt utolsô éveiben
lelkes propagâtora. Ez a folyôirat az 1967-1972. években
kerûlt a nagy amerikai és eurôpai kônyvtârak polcaira, de
szerencsére a megjelent szâmok cikkeit ôsszefoglalta és egy
kôtetben is kiadta Wagner S. Francis "Toward a New Central
Europe" (Danubian Press, Astor Park, EL, 1979) cimmel és
az egész mûvet az Egyesûlt Allamok akkori elnôkének, Nixon
Richardnak dedikâlta. (A kônyv a Kongresszus kônyvtârâ-
ban 79-104329 szâm alatt talâlhatô.) A tanulmânyok meg-
îrâsâra a legismertebb magyar, szlovâk, osztrâk, csehszlovâk.



jugoszlâv, roman stb. volt politikusokat kérték fel; itt talâl-
hatôk a magyar Eckhardt Tibor, Auer Pâl, Châszâr Ede,
Koszorûs Ferenc, Padânyi-Gulyâs Jenô, Padânyi-Gulyâs Béla,
Gallus Sândor, Talbot Kardos Béla, Makkai Âdâm, Tassonyi
Gyula, Szentpâly Istvân, Wass Albert s a nem magyar
Macartney G.A., Jonescu Stan, Bue Stjepan, Hodza Milan,
Kirschbaumjosef M., Lazarovitch Miroslav, Ostrovsky Joseph,
Sikorsky G. H., és mâsok tanulmânyai. Valamennyi tanul-
mâny a kôzép-eurôpai ûjjârendezés és fôderatîv rendszer
megvalôsitâsâért emel szôt. A kôtet fûggeléke a nemzetek
és nemzetiségek statisztikâjât mutatja be. A dunai térség
nemzeti, politikai kérdéseinek megértéséhez ez volt eddig a
legigényesebb szimpôzion. (A kiadvâny 392 oldalon pontos
névmutatôval jelent meg.)

Âz emigrâns cseh, szlovâk, hoi~vât, szlovén és jugoszlâv
politikai vezetôk 1979-ben a svâjci Bruggban kétnapos szim-
pôziumot tartottak, amelyen magyar részrôl Czettler Antal,
Padânyi-Gulyâs Béla és Révész L. vett részt, az Adria-Duna-
Moldva-térség rendezetlen kérdéseivel foglalkoztak és a
kis âllamok kôzôtti fôderâciô ûgyében adtak ki kdzôs emlék-
iratot. Ez "Selbstbestimmung fur Mitteleuropa" cîmmel
(Adria Verlag, Brugg, 1979) 80 oldalon, német nyelven jelent
meg. A kiadvânyt elkûldték a svâjci kormânynak, az Europa
Parlamentnek és tôrténelmi kônyvtâraknak.

Mindenképpen veszélyes lenne, ha a kôzép-eurôpai térség
ûjjârendezése nagyhatalmi vetélkedés fûggvényeképpen tôr-
ténne. Ilyen szândékot eleve paralizâlni kell az egész kôzép-
eurôpai teriilet nemzetkôzileg garantâlt semlegesitésével.
Mîg ez a kedvezô âllapot be nem âll, minden prôbâlkozâs
eleve sikertelenségre kârhoztatott. A semlegesîtés két ténye-
zôn mûlik: nemcsak a nyugati nagyhatalmak és a Szovjet-
uniô vârhatô "kompromisszumân", hanem ugyanakkor a
kôzép-eurôpai kis nemzetek ez irânyû elhatârozâsân is. Meg
kell âllapîtani, hogy eddig csak Magyarorszâg nyilvâmtott
ilyen szândékot. Az 1956-os forradalom idején nemcsak a
varsôi szerzôdés keretébôl lépett ki, hanem semlegességét is
kinyilvânîtotta. Magyarorszâg csak olyan orszâgokkal léphet
"fôderâlis" viszonyba, amelyek belpolitikâjukban szintén ma-
gukévâ teszik az 56-os forradalom mâsik kôvetelményét: tôbb-



pârtrendszeren alapulô, szabadsâgot biztositô âllamberen-
dezkedést.

Tôttôsy Ernô dr. (Brûsszel, Belgium):

AZ EURÔPAI KÔZÔSSÉG TAGSÂGA

Szerény véleményem szerint minden Dunai Konfôderâciô
és hasonlô szeparâciôs elgondolâs csak lâzâlom. Ha az orszâg
felszabadul, egyeden ûtunk az Eurôpai Gazdasâgi Kozôsség-
be vihet, amelybe most mâr Portugâlia és Spanyolorszâg
belépése utân csaknem minden eurôpai orszâg belépett. A
Dunai Konfôderâciôban a lélekszâmra kivétel nélkûl nagyobb
utôdâllamok (a 23 milliôs Jugoszlâvia, a 21 milliôs Csehszlo-
vâkia, a 23 milliôs Remania) hâttérbe szoritanânak bennûn-
ket. Ezzel szemben az Eurôpai Kôzôsségben tôbb orszâg van,
amely lélekszâmban velûnk egyenlô rangû vagy kisebb. Csak
itt van keresnivalônk.

Az utôdâllamok képviselôivel valô barâtkozâst nem kell
elvetni, de nem kell annak tûl nagy jelentôséget sem tulaj-
donitani. A lengyelek kivételével ellenségek vesznek bennûn-
ket kôriil.

Ndvori Kornél dr. (Grosse Ile, MI):

KÔZÉP-EURÔPA ÛJJÂRENDEZÉSE

"Q,ui dit Liberté, dit fédération, ou ne dit rien". Proudhon
idézete magyarul azt jelenti: Aki szabadsâgrôl beszél, az
konfôderâciôrôl szôl vagy semmit se mond.

Charles de Gaulle a varsôi parlamentben annak idején
mondott beszédében hârom Eurôpârôl beszélt: Nyugat-,
Kozép- és Kelet-Eurôpârôl. A gallokra jellemzô nagyvona-
lûsâggal azonban megfeledkezett kihangsûlyozni a kelet-
kôzép-eurôpai térség hatârât, mint az eurôpai fôldrész leg-
fontosabb vâlasztôvonalât. Magyar viszonylatban kûlônôs-
képpen ismerjûk ennek a vâlasztôvonalnak a szerepét.

Ezt a vâlasztô- és egyben védelmi vonalat kultûrâjâval,
szabadsâgszeretetével és nem utolsô sorban rendszeres vér-
veszteségével tôbb nép és nemzet, a magyar nemzet is, év-
szâzadokon ât védelmezte. A vâlasztôvonallal kôrulhatârolt
fôldrajzi egység, a Kelet-Kôzép-Eurôpai Konfôderâciô vagy
mâs néven Duna-menti Konfôderâciô megalakulâsâval az



eurâzsiai kontinens békéjének biztositâsâhoz rendkîvûli mér-
tékben jârulhat hozzâ.

Sokan tettek hitet a konfoderâciô eszméje mellett, de a
hîvôk tâborâba tartozôknak kénytelen-kelletlen be kell is-
merniûk, hogy a hit és a politikai valôsâg kôzôtt ôriâsi ûr
tâtong. Igy tehât szâmtalan kérdés vâr kielégîtô vâlaszadâsra.

Az egyik fontos kérdés talân igy hangzanék: mik az eshe-
tôségei egy biolôgiailag erôs és âllamalkotô képességeiben
szilârd magyarsâg fennmaradâsânak a XXI. szâzadban?

Minden jel arra mutât, hogy a legvészesebb megprôbâl-
tatâsok ellenére a XX. szâzad végén a magyar nemzetet és
âllamalkotô képességét atomhâborûs vilâgégésen vagy a
civilizâciôkat egyarânt veszélyeztetô egészségugyi problémâ-
kon ktviil ûn. konvencionâlis veszedelmek nem fenyegetik.
Jôzan megîtélés szerint a magyar népre és a magyarok orszâ-
gâra nem vâr sem az avar nép, sem az avar birodalom sorsa.

A mâsik ugyancsak fontos kérdés: mik a Duna-menti
Konfoderâciô létrejôttének alapfeltételei?

Elsôsorban is a tervezett konfoderâciô gerincét alkotô
orszâgok aligha vârhatjâk a keleti nagyhatalom katonai je-
lenlétének megszûntetését. Ahhoz radikâlis belpolitikai vâl-
tozâsokra lenne szûkség. A vâlasz megfontolâsa a tovâbbi-
akban abban rejlik, hogy a jelenlegi politikai és vilâggazda-
sâgi elkôtelezettségek milyen feltételek mellett mondhatôk
fel és hogy van-e lehetôség a Duna-menti népekre vonatkozô
interregnum megteremtésére? Ez utôbbinak egyetlen hiva-
tâsa az lenne, hogy a népek befolyâsmentes vélemény-nyil-
vânîtâsât biztosîtsa.

Ha a kûlônbôzô âllamok lakosai a Finn-ôbôltôl az Adriâ-
ig és Prâgâtôl Szôfiâig, mondjuk, megszabadultak a kûlsô
befolyâstôl, mutatnânak-e hajlandôsâgot a konfoderâciô,
de legalâbb is olyan uniô létrehozâsâra, amelynek tagjai
egymâssal kulturâlisan, gazdasâgilag és politikailag egyiitt-
mûkôdnének?

Igen valôszlnû, hogy a jelenlegi kôrûlmények kôzôtt dôntô
erejû vâlaszra nincs remény. Az 1975-ôs Helsinki Egyezmény
ûn. "Final Act"-je megerôsûette Eurôpa hdborû utdni meg-
osztdsdt és a Szovjet âltal benyûjtott biztonsâgi javaslatokat.

Mi az eshetôsége annak, hogy egy kisebb csoportosulâs —
mint példâul Magyarorszâg, Ausztria és Csehszlovâkia —
teljes semlegességet fogadva kantonizâlt kulturâlis és gaz-



dasâgi kooperâciôt hozna létre, amihez a tôbbi Duna-menti
âllam késôbb csatlakozhatna?

A Helsinkiben teremtett helyzet mellett elsôsorban is két
probléma megoldâsâval kellene foglalkozni. Egyik problé-
ma a kisebbségi, a mâsik a gazdasâgi.

A materialista vilâgnézet indoktrinâciôja mellett kûlôn-
bôzô âllamokban, îgy Csehszlovâkiâban is, a neonacionaliz-
mus rejtett vagy nyiltan fejlôdô vâltozatai sajnâlatos môdon
igyekeznek a kisebbségek, koztûk a magyar etnikum beol-
vasztâsâra vagy egyéb ûton-môdon valô kikûszôbôlésére.
Ilyen hevîtett neonacionalista belpolitika mellett kulturâlis
megegyezéshez, plane szorosan intégrait gazdasâgi egyiitt-
mûkôdéshez a magyarsâg hozzâjârulâsât kikérni esztelenség
lenne.

A hâborû utâni Magyarorszâg radikâlis fôldreformok
és egyéb gazdasâgi formâk bevezetésével, de nem utolsô sor-
ban a magyar nép kimerithetetlennek lâtszô munkaerejével
nem maradt el a tôbbi keleti orientâciôjû âllam môgôtt.
Sôt az orszâg termelô képessége és ûj utakat keresô gazdasâgi
kîsérletei folytân a COMECON néven ismeretes gazdasâgi
egyûttmûkôdés egyetlen tagâllama, amely élelmiszerfeles-
leggel rendelkezik.

Feliiletes szemlélettel a mondottakbôl arra lehetne kô-
vetkeztetni, hogy a Duna-menti Konfôderâciô megalakîtâsâ-
nâl irigylésre méltô kârtya van a keziinkben. Sajnos, éppen
az ellenkezôje vârhatô.

A nyersanyagbehozatal és a modem technikai felkésziilt-
ség Magyarorszâgot elkôtelezettségei révén nemzetkôzi ér-
dekeltségek fûggvényévé tette és gazdasâgi, ipari és egyéb
termékeinek elzâlogosîtâsa félelmetes méreteket ôltôtt.

Ezeknek az elkôtelezettségeknek felmondâsa ma csak az
illûziôk vilâgâba tartozhatik. Az orszâg a kûlfôldi eredetû
olaj és ugyancsak a kiilfôldrôl beszerezhetô technika nélkûl
létezni alig volna képes, legalâbb is a jelenlegi megélhetési
viszonyok felâldozâsa nélkûl. Ebbôl kôvetkeznék, hogy a ter-
melési tôbblet, mint târgyalâsi alap, aligha vehetô komo-
lyan, kivéve, ha megmagyarâzhatatlan okokbôl kifolyôlag,
mint Ausztria esetében, a vilâggazdasâgi tényezôk mind
Keleten, mind Nyugaton nem vârt engedékenységet mutat-
nânak és feloldoznâk a Duna-menti orszâgokat kôtelezett-
ségeik alôl és hajlandôk lennének a svâjci mintâjû semleges-



séget fogadô, gazdasâgi és kulturâlis fejlôdés elôl elhâritani
az akadâlyokat. Mi ez? Fantazmagôria? Nem; ha felidézzûk
Raab volt ausztriai kancellâr emlékét, akinek sikerûlt az,
amit 280 négyhatalmi konferencia nem tudott elérni: Ausztria
fûggetlensége!

Mi az akadâlya annak, hogy hatâron innen és hatâron
tûl élô kûlônféle értelmiségi és egyéb târsadalmi rétegek
képviselôinek bevonâsâval târgyalâsok induijanak meg a
Duna-menti Konfôderâciô létrebozâsa érdekében?

A legnagyobb probléma a bizalmatlansâg kérdése. Az
elmûlt évtizedekben az orszâgbatârokonlikîvul élô csoportok
egyuttmûkôdése sok Idvânnivalôt bagyott maga utân. Ez
tapasztalbatô ûgyszôlvân minden emigrâciô esetében. Az
anyaorszâgokon kiviil élô csoportok oroszlânrésze és a kûlôn-
bôzô âllamok kormânyai kôzôtt fennâllô bizalmatlansâg
sem mutât megegyezésbez vezetô enybûlést. Mâr pedig egy-
séges âllâsponton valô megegyezés nélkûl a magyar nép, a
nemzet és az orszâg nevében nemzetkôzi târgyalâsokba bo-
csâtkozni erkôlcsileg is. jogilag is vitatbatô kérdés marad.

Akik abban a bitben ringatjâk magukat, bogy Masaryk-
ként, Benesként pragmatikus maccbiavellizmussal valamire
is mebetnek, azoknak nem ârtana arra ébredni, bogy a vi-
lâg ôriâsi bânyadâban a politikai batalom még mindig a
katonai erôszakban talâlja legfontosabb tâmaszât, ami a
békés ôsszefogâson alapulô Dunai Konfôderâciô eszméjével
ôsszeegyeztetbetetlen.

Gâl Imre dr. (New York, NY):

HÂRMAS CÉL

Rôviden bârom fôcsoportban foglalnâm ôssze azokat a
célokat, amelyek minden magyar szâmâra, bârbol éljenek
is, elsôdleges fontossâgûak.

Ezek: 1. Magyarorszâg teljes fûggetlensége; 2. az utôd-
âllamokban elnyomott, kiirtâsra îtélt magyar testvéreink
sorsân valô segités; 3. a magyarsâg fennmaradâsa, a ma-
gyarsâgtudat megôrzése és âpolâsa.

Ezeknek az elsôdleges céloknak szem elôtt tartâsâval
felmerûl a kérdés: mi az, amit az emigrâciôban élô magyar
sâg tebet és tenni kôteles?



Szerintem az egyik legfontosabb teendô kûlpolitikai be-
âllîtottsâgxink és szemléletûnk teljes âtalakîtâsa, âthango-
lâsa, a mindenkori idôszerû vilâgpolitikai helyzet szigorû
figyelemmel kisérése, a reâlis tények és jôl kiszâmitott pilla-
natnyi alkalmak megragadâsa, akârcsak egy lépés megtéte-
lére is, amit a reâlis helyzet megenged, hogy elôbbre jussunk.
A magyar a lelkesedés, a gyors felldngolds népe. Ezeréves
tôrténelmùnk sorân cselekedeteinket sokszor inkâbb az ér-

zelmek, a hirtelen fellângolâsok irânyitottâk, semmint a
higgadt, jôzan ész. Legfontosabb teendônk tehât a realitâ-
sok lerôgzîtésével olyan kôzôsen elfogadott kiindulâsi alap
megteremtése, amelyre reâlis terveinket — nem âlmodozâ-
sainkat — a jôl âtgondolt lehetôségek figyelembe vételével
épithetjûk. Ha ilyen szilârd alaprôl indulunk ki, akkor ki-
tartôan, rendszeresen lépésrôl lépésre haladhatunk a kitûzôtt
cél felé.

Az elsô realitâs, amit tudomâsul kell venniink, hogy
egyedûl vagyunk! Soha, senki nem segîtett benniinket sem
a tôrôk, sem a Habsburg, sem a szovjet ellen folytatott har-
cainkban. Kôzvetlen segîtséget a jelenben sem vârhatunk
senkitôl. A legégbekiâltôbb példa erre: 1956. Az egész vi-
lâgot bâmulatba ejtettûk halâlt megvetô bâtor forradal-
munkkal a zsarnoksâg ellen. Akiktôl segîtséget kértûnk és
vârtunk, nem se^tettek. Szomszédaink pedig — bâr sajât
bôrûket is féltették — ôrtiltek a magyarsâg irtâsânak. Ered-
mény: sok ezer magyar fiatal halâla és ûjabb 200,000 ma
gyar emigrâns szerte a nagy vilâgban. Nem gyôzôm hang-
sûlyozni ûjra és ûjra, hogy Magyarorszdg a vildgpohtikai
alakuldsoknak csakfûggvénye és nem elsôdleges célja.

A kôvetkezô, talân a leglényegesebb feladat a magyar
emigrâciô szâmâra bârmely akciô elinditâsâhoz a nemzetkôzi
helyzet alapos kiértékelése mind hatalmi vetélkedési, mind
katonai, gazdasâgi és kulturâlis szempontokbôl. Igen hasznos
olvasmâny ebbôl a szempontbôl Brzezinski professzor most
megjelent kônyve: "Game Plan. How to Conduct the U.S.
Soviet Contest" (Atlantic Monthly Press, 1986). Ebben a
szerzô megâllapîtja — szerintem igen helyesen —, hogy a
jelenlegi feszûltség a két szuperhatalom kôzôtt nem ideig-
ôrâig tartô nézeteltérés, amely megoldhatô lenne az elnôk
és a szovjet kommunista pârt fôtitkâra kôzôtt folytatott ba-
râtsâgos megbeszélésekkel és megâllapodâsokkal. Nem! Ez



régen elindult vetélkedés, amelynek gyôkerei visszanyûlnak
az ôrôkôs biztonsdgot hajszolô orosz terjeszkedési tôrekvêsekig.
Ahogy Brzezinski îrja: "Insecurity was translatée! into
persistent expansion. As a resuit Russia historically was net
se much a victim of fréquent aggression as the persistent
aggressor itself pressing from the center in this or that direc
tion wherever opportunity beckoned The predatory char-
acter of Great Russian Imperialism is undeniable" (p. 19.).
És az mâr természetes, hogy ez az âllandôan hajszolt "organic
expansion" elkerûlhetetlenûl csak ellenséges ellenâllâst vâl-
tott és vâlt ki mindenfelôl.

Miutân az atomfegyverek ârnyékâban a nyilt hâborût
mindkét fél igyekszik elkeriilni, ez a nem éppen "barâtsâgos"
vetélkedés a két szuperhatalom kôzôtt igen hosszû ideig fog
hûzôdni kisebb-nagyobb csetepatékkal. Brzezinski tehât az
Egyesûlt Âllamok részére nagy alapossâggal és szakértelemmel
olyan stratégiât javasol, amely hosszû tâvon gyôz az âllandô
gazdasâgi zavarokkal kûzdô és egy megbukott ideolôgiât
szuronyokkal hajszolô szovjet felett. Ez a figyelmeztetés és
stratégia a magyar emigrâciônak is szôl. Ebbôl azt a lénye-
ges kôvetkeztetést kell levonnunk, hogy:

1. nekûnk is hosszû tâvon kell gondolkozni és tervezni;
2. taktikât kell vâltoztatnunk és Washingtontôl és mâs

hatalmaktôl csak azt kérhetjûk és sûrgethetjûk, ami elsôd-
legesen az ô érdekeiket szolgâlja a szovjettel szemben, de kôz-
vetlenûl vagy kôzvetve annak Magyarorszâg is hasznât lât-
hatja;

3. hangsûlyozni kell a jaltai egyezmény (amelynek az
Egyesûlt Âllamok is egyik alâîrôja volt) betartâsât Eurôpa
kettéosztottsâgânak megszûntetésére, amibôl Magyarorszâg
felszabadltâsa is kôvetkeznék;

4. ugyancsak sûrgetni kell az emberi jogokat biztosîtô
Helsinki Okmâny betartâsât az utôdâllamokban sinylôdô
véreink sorsân valô enyhités végett.

A magam részérôl helyeselném az utôdâllamok szabad-
fôldi képviselôivel a kapcsolatok felvételét, hogy — ameny-
nyiben ez môdjukban âll —, sûrgessék az orszâgaikban élô
kisebbségek (nemcsak a magyarok) jogainak, emberi méltô-
sâgânak tiszteletben tartâsât.



Az esetleges Egyesûlt Eurôpa vagy a Dunai Konfôderâciô
kérdésének taglalâsât egyelôre nem tartom idôszerûnek.

Czettler Antal (Brugg, Svâjc):

KÔZÉP-EURÔPAI ÔSSZEEOGÂS?

E sorok îrôja az 1945-ben bekôvetkezett katasztrôfa ôta
sokszor kifejezésre juttatta azt a meggyôzôdését, hogy a to-
talitârius szovjet imperializmus hosszû tâvon valô lekûzdé-
sének legcélravezetôbb ûtja a szovjet diktatûra âltal elnyo-
mott nemzetek ôsszefogâsa a nemzeti létûnket eltorzîtô bol-
sevizmus ellen. Magâtôl értetôdik, hogy minden ilyen ôssze-
fogâs ideolôgiai alapja csak az eurôpai keresztény civilizâciô
nemes hagyomânyaira és a természetjogra tâmaszkodô al-
kotmânyos demokrâcia lehet. Nemzeti hagyomânyainknak is
ez felel meg leginkâbb. Az ûn. kôzép-eurôpai térség valôjâ-
ban mindig Nyugat-Eurôpâhoz tartozott, hazânk tôrténelmi
fejlôdését is a napnyugati, "abendlandisch" kultûra szel-
lemi âramlatai: a skolasztika, a humanizmus, a reneszânsz,
a reformâciô és ellenreformâciô, a felvilâgosodâs, a roman-
tika és a XIX. szâzad liberâlis eszméi befolyâsoltâk. Ezen
tûlmenôen a kôzép-eurôpai nemzetek kôzûl a magyar, a
lengyel és a horvât a kôzépkor végétôl kezdve kifejezetten
alkotmânyos rendszerû âllamalakulatokat alkottak s alkot-
mânyos âllamformâjukhoz — az angol néphez hasonlôan —
az eurôpai abszolutizmus évszâzadaiban is ragaszkodtak. A
magyarsâg alkotmânyos berendezkedéséhez még a tôrôk
hôdoltsâg évszâzadaiban is hû maradt: a fûggetlen Erdély,
de talân még Erdélynél is erôsebb mértékben — legalâbb-
is I. Lipôt trônraléptéig — a kirâlyi Magyarorszâg a rendi
aikotmânyossâg fellegvâra maradt.

A szentistvâni magyar âllam mâsik jellegzetessége az
univerzalizmus, a nemzetekfôlôttiség volt. A magyar fajta
vezetésével évszâzadok sorân kialakult nemesi âllam és ne-

mesi târsadalom asszimilâlô ereje rendkîviili volt. Az egysé-
ges rendi magyar nemzet nem ismert népi, fajtabeli kûlônb-
ségeket. A nemesi rendbe valô felemelkedés kôvetkeztében
német, szlovâk, szerb vagy bârmely mâs eredetû "peregrinus"
a Szent Korona eszméje âltal ôsszefogott egységes magyar
nemzet egyenrangû tagjâvâ vâlt. A szâsz és cipszer vârosok,



a jâszkun kerulet és mâs autonôm régiôk kivâltsâgai e sok-
rétû kirâlysâgot olyan erôs âllamalakulattâ tették, amely tûl-
élte mind a tôrôk hôdoltsâg mâsfél évszâzadât, mind a fel-
szabadîtô hadjâratokat kôvetô csâszâri abszolutizmus elnyomô
kîsérleteit.

A hagyomânyos magyar "commonwealth" igazi, létét
fenyegetô vâlsâga a XIX. szâzad kôzepén kezdôdôtt. A II.
Jôzsef abszolutizmusât kôvetô magyar nemzeti ébredés tûl-
lépett a hagyomânyos kereteken s a nagyszerû magyar re-
formnemzedék legjobbjai sem lâttâk — Széchenyi és Eôtvôs
kivételével — a szentistvâni magyar birodalmat fenyegetô
veszélyt: a modernkori nacionalizmust. A Kârpât-meden-
cében élô nem-magyar nemzetiségek ôntudatra ébredése
mâr 1848/49-ben is majdnem szétfeszitette a magyar âllam
kereteit. A szabadsâgharc idején nemzetiségeink tôbbségiik-
ben a csâszâri reakciô oldalân âlltak. A kiegyezés utân a
magyar orszâggyûlés megszavazta ugyan a XIX. szâzad leg-
haladottabb nemzetiségi tôrvényét, de ez a széthûzô ten-
denciâkat tâplâlô nemzetiségi vezetô rétegeket mâr nem
elégîtette ki, a kiegyezés utâni korszak magyar vezetô âllam-
férfîai — Mocsâry Lajos kivételével — olyan egységes nem-
zetâllam szerkezetéhez ragaszkodtak, amelyik alapjâban véve
a szentistvâni âllam tolerâns, fôderatîv tradîciôival ellen-
tétben âllott. Az I914-es vilâgvâlsâg kirobbanâsa ezért a
magyar âllamot a szétforgâcsoltsâg âllapotâban talâlta.

Szeretném azonban hangsûlyozni; a magyar âllam ôssze-
omlâsât és szétforgâcsolôdâsât az I9I8/20-as években nem
ezek vagy elsôsorban nem ezek a belsô — a magyar âllam-
alkotô nemzet és a nemzetiségek kôzôtti — ellentétek okoz-
tâk. Ôsszeomlâsunkat és ezâltal Kôzép-Eurôpa tragikus szét-
tôredezését a kôzponti hatalmakkal szemben âllô koalîciô
abszolût fôlénye és abszolût gyôzelme okozta. Az antant ve
zetô politikusait a gyûlôlet vezette, amikor I9I9/20-ban
Kôzép-Eurôpa ûj hatârait megszabtâk. Az utôdâllamok tôbb-
ségiikben tradîciô nélkûli, mesterséges âllamalakulatok vol-
tak, a magyar, német, osztrâk, szlovâk és horvât tôrekvé-
sekkel szemben kôvetett merev status quo politikâjuk ugyan-
ûgy okozôja volt a mâsodik vilâghâborû kirobbanâsânak,
mint Hitler dinamikus, forradalmi, az eurôpai keresztény
âllamrend és az ezeréves magyar âllameszme hagyomânyai-
val szembenâllô, brutâlis, ûjpogâny politikâja. A mesterkélt



ôsszetételû utôdâllamok az 1938 és 1941 kôzôtti idôszakban

kârtyavârnak bizonyûltak a nemzetiszocializmus térhôdîtâ-
sâval szemben.

A nemzetiszocialista behatolâst a mâsodik vilâghâborû
utân tartôs szovjet uralom kôvette, amelynek végét ma sem
lâtjuk. Az ôtvenes évek végéig abban reménykedtûnk, hogy
a kôzôs szovjet elnyomâs a kôzép-eurôpai térség népeit kô-
zelebb hozza egymâshoz s a kôzôsen elszenvedett sérelmek
alapjai lehetnek egy ûj, univerzâlis, keresztény tradîciôkon
alapulô fôderâciônak. E sorok îrôja még évekkel ezelôtt is részt
vett olyan szimpôziumokon, amelyek ilyen célkitûzésû ôsz-
szefogâsokat szolgâltak.

A kôzôs szovjet elnyomâs — minden gorbacsovi reform-
politika ellenére — még ma is meghatârozô jelenség Kôzép-
Eurôpâban. Az ôsszefogâs esélyei azonban csekélyebbeknek
lâtszanak ma, mint 20-25 éwel ezelôtt. A hagyomânyos szerb-
horvât és cseh-szlovâk ellentéthez két ûjabb tényezô jârult,
s mindkettô akadâlyozza — egyelôre — a szorosabb kôzép-
eurôpai ôsszefogâs létrehozâsâra irânyulô tôrekvéseket. EIsô-
sorban a român-magyar és szlovâk-magyar ellentétre gon-
dolok. Ceasescu brutâlis nemzetiségi politikâja ma mâr a
vilâgsajtô, sôt a kûlônbôzô nemzetkôzi konferenciâk târgya.
Alig van nap, amikor ne olvasnânk a sajtôban ûjabb magyar-
ellenes intézkedésekrôl Româniâban vagy ezek ellen az
intézkedések ellen valô tiltakozâsokrôl. E kiélezôdôtt hely-
zet mindaddig megakadâlyozza az ôsszefogâs létrehozâsât,
amig a român emigrdciô konzervativ, keresztény, demokra-
tikus rétegei nem emelik fel szavukat a românosîtô, a ma
gyar nemzeti identitâs kioltâsâra irânylô tôrekvések ellen.

Hasonlô a helyzet Szlovâkiâban is. Amîg a szlovâkok nem
szûnnek tiltakozni a csehek ellenûk irânylô politikâja ellen,
agyonhallgatjâk a Csallôkôzben és a Felvidék egyes teriile-
tein folyô magyarellenes akciôkat. Janits Kdlmân és Duray
Miklôs îrâsai — a tôrténelem irôniâjânak is tekinthetjûk ezt
a jelenséget — nem a szlovâk, hanem a cseh emigrâns saj
tôban lâttak elôszôr napvilâgot.

Mindezek a jelenségek a jelen pillanatban szkeptikussâ
hangolnak, ha a kôzép-eurôpai ôsszefogâs lehetôségeirôl kell
gondolkoznom. Ennek ellenére nem vagyok pesszimista. Ki-
tûnô kapcsolataink vannak a lengyel és horvât emigrâciô-
val, sôt a cseh emigrâciô konzervativ, keresztény vezetôivel



is. Bizunk benne, bârmilyen nehéz sorsa van is ma a magyar-
sâgnak, hogy a tôrténelmi fejlôdés sorân a magyar-roman
és magyar-szlovâk ellentétek is csôkkennek s az idô folyamân
kôlcsônôsen sikerûl majd modus vivendit talâlnunk. Hogy
hogyan? Erre pontes vâlaszt adni ma nem âll môdunkban.
Engedjék meg azonban, hogy a két hâborû kôzôtti Magyar-
orszâg talân legnagyobb âllamférfiât, grôf Bethlen Istvdnt
idézzem, aki mind miniszterelnôk, mind ellenzéki vezér ko-

râban szâmtalanszor kifejezést adott annak a meggyôzôdésé-
nek, hogy az 1918-ban ôsszeomlott integer Magyarorszâg
csak âllamszôvetség formdjdban tdmadhat fel. Bethlen ab-
ban is bizott, hogy ilyen âllamszôvetségben — kôzponti fek-
vése, gazdasâgi ereje és évszâzados tapasztalatai alapjân —
a magyarsâgot vezetô szerep illeti meg. Bethlen Istvdn poli-
tikai "credo"-jât 1937 augusztus 20-ân, a Pesti Naplô cîmû
liberâlis napilapban îrt vezércikkében îgy foglalta ôssze;

"Szent Istvdn birodalma feltdmadhat valamikor ûjbôl,
de nem ûgy, mint a mûlt szdzad magyar politikusai dltal
elképzelt egységes magyar dllam, amely nyelvében is egysé-
ges, hanem csakis mint a Duna-Tisza-medencének a Kdrpd-
tok dltal ôvezett geogrdfiai, gazdasdgi, tôrténelmi és kultu-
rdlis egysége, amely a kebelében élô nemzeteknek és ezek tôre-
dékeinek môdot ad arra, hogy sajdt anyanyelvûkôn, sajdt
szokdsaik szerint boldogulhassanak, modem szôval élve, olyan
fôderalisztikus ôsszefogds mellett, régi kôzépkori kifejezést
haszndlva-, olyan helyi privilégiumok mellett, amelyek a kô-
zôttûk adôdô nemzetiségi sûrlôddsokat a minimumra szdl-
litjàk le. Ennek az vj rendezésnek vissza kell adnia a Duna-
Tisza-kôzén a Kdrpdtoktôl ôvezett medencének a maga po-
litikailag, geogrdfiailag, gazdasdgilag és kultûrtôrténetileg
megalapozott egységét; nem ûgy, ahogy taldn a mai ôszûlô
magyar generdciô {nemzedék) fiatal kordban elképzelte, a
nemzeti és nyelvi egység alapjdn, amely a hdborû âta anahro-
nizmussd voit, hanem ûgy, ahogyan azt Szent Istvdn évszdza-
dokra megalapozta, amikor megadta minden itt élô népnek
a magdét, de ôket ôsszefogta a kôzôs eurôpai kultûrmunkdra,
tiszteletben tartotta mindegyiknek nemzeti birtokdllomdnydt
és életszûkségleteit".

Bethlen Istvdn ôt évtizeddel ezelôtt îrt szavai ma sem

vesztették el jelentôségûket. Vezérfonalul szolgâlnak mind-



azoknak, akik Kôzép-Eurôpa és hazânk jôbb jôvôjén mun-
kâlkodnak. Sapienti sat.

Varsdnyi Gyula dr. (Adelaide, S.A., Ausztrâlia):

A KÂRPÂT-MEDENCE
GEOPOLITIKAI VONATKOZÂSAI

A tér nemzetbiolôgiai dinamikâjânak mutatôja, regisztrâ-
lôja és gyakran magyarâzôja, értelmezôje a tôrténelem. A
tôrténetbôlcselet viszont a térségen beliil élô népek hosszabb
tartamû és tâvlatû életfolyamânak tôrvényszerûségeit hiva-
tott felfedezni, feltârni és kiértékelni. Ebben a tâg feladat-
kôrben a segédtudomânyok szerepe nélkûlôzhetetlen. Kô-
zûlûk csak a legfontosabbakat — a geopolitikât, kôzgazda-
sâgot és demogrâfiât — emhtsûk, ezeket is inkâbb mellé-,
mint alârendelt szerepkôrben.

E diszciplinâk kôziil talân leginkâbb a geopolitika lât-
szik alkalmasnak kôzvetlen tôrténetbôlcseleti kôvetkezteté-

sek levonâsâra vagy legalâbbis azok helyességének vagy hely-
telenségének megitélésére. îgy amikor Kelet-Kôzép-Eurôpa
népi-nemzeti âtalakulâsânak rendkîviil bonyolult kérdésein
gondolkodunk, nem érdektelen legalâbb diôhéjban ôssze-
foglaltan râmutatni e gondolatkôr fôbb propozîciôira.

A "geopolitika", mint szakkifejezés, a svéd Kjellentôl
ered oly studiumok megjelôlésére, amelyek az âllamnak,
mint organizmusnak az élettérért valô kûzdelmét vizsgâljâk,
amelyeknek lefolyâsa olyan tôrvényekre alapul, amelyeket
a fôidrajz és tôrténelem tanulmânyozâsa târ fel. A német
Ratzel és Haushofer, majd az amerikai Spykman és Seversky
lényegesen hozzâjârult a geopolitika elterjesztéséhez. E szak-
irânyzatnak egyik legbefolyâsosabb mûvelôje azonban az
angol Mackinder Halford John (1871-1947) volt, aki fôld-
rajzi tények és tôrténelmi események egymâsra viszonyitâsâ-
ban kereste azt a formulât, amely megvilâgithatja a fejlôdés
vârhatô ûtjât a post-Columbian korban. Ennek elômozdîtâsât
segîtheti — véleménye szerint — ama nézet feladâsa, hogy
Eurôpa tôrténete az egyedûli, ami szâmit, s ehelyett sûrgette
annak belâtâsât, hogy Eurôpa és tôrténelme Azsiânak és
tôrténelmének alârendeltje.

Mackinder szerint a formula kulcsa az eurâzsiai térség
hatalmas kiterjedése gyér lovas nomâd lakossâgâval. Ez a



térség szîve, vagyis a "heart-land", mâs szôval a "sarkpont-
tâj", azaz "pivot area". Eurôpa csak az ezt kôrûlvevô, sûrûn
lakott egyik szegélyorszâg. Az eurôpaiak azonban hajôsok,
ami ugyanolyan mobilitâst biztosît szâmukra, mint az âzsiai-
aknak a lovas nomâdok életmôdja, ami egyensûlyi helyze-
tet teremtett.

A Mackinder formulâjânak megfogalmazâsât kôvetô
mintegy 80 év szakkôrôkben a vélemények éles ôsszecsapâsât
eredményezte, melynek fordulatait kônyvek, tanulmânyok
hosszû sora jelzi. A két vilâghâborû kimenetele és eredménye
arra mutât, hogy végsô fokon a "heart-land" birtokosa néze-
te szerint elônyôs helyzetbe kerûlhet a vilâguralom elnyeré-
sére. De erre hârom feltétel beteljesûlése szûkséges. Az egyik,
hogy a birtokos kifejlessze Eurâzsia hatalmas tartalékait;
a mâsik, hogy teljes uralma alatt legyen a "heart-land"; a
harmadik pedig, hogy kimozdithatatlan birtokosa leg^yen
annak. Egy idôben Németorszâgtôl félt az angol diplomâcia,
majd amikor a vélemény helytelensége bebizonyosodott (a
Churchillnek tulajdomtott: "We killed the wrong pig" meg-
âllapîtâssal), azôta periodikusan a német-orosz ôsszefogâs
idônként felûjulô réme kîsért. Jelenleg Kina feltôrése s esetleg
Japânnal valô ôsszefogâsa teszi a helyzetet belâthatatlannâ,
amelyhez hozzâjârul a USSR âzsiai fajtâjû lakossâgânak
gyorsabb szaporodâsa a szlâv elemmel szemben.

Amikor hasonnemû, bâr sajâtos kérdéskomplexumot,
amilyen Kelet-Kôzép-Eurôpa jôvô fejlôdésének vârhatô ala-
kulâsa, tâg keretek kôzt igyekszûnk fôkuszba hozni, a tôrté-
nelmi âltalânosîtâsok rendszerint elkervilhetetlenek. Ide kap-
csolôdik Mackinder formulâjânak az a megâllapîtâsa, hogy
"... the interaction of the environment and man was governed
by his civilization and culture, the main elements of which
were technology (know-how and tools) and society (the
économie, political and social organization. )" Lâssuk, hogy
kapcsolôdik ez Kôzép-Eurôpâhoz.

Kôzép-Eurôpa, fôként Kelet-Kôzép-Eurôpa szerepe és
hivatâsa geopolitikai nézôpontbôl a nyugatrôl keletre irânyulô
kulturâlis, technolôgiai âramlatok és idônkénti stratégiai
nyomâsok tovâbbîtâsa és a keletrôl nyugatra irânyulô népes-
ségi és stratégiai nyomâs momentumânak lassîtâsa és lehetô
feltartôztatâsa volt. A kôzépkori Magyar Birodalomnak je-
lentôs szerepe volt ebben. A német-orosz viszony vâltozô elô-



jelû alakulâsa, a hâborûk, az ôvatos bismarcki orosz politika,
az egyûttmûkôdés megldsérlése Rapalloban és a német-orosz
szerzôdés (Ribbentropp-Molotov) 1939 augusztusâban a
kôzép-eurôpai térség dôntô fontossâgât élesen tiikrôzi. EI-
terjedôben van az a felismerés, hogy akié Kôzép-Eurôpa,
azé a sarkalatos fontossâgû kôzponti fôldrészteriilet, a "heart-
land" uralma. Ez a jelenlegi âllapot.

Az ember és kôrnyezete kôzti kôlcsônhatâs azonban nem-
csak az ember kultûrâja és fennâllô târsadalmi rendje alap-
jân alakul ki, — mint a geopolitika ezt leegyszerûsîtve felté-
telezi —, hanem a népességi fejlôdés adottsâgai és regionâlis
méretû gazdasâgi tények egyiitthatâsânak is eredménye.
Kûlônôsen kirivô, amikor egy elhibâzott politikai dôntésso-
rozat — amilyenhez a Pârizs-kôrnyéki békediktâtumok (fô-
leg Trianon) is tartoznak —, ennyire fontos térség târsadal
mi, gazdasâgi és demogrâfîai rendjét feidûija. Ma mâr keve-
sebben tagadjâk, ami nyilvânvalô, hogy Eurôpa hanyatiâsa
Kôzép-Eurôpa felbomlasztâsâval kezdôdôtt. S e folyamat
visszaforditâsâra az Eurôpai Kôzôs Piac szervezete az eszkôz.

Ez viszont a Kârpât-medence sajâtos adottsâgaira vonat-
koztatva fényt vet arra is, hogy Eurôpânak ez a tôkéletes
fôldrajzi egysége gazdasâgi alâtâmasztâsaival miért volt a
magyar âllamalapîtâst kôvetô tôbb mint ezer év folyamân
is és évtizedeken ât tartô orszâgos katasztrôfâk hatâsa elle-
nére is egységét rugalmasan visszanyerô hatalmi tényezô. A
szentistvâni birodalom nemzetiségi kûlônbség nélkûl âtélt és
ezért âtfogô tudata volt az a kultûrtényezô, amely a Kârpât-
medence egységét annak kîvûlrôl tôrtént rôvidlâtô szétrom-
bolâsâig egyensûlyban tartotta hasonlô elvi alapokon, mint
amilyeneken ma Nyugat integrâciôja mûkôdik.

Mindezek mérlegelése utân a kôvetkezô meggondolâsok
lépnek elôtérbe: A Kârpât-medence feldarabolâsa és a tér-
ségnek a kisantant uralma alâ kényszeritése ellentétben volt
annak geopolitikai rendeltetésével és adottsâgaival, ami
Kôzép-Eurôpa felbomlasztâsâhoz vezetett. A folyamat ter-
jedésének megakadâlyozâsa a Kôzôs Piac egyik feladata,
amelynek eszkôze a szabad âllamok integrâciôja. Ez annyi-
ban sikeres volt, hogy a tovâbbi bomlâst megakadâlyozta.
Ennek elvi alapja tehât pont az ellenkezôje annak a bûnôsen
ostoba "elrendezés"-nek, amely fôként Trianonban csûcso-
sodott ki. Tehât a népek kôzti egyûttmûkôdés Kârpât-me-



dencei akadâlyait ugyanazokon az elxn alapokon kell elhâri-
tani, amilyeneket mâr a Kôzôs Piac megalakulâsakor kiprô-
bâltak. Ezek kôzé tartozik:

1. a kelet-kôzép-eurôpai térség sajâtos adottsâgainak
megfelelô târgyaldsi môdszer-,

2. az elv, hogy minden âllam népi dllagânak egészére,
tehât a mâs âllam teriiletén élô sajât etnikumû kisebbségeire
vonatkozôan is târgyal;

3. a térség âllamhatdrainak az etnikai hatdrok alapjdn
tôrténô megvdltoztatdsa-,

4. az idegen âllam keretében maradô szôrvdny etnikumok
autonôm helyzetének kolcsônôs biztositâsa;

5. az integrâciô formâjânak (fôderâciô, konfôderâciô stb.)
megâllapîtâsa.

Nyugat-Eurôpa immâr évtizedek ôta folyô integrâciôja
a térség kôzôsségi és egyiittmûkôdési elven alapulô gyakor-
latânak tartôs sikerét mutatja. Ennek érdekében a régi nem-
zeti ellentétek és gyanakvâsok feladâsa volt szûkséges. Kelet-
Kôzép-Eurôpa szâmâra is ez a jôvô igérete, amelynek elô-
készitését mâr most folyamatba szûkséges tenni. A magyar-
sâgnak ebbôl a nehéz, de tôrténelmi jelentôségû munkâbôl
ki kell vennie részét, amelyhez kultûrâja, szorgalma, âllam-
alkotô képessége és nem utolsô sorban geopolitikai kulcs-
helyzete hivatottâ tették.

Lôte Lajos (Rochester, NY):

GONDOLATOK KÔZÉP-EURÔPA ÛJJÂRENDEZÉSÉRE
— îrdsbeli hozzdjdrulds —

Kôzép-eurôpai ûjjârendezésre csak a nemzetkôzi hatalmi
viszonyok gyôkeres és olyan vâltozâsa esetén szâmolhatunk,
mely a magyar nemzet jôvôjére nézve elônyôs. A kedvezô
vâltozâs lehetôségét a jelenleg kilâtâstalannak lâtszô helyzet
ellenére sem szabad kizârnunk, mert nem lâthatunk a jôvô-
be és mert a magyar nemzetet az utôbbi szâz év folyamân annyi
csapâs érte, hogy bizonyos fokû optimizmussal azt gondol-
hatjuk, rosszabb mâr nem lehet.

Âllitom, hogy az emigrâciônak lehet szerepe a Magyar-
orszâgra elônyôsnek îgérkezô és a nemzet javâra tôrténô
nemzetkôzi politikai fejlemények kihasznâlâsâban. Ez a sze-



rep azonban csak esetleges és nem bizonyossâg. Nagyobb
tekintélyt adna az emigrâciôs politikai tevékenységnek, ha
az emigrâciô ellenkormânyt alakitana. Negyven éwel a
mâsodik vilâghâborû és a kommunista uralom létrejôtte
utân azonban az ellenkormâny-alakîtâs ideje lejârt. A jelen-
legi rezsimet minden âllam elismeri.

Ha reâlisan akarunk gondolkozni, — ami a helyes hely-
zetmegîtélés és az abbôl keletkezô emigrâciôs politika érde-
kében egyenesen magyar nemzeti kôtelességunk —, akkor
tudatâban kell lennûnk annak, hogy a trianoni béklyôt a
pârizsi békében (1947) ûjra rânk raktâk, még hozzâ szoro-
sabban, mint Trianonban, hiszen az utôbbi békét az Egye-
sûlt Allamok és a Szovjetuniô is alâirta.

De akâr reâlisan gondoikozunk, akâr nem, az elszakîtott
véreinkrôl és azokrôl a terûletekrôl, amelyeken laknak, so-
hasem szabad lemondanunk. Az 5 helyzetûk a mi legfonto-
sabb szempontunk Kôzép-Eurôpa ûjjdrendezésénél. A szû-
kebb magyar nemzeti szemponton kîviil az ûjjârendezés azért
is sziikséges, mert Kôzép-Eurôpâban, szorosabb értelemben
a Kârpâtokon belûl és a Kârpâtokkal szomszédos terulete-
ken ûjra meg kell teremteni az egészséges gazdasâgi egyiitt-
mûkôdést, a népek kôzti harmôniât és âltalâban kôzôs ér-
dekeik szolgâlatât.

Ezek elôrebocsâtâsa utân lâssuk, milyen elméleti lehetô-
ségek nyîlnak Kôzép-Eurôpa ûj elrendezésére, tekintet nél-
kûl arra, hogy azok megvalôsithatôk-e vagy sem.

1. Azt hiszem, a magyar nemzeti célok és âlmok a tôrté-
nelmi Magyarorszâg visszaâllîtâsât kîvânnâk. Ez azonban
irreâlis cél, mert hiszen a Nagy-Magyarorszâg teriiletén élô
nem magyar nemzetiségek nyilvânvalôan nem akarjâk fel-
adni tôbb mint félévszâzada élvezett fûggetlenségûket és az
âllamvezetés kétségtelen nemzeti elônyeit.

Azt sem szabad elfelednûnk, hogy az 1910. évi utolsô ma
gyar népszâmlâlâs adatai szerint Magyarorszâg lakossâgâ-
nak csak 54%-a volt magyar nemzetiségû; de ha Horvâtor-
szâgot is beleértjûk a tôrténelmi Magyarorszâg terûletébe,
akkor a magyarsâg kisebbségben volt sajât hazâjâban. Ez a
helyzet azôta csak annyiban vâltozott, hogy az arânyok a
nem magyar nemzetiségek javâra eltolôdtak.

2. Olyan Magyarorszâg, melynek terûlete azonos lenne
a Kârpât-medencével, kevéshé irreâlisan csak ûgy képzel-



hetô el, hogy az erôs roman és szlovâk tôbbségû terùletek
ônkormânyzatot kapnânak és mint ilyenek lennének az
ezeréves Magyarorszâg részei. De egy ilyen megoldâs sem
lâtszik reâlisnak, mert mai helyzetûk — nemzeti szempont-
bôl — magasan felette âll az ônkormânyzati elgondolâs ôn-
âllôsâgi fokânak. A roman tôbbségû Erdély elvâlasztâsa
Româniânak a Kârpâtokon kîvuli részeitôl csak erôszakkal
valôsîthatô meg, amelynek kôzvetlen és azonnali hatâsossâ-
gât az 1940. évi bécsi dôntés is mutatja; a dôntés ellen a ro-
mânok nem fogtak fegyvert, azt duzzogva, de elfogadtâk.
A szlovâkokra nézve az egyetlen vonzôerô az lehetne, hogy
mig a nacionalista szlovâk elemek a cseheket a szlovâk nyelv
elnyomâsâval és elcsehesîtésével vâdoljâk, magyar fennha-
tôsâg esetén az autonôm Szlovâkiâban ilyesmi nem forogna
fenn, mert a két nyelv teljesen kûlônbôzik egymâstôl. Hason-
lô lehet a helyzet a horvâtokkal is, minthogy nyelvûket az
elmûlt évtizedek folyamân szerbesîtés fenyegette. Ha Horvât-
orszâg autonômiâval ismét Magyarorszâg része lenne, a hor-
vât nyelv elmagyarosîtâsânak veszélye valôszînûtlenné vâlna.

Ha az autonômiâs integrâlâs megvalôsithatô lenne, jogos
magyar kôvetelés lenne az autonôm terùletek hatârainak
nemzetiségi alapon tôrténô kiigazîtâsa. Ez alatt a dél-szlo-
vâkiai tûlnyomôan magyar tôbbségû terùletek, a nyugat-
erdélyi rész, a Székelyfôld, és a Bâcska (minimâlisan a Ferenc
Jôzsef-csatornâig terjedô teriilet) visszacsatolâsât értem.

3. Kôzép-Eurôpai Fôderâciô kialakîtâsât az elôbbieknél
reâlisabb megoldâsnak tekintem. De a magyar tôbbség âl-
tal lakott terûleteknek ebben az esetben is Magyarorszâg ré-
szeinek kell lennie. Valôszînù azonban, hogy ilyen terûleti
kôvetelés miatt a fôderâciôs megoldâs is kônnyen zâtonyra
futhat, mert még a legmegértôbb nem magyar kôrôk sem
egyeznének bele jelentôs hatârkiigazitâsba.

A fôderâciôtôl automatikusan tisztâbb levegôt, a kisebb-
ségek sorsânak jobb megértését, sokkal jobb sorsât és âlta-
lâban megértôbb légkôrt vârunk a nemzetek kôzôtt. A leg-
fontosabb kôvetelmény a kisebbségek kulturâlis szabadsâga. A
fôderâciô tagâllamaiként Magyarorszâgon ktvûl Csehszlovâ-
kia, és România jônne tekintetbe, és Ausztria is, remélve,
hogy a kifejlôdôben levô magyar-osztrâk barâtsâg Magyar
orszâg elônyére szolgâlna, egyebek kôzôtt a szlâv-român tûl-
sûly semlegesitése szempontjâbôl. A fôderâciônak, mint gaz-



dasâgi egységnek, minden tagâllam érdekeit szolgâlnia kell.
Mint nagy terùleti egység, a fôderâciôn belùl termelt âru-
cikkek iparânak, kereskedelmének mindenesetre erôsebb
piacot jelentene.

A mintegy 55 milliô lakosû ûj nagy orszâgnak kôzôs kor-
mânyra, fôvârosra és hivatalos nyelvre lenne szûksége. E te-
kintetben Magyarorszâg kôzponti fôldrajzi elhelyezkedése
Budapestet vagy egy annak kôzelében felépitendô szôvetsé-
gi fôvârost kivânna meg a szôvetségi kormâny székhelyéûl.
A szôvetségi vonalon tôrténô kôzigazgatâs lebonyolîtâsâhoz
négy hivatalos nyelv volna szùkséges. A fôderâciôs megol-
dâs egyik kôvetelményének kell tekinteni az âruk vâmmen-
tes szâllîtâsât és a teljesen szabad kôzlekedést is.

4. Megoldâs lehet konfôderâciô (lazâbb fôderâciô) is,
amelyben a tagâllamok jobban megôrzik fûggetlenséguket
és szuverénitâsukat, mint a fôderâciôban. Az egyes âllamok-
nak nem kell lemondaniuk fûggetlenségiikrôl, mint a fôde
râciô esetében, amikor a szôvetségre lépett âllamok egyet-
len politikai egységet alkotnak. Ez valôszînûleg kônnyebben
elfogadhatô megoldâs a nacionalista szemléleten alapulô
utôdâllamok szâmâra, amelyek mindenféle kôzép-eurôpai
szôvetségi rendszerben nemzeti létûk veszélyeztetését lâthat-
jâk. Magyar rêszrôl ennek a megoldâsnak is elsôdleges kôve-
telménye a hatdrok etnikai alapon valô remdedldsa.

5. Az utôbbi idôben felmerûlt Magyarorszâg, Csehszlo-
vâkia és Ausztria fôderâciôjânak gondolata, de kôztudomâsû,
hogy a Szovjetuniô az ellenôrzése alatt âllô orszâgok részé-
rôl minden regionâlis csoportosulâst ellenez. îgy ez a gon
dolât csak elvi szempontbôl jelentôs, amennyiben kifejezi
az egyesûlés irânt valô vâgyat, mint egy kôzép-eurôpai szûk-
ségességet. Sajnos, Erdély csak a kelet-eurôpai Româniâval
egyiitt lehet bârmely csoportosulâs résztvevôje. Ha a nemzet-
kôzi helyzet és gondolkodâsmôd hajlik az Osztrâk-Magyar
Monarchiâhoz hasonlô âllamszôvetség létrehozâsâra, és a
Szovjetuniô bârmely belsô vagy kûlsô okbôl elveszîti vagy
meglazîtja a kommunista kormânyokkal jelenleg meglevô
szoros viszonyât, ilyen csoportosulâs létrehozâsâra reményiink
lehet. Nagy kérdés, hogy ez ôsszekôthetô-e a hatârok etnikai
alapon tôrténô revideâlâsâval. Ha nem, akkor a jôvôben is,
a szovjet uralom nélkûl is szâmolhatunk a kisantant szelle-
mével és gyakorlatâval. Mârpedig az elszakûott magyarsdg



fennmaradâsa — aminek nemzetpolitikdnk egyik legfonto-
sabb tôrekvésének kell lennie — csak ûgy biztosithatô, ha
a kôzel négy milliô honfitdrsunk ûjra magyar fennhatôsdgû
terûleten, egyben szûlôhazdjdban élhet.

A nemzetkôzi helyzet vâltozâsa esetén emigrâciônk nehéz
dôntések elôtt âllhat. Ha politikai célunk Kôzép-Eurôpa ûj-
jârendezését illetôen egyezik a hazai kormâny céljaival, ak-
kor a kormâny céljait kell tâmogatnunk, még akkor is, ha
a kormâny tovâbbra is kommunista maradna. Természete-
sen, ha demokratikus rendszer venné ât az âllamhatalmat, ez
problémâval nem jârna.

Beszélgetni ezekrôl a kérdésekrôl az utôdâllamok emigrâ-
ciôjânak képviselôivel még akkor sem lenne kâros, ha ered-
ménytelen maradna is. Ezt a beszélgetést nem szûkséges hi-
vatalosan folytatni. Ugy érzem, a legjobb olyan személyek-
kel rendszeresen kapcsolatot létesiteni, akiket valamilyen
etnik szervezetbôl mâr jôl ismerunk. Ez lehet a kiindulô pont,
amelynek segitségével orszâgos jellegû etnik képviselôkhôz
is eljuthatnânk. Ezekkel megismertethetjûk a magyar prob-
lémât, tâjékozôdhatunk az ô nemzeti problémâikrôl, tôrek-
véseikrôl és Kôzép- és Kelet-Eurôpa ûjjârendezését illetô
felfogâsukrôl. Mondanunk is felesleges azonban, hogy a
megbeszélések folyamân nincs jogunk a magyar érdekekbôl
bârmit is feladni.

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

KÔZÉP-EURÔPA ÛJJÂRENDEZÉSE
ÉS A MAGYAR EMIGRÂCIÔ

A Pârizs-kôrnyéki békék Eurôpa szîvét, Kôzép-Eurôpât
és elsôsorban annak is a kôzepét, Magyarorszâgot tették
tônkre. Kôzép-Eurôpa szîve a Duna vôlgye. Az 1919-es ren-
dezés Kôzép-Eurôpâban egy feldarabolt tôrténelmi orszâgot
és hârom mesterkélten ôsszetâkolt mozaik-orszâgot teremtett.
Mint tudjuk, ezek a mozaik-âllamok a kisantant katonai
szôvetségébe tômôrultek, céljuk Magyarorszâg fenyegetô el-
lenôrzése és gûzsbakôtése, a rablott terûletek megtartâsa
volt. Ez a szôvetség minden âron igyekezett meggâtolni az
egészséges és jogos tôrténelmi jogra és gazdasâgi tôrvénysze-



rûségre tâmaszkodô fejlôdést. A hazûgsâgon, csalâson, hamis
félrevezetésen alapulô âllamelméletet Nagy-Britannia és
Franciaorszâg — az Egyesiilt Âllamok beleegyezésével és
âldâsâval — megerôsîtette és jôvâhagyta. Hûsz évig e nagy
kiterjedésû terûleten olyan politikai feszûltséget teremtett,
amely âllandô hâborûs veszélyt jelentett. Két tâmadô nagy-
hatalom, Németorszâg és a Szovjetuniô — annak megâlla-
pitâsa utân, hogy a Duna-vôlgy stâtusa 1919 utân tarthatat-
lan — elhatârozta, hogy a terûletet megszerzi. Annak, hogy
ez a terûlet akâr a germân, akâr a szlâv hôdîtâs végleges
zsâkmânya legyen, Magyarorszâg volt az egyetlen akadâlya.
Tudjuk, mert tapasztaltuk, hogy Trianon ôta Magyaror-
szâgra, mint kôzponti fekvésû terûletre, nemcsak az utôd-
âllamok nyomâsa, hanem a Szovjetuniô és Németorszâg
nyomâsa is rânehezedett.

Ne legyen kétségûnk afelôl, hogy Hitler gyôzelme esetén
Magyarorszâg éppen ûgy elveszîtette volna fûggetlenségét,
mint ahogy most fûggetlenségétôl megfosztott szovjet-csatlôs,
csak éppen Gau lett volna helôle. Tâvolahhi hatâsaihan és
az egész Eurôpâra kivetîtve ez mérgezte meg a vilâgpolitikai
levegôt és egyéh feszûltségek mellett igen jelentékeny mérték-
hen ez fosztotta meg a népeket annak lehetôségétôl, hogy
tartôs hékéhen élhessenek.

Itt és most engedjék meg, hogy 60 éves megfigyelésem,
tapasztalatom, majd tanulmânyaim és kutatâsaim eredmé-
nyeként szerény véleményemmel szolgâlhassam a mai érte-
kezlet célkitûzését. Elôre kell hocsâtanom, hogy csupân a
Kârpât-medence térségére, az ott élô népek és nemzetek
prohlémâjânak megoldâsâra gondolok, tehât nem a Duna-
vôlgy térségére. Csehorszâg, a Cseh-medence terûlete kîviil
esik a Kârpât-medencén, de nem is tartozik Kôzép-Eurôpâ-
hoz. Ausztria is azon kîviil van. Ausztriâval kapcsolatosan
gondoljunk arra, hogy jelentôs terûletet raholt el Magyar-
orszâgtôl. Az ôsmagyar Ôrséget "Burgenland" néven kehe-
lezte he. A letiport, haldoklô nemzetre mint hullafosztogatô
tort râ.

Kârpâtalja, a Ruténfôld szorosan a Kârpât-medencén



belûl fekszik. Masaryknak ugyan mâr 1915-ben az volt a
terve, hogy ezt a terûletet Oroszorszâg kapja meg, de csak
azért, mert îgy kivânta ezt a nagysziâv terv. Ezen a terûle-
ten tâmaszpontot akart Oroszorszâg szâmâra teremteni a
Kârpâtokon belûl. A cari Oroszorszâg bukâsa utân ez nem
volt olyan egyszerû. Wilson ugyan rajongott Oroszorszâgért,
hajlandô volt segîteni ebben, de a bolsevista forradalom mi-
att ezt nem merte kockâztatni.

A szabad vilâgban élô ukrân emigrâciô fûggetlen Nagy-
Ukrajnârôl âlmodozik, s természetesen magâénak kôveteli a
Ruténfôldet, holott maguk az ezen a terûleten élô rutének,
a huculok nem akartak elszakadni a magyar kirâlysâgtôl.
Gazdasâgi életterûk szorosan az Alfôldhôz kapcsolôdik. Kû-
lônben sem tartjâk és nem is tartottâk magukat ukrânoknak.
Jellemzô Wilson amerikai elnôk — enyhén szôlva — tôrté-
nelmi tâjékozatlansâgâra, hogy az amerikai âllampolgâr
Zsatkovics és az osztrâk âllampolgâr Masaryk befolyâsolta
dôntésében. Zsatkovics 4 éves korâban kerûlt ki Amerikâba,
mâr az elsô vilâghâborû elôtt amerikai âllampolgâr lett,
Masaryk pedig osztrâk neveltségû osztrâk âllampolgâr volt,
s mint bécsi egyetemi tanâr, nem is tudott csehûl. Egyik sem
ismerte a tôbb mint ezer évig Magyarorszâghoz tartozô Kâr-
pâtaljât. Itt most nem részletezem a pittsburghi szerzôdést,
mert az kôzismert. A szerzôdés kûlônben is jogi abszurdum.
Masaryk mâr 1925-ben elismerte, hogy amerikai âllampol-
gârok nem kôthetnek szerzôdést a felsô-magyarorszâgi lakos-
sâggal valô elôzetes târgyalâs nélkûl.

Az ukrânok és a rutének szâmât és telepûlési viszonyait
Kôzép-Eurôpâban kûlôn-kûlôn nem lehet megâllapitani.
Kûlônben is ezek kôzôtt a nemzetiségek kôzôtt nyelvi, érzel-
mi és vallâsi kûlônbségek vannak. Az ukrân terûletek a Kâr-
pâtokton tûl a Dnyeszter-folyôig terjednek. A Kârpât-me-
dence terûletén északkeletre a Kârpâtok vonalâig rutén nyel-
vû lakossâg él. A rutének az Erdôs-Kârpâtok lakôi és tôr-
ténelmûk kezdetétôl fogva Trianonig Magyarorszâgon fel-
vevô piacot talâlô fakitermeléssel foglalkoztak, politikailag
is ehhez az orszâghoz tartoztak.

A Csehszlovâk âllam benes-masaryki megszervezése és az
âllamélet lefektet^se egyoldalû hatârozatokkal, az orszâghoz
csatolt magyar, rutén és a Cseh-medencében élô német la
kossâg kizârâsâval tôrtént. Csehszlovâkiânak megalakulâ-



sakor 13,612.242 lakosa volt, akik kôzûl 6,399.237 volt cseh
és 7,213.005 nem cseh. Az elsô nemzetgyûlésnek 1918-ban
mégis kizârôlag csehek és ûgynevezett csehszlovâkok lettek
tagjai. Magyarok, rutének és természetesen németek ezen a
nemzetgyûlésen nem vettek részt. Azokat a szlovâk vezetôket
is tâvoltartottâk onnan, akik (mint pl. Hlinka Andrâs) nem
voltak hajlandôk a cseh kîvânsâgokat feltétlenûl elfogadni.
Tehât mindjârt az âllamélet elsô napjaiban kettôs âllampol-
gârsâg alakult ki: voltak elsô osztâlyti âllampolgârok, a csehek
és az ûn. csehszlovâkok (a szlovâksâg kisebbik része) és voltak
mâsodosztâlyûak, a fûggetlen szlovâkok és a magyarbarât
tôtok, a magyarok, rutének, és Csehorszâgban a németek.
Ezeket a tôrvényhozâs munkâjâbôl kizârtâk.

A Kârpât-medencében élô népek szembehelyezkedése,
majd ellenségeskedése itt kezdôdôtt. Trianon volt a bûnôs.
Nekûnk nem volt mâsra môdunk, mint ez ellen barcolni.
A felénk dobott kesztyût azonban fel kellett vennunk, bar-
colnunk kellett a magunk môdjân. Lebet, bogy môdsze-
rûnket néba befolyâsolta részben vérmérsékletûnk, jogos
felbâborodâsunk, és az igazsâgtalanul rânk mért guzsba-
kôtés, de a két vilâgbâborû kôzôtt az idôszakos politikât el-
sôsorban a kôlcsônôs meg nem értés, az ellenség részérôl
tapasztalt gyûlôlet motivâlta, s nem ûtkeresés, a megértés,
a kôzôs érdek. Tovâbb mélyitette ezt az âllapotot a mâsodik
vilâgbâborû elvesztése és ami utâna kôvetkezett. Errôl itt
most nem szândékozom értekezni. Erre vonatkozô gondola-
taimat és a tények tôrténeti leirâsât most megjelenô szerény
munkâmban ("Ôsi fôldûnk, a Felvidék", Cleveland, OH,
Arpâd Kiadô) fejtem ki.

Nézzûk inkâbb a jôvô lebetôségeit.

A mâsodik vilâgbâborû befejezése ôta tôbb mint négy
évtized telt el. Ez alatt az idô alatt olyan nemzedék nôtt
fel és érett be, amely vezetô politikusokat, tudôs gondolko-
dôkat — és tegyûk bozzâ, tecbnokratâkat — produkâlt és
kritikus szemmel keresi a kibontakozâs ûtjât. Ez a nemzedék,
ûgy tûnik, a vezetést mâr-mâr âtveszi. A jelenkori status quo-
val megnyomoritott vilâgkép, benne Eurôpa és annak is a
kôzépsô része, a Kârpât-medence, amelybe bazânk is bele-
tartozik, ûjabb âllâsfoglalâsra és irânyvâlasztâsra kénysze-
riti ôket. A mâsodik vilâgbâborû éveiben vagy az elôtt, de



még inkâbb az ôtvenes évek nemzedékét sûjtô problémâkat
tôlûnk ôrôkôlték. Amit az apâktôl hallottak, mâr gyermek-
éveiket mérgezte. Az idô mûlâsâval azonban râjôttek, hogy
a nagy tanulsâgokat és a belôlûk leszûrhetô igazsâgokat csak
ideig-ôrâig lehet takargatni. A mûltjukban és elôdeikben
megalâzott fiatalok ûjabban mind gyakrabban sôvârgô tû-
relmetlenséggel vetik fel a kérdést: mire vagyunk, mire len-
nénk képesek az adott kôrulmények kôzôtt a magunk erejé-
bôl, ha széles eurôpai, kôzelebbrôl Kârpât-medencei keret-
ben, ônmagunkért dolgozhatnânk? A kérdés felvetése arrôl
tanûskodik, hogy ez a nemzedék mâr tûljutott a kisebbségi
komplexum bémtô hatâsân.

Az ûj légkôr megteremtése érdekében

kôzép-eurôpai kiterjedésû és hâlôzatû mozgalomra van
szûkség, amely ébrentartja és megszilârdîtja mindannyiunk-
ban azt az ôntudatot, hogy nemzeteink felszabaditâsât csak
sajât belsô szellemi, anyagi és biolôgiai erôink mozgôsîtâsa
és ebben az irânyban valô mozdulâsa készîtheti elô. Minden
olyan tervezgetés és javaslat, amely mindenképpen csak a
kûlsô, téridegen nagyhatalmaknak ktvdn tetszeni (az ô "pe-
csenyéjûk megsûtését" célozza), nem tôbb a szânalmas âb-
rândozâsnâl és mindemellett értelmetlenség is, mert a Kâr
pât-medencei egység megteremtése nem fûgghet attôl, hogy
ez az ûjjârendezés megfelel-e majd Amerika vagy Szovjet-
Âzsia îzlésének, mint ahogy nincs egyetlen jôzanul gondol-
kodô eurôpai politikus sem, aki elvârnâ akâr Amerikâtôl,
akâr a keleti szomszédtôl, hogy az eurôpai izlésnek és diktâ-
tori igényekkel fellépô kôveteléseknek csinâljanak helyet a
maguk âllamâban. A Kârpât-medencei ûjjârendezés tervé-
nek tehât a maga belsô érdekeire kell felépûlnie és a térség
ôsszes népcsalâdjânak létbiztonsâgât kell szolgâlnia, még-
pedig a kialakîthatô tôrténelmi viszonyoknak megfelelôen.
Ha ezt a kôvetelményt teljesiteni lehet, meggyôzôdéssel vall-
hatjuk, hogy ez a beteljesulés meghozza a tartôs és biztonsâ-
gos békét is, mert az egyik eredmény az lesz, hogy az ôssze-
fogâs egységkeretén belûl az érdekellentétek elsimûlnak, a
mâsik pedig az, hogy kifelé nem hangzik el tôbbé semmiféle
provokâciô, sem pedig csâbitâs olyan vonatkozâsban, hogy
valamilyen belsô rendetlenség téridegen beavatkozâsokra
szolgâltasson ûjabb ûriigyeket.



A tegnapok eseményei mâr bevonultak a tôrténelem
adattârâba, a holnapok eseményeit azonban a jelenben élô
nemzedékek politikai elhatârozâsainak és tetteinek kell elô-
készîteniûk. Ezeknek a cselekményeknek egyôntetû kifejtéséhez
nagyszabâsû programra van szûkség, amely mind nemzeti,
mind pedig nemzetek-kôzôtti viszonylatban a Kârpât-me-
dencei "nagy talâlkozô" célgondolatânak hordozôja és meg-
valôsîtôja lesz.

Erre a remény — megfigyeléseim alapjân — mind a ma
gyar, mind a szlovâk fiatalsâgban ugyanûgy megvan, mint
az cl nem kôtelezett, jôzanul gondolkodô emigrâciôs veze-
tôkben.

Maildth Istvdn dr. (Rio deJaneiro, Brazil):

irAnyelvek
a szlovdkokkalfelvidéki kérdésekbenfolytatott megbeszéléshez

Ha a magyar Felvidékkel kapcsolatban szlovâkokkal foly-
tatunk târgyalâst vagy bârmilyen természetû megbeszélést,
mindig tartsuk szemûnk elôtt a kôvetkezô irânyelveket:

1. A mûltra vonatkozôan:

hagyjâk abba az 1000 éves rabszolgasâg meséjét, aminek
semmi târgyi bizonyîtéka sincsen. Hagyjâk abba a tudatos
gyûlôlet-szîtâst, mint pl. a csernovai csendôrsortûz âllandô
felhânytorgatâsât és az ehhez hasonlô, erôszakkai folytatott
ellentét-gyârtâst.

2. A jelenre vonatkozôan:
Ha a szlovâkoknak komoly a szândékuk, hogy igyekezziink

feloldani az ellentéteket, âm bizonyîtsâk ezt be. Pl. âllapod-
junk meg, hogy kivâlasztunk egy tôt és egy magyar exil ûjsâ-
got. A tôt ûjsâgban kôzôljûk tôtul a mi îrâsainkat, és a ma
gyar ûjsâgban pedig kôzôljûk magyarul az ô irâsaikat, ame-
lyek a tôt-magyar viszony dolgaira vonatkoznak.

Egyre-mâsra azt hajtogatjâk, hogy ôk nem azonositjâk
magukat a kommunista rendszer magyar-ûldôzésével a Fel-
vidéken. Ha ez valôban igy van, miért nem jelent meg egyet-
len egy exil-tôt megnyilatkozâs, amely elîtélte volna a Duray
ellen folytatott hajszât? Tényeket kérjûnk tôlûk, amelyekkel



bebizonyîtjâk, hogy ôk mâsként gondolkodnak, mint a mai
hazai tôt kormânyzat.

Ajovôre vonatkozôan:
Semmi értelme sincs annak, hogy jelenleg hatârkérdése-

ket bolygassunk. Amint Braxâtor megnyilatkozâsâbôl lâtha-
tô, ez a téma szâmukra tabu. Ezt majd meglâtjuk, hogy
tabu-e, ha eljôn az ideje. Errôl ma kâr szôt fecsérelni.

A szlovâkok az ônrendelkezési jog érvényre juttatâsât
hangoztatjâk. Ezt mi is teljes mértékben magunkévâ tesszûk.
(Végre valamiben egyet értûnk!) Amde ôk egészen mâskép-
pen kôrvonalazzâk az ônrendelkezési jogot, mint amit az
minden jôzanul gondoikozô ember szâmâra jelent. Dehât
részletekbe nem kell belebonyolôdni.

Egyik, arânylag jôzanul gondoikozô kôzîrôjuk, Grébert
Arvéd tanulmânyt îrt a nemzetiségi problémâk megoldâsâ-
rôl. Pâlcât tort a "helvétizdlds" gondolata mellett. Ez rôvi-
den széles kôrû kôzségi, nemzetiségi ônkormânyzatot bizto-
sltana nyelvhasznâlatban, iskolâzâsban és kôzigazgatâsban,
amint az Svâjcban jôl bevâlt. Be kell vetni ezt a tippet.

A helyzet ismeretében meggyôzôdésem, hogy a tôtokkal
csak felvidéki magyarok tudnak zôld âgra vergôdni, ha nem
is minden lényeges dologban, de legalâbb részletkérdések-
ben.

A Csehszlovâkiai Magyarok Nemzeti Bizottmdnya:

szlovAk kommentâr
Ôlvedijdnos "Napfogyatkozds" cîmû kônyvéhez

A Szlovdkok VildgkongressziLsa "Bulletin" cîmû, kétha-
vonként megjelenô hivatalos ûjsâgjânak 72. (1986. szeptem-
beri) szâmâban "Kùérlet dialogusra?" cîmen "F.Bx." fog-
lalkozik Olvedi Jdnos "Napfogyatkozâs" clmû kônyvének
ismertetésével. A négy hasâbot betôltô Iras szerzôje beveze-
tôben hangsûlyozza, hogy nem olvasta Ôlvedi kônyvét. Is-
mertetését Skultéty Csaba recenziôja alapjân irta, amely
Skultéty hozzâszôlâsait is tûkrôzi és a Katolikus Szemle 1985
évi 2. szâmâban jelent meg.

Ennek ellenére bôven és hîven ismerteti azokat a magyar
sérelmeket, amelyeket Ôlvedi a "Napfogyatkozâs"-ban a
balkâni szintre sûllyedt szlovâk sovinizmus rovâsâra felsorol.



Az ismertetés végén kiemeli Skultéty kommentârjât,
amely szerint Ôlvedi egész életében rokonszenvezett a szlovâ-
kokkal és a szlovâk-magyar egyuttmûkôdést szorgalmazta,
"barâtokat keresve a mâsik oldalon". Napfogyatkozds dmû
kônyvében is ez a tôrekvés jut kifejezésre, amiért Skultéty
ajânlja, hogy "minél tôbb szlovâk ûjra és ûjra olvassa el Ol
vedi kônyvét".

"Mit lehet ehhez hozzdfûzni?" — kérdezi F. Bx. Amit
azutân hozzâfûz, magyarul szô szerint kôzôljûk:

"A cikk olyan folyôiratban jelent meg, amely a keresz-
tény eszme szolgâlatâban âllônak tekinti magât. A szlovâk
nemzet ama részének dôntô tôbbsége, amely kûlfôldôn él,
ugyancsak ehhez az eszméhez tartozônak vallja magât. Kiin-
dulunk tehât a kôvetkezô elvbôl: "Opus iustitiae pax," a béke
az igazsâg mûve. És az igazsâg megldvânja, hogy meghallga-
tâsra talâljon a mâsik fél is. A szlovâkok is Szlovâkia déh
részén és a szlovâkok Magyarorszdgon is.

A magyarok konkrét sérelmeire Szlovâkiâban 1945-tôl
kezdôdôen a mai napig — és senki sem kételkedik abban,
hogy azok, fôleg az 1945 és 1948 kôzôtti idôben jogosak vol-
tak — vâlaszt csak azok adhatnak, akik otthon uralkodnak
és viselik a felelôsséget a nemzetiségi politikâért is. Gondo-
lom: a szâmkivetésben élô magyarok nem kételkednek ab
ban, hogy a marxizmus-leninizmus eszmevilâgâval, bele-
értve a nemzetiségi kérdések megoldâsât is, a szabad vilâg-
ban élô szlovâkok nem azonositjâk magukat.

Ennek a nem kônnyû problémânak igazsâgos megoldâ-
sâhoz az elôfeltétel mindkét nemzet teljes politikai szabad-
sâga, valamint a demokrâcia és az ônrendelkezési elv tény-

leges megvalôsîtâsa. Ami a kisebbségeket és nemzeti csopor-
tokat illeti, jogaikat a meglevô kereteken belûl kell megol-
dani, tiszteletben tartva a politikai realitâsokat és biztositva
az âllamalkotô nemzet veszélytelen tûlélésének hatdrait. Ezek
megvdltoztathatatlansdga vitân Idviil âll.

Itt, kiilfôldôn, mindkét részrôl jôl felkészûlt szakemberek
meggondolâs târgyâvâ tehetnék a talâlkozâst a problémâk
elfogulatlan megvitatâsâra, amelyek mind Ôlvedi kônyvében,
mind a kônyvet ismertetô (Skultéty) megjegyzéseiben, mind a
szlovâkok részérôl felmeriilnek.

Befejezésûl: a fiatal és kôzépkorû szlovâk nemzedék nem
olvas magyarul. Ahhoz, hogy Skultéty javaslata megvalôsît-



hatô legyen, ki kellene adni a kônyvet (Ôlvedi "Napfogyat-
kozâs"-ât) valamelyik vilâgnyelven. "

F. Bx. (véleményûnk szerint: Frantisek Braxator) târgyi-
lagos kônyvismertetése és gyûlôlkôdéstôl mentes hangvétele
bizonyos mértékben kellemes meglepetésként hatott, mert
korâbbi îrâsaiban ennek ellenkezôjét volt alkalmunk megfî-
gyelni.

F. Bx. cikkének cimét megkérdôjelezte, ami vilâgosan
kifejezi kételyét, hogy van-e vajon kilâtâs valami pozitîv ered-
ményre, ha "megkîséreljûk a dialogizâlâst". Ez valôban nyi-
tott kérdés. Természetesen nagyon sok fûgg attôl, hogy eset-
leges dialogizâlâsban ki vesz részt. Problémâink mind târgyi,
mind idôrendi vonatkozâsban nagyon sokrétûek. Azok rend-
szerbe csoportosîtott megvitatâsa hosszabb idôt venne igény-
be. Azonldviil nem elegendô, hogy azokat csak "dobre pripra-
venî odbomikok" — jôl felkészûlt szakértôk — vitassâk meg,
mert eredmény csak akkor vârhatô, ha a dialogizâlô partne-
rek kôdevés helyett mindkét részrôl politikai érettséggel el-
jutottak a Kârpât-medencei sorskôzôsség adottsâgânak fel-
ismeréséhez és tôrekvéseiket ez az alapvetô felismerés hatârozza
meg. Olyan értelemben, hogy tûlélésûk és egyéb kozôs érde-
keik védelmére a mûlt "gazdag" tapasztalatai alapjân, érett
ésszel és valôsâgos, âbrândoktôl mentes realitâsok figyelem-
be vételével igyekezzenek kimunkâlni egymâst erôsîtô ôssze-
fogâsukat, ami nemzeti létûk biztosîtâsânak egyedûli zâloga.
Csak igy lennének képesek szabaduini attôl, hogy téridegen
nagyhatalmak sakkpartijâban a paraszt szerepe jusson nekik
osztâlyrészûl.

Akârhogyan van is, véleményûnk szerint "szôbôl ért az
ember", és a szlovâk-magyar viszony, amelynek eldurvulâ-
sâért a XX. szâzadban nem a magyarok a felelôsek, dialogi-
zâlâs megkisérlése utân sem lehet rosszabb, mint amilyen
jelenleg. Csak javulhat.

{Sajtôszolgâlat)

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

TERVEZET MAGYARORSZÂG ÛJJÂRENDEZÉSÉHEZ

"Jôvô volt, amely mûlttâ vâlt a nélkûl, hogy jelen lehe-
tett volna" — mondta grôf Apponyi Albert, "the grand old



man of Central Europe." Tragikus megâllapitâsa eddig is
sûlyos tehertéteiként nehezedett reânk és elkîsér benniinket
a sîrig. A kettôs Trianon âldozatai vagyunk és ha mi talân
mâr nem is lehetûnk haszonélvezôi, legalâbb utôdaink, az
ôrôk magyar nemzet szâmâra keressûk a kivezetô utat, a
megoldâsi lehetôségeket.

Ha Masarykmk és a tôbbi békebeli emigrânsnak szabad
volt Trianont elôkészîtenie, mennyivel inkâbb jogos nekûnk,
szâmûzôtt magyaroknak Trianon lerombolâsât és a szovjet-
oroszok kivonulâsât kôvetelni.

Bizonyos, hogy a régôta esedékes korfordulô bârmikor
bekôvetkezhetik. Ennélfogva mi magyarok is szâmolhatunk
a kedvezô alkalommal, amikor a nemzetûnk és orszâgunk
ellen elkôvetett szôrnyû igazsâgtalansâgok jôvâtételét kôve-
telhetjûk és kiharcolhatjuk.

Ha a magyarsâgot meg akarjuk menteni a mâsodik év-
ezred szâmâra, akkor arra kell tôrekednûnk, hogy az immâr
bat évtizede ôt, illetve bat felé szaggatott népûnket ûjbôl
egyesitsûk. Sûlyosan tévednek tehât azok a tûlsâgosan ôvatos,
sôt gyakran gyâva "reâlpolitikusaink", akik minden jogos
népi és terûleti kôvetelésûnkrôl lemondanak és nem halâ-
los ellenségeinket, a pânszlâv bolsevistâkat és magyarirtô
szomszédainkat, hanem azokat a menekiilt târsainkat tâ-
madjâk, akik anyagilag, erkôlcsileg és szabad idejùk felâl-
dozâsâval szolgâljâk a magyar nemzet fennmaradâsânak
ûgyét.

Egyedûl vagyunk és ebbôl az alapvetô tételbôl kiindulva,
a magyarok biolôgiai és terûleti âllomânyâra kell épîtenûnk,
vagyis a Kârpât-medencei magyarsâgra. Bizonyos szabad-
vilâgi kôrôk status quo âllâspontjâval ellentétben szâmos ha-
zai — félhivatalosnak is tekinthetô — megnyilatkozâs tor-
tént Trianon ellen, illetve a részleges terûleti reviziô mellett.
Ebben az évben pl. Nagy L. Zsuzsa akadémikus 31 oldalas
idegen nyelvû tanulmânyâban râmutat arra, hogy kôzvet-
lenûl a trianoni hatârok mentén elcsatolt tôbb mint hârom

milliô magyar zârt telepûlésterûletet alkot a csonkahazâval
és ugyancsak ô helyesli e magyarlakta terûletek visszacsato-
lâsât is. (1)

Hogy mennyire csak ônmagunkra vagyunk utalva, azt
mi sem bizonyîtja élénkebben, mint a Washington Post mi-
napi ônvallomâsa:



"1956 ôta, 30 év alatt az Egyesûlt Allamok csak ôvatosan
biztatja a kelet-eurôpai nemzeteket, tudomdsul veszi a szov-
jet jelenlét realitâsât ebben a térségben. A forradalom tanul-
sdga, hogy a szovjet tômb orszâgai mind a megmaraddsban,
mind a fejlôdésben elsôsorban ônmagukra szdmûhatnak. " (2)

A rabnemzetek felszabadulâsa utân az alâbbi lehetôsé-

gek adôdhatnak:
a. Ha az Egyesûlt Eurôpa jelenlegi mozgalma elég erôs

marad, a Kârpât-medencei magyarsâg népi és terûleti egy-
ségének visszaâllîtâsâban fontos szerepe lehet.

b. Nemzeti céljaink megvalôsîtâsa érdekében szûkséges
minél tôbb âllam rokonszenvének megnyerése. Mâr az Âlmos-
Ârpâd elôtti idôkkel kezdôdô bajor-germân kapcsolatoktôl
a mâsodik vilâghâborûig a németekkel kényszerûltùnk egyez-
kedni. Ma is lâthatjuk, hogy a vôrôs cârok Bonn-nak udva-
rolnak. A német birodalom egyesîtése nélkûl Eurôpa ûjjâ-
rendezése lehetetlen.

A lengyeleknek, akikhez régi barâti szâlak fûznek ben-
nûnket, szintén fontos szavuk lesz a kôzép-eurôpai térségben.

A szélkakasszerû osztrâk néptôl semmit sem vârhatunk.
Ôk valôszînûleg, mint a mâsodik vilâghâborû elôtt is, még
idejében âtâlinak a nagynémetekhez.

Ugyanûgy sem az Egyesûlt Allamoktôl, sem Angliâtôl
vagy Franciaorszâgtôl nem remélhetjûk ûgyûnk tâmogatâsât.

Viszont ha ûgyeskedûnk, az olaszok segîtségére ûjbôl
szâmîthatunk. Elsôk voltak még Mussolini elôtt, akik tevô-
legesen segédkezet nyûjtottak Trianon-ellenes tôrekvéseinkhez.

A kisebbek kôzûl esetleg megnyerhetjûk a horvâtokat,
az albânokat, talân a bolgârokat. Ez utôbbi esetben, sajnos,
elveszîthetnénk a tôrôkôt.

Az arab vilâggal is ôsszekôttetésbe kellene lépnûnk.
Tâvol-keleten a japânok és Idnaiak rokonszenvét is meg

kellene nyernûnk. Ezt a nagy munkât is csak mi magunk
végezhetjûk el arab, japân és kînai nyelven beszélô fiatal-
jainkon keresztûl.

Az osztrâk-magyar monarchia széthullâsa ôta fôként a
térségen kîvûliek vetették fel a Kârpât-medencei magyarsâ-
got is magâban foglalô âllamszôvetségi megoldâst. A mâso
dik vilâghâborû idején szâmos német ûjjârendezési terv kô-
zôtt is szerepelt a minket is érintô âllamszôvetségi elgondo-



las. Az ôsszeomlâs utân feltûnést keltett Miksche cseh alez-
redes dunai âllamszôvetségének terve 1953-ban. (3)

Legûjabban a Varsdnyi Gyula szerkesztésében megjelent
szimpôzium, a "Quest for a New Central Europe" cimû 295
oldalas mû vetette fel a Balti-tenger és az Adria kôzti "In-
termdrium" elméleti tervezetét. A benne kôrvonalazott âl-

lamszôvetséggel szemben Flôridn Tibor, az Arpâd Akadémia
nemrég elhûnyt kivâlô elnôke is keserû tényekre hivatkozva
mondta ki aggodalmât. (4)

Szép elméletek, de a gyakorlati élet egészen mâst jelez:
"Az elmûlt fél évszâzad tapasztalatai a megvaiôsîthatô lehe-
tôségek kôzûl az âbrând vilâgâba helyezték a kôzép- és kelet-
eurôpai népek békés târsulâsât". Az indokolâst is szabatosan
fejezte ki Flôridn Tibor, aki szerint "a megûjhodô nemzeti
érzés vilâgszerte a nagyobb egységek felbontâsâra és ônâllô-
sâgra tôrekszik". (5)

Jômagam, aki kôzel negyven éve élek Q,uébec tartomâny-
ban, évtizedek ôta kôzvetlen szemtanûja lehetek a kanadai
franciâk alig megâilîthatô eiszakadâsi tôrekvésének. (6)

Az emiîtett intermariumhoz hasonlithatô ônkéntes poli-
tikai jellegû szôvetségen alapulô âllamrendszert korunkban
sem a népek, sem az âllamok nem ôhajtjâk. A BENELUX
(azaz Belgium, Hollandia, Luxemburg) vagy akâr az Eurôpai
Gazdasâgi Kôzôsség nem politikai, hanem kôzgazdasâgi tô-
môrûlés.

A kôzel ôt milliônyi és ôt felé szaggatott magyar népâl-
lomâny megmentése még az érdekelt âllamok szôvetkezése
esetén is kérdéses maradna. Hiszen a nem is âllamszôvetsé-
get alkotô Belgiumban is âllandôan veszekedést és kormâny-
vâlsâgot okoz az âllamalkotô flamandok és vallonok sûrlô-
dâsa.

A kôvetkeztetéseket levonva, az alâbbiakat âllapithatjuk
meg:

a. Az âllamokkal valô szôvetkezés létrehozâsa, mivel
nemcsak rajtunk mûlik, nehéz és kétséges;

b. kielé^tô voltât is meg kell kérdôjelezni;
c. a szôvetkezés kérdésének megoldâsât az Egyesiilt Eurôpa

létrejôttétôl remélhetjûk.
d. Ugyanakkor senki se âltassa magât tûlzott remények-

kel, mert az emberi természetbôl adôdô okok és a rendfenn-



tartâs, kôzigazgatâs stb. miatt, akârcsak magânhâzaink,
telkeink esetén, a szomszéd népektôl elvâlasztô hatârokra
âllamszôvetségben is szûkség lesz. Itt, Amerikâban kônnyû
elképzelni a szôvetkezett âllamok kôzt a hatârok jelentékte-
lenségét, miutân Amerika tulajdonképpen hatalmas olvasztô-
kemence, ahol csak egyetlen âllamnyelv hasznâlhatô a kôz-
oktatâsban és kôzigazgatâsban egyarânt.

e. Eurôpânak és benne a Kârpât-medencének azonban
ennél sokkal demokratikusabb igényei vannak, miért is akâr
a tâjegységeket vagy akâr egész Eurôpât magâba foglalô
szôvetségtôl fûggetlenûl, a magyar nemzet megmentését szé-
les kôrû kulturâlis autonômiâk kôvetelésével lehetne megol-
dani az utôdâllamokban addig is, amig a magyarlakta terû-
letek visszacsatolâsa megtôrténhetik. És ez a minimum, amit
nekûnk, magyaroknak kôvetelnûnk kell.

Hogyan remélhetjûk a magyar vonatkozâsû âllamszôvet-
ség létrejôttét, amikor a kommunizmus ôtôdik évtizedében
szomszédaink még mindig ûgy elkûlônûlnek tôlûnk, mint
még soha azelôtt? A feltétlenûl bekôvetkezô korfordulô ese
tén évtizedekig is eltarthat, amig a bolsevizmus âltal kite-
nyésztett pânszlâv-olâh stb. sovinizmus tûrhetô fokot ér el.
Ez alatt a harminc esztendô vagy fél évszâzad alatt is biztosî-
tani kell a kettôs jârom alatt véreink fennmaradâsât, amit
âtmenetileg a mâr emlitett autonômiâval lehetne elérni.

Elképzeléseimet ôsszegezve, a korfordulôval eljôvendô
ûjjârendezési lehetôség alkalmâra utôdainknak ezeket ûzenem:

Az elsô és legfôbb parancsolat értelmében mentsék meg
a magyarsâg biolôgiai âllomânyât. A magyar dllamhatârok
(amelyek az esetleges Egyesûlt Eurôpa keretében is fontosak
maradnak) kiharcolâsândl az 1910-es népszâmlâlâs adatait
kell figyelembe venni. A tôrténeti, vagyis a Kirâlyhâgôn tûli,
Erdély âtmenetileg az autonômidt is vâlaszthatja magyar
âllamkeretben.

Az ûjjârendezésnek egyesitenie kell a Kârpât-medence
legnagyobb néptômegét, a magyart. Éspedig a sajât szâllâs-
teriiletén, ahol mâr legalâbb ezeregyszâz esztendeje él. A
magyar âllamhatârok meghatârozâsânâl szâmitâsba jôhet:
a) dôntôblrôsâg, h) népszavazâs. Ami a népcserét illeti, csak
azokat a nern magyarokat lehet kicserélni, akiket 1918 ôta
telepltettek elrabolt terûleteinkre.



Tudjuk, hogy az âllamalkotô magyarsâgot ért sorscsapâ-
sok idején kûlônôsen az erdélyi szâszok és a bânâti svâbok
mindig népûnk ellen foglaltak âllâst. Ez Berlinben sem volt
titok, miért is tôbb korâbbi megoldâsi javaslatot sutba vetve,
Hitler 1941-ben "Heim ins Reich" jelszôval a hâborû utân
hazatelepîtés révén akarta megoldani a Kârpât-medencei
népi német kérdést. A visszatelepités tervét azzal indokolta,
hogy a német ônfenntartâsnak égetôen szuksége van a dél-
keleti âllamok gazdasâgi kapcsolataira, amelyeket a német
népcsoportok kùlpolitikai bonyodalmâval nem kockâztathat.
Egyébként Hitler is "Gastlànder"-nek, azaz vendéglâtô or-
szâgoknak nevezte a német népcsoportokkal rendelkezô dél-
keleti orszâgokat, kôztûk hazânkat is.

A magyar jôvô érdekében egyet mindenki megtehet. Senki
se mondjon le ôsi tôrténeti jussunkrôl: a trianoni hatârokon
tûl élô magyar milliôkrôl és szâllâsterûleteikrôl.

A bizakodâs, a magyar jôvôbe vetett hit éppen olyan fon-
tos, mint a sorskérdések tudomânyos megvitatâsa; ezért
helyénvalônak tartom, hogy befejezésûl egyik mai német
politikus, Bûhlow B.Jiisttis szavait idézzem:

" Viszontldtdsra, magyarok! Viszontlâtâsra a jôvendôbeh
Szabad Eurôpafôrumain". (7)
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Lelbach Antal dr:

DÉLVIDÉKI SZEMMEL

A Délvidék Felszabadûô Tandcsa Kôzép-Eurôpa vârhatô
elrendezését a kôvetkezôkben târgyalja:

1. A Magyarorszâgtôl Jugoszlâviâhoz csatolt terûletek
visszakôvetelése az utolsô barâzdâig — Fiumét és Horvât-
orszâgot kivéve.

2. Minthogy a magyar nép életét végsô veszedelem fe-
nyegeti, a mindenre kész harc marad szâmunkra. Tudjuk,
hogy a Nyugat a maga békéje érdekében végleg oda dobta
âldozatul Kôzép-Eurôpât és vele egyûtt hazânkat a szovjet-
nek. Ne mondjunk le arrôl, amit viharos tôrténelmùnk szâ-
zadai alatt ôseink megszereztek és megtartottak.

Ezért a Délvidék Felszabaditô Tanâcsa szerint az egye-
dûli ût megmaradâsunkhoz, ha Kînâval és Japânnal felvesz-
szûk a politikai kapcsolatot. Ezek a magyare rokon népnek
tekintik és ugyanûgy gyûlôlik a szovjetet, mint mi. Igyekez-
zûnk Nyugatnak felnyitni a szemét, hogy Oroszorszâgot mi-
nél keletebbre szoritsa Kôzép-Eurôpâbôl, hogy egyszer és
mindenkorra lemondjon Nagy Péter politikai âlmârôl. Ez
Eurôpânak és az Egesûlt Allamoknak elônyére szolgâlna és
megbékûlést jelentene a kisebb nemzetek szâmâra.

3. A Habsburg Monarchia helyreâllîtâsa vâgyâlom. Ez
nem szolgâlna elônyiinket. A Habsburg-dinasztia tôrténelmi
szerepe véget ért.

Tôrténelmi és fôldrajzi érvekre hivatkozzunk. Kôztârsa-

sâgi âllamformât szorgalmazzunk. Végre valôsitsuk meg a
nemzeti âllamot. Ehhez a kisebbségek kitelepîtése elengedhe-
tetlen, mert ezek hazânk megsemmisitésére tôrtek és ma is
erre tôrekednek. A nemzetiségek telepedjenek vissza sajât
édes hazâjukba!

Ha ez az elv Izraelnek, a szlovâkoknak, szerbeknek és a
românoknak megengedett volt és a békeszerzôdések âltal
jôvâhagyott elv lett, akkor ezek mintâjâra valôsitsuk meg a
magyar nemzeti âllamot.

A Kârpât-medencében ez az egyedûli megoldâs fennma-
radâsunkhoz!



Vitéz P. Pdncélos Mihdly.

A KÂRPÂTALJAI ruszinok nevében

A Kdrpdtaljai RiLSzinok Szabadsdgmozgalmdnak nevében
rôviden ismertetem mind a szabad fôldôn, mind az orosz
jârom alatt élô ruszinsâg felfogâsât egykoron felszabadu-
landô bazâjâval, Kârpâtaljâval kapcsolatosan;

A ruszin nép tôrténelmi mûltjâhoz hîven tovâbbra is a
magyar Szent Korona orszâgânak vagy orszâgainak hûséges
népeként ôhajt élni és miként a mûltban a magyarsâggal
valô sok évszâzados egyûttélés idején, akként a jôvôben is,
hûséges polgâra és ha kell, harcos katonâja akar lenni fel-
szabadulandô hazâjânak. Vannak azonban elvitathatatlan
kîvânsâgaink: Népûnknek

1. nyugati értelemben vett teljes politikai, gazdasâgi és
kulturâlis szabadsâgot,

2. a magyarsâggal minden tekintetben teljes egyenlôséget,
3. gazdasâgi téren pedig az erdôségekre is kiterjesztett

tôkéletes fôidreformot kîvânunk, mert ruszin népûnk nem
ôhajt tovâbbra is fôld- és erdônélkûli jobbâgysorsban nyomo-
rogni a nagybirtokok ârnyékâban;

4. A ruszin tôbbségû teruleteken kétnyelvû kôzigazga-
tâst,

5. bizonyos kûlhatalmak népûnk egységét bomlasztani
kivânô prôbâlkozâsaival szemben teljes védelmet ôhajtunk, s
végui

6. nyelvunk és kultûrânk szabad hasznâlatât, âpolâsât
kîvânjuk a jôvôben is.

Hiszem, hogy mindezek birtokâban a ruszinsâg Kârpâtok
koszorûzta hazânknak, Magyarorszâgnak, hasznos épîtôje
és ha kell, harcos katonâja lesz!

Balogh Sdndor (Greenbush, NY)'

NEM MIT, HANEM HOGYAN!

Arrôl, hogy mit is akarunk, ha Kôzép-Eurôpa ûgye ûjra
a nagyhatalmak târgyalô asztalâra kerûl, mâr sokat beszél-
tûnk és trtunk. Amig a kérdés meg nem oldôdik, ez mindig
idôszerû téma lesz, az érdeklôdést mindig fenn lehet tartani



vele, mindig lehet vitât indîtani rôla, mindig fel lehet a kô-
zônség érdeklôdését csigâzni.

Ma mégis inkâbb arrôl akarok beszélni, hogy hogyan vi-
gyiik a magyar ûgyet elôbbre. Javaslom a kôvetkezôket:

1. Bârmit is akarunk, a nagyvilâg felé azt ûgy kell beâl-
lîtanunk, hogy az neki is érdeke. Ahhoz nagyon jelentékte-
lenek vagyunk, hogy azt kôveteljûk a vilâgtôl, a mi érdekûnk-
ben hozzon âldozatot. Csak ônérdekére szâmîthatunk. Pél-

dâul gyôzziik meg, hogy amig Kôzép-Eurôpa problémâjât
az ottani népek megelégedésére és a Nyugat biztonsâgâra
meg nem oldjâk, addig nem lesz tartôs vilâgbéke.

Megkônnyûlne a dolgunk, ha ismernénk a vezetô geo-
politikusok (Mackinder, Spykman, Colin Gray stb.) îrâsait,
valamint a nyugat-eurôpai politikusok megjegyzéseit, ame-
lyeket két éwel ezelôtt idéztem (a XXIV. MTk. 41. oldal).
Kelet és Nyugat kôzt a béke érdekében semleges zônâra van
szûkség, mint azt Mackinder 60 éve kifejtette. Legyen a jel-
szavunk "World peace through libération!"

2. Fel kell vennûnk a kapcsolatot a velùnk rokonszenvezô
kôzép-eurôpai nemzetiségi vezetôkkel és csoportokkal, fôleg
a lengyelekkel. Bârmit is akarunk elérni, sokkal hatâsosabb
lesz, ha Kôzép-Eurôpa egységes hangon beszél, mint ha mi
magyarok mindenkivel ellentétben talâljuk magunkat. Lâs-
suk be, hogy politikâban a tôbbség és nem mindig az igaz-
sâg mérvadô. Dolgozzunk ki egy kôzôs tervet, fôderâciôs vagy
szôvetségi alapon, amit minden nemzet és nemzetiség tâmo-
gatni tud. Nem azért, mivel szûkségképpen az lenne magyar
szempontbôl a legjobb, hanem azért, mert csak annak van
reâlis lehetôsége és a jelenlegi âllapotnâl az is jobb.

Az elsô két pont megkôveteli, hogy legyûnk rugalmasak
és hajlékonyak, mint a nâd, és ne hajthatatlanok, mint a
bûszke tôlgyfa, "melyet — a kôltô szerint — szélvész csavar
ki tôvestôl".

3. Ezért hûzzunk két vonalat: az egyik vonal jelôlje azt
az abszolût minimumot, amit meg kell kapnunk, a mâsik
vonal pedig, amit vâgyâlmainkban szeretnénk. A két vonal
kôzti teruleten lehet alkudozni. Ha példâul az abszolût mi
nimum a nemzeti ônrendelkezés és az emberi jogok biztosi-
tâsa elszakîtott véreinknek, a maximum pedig a szentistvâni



Magyarorszâg: a kettô kôzt kompromisszumos megoldâst
kell talâlnunk, amely mind magyar szempontbôl, mind mâs
nemzetiségek szempontjâbôl kielégîtô, egyben azonban Nyu-
gat-Eurôpa biztonsâgi szûkségletének is megfelel.

4. Ezzel kapcsolatban azt is be kell lâtnunk, hogy a jô
Isten sem teremtette a vilâgot egy nap alatt. Elsô lépésként
esetleg el kell fogadnunk az abszolût minimumot tovâbbi
jogaink feladâsa nélkûl. De ha az elsô lépést megtettûk, sok-
kal kônnyebb lesz a megkezdett ûton haladni. Ne idegenît-
sûk el tehât magnnktôl a mâs nemzetiségeket, fôleg ne a nagy-
hatalmakat és a nyugat-eurôpai âllamférfiakat kétségtelenûl
jogos kôveteléseinkkel.

Ha az eddigiekben egyetértûnk, itt a cselekvés ideje. A
negatîv âllâspontok vallôit, a csak vitatkozni akarôkat félre
kell âllitanunk. Nincs idônk tovâbbi halogatâsra. Az egye-
dûl reâlis âllâspont az, hogy mindent elfogadunk, amit ki
tudunk csikarni a nagyhatalmaktôl anélkûl, hogy bârmirôl
is lemondanânk.

Az egyedûl jogos kérdés ezek utân: hogyan tudunk bdr-
rmt is kicsikarni?

A. Szervezzûnk âllandô kiiliigyi bizottsâgot az AMOSz
és a Magyar Târsasâg, Arpâd Akadémia, és minden mâs
nemzeti csoportosulâs tâmogatâsâval, amely a fenti szellem-
ben harcol.

B. Értsûk meg és lâssuk be, hogy pénz nélkûl, ônkéntes
alapon, bârmekkora is a lelkesedés, sokra nem megyùnk.
Ide pénz és szakértelem kell. Az AMOSz mâr rég elhatâroz-
ta a washingtoni Magyar Iroda felâllitâsât, amelynek egyik
fô célja a magyar nemzeti érdekek elômozdîtâsa lenne. Az
AMOSz mindent tegyen meg a washingtoni iroda mielôbbi
felâllitâsâra, a tôbbi szervezet és egyén pedig teljes mérték-
ben tâmogassa az ûj irodât.

C. Januârban lesz a Charter 77 kiadâsânak tizedik évfor-
dulôja. Hasznâljuk ki ezt az alkalmat, hogy a tôbbi elnyo-
mott nemzetiséggel felvegyûk a kapcsolatot és megtegyûk az
elsô lépést a kôzép-eurôpai egység megteremtésére.

Itt az ideje, hogy abbahagyjuk a sajât magunk kôzt foly-
tatott vitatkozâst és kilépjûnk a nagyvilâgba. Barâtokat, tâ-
mogatôkat kell szereznûnk ahelyett, hogy magunk kôzt sir-



dogâlnânk, nincs barâtunk, senki sem szeret bennûnket, mi
vagyunk a legârvâbb nép fiai a fôld kerekén. Mi szigeteltûk
el magunkat a mûltban, mi tudunk csak véget vetni elszige-
telésiinknek is.

Remélem, ezen az ûj ûton a mai ankét lesz az elsô lépés.

Fazakas Ferenc (Mt. View, CA);

EMBER TERVEZ, ISTEN VÉGEZ
— vâzlatosan —

Legutoljâra 1984-ben volt ankét a Duna-medence elren-
dezésérôl 12 elôadôval. A Krônikâban 62 oldalt tett ki az

elôadâsok szôvege. Amikor mindezt ûjbôl âtolvastam, igen
leverô érzés fekûdte meg leikemet, mert ûgy éreztem, hogy
dr. Nâvori Kornélnak akkor igaza volt abban, hogy elôadâ-
sânak az "Ônâmîtâs" cîmet adta. Tôprengésem napokig
tartott, amig lassan kialakult bennem az a meggyôzôdés,
hogy a sajât életûnkben rânk szakadt hârom sûlyos nemzeti
tragédia észbontô hatâsa alatt elvesztettûk valôsâgérzékûn-
ket és légûres térben tervezgetûnk. Ezt kônnyû megâllapi-
tani, de annal nehezebb megmagyarâzni és bizonyîtani,
mégis megkîsérlem.

1. Mi még mindig a XIX. szâzad tôrténelembôlcseleti,
geopolitikai és târsadalomtudomânyi alapelvein kîséreljûk
meg a vilâg, Eurôpa vagy legalâbbis a Kârpât-medence ûjjâ-
rendezését. Ezek az alapelvek a kétezeréves keresztény vallâs-
erkôlcsi kôvetelményekre épûltek, amelyeket azonban a két
vilâghâborû kôvetkeztében elôâllô nihilizmus teljesen sem-
legesîtett.

2. Az utôdâllamokba bekebelezett magyarsâg visszacsa-
tolâsa a nemzet fennmaradâsâhoz alapkôvetelmény, de vér-
szemet kapott tôrpe neoimperialista ellenségeink legfeljebb —
vagyon nélkûl — âttelepîtésrôl târgyalnânak velûnk.

3. Ellenségeink két nemzedéket neveltek fel kisebbren-
dûségi érzetûkbôl folyô olyan âdâz gyûlôlettel mindennel
szemben, ami magyar, amilyen csak az istentagadô kommu-
nizmus és a veszett sovinizmus vadhâzassâgâbôl termelôd-
hetett ki. Az ezeréves békés egyuttélés tanûi hamarosan el-
tûnnek. Az ûj nemzedékek nem tehetnek arrôl, hogy mit
neveltek beléjûk, mint ahogyan az utânunk jôvô magyar
nemzedékek sem tehetnek arrôl, hogy egyetlen ezeréves baj-



târsias szomszédaink, a lengyelek felé sem éreznek vonzal-
mat, mert a tôrténelmet meghamisîtva kapjâk, mert a még
mindig 90%-ban kitartô katolikus néprôl otthon csak ôcsâr-
lâst szabad tamtani.

4. Ônâmîtâs és utôpia arrôl âlmodozni, hogy pl. az ame-
rikaiak majd felszabaditanak bennûnket és igazsâgot szol-
gâltatnak Magyarorszâgnak, hiszen a hâttérbôl rendelkezô
ônkényurak sajât népûket is majd egy évszâzada egyik vâl-
sâgbôl a mâsikba taszîtjâk, mert az egész târsadalom tudat-
hasadâsban szenved. Ennek szomorû igazolâsa az utolsô âl-
talânos vâlasztâs, amelyben a szavazatra jogosultaknak csak
megdôbbentô kis része, mindôssze 37 %-a vett részt.

A Wilson einôk 14 pontjât ôsszeâllîtô tanâcsosok — House
Edward Mendel vezetésével — mâr eleve nagyon jôl tudtâk,
hogy azokat a fegyverszûnet beâlltâval nem hajtjâk végre.
A trianoni "béke" igazsâgtalansâgaiban a "tanâcsadôk" olyan
messzire mentek, amilyen messzire csak elmerészkedhettek.
Berlin kôrûlzârâsa a szovjetnek âtengedett terûletekkel ugyan-
csak a "tanâcsadôk" pokoli sakkhûzâsa volt. Az amerikai
jobboldali politikai irodalom alapjân szâz és szâz ilyen ese-
ményt tudnék felsorolni. E szerint az irodalom szerint az
Egyesûlt Âllamokbôl minden modem, a hadâszatban is fel-
hasznâlhatô talâlmâny nagy része kormânyengedéllyel, a tôbbi
pedig kémkedéssel a szovjet kezébe jut, s ugyanakkor az el-
lene valô védekezés ûriigyén a kôltségvetés 1/3-a felfegyver-
kezésre megy.

Mi csak akkor vârhatunk feltâmadâst és igazsâgtevést,
ha olyan vallâserkôlcsi megûjulâs kôvetkezik be, amely a
szekulâris humanizmus, a sâtân- és boszorkâny-kultusz, a
pornogrâfia, homoszexuâlizmus, kâbîtôszerezés mai gya-
korlatât el tudja tûntetni.

Tudom, hogy erre sokan azt mondjâk, ez nem tudomâ-
nyos, hanem csak komolytalan jôvendôlés alapjân âllapithatô
meg. Hadd emlitsem meg, hogy Fôglein Istvàn magyar kôz-
és ûjsâgirô, akinek cikkei tôbb nemzeti alapon âllô ûjsâg-
ban is megjelennek, két kônyvet adott ki angol nyelven.
Kônyveinek cime: "The Age of 'One Fold and One Shepherd'
Is Coming" (Az "egy akol és egy pâsztor" kora kôzeledik) és
"The Apple of Knowledge" (A tudâs almâja). A tudomâny
rejtelmeit feszegetve jut el a prôféciâk igazsâgâig s a mai
helyzetet ûgy lâtja, hogy azon emberi erô mâr nem segit-



het, csupân Istentôl remélhetûnk megoldâst mind hazânk,
mind a vilâg sorsânak rendezésére.

Târgyaljunk és dolgozzunk ûgy, mintha minden rajtunk
mûlna, de ûgy imâdkozzunk, mintha minden az Ôrôkké-
valô segîtségétôl fûggne! Mert a kôltô is azt îrja:

"Ha volt Golgota s ha volt is nagypéntek,
Gyôzni fog az Isten s lesz feltâmadâs!"

Fiedler Kdlmdn dr. (Chicago, IL):

KÔZÉP-EURÔPA JÔVÔJE
A LENGYEL-MAGYAR VILÂGSZÔVETSÉG

SZEMSZÔGÉBÔL

Ha a jelenlegi helyzetet a ma sok helyen annyira divatos
és a félénken visszavonulôk negativizmusât jelentô szôval
realisztikusan nézzûk, akkor bizony azt kell mondanunk,
hogy 1986-ban Kôzép-Eurôpa mâr talân a szôtârakban sem
létezik. Soha sehol nincs szô Kdzép-Eurôpârôl, hiszen ma
mâr Magyarorszâg is "kelet-eurôpai" âllamnak szâmit és
igy nehéz elméleteket felâllîtani "Kôzép-Eurôpa" ûjjâren-
dezésérôl.

Ugyanakkor, hogy erôsebb kifejezést hasznâljunk, ma
mâr a vak is lâthatja, hogy nemcsak Kôzép-Eurôpânak, de
magânak Eurôpânak sincs jôvôje, ha tovâbbra is megmarad
a nacionalista megosztottsâg reménytelen âllapotâban, hiszen
a "nyugati" civilizâciô bôlcsôje ma két szuperhatalom kénye-
kedvének van kiszolgâltatva; és ha nem lesz Egyesûlt Eurôpa,
akkor fél évszâzad mûltân, de talân még hamarabb Eurôpa
sem lesz.

Jôzan ésszel nézve a dolgokat: ha sok mindent el is itél
Eurôpa, ami "amerikai" (bar ugyanakkor rohamosan ameri-
kaiasodik), azt mindenydzare eurôpainak be kell lâtnia, hogy:
Eurôpa népessége meghaladja mind Amerikâét, mind Szov-
jetoroszorszâgét; ugyanûgy gazdasâgi ereje is nagyobb, mint
a két szuperhatalomé; tehât: egyesûlés nélkûl élete csak
helybentopogâs. Elvileg ugyan megvannak az Egyesûlt Eurôpa
alapjai, de az egyes nemzetek sovinizmusa gâtolja a kûlôn-
ben természetesnek kivânkozô folyamatot.

Ha tehât a "szabad" Nyugaton is nehezen dôcôg a helyes
irânyban valô haladâs szekere, akkor hogyan elmélkedhe-



tûnk Kôzép-Eurôpa jôvôjén. Amikor Kôzép-Eurôpa sza-
badon maradt részébôl Ausztria és Svâjc a semlegesség ne-
gatîv takarôjâban hûzza meg magât, a tôbbi pedig, a Comecon
keretében csak âbrândozni tud a szebb jôvôrôl, addig a nem-
zeti ôntudat lassû megszûnte sem sok jôval biztat.

A Lengyel-Magyar Vilâgszôvetség 1965-ôs megalakulâ-
sakor kimondta, hogy: "a Kârpât-medence életterében mi
olyan vilâgot akarunk, aboi minden ember szâmâra sajât
érdeme szerint igazsâg lesz".

Es megint 1965-bôl: "Eszmerendszerunk a szolidarizmus,
azaz az egyenlô jogok és kôtelességek, a kôlcsônôs bizalom
alapjân. "

Tehât: a Lengyel-Magyar Vilâgszôvetség tôbb mint tîz
éwel megelôzte Lech Valesa "Solidarity" mozgalmât, ami
kor a kôzép-eurôpai népek szolidaritâsât helyezte megala-
kulâsakor alapszabâlyainak sûlypontjâba.

A Vilâgszôvetség kiindulô elgondolâsai tehât eleve fel-
tételezik a kôzép-eurôpai népek egybefogâsânak, kôzôs ér-
dekeinek fontossâgât s igy lehet mondani, hogy alapitô atyâ-
ink, elôdeink, a szebb jôvôt népeink ôsszefogâsâban lâttâk
és remélték.

S ha visszanézûnk az elmûlt negyven évre, akkor is azt
kell lâtnunk, hogy a szovjet elnyomâs ellen Kôzép-Eurôpa
két népe bizonyult a leghatârozottabb ellenfélnek: a magyar
1956-ban és a lengyel a Solidarity, sajnos, meghiûsult fel-
lângolâsâval.

Talân kis jôakarattal a prâgai tavaszt is bevehetjûk ebbe
a — most mâr — hârmas arcvonalba és îgy kialakulhatna
a Varsô-Prâga-Budapest tengely, amely az ûj Egyesûlt Kô
zép-Eurôpa magja lehetne, amelyhez hamarosan csatlakoz-
hatna a katolikus Horvâtorszâg is.

És ha ebben az alakulatban valôban az "igazsâg" uralkod-
nék, akkor ott nem kellene féltenûnk a magyarsâgot, hiszen
nemzetiink az irgalmatlan szellemi és anyagi elnyomâs elle-
nére is elsônek kûzdôtte fel magât a rabnemzetek kôzôtt; s
az is bizonyos, hogy a lengyelek sem szorulnânak kûlfôldi
segélyekre, ha kôzgazdasâguk megszabadulna a marxista
kényszerzubbony béklyôitôl.



Bogndr Kàlmdn dr. (Sarasota, FL);

KÔZÉP-EURÔPA ÛJJÂRENDEZÉSE
ÉS A MAGYAR EMIGRÂCIÔ

A Kôzép-Duna medencéjében, amelyet az igazsâgot keresô
geogrâfusok, tôrténészek és a jôzan eszû politolôgusok is min-
dig magyar medencének tartottak, feltétlenûl hatârkiigazî-
tâsra, igazsâgos môdosîtâsra van szûkség, mert e nélkûl min-
den terv vagy tôrekvés eredménytelen marad. A nagy kér-
dés persze, hogy hogyan.

1. A Kôzép-Eurôpai Egyesûlt Âllamok létesitésével Len-
gyelorszâgtôl délre a balkâni âllamokkal egyûtt (esetleg Er-
dély kûlôn kis ônâllô âllammâ minôsîtésével). Ebben a sem-
leges ôvben Ausztriâval egyûtt tiz âllam is helyet kapna.

2. A magyar hatârok lényeges kibôvîtésével a 4 milliôs
magyarsâg teljes visszacsatolâsa révén. Ehhez persze az 1947-es
pârizsi békeprancs teljes môdosîtâsâra lenne szûkség nemzet-
kôzi megâllapodâssal és a hovatartozandôsâg kérdésében
népszavazâssal.

3. Az Egyesûlt Eurôpa létesitésének ideje még nincs itt,
mert a szovjet vezetôk ezt Eurôpa teljes "finlandizâlâs"-âval
akarnâk megvalôsitani.

Mindez nem utôpisztikus gondolât, hanem az eszmei ma
gyar hazâban gondolkodô és a "Maradék-Magyarorszâg"-ot
soha el nem fogadô, kûlfôldre kerûlt magyar jajkiâltâsa a
magyar nemzet jôvôje érdekében a nélkûl, hogy bârki nevé-
ben vagy bârmilyen kôzôsség képviseletében beszéltem volna.
Egyet azonban ma, harmincéves szâmkivetettségemben is
szilârdan hiszek: a magyar haza népetnek bajain csak egyûttes,
kôzôs erôvel segûhetûnk és ebben az orszâg politikai hatârain
kîvûl élô bat milliôs magyarsâgnak is kôtelessége a segiteni
akarâs.

Gôrgényi Ldszlô (Los Angeles, CA):

A DUNA-TÉRSÉG RENDEZÉSÉNEK ELVI FELTÉTELEI

A Duna-térség végleges és igazsdgos rendezése Eurôpa ha-
talmi egyensûlydnak és gazdasdgi fejlôdésének létkérdése.



az egész fôldrész békéjének és tovâbbi mûvelôdésének alap-
feltétele. A jobb jôvô biztosîtâsa érdekében a mostani hely-
zet eltôrlése kétséget kizârôan elkeriilhetetlen.

A mai félszeg helyzet erôszakos megteremtése (1920) ôta
tômérdek mennyiségû érvet halmozott fel az ésszerûtlen,
tôrténelemellenes, egészében mesterséges és ônkényes kôrûl-
mények tarthatatlansâga mellett. Az érvelés mérhetetlen
târhâzâban bôségesen talâlunk tôrténelmi, fôldrajzi, népes-
ségi, gazdasâgi, mûvelôdési, vallâsi és nem utolsô sorban
politikai érveket annak bizonyîtâsâra, hogy a mai helyzet
tovâbbi fenntartdsa egész Eurôpa lassû, de feltartôztatha-
tatlan ôngyilkossdgdhoz vezet.

Gyakorlati szempontbôl szûkséges a vita érveit hârom
szervesen ôsszefûggô csoportra osztani.

Az elsô kôzismert csoport a "tôrténelmi érvek" nagy
csoportja. A mdsodik csoport érvei az 1920. és 1940. év kô-
zôtti helyzetre vonatkoznak. A harmadik csoport érvei 1945-
tôl a mai napig terjedô, végzetes idôszak tapasztalatait és
tanulsâgait kovâcsoljâk vitaeszkôzôkké.

Az élcsoport erôteljes tôrténelmi érveit sajgô szivû honfi-
târsaink Nagy-Magyarorszâg elsô feldarabolâsa ellen halmoz-
tâk fel Pârizsban, az elsô vilâghâborû zârô éveiben, és ké-
sôbb az orszâghatârok részleges kiigazitâsa érdekében lobog-
tattâk fel — valljuk be, kevés eredménnyel — a mâsodik vi
lâghâborû âgyûdôrgéséig. Érvelésûk, amelyet terjedelmes
szakirodalom és végtelen diplomâciai okmânycsere tâmogat,
szâmtalan vâltozatban a kôvetkezôképpen bontakozik ki:

Tôbb mint ezer éven ât (896-1920) Magyarorszâg volt
Eurôpa kôzepe. Mi tartottuk a hatalmi egyensûlyt Kelet és
Nyugat kôzôtt azzal az életveszélyes kockâzattal, hogy Kelet
és Nyugat ârmânykodâsai és rombolô hadviselései idején
orszâgunk mindig a veszedelem ûtjân volt. Tatâr, ottomân
tôrôk és orosz pusztitô hadakkal életûnkért viaskodtunk, vé-
reztûnk szâzadokon keresztûl a Nyugat védelmében, a ke-
reszténységért, a fennmaradâs és fejlôdés érdekében. A ma
gyarsdg az ôndllô Eurôpa utolsô végvdra és elsô âldozata.
Karddal és pajzzsal âlltunk ôrségen az Al-Dunânâl, mialatt
Eurôpa szerencsésebb népei az eke szarvât fogtâk, hajôt épî-
tettek, templomot emeltek, iskolâba jârtak, tudomânyt mû-



velhettek, felfedezô utakra mentek, kereskedéssel ûzérked-
tek, gyorsan meggazdagodtak, egymâssal fényûzésben vetél-
kedtek, Eurôpa bankârai lettek, amig legjobbjainknak a
hôsi halâl volt osztâlyrészûk.

Életterûnkben ôsfoglalôk vagyunk. Szomszédnépeink ké-
sôbb, sokkal késôbb vdndoroltak vagy szivârogtak a térségbe,
némelyek éppen vendégekként, sajdt engedelmunkkel. Mos-
toha kôrûlményeink ellenére âllamot szerveztùnk, békét
tartottunk fenn, biztonsâgot nyûjtottunk, haladâst képvisel-
tiink. Micsoda égbekiâltô igazsâgtalansâg a hûséges katonât
elismerés és jutalom helyett kegyetlenûl kînpadra hûzni!

A tôrténelmi érvek gyônyôrûek. Kétségtelenûl bûszkeség-
gel tôltik be a magyar szîvet. Ûj életerôt gerjesztenek a lan-
kadô hazafiban. De nemzetkôzi hasznâlatban teljesen hatâs-
talanok! Egyetlen amerikai "polgâr-katona" sem lelkesûl fel
eléggé, hogy meghaijon a dicsô magyar mûltért. Egyetlen
angol adôfîzetô sem hajlandô pénzét a magyar fôld felsza-
badîtâsâért felâldozni. Egyetlen francia anya sem nôgatja
fiât hâborûba Magyarorszâgnak a Kârpâtokig nyûlô ezer-
éves hatâraiért. Egyetlen skandinâv, spanyol vagy olasz sem
vâlasztanâ a hâborût a magyar kônnyek felszârîtâsâért.
Emlékszûnk még a meghôkkent francia katona kérdésére
1939-ben: "Mourir pour Danzig? Absurde!" Nem akart
meghalni Danzigért, pedig akkor azon fordult meg a vilâg-
béke.

Ha a magyar nem képes egymaga ûjjârendezni sajât
életterét, akkor oly érvekkel kell a vilâg elé lépnie, amelyek
a vilâgkôzvéleményben hatékonyak, az egész emberiség érzel-
mét és értelmét megragadjâk.

A kebelduzzasztô tôrténelmi érvek csupân belsô hasznâ-
latra valôk, magyartôl a magyarhoz, egyik hazafitôl a mâ-
sikhoz, a honfiérzet élesztgetésére, nemzeti nagysâgunk in-
dokolâsâra, a magyarsâgtudat tartalmi gazdagsâgânak âpo-
lâsâra.

A tôrténelmi érvek diplomâciai értéke a régmûlté!

A mdsodik csoport legutôképesebb érvei a hârom utôd-
âllam — Csehszlovâkia, România, Jugoszlâvia — két vilâg-
hâborû kôzôtti galâd viselkedésére vonatkoznak. Ma ezek
az érvek is gazdag irodalom szerves részei. A mâr megszûnt



Nemzetek Szôvetségének genfî székhâza repedésig tômve
volt a hârom âllam mindenkori kormânyai ellen hivatalo-
san benyûjtott ûnnepélyes tiltakozâsokkai, jogos sérelmekkel,
nemzeti panaszokkai, a nyilt jogtiprâs bizonyîtott eseteivel,
amelyek jelentôs erôvel okmânyszerûen felsoroljâk az utôd-
âllamok rosszindulatât, csalârdsâgât, hazudozâsât, tôrténe-
lemhamisitâsât, cinikus statisztikai szemfényvesztô jâtékât,
a nemzeti kisebbségbe nyomoritott magyarsâg ellen meg-

nyilvânulô tajtékzô gyûlôletét, a hârom vérengzô rendôr-
âllam acsarkodô dûhét.

A csoport érveinek jelentôs gyakorlati értéke van, mert
ezek az érvek kérlelhetetlenùl râmutatnak a kisantant âlla-

mainak alapvetô jellemvonâsaira.
Nagy vonalban az érvelés îgy folyik:
A hârom utôdâllam vezetô politikusai egyetértésben

megtévesztették a Pârizs-kôrnyéki "béketârgyalâsok" (bâr
nem voltak ott târgyalâsok) vezéregyéniségeit, elsô sorban
George Lloyd-ot (1863-1945) és Orlando V.E.-X. (1860-1952)
a magyarlakta terûletek kiterjedésérôl és igy az utôdâllamok
hazûgsâgaikkal nagy terûleteket kaparinthattak meg maguk-
nak, amelyeknek lakossâga szînmagyar. Semmi pohttkai
eszme, sem vildgnézeti felfogds nem igazolja azoknak a terûle-
teknek erôszakos, jogtalan elszakûâsât,a tiszta magyar lakossâg
nemzeti kisebbségbe valô béklyôzdsdt. A békeértekezlet ame-
rikai, angol és olasz bizottsâgânak vezetôi négy gyakorlott
cselszôvô — Clemenceau, Tardieu, Masaryk és Benes — titkos
ôsszeeskûvésének sajnâlatos âldozatai lettek.

Az utôdâllamok kôzûl egyik sem tartotta tiszteletben a
békeszerzôdésekben alâîrâsukkal vâllalt kôtelezettségeiket,
s ezzel ônmaguk érvénytelenîtették azokat a szerzôdéseket,
amelyek alapjân az irott tôrténelem kezdete ôta elôszôr ma
gyar teriileteket nyertek. Wilson T. Woodrow (1856-1924)
amerikai âllamelnôk hires 14 pontja ellenére az utôdâlla
mok sehol sem engedélyeztek népszavazâst a népek ônren-
delkezési jogânak gyakorlâsâra ; elôre tudtâk, hogy az ered-
mény mindenûtt a magyar terûletek elszakîtâsa ellen szôlna,
még a Felvidék tôtok lakta részeiben isl Eszûk âgâban sem
volt a magyar nemzeti kisebbség mûvelôdési ônkormânyza-
tât alkotmânyosan biztositani. Igy a békeszerzôdések hihivô,
cimkus letiprdsdval mindenkorra bebizonyitottdk nemzetkôzi
megbizhatatlansdguhat! Ugyanakkor- mindhdrom mestersé-



gesen ôsszefoldozott âllamalakulat életképtelen volt s egé-
szen a mâsodik vilâghâborû kitôréséig az is maradt.

A csehek kezdettôl fogva mindvégig nevetséges szâmbeli
kisebbségben voltak a magyarokkal, szlovâkokkal, németek-
kel és ruténekkel szemben. Csak folytonos politikai zsonglôr-
jâtékkal, a szlovâkok javâra hangoztatott igérgetéseikkel tud-
tak hatalmon maradni.

A szerbek még ennél is lehetetlenebb helyzetben szorong-
tak a sokkal elôrehaladottabb, eurôpaibb magyarok, hor-
vâtok, szlovének, bosnyâkok, tovâbbâ dalmâtok, monteneg-
rôiak, bolgârok, albânok és gôrôgôk mellett. De elsôsorban
erôszakkal, tovâbbâ ûres îgéretekkel mégis sikerûlt egy ideig
hatalomban maradniuk.

A românok egyenesen képtelenek voltak kormdnyozni.
Rôirid dllamisdguk nem szerelte fel ôket elégséges gyakorlat-
tal az âllamvezetésre. A kirâlyi diktatûra véres eszkôzeihez
kellett nyûlniuk a nyugalom felûletes lâtszatânak feltûnteté-
sére. A két vilâghâborû kôzti 22 év alatt 18 évig részleges
ostromâllapot volt az orszâg ûjonnan szerzett tartomânyai-
ban, ami az alkotmâny felfûggesztésével, a polgârjogok el-
tôrlésével, kegyetlenûl bûntetô katonai tôrvényszékkel, a
kisebbségi sajtôt elnyomô cenzûrâjâval, a magyar egyhâzak
és iskolâk sanyargatâsâval biztosîtotta nekik az ellenzék nél-
kûli "uralkodâst".

Az utôdâllamok mind katonailag, mind gazdasâgilag
csak a Nyugat hihetetlen anyagi megterhelésével tudtak élet-
ben maradni. Mindjârt kezdetben kérdésessé vâlt: ugyan
meddig lesz a Nyugat képes és hajlandô ilyen élhetetlen,
reménytelen, hâlâtlan zsarnoki és zavart okozô âllapotokat
pénzzel tâmogatni, katonailag alâtâmasztani?

A tôrténelem hamarosan bebizonyîtotta, hogy minden
anyagi âldozat, szellemi befektetés, politikai tâmogatâs,
katonai szôvetség céltalan, oktalan és hasztalan volt. Az
utôdâllamok hazûgsdgban fogantattak, erkôlcsi csôdben él-
tek és ahhoz mëltô sorsban mûltak ki. Az elsô komoly eurôpai
vâlsâg idején Csehszlovâkia darabokra hullt, Jugoszlâvia
megadta magât, România pedig mûltjâhoz hîven "âtâllt".

A românok bâmulatos mûvészetté fejlesztették a diplo-
mâciai kétkulacsoskodâst és bûvészetté a katonai "âtâllâst".
România viszonylag rôvidke nemzeti tôrténelme alatt (1862-
1986) négy hdborûban vett részt, de egyet sem fejezett be



azon az oldalon, amelyiken kezdte. Eddig minden esetben
sîkerûlt a dôntô pillanatban "âtâllnia" a gyôzôk oldalàra.
Az 1877-i orosz-tôrôk hâborûban tôrôkbarât volt, mert jo-
gosan rettegett az orosz terjeszkedési étvâgytôl, de Plevna
utân "âtâllt" a gyôzedelmes car oldalâra. Az 1912/13-i bal-
kâni hâborûban a bolgârok szôvetségese volt a tôrôk ellen,
de a gyôzelem utân a szerbekkel és a gôrôgôkkel egyutt elôbbi
szôvetségesei ellen fordult és a bukaresti békekôtésben elra-
bolta tôluk Dobrudzsât. Az elsô vilâghâborût megelôzôleg
a kôzponti hatalmak szôvetségese volt, az ellenségeskedések
kitôrésekor semlegességet fogadott, a galiciai nagy orosz tâ-
madâsok idején francia biztatâsra hâtba tâmadta a magya-
rokat, Erdélybe tort, ott vereséget szenvedett, békét kért,
majd az 1918-i fegyverszûnet utân ismét betôrt magyar fôld-
re, amelynek nagy részét a "tigris" jutalmul oda is nyûjtotta
neki. A mâsodik vilâghâborûban Hitler hûséges csatlôsâvâ
szegôdôtt (1941), negyedmilliô katonât âldozott német kato-
nai célokért orosz fôldôn, de 1944 nyarân ismét sikeresen
âtâllott" és hâtba szûrta német szôvetségesét.

Ennek a csoportnak kimagaslô érvei fényesen bizonyît-
jâk, hogy az utôddllaraok mesterségesen létrehozott, tôrtê-
nelmileg alaptalan szôrnyszûlôttek, ônmagukban életképte-
lenek, nincs egybeforrott nemzeti tudatuk, az âllamalkotô
népelemek bôrtônben érzik magukat, fenntartdsuk dllan-
dôsûja Eurôpa sajgô sebeit, a nemzetkôzi biztonsdg teljesen
megvalôsûhatatlan és ôsszeférhetetlen a hdrom dllam mai
szervezetével.

Bârmelyik hatalom akarja bârmikor valôban rendezni
az eurôpai nagy térséget, munkâjât a hârom utôdâllam szét-
bontâsâval kell kezdenie.

A harmadik csoport érvei szûkségszerûen a kristâlyoso-
dâs âllapotâban vannak. Bâr a politikai fôbflnôk jegyzéke
kônyvtârnyi terjedelmû irodalom, az anyag még hiânyos,
mert Prdga, Bukarest és Belgrdd (a mi egykori Nândorfehér-
vârunk) folytonosan nôveli a jogos vddak szâmdt a nemzeti-
ségek, egyhdzak, tdrsadalmi intézmények, személyes szabad-
sdgjogok, magdnvagyon ellen elkôvetett embertelenségeivel.

Az érvek jelentôsége a kôzeljôvô szempontjâbôl felmérhe-
tetlen. A jelen garâzdâlkodâsok elképesztô szâma és termé-



szete messzire veti ârnyékât a nemzetkôzi viszonyokra, ame-
lyeknek természetes kôvetkezménye csak az eurôpai rend
felbomlâsâhoz vezet. Nyilvânvalô, hogy a halâltusâba lôkôtt
Eurôpa népeibe csupân alapos ûjjârendezés alkalmas friss
életiitemet lehelni.

A korunkbeli érvek a teherâni nagy "végkiârusîtâs" al-
kalmâval fogamzottak, de a zord idôk zâpora akkor kezdett
zuhogni, amikor az amerikai harcos kezet nyûjtott az Elba
folyôn ât az orosz hôdîtônak. Kettôjûk kôzûl csak az utôbbi
tudta a barâti kézmozdulat igazi tragikus jelentôségét.

Ausztriât szâmitâson kîvûl hagyva, az utôdâllamok szâma
"dicstelen négyre" emelkedett, amikor Benes cseh elnôk
Kârpâtaljât személyes ajândékul hâlâbôl Sztalinnak adta.
Az orosz diktâtor vilâgmegvetô gûnyjâra jellemzô, hogy az
ajândékot mohôn elfogadta. Kârpâtalja, Râkôczi fészke, ezer
évig kétségtelenûl magyar fôld volt, sohasem volt az oroszé,
annâl kevésbé a csehé. Igy az adomâny — a "nemo dat quod
non habet" elvén — teljesen jogtalan.

Az érvek végleges szôvegezésében mindhârom âllam ôn-
âllô fejezetet érdemel, de kôzôs nevezôjûk eléggé fejlett ah-
hoz, hogy egybevonva târgyaljuk azokat. Valôjâban az egész
anyag a magyar Golgota fehérkônyvébe tartozik. A hârom
utôdâllam magatartâsa kôzôs abban a szilârd tôrekvésben,
hogy mindhârom ôsszpontosîtott erôfeszîtéssel igyekszik nem-
zeti kisebbségeit, elsôsorban a magyarsâgot, kônyôrtelenûl
elnyomni, majd aprânként felmorzsolni és megsemmisiteni,
addig is szabadsâgjogaikat egyszerûen semmibe venni, még
létezésûket is végképpen tagadni.

Érvelésiink vezetô vonala abban csûcsosodik ki, hogy az
utôdâllamok — az orosz birodalmat is beleértve — jelen
szerkezetûkben egyszerûen nem illenek semmiféle eurôpai
rendbe, teljesen idôszerûtlenek, sem xnldgnézeti kereteikkel,
sem véres kezû Eurôpa-ellenes magatartdsukkal nem tartoz-
nak Eurôpa jôvôjébe. A jôvô fûggetlen, gazdasâgilag ônâllô,
katonailag biztonsâgos, szellemében békés, nemzetiségeiben
megelégedett, haladô, boldog Eurôpâja a mai âllapotokbôl
nem fejlôdhetik ki. Eurôpa jôvôje a jelenlegi helyzet gyôke-
res politikai és katonai, gazdasdgi és szellemi •ûjjdszûletése
nélkûl teljesen elképzelhetetlen, tdrsadalombôlcseleti szem-
pontbôl egydltaldn lehetetlen.

Az utôdâllamok végzetes szerkezeti alaphibâja, hogy azok



ugyanakkor, amikor a vegyes nemzetiségû âllamszervezetek
iskolapéldâi, ûgy kormânyoznak, mintha Japânhoz és Portu-
gâliâhoz hasonlôan tiszta nemzeti âllamok lennének egységessé
forrott néptômbbel. A nyers és hajlîthatatlan kommunista
vilâgszemlélet, a mereven kizârôlagos egypârtrendszer, a bî-
râlatot és sugalmazâst nem tûrô beteg politikai félelem, a
polgârokat csak "alattvalônak" tekintô gôg, a minden ide-
genben kémet, minden polgârban hazaârulôt sejtô gyanak-
vâs, a titkos rendôrség félelmetes erejére épîtett kôzponti
kormânyôsszeeskûvés, a pecsétnyomôként hasznâlt kirakat-
orszâggyûlés, az igazsâgszolgâltatâs kérlelhetetlen alârendelt-
sége a pârtgépezetnek, mind csak fegyver a hatalom vasmar-
kâban a nemzeti kisebbségek bûntetésére, sot àllamhatalmi
kiirtâsâra.

Mâsik kôzôs vonâsuk, hogy a korlâtlan hatalmat bitorlô
népelem valôjâban szâmbeli kisebbség az âllamszervezetben,
amelyet csupân a karhatalom kônyôrtelen kihasznâlâsa tart
vezetô szerepben.

A belsô szerkezeti hibâk kovetkeztében, mindhârom utôd-
âllam agyaglâbakra ôntôtt szoborként csak "holt teher"
Eurôpa ûjjâépîtésében. Ôsszeférhetetlenségiik csalhatatlan
bizonyitéka, hogy az utôbbi negyven év alatt egyikûk sem
kîsérelte meg a Kôzép-Duna-menti feszultség enyhîtését.
Mulasztâsukhoz semmi kifogâsuk sem lehet, mert a magyar
kommunista kormdnyok — Râkosiék és Kâdârék — még
kisujjukat sem mozgattâk tiltakozâsul a csehek, românok és
szerbek magyar-gyilkos garâzdâlkodâsai ellen.

De a kôzôs barbâr arcvonâsokon kîvul mindhârom utôd-

âllamnak vannak sajâtsâgos egyéni "beleépîtett", javithatat-
lan és végzetes fogyatékossâgai, amelyek minden vilâgvâl-
sâgban ônmûkôdôen tétlenségre itélik ôket.

Csehorszdgban ilyen a magyarok kényszerû csehesîtése
a Csallôkôzben és az egész Csonka-Magyarorszâgot pârhu-
zamosan kôvetô széles, szîntiszta magyar fôldsâvon, vala-
mint a magyar értelmiségiek rendszeresen ismétlôdô bebôr-
tônzése még nemzetkôzi botrâny ârân is. S aboi a csehek vas-
kezû môdszerei nem hozzâk meg a kîvânt eredményt, ott té-
tovâzâs nélkûl âttuszkoljâk a magyart a nemzetkôzi hatâron
Kâdârorszâgba. Kôzigazgatâsi és tôrvényhozâsi cselfogâsok-
kal az istentelen és valldsellenes csehek szeretnék megtôrni a
buzgô katolikus szlovdksdg nemzeti tudatdt, és idôvel csehekké



olvasztani ôket a nagy szlâv testvériség jeligéivel. Ugyanakkor
kôvetkezetesen kiûldôzték és hontalannâ tették a jelentôs
német kisebbséget.

A roman bûncselekedetek jegyzéke végtelen. A magyar
fôldbirtokok egyszerû kârtérités nélkûli elkobzâsa, a magyar
egyhâzak ûldôzése, a papnevelés megfojtâsa (két papnôven-
déket engedélyeznek évente, ami tâvolrôl sem pôtolja az el-
halâlozâs âltal szenvedett veszteséget), az iskolâk sorozatos
bezârâsa, a magyar sajtô megsemmisîtése (a 3.5 milliô er-
délyi magyarsâgnak egyetlen kônyvkiadôt engedélyeznek
Bukarestben, amely roman politikai îrâsok fordîtâsâval
bibelôdik), a magyarak csak O-Romdnidban kapnak alkal-
mazdst az egyetlen munkaadôtôl, a kormdnytôl, mikôzben
tizezrével telepûik az idegen népséget a Kdrpdtokon tûlrôl
Biharba, a Szildgysdgba, a Székelyfôldre. Ez valôjdban môd-
szeres nemzetgyilkossdg, az Egyesûlt Nemzetek Szôvetségé-
nek figyelmébe ajdnlhatô hiteles "genocide". A kormâny egy
tollvonâssal megsziintette a kétszâzados erdélyi roman gôrôg
katolikus egyhâzat, amivel bebizonyîtotta a vilâgnak, hogy
Romdnidban nincs {sohasem ts volt) valldsszabadsdg, szabad
vallâsvâlasztâs és a vallâs zavartalan gyakorlâsa! Ezzel bal-
kânizâlta az egyetlen Nyugatra tekintô roman népi elemet,
amelynek mérséklô politikai befolyâsa volt az egyébként
nyers, balkâni kormânymôdszerekre. Ez mély szellemi hasa-
dâst okozott az Erdély-részi és ô-româniai roman népelemek
kôzôtt. Végeredményképpen az erdélyi romdn nép "meg-
szdllva" érzi magdt, értelmiségi elemei Nyugat-Németor-
szâgban keresnek menedéket, Franciaorszâgban és az Egye
sûlt Âllamokban izgatnak Ceausescu diktatûrâja és gazda-
sâgi ôngyilkossâga ellen.

Jugoszldvia helyzete még kirivôbb. Amig a képmutatô
roman politikusok hagyomânyosan igyekeznek lehazûdni
rémtetteiket, a szerb érzékenység nem eléggé fejlett ahhoz,
hogy igyekezzék titkolni a vérengzéseket. Okmânyszerû ada-
tok halmaza tanûskodik tômeggyilkossâgaikrôl. Tervszerû
kegyetlenséggel mészâroltâk le a fegyvertelen német hadi-
foglyokat Triesztben, a hazatérô horvâtokat az osztrâk
hatâron, ârtatlan magyar falusi népet a Délvidéken a Tiszâ-
tôl a Drâvâig. A gôrôgkeleti, bizânci ôrôkségû szerb oligarchia
kûlônôs gyônyôrrel ôldôkli a katolikus, nyugati tâjékozott-



sâgù horvâtokat és szlovéneket. Hasonlô buzgalommal gyôt-
rik a mohamedân bosnyâkokat, hercegovâcokat, cernogo-
râcokat és albânokat, s ha egyâltalân lehetséges, még
fokozottabb "hazafias lelkesedéssel" irtjâk a bolgârokat.
Vérszomjas diihûk Eurôpa-szerte kôzismert.

A Duna-térség rendezésének terve még mindig forr az
idôk katlandban s nem lehet megjôsolni, milyen végleges
formâba ôntik. De bizonyos, hogy a mai helyzet katonai-
lag és gazdasdgilag tarthatatlan, politikailag menthetetlen,
tôrténelmileg indokolatlan, vildgszemléleti szempontbôl ér-
téktelen, Eurôpa jôvôjére kdros, a Pdrizs-kôrnyéki békerend-
szer szégyene, a nyugat-eurôpai dllamok vérzô sebe, az eurô-
pat szellem ragdlyos betegsége, amelyet csak hideg, mélyre-
hatô sebészeti mûtéttel lehet a fôidrészrôl eltâvolîtani.

Kizdrôlagosan olyan terv hozhat tartôs békét Eurôpdba,
amely megsemmisîti az orosz hidfôdlldst Kôzép-Eurôpdban,
visszaadja a lengyel fôldet a lengyeleknek, a magyar terû-
leteket a magyaroknak. Végsô kôvetkeztetésûl tehât Kôzép-
Eurôpa olyan egységes âllamszervezetet igényel, amely szi-
lârdsâga és politikai érettsége révén hivatâstudattal és fe-
lelôsségérzettel vezetô szerepet tud vâllalni és egyensûlyozô
hatalmat tud alkotni Kelet és Nyugat kozôtt a tartôs eurô-
pai béke fenntartâsâra. Ilyen âllamszervezetnek szûkség-
szerûen a Duna-medence kôzepére kell épûlnie, és ôsszefogô
kapcsa csak Magyarorszdg lehet.

Elsô feladatunk tehât annak môdszeres megokolâsa, hogy
az utôdâllamokat alkotô népelemekre kell honcolni és jôvôhe
tekintô alapelv szerint ûj, szerves, ônkéntes egységhe épîteni,
amely hiztosîtja minden nép szahadsâgât, fejlôdését, szellemi
értékeinek zavartalan âpolâsât, a néptômhi és egyéni jogok
tiszteletét, egymâs kôlcsônôs meghecsiilését.

Erre a magas hivatdsra egyik mai rabtartô dllam sem al-
kalmas: sem a cseh, sem a roman, sem a szerh. Oh mdr el-
jdtszottdk szerepûket és ârtatlanok vérével hefrôcskôlték
hirnevûket.

Az ûj eurôpai rend nem épûlhet hazûgsâgra, elnyomâsra,
zsarnoksâgra, ôldôklésre, gyûlôletre. Az ûjjâszervezés alapja
csak szahadsâg, sorskôzôsség, ôsszefogâs, a nemzetek ôssz-
hangû egyuttmûkôdése, az egyetemes emheriség testvéri ér-
zése, a nemzetiségek jogi egyenlôsége lehet.

A terv sikerének dôntô feltétele dtfogô magyar Eehér



Kônyv kiaddsa, amely hârom szakaszban, négy vilâgnyelven —
angolul, franciâul, németûl és spanyolul — egyarânt meg-
gyôzôen szôl az âllamférfihoz, a szakîrôhoz, az értelmiségi
magânszemélyhez. Ennek elsô szakasza idôrendben, okmâny-
szerû részletes adatokkal leltârozza az utôdâllamok égbeki-
âltô bûneit az emberiség ellen. Mâsodik szakasza csorbitat-
lan ésszerûséggel bizonyitsa az utôdâllamok életképtelensé-
gét, idôszerûtlenségét és alkalmatlansâgât Eurôpa ûjjâren-
dezésében. Harmadik szakasza szûkségszerûen lépjen tûl a
sérelempolitika sôvényein és vdzolja fel az egyetlen ésszerû
megolddst: a Duna-menti népek ôsszefogô dllamszervezeté-
nek tervét, amelynek jeligéje a feltétlen szabadsdg, hitval-
Idsa a békés jôvendô, alapszabdlya az egyenjogûsdg, zdszlaja
a népek testvérisége, fôldrajzi kôzpontja pedig Magyarorszdg.

Szentmiklôsy Éles Géza dr. :

HATVANHAT EV

TRIANON HALÂLOS ÂRNYÉKÂBAN

A meghiûsultsâg és a tehetetlenség keserû érzése fog el
bennûnket minden alkalommal, mikor Trianonrôl beszé-
lûnk. Hatvanhat éve harcolunk ellene sikertelenûl, kivéve
azt a par évet, amikor a németek hâborûs céljaik elérése ér-
dekében visszaszerezték szâmunkra elveszett terûleteink egy
részét, amit aztân a szovjet megszâllâskor ûjra elvesztettûnk.
Tehât a fegyverrel tôrténô visszafoglalâs politikâjâtôl valô
vonakodâs értelmetlennek bizonyult, mert a természetben
nincs erkôlcs, csak rend, nincs szeretet, csak ôsztôn, nincs
alâzat, csak félelem és nincs béke, csak egyensûly. Tovâbb-
menve a politika nem az ideâk kûzdelme, hanem az érdekek
harca.

Ezért jelenti ki az 1920-as magyar nemzetgyûlés ûnnepé-
lyes nyilatkozatâban, amikor a trianoni "béke" tôrvénybe-
iktatâsât elhatârozza és annak ratifikâlâsâhoz beleegyezését
adja, hogy azt valôtlan adatokon alapulônak tartja, igaz-
sâgtalannak és az emberiség kôzôs érdekeibe ûtkôzônek te-
kinti; hogy az nem a tények és az érdekek kétoldalû megvi-
tatâsânak s ebbôl folyô egyezménynek az eredménye, hanem
egyoldalû idegen akarat reânk valô erôszakolâsa; hogy a



nemzetgyûlés csupân ennek az ellenâllhatatlan kényszemek
engedve jârul annak ratifikâlâsâhoz; hogy e tényével nem
rôhat kôtelezettségeket azokra a teriiletekre, amelyek benne
képviselve nincsenek.

A becikkelyezés elôtt a kozjogi bizottsâg kijelenti, hogy
Magyarorszâgnak a vilâghâborû elôidézésében — hivatalos
okiratok tanûsâga szerint — része nem volt s igy a békeszer-
zôdésnek ezzel ellenkezô megâllapitâsa nem helytâllô; a ma
gyar Szent Korona orszâgaiban élô kûlônbôzô nemzetiségek
ezer év ôta egyutt alkotjâk az etnikai értelemben vett magyar
nemzetet; nemzetiségi elnyomâsrôl, a nemzetiségek mester-
séges egyutt tartâsârôl nem lehet szô egy tôbb mint 900 éve
fennâllô egységes organizmusnâl, mert tényleges âllapotot
lehet ugyan kényszerrel teremteni és ideig-ôrâig fenntartani,
de ezer éven ât megôrizni azt, ami nem természetes és egy
séges fejlôdés, lehetetlen. Éppen ezért a nemzetiségeink el-
nyomâsâra vonatkozô megâllapîtâs egyoldalû vâd, amely
nem bizonyîthatô s îtéletszâmba sem vehetô, mert azt a nél-
kûl mondtâk ki, hogy minket meghallgattak voina.

Igy az 1920-as nemzetgyûlés.
Dehât, ha nincs erônk jogainknak érvényt szerezni és a

"békés revîziô" képtelenség, akkor valami mas megoldâs utân
kell néznûnk.

A llamszôvetségek a kôzépkorban

Az Ârpâdok, a cseh Przemyslidâk és a lengyel Piasztok
dinasztikus politikâja fûggetlen Kôzép-Eurôpa megalakîtâsâ-
ra tôrekedett, amely azonban egyûttmûkôdés hiânyâban,
Nyugat vagy Kelet beavatkozâsa miatt nem sikerûlt. Ez a
tôrekvés ûjraéledt a XIII. és XIV. szâzadban a luxemburgi
és Anjou uralkodôcsalâdok, kûlônôsen Nagy Lajos kirâly
idejében. Podjebrâd Jiri cseh és Mâtyâs magyar kirâly arra
tôrekedett, hogy kôzép-eurôpai fôderâciôt hozzon létre. Ez
rôvid idôre meg is valôsult, mikor II. Ulâszlô cseh és lengyel
kirâly 1490-ben magyar kirâly lett és uralkodott a Jagellô
szôvetséges uniô felett. Ez azonban belsô széthûzâs és a tôrôk
gyôzelmek miatt rôvidesen felbomlott.

A nacionalizmus szétbomlasztja a Habsburg birodalmat.
A Habsburgok csak akkor kezdtek hozzâ a felszabadîtâs-

hoz, amikor a tôrôk Bécset veszélyeztette. A keleti terûlete-



ken ûj telepùléseket létesîtettek a magyar alkotmânyos sza-
badsâgtôrekvések megakadâlyozâsâra. A francia forradalom
véget vetett az eurôpai feudalizmusnak, egyenlô jogokat biz-
tositott a nép minden tagjânak, s ezzel kialakîtotta a modem
nemzet fogalmât, amelyben nemcsak a kivâltsâgosak rendel-
keztek politikai jogokkal, hanem az egész nemzet minden
mâs tagja is szerephez jutott. Sajnos, ez a nagy vâltozâs csak
az egynyelvû orszâgoknak kedvezett, de a tôbbnyelvûeket,
mint a Habsburg birodalmat is, alapjaiban renditette meg.

A fôderalizmus tôrténete
A szôvetséges (fôderâlis) âllamrendszer az âllamszôvetsé-

gekbôl (konfôderâciôkbôl) fejlôdôtt ki, amelyek fenyegetô
ellenséggel szemben védelmi szempontbôl alakultak az alkotô
âllamok ônkormânyzatânak megtartâsâval. A gôrôg vâros-
âllamok alakîtottak ilyen âllamszôvetségeket (konfôderâ-
ciôkat), ugyancsak az etruszkok, kezdetben a rômaiak, majd
késôbb a XII. szâzadban az itâliai és német vârosok. Az ûj-
korban példa erre a svâjci âllamszôvetség (konfôderâciô),
amely I848-ig tartott, és az Egyesûlt Âllamok 1781-tôl 1788-ig.
Mindkét âllam a jelzett idô utân szôvetséges âllammâ ala-
kult ât. Az âllamszôvetség (konfôderâciô) rendelkezései csak
a tagâllamokat illeti, de nem az egyéneket. Az osztrâk-ma-
gyar dualizmus kompromisszum volt a kôzpontosîtott és a
szôvetséges âllam kôzôtt. Az âllamszôvetség (konfôderâciô)
tagâllamai megtartjâk szuverénitâsukat, kivéve azt az ese-
tet, amikor arrôl kimondottan lemondanak. Ezzel szemben a
szôvetséges (fôderâlis) âllam az âllamoknak olyan csoport-
jâba tartozik, amelyben a szuverénitâs megosztôdik a szô
vetséges és a tagâllamok kôzôtt. A szôvetséges âllam abban
is kûlônbôzik az âllamszôvetségtôl (konfôderâciôtôl), hogy
a kôzponti kormâny rendelkezései az egyénekre is vonatkoz-
nak. A szôvetséges âllam alkotô âllamai nem valôdi âllamok,
mert nem hagyhatjâk figyelmen kivûl a szôvetségi alkotmânyt,
nem érvénytelenîthetik a szôvetségi tôrvényeket és nem foly-
tathatnak ônâllô kûlpolitikât. Ilyen szôvetséges âllam az
Egyesûlt Allamok, Svâjc, Kanada, Ausztrâlia, Belgium,
Brazîlia, Ciprus, Nyugat-Németorszâg, India, Olaszorszâg
és Ausztria.



Kôzép-eurôpai fôderalizmus
Felmerûl a kérdés; mi a fôderalizmus vagy konfôderâ-

ciô lehetôsége Kôzép-Eurôpâban, ahol ma a fegyverek nyers
erejére épîtett hatalom uralkodik a népek beleegyezése nél-
kûl? A kôzép-eurôpai vagy Duna-medencei âllamszôvetség-
nek vagy szôvetséges âllamnak a felépitése nem abbôl âll,
hogy elûtô részeket egyesîtûnk vagy kôzôs akarattal létrejôtt
egészet részeire bontunk vagy meglazîtunk, hanem hogy a
természetszerûen ôsszetartozô egészet, amelyet a tudatlansâg
és a hipernacionalista mikroetatizmus, a kisantant kis-
âllamosdisâga szétrombolt, ûjra egésszé teszûnk. Nehéz meg-
talâlni a fôderalizmusnak az olyan meghatârozâsât, amely
âltalânosan alkalmazhatô, mert a fôderalizmus tételei nem
basonlôk a természettudomânyok tételeihez. E mellett a fô
deralizmus nem élettelen, merev minta, szabvâny, hanem
élô folyamat, amelyben rend uralkodik a szabadsâg felâl-
dozâsa nélkûl azok kôzôtt az âllamok kôzôtt, amelyek nem
hajlandôk egymâsba olvadni, de felismerték azt a tényt,
hogy fennmaradâsuk érdekében egyesûlniiik kell.

A fôderalizmus elôharcosai
A legtôbb âllamférfi és politikai gondolkodô a békés

egyuttmûkôdést és a fôderâciôs vagy konfôderâciôs megol-
dâs szûkségességét hangsûlyozta. Tôbbek kôzôtt a cseh
Palacky, a horvât Ostrozinski, a magyar Wesselényi Miklôs,
Teleki Lâszlô, Széchenyi Istvân, Deâk Ferenc, Eôtvôs Jôzsef,
Kossuth Lajos, Klapka Gyôrgy, Tûrr Istvân, Teleki Pâl és
még sok mâs. Bées azonban és kûlônôsen Ferenc Jôzsef ellen-
âllt minden kîsérletnek, amely a kettôs monarchiât tôbb
nemzetiségû rendszerré akarta âtalakîtani. A birodalom fel-
bomlâsa utân Csehszlovâkia, Jugoszlâvia és România meg-
alakltotta a kisantantot. Megalakltâsânak egyetlen oka az
volt, hogy védelmi rendszert biztosîtson a megcsonkîtott Ma-
gyarorszâg revîziôs igényei ellen. A kisantant nem volt szô-
vetségi szervezet, sem konfôderâciô, hanem lényegében csak
katonai szôvetség, amely sosem tudott pozitîv szerepet betôl-
teni. Ez vilâgosan kiderûlt Hitler idejében.

Megoldatlan nemzetiségi problémdk
A mâsodik vilâghâborû utân (a jaltai szerzôdés értelmé-

ben) kétszâzmilliô ember keriilt téridegen hatalom érdek-



szférâjâba, ahova soha nem tartozott. Ez a dôntés "de nobis
sine nobis" tôrtént felelôdenûl és rôvidlâtôan. A kûlônbôzô

nemzetiségek egyûttélésének régi tôrténelmi problémâja ismét
megoldadan maradt. Ez a lényege a mai helyzetnek, amely
mâr tôbb mint két évszâzada vajûdik.

Korszakok a fôderàciôs kisérletek tôrténetében
Az utolsô 150 év tôrténete vilâgosan mutatja a kôzép-

eurôpai fôderâciô megalkotâsânak szûkségességét. 1825-tôl
1848-ig terjedt a reformkor, amikor a dinamikus erejû na-
cionalizmus kifejlôdôtt és forradalmakban csûcsosodott ki.
Reakciôként erre kôvetkezett a Habsburg abszolutizmus
1849-tôl 1867-ig, amikor a kiegyezés korszaka kezdôdôtt meg
és tartott az elsô vilâghâborûig. 1920-ban a trianoni béké-
vel az eltûlzottan nemzeti tôrpeâllamisâg korszaka kôvetke
zett a kisantant vezetésével. A mâsodik vilâghâborû utân
Jaltâval, a szovjet-bolsevista diktatûra nyomâsa nehezedett
Kôzép-Eurôpâra.

Fûggetlenség az dllamszôvetségben
Kôzép-Eurôpa fôderalizâciôjânak fôcélja, hogy kibékîtse

a nemzetiségeket a Kârpât-Duna-medence gazdasâgilag
szorosan ôsszefûggô terûletén a politikai hatârok jelentôsé-
gének lényeges csôkkentésével. Ilyen lâthatatlan hatârok
voltak a monarchiâban 1918 elôtt, de azok mindkét orszâg
javât szolgâltâk. A két âllam egymâstôl fûggetlen jogi és
belpolitikai rendszerrel rendelkezett, annak ellenére a kôzle-
kedés és kereskedelem teljesen szabad volt. A technolôgia,
iparosodâs és civilizâlôdâs ma olyan rohamléptekkel halad
elôre, hogy egy nagy és szabad gazdasâgi tér minden dunai
nemzet létezésének nélkiilôzhetetlen elôfeltétele.

Fûggetlenség a dunai térségben regionâlis konfôderâciô
vagy fôderâciô nélkûl manapsâg el sem képzelhetô. Az ott-
honi, valamint az emigrâciôban élô Duna-medencei poli-
tikusoknak fel kell ismerniûk Kossuth, Masaryk, Maniu, Jorga,
Radie, Benes és mâsok végzetes mûltbani tévedéseit. Meg
kell tanulniuk, hogy nemzetiségekkel tarkîtott terûleten nem
lehet homogén nemzetâllamot alakîtani és fenntartani a
nélkûl, hogy sûlyos sérelmeket és kârokat ne okoznânk a
nemzeti kisebbségek milliôinak és azt, hogy a cseh, român
és szerb politikusok râduplâztak az 1914 elôtti magyar âl-



lamférfïak tévedéseire. Negyven év kommunista uralma
bizonyîtja ezt és ûjbôl megerôsîti az egyûttmûkôdés szûksé-
gességét.

A statxis quo megvdltoztatâsa pragmatikusan
A mai vilâg egyik feltûnô jellemzôje az a szakadék, a-

mely a technikai és ipari problémâk megoldâsât lehetôvé
tevô baladâs és nemzetkôzi kérdéseink elavult megoldâsa
kôzôtt tâtong. Mi hatvanhat éve harcolunk Magyarorszâg
temleti status quo-jânak megvâltoztatâsâért elavult môdsze-
rekkel és elméletekkel a nélkûl, hogy tartôs sikert tudnânk
elérni. Kîséreljûk meg ez alkalommal ugyanezért a célért
pragmatikus ideâkkal és eszkôzôkkel harcolni. Legyunk egy-
szer mâr a siker népének fiai és ne letûnt eszmék tragikus
âldozatai. Gondolkozzunk most a pozitiv jôvô és ne a negativ
mûlt képletében. Cseréljûk fel az elbukott hôs képletét az
ûj honfoglalâs reâlis terveivel. A fôderalizmus ideolôgiâja
a nemzetkôzôsség, a konnacionalizmus elvén épûl fel, amely
az egymâsra utalt nemzetek érdekszôvetségét, tômôrûlését,
politikai és gazdasâgi kôzôsségét jelenti, az egyes nemzetek
nemzeti ônâllôsâgânak csorbitâsa nélkûl. A nemzetkôzôsség-
ben sem egymâs fôlé, sem alârendelt, hanem csak egymâs
mellé rendelt nemzetek vannak. Az egyesûlés csak az egységes
terûlet elônyeinek kifejlesztésére és az ezen a terûleten élô
nemzetek erkôlcsi, szellemi és anyagi erôinek gyarapitâsâra,
megvédésére és tôrvényesitésére tôrténik. Az egymâssal élet-
szerzôdést kôtô nemzetek politikai, gazdasâgi és târsadalmi
ôsszessége ônâllô nemzeti lét folytatâsât biztosîtja. Ez a kon
nacionalizmus ideolôgiâjânak elvi alapja és gyakorlati valô-
sâga. Természetesen ehhez szûkséges, hogy a szovjet elhagy-
ja életterûnket.

Ennek a célnak eléréséhez az elsô lépés a Kârpât- vagy
Duna-medencei Szôvetség megalakitâsa, a csatlakozô népek
ellenkormânyânak megalakitâsa, Németorszâg egységesité-
sének kôvetelése és II. Jânos Pâl pâpa egyûttmûkôdésének
megnyerése.

A tehetetlenség torkot szoritô, keserû érzése hosszû me-
ditâciô utân ezeket a gondolatokat vetette fel bennem és
kimondâsukkal az a célom, hogy a "Nem, nem, soha!" és a
"Csonka-Magyarorszâg nem orszâg" jelszavainak hangozta-
tâsân klvûl mâr valami pozitivumot is tegyunk.



NâdasJânos dr:

ZAROSZAVAK

Kôszônjûk az elôadôk és az irâsban hozzâszôlôk épitô
szândékkal elôadott vagy irâsban megkûldôtt véleményét
és javaslatât. A Krônikâban anyagi erônkôn felûl igyekez-
tûnk a târgyalâs egész anyagât — még azokat az elgondolâ-
sokat is, amelyekkel nem tudunk egyetérteni — kôzzétenni.

Kérjûk azokat a kedves barâtainkat, a szakembereket,
akik a felmeriilt kérdésekkel foglalkoznak, tanulmânyozzâk
ât a javaslatokat, beszéljék, tanâcskozzâk meg azokat egymâs-
sal egyesûleteikben, alakitsâk ki véleményûket és azt kôzôl-
jék velûnk. A hazânk szempontjâbôl nagy horderejû kérdé-
sek megvitatâsât ugyanis kôvetkezô kongresszusunkon foly-
tatni kîvânjuk, hogy a végsô javaslatban megâllapodhassunk
és azt idegen nyelvekre is lefordîthassuk.

Aki a legkôzelebbi Kongresszusunk elôkészitô bizottsâ-
gânak munkâlataiban részt kîvân venni, legyen szives ezt a
szândékât kôzôlje velûnk.

V(gh Zsolt szertartdsmester udvôzlia kôzônsêget (dll). Balrôljobbra ûl: vitéz Serényi
Istvdn, dr. Pulvdri Kdroly, Walter Istvdn, dr. Bonutti Karlné, dr. Bonutti Karl,

dr. Irdnyi Ldszlô piispôk, dr. Nddas Jdnos, Magas Istvdn és Perh Ralph



HARMINC ÉV TÂVLATABOL

MEGEMLEKEZESEK

Az irodalmi és mûvészest mûsorân az 1956. évi ma
gyar szabadsâgharc harmincadik évfordulôjârôl a kôvetkezô
ûnnepi megemlékezések tôrténtek:

Beniczky Addmné megnyitôjâban egyik megkapô élmé-
nyét idézte.

Négyesy Irén (Smithville, OH) két kôlteményét adta elô
"Minden elveszett?" és "Vârni" cimmel.

Jeszenszky Gyôngyi (Fairfield, OH) Németh Ernô (Ottawa,
Kanada) "Tizennégyévesek" és "A Corvin-kôzben" cîmû
kôlteményét szavalta el.

Lengyel Alfonz dr. (Bryn Mawr, PA) ûnnepi emlékbe-
szédet mondott.

Môzsi Ferenc (Chicago, IL) "Gloria victis" cîmû versét
olvasta fel.

Neszlényi Judit (Pasadena, CA) "1956 Cantate" cîmû
zenemûvének "EpiIogus"-ât adta elô Czôvek Istvân (Alta-
dena, CA) operaénekessel egyûttesen.

A dîszvacsorât ko veto mûsor keretében Magas Istvân
(Calgary, Alta., Kanada) mondott ûnnepi beszédet.

Nem hallgathatjuk el, hogy az 1956. évi magyar szabad-
sâgharcrôl és annak jelentôségérôl tôbb mâs elôadâs és fel-
szôlalâs is elhangzott, ezek kéziratât azonban a szerkesztôk
nem kaptâk meg, îgy azok szôvegének kôzlésétôl is kényte-
lenek voltak eltekinteni.

AZ ELNOK ÛZENETE

Reagan Ronald, az Egyesûlt Âllamok elnôke a XXVI.
Magyar Kongresszus tagjainak az alâbbi ûzenetet kûldte:

"Harminc év telt el azôta, hogy a szabadsâg fénye — rô-
viden bâr — ôseitek fôldjére ragyogott. Ez a fény Magyar-
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WASHINGTON

November 20, 1986

Warmest greetings to the National Fédération of
Amcrican Hungarlans as you gather for your National
Convention.

This spécial occasion affords me a welcome opportunity
to acknowledge the valuable rôle of your organization in
the Hungarian Araerican community. You can be proud
of the outstanding contributions of Hungarian Americans,
in every area of endeavor, to the continuing progress of
our Nation.

Unhappily, you must also live with the knowledge that,
because of Soviet occupation, your friends and relatives
in the land of your birth and héritage are not able to
share in the enjoyment of the rights and freedoms that
Americans daim as a birthright.

Thirty years bave passed since the light of liberty
shone so briefly in your ancestral land. The brave
people of Hungary, however, have Ut a beacon of hope
and inspiration to countless others suffering under
communiât tyranny. Let me assure our brothers and
sisters in Hungary that we will never forget them and
that we join in solidarity with them in efforts to secure
independence and self-determlnation for your beloved
homeland.

Isten aldjon!

Reagan Ronald elnôk megemlékezése a magyar szabadsdgharc 30. évfordulôjdrôl



orszâg bâtor népe szâmâra reménysugâr volt és ihletés arra,
hogy a kommunista zsarnoksâg idején szâmtalan mas szen-
vedést elviseljen. Magyarorszâgon élô testvéreinket szeret-
ném biztosîtani arrôl, hogy sosem feledkezûnk el rôluk és
hogy abban a tôrekvésûkben, amely szeretett hazâjuk fûg-
getlenségét és ônrendelkezési jogât ôhajtja biztosîtani, egyet-
értôen azonosîtjuk velûk magunkat. "

GEORGE V. VOINOVICH. MAYOR AlL-AMERICACiTY

November 24, 1986

Dr. John Nadas

Président

The Hungarian Association
1425 Grâce Avenue

Lakewood, Ohio 44107

Dear Dr. John:

I am deeply honored to serve as "Honorary Patron" of the
XXVI Hungarian Congress, to be held at the Bond Court Hôtel,
November 28-30, 1986.

On behalf of the citizens of our thrice-acclaimed All-America
City, I am delighted to officially welcome and greet ail the
distinguished scientists, writers and artists of Hungarian
descent attending this prestigious meeting. I take great pride
in being the Mayor of the city with the largest Hungarian
community in America.

You are to be commended for dedicating this XXVI Congress
to the memory of the 30th anniversary of the heroic Hungarian
Révolution of 1956. The principles that the freedom-fighters
of 1956 fought for with their minds, bodies and spirits are
universal. Thcy are eternal and they will never be extinguished.

To salute the freedom-f ighters of 1956, and ail the
participants in your Congress, I have issued an executive order
to have the historic Hungarian flag properly displayed above
Cleveland City Hall on November 28 and 29, 1986.

Please know that you are in my thoughts as you gather for
this spécial event in the culturel and social life of the
Hungarian-American community. Best wishes for a highly
successful, enjoyable and mémorable CongressI

Sincerely,

/ l'IL •
GEORG^y. VOINOVICHMayoy j

Voinovics V. George polgdrmester dr. Nddas Jdnoshoz intézett ûdvôzlô serai



A POLGARMESTER KÔSZÔNTÔJE

Voinovich V. George, Cleveland polgârmestere, kûlôn
kôszôntôtte a XXVI. Magyar Kongresszust, amely az 1956-os
hôsi magyar forradalom harmincadik évfordulôjârôl emlé-
kezett meg. "Azok az elvek — irta —, amelyeknek megva-
lôsîtâsâért az 1956-os szabadsâgharcosok eszûkkel, testûk-
kel és lelkûkkel kûzdôttek, egyetemes jellegûek. Ôrokké él-
nek és értékûket sohasem vesztik el. "

"Az 1956-os szabadsâgharcosok és mindazok ûdvôzlése-
ként, akik a Kongresszuson részt vesznek, elrendeltem, hogy

1986. november 28-ân és 29-én a clevelandi vâroshâzâra tûz-

zék ki a tôrténelmi magyar lobogôt. "

Yves de Daruvar (Pârizs, Franciaorszâg):

ÛZENET
AZ 1956-OS FELKELÉS

HARMINCADIK ÉVFORDULÔJÂN

Harminc év tâvlatâbôl még inkâbb, mint bârmikor, az
1956-OS magyar felkelés az egyszerre sokalakû és mégis egy-
séges nemzeti akarat kifejezôje, ugyanakkor hatâsa egyete
mes érvényû.

Elsôsorban és vitathatatlanul mindenekelôtt nemzeti,
hazafias felkelés volt, lényegében a szovjet megszâllâs elleni
éllel. Két fô célkitûzése kôzûl az egyik mâr az elsô naptôl
kezdve, a szovjet csapatok tâvozâsa, a mâsik a szabad vâlasz-
tâs volt mindazzal a jelképpel, amit a vôrôscsillagos emblé-
mâk ledôntése és a régi kossuthi cimer visszaâllîtâsa jelen-
tett. De nem kevésbé jelképes volt a politikai és lelkiismereti
foglyok, kôzôttûk a hôsies Mmdszenty bîboros, magyar her-
cegprimâs kiszabadîtâsa is.

De egyûttal, hangsûlyozni kell, ûj jellegû târsadalmi fel
kelés is volt ez: a munkâsosztâly elsô, âltalânos felkelése a
kommunizmus ellen, a kétségbeesésbe taszitott munkâsosz
tâly lâzadâsa, amely az elsô pillanatra nyilvânvalôvâ tette
azt a mély szakadékot, amely a szovjet megszâllô âltal az
orszâgra kényszeritett kommunista hatalombitorlôk és azok
kôzôtt a târsadalmi rétegek kôzôtt tâtong, amelyeket âllî-
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Yves de Daruvdr, a magyar szdrmazdsû francia diplomata, az Ârpdd Akadémia tb.
tagja, 1986 oktôber 25-én beszédet mond az 1956-os magyar szabadsdgharc 30. év-
fordulôjdnak emlékûnnepélyén. Mellette iil balrûl jobbra: SujdnszkyJenô, a Magyar

Szabadsdgharcos Szôvetség elnoke, Gaiotteray Alainfrancia képviselô
és Németh Istvdnfôtitkdr

tôlag képviseltek. 1956. oktôberében az egész vilâg lâthatta,
hogy annyi évnyi teljhatalom utân a vezetôk oly messze sza-
kadtak a tômegektôl, hogy egyedûli védelmezôik a politikai
rendôrség pribékjei és a fûggetlenîtett funkcionâriusok ma-
radtak, akik tulajdonképpen nem a rendszert, hanem bôsé-
ges jôvedelmeik forrâsât védelmezték. Ezek a megszâllô
hadsereg szekerein érkeztek, s ugyanannak szekerein mene-
kûltek az orszâgbôl.

El kell ismerni: ha az elsô tûntetések az egyetemekrôl is
indultak, végsô soron a dolgozôk kezdték a tényleges cselek-
vést; lassabban reagâltak az események kezdetén, mint az
értelmiségiek vagy az egyetemi hallgatôk, de a késôbbiek
sorân elhatârozâsukban kôvetkezetesebbek és elszântabbak
voltak. Es ha van kétségbe nem vonhatô tény, akkor az tagad-
hatatlanul az, hogy a munkâsok alkottâk a felkelés har-
cosainak nagy tôbbségét. A "vôrôs"-nek mondott Csepel
megannyi erôdîtménnyé alakult mûhelyeiben volt a legel-
keseredettebb a harc és ott is tartott a legtovâbb. Amikor
a szovjet csapatok a felkelést tankjaikkal eltapostâk, a mun
kâsok a fegyveres ellenâllâst az âltalânos sztrâjkkal cserél-



ték fel és Kâdârt kényszeritették hetekig a velûk folytatott
târgyalâsokra.

Az 1956-os magyar felkelés, ismerjûk el tétovâzâs és fenn-
tartâs nélkûl, a "munkâstanâcsok"-on keresztul ûjabb kisér-
let volt kôzvetlen demokrâcia létesîtésére, amit kibontako-
zâsâban csak a szovjet tankok akadâlyoztak meg. Budapest
példâjât kôvette késôbb a "prâgai tavasz" s ezt kôvették a
lengyel kîsérletek, amelyek kôzûl a legutôbbi a "Solidarnosc"
volt; az ellenérv minden alkalommal a tankok hasznâlata

.' Si"!*» «
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Pdrizsbanegyenruhâsfrancia tdbomok az ismeretlen katona strjdn a hôsi haldlt hait
magyar szabadsdgharcosok emlékére meggyûjtja az ôrôk Idngot. Kôzben Sulydnszky
Jenô, a Magyar Szabadsdgharcos Szôvetség franciaorszdgi elnoke, az elôirds szerint
baljdt a kardot tartô tdbomok vdlldra helyezi. Tôle balra Németh Istvdn fôtitkdr.
A jobb szélen a szertartdst trdnyitô francia tdbomok Idthatô polgdri ruhâban. Az
ôrôk Idng meggyûjtdsa és az emlékmû megkoszorûzdsa kôzben a francia katonai dîsz-

ôrség imdra hivô kiirtjellel és dobpergéssel kisérte a szertartdst



lett, a sokszoros fegyveres tûlerô volt. Mindmegannyi bizo-
nyîték ez a magyar felkelés egyetemes voltâra.

Harvninc év tâvlatâbôl is fenntartjuk azt a véleményun-
ket, hogy 1956. oktôberében a Nyugatnak môdjâban lett
volna Eurôpa sorsân vâltoztatni, ha a demokrâciâk, elsô-
sorban az Egyesûlt Âllamok hatârozottsâgot tanûsitottak
volna a Szovjetuniôval szemben. Emlékezzûnk csak ebben a
vonatkôzâsban a szovjet vezetôk visszakozâsâra Berlin és
Kuba esetében!

Mindazonâltal reméljûk, hogy a jôvô diplomâciai ûjjâ-
alakîtâsânak elkerûlhetetlen és egyre szûkségesebbé vâlô ôrâ-
jâban végiil is szâmîtâsba veszik azt a felbecsiilhetetlen szol-
gâlatot, amelyet Magyarorszâg, mint annyiszor tôrténelme
sorân, 1956-ban tett Eurôpa egészének és az emberiségnek.
Akkor talân jôvâteszik — mâr amennyire lehetséges lesz —
az ellene Trianonban elkôvetett szôrnyû igazsâgtalansâgo-
kat is, amelyeket Pârizsban megismételtek, sûlyosbîtottak,
hogy végre az ismét szabad és fûggetlen Magyarorszâg népe
boldogan élhessen!

AmerikaiMagyarok Orszâgos Szôvetsége:

NYILATKOZAT

Az Amerikai Magyarok Orszâgos Szôvetsége (AMOSz)
1986. oktôber 23-ân, Washingtonban tartott Intézô Bizott-
sâgi ûlésén, az 1956-os hôsies magyar forradalom és szabad-
sâgharc kitôrésének 30. évfordulôja alkalmâval elhatâroz-
ta, hogy a kôvetkezôkkel fordul Amerika magyarsâgâhoz:

A magyar nemzet 1956. oktôberében megldsérelte, hogy
megszabadltsa magât az orosz megszâllâs, elnyomâs, kizsâk-
mânyolâs és az orszâgra kényszerîtett kommunista diktatûra
alôl. A Szovjetuniô hadserege azonban 1956 novemberében
a magyarsâg rôvid szabadsâgât és szabadsâgharcât a leg-
brutâlisabb môdon vérbe fojtotta.

Bâr ma Magyarorszâgon az âllapot tôbb szempontbôl
jobb, mint a tôbbi csatlôs âllamban, az 1956-os alapvetô
nemzeti kôvetelésekrôl azonban még csak beszélni sem sza
bad és még kevésbé szabad megvalôsitâsukért dolgozni.

Ezért a szabad vilâg magyarsâgâra és elsôsorban Ame-



rika magyarsâgâra hârul a feladat, hogy megalkuvâs nélkiil
tovâbb kûzdjôn dicsô szabadsâgharcunk alapvetô célkitû-
zéseinek megvaiôsîtâsâért:

— a szovjet megszâllô csapatok kivonâsâért,
— az emberi szabadsâgjogok biztosîtâsâért,
— a tôbbpârtrendszeren alapulô szabad vâlasztâsokért,
— a népi ônrendelkezés elvéért,
— Magyarorszâg fûggetlenségének minden vonalon valô

visszaâllitâsâért.

Miutân a budapesti kormâny az elszakJtott terûleteken
magâra hagyja az ott elnyomott és sanyargatott magyar ôs-
lakossâgot, 1956 szellemében a szabad magyarsâgnak kell
az ô emberi és nemzeti jogaiért is kiâllnia.

A magyar szabadsâgharc 30. évfordulôja alkalmâval az
Amerikai Magyarok Orszâgos Szôvetsége (AMOSz) kûlôn
nyomatékkal kéri a magyarsâgot, hogy tâmogassa a szabad
magyar sajtôt, az îrôkat, tovâbbâ a magyar nemzeti gondo-
latot, a magyar szabadsâg és nemzeti fûggetlenség ûgyét szol-
gâlô magyar egyhâzakat, egyesûleteket és szôvetségeket,
valamint azok vezetôit.

Ugyanakkor kûzdenûnk kell az ellen is, hogy intézménye-
inket a kommunista vagy szovjet érdekeket tervszerûen vagy
tudatlansâgbôl szolgâlôk vagy a magyarsâgra kényszeritett
kormâny ûgynôkei infiltrâljâk, bomlasszâk vagy ât tudjâk

Az otthoni magyarsâg szâmît kiâllâsunkra és segitségûnkre.
Ne hagyjuk cserben ôket!

A 30. évfordulô, a kongresszusi hatârozatok, Reagan
Ronald elnôk iizenete és oktôber 23 "orszdgos magyar sza-
badsdgharcos najb"-pâ valô nyilvânîtâsa ûj lendûletet adott
munkânknak.

Magyarorszâgon még ma is mocskoljâk a szabadsâghar-
cosokat és emlékûket. Tilos rôluk nyilvânosan megemlékezni.
Itt szobrokat, emlékmûveket âllitunk tiszteletûkre és emlék-
ûnnepélyekkel rôjuk le irântuk megbecsûlésûnket.

Reméljiik, hogy a szabadsâgharc 30. évfordulôjânak



lelkesedése mindaddig megmarad, amîg Magyarorszâg fel
nem szabadul!

Az AMOSz vezetôsége nevében:

Vîgh Zsolt

dr. NâdasJdnos
Pdsztor Ldszlô

®5ïSQ

Balogh Sdndor

Tûntetés Londonban 1986 oktôber 23-dn, a kommunista magyar kôvetség elôtt.
(ifj. SzakâlyJdnosfelvétele)



Jôkay Kdroly (Chicago, IL):

MEGNYILATKOZÂSOK

Felhîvta a jelenlevôk figyelmét, hogy a TV és a fontosabb
ûjsâgok becsûletesen nyilatkoztak a 30. évfordulôrôl. Tôb-
bek kôzôtt megemlîtette, hogy a fontosabb amerikai lapok,
mint a New York Times és a Wall Street Journal mâr oktô-
bert megelôzôen szâmos cikkben foglaikoztak a mai Magyar-
orszâg politikai és gazdasâgi helyzetével.

A Wall Street Journal jûniusban Kôszeg Ferenc és Lovas
Istvdn cikkeit kôzôlte a magyar gazdasâgi helyzetrôl. A New
York Times ugyancsak jûniusban a magyarbarât Kaufman
Michael R. tollâbôl az 56-os slrokrôl tudôsîtott. Jûliusban
Kaufman a Wall Street Journal-hsLTv a mai gazdasâgi reform
fâbôl vaskarika ûjitâsait târgyalta. A Washington Times is-
mét a sîrokkai foglalkozott. Augusztusban a Time két cikkel
lepte meg a vilâgot. Az egyik Kdddrral folytatott beszélgetés
volt, amire a Wall Street Journal eurôpai kiadâsa jôl meg-
mondta véleményét. Oktôber elsején az S. J.Res.385 (senate
joint resolution) a kongresszusi képviselôhâz és a szenâtus
tagjainak kôzôs hatârozatâval oktôber 23-ât Hungarian Free-
dom Fighters Day-nek nevezte. Ezt az eseményt a Congres-
sional Record (House H8831-8833) ôrôldtette meg, amely
szâmos tôrvényhozô 1956-os eseményeket magasztalô beszédét
kôzôlte. Oktôber 23-ân a Wall Street Journal Kirdly Béla
cikkét kôzôlte és vezércikkben Kâdârt azért bîrâlta, hogy
1956-ot Magyarorszâg még mindig tabuként kezeli. Az év-
fordulô heteiben a New York Times szâmos cikket kôzôlt
mind Kaufmantôl, mind mâsoktôl, akik leszôgezik az igaz-
sâgot.

Novemberben a Smithsonzan cîmû lap Foote Timothy
îrâsât kôzôlte tîz oldalon keresztûl az 56-os és a mai Magyar-
orszâgrôl, a Wall Street Journal-hsin pedig Newman Barry
adott tâjékoztatôt a magyar kôzgazdasâg szomorû helyze-
térôl. November I8-ân Reagan elnôk a washingtoni Hilton
Hotelben rendezett vacsorân példaképpen hozta fel az 56-os
szabadsâgharcot, hogy mondanivalôjât alâtâmassza a mai
kommunistaellenes harcok folytatâsa ûgyében.

Persze a televîziô sem maradt el. Orszâgszerte kôzôlte



azt a filmet, amelyet kûlôn erre a célra arrôl a lâtogatôrôl
készîttetett, aki 30 év utân ment vissza szûlôfôldjére. Sajnos,
az egész megjdtszott film volt, fôszereplôje pedig se angolul,
se magyarul nem tudott rendesen. Talân a BBC âltal készî-
tett Cry Hungary cîmû tudôsitâs sikerûlt legjobban, de nem
kerult a TV-re. A fiatal Rajkai pesti lakâsân folytatott be-
szélgetést viszont az NBC, CBS, ABC adôi kôzôlték.

Mindenkinek hâlâsaknak kell lenniink, aki az amerikai
kôzvélemény figyelmét az 1956-os magyar eseményekre fel-
hîvta.

Tdbor Andrdsné Szabadkai Krisztina:

KULFÔLDI MAGYARSÂGUNK
JÔVÔJÉNEK BIZTOSITASA

Ha visszatekintûnk a 30 éwel ezelôtt lefolyt 56-os szabad-
sâgharcra, mindenekelôtt azt kell megâllapitanunk, hogy
a harc sikere nagyrészt a magyar ifjûsâgnak volt kôszônhetô,
amely nagy tervekkel, tele optimizmussal és ideâlis gondol-
kodâssal szâllt szembe a szovjet ôriâs medvével.

30 év elteltével az a magyar ifjûsâg felnôtt. Ha pedig
megkérdezzûk a mai kûlfôldi fiatalokat (a kb. 14-30 évese-
ket), legtôbbjûk ûgy gondolja, hogy ûjabb "felszabadîtô
szabadsâgharc", amilyen az 1956-os felkelés volt, tôbbé
szâmîtâsba sem jôhet.

Mit mond ez rôlunk, a kûlfôldi magyar ifjûsâgrôl? Ta
lân azt, hogy a szabad vilâg anyagi jôléte a mi gondolkodâ-
sunkat is âtalakîtotta, hogy mindenekelôtt kényelmûnk a
fontos és nem a vilâgesemények hatâsa? Hogy kihalt belô-
lûnk mâr a hazafiassâg és az emberi testvériesség? Kétségte-
lenûl vannak olyanok, akik talân ezt mondogatjâk a mai
kûlfôldi magyar ifjûsâgrôl, de én nem îgy lâtom. Azt be kell
lâtnunk és meg kell értenûnk, hogy a mai kûlfôldi fiatalsâg
elsôsorban amerikainak vagy kanadainak stb. tartja magât,
ami természetes, mert ez az orszâg nekûnk mâr nem befogadô,
hanem szûlôhazdnk. A magyarorszâgi események nekûnk
mâr nem személyes élményeink.

Az elmûlt hetekben tôbbszôr beszélgettem az itteni fi
atal korosztâllyal ezekrôl a kérdésekrôl. Nem tudomânyos



alapon végzett véleménykutatâs volt ez, mégis tôbb érdekes
dolog deriilt ki belôle. Elôszôr is az itteni ifjûsâg azt hiszi,
hogy a kûlfôldi magyarsâgnak kôtelessége itt kinn tovâbbra
is megtartani magyarsâgât és megôrizni emberi jogait.

A kûlfôldi magyar ifjûsâg tûlnyomô része mâr legalâbb
egyszer volt Magyarorszâgon lâtogatôban. A fiatalabbak (a
14-16 évesek) csak ûgy gondolnak Magyarorszâgra, mint
szûleik szûletési helyére, de az idôsebbek (a 17 éven felûliek)
bârmilyen âllampolgârsâggal rendelkeznek, a magyar hazât
mâr maguk is szûlôfôldjûknek tekintik. Ez talân azt mutat-
ja, hogy tôkéletesebb magyar tudâssal és idôvel nagyobb az
esély arra, hogy a mostani magyar fiatalsâg egyre kôzelebb
érezze magât a magyar célhoz. Ha ez valôban igy van (és
szerintem igen), akkor megtalâltuk a kûlfôldi magyarsâg
létkérdésének egyik fontos kulcsât. Ez a kulcs az utânpôtlâs.
Itt természetesen nemcsak a biolôgiai utânpôtlâsrôl van szô,
hanem a magyarrâ nevelésrôl és tamtâsrôl is.

Ha visszatekintûnk az elmûlt 30 évre és megvizsgâljuk a
kûlfôldi magyarsâg fejlôdését és mûkôdését, valôban bûsz-
kék lehetûnk. Bûszkék lehetûnk elsôsorban azokra a magya-
rokra, akik ide jôttek és ûj életet alapîtottak maguknak a
nagy idegen vilâgban. Bûszkék lehetûnk azokra, akik ebben
az ûj idegen otthonukban is megalakitottâk a magyar kô-
zôsséget, segitették egymâst, magyar egyhâzakat alapîtottak,
cserkészetet és mâs egyesûleteket szerveztek.

Hâlâsak lehetûnk szûleinknek, nagyszûleinknek, akik az
ûj, idegen életen belûl is kôtelességûknek tartottâk, hogy
gyermekeiket magyarul tanltsâk és magyaroknak neveljék.

De bûszkék lehetûnk azokra a magyar testvéreinkre is,
akik nemcsak magyarsâgukat ôrîzték meg, hanem angol
tudâsukat is fejlesztették, hogy ûj hazâjukban is érvényesûl-
hessenek és îgy is elôsegîtsék a magyar cél elérését.

Ha csak itt Cleveland kôrnyékén tekintûnk is kôrûl, lât-
hatjuk az elmûlt 30 év munkâjânak gyûmôlcseit. Pedig nem
csak itt, Clevelandben él és virul a magyar târsadalom, ha
nem a vilâg majdnem minden sarkâban is. Azok, akik 30
vagy 40, 50 éwel ezelôtt telepedtek ide, gondolom, annak
idején nem is mertek arra gondolni, hogy milyen lesz itt a
magyarsâg jôvôje. Ha tehât arrôl beszélûnk, mi lesz itt még



tovâbbi 20-30 év elteltével, nekûnk is nehéz elképzelnûnk,
mi tôrténhetik.

Azt meg kell hagynunk, hogy az elmûlt 30 évben sok min-
den megvâltozott. Nem maradt meg teljes erôben minden
magyar egyesùlet. Akadtak olyanok, akik nem maradtak
meg az eredeti ûton, akik elvesztették hitiiket, sot magyar

nyelvtudâsukat is. De azért sok mindenben elôre is halad-
tunk. Megtanultuk, hogyan kell beleilleszkednûnk az itteni
târsadalomba és ezâltal segiteni elnyomott magyar testvére-
inket. Befolyâsunk erôsebb mâr a politikai kôrôkben is. Ha
pl. az erdélyi magyarok emberi jogairôl van szô, meghall-
gatnak bennûnket.

Komoly eredmények ezek, drâga kincsek, amelyeket ôriz-
nûnk és fejlesztenûnk kell. Ez azonban még nem elég. Tâ-
mogatnunk kell — innen kûlfôldrôl — azokat a magyaror-
szâgi fîatalokat, akik irâsban nyiltan kimondjâk, hogy
az otthoni rendszerrel elégedetlenek. Tâmogatâsunk nem-
csak abban nyilvânulhat meg, hogy îrâsaikat olvassuk és ter-
jesztjûk, hanem abban is, hogy a vilâgnak szânt véleményû-
ket, amelyet otthon ki mernek mondani, megfelelô môdon
és nyelven tomâcsoljuk.

A jôvô, az utânpôtlâs biztosîtâsa mindennél tovâbbme-
nôen azt is megkôveteli, hogy a kôvetkezô évek magyar ifjû-
sâga ne csak magyar ôntudatât ôrizze meg, hanem magyar
anyanyelvét is. Ez talân az egyik legnagyobb nehézségunk,
mert_ minden korcsoportban évente kicsivel kevesebb, kicsi-
vel gyengébb a magyar nyelvtudâs. Ritkasâg az olyan csa-
lâd, amelyikben kizârôlag magyarul beszélnek. Sok szûlô nem
akarja "tûlterhelni" gyermekét a kétnyelvûséggel. Pedig a
kôvetkezô 30 évet csak olyan kiilfôldi magyar ifjûsâg tudja
biztositani, amelyik kétnyelvû (magyar-angol) tudâssal ren-
delkezik.

Ez komoly probléma, amelyet mâr tôbbszôr megvitattak,
megoldâst azonban, azt hiszem, még senki se talâlt râ. En
két oldalrôl vizsgâlom meg ezt a problémât: mint cserkész-
vezetô és mint szûlô.

Mint cserkészparancsnoknak, hetente foglalkoznom kell
a magyar nyelv megôrzésének problémâjâval. A cserkész-
gyûléseken természetesen elvârjuk, hogy a gyerekek magyarul
beszéljenek egymâssal. Magyarul énekelnek, jâtszanak, cso-



môznak, tanulnak, nyûjtanak elsôsegélyt stb. Ez mind szép
és jô. De ha ôsszehasonhtjuk az âtlag mai kûlfôldi magyar
gyerek magyar beszédét vagy îrâsât azokéval, akik 10-15 év-
vel ezelôtt cserkészkedtek, sokszor nagyon komoly gyengiilé-
seket lâtunk.

Ez bizonyos mértékben ijesztô. Hogyan tudjuk ezt a fo-
lyamatot megfordîtani vagy legalâbb is lelassîtani? Csak ûgy,
hogy ezek a gyerekek tôbbszôr beszélnek magyarul, mint he-
tente két ôrân ât a cserkészgyûlésen. Ehhez hozzâ kell kap-
csolni a magyar iskolai tanîtâst is. Itt Clevelandben és gon-
dolom, mas vârosokban is, komoly magyar iskolai tanîtâs
folyik. Sajnos, nagyon sok az olyan sziilô, aki nem veszi a fâ-
radtsâgot, hogy gyermekét hetente egyszer elvigye a magyar
iskolâba. Olyan szûlôk is vannak, akik ûgy gondoljâk, hogy
gyermekûket tûlterhelik, ha azok még magyar iskolâba is
jârnak. Ezt a kifogâst nem tudom elfogadni, hiszen a tanu-
lônak csak elônyére vâlhatik, ha két nyelvet beszél.

Természetesen, mint cserkészvezetôk, mi nem parancsol-
hatunk râ a szûlôkre. Csak szivbôl kérhetjûk ôket, hogy tô-
rôdjenek gyermekûk magyarrâ nevelésével. A cserkészetet,
s a magyar iskolât ne csak bôlcsôdének tekintsék, hanem
komoly nevelôintézménynek.

A szûlôk meggyôzésén kîvûl a magyarrâ nevelés terén,
mint cserkészvezetôk, azt hiszem, sikert akkor tudunk leg-
egyszerûbben elérni, ha a gyerekekkel annyira megszeret-
tetjûk a cserkészetet, hogy ezzel egyûtt megmarad bennûk
a magyar ôntudat magja, amely késôbb, felnôtt korukban
is velûk marad. Mert, hâla Istennek, ez is megtôrténik. Tôbb
és tôbb olyan gyerek jôn hozzânk a cserkészgyûlésekre, aki-
nek csak egyik szûlôje tud magyarul, de abban valamilyen
szâl még megmaradt, amely a magyarsâghoz fûzi, ezért fon-
tosnak tartja, hogy magyar ôntudatât tovâbbadja gyerme-
kének. Valahânyszor ilyen csalâddal talâlkozom, mindany-
nyiszor ûjra nagyon pozitîvnak lâtom a kûlfôldi magyarsâg
helyzetét, mert amig ilyesmi elôfordul és amig az ilyen csa-
lâdokat is melegen kôrûnkbe fogadjuk, tâmogatâst nyûjtunk
nekik, addig még van remény.

A kétnyelvûség kérdését azonban, mint fîatal gyerekek
édesanyja is lâtom. Csak az elmûlt években jôttem râ, mi-



lyen komoly is a kulfôldi magyar szùlôk feladata. Most kez-
dem igazân megbecsùlni sajât szûleim tûrelmét, amellyel
gyerekkoromban oly sokat foglalkoztak velem.

Amikor a szûlôi feladatrôl beszélûnk, én csak azt a kér-
dést tudom feltenni a szûlônek: Hiszel-e abban, hogy gyer-
meked magyar nyelvtudâsa fontos? Igen vagy nem? Ha igen,
akkor csinâld! Csak rajtad mûlik, senki mâson!

A gyermeki ész olyan, mint a szivacs. Minél tôbbet kap,
annal inkâbb kivâncsi, tôbbet és tôbbet akar magâba szîvni,
tanulni. Ha ezt az adottsâgot mâr a gyermek kicsi korâban
kiaknâzzuk, késôbb feladatunk kônnyebb lesz. Persze minden
gyerek âtmegy azon a koron is, amelyikben semmi sem ér-
dekli. De a magyart ilyenkor sem szabad elhanyagolnunk.
Talân kicsivel tôbb képzelôerô kell hozzâ, de mindig beszél-
jûnk valamirôl a gyermekkel. Mindegy, hogy mirôl, csak
beszélgessûnk vele, de magyarul

Talâlkoztam mâr olyan fiatal szûlôkkel, akik kôzûl az
egyiknek vagy mindkettônek kicsit gyenge a magyar nyelv
tudâsa. Miért nem lehet a gyermekkel egyûtt szôkincsûnket
fejleszteni?

A magyar népmesékben vagy meséskônyvekben tôbb
mint tôbb érdekes, egyszerû kifejezést talâlhatunk. Ha he-
tente csak egyszer kikapcsoljuk a televîziô mûsorât és elolva-
sunk egy magyar ûjsâgcikket vagy gyermekûnkkel egyûtt le-
ûlûnk és magyar mesét olvasunk, akkor — merem âllîtani —
hônapokon belûl ôriâsi mértékben fejlôdik magyar szôkin-
csûnk. Ha fontos szâmunkra, hogy gyermekûnk magyarul
beszéljen, akkor nem kifogdst keresûnk sajât magunk életé-
nek megkônnyîtésére, hanem inkâbb ûjabb môdszert talâ-
lunk magyar tudâsunk fejlesztésére is.

Ha ilyen môdszereket alkalmazunk, akkor van remény
arra, hogy a kûlfôldôn is tovâbbra is virul a magyar élet! Akkor
merem hinni, hogy a nagy vilâg minden részén biztosîtani
tudjuk népûnk jôvôjét, s azt a jô hirnevét, amelyet harminc
éwel ezelôtt, mint a szabadsâg hôse, kivîvott magânak.



Stirlïng Gyôrgy (Falls Church, VA):

kAdâr és a kommunizmus igazi arca

Tudjuk, van elég kérdés, melynek megîtélése kôrùl ellen-
tétek és vitâk dûlnak az emigrâciôban. De talân a legtôbb
vita Kâdâr megîtélése kôriil adôdik; a vélemények erôsen
megoszlanak és ezeket hallva, az ember nem tudja, mit fo-
gadjon el: a jôvô magyar tôrténetîrôi vajon a nemzet ârulôi
vagy a nemzet megmentôi kôzôtt tartjâk majd ezt az embert
szâmon?

Igen, a Kâdâr-kérdés nagyon foglalkoztatja az emigrâ-
ciôt. De nemcsak az emigrâciôt. Alig par hete jârt nâlam
hajdani osztâlytârsam Budapestrôl. Teljesen fûggetlen em
ber, nem hivatalos kikûldetésben volt itt, hanem nyugdî-
jasként rokon- és barâtlâtogatâson. A maga véleményét
mondhatta, nem tartozott senkinek elszâmolâssal. Nagyon
sok mindenben egyetértettûnk, annak ellenére, bogy 15 éve
nem lâttuk egymâst és ûtaink eléggé elvâltak; dehât ûgy
lâtszik, a négy évtized elôtti piarista nevelés kôzôs alapja mâig
sem enyészett el nyomtalanul. Mondom, sok kérdésben azo-
nos volt az âllâspontunk, de példâul Kâdâr miatt majdnem
hajbakaptunk. Es ez a barâtom mondta, bogy ô ezen nem
csodâlkozik, mert még otthon is vita târgya Kâdâr szerepe.
Târsasâgokban gyakran csapnak ôssze ellentêtes vélemények:
arrôl, bogy bol lesz Kâdâr belye a magyar tôrténelemben: az
ârulô Ocskay brigadérossal emlegetik-e majd egyiitt vagy
Deâk Ferenccel, a baza bôlcsével? Ez a két vélemény — tette
bozzâ barâtom — persze a két végletet jelenti, de — fûzte
bozzâ — a nagy tôbbség belyesli Kâdâr politikâjât.

Mondanom sem kell, barâtom is pozitivan értékelte Kâdâr
mûkôdését. Ezen elvitatkozgattunk egy darabig, de ered-
ményre nem jutottunk. O kôtôtte az ebet a karôboz, bogy
a jelen kôrûlmények kôzôtt Kâdârnâl jobb vezetôt nem ki-
vânbatna az orszâg, én meg a negativumokon lovagoltam.

Az ottboniak legfôbb argumentuma, bogy most szaba-
dabb, jobb, békésebb, nyugodtabb, szebb a bazai élet, mint...
Igen, ez a kérdés: minél jobb, békésebb, szabadabb? Mibez
viszonyîtva? Mert ebben a kérdésben ez minôsîti az ottbo
niak âllâsfoglalâsât. Természetesen a Râkosi-terror szôrnyû-



ségeihez képest a Kâdâr-korszak fél szabadsâga, fél jôléte
nemcsak elviselhetô, de egyenesen kellemesnek, hatalmas
fejlôdésnek tûnik. És népûnk ma mâr oly igénytelen, annyi
rosszon és megprôbâltatâson ment ât az utolsô félévszâzad-
ban, hogy a jelek szerint egyszerûen el sem tudja képzeini:
a mainâl jobb is lehet az élete. Aki megszokta azt, hogy

éjszakânként fôlverik âlmâbôl, az késôbb hâlâs azért is, ha
egész éjjel aludni hagyjâk. Nem véletlenûl hasznâltam ezt
a hasonlatot: Budapest népe Râkosi alatt éveken ât élt a
csengôfrâsz âllapotâban. Amikor ez megszûnt és nem kellett
mâr félnie attôl, hogy hajnali 3 ôrakor âvôsok tôrik râ az
ajtôt, hâlâs volt annak, aki ezt a gyakorlatot megszûntette.
Es kezdett lelkesedni azért a Kâdârért, akire jô érzésû ma
gyar ember nem tudott undor és megvetés nélkiil gondoini
1956 november utân és 1957/58-ban, a magyar nép ellen
vezetett bosszûhadjârata idején.

Egészen kûlônôs és nehezen magyarâzhatô lélektani fo-
lyamat ez, amit talân csak a bôrtônpszichôzishoz lehetne
hasonlîtani. Aki megjârta a kommunistâk bôrtôneit, tudja,
hogy ott milyen ôrômôt jelentett a legkisebb vâltozâs és mi-
csoda lelki megûjulâssal ért fol a rab helyzetének bârmilyen
relativ javulâsa. Emlékszem; amikor az évekig tartô, testet-
lelket senyvesztô zârkaélet utân elôszôr vittek ki bennûnket
dolgozni — kôbânyâba —, mennyire ôrvilt, aki bekeriilt a
szâllîtâsba! Mert mozoghattunk, mert kicsit tôbbet kaptunk
enni, mert jobban telt az idô, mert beszélhettûnk ezzel-azzal.
Nehéz munka volt a bânyamunka, pokolian nehéz, de aki
hozzâjutott, az addigi élethez képest szinte boldognak érez-
te magât. Amikor ezt lâttâk rajtam hozzâtartozôim, azt hit-
ték, meghibbantam. Szâmukra, akik a szabad életbôl jôttek
a beszélôre, a drôtkerités môgôtti tâborélet is iszonyûnak
és elviselhetetlennek tûnt, mîg mi — a bôrtôn betonfalai
utân — ezt mâr fél szabadsâgnak éreztûk.

Ez a viszonylagossâg jellemzi az otthoni életrôl alkotott
véleményeket is. És ez ad alapot annak, hogy kiteljesedjék
a Kâdâr-mîtosz, amelynek ma mâr hazânkban, a viszony-
lagossâgok orszâgâban mély gyôkerei vannak.

A Kâdâr-mîtosz nem ûj keletû: az ûj mechanizmusnak
nevezett gazdasâgi reform bevezetését kovetôen ûltették el a



magjât gondos kezek, hogy aztân addig locsolgassâk, mig
kicsîrâzik. A legenda pedig egyre izmosodott, terebélyese-
dett s ma mâr tanûi lehetûnk virâgba szôkkenésének is;
mindjobban terjed az a vélemény, hogy az adott helyzetben
Kâdâr Jânosnâl jobb vezetô nem képzelbetô el Magyaror-
szâg szâmâra.

Ezt a hitet alâtâmasztani lâtszik az a tény, hogy 1959-1960
utân hazânkban nemcsak konszolidâlôdott a belyzet, de
szemmel lâthatôlag emelkedett az életszînvonal, a viszony-
lagos szocialista jôlét is. A rendszer propagandistâi mindezt
Kâdâr zsenialitâsânak javâra kônyvelik el. Azt mondjâk:
tud a lehetôségekkel jâtszani. Csak éppen az igazsâgot nem
mondjâk ki: hogy a nagy lehetôségeket Kâdârék szâmâra az
1956-os "ellenforradalom" teremtette meg.

Nemcsak azért, mert Kâdâr a szabadsâgbarc vérbe foj-
tâsa utân lett az oroszok kegyébôl a magyar nép vezetôje,
hanem mert a forradalom, amely gyarmati politikâja âtér-
tékelésére kényszeritette Moszkvât, sûlyos âldozatok ârân
kivîvott eredményeivel elinditott egy folyamatot, amit ô
ûgyesen meglovagolt. Kâdâr zsenialitâsa legfeljebb abban
van, hogy mîg szâzszâzalékig kiszolgâlja az oroszokat, a ma
gyar nép elég széles rétegei elôtt is népszerûségre tett szert.
S hogy jôl és Moszkva megelégedésére végzi dolgât, az abbôl
lâthatô, hogy az egész szocialista tâborban ô van hatalmon
a leghosszabb ideje. Immâr kerek 30 éve.

A Pârizsban kiadott Magyar Fûzetek-hen olvashatjuk az
elképzelt beszélgetést, amelyet a cikkîrô egy "jôindulatû
konformistâval" folytat, aki a mai hazai elterjedt kôzgon-
dolkodâst képviseli. E beszélgetés sorân azt fejtegeti a rend-
szerbe beleilleszkedett értelmiségi, hogy Kâdâr legnagyobb
érdeme: apolitikussâ tette a magyar népet. Elvégre az utol-
sô évszâzadban annyi hajt hozott az orszâgra az ôrôkôs po-
litizâlâs, hogy most jôl jôn "egy kis apolitikus kikapcsolôdâs".

1957-ben Kâdâr megérttette az oroszokkal, hogy a ma-
gyarokat nem tanâcsos ingerelni és a Râkosi-terror helyett
a "gulyâskommunizmussal" kell ôket megszelidîteni. Akkor
garantâlhatja, hogy ebben a térségben nyugalom lesz. A ke-
vés belpolitikai lazîtâs és gazdasâgi engedmény nem érinti
a lényeget. Azt, hogy a szocialista Magyarorszâg kôzgazda-
sâgi kapacitâsât és haderejét a szovjet érdekek szolgâlatâba



âllitja, ugyanakkor lemond az ônâllô kûlpolitikârôl. Az
oroszok, akikben még élt a Budapestnél elszenvedett kudarc
emléke, rââlltak az alkura. Mindkét fél jôl jârt s azôta Ma-
gyarorszâgon az irânyîtott pârtsajtô és a par hêtre hazalâto-
gatô magyarok szerint minden a legnagyobb rendben van.
Lâtszôlag.

Mielôtt megtépâznânk Kâdâr nimbuszât, valamit tisztâz-
ni kell. Éspedig azt, hogy mi az, amiért felelôsség terheli
Kâdârt, illetve rendszerét és mi az, amiért oktalansâg ôt bi-
râlni. Példâul fel lehet hozni aliéné, hogy a forradalom utân
elvâllalta a hôhérmunkât és magyar szabadsâgharcosok vére
szârad a kezén (a tôrvényes magyar miniszterelnôkôt, Nagy
Imrét is beleértve), de azért mâr értelmetlen dolog lenne
elmarasztalni, hogy Magyarorszâg orosz katonai megszâl-
lâs alatt âll. Jôllehet az elsô idôben sokszor megigérte, hogy
a szovjet csapatok elhagyjâk az orszâgot (mihelyt nem lesz
sziikség jelenlétûkre), de tudjuk, hogy ez taktika volt. S
azt is tudjuk, hogy Kâdârnak nincs hatalmâban megbîzôit
kitessékelni az orszâgbôl, még ha akarnâ se. De nem is akarja.

Az oroszok addig maradnak hazânkban, amig jônak lât-
jâk. E kérdés mârJaltâban eldôlt és Kâdâr legfeljebb csak azért
felelôs, hogy vâllalkozott erre a megalâzô szerepre és gât-
lâs nélkûl kiszolgâlja Moszkva érdekeit.

De ûres szalmacséplés lenne felrôni neki azt is, hogy
Magyarorszâgon egypârtrendszerû diktatûra — proletâr-
diktatûra — van, ahol elképzelhetetlen a szabad vâlasztâs,
mert mindez a szovjet katonai jelenléttel fûgg ôssze. Mint
ahogy azt is fôlôsleges szâmonkérni tôle: miért nem a NATO-
hoz és az Eurôpai Kôzôs Piachoz tartozik Magyarorszâg a
Varsôi Paktummal és a KGST-vel szemben. Amikor a nyu-
gatiak kiszolgâltattâk Moszkvânak a Duna-medence âlla-
mait — és ûjra megismételték a trianoni orszâgcsonkitâst —,
sorsunk, kényszer-hovâtartozâsunk minden vonatkozâsban
eldôlt.

De hisz' akkor Kâdâr semmiért sem felelôs — mondhatnâ
valaki; elviselhetô életszînvonalat biztositott a népnek, az
orszâgban nyugalom van. Ûgy tûnik, mégiscsak ô az ûj 'haza
bôlcse', aki szîvén viseli hazâja sorsât. Miért ne érdemelné
meg hât a dicséretet és a tâmogatâst?

Hogy Kâdâr mit nem tesz — amire pedig môdja lenne —
és mit tesz, amit nem kivânnak tôle, amire nincs szûkség s



amivel csak "tûlteljesîti a normât", felsorolni is hosszû lenne.
Elégedjûnk meg a legkirivôbbakkal. Lâssuk elôbb azt az
"érdemét", hogy apolitikussâ tette a magyar népet. Nem-
csak apolitikussâ, apatikussâ, kôzômbôssé, ônzôvé, anyagiassâ.
Az ifjûsâg oktatâsât kommunista ideolôgiâval fertôzte és -
elsorvasztotta tôrténelemtudatât, idealizmusât. Csak egyet
erôszakol: az orosz nyelv és az orosz vonatkozâsû târgyak ta-
nîtâsât a legkisebb kortôl fel az egyetemig. Belesulykoljâk
a gyerekekbe, hogy az orosz nyelv a legszebb és az orosz tôr-
ténelem a legdicsôbb. A Szovjetuniôrôl tôbbet kell tudni a
gyerekeknek, mint sajât szûlôhazâjukrôl.

Sûrûn vannak vetélkedôk, meg televîziôs mûsorok, ame-
lyeken értékes jutalmakat nyerhetnek a fiatalok, ha sokat
tudnak a Szovjetuniôrôl. Nemrégiben is rendeztek ilyent
Budapesten, amelynek dôntôjét végignézték szovjet vendé-
gek, akik a végén âmuldozva jegyezték meg, hogy hazâjuk-
tôl ilyen nagyszabâsû vetélkedôt és ilyen széles tudâst még
szocialista orszâgban nem lâttak. Ugy lâtszik, talpnyalâsban,
szervilizmusban és a "nagy testvérhez" valô tôrleszkedésben
mi, magyarok verhetetlenek vagyunk. És ez Kâdâr bûne.

A gyerekeket a szovjet pionîrokhoz hasonlô ûttôrômozga-
lomban nevelik, majd ôsztôndijakkal lâtjâk el ôket, hogy
egyetemi tanulmânyaikat szovjet fôldôn végezzék. Ahonnan
legtôbbjûk orosz feleséggel tér haza, âtitatva szovjet kultû-
râval. Valamirevalô vezetô âllâsba csak olyan kerùlhet, aki
legalâbb egy tovâbbképzô tanfolyamot elvégzett a Szovjet-
uniôban, a moszkvai Vôrôs Akadémiârôl szârmazô "Vôrôs
Diploma" pedig a karrier biztos zâloga.

Az ifjûsâg nevelése a katonasâgnâl folytatôdik, ahol min-
den elméleti anyag kôzt legfontosabb a marxi-lenini ideolô-
gia, amelyet a politikai tisztek — politrukok — vernek vas-
szigorral az ûjoncok fejébe. A példakép a "legyôzhetetlen"
Vôrôs Hadsereg. És a katonai tudomânyokat orosz minta
alapjân oktatjâk. Ez sem lenne kôtelezô a rendszer szâmâra —
ilyen mértékben.

Az eloroszositâs kôrûltekintôen folyik a sportban, kultû-
râban, a mûvészetek minden âgâban, irodalomban és a
képzômûvészetben. Orosz alkotâsok magasztalâsâval van
tele a sajtô, orosz szerzôk darabjait hozzâk a szinhâzak s orosz
filmek mennek a mozikban. (Igaz, jôrészt kongô nézôtér



elôtt.) A hîrkôzlô szervek a TASzSz-iroda hîreibôl élnek és a
Pravda kommentârjaira tâmaszkodnak, a râdiô és a televî-
ziô gyakran sugâroz szovjet mûsort, egyes ûjsâgok hangja
pedig néha émelyîtô. Akadnak cikkek, amelyek a Râkosi-
korszak ômlengéseire emlékeztetnek. De nemcsak az olyan
lapokban, magazinokban, amelyeket magyar nyelven a
Szovjetuniôban, a Szovjet-Magyar Barâti Târsasâg kôzremû-
kôdésével szerkesztenek (van ilyen az ûjsâgârusoknâl szép
szâmmal), hanem mâshol is.

A Szovjet Kultûra Hâza a fôvâros kellôs kôzepén, a Kossuth
Lajos és a Semmelweis utca sarkân pôffeszkedik és egymâst
érik Magyarorszâgon az orosz kulturâlis rendezvények: ki-
âllîtâsok, zenekarok, elôadômûvészek és egész szînhâzak
lâtogatnak el rendszeresen a nagyobb vârosokba, hogy a
szakszervezet âltal potyajegyekkel verbuvâlt kôzônség elôtt
szerepeljenek. Ilyenkor az ûjsâgok oldalas beszâmolôkban
dicsérik a produkciôkat, mint példâul a legutôbb tôrtént:
novemberben a szovjet kultûra hônapjât tartottâk Budapes-
ten, amelynek keretében a moszkvai opéra balettkarânak
és a leningrâdi Gorkij Drâmai Nagyszinhâz târsulatânak
vendégjâtékâban, meg szovjet filmfesztivâlban gyônyôrkôd-
hetett a magyar kôzônség. A "magyar" lapok nem gyôzték
tûllihegni egymâst a csodâlattôl.

Kûlôn meg kell emliteni a szovjet és a magyar îrôszôvet-
ségek kôzti szoros egyûttmûkôdést, amely a munkaprogra-
mok ôsszehangolâsâban és sûrû kôzôs konferenciâzâsokban
nyilvânul meg. Ezek eredményeképpen a magyar kônyvki-
adâsban mindig elsôbbséget élveznek a szovjet îrôk és az orosz
klasszikusok; az oroszbôl fordîtott ideolôgiai mûvekrôl, szak-
és tankônyvekrôl nem is szôlva. Az oroszositâs szôrôs lôlâba
mindenûtt kilôg. És vajon ki felelôs mindezért, ha nem Kâdâr,
aki eltûri, sôt tâmogatja az otromba propagandât?

És ez a rendszer, amelynek szôszôlôi "az egyhdz és az dl-
lam megegyezésérôl" és szabad vallâsgyakorlatrôl beszélnek,
a legraffinâltabb eszkôzôkkel és kôrmônfont ravaszsâggal
gâtolja a keresztény egyhâzak — elsôsorban a katolikus egy-
hâz — mûkôdését, a gyermekek hitoktatâsât és az ûnnepek
megulését. Az egyhâzi ûnnepek helyébe szovjet vonatkozâsû
"ûnnepek" — âprilis 4., november 7. stb. — léptek, azon-



kîviil mârcius 15. és oktôber 6. helyett olyan évfordulôkrôl
emlékeznek meg az iskolâkban, mint az elsô proletârdikta-
tûra szûletése és a Vôrôs Hadsereg megalakîtâsa.

Azt mâr fôlôsleges is megemliteni, hogy a magyar
tudomâny és technika, mûszaki képzés és fejlesztés szovjet
jârszalagon fut. A Magyar Tudomânyos Akadémia szovjet
tudôsokat hîv meg tagjaiul s a Szovjetuniôban kiképzett mér-
nôkôk szovjet "segîtséggel", szovjet tapasztalatok nyomân
épîtik a Paksi Atomerômûvet, a budapesti metrôt, a lakô-
telepeket, a gyârakat és az olajvezetékeket. Az orszâg energia-
és nyersanyagellâtâsa csak a Szovjetuniô jôindulatâtôl fûgg. A
termelés elsôsorban a KGST igényeihez kénytelen igazodni,
a moszkvai KGST kôzpontban hozott dôntések alapjân. A
szovjet sémâktôl valô eltéréshez némi szabad kezet csak a
kôzgazdâszok és a mezôgazdâszok kaptak a belsô gazdasâg-
szervezésben, illetve a kistermelôk tâmogatâsâban. De csu-
pân azért, mert ezâltal javult az orszâg gazdasâgi stabilitâsa,
ami Moszkva érdekeit szolgâlja.

Ez Kâddr bûnlajstroma mindarrôl, amit az orszâg és a
nép érdekei ellen cselekszik. De a vâdirat ezzel nem teljes:
hâtravan még mindaz, amit tehetne, de nem tesz. Noha
môdjâban âllna. És ezek talân még az eddigieknél is nagyobb
sûllyal esnek a latba a Kâdâr-legenda megcâfolâsâra, mert
a nemzet életérdekeit és fizikai létét, fennmaradâsât érintik.

Amikhez képest a lélekrombolâs, a lélekmérgezés, meg az el-
oroszositâs is csak bocsânatos bûn.

Kâdâr leîrta az elszakîtott teriileteken élô magyarsâgot
és egyetlen szava sincs rôluk, sorsukrôl, érdekûkben. Magâra
hagyta a magyarsâgnak csaknem egynegyedét, kitette ôket
a biztos pusztulâsnak. Kâdâr szabadjâra engedte és elôsegî-
tette a magzatelhajtâs ôrûletét, amivel tôbbmilliô magyar
magzat meggyilkolâsâhoz nyûjtott segédkezet, vâlt bûnré-
szessé. Végiil Kâdâr mâr évek ôta tudja, lâtja, miként csôk-
ken egyre jobban a magyar népszaporulat, de egyetlen be-
szédében, egyetlen megnyilatkozâsâban sem emel szôt a szo-
morû folyamat ellen és nem prôbâlja felrâzni a nemzetet,
hogy figyelmeztesse a kôvetkezményekre. De nem indîttat
orszâgos târsadalmi mozgalmat sem, hogy félreverjék a ha-
rangokat; mostantôl fogva mâr nem gyarapszik a magyar



nép, hanem fogyatkozik! És ennek az ûtnak a végén a nem-
zethalâl réme fenyeget.

Ezek Kâdâr legnagyobb bûnei. A megbocsâthatatlanok.
Hogy hallgat, holott beszélnie kellene és tétlen, amikor min-
den mâst félretéve cselekednie kellene. A Kâdâr-mîtosz me-

lengetôinek legfôbb érve, hogy Kâdâr — ahogy lehet alapon —
igyekszik âtmenteni a magyarsâgot jobb idôkre s ezért a tôr-
ténelem ôt igazolja. Most azonban, hogy "orszâglâsa" har-
mincadik évfordulôjân mérleget készitûnk mûkôdésérôl, ki-
derûl; csak a felszînen tûnik minden rendbenlevônek, a
mélyben sûlyos bajok leselkednek és tragédiâval fenyeget-
nek, amelyért, ha egyszer bekôvetkezik, Kâdârt és rendszerét
terheli a feleiôsség.

Kâdâr Jânost az események irânyîtjâk és csak azt teszi,
azt hagyja tôrténni, amire a kûlsô vilâg alakulâsa râkény-
szeriti, illetve amit nâlânâl erôsebb egyéniségek tanâcsol-
nak vagy éppen parancsolnak neki. Ezért a "kâdârizmus"
kifejezés ugyanûgy sântît, mintha "râkosizmus"-rôI beszél-
nénk, noha vitathatatlan, hogy Kâdâr politikai karrierjének
indîtôja Râkosi Mâtyâs volt, akinek neve 1956 elôtt az egész
korszakot fémjelezte. Râkosi borzongâst keltô neve hozzâ-
égett ehhez az idôszakhoz, mint valami szôrnyû bélyeg, de
"râkosizmus"-rôl mégsem beszélhetiink, mert ennek a sza-
dista gnômnak sem volt egyénisége. "Sztâlin leghûségesebb
tanîtvânya" — zengték a hizelgôk az arcél nélkiili gyilkos-
rôl, akinek az erôszak, a terror és a megfélemlîtés volt az
ideolôgiâja. Csak utasîtâsok végrehajtâsâra lehetett hasznâl-
ni, s amikor gazdâi szâmâra terhessé vâlt, szemétre lôkték,
mint valami ôcska bûtordarabot, rossz cselédet.

Râkosi és Kâdâr nagyon sokban kûlônbôzik egymâstôl,
de fô ismertetôjeleik hasonlôk: mindkettô funkcionârius —
pârtalkalmazott — tîpus, aki csak pârtutasitâsok végrehaj
tâsâra alkalmas. Jelleme és egyénisége egyiknek sincs. Kâ-
dâi vonâsai még Râkosiénâl is elmosôdottabbak, jellegte-
lenebbek. Shawcross William 1974-ben megjelent kitûnô
kônyve (Crime and Compromis — Janos Kadar and the
Politics of Hungary since Révolution), amely mellett indoko-
latlan kozônnyel ment el az emigrâciô, noha angol nyelven
az 1956 utâni évekrôl kevés jobb leîrâs lâtott napvilâgot, ta-
lâlôbb Kâdâr-portré pedig egyetlen egy sem, — egy helyen



îgy jellemzi a magyar part elsô titkârât: "Szûrke ruha, szûrke
pulôver, szûrke arc alatt kicsi szûrke szemek, amelyekben
semmi csillogâs: mintha holtak lennének. És ôrôkôs zavart-
sâg tûkrôzôdik bennûk".

Talân még jellemzôbb az a "tudôsîtâs", amit Kâdâr 60.
szûletésnapjânak "bensôséges" megûnneplésérôl olvashatunk
a kôtetben. 1972 mâjusâban Kâdâr legkôzelebbi munkatâr-
sai bankettet adtak fônôkûknek ebbôl a nagy alkalombôl.
ShawcTOSs kôvetkezôképpen îr az ûnnepeltrôl: "Kâdâr jôl
szôrakozott a szûletésnapi banketten. A korânâl idôsebbnek
lâtszô férfi arca még talân soha nem hasonlîtott ennyire a
leeresztett futball-labdâhoz, bore sâpadtabb a megszokott-
nâl, bizonytalan a hangja és bizonytalanul âll a lâbân, de
nem az italtôl, hanem inkâbb a legutôbb elszenvedett szîv-
rohamrôl. Olcsô mûanyag keretû szemûvege ferdén az orrâra
tolva, rosszul szabott ôltônyében, ahogy a villâjâval babrâl,
sôher kereskedôsegédre vagy sikertelen ûgynôkre emiékeztet."
No, dehât ezek csak kûlsôségek — igaz: sokat elârulô kûlsô-
ségek —, amelyeknél fontosabbak a megnyilatkozâsok, Kâdâr
szavai. Ezek pedig befolyâsolhatô, hatârozatlan és kiegyen-
sûlyozatlan embert mutatnak, aki valahogy nem érzi jôl ma-
gât szerepében, amit nem râ szabtak, akâr a ruhât. A szô
hétkôznapi, emberi értelmében pedig egyâltalân nem mond-
hatô boldognak. Inkâbb meghasonlottnak.

Ez a gondolât — meglâtâs — Shawcross egész kônyvén
végighûzôdik, mint valami vôrôs vonal. A "Crime and
Compromise" lényegében a tôrvénytelen gyerekként szûletett
és hânyatott évek utân a pârt szârnyai alatt igazi oltalmat
lelt Czermanik-Barna-Kâdâr Jânos életérôl szôl. S az îrô nem
vâlaszthatott volna ehhez talâlôbb cimet, mint a "Bûn és
megalkuvâs"-t. Kâdâr egész élete bûnôk és megalkuvâsok
sorozata: bûnôké, amelyeket mâsok sugallatâra kôvetett el
és megalkuvâsoké, amelyekre a kényszer vitte râ. A kényszer,
amely természetébôl kôvetkezett: kônnyebb a problémâkat
elkenni, megkerûlni, mint szembenézni velûk. Kompromisz-
szumok révén sok nehéz helyzetet ât lehet vészelni. Nyilt,
egyenes szinvallâs nélkûl, hazûgsâggal, képmutatâssal, âru-
lâssal.

Amikor a fordulat éve utân, a Râkosi-terror csûcspont-
jân, arânylag fiatalon, 37 esztendôs korâban a pârt bizalmâ-
bôl belûgyminiszter lesz, irânyitja a Mindszenty-per nyomo-



zâsât, megkezdi a kitelepîtés elôkészîtését (melynek végrehaj-
tâsât késôbb taktikai okokbôl egy éwel elhalasztottâk), majd
kész segédkezet nyûjtani jô barâtja, Rajk Lâszlô kivégzésé-
hez és hitvâny "agent provokateur" môdjâra râbeszéli a bôr-
tônben, hogy — a part érdekében — vâllalja a bûnôket. De
hiâba igyekszik Râkosi kedvében jârni, az AVH ôt is lakat
alâ teszi, sok tucatnyi elvtârsâval egyiitt. Par év mûlva mâr
nemcsak harcostârsât, barâtjât és keresztkomâjât ârulja el,
hanem népét, az egész magyar népet is. Eldrulja a forradal-
mat, amelyet néhâny napja még felmagasztalt, még hûségé-
rôl biztosîtott. S alig mûlik el két rôvid év, minden fogadko-
zâsa ellenére eldrulja volt minisztertârsât, Nagy Imrét is; ûjabb
kompromisszumot kôt a kôrûlményekkel és tétleniil végig-
asszisztâlja a gyalâzatos pert, majd a kivégzést. És végiil 1968
augusztusâban elârulja az emberarcû szocializmusrôl âlmo-
dozô Dubceket négy nappai az invâziô elôtt — olvassuk
Shawcross kônyvében — Komâromban talâlkozott vele és
Gôllehet akkor mâr egészen biztosan ismerte az invâziô ter-
vét) rokonszenvérôl és tâmogatâsârôl biztosîtotta kollégâjât.
31-én pedig a Magyar Néphadsereg katonâi is ott masîroztak
a békés orszâgra tôrô invâziôs csapatok kôzt.

Az 1956-ot kôvetôen lassan megindult ûn. konszolidâ-
lôdâs utân a magyar nép és Kâdâr rendszere kôzt létrejôtt
az alapjaiban hazûgsâgra épûlô hamis kiegyezés, amely azt
jelenti — olvassuk a legûjabb otthoni szamizdat-kiadvâny
sorait —, hogy "az orszâg a tôkéletes passzivitâs âllapotâban
van, legfeljebb fél tôle, hogy helyzete rosszabbodhatik, de
el sem tudja képzelni, hogy ebbe neki is lehetne beleszôlâsa.
Tudomâsul vette, hogy az egészhez semmi kôze, s amihez
kôze lehet és kôze is van, az az ô személyes privât gyarapo-
dâsa." Vajda Mihdly Magyarorszâgrôl érkezett tanulmânya
megerôsiti azt, amit mâr annyiszor leirtunk:

A tdrsadalmi kompromisszum lényege, hogy Kdddr elnézt,
ha a magyar nép szorgalmdval és ûgyességével kicsit jobb,
emberibb életet teremt magdnak a sajdt portdjdn, de ennek
fejében a népnek le kellett mondania arrôl a jogdrôl, hogy
beleszôlhasson sajdt jôvôjének, orszdga sorsdnak intézésébe.



Sasvdri Lâszlô dr. (Lausanne, Svâjc):

MI AZ OKA

A MAGYARSÂGTUDAT DÔBBENETES CSÔKKENÉSÉNEK
AZ UTOLSÔ NÉHÂNY ÉVTIZEDBEN?

Gyallay-Papp dr. mondta itt két évvel ezelôtt: "Egy
ankét bevezetô elôadâsânak feladata a gondolatébresztés,
vita indîtâsa, kérdések, alternatîvâk felvetése, amikre a vâ-
laszt a szakértôknek kell megadniuk". Szerény âllâspontom
az ôvével tôkéletesen megegyezik. Elôadâsomat tehât vita-
inditônak, kiindulô alapnak tekintem.

Nem maradhatunk a nemzetpusztulâs folyamatânak
pusztân néma szemlélôi, hanem cselekednûnk kell. Talân
még nem késô. Bar az elmûlt idôszakban tôbbszôr elfogott
a kishitûség, a reménytelenség, nem tudom, lesz-e lehetôsé-
giink az elmûlt 30-40 év bûneit jôvâtenni, mulasztâsait pô-
tolni, hibâit kijavîtani, nem lépett-e mâr fôlôttûnk ât a kô-
nyôrtelen idômûlâs, s mindaz a negatîvum, ami ezzel egyiitt
jâr. Az emigrâciônak minden tôle telhetôt meg kell tennie
a folyamat megâllîtâsa, a nemzeti erôk regenerâlâsa érde-
kében, mert a kétségtelenûl szûk korlâtok kôzôtt csak az
emigrâciônak van erre potenciâlis lehetôsége.

A felvetett problémakomplexumban az okok, illetve a
vâlaszok természetesen mâsok Csonka-Magyarorszâgon, az
elszakîtott teruleteken és a Nyugatra kerûlt magyarsâg, az
emigrâciô soraiban.

Mielôtt râtérnék a hazai helyzet elemzésére, szûkséges-
nek tartom elmondani, hogy csak 1980. karâcsonyân hagy-
tam el az orszâgot, âtéltem és âtkînlôdtam a Râkosi-rend-
szer rémségeit, az 56-os forradalom rôvid diadalmas napja-
it, a megtorlâs szôrnyû éveit, s az ûn. liberalizâlôdâs kezdeti
folyamatât, mâsrészt az elmûlt 6 évben hozzâjutottam a sza-
bad vilâg sajtôtermékeihez, és személyes tapasztalatokat
gyûjtôttem szûkebb-tâgabb kôrnyezetemrôl, mérleget ké-
szithettem a zômében 56-ban kijôtt magyarok sorsânak, élet-
kôriilményeinek alakulâsârôl is.

a. Otthon, az elmûlt 400 év tragikus eseményei folytân



erôsen megfogyatkozott létszâmû magyarsâg 1945 utân ûjabb
sûlyos megprôbâltatâs elé kerult: az orosz megszâllâs és a
Râkosi-rendszer kegyetlen terrorja ûjabb vérâldozatokat kô-
vetelt, s mindezeken felûl jott a most mâr tôbb mint 40 éve
fennâllô rendszer ideolôgiâja, amely lényegileg az osztâly-
harc elméletén, az ateizmuson és az internacionalizmuson
alapszik. E 3 tényezô mérhetetlen pusztîtâst vitt végbe az
emberek lelkében. Évszâzados erkôlcsi értékeket romboltak
le, ôrôk ideâlokat prôbâltak megsemmisîteni.

A lényegében âllamvallâssâ tett ateizmus meghirdetése,
a hitoktatâs megszûntetése, a szabad vallâsgyakorlâs korlâ-
tozâsa, az egyhâzi vezetôk ûldôzése az egész târsadalom el-
len irânyult, de legfôbb célja az ifjûsâg eltântoritâsa, illetve
megnyerése volt.

Az internacionalizmus ideolôgiâjânak kôzvetlen kôvetkez-
ménye volt a minimâlis tôrténelemtanîtâs, nemzeti mûltunk
teljes megtagadâsa, a 19-es kommûn és a szovjet vezetôk
niértéktelen dicsôîtése, majd késôbb az egész tôrténelem
marxista alapon tôrténô magyarâzata.

E hârom tényezô sûlyosan mérgezô hatâsa 11 éven keresz-
ttil — sajnos —, nem mûlt el nyomtalanul, még akkor sem,
ha az 56-os forradalom rôvid idôre ennek ellenkezôjét lât-
szott is bizonyîtani. Akkor ûgy tûnt, hogy a kommunista
agymosâs, propaganda csôdôt mondott. A fokozatosan min-
denkire kiterjedô elnyomâs ugyanis ûjra megteremtette a
nemzeti egységet. De ez csak akkor vâlt volna âltalânossâ
és véglegessé, ha a forradalom gyôzôtt volna. Nem ez tôr-
tént, s ennek tovâbbi sûlyos kôvetkezményei lettek: az 56 utân
erôsen megcsappant tagsâgû part lassan-lassan ôsszeszedte
magât, sorai ûjra feltôltôdtek, a 3 ideolôgiai pillér vâltozat-
lanul megmaradt, sôt, ha kifmomultabb môdszerekkel, âr-
nyaltabban is, de tôretlen erôvel folytatta lélekrombolô
munkâjât. S ezt elôsegîtette: a mâsodik rendkiviil fontos,
talân dôntô tényezô: az az ôriâsi csalôdâs, ami a magyarsâ-
got 1956-ban érte, amikor a Nyugat a korâbbi erôteljes
biztatâs ellenére cserbenhagyta. Ez dôbbenetes visszhangot
vâltott ki; a megtorlâst kôvetô mérhetetlen fâjdalom mellett
a letôrtség, a kôzôny, a vâltoztathatatlanba valô beletôrôdés,
a fâsultsâg lett ûrrâ az otthon maradottak nagy részén. Én
erre vezetem vissza az alkoholizmusnak ezt kôvetô nagymérvû

elterjedését és az ôngyilkosok szâmânak âllandô emelkedését is.



s ugyanakkor az emberek jelentôs része, a felcsigâzott
remények szertefoszlâsa, a kônnyek letôrlése utân lassan-lassan
kezdte âtértékelni eddigi magatartâsât; a sok nyomorgâs utân
demi erôvel tort fel a jobb élet utâni vâgy. (Ekkor kezdtek
pl. a fiatal nôk nyugati férjeket keresni.) A csak egyszer élûnk,
akkor miért ne éljûnk jôl — kétségtelenûl vonzô életfilozô-
fîâja — magâval ragadta az emberek komoly hânyadât, s
aki csak tehette, kezdte hajszolni a pénzt. Divatba jôtt a mâ-
sodâllâs. Megkonnyîtette dolgukat a nem vitâsan tôbb terii-
letet érintô gazdasâgi liberalizâlôdâs, de hozzâjârultak az
ipari termelés zavarai, a tervezés sorozatos hibâi, a bûrokrâ-
cia ûtvesztôi, s a hiânycikkek légiôi. Mindezek nyomân ugyan-
is felûtôtte fejét egy addig lényegében véve ismeretlen (vagy
csak egész szûk kôrre korlâtozôdô) jelenség, a korrupciô, ami
behâlôzta az âllamigazgatâs és a gazdasâgi élet jelentôs részét.

Szomorûan jellemzi ezt az idôszakot a "kicsi vagy kocsi"
jelszô felbukkanâsa és villâmgyors elterjedése. S ha ehhez
még hozzâvesszûk az évtizedek ôta krônikus lakâshiânyt és
az azzal jârô kâros kôvetkezményeket, talân megtalâltuk a
szûletések kôzismert rohamos csôkkenésének, a szaporodâs
negatîvra fordulâsânak, s a milliônyi magzatelhajtâsnak ma-
gyarâzatât is, amik a nemzethalâl fenyegetô rémét vetîtik
elénk.

Mindez nagyon lehangolô.
De van otthon néhâny reményt keltô kis mécses, gyertya-

lâng is, mint az ifjûsâg 79-es lakitelki talâlkozôja, az ott meg-
fogalmazott sûlyos vâdak, néhâny îrô megnyilatkozâsa, a
szamizdat kiadvânyokban kôzzétett, eddig tabuként kezelt
témâk stb., amelyek azonban nem talâltak olyan széleskôrû
visszhangra, mint amilyenre szûkség lenne.

A szabad vilâgban megjelent kiadvânyok, ûjsâgok olva-
sâsa kôzben folyton azon tôrtem a fejem, hogyan lehetne az
itt megjelent vészkiâltâsokkal âthatolni a vasfûggônyôn,
hogyan lehetne kivûlrôl megkîsérelni az otthon maradt
magyarsâg lelki, szellemi, erkôlcsi felrâzâsât. Egy môdon;
a vasfûggôny ûn. fûggôleges âtkarolâsâval. Mit értek ezen?
Azt, hogy mivel sajtôtermékeket bejuttatni szinte lehetetlen, a
segitésre csak egyetlen rétegnek, az emigrâciô hazajârô részé-
nek van meg a lehetôsége. (Természetesen nem a kollabo-
rânsokra, a "hasznos idiôtâkra" gondolok, hanem a becsii-
letes, a magyarsâg jôvôjét szîvûgyuknek tekintô igaz magya-



rokra.) Ezért szûkségesnek tartanâm nyugati ûjsâgok felké-
rését, hogy tegyék be dîjmentesen — tôbb alkalommal — a
kôvetkezô felhîvâst: "Hazajârô magyarok! Legyetek a nemzet
megmentésének apostolai!"

Évente sok tîzezer honfitârsunk jâr haza rokonaihoz,
barâtaihoz. Ha fel tudjuk ébreszteni bennûk e fontos kûl-
detés irânt a lelkesedést, akkor ôk otthoni kôrnyezetiikben
sok-sok mustârmagot tudnak eliiltetni, s ez szîvôs, kitartô
munkâval talân sok ezer magyar csecsemô megszûletését
eredményezi. Remélem, hogy nem vagyok naiv vagy tûizottan
optimista, amikor ennek a feladatnak a vâllalâsâra kérem,
illetve kérjûk magyar testvéreinket. Tudom, hogy nem
kônnyû, amit kérûnk, de bizom abban, hogy a felhivâs ked-
vezô visszhangra talâl sok-sok honfitârsunk szivében, lelkében.

Az elszakJtott terûletek magyarsâgânak helyzete teljesen
eltérô mind a 4 kôrzetben (Felvidék, Erdély, Bâcska s az ûn.
Burgenland), egy kôzôs tényt azonban mind a négyben meg
lehet âllapîtani: Ami nekûnk, magyaroknak nem sikerùlt ezer
(vagy ha csak a tôrôkôk kiûzése utâni betelepitésekre gondo-
lok, 200 év) alatt, azt igyekeznek most 66 év ôta az utôdâlla-
mok megvalôsitani.

b. Kétségtelen, hogy a Felvidéken a magyarsâg az elmûlt
évtizedekben nagyon sûlyos megprôbâltatâsokon ment ât.
(Ennek megrâzô tôrténetét dolgozta most fel egy rôvid, de
magvas tanulmânyban Châszâr Ede.). De ezeken tûlmenôen
is lâtok tôbb aggasztô jelenséget.

1963 és 1980 kôzôtt szinte minden évben jârtam a Felvi
déken, annak legkûlônbôzôbb részein, îgy nagyon sok ma-
gyarral volt alkalmam beszélni. S mindjârt az elsô évben
mellbevâgô élményeket szereztem. Nyitrân, Pozsonyban, s
mâsfelé is, régi, tiszta magyar csalâdok idôs asszonyai, fér-
fiai kôzôlték velem: gyermekeiket nem tamtottâk magyarra,
"mert minek?" Annak semmi hasznât nem vennék, inkâbb
angolul, franciâul tanultak, mert abbôl legalâbb profitâl-
nak valamit. Hât ez az, amit azôta sem felejtettem el és ami-
nek nehéz magyarâzatât adni, hiszen nem az elnyomâsra
hivatkoztak. Az opportunizmus keritette a magyarsâg egyrészét
ennyire hatalmâba?

Az évek folyamân az is feltûnt, hogy ugyancsak az eladôk,
akiknél az elôzô évben még magyarul vâsâroltam, kijelentet-



ték, hogy nem tudnak magyarul. Ebben persze szerepet
jâtszhatott a félelem is, de ônmagâban véve nagyon szomorû,
hogy ôsi magyar vârosokban egyre ritkâbbâ vâlt a magyar
szô. Tovâbbi aggasztô tényezô a vegyeshâzassâgok szâmânak
âllandô nôvekedése s ezeken belûl a magyar fiatalemberek
meghunyâszkodâsa. Igen sok ilyen fiatallal talâlkoztam,
akiknek szlovâk feleségeik egyszerûen nem engedték, hogy
a megszûletett gyermekek magyarul tanuljanak, pedig ôk
maguk is jôl beszéltek magyarul. Mi tôrtént itt? (Mert az
kûlôn lapra tartozik, hogy a mesterségesen szitott magyar-
ellenes hangulat a szlovâkok kôzôtt a prâgai tavasz eltiprâsa
utân gyûlôletté fokozôdott, mivel nem tudjâk vagy nem akar-
jâk felfogni, hogy a bevonulô katonasâg magyar része sem
ônszântâbôl ment oda.)

A fentiek alapjân nem meglepô, hogy a hivatalos statisz-
tikâk tudatos ferdîtéseitôl fûggetlenûl, népszâmlâlâsrôl nép-
szâmlâlâsra valôban csôkken a magukat magyarnak vallôk
szâma. De miért?

G. S mi tôrtént Jugoszlâviâban, a Bâcskâban, ahol az
elnyomâs lényegesen kisebb, sokkal raffinâltabb môdszerek-
kel tôrténik, s ahol a legutolsô népszâmlâlâson kb. 50,000
magyar vallotta magât jugoszlâvnak, holott ilyen nép nincs
is? Mivel a véletlen folytân Lausanne-ban sok onnan szârmazô
magyar él, akik a Bâcskâba jârnak "haza", az ottani magyar-
sâg fokozatos lemorzsolôdâsârôl âllandôan friss hîreim van-
nak. A lényeg azonos azzal, amit a Felvidékkel kapcsolat-
ban mondtam: a nyelv ônkéntes elhagyâsa vagy a vegyeshâ
zassâgok kapcsân tôrténô elvesztése (egyébként itt a legma-
gasabb arânyû a keveredés, a hâzassâgok kb. 30%-a). S
mindez annâl megdôbbentôbb, mert tudjuk, hogy ugyanûgy,
mint a Felvidék egy része 1938-ban, 1941-ben mâr a Délvidék
is visszakerûlt az anyaorszâghoz, tehât a megszâllâsuk tôbb
évre megszakadt, az ottani magyarsâg ûjra bekerûlt a ma
gyar kultûrkôrbe, s igy môdja volt vagy lett volna nemzeti
ôntudatânak megerôsitésére. Sajnos, ennek az ellenkezôje
tôrtént, s ebben nem vitâsan nagy szerepe van a nagyon is
tudatosan eszkôzôlt és hosszû évek ôta tartô szerb betele-
pitéseknek.

d. Româniâban a legsûlyosabb és a legâttekinthetetle-
nebb a helyzet. Tény, hogy az erdélyi magyarok nemzeti



ôntudatât rendkîvul hâtrânyosan megrendîtette Kâdârnak
1958 elején tett 2 nyilatkozata arrôl, hogy Magyarorszâgnak
nincsenek terûleti kôvetelései Româniâval szemben. Sûlyosan
érintette a magyarsâgot az 56-os forradalom leverése utân
megindult ûldôzés is, amelynek sorân kb. 40,000 embert
hurcoltak el koncepciôs vâdak alapjân halâl-, illetve kény-
szermunka-tâborokba. Az elnyomâs, a terrer, a megfélem-
Iités ott a legerôsebb, s ennek megcâfolhatatlan bizonyîtékai
a roman part- s âllami szervek hatârozatai, utasîtâsai a ma-
gyarsâg felszâmolâsâra, az egyhâzak visszaszoritâsâra, a
papképzés elsorvasztâsâra (pedig éppen a papokra hârulna
a magyarsâgtudat megôrzésének nehéz munkâja). A magyar
iskolâkat szinte ôrdôgi rafinériâval szâmoltâk fel. Kimond-
tâk, hogy az iskolâk nyelvét a tanâr nyelve szabja meg. Ennek
nyomân a Székelyfôldôn az iskolâk szâzait zârtâk be, illetve
tették roman nyelvûvé. A levéltârak, kônyvtârak âllami tu-
lajdonba vételével 1973-ban a nemzeti kisebbségeket sajàt
kulturâlis ôrôkségiiktôl fosztottâk meg. S az 1971-ben ki-
dolgozott tervet, az asszimilâciô teljes megvalôsîtâsât, az 1984.
november 19/20-i XIII. kong. szentesitette âllamprogrammâ.

A csângôkat meglâtogatni tilos. Kolozsvârt, Marosvâsâr-
helyt és Sepsiszentgyôrgyôt zârt vârossâ nyilvânitottâk, ott
letelepedési engedélyt csak românok kapnak, s igy elérték,
hogy a 3 vâros szîntiszta magyar jellege elveszett, a lakossâg-
nak mâr csak 40 %-a magyar. A magyarsâg keserves kûzdelmet
folytat a fennmaradâsért, kûlônôsen a kb. 2-3 éve megkez-
dôdôtt titkosrendôri akciôk nyomân, s îgy a magyarsâg hely-
zete egyre riasztôbb. Sûlyosbitja a helyzetet a totâlis kiszolgâl-
tatottsâg és az elszigeteltség reménytelen âllapota. Sem az
anyaorszâg, sem a nemzetkôzi fôrumok nem nyûjtanak se-
gîtséget. Ezért ûjabban, sajnos, sokan s fôleg az értelmisé-
giek vâlasztjâk a lâtszôlag egyetlen kiutat, a menekûlést. Ha
ez a folyamat folytatôdik, az ottani magyarsâg elveszti szel-
lemi elitjét és ennek belâthatatlan kôvetkezményei lennének.

Ott is szaporodnak a vegyeshâzassâgok, s folytatôdik az
ôriâsi arânyû român betelepîtés. Mindezek kôvetkeztében a
kb. 100,000 km^ nagysâgû Erdélyben ijesztôen eltolôdtak
a népességi arânyok. Az 1966-os hivatalos român statisztika
szerint a 7 milliô lakos kôzûl 4.6 milliô român volt, s 1.6 milliô
magyar. A legfrisebb magyar adatok szerint kb. 10 milliô



ember él ott, s abbôl 7.5 milliô roman és 2.5 milliô a ma
gyar. Dôbbenetes!

Az erdélyi magyarsâg megmentése érdekében tolmâcso-
lom a svâjci magyar egyesûletek fontes ûzenetét, illetve ké-
rését nemcsak a Kongresszushoz, hanem minden Amerikâban
élô magyarhoz, hogy képviselôjénél, szenâtorânâl âllandôan
sûrgesse az amerikai kormâny révén a roman einyomâs meg-
szûntetését.

Az erdélyi magyarok vârjâk a Nyugatrôl érkezô levele-
ket vagy akâr csak képeslapokat, mert ezekbôl tudjâk meg,
hogy nincsenek egyedûl, hogy nem felejtették el ôket. Ez tart-
ja bennûk a lelket. Aki csak teheti, irjon és kûidjôn csoma-
gokat.

e. A legszomorûbb vâlaszt a burgenlandi magyarsâgrôl
kapjuk. Amint azt Juhdsz Ldszlô most kôzzétett rendkîvul
tômôr értekezésében megâllapîtja: ez a népcsoport szabad
fôldôn (!) Trianon ôta egyôtddére csôkkent. A lemorzsolôdâs
tehât 80%-os. Ijesztô szâm még akkor is, ha a tôrténelem
kegyetlen alakulâsa ezt sok tekintetben érthetôvé teszi is.

A Trianont kôvetô idôszakban a magyarsâg nemzeti
identitâsa nem vâltozott, de szâmât hosszû idôn ât tartô el-
vândorlâs csôkkentette. Ontudatâra a hitlerizmus mérte az elsô

csapâst, amikor azonnal bezârtâk az ôsszes magyar iskolât,
mâsrészt szégyen volt magyarnak lenni, mert a magyart
cigânynak tekintették. A mâsodik csapâst a sztâlini rend-
szer mérte râ. A hatârzâr létesîtésével ugyanis elzârtâk a
kulturâlis hâtorszâgtôl, aminek nyelvi kultûrâjâbôl évszâza-
dokon ât tâplâlkozott, biztositani tudta fennmaradâsât.

Az asszimilâciô a vegyeshâzassâgok révén egyre gyorsabb
lett. Oriszigeten példâul, ebben az ôsi magyar faluban az
utolsô 10 évben egyetlen tiszta magyar hâzassâgot sem ko tôt-
tek; a felek mindkét népcsoporthoz tartoztak.

Az elmûlt 50 évben tehât megtôrt a burgenlandi magyar
sâg nemzetiségi tudata. Szomorû bizonyîtéka ennek a 76-os
nemzetiségi felmérés, amikor titkos szavazâson kellett nyilat-
kozni az anyanyelvrôl, s a magyarok jelentôs %-a el se ment
a szavazdsra. A kudarcért a pedagôgusok szerint a szûlôk fe-
lelôsek kétszeresen is; az otthoni magyar beszéd elhanyago-
lâsâval s a magyar nyelvû iskolai oktatâsrôl valô lemondâs-
sal. Van még néhâny kis magyar sziget, de a tûlnyomô tôbb-



ség elveszett a magyarsâg szâmâra. Pedig ez nem tôrvény-
szerû

Juhâsz Ldszlô utal arra, hogy szâmos diaszpôrât ismerunk
(pl. ormény, zsidô stb.), amely még ûldôztetése ellenére is
évszâzadokon ât megôrizte nyelvét és kultûrâjât.

f. Az emigrâciô komoly hânyadânak magatartâsa az el-
mûlt 30 évben kûlônôsen lehangolô. Érdekes môdon ez gyak-
ran nem is az emigrânsok sajât személyét illetôen, hanem
gyermekeik vonatkozâsâban jelentkezik. Konkrét példâkat
fôieg svâjci vonatkozâsban tudnék felhozni, de a magyar
sajtô, a kiilônbôzô tanulmânyok és konferenciâk anyagâ-
nak ismeretében azt hiszem, hogy ezek meglehetôsen kis
hiba %-kal âltalânosîthatôk vilâgviszonylatban is. Nem sze-
mélyeket akarok kipellengérezni, csak a sok konkrét adat
alapjân âltalânos emberi magatartâsokat kîvânok ismertetni,
pedig talân az ôsszes adat, târsadalmi kôrûlmény stb. név
nélkûli feltârâsâval szeretném a vâlsâg igazi nagysâgât meg-
mutatni.

Az 1956-ban kijôtt kb. 200,000 magyar tûinyomô része
16-46 éves volt, kôztûk kb. 5,000 egyetemista. Sorsuk alaku-
lâsât részletesen elemzi Kovdcs Andor most megjelent âtfogô
tanulmânyâban. E szerint 2 csoportra oszthatôk: kivândor-
lôkra, akik véglegesen, meghatârozott céllal tâvoztak; és
fnenekûltekre, akiket a bârmikori visszatérés reménye éltetett.
Az utôbbiak életében, életfelfogâsâban az évek multâval
ôriâsi vâltozâs tôrtént, amikor râjôttek, hogy a hazatérésre
semmi kilâtâs sincs. Ez rendkivûl negativ eredményeket ho-
zott. A korâbban létrehozott egyesûletek feloszlottak, a saj-
tôorgânumok megszûntek, a magyarsâg érdekében kifejtett
értelmiségi munka leâllt, s minden târsadalmi rétegnél
nôvekedett a meghonosodâs érdekében tett lépésekre fordî-
tott idô és energia mennyisége. A politikai emigrânsok ki-
vândorlôkkâ vâltak. Ennek sorân sok disszonâns jelenséggel
talâlkozhatunk. Az utôbbiak annyira tôrekedtek a beillesz-
kedésre — szinte megalâzkodâsszerûen —, hogy sokan el-
franciâsitottâk, elangolositottâk stb. kereszt-, majd a veze-
téknevûket, gyermekeiket idegen keresztnevekre kereszteltet-
ték, igyekeznek eltitkolni magyar szârmazâsukat, zavarba
jônnek, ha nyilvânos helyen valaki magyarul ûdvôzli ôket;
gyerekeik elforditjâk fejuket, ha magyarral talâlkoznak, hogy



ne kelljen nekik magyarul kôszônni stb. A megmaradt egye-
sûletek tôbbségét a csekély s tûlnyomôrészt az idôsebb kor-
osztâlyra korlâtozôdô érdeklôdés, csokkenô akûv tagsâg, le-
morzsolôdâs, elenyészô befolyâs jellemzi. Nyugat-Eurôpâban
a 200,000 magyarnak széles skâlâjû, magyar nyelvû infor-
mâciôs és kulturâlis értékû sajtôtermékek âllanak rendel-
kezésre, de a kiadvânyokat csak kis értelmiségi réteg vâsâ-
rolja. "Maroknyi aktîv ember, napszâmos môdra, napszâm
nélkûl dolgozik a magyarsâgnak a magyar kultûrkôrben va-
lô megtartâsa érdekében" — mondja Kovdcs Andor —, de
az asszimilâciô évrôl évre sokat tâvolît el tôlûnk. Sôtét tehât

a kép, de a legsûlyosabb probléma a mâsodik nemzedék hely-
zete. (Csak a cserkészet pozidvum, de az is kis létszâmû.)

Az itt szûletett mâsodik, harmadik nemzedék magyar

nyelvtudâsa minimâlis vagy semmi. Mindszenty biboros utolsô
kôrlevelének felszôlitâsa tehât, amelyet — 1975. âprilis végén
— a vilâgon szétszôrt magyarokhoz intézett, nem talâlt vissz-
hangra: ''Ne haljon el nyelveteken a magyar szô!" S ezért a
felelôsség a kijôtt nemzedéket terheli. Hiszen itt, a befogadô
orszâgokban, a sziikségszerû nyelvtudâs tényén kîvûl semmi-
féle kényszer vagy hatôsâgi nyomâs ebben nem jâtszott sze-
repet. Râjuk nem érvényes ez az abszolût mértékként basz-
nâlt mondâs: "Nyelvében él a nemzet". (Kîsértetiesen kezd
hasonlîtani a helyzet a burgenlandiboz!) Dôbbenetes az a
kôzôny, ahogy az emberek nagy része ezt a kérdést a târsa-
dalom minden rétegében kezeli fenn és lenn egyarânt. 4-5
gyermekes csalâdok vannak szép szâmmal, de sokszor a gyer-
mekek kôzûl egy se tud magyarul, mert a szûlôk ezt nem tart-
jâk szûkségesnek. Otthon franciâul, németûl, angolul beszél-
nek, pedig a târsalgâsban nem egyenrangû partnerek, biszen
kôzismert, hogy a kijôttek jelentôs része a 30 év alatt sem
tanulta meg tôkéletesen a befogadô orszâg nyelvét. Am en-
nek ellenére pl. svâjcibbak akarnak lenni a svâjciaknâl, ame-
rikaiabbak az ameriaiaknâl.

A beolvadâs pedig, amint ezt az 1986. oktôber 19-én a
felsôôri nemzetiségi konferenciân egy osztrâk professzor mé-
lyen szântô elemzéssel megâllapîtotta; nem sziikségszerû.
Hivatkozott râ, mint elôtte mâr sokan mâsok is, hogy a két-
nyelvûség nem hâtrâny, sôt kifejezetten elôny, hogy az anya-
nyelvet idegen kôrnyezetben is meg lehet tartani, csak meg-



felelô hozzââllâs, akarat, identitâstudat kell hozzâ. De ép-
pen ezek azok a tényezôk, amelyeket hiânyolok ennél a nem-
zedéknél, s amelyeknek hiânyâban csak ellûnni lehet a népek
tengerében.

Nam tudom, nincs-e mâr tûl késô, az elmûlt évtizedek
folyamân elkôvetett hibâkat ki lehet-e még javîtani, meg le-
het-e âllîtani ezt a szomorû, a magyarsâg szempontjâbôl
végzetesnek tûnô folyamatot, a magyarsâg létszâmânak âl-
landô csôkkenését. Ha nem, akkor menthetetlenùl bekôvet-
kezik az, amit tavaly egy nyugad ûjsâgban olvastam: "Ha ez
îgy folytatôdik, az Illyés Gyula âltal megâllapîtott 15 milliô
magyarbôl rôvidesen 10 milliô vagy annal is kevesebb lesz".

Vitéz Németh Ernô (Ottawa, Kanada):

A CORVIN-KÔZBEN
(Megdicsôûltek balladâja)

Ôsszefolytak éjek, nappalok,
soraikban sok volt a halott,
s temettek, ha a harc megâllt.
Pâncéltôrô és fûttyôs akna
tûzet szôrt az iiszkôs falakra,
s nem félte senki a halâlt

a Corvin-kôzben.

A szîviik hôsi lâzban égett,
mely a halâllal szembenézett,
âlltak fûstôlgô romokon.
Gyermekek voltak egytôl-egyig,
a bâtorsâguk îgy vetekszik,
hiszen a lelkûk volt rokon

a Corvin-kôzben.

S mikor az ôszi éj leszâllott,
begomboltâk a kis kabâtot,
mâr gôzôlgôtt a lehelet,
piszkosak voltak portôl, vértôl,
tôrtek az otthoni kenyérbôl
s a szîviik âtmelegedett
a Corvin-kôzben.



Igy îrtâk a tôrténelembe
névtelenûl is neviiket be,
kiknek halni nem volt elég!
Elfolyt a sok ârtatlan vére,
s a halottak dermedt szemére

bomlt a csillagfiirtôs ég
a Corvin-kôzben.

Bujdosô Bâlint:

A KELO NAP FELE

Csendet dobolt az éj, s ôk mentek,
Kôrût sarkân a fâradt szentek,
mentek a kelô nap felé.
Kezûkben puska volt, mannlicher,
s tépett zâszlôkon nem volt cîmer,
csak a sziviikben, mely verte
mâzsâs harangnyelvekkel egyre:
— "Itt élned, halnod kelll" S reggelre,
mikor tûzet nyitott a tanksor,
s rengett a fôld pokolvihartôl, —
kelô napfényben mind holtan hevertek
Kôrût sarkân a fâradt szentek.

Ft. dr. vitéz Irânyt Ldszlô, Sch. P., puspok, a kûlfôldi katohkus magyarokfôpàsztora,
kôszônti a diszvacsora kôzônségét



DISZVACSORA, EREDMÉNYHIRDETÉS
MAGYAR BAL

Az immâr hagyomânyos dîszvacsora iinneplô kôzônségét
dr. Nddas Jdnos ûdvôzôlte. Az amerikai és a magyar nem-
zeti himnuszt Bodndr Margit énekmûvésznô vezette, zongo-
rân pedig Horvdth Ldszlô (Summit, NJ) zeneszerzô, zongora-
mûvész kîsérte. Ft. Vitéz Bdn, O.F.M. (Youngstown, OH)
plébânos felemelôen szép asztali âldâst mondott. Az îzletes
vacsora elfogyasztâsa utân ft. dr. vitéz Irdnyi Ldszlô, Castel
Mediano cîmzetes pûspôke, a kiilfôldi katolikus magyarok
fôpâsztora s az Arpâd Akadémia ôrôkôs disztagja kôszôntôtte
a XXVI. Magyar Talâlkozô dîszvacsorâjânak vendégeit.
Kûlônôsképpen azt a kûldetést hangsûlyozta, amelyet a szabad
vîldgon élô magyarsdg minden egyes tagja hivatott betôlteni.

Az ûnnepi ûdvôzlô beszédet Magas Istvân (Calgary, Alta.,
Kanada), a "Magyar Szabadsâgharcosok Vilâgszôvetségé"-
nek és a "Kanadai Magyarok Szôvetségé"-nek einôke mondta.

Magas Istvdn (Calgary, Alta., Kanada):

AZ EGYETLEN CÉLRAVEZETÔ ÛT

Ûgy érzem, mindannyiunk ôszinte meggyôzôdésének adok
kifejezést, amikor ezt a nagyszerû, hagyomânyos rendez-
vényt, a clevelandi Magyar Talâlkozôt, a szabad vilâg ma-
gyarsâgânak ùnnepi, rangos ôsszejôveteleként kôszôntôm.
Hiszen ûnnep és nagy megtiszteltetés szâmunkra, hogy mind
Amerika, mind a szabadfôldi magyarsâg egyhâzi és kôzéleti
méltôsâgaival egyûtt lehetûnk magyar érdekeket szolgâlô
munkânk zârô dîszvacsorâjân.

Kdszôntjûk tudôsainkat, kôszôntjûk îrôinkat, kôszôntjiik
kôltôinket, mûvészeinket, akik a szînvonalat biztositottâk;
kôszôntjûk egyesûleti képviseleteinket, politikai és târsadalmi
szakértôinket, akik tartalmat adtak a Magyar Talâlkozô sike-
rének.



Kôszôntjiik az ifjûsâgot, jôvônk reménységének hordozô-
jât és elismeréssel kôszôntjiik a rendezôséget, amelynek ôn-
zetlen, kôriiltekintô munkâja nélkiil nem lett volna lehetô-
ségiink arra, hogy immâr 26-szor ilyen kivâlô szintû vendég-
lâtâsban részesûljûnk.

Mint az egyik legtâvolabb esô helyrôl érkezett vendég,
a messzirôl jôttek nevében kûlôn kôszônetemet fejezem ki
mindazoknak a barâtainknak és bajtârsainknak, akik meleg
szeretettel fogadtak ismét és biztosîtottak bennûnket arrôl,
hogy a magyar barâtsâg âpolâsa és a magyar érdekek szolgâ-
lata céljâbôl a jôvôben is bizalommal jôhetûnk és lehetûnk
ismét egyiitt.

Talâlkozônknak megkûlônbôztetett jelentôséget kôlcsô-
nôz, hogy az eltiportsâgâban is gyôzedelmes nemzeti forra-
dalmunk és szabadsâgharcunk harmincadik évfordulôjânak
ûnneplésével fonôdik ôssze. Az oktôberi és novemberi napok
szabadvilâgi megnyilatkozâsai ôsszecsendûlnek az otthon
ismét emelkedô nemzetet formâlô ifjûsâg szabadsâgigény-
lésével, amely a magyar 1956 eszméinek ûjjâszûletésérôl kris-
tâlytisztân tanûskodik. A Csendes-ôceântôl Bécsig, a vasfûg-
gônyig olyan lélekbe markolô és jôvô szabadsâgunk kibon-
takozâsâra jelentôs megemlékezések keretében ûnnepelhet-
tûnk barâti és bajtârsi sorainkba âllt amerikai, kanadai és
eurôpai âllamférfiakkal, melyre egyetlen emigrâciô tôrté-
netében még nem volt példa.

A magam részérôl a Gondviselés ôriâsi ajândékaként
kônyvelem el, hogy ezen a harmincadik évfordulôn a nyugati
partoktôl, Los Angelestôl és Kanadâtôl egészen Bécsig eljut-
hattam és a mindenûtt megnyilatkozô csodâlatos, lélekbe
markolô eseményeknek tanûja lehettem.

Kiilônôsképpen meg szeretném emlîteni azt a csodât,

amely Bécsben, a vasfûggôny tôvében a Karl Kirchében tôr-
tént. A november 4-én bemutatott csodâlatos, felemelô,
hâlaadô szentmise, s a Mozart Requiem utân kétezres tômeg
vonult Bées hôsôk terére, ahol az ismeretlen katona sirja elôtt,
az ûnneplés keretén belûl — ahogy az egyik bécsi lap emlî-
tette —, a magyar himnusz megremegtette a Hofburg falait.

Ûzenetûnk szâlljon ezért Bées magryarsâgâhoz és mind-
azokhoz a magyarokhoz, akik a Csendes-ôceântôl egészen a
vasfiiggônyig ezeket a felemelô, nagyszerû emlékûnnepélye-
ket megszervezték. Ezek kôzûl a barâtok és bajtârsak kôzûl
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Magas Istvdn (Calgary, Alla., Kanada), a Magyar Szabadsdgharcosok
Vildgszôvetségének és a KanadaiMagyarok Szôvetségének elnoke,

ûnnepi beszédét mondja

k

Perk Ralph volt clevelandi polgdrmester a nemzetiségi mozgalom elnôkeként kôszônti
a dùzxiacsora kôzônségét. Tôlejobbra Vfgh Zsolt szertartdsmester és

dr. Nddas Jdnos elnôk



kôztûnk is tôbben jelen vannak, de ûdvôzletûnket és kôszô-
netûnket errôl a nagyszerû ûnnepélyrôl azoknak is szeretettel
kûldjûk, akik ma nem lehetnek itt.

A szabad vilâg vezetôinek ûgyunk mellett tôrtént kiâllâ-
sârôl az ûzenetek és nyilatkozatok egész sora tanûskodik.

A magyar nép és szabadsâgharca ôrôkre meghazudtolta
azt az âllîtâst, hogy a kommunizmus a népet képviseli. A
magyar forradalom megtanîtotta a vilâgot, hogy bâter népek
mindig akadnak, melyek hadat ûzennek az igazsâgtalansâg-
nak. îgy szôlnak Reagan elnôknek proklamâciôjâban a 30.
évfordulôn hozzânk intézett kiâltvânyânak szavai. De talân
ezeknél is fîgyelemreméltôbbak azok a szavai, amelyeket
november 18-ân — âltalânos politikai alapeszméit ismertetô —
egyik jelentôs beszédébe foglalt.

During these days of October and November, we are
commemorating the 30th anmversary of the heroic anticom-
munist Hungarian uprising, we experience the rejuvenation
of the spirit ofl956.

(Oktôbemek és novembernek ezekben a napjaiban a hôsi-
es kommunistaellenes magyar fôlkelés 30. évfordulôjât ûnne-
peljûk, 1956 szellemének megûjulâsât éljûk ât. )

Nekûnk, magyaroknak, ki kell ragadnunk Reagan elnôk
nek ezt a mondatât, mert érdekûnk, hogy azok mellé âlljunk,
akik az elnyomâs sôtétségében a szabadsâg vilâgîtô gyertya-
lângjât akarjâk fellobbantani.

Mi is csak azt kivânjuk, hogy âlljanak mellénk, 56-osok
mellé, mert mi, akik itt a szabad vilâgban 56-osok vagyunk,
a 30. évfordulô erkôlcsi és politikai sikerének fényében nem-
zeti ônâllôsâgunk és fûggetlenségiink helyreâllitâsât kôvetel-
jûk. Készek vagyunk a kôzép-eurôpai népek szabad âllam-
kôzôsségében élni, amely az egyetlen célravezetô ût. Ezt az
utat mutatjâk 1956 hôseinek és vértanûinak jeltelen sîrjai
is, amelyek felé mindenekelôtt szâll ez a mai tisztelgô ûze-
netûnk.

Dr.Bonutti Karl egyetemi tanâr a vâros polgârmesteré-
nek képviseletében ûdvôzôlte a dîszvacsora kôzônségét. Perk
Ralph volt clevelandi polgârmester pedig a nemzetiségi moz-
galom vezetôjeként kûlôn felszôlalâs keretében, angol nyel-
ven mutatott râ arra az eredményes munkâra, amelyet a
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A diszvacsora fôasztaldnâl balrôl jobbra: Perk Ralph, Cleveland volt polgdrmestere,
a nemzetiségi mozgalom elnôke, dr. Hoyos Jdnos grôf, a Cserkêsz Szôvetség nagy-
tandcsdnak elnôke, dr. Kaveggia Ldszlô egyetemi tandr, az Arpdd Akadémia orvos-

tudomdnyi osztdlydnak elnôke és Pdsztor Ldszlô, az AMOSz ûgyvezetô elnôke



clevelandi Magyar Târsasâg s annak évente megrendezett
és az egész szabad vilâgra szôlô Magyar Talâlkozôja, kôzmû-
velôdési Kongresszusa dr. Nddas Jânos einôk vezetésével év-
tizedek ôta végez.

A dîszvacsora szertartâsmesteri tisztét Vigh Zsolt (Wood-
bridge, NJ), az Amerikai Magyarok Orszâgos Szôvetségének
igazgatôsâgi elnoke tôltôtte be. Felkérésére kerûlt sor az

A d&zvacsorafôasztaldndl balrâljobbra: Stirling Cyôrgy, a Szabad Magyar Ûjsdgtrô
Szôvetség elnoke, Tdrczy Kovdcs Erzsébet énekmûvész, Lux Andrds, az Arpdd

Akadémia zeneesztétikai osztdlydnak elnoke és

Gyimesy Kdsds Emô, a MagyarKépzômûvészek Vildgszôvetségének elnoke

m
A d&zvacsorafôasztaldndl balrôljobbra: Andahdzy Géza, az MHBK clevelandifô-

csoportjdnak vezetôje, vitéz Serényi Istvdn, a vildghirû tdvgyaloglô, dr. Pulvdri Kdroly
egyetemi tandr, az Arpdd Akadémia tdrselnôke és Walter Istvdn kanadaifôbtrô.



Ârpâd-érmek ùnnepélyes âtadâsâra, majd a XXV. tudomâ-
nyos, irodalmi és mûvészeti Ârpâd-pâlyâzatok eredményé-
nek kihirdetésére.

A mâr korâbban odaîtélt Ârpâd-érmeket
A belovszky Eliz (y^orthington, OH)
Haralyi Fejér Pdl (Bloomfîeld Hills, MI)
Lux Andrds (Westlake, OH) és
Tdrczy Kovdcs Erzsébet (San Francisco, CA)

részére dr. Nddas Jdnos, mint az Âllandô Titkârsâg vezetôje,
adta ât.

\ V

Az Arpdd-érem hdTom nyertese balrôljobbra: Haralyi Fejér Pdl, Abelovszky Eliz és
Tdrczy Kovdcs Erzsébet. Tôlûkjobbra dr. Nddas Jdnos, az Arpdd Akadêmia elnôke dll

Elôtte Vfgh Zsolt, balrôldr. Somogyi Ferenc ûl.

Az Ârpâd-pâlyâzat eredményét dr. Somogyi Ferenc, a
blrâlô bizottsâg elnôke, hirdette ki. E szerint a XXVI. Magyar
Kongresszus

ARANY Arpâd-éremmel tûntette ki:
Buza Gyôrgyné Ormai Ildikô (Bay Village, OH) zenei

mûvét, amelyet Berzsenyi Daniel "Fohdszkodds" cîmû kôl-
teményére szerzett;
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AzaranyÂrpdd-éTemmel kitûntetettek ûdvôzlése. Balrôljobbra dll Haralyi Fejér Pdl,
Abelovszky Elfz, dr. Somogyi Ferenc, a btrdlô bizottsdg elnôke, dr. Nddas Jdnos, az

Ârpdd Akadémia elnôke, Tdrczy Kovdcs Erzsébet és Lux Andrds.
Elôttûk ûl balrôljobbra: Vigh Zsolt és Magas Istvdn

Horvâth Ldszlô (Summit, NJ) "Flôridn Tibor emlékére
szerzett zenei mûvét;

Németh Gyula (Yonkers, NY) "Elômunkâlatok egy szkita-
magyar szôtârfelé" cîmû tanulmânyât;

Oltvânyi Ilona (North Curl, Ausztrâlia) "Széchenyï és
Crescence" cîmû regényét, illetôleg dr. Kelp Anna mûvé-
nek âtdolgozâsât;

EZÛST Ârpâd-éremmel tûntette ki:
Fûlôp Miklôs (South Pasadena, CA) "Istvdn, a kôzlegény"

cîmû kisregényét;
Panajoth Zoltdnné Ldszlô Mdrta (Cleveland, OH) "13

vers" cîmû gyûjteményét;

BRONZ Arpâd-éremmel jutalmazta:
Felszeghy Istvdn (Los Angeles, CA) "1936-1986" cîmû

plakât- tervezetét ;
Inczédy Kdlmdn (Sommerset, NJ) "A bûcsû" cîmû kôl-

tôi elbeszélését.



Balrôljobbra: dr. BonuttiKarlné, dr. BonultiKarl,
dr. Somogyi Ferenc, dr. Nddas Jdnosés Vi'ghZsolt

(Somogyi F. Lélfelvétele)

Az eredmény kihirdetése utân Vigh Zsolt szertartâsmes-
ter egyenként bemutatta a diszvacsora fôasztalânâl helyet
foglalô vendégeket, majd Varga Sdndor, a Magyar Târsasâg
fôtitkâra, engedélyt adott a hagyomânyos Magyar Bal meg-
nyitâsâra.

A két ifjûsâgi bâlelnôk, Lind Sonya és Lux Artûr kûlôn-
kûlôn ûdvôzôlte a Magyar Bâl kôzônségét, majd egyen-
ként bemutatta az elsô bâiozô hôlgyeket és tâncosaikat, akik
a kôvetkezôk voltak:

Bereczky Edit — Kestren Dale
Bicôk Borbdla (Chicago, IL) — Kôrôssy Jdnos
Bill Krisztina — (Chicago, IL) — Gatto Gergô
Dolesch Mdria— Vass Albert

Fekete Krisztina — Hill Keith

Kûr Mdrta (Warren, OH) — Schrader Phîlip (Grosse Pointe)
Mogyordy Eisa — Kirdly Kdroly
Moore Andréa — SzentkirdlyiEndre
OzsvdthJudit — Bondor Istvdn
Pekô Erika — Tôrôk Mihdly

A mâsodbâlozô nyitô pdrok kôzt a kôvetkezôk szerepeltek:
Ament Angela — TdborosiJdnos {PomY>eï, NY)
Bôka Sandy (Greensboro, NC) — Keresztesy Mdrk
Debreczeni Sonya — Kimnach Gergely



Kovâcs Zsuzsa —Jôkay Kdroly (Chicago, IL)
TdborosiEva (Pompei, NY — Bôka Bernard (Greensboro,NC)
Teller Kati — Mogyordy Péter

A tânczenét Hegedeôs Kdlmdn kitûnô zenekara szolgâl-
tatta. A bâl kôzônsége vidâm bangulatban tâncolt, szôrako-
zott bajnali 3 ôrâig.

Nyitô pdrok a Magyar Bâton

1

A magyar Bal elsô bdlozôinak bevonuldsa
Balrôl ûlFlôriân Tibomé és vitéz Serényï Istvdnné, jobbrôl dr. vitéz OrmayJôzsefné



beszAmol ô és zAr ônyila tkoza t

NddasJdnos dr. :
BESZAMOLO

1.

Udvôzlések

A XXVI. Magyar Kongresszus alkalmâval — az elôzô
évekhez hasonlôan — a vilâg minden tâjârôl szâmos tâvira-
tot vagy ûdvôzlô levelet kaptunk. Elsô helyen kell megemli-
tenûnk Reagan Ronaldot, az Egyesiilt Âllamok elnôkét és
dr. Habsburg Otto kir. herceget. Mindketten meleg ûdvôz-
leteiket kûldték azoknak, akik a Magyar Kongresszuson részt
vettek. Az utôbbi szerint azok, akik tanâcskozâsainkra eljôt-
tek, "a magyarsâg érdekében nagy és fontos feladatot vâllal-
tak és ezzel minden honfîtârsuk kôszônetét érdemelték ki!"

Kûlôn ki kell még emelnûnk Cleveland vâros polgârmes-
terének, Voinovich V. George-nak személy szerint hozzâm
intézett serait, amelyekben bûszkének vallja magât, hogy
Amerika legnagyobb magyar kozosségének vârosâban lehet
polgârmester.

Yves de Darûvdr, a magyar szârmazâsû francia diplomata
nemcsak szivélyes ûdvôzletét kûldte el, hanem az 1956-os
magyar szabadsâgharc 30. évfordulôjâra szânt ûzenetét is,
amelyet a "Harminc év tâvlatâbôl" cimû fejezetben kôzliink.

A hôsi emlékmû

Mâjus 31-én részt vettiink azon a bajtârsi vilâgtalâlkozôn,
amelyet a Magyar Harcosok Bajtârsi Kozosségének clevelandi
fôcsoportja a hôsi emlékmû felavatâsâval kapcsolatban ren-
dezett. A dîszvacsora ûnnepi megnyitôjât dr. Somogyi Ferenc,
az Arpâd Akadémia fôtitkâra mondta. Szavait angolul
Somogyi F. Lél, az Ârpâd Akadémia tagja tolmâcsolta. A
dîszvacsorât — felkérés alapjân — a Magyar Târsasâg elnôke,
dr. Nddas Jdnos ûnnepi zârôbeszéddel fejezte be. Jûnius 1-én
a hôsi emlékmû felavatâsân is részt vettûnk s a North

Olmsted-i "Sunset Mémorial Park" temetôjének magyar rész-
legében Hollôsy Gyuri (Lindsborg, KS) egyetemi tanâr,
szobrâszmûvész kivâlô alkotâsâra koszorût helyeztûnk. A fel-
merûlt kôltségeket a clevelandi magyar târsadalom ônzetlen



A magyar hôsok emlékmûve Cleveland kôzelében a Sunset Mémorial temetôben,
North Olmsted hatârâban. A mû alkotôja Hollôsy Gyuri szobrâszmûvész,

Az emlékmûvôn Idthatô turuiTnaddr

{Grisantiné Somogyi îldikô rajza.)

âldozatkészsége biztositotta, amelybôl a Magyar Târsasâg
is kivette részét. A hôsi emlékmû felâllitâsânak kezdeménye-
zôje Dobolyi Arpdd volt.



A szabad vitdgon legelsâ magyar hôst emlékmûaz ausztrâliai Melbourne vdrosâban.

1968 ban emelték. A turulmadarat Valler Kdrolynészobrdszmûvész alkotta,
a mdrvdnyoszlopot Dévényi Ferenc épilészmémôk tervezte

Bartôk-szobor Washingtonban
Kûr Csaba szobrâszmûvész, az Arpâd Akadémia tehet-

séges tagja, mâr korâbban elkészîtette a vilâghîrû magyar
zeneszerzô, Bartôk Béla mellszobrât, amelyet a washingtoni
Kennedy Centernek adomânyozott. A nagy méretû bronz



szobrot, amely gyônyôrû granit talapzatra kerûlt (az adomâ-
nyozô Arpâd Akadémia nevének feltûntetésével), oktôber
24-én leplezték le, majd Istomin Eugin asszonynak, a "Friends
of the Kennedy Center" elnôkének adtâk ât és a diszes "Green
Room"-ban helyezték el. Mint a Magyar Târsasâg elnôke,
rôvid angol beszéd keretében méltattam Bartôk Béla zene-
mûvészeti jelentôségét, ismertettem sikereit s ûjîtâsainak
eredményességét. Hangsûlyoztam, hogy az utôbbiak vilâgvi-
szonylatban is kiemeikedô értékûek s az amerikai és magyar
zenemûvészeti kapcsolatok szempontjâbôl is rendkivul figye-
lemre méltôk.

A szobor âtadâsânak ûnnepségén hârom kaliforniai mû-
vész, Neszlényi Judit zeneszerzô, zongoramûvész, Tdrczy
Kovdcs Erzsébet énekmûvész és Czôvek Istvdn operaénekes
a helyben lakô D'Andrey Gabriella operaénekessel egyûtt
felejthetetleniil szép Bartôk-mûsort rendezett, amely a meg-
jelentek osztatlan tetszését vâltotta ki. A népes âtadô kûl-

A washingtoni Kennedy Center ^Green Room'-jdhan elhelyezett Bartôk-szobor
hivatalos dtaddsdn balrôljobbra: Czôvek Istvdn, Czôvek Istvdnné, Istemin Eugin,

dr. Nddas Jdnos, D'Andrey Gabriella és Koszorûs- Varsa F. Gabriella.
A szobor Kûr Csaba alkotdsa

{Stirling Gyôrgyfelvétele)



dôttségben a képzômûvészeket Koszorûs-Varsa F. Gabriella
festômûvész, a kôzirôkat pedig Stirling Gyôrgy, a "Fûgget-
len Magyar Hîradô" fôszerkesztôje s a "Szabad Magyar Ûj-
sâgîrôk Egyesûleté"-nek elnôke képviselte. A szereplôk és
megjelentek valamennyien az Ârpâd Akadémia tagjai.

A szoborâtadâsi ûnnepség utân a jelenlevôk szâmâra a
Kennedy Center tetôteraszânak elegâns éttermében kûlôn
fogadâst rendeztem.

AMOSz-ûnnepség — A Makk-csaldd képkidllitdsa

Az 1956-os magyar szabadsâgharc harmincadik évfordu-
lôja alkalmâbôl az AMOSz nagyszabâsû emlékiinnepélyt
rendezett, amelynek szinhelye Washingtonban az elôkelô
"National Press Club" helyiségeiben volt, ahol a MaAA-csalâd
arany Ârpâd-éremmel kitùntetett hârom tagjânak (Évânak,
Imrének és ifj. Imrének) a szabadsâgharc emiékére készi-
tett nyolc hatalmas méretû festményét leplezték le fényes
kûlsôségek kôzôtt, a washingtoni amerikai politikai élet kép-
viselôi és a magyar kôzéleti vezetôk elôtt. A festményeken a
mûvészek az ezeréves magyar tôrténelem egy-egy jelenetét
brôkitették meg. A kiâllîtâson részt vevô mûvészek kôzôtt
drômmel lâttuk D'Andrey Gabriella és Koszorus-Varsa F.
Gabriella festômûvészek nagyszabâsû tôrténeti târgyû fest-
ményeit és Kolozsy Sdndor szobrâszmûvész alkotâsait is.
(Mindhârman ugyancsak az Ârpâd Akadémia arany Arpâd-
éremmel kitùntetett tagjai).

A kiâllîtâs megnyitâsât és a kiâllîtott mûvészi alkotâsok
leleplezését magas szmvonalû mûvészi hangverseny kôvette,
amelyen D'Andrey Gabriella, Czôvek Istvdn, Neszlényi Judit,
Tdrczy Kovdcs Erzsébet és mâsok léptek fel.

A hangverseny utân a megjelenteket a rendezôség foga-
dâson lâtta vendégul.

Az érdemes Makk-csalâd festményei késôbb a Capitol
"Rotunda"-jâban kerûltek kiâllîtâsra, ahol azok még tovâbbi
egy hônapon keresztûl arattak nagy sikert.
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Kônyv a Felvidékrôl

Kostya Sdndor "Ôsi fôldûnk, a Felvidék" dmû kônyvé-
nek, tôrténeti tanulmânyânak kiadâsâval (352 oldalon, 121
képpel és 16 térképpel) a clevelandi Magyar Târsasâg a ma
gyar nemzeti emigrâciô régi mulasztâsât igyekszik jôvâtenni.
Amîg ugyanis Erdélyrôl, az erdélyi magyarsâg fennmaradâ-
sânak ezernyi kérdésérôl naprôl napra jelennek meg szak-
munkâk, cikkek és tudôsîtâsok, addig az eiszakitott magyar
Felvidékrôl s a felvidéki magyarsâg fennmaradâsânak életbe
vâgôan fontos kérdéseirôl alig kapunk tâjékoztatâst, holott a
ritkasâgszâmba menô szakmûvek és cikkek, fôleg pedig a
személyes élmények és tapasztalatok azt igazoljâk, hogy a
felvidéki magyarsâg helyzete éppen olyan kétségbeejtô, mint
az erdélyié. Kostya Sândor kônyve is ezt bizonyîtja. A szlovâk
nép eredetérôl szôlô rôvid bevezetés utân a felvidéki kérdés

elôzményeit târja fel elôttûnk, aztân a Felvidék elvesztésé-
nek hiteles és részletes tôrténetérôl nyûjt szakszerû tâjékoz
tatâst, majd a magyarsâg kisebbségi sorsânak megdôbbentô
adatait sorolja fel, végiil azt bizonyîtja be, hogy a felvidéki
tâjak ezer éven ât a magyar tôrténeti események szinhelyei
voltak.

A szerzô komoly, hézagpôtlô munkât végzett. Mûvét a
XXV. Magyar Kongresszus méltân tûntette ki arany Arpâd-
éremmel. A kiadâs kôltségeit a Magyar Târsasâg vâllalta,
hogy a felvidéki szârmazâsû tanâr és kitûnô szakîrô târgyi-
lagos megâllapîtâsai mielôbb kôzkincsekké vâlhassanak. A
niû kônyvkereskedelmi forgalomba nem keriil, de aki a
Magyar Târsasâg clmén (1450 Grâce Avenue, Cleveland,
OH 44107, USA) példânyonként 15 $-ért és 1.50 $ szâllîtâsi
kôltség bekûldésével megrendeli, annak lehetôségéhez is
hozzâjârul, hogy a mû angol nyelven is kiadhatô lesz.

Budavdr visszavétele

1986 szeptember 2-ân emlékeztûnk Budavâr tôrôk uralom
alôl valô felszabadîtâsânak 300. évfordulôjârôl. Ebbôl az
alkalombôl jelent meg Rada Tibor tanulmânya "Buda
tôrôkkori ostromai" cîmmel 32 oldalon és 30 âbrâval.



Magyar kôltô angolul

A kiâllîtâsok megnyitâsakor mâr az ott megjelent kôzôn-
ségnek bemutattam Moser Péter kôltôt, akit 1986 augnsztus
31-én a "World of Poetry" mâsodik évi kôltészeti konvenciô-
jân, a floridai Orlando vârosâban "Golden Poet Award"-d^\
tûntetett ki. A csatolt felvételen Campbell John târsasâgâ-
ban lâthatô, aki shakespeari szerep jelmezében nyûjtja ât
Moser Péternek, mint angol kôltônek a megérdemelt kitun-
tetést.

Moser B. Péter {balrôl) àtveszi az iQsi^ a /j a ^ a ... ^ ut r .-i'̂ ^<56. évi Golden Poet Award -ot CampbellJohntol,
ofPoetry" szerkesztôjétôl

A honfoglalds 1100. évfordulôjdra

Ember Sdndor, az 1935-ben és 1939-ben ôsszehîvott ma
gyar orszâggyûlés képviselôhâzânak volt tagja, mâr 1978-
ban kûlôn javaslatot tett a magyar honfoglalâs és âllamala-
pltâs 1100. évfordulôjânak elôkészltésére (A XVIII. MTk.,



140-141. oldal). A javaslat végrehajtâsâra vonatkozô kezde-
ményezô munkâlatok elvégzésével az 1978 november 26.
napjân kiadott zdrônyilatkozat 8. pontja az âllandô titkâr-
sâgot bîzta meg (A XVIII. MTk., 146. oldal). 1979-ben a
XIX. Magyar Talâlkozô Ember Sândor javaslatâval kap-
csolatban "az ûnnepség megrendezésének môdozataira" ja-
vaslatokat kért (A XIX. MTk., 165. oldal).

A magyar honfoglalâs és ônâllô âllamalapîtâs 1100. év-
fordulôja még mindig messze van tôlûnk, mert csak 1996-ban
kôvetkezik be, azt kôzûlûnk mâr kevesen érik meg, mégsem
art, ha magyarsâgunk vezetôi a szabad vilâgban mindenûtt
elôkészûlnek ennek a nagy tôrténelmi évfordulônak illô meg-
ûnneplésére.

Elgondolâsainkat a XXVII. Magyar Talâlkozô/Kong-
resszus elé szeretnénk terjeszteni, hogy a fiatalabb magyar
nemzedékek figyelmét idejében felhîvjuk a szûkséges elôké-
szûletek haladéktalan megtételére. A nevezetes évfordulô
ûnnepségeivel ugyanis nemcsak ôseink hazâjânak fényes tôr-
téneti mûltjârôl kell a szabad vilâg minden részén tanûsâgot
tennûnk, hanem arrôl is hatârozottan meg kell gyôznûnk
az egész vilâgot, hogy a jôvô reménysége, a magyar âllam
ônâllôsulâsânak hite is elevenen él bennûnk.

^ 'îJ. CSEH-MORV/iORSr^!^n\^^ "-'tl

.'̂ .11.1^1

1896

^POTSony

IffiWvZ

C / ( o 4
/ / Ko(o,s.ûr

/J gW 0 R S z'Â.G

\ Szobad/ro ^ Bro

pTTrfïi'-
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Magyarorszdg a millennium idején.



ZARONYILATKOZAT

Az 1986. november 28-ân, 29-én és 30-ân Cleveland

vârosâban megrendezett XXVI. Magyar Talâlkozô (Kong-
resszus) kûlônôsképpen két kérdéssel foglalkozott: elsôsorban
a két vilâghâborût befejezô, igazsâgtalan békekôtések felûl-
vizsgâlatânak lehetôségeit vizsgâlta, mâsodsorban pedig azt
kutatta, hogy a szabad vilâgon szétszôrôdott magyarsâg utô-
dainak elkallôdâsât hogyan lehetne megakadâlyozni.

1. A szabad fôldôn élô magyarsâgnak mindent el kell
kôvetnie, hogy a sorozatos tévedéseken alapulô terûleti el-
rendezés békés ûton tôrténô megvâltoztatâsa érdekében
haladéktalanul intézkedések tôrténjenek.

2. Szorgalmazni kell a helyesen értelmezett jaltai meg-
âllapodâs hatârozatainak mielôbbi végnrehajtâsât.

3. A vasfûggôny mogé kényszeritett orszâgokat sûrgôsen
fel kell szabadîtani a szovjet gyarmati megszâllâs alôl.

4. Az ûj terûleti elrendezés folyamân a Magyar Kong-
resszus meggyôzôdése szerint csak az igazsâg és Magyaror-
szâg geopolitikai helyzete vehetô figyelembe.

5. A békés terûletrendezéssel a Magyarorszâghoz vissza-
térô nemzetiségeket minden magyarorszâgi kormânyzatnak
testvéri szeretettel kell fogadnia és mindazokban a kedvez-
ményekben részesîtenie kell, amelyeket elôzô hazâjuk a ma
gyarsâgnak biztositott s amelyekben ezeken tûlmenôen az
ezeréves magyar alkotmâny szellemében az âllamalkotô nép-
hez hasonlôan részeslthetôk.

6. A Magyar Kongresszus kûlônôsképpen hangsûlyozta,
hogy a magyarsâg mindenkor Nyugat-Eurôpâhoz tartozô-
nak tekintette magât, a mûltban sûlyos vérveszteséggel igen
jelentôs âldozatokat is hozott érte, a jôvôben pedig ugyan-
csak Nyuga-Eurôpa szerves része ôhajt maradni.

7. A kérdés folytatôlagos tanulmânyozâsa céljâbôl a
Magyar Kongresszus âllandô bizottsâgot kûld ki, a politi-
kusokat és mâs szakértôket pedig arra kéri, hogy a magyar
emigrâciô egységes âllâspontjânak kialakitâsa érdekében mi-
elôbb csatlakozzanak ennek munkâjâhoz. Elgondolâsaikat
kôzôljék a clevelandi Magyar Târsasâggal, illetôleg az Âllandô
Titkârsâggal.



8. A XXVI. Magyar Kongresszus véleménye szerint ar-
ra kell tôrekedni, hogy a kûlfôldôn élô ûjabb magyar nem-
zedékek ôseik nyelvét megtanuljâk, tôrténelmét megismer-
jék, beolvadâsuk pedig a befogadô orszâg nyelvkôzôsségébe
a lehetôség legvégsôbb hatârâig kitolôdjék.

9. Az emigrâciô egyik legfôbb feladata, hogy magyar
egyhâzakat létesitsen, magyar iskolâkat szervezzen, magyar
cserkészcsapatokat és ifjûsâgi sportegyesûleteket alapîtson
és tartson fenn, a meglevôket pedig tâmogassa.

10. A XXVI. Magyar Kongresszus elsô lépésként felkérte
a clevelandi Magyar Târsasâgot, hogy Észak-Amerikâban
végezzen felmérést arra vonatkozôan, mennyi az iskolakôte-
les korban levô magyar szârmazâsû gyermekek szâma és hâny
olyan iskola, szervezet mûkôdik, amely magyar nyelvokta-
tâssal és neveléssel foglalkozik; a felméréssel egyidejûleg in-
dîtson mozgalmat, hogy magyar ifjûsâgi kongresszusokon a
magyar jôvô kérdéseit magyar nyelven târgyaljâk.

A két fô kérdésen kîvul a XXVI. Magyar Kongresszus
még sok mas fontos kérdéssel is behatôan foglalkozott, kû-
lônôsen a pârhuzamosan ûlésezô magyar szervezetek megbe-
szélésein és elôadâssorozatain vetettek fel érdekes és tanul-
sâgos gondolatokat. A XXVI. Magryar Kongresszusrôl meg-
âllapithatô, hogy kitûnôen sikerult.

A rendezôség hâlâs kôszônetet mond a Magyar Kong
resszus minden kôzremûkôdôjének, megjelent tagjânak, tâ-
mogatôjânak, fôként pedig azoknak, akik mâs vilâgrészek-
bôl vagy tâvolabb esô orszâgokbôl, âllamokbôl, vârosokbôl
jôttek el s îgy komoly anyagi âldozatot is vâllaltak. Kûlôn
kôszônetet mond a hîrkôzlô szervek vezetôinek és munkatâr-
sainak, akik magyarsâgunk életbe vâgôan fontos érdekeit
ezûttal is megértô môdon, ônzetlenûl tâmogattâk.

Kelt az ohiôi Cleveland vârosâban, az Ûr 1986. évének
december20. napjân.

dr. Nâdasjânos,

a Magyar Kongresszus
Rendezô Bizottsâgânak elnôke

1450 Grâce Avenue,

Cleveland, OH44107, USA.
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AZ ÂRPÂD AKADÉMIA
KÔZGYÛLÉSE ÉS ELÔADASAI

A kûlfôldi magyar tudôsok, îrôk és mûvészek Ârpâd
Akadémiâjânak (The Ârpâd Academy of Hungarian Sci-
entists, Writers, and Artists Abroad) XXI. évi rendes kôz-
gyûlését, valamint az utâna kôvetkezô elôadâssorozatot Nddas
Jdnos elnôk 1986 november 30-ân délelôtt 10 ôrakor nyitotta
meg. Szivélyesen iidvôzôlte a feltûnôen nagy szâmban, szâzon
felûl megjelent hallgatôsâgot, megâllapitotta a kôzgyûlés
hatârozatképességét, majd bejelentette, hogy Flôridn Tibor
elhunyta ôta mint az Igazgatô Tanâcs elnôke gondoskodott
az Arpâd Akadémia folyamatban levô iigyeinek elintézésé-
rôl.

Addig is, amig az elhunyt elnôkrôl az Ârpâd Akadémia
nevében kûlôn megemlékezés tôrténik, a jelenlevô ôzvegy-
nek, Flôriân Tibornénak és leânyânak, Claudiânak ôszinte
részvétét nyilvânîtja, a jelenlevôket pedig arra kéri, hogy az
Arpâd Akadémia elnôkének âldott emlékét idézzék egy perc-
nyi néma felâllâssal. Ennek megtôrténte utân megemlîti,
hogy a volt elnôk emlékmiséjén népes kûldôttség élén szemé-
lyesen vett részt New Yorkban, a halâlesetrôl pedig gyâsz-
jelentést adott ki. A tovâbbiakban az Ârpâd Akadémia pâr-
jât ritkitô jelentôségére mutatott râ.

Nddas Jdnos elnôk megnyitôja:

VÂLTOZATLANUL MARAD A RÉGI

A kûlfôldre kényszerûlt magyar tudôsok, îrôk és mûvé
szek hivatâsrendi szervezete egyszerre tôbb érvet igazol. Nap-
nâl fényesebben bizonyîtja magyar fajtânk tehetségét, râter-
mettségét és alkalmazkodô képességét, amellyel idegen kôr-
nyezetben, gyakran sûlyos nyelvi nehézségek ellenére is ér-
vényesûlni tud, alkotâsaival mind a tudomâny és irodalom,
fôként a szakirodalom, mind a mûvészetek, fôként a festé-



szet és a szobrâszat terén, nemcsak a befogadô orszâgok fiai
kôzt, hanem nemzetkôzi viszonylatban is élre kerûl.

Azok a kivâlô tudôsok, irôk és mûvészek, akik meghîvâ-
sunkra az Arpâd Akadémia fôosztâlyaiba s azokon belûl
osztâlyaiba tômôrûltek, élô tanûi annak az ôriâsi veszteség-
nek, amely szulôhazâjukat érte, amikor bârmilyen — de
leginkâbb vilâgnézeti — okbôl kûlfôldre kényszeriiltek. Ugyan-
akkor igazoljâk az a felbecsûlhetetlen értékû nyereséget is,
amelyet a befogadô orszâgok akâr tudomânyos vagy iro-
dalmi, akâr mûvészeti élete kapott bennûk.

Ha végignézzûk az Arpâd Akadémia kivâlô tagjainak
hosszû sorât, azt is meg kell âllapitanunk, hogy az egész
Kârpât-medence, a tôrténelmi Magyarorszâg minden szôg-
letébôl szârmazô bôven akad kôztiik. Ez a tény nemcsak a
trianoni és a pârizsi békeparancsok sûlyos igazsâgtalansâgât,
hanem azt a szellemi egységet is bizonyîtja, amely a régi
Magyarorszâg iskolâiban, fôiskolâin és egyetemein — mond-
hatjuk — ezer éven ât kialakult és a szâmkivetettség balsor-
sânak sûlya alatt is testvérek môdjâra egybeôlel mindnyâ-
junkat, akik a keresztény nemzeti és magyar vilâgnézet hor-
dozôi voltunk és maradtunk.

Hisszûk és reméljûk, hogy ezt a szellemet, a szellemi Ma-
gyarorszâgnak ezt az egységét az utânunk jôvô s mâr itt szii-
letett nemzedékek is âtveszik, megôrzik és orszâg-vilâg elôtt
a tudôsok felkészûltségével, az îrôk râtermettségével s a mû
vészek tehetségével bizonyitjâk. Az Ârpâd Akadémia célja,
feladata tehât a most kezdôdô mâsodik negyedszâzadban is
vdltozatlanul marad a régi.

Somogyi Ferenc:

FÔTITKÂRI JELENTÉS

Napirend elôtt jelentem: az Igazgatô Tanâcs elnôke és
a fôtitkâr 1986. augusztus 17-én az Arpâd Akadémia nevé-
ben személyesen felkérte ft. Irânyi Ldszlô dr-t, Castel Mediano
pûspôkét, a kûlfôldi katolikus magyarok fôpâsztorât, az Arpâd
Akadémia hittudomânyi osztâlyânak elnôkét, fogadja el az
Arpâd Akadémia disztagsâgât, amelyet korâbban egyedûl



Mindszenty Jôzsef bîboros, Magyarorszâg primâsa és Eszter-
gom érseke viselt.

Irdnyi Lâszlô pûspôk, aki a Szent Lâszlô Târsasâg és Rend
kormânyzôi méltôsâgât is betôlti, a felkérést elfogadta. Ké-
rem a Tekintetes Kôzgyûlést a jelentés szîves tudomâsul
vételére.

Jelenlevô dîsztagunkat mindnyâjunk nevében ôszinte nagy-
rabecsûléssel, igaz tisztelettel és magyar szeretettel kôszôntom.

{Ft. Irdnyi Ldszlô dr. puspôk, mint az Ârpâd Akadémia
dîsztagja, keresetlen szavakkal mondott hâlâs kôszônetet
azért a kitûntetésért, amelyben az Ârpâd Akadémia része-
sîtette. Ugy érzi — mondta —, hogy az a kûldetés, amelyet
a Gondviselés rôtt minden kûlfôldre kényszeriilt magyarra,
kôtelességunkké teszi a legnaehezebb feladatok vâllalâsât is
otthon maradt véreink keresztény hitének, magyar ôntuda-
tânak és hatârtalan szabadsâgszeretetének hûséges szolgâ-
latâban. A magyar szentek és hôsôk nyomdokain kell jâr-
nunk és azt kell bebizonyîtanunk, hogy Krisztus Urunk hité-
vel gyôz az igazsâg, a magyar igazsâg is és "lesz még egyszer
ûnnep a vilâgon", mert a feltâmadâs harsonâja is felzendûl.)

Az Arpâd Akadémia tagjainak létszâma 354, 11-gyel tôbb,
mint az elôzô kôzgyûlésen volt, amelyen 16 ûj tagot vettûnk
ugyan fel, de azôta 5 tagtârsunk elhunyt.

Az utôbbiak kôzûl elsô helyen kell emlîtenûnk az Ârpâd
Akadémia elnôkét, Flôridn Tibor kôltôt és irôt, aki 1966 ôta
az irodalmi fôosztâly tagja, 1973 ôta az irodalmi fôosztâly
elnôke s az Ârpâd Akadémia târselnôke, 1978 ôta pedig az
Ârpâd Akadémia elnôke volt. Erdemeirôl s arrôl a sûlyos
veszteségrôl, amelyet halâla az Ârpâd Akadémia életében
jelent, kûlôn elôadâs keretében emlékezûnk meg.

Czikann-Zichy Môric hdrô (Bryn Mawr, PA) kôzgazdâsz
és diplomata, 'professor emeritus', 1968 ôta a tudomânyos
fôosztâly rendes tagja, 79 éves,

Dukai Takdch Gusztdv (Sao Paulo, Brazîlia) mérnôk,
1948 ôta a tudomânyos fôosztâly rendes tagja, 89 éves.
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Dr. Somogyi Ferenc, a btrdlô bizotCsâg elnô'ke,
kihirdeti az Ârpdd-pdlydzatok eredményét

Kendertagi Orsolya Jôzsef (Norfolk, VA) szobrâszmûvész,
1977 ôta a mûvészeti fôosztâly rendes tagja, 71 éves,

Solymossy Olivér dr. (Stockholm, Svédorszâg), îrô, 1980
ôta az irodalmi fôosztâly tagja, 72 éves volt.

Âldozzunk emlékûknek néma felâllâssal:

Az Igazgatô Tanâcs — a Magyar Târsasâg vâlasztmâ-
nyâval egyûttesen — 1986. januâr 19-én, augusztus 23-ân és
november 13-ân tartott rendes ûlést.

Az Igazgatô Tanâcs augusztus 23-ân foglalkozott a meg-
ûresedett elnôki tisztség betôltésével is. Hosszas vita és szâ-
mos vélemény-nyilvâmtâs utân az a nézet alakult ki, hogy
az elnôki tisztség ellâtâsâra legalkalmasabb, leghivatottabb
dr. Nâdas Jdnos, az Igazgatô Tanâcs jelenlegi elnôke, aki
tôbb évtizedes ônzetlen munkâssâgâval erre kûlôn is érde-
meket szerzett. A fôtitkâr ilyen értelmû javaslatât az Igaz
gatô Tanâcs egyhangû hatârozattal elfogadta. Az Igazgatô
Tanâcs hatârozatât jôvâhagyâs végett a Tekintetes Kôzgyûlés
elé terjesztem.

(A kôzgyûlés az Igazgatô Tandcs hatdrozatdt egyhangû
lelkesedésseljôvdhagyta. )



A tagok egyéni mûkôdése

A tagok egyéni mûkôdésérôl szôlô beszâmolômat a be-
kûldôtt évi jelentések alapjân az alâbbiakban kôzlôm:

Ambrôzy Anna (East Brighton, Vie., Ausztrâlia) befe-
jezte az ausztrâliai Victoria âllamban élô magyarsâg adatai-
nak ôsszegyûjtését s jelenleg azok szakszerû feldolgozâsât végzi.

Ambrôzy Pdl (East Brighton, Vie., Ausztrâlia) ônâllô
zongora-hangversenyeket tartott és zongoramûvészeti oktatô
tevékenységét folytatta.

Antalfy Mihdly (Bendigo, Vie., Ausztrâlia) "Crime and
Punishment in Victoria" eîmmel 271 oldalas szakmunkâjât
adta ki.

Bachmann Tibor (Media, FA) két szakelôadâst tartott
"Bartôk Béla élete (vetitett képekkel)" és "Zenetôrténeti ér-
dekességek" eimmel. "Bartôk in Ameriea" eîmen tôbb helyen
megismételte azt a hangversenyt is — leânya, Bachmann Mâria
hegedû- és Barone Mareantonio zongoramûvész kôzre-
mûkôdésével —, amelyet Bartôk Béla és Szigeti Jôzsef adott
1940. âprilis 13-ân.

Baranchi Tamdska Endre (Sarasota, EL) két relief-portrét
alkotott, "A szabadulâs âra" eimmel tôrténelmi regény irâ-
sât kezdte meg, tôbb magyar lapba eikkeket irt és folyôiratot
szerkesztett. Heraldikai tanulmânyokat folytatott.

Bihar Andrdsné Vattay Berta (Los Polverines, Argentina)
bat mûvészeti kiâllitâson vett részt s egyet ônâllôan rende-

zett. Meglevô linôleum-metszeteirôl ûjabb kivitelezésben
mâsolatokat készitett és olajfestményt alkotott Hôfehérkérôl,
amint az erdôben felébred.

Biringer Pdl (Toronto, Ont., Kanada) Franeiaorszâg-
ban és Németorszâgban végzett elektromérnôki kutatâsokat
és tartott szakelôadâsokat.

Bodotai Zoltdn (Mansfield, NSW., Ausztrâlia) "A Place
in the Sun" eimmel — Csapô Endrével egyûttesen — magyar
tôrténelmi vâzlatot irt, râdiôelôadâsokat tartott, eikkeket irt,
angol fîlm-szôvegen dolgozik.

Bogndr Kdlmdn (Sarasota, EL) folyôiratokba és hetila-
pokba irt tanulmânyokat és eikkeket. Korâbbi két mûvének
ûjabb kiadâsât rendezi sajtô alâ.



Borbds Kdroly (Toronto, Ont., Kanada) a Mindszenty
bîboros életérôl szôlô vetîtettképes elôadâsât mutatta be 7
ûjabb helyen és Torontôban negyedszer. Tôbb elôadâst tar-
tott, cikket îrt. A Vitézi Rend nemzetvédelmi tagozatânak is
tagja lett.

Chdszâr Ede (Indiana, PA) tôbb nemzetkôzi jogi vonat-
kozâsû tanulmânyt îrt, elôadâsokat tartott, a cserkészetben
és a Felvidékkel kapcsolatban folytatott figyelemre méltô
tevékenységet.

Cibon Rôzsa (Chicago, IL) kitûnô festményeivel aratott
sikereket, kiâllîtâson is eredményesen vett részt.

Csapô Endre (Sydney, NSW., Ausztrâlia) "A Place in
the Sun" clmmel Bodolai Zoltânnal egyiitt angol nyelven
magyar tôrténelmi vâzlatot îrt és adott ki, az ausztrâliai
Magyar Élet fôszerkesztôjeként mûkôdôtt.

Csernohorszky Vilmos (Neuburg-Donau, Németorszâg) a
"Nemzetôr" basâbjain jelenttette meg értékes tanulmânyait
és ûtmutatô cikkeit.

Dabas Rezsô (Deux-Montagnes, Q,ué., Kanada) tanul-
mânyai és cikkei fôleg a Hungarian Qjuarterly, valamint az
amerikai és kanadai magyar hetilapok basâbjain jelentek
meg. Mint "Lajtabânsâg Magyar Nemzeti Kôzôsségé"-nek
tigyvezetôje, Burgenlandban személyesen târgyalt a magyar
kisebbség érdekvédelmében a magyar vezetôkkel és az illeté-
kes osztrâk hatôsâgokkal. A montréali Dawson College-ban
rendezett szimpôzium keretében az elcsatolt magyarsâg jogait
védte.

D'Andrey Gabriella (Silver Spring, MD) kûlônôsen az
1956-os magyar szabadsâgharc 30. évfordulôjân rendezett
AMOSz-emIékkiâllitâson bemutatott tôrténelmi festményé-
vel, az emlékûnnepélyen pedig énekszâmaival aratott sikert.

Del Medico Erzsébet (Hollywood, CA) a "Canadai Ma
gyarsâg" âllandô rovatvezetôje és szellemes cikkîrôja.

Dezséry Andrâs (Adelaide, S.A., Ausztrâlia) a tôbb nyelvû
kônyvkiadâs és a jôléti munkâssâg terén szerzett kimagaslô
érdemeinek elismeréseként az "Order Australia Medal"

(OAM) adomânyozâsâban részesûlt. A kitûntetést II. Erzsé
bet angol kirâlynô 1986 mârcius 13-ân személyesen adta ât.
A nyugat-ausztrâl kormâny és a perthi Nemzetiségi Szôvet-



ség meghîvâsâra kéthônapos e
dâsâban jelent meg Kelp Anr
dmû regénye, amelynek âtdolgc
Ârpâd-érmet kapott.
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IL Erzsébet angol ktrdlynô dr. vitéz Dezséry Andrds mellére tûzi
az ausztrdliai lovagrendjelvényét

Domjân Ârpâd (North Hollywood, CA) fôleg egyhâzi
vonatkozâsû szobrokat alkotott megrendelésre (Jézus, Maria,
Môzes szobrât és timpanont egy mexikôi templom bejârata
fôlé). Jelenleg egy nagy szoborcsoport modelljén dolgozik,
amelyen magyar tudôsok és feltalâlôk is szerepelnek.

Domonkos Mikô Mdria (Toronto, Ont., Kanada) novel-
lâkat Irt fôként helyi lapokba.

Fâj Attila (Arenzano, Olaszorszâg) "Il mondo dei Kara
mazov", "Hazai târgyû irodalmi alkotâsok az emigrâciôban"
és "Madâch tôrténelemszemlélete és az antiutôpiâk" cîmmel



kôzôlte tanulmânyait; hârom egyetemen vendégelôadâsokat
tartott; a genovai egyetemen az ôsszehasonlitô irodalom-
tudomâny tanârâvâ nevezték ki.

Fejér Imre (Toronto, Ont., Kanada), mint az "Interna
tional Psychogeriatric Association" vilâgszervezetének el-
nôke, ûttôrô kezdeményezésként egyhâzkôzi bizottsâg élén
tnegszervezte az ôregotthonokban mûkôdô papok és orvosok
egyûttmûkôdését az ôregek leiki gondozâsa céljâbôl.

Fényes Maria (Los Angeles, CA), mint a "Californiai
Magyarsâg" szerkesztôje végzett kivâlôan értékes kôzmûve-
lôdési tevékenységet. Tôrténelmi regény me^râsâhoz gyûj-
tôtt adatokat; ezzel kapcsolatban folytatott kutatâsokat.

Fésûs Andor (Baltimore, MD) "The Living Eyebank of
Sri Lanka" cimû tanulmânyât a pakisztâni "Journal of
Ophthalmology" kôzôlte abban a reményben, hogy a Sri
Lanka-i (ceyloni) példât Pakisztân iskôveti.

Fûzér Julidn (Détroit, MI) a Mindszenty biborosra vo-
natkozô îrâsokat gyûjtôtte ôssze és rendezte "Szentnek kiâlt-
Juk" cîmmel sajtô alâ. Ebbe a kôtetbe maga is kûlôn tanul-
mânyt îrt, amelynek cime: "Mindszenty, a szent".

Garay Andrds (Collège Station, TX) vendégelôadô volt
Franciaorszâgban. Az aszimmetria kérdésével kapcsolatban
nemzetkôzi konferenciât szervezett s ennek anyagât rendezte
sajtô alâ. "Rhizobins, a Group of Peptides" stb. cimmel kû-
lôn tanulmânya ismegjelent.

Gabriel Asztrik (Notre Dame, IN) "The University of
Paris and Its Hungarian Students and Masters during the
ï^eign of Louis XII and François I" cimmel ûjabb kitûnô
mûvet adott ki. A bécsi egyetemen s a "Monumenta Germa-
niae Historica" mûncheni kongresszusân elôadott. Frank-
furt am Main nemzetkôzikônywâsârân ûj kônyvét mutatta be.

Grâtzer Miklôs (Syracuse, NY) kôrnyezettudomânyi ku-
tatô és erdészeti oktatô tevékenységet fejtett ki. A természet-
védelmi és a felsôoktatâsi tanâcsok igazgatôsâgi tagja' lett.
A szakemberképzés felsôfokân 12 évi eredményes munkâjâ-
nak elismeréséiil SEA Grant-tel tiintették ki.

Gyimesi Gyula (Scarborough, Ont., Kanada) elbeszélé-
sei kanadai és ausztrâliai magyar lapokban jelentek meg.
Mint a "Kanadai Magyar Irôk Szôvetségé"-nek elnôke.



irodalmi délutânokat rendezett, amelyeken a tôbb îzben
200-300 fônyi hallgatôsâg mintegy 70 %-a 30 éven alul volt.

Haldszi Lâszlô (Détroit, IL) tôbb îzben szâmos magyar
ûnnepségen aratott sikert, mint énekes. Az 1956-os szabad-
sâgharc 30. évfordulôja alkalmâbôl a detroiti angol és ma
gyar emlékûnnepélyen szerepelt s a kanadai Windsorban
is fellépett.

Horvâth Lâszlô (Summit, NJ) Flôriân Tibor emlékére
5 variâciôs zongoramûvet irt, amelyet a Mindszenty-emlék-
mise zenéjével, valamint egy magyar népdalra îrt 6 variâ
ciôs kompoziciôval egyûtt filmkazettân (szalagon) is kiadtak.
"Ave Maria" cîmû négyszôlamû vegyes karra îrt mûvének
megjelentetése ôta hâromtételes zongoraszonâtâjât rendezi
sajtô alâ.

Incze Lajos (Lewiston, ME) a "Lewiston Magazine"-ben
5-5 folytatôlagos cikket kôzôlt Magyarorszâgrôl és a maya-
indiânok mûveltségérôl a Yucatân-félszigeten. Mindkét cikk-
sorozatât képekkel illusztrâlta. A parajdi Rapsôné-vârârôl
tôrténelmi tanulmânyt îrt. New England egyetemén két târ-
sadalomtudomânyi tanfolyamot vezetett.

Jaszovszky Jôzsef (San Erancisco, CA) "A kâlvinizmus
Magyarorszâgon a XVI. szâzadban" cîmû tanulmânyât ki-
vonta a forgalombôl s helyette ûj kiadâst jelentetett meg.
Betôltôtte 80. életévét.

Juba Ferenc (Bées, Ausztria) a "Marine Gestern, Heute"
cîmû folyôiratba németûl cikket îrt ("Geschichte der unga-
rischen Reederei 'Adria'"). A németorszâgi "Magyar Ten-
gerészeti Gyûjtemény"-t ûjabb adomânnyal egészîtette ki.
A XXX. nemzetkôzi orvostôrténeti kongresszuson, Dûssel-
dorfban, einôkôlt és "Gestaltwerdung der Schiffahrtsmedizin
von der Neusteinzeit bis zur Neuzeit" cîmmel elôadâst tar-
tott. A "Németorszâgi Magyar Szervezetek Kôzponti Szô-
vetség"-ének ôt német és 1 svâjci vârosban bemutatott vân-
dorkiâllîtâsâra "Magyarorszâg a tengeren" cîmmel kûlôn
tâblât készîtett.

Kapôtsy Béla (New York, NY) vallâsi târgyû cikkeket
kôzôlt.

Kazdr Lajos (Ainslie-Canberra, ACT., Ausztrâlia) a ka
nadai Calgaryban és Torontôban, valamint az amerikai



Buffalôban és Clevelandben nyelvészeti szakelôadâst tartott.
A hamburgi nyelvészeti kongresszuson a japân nyelv erede-
térôl két elôadâssal szerepelt.

Keviczky Kdlmàn (Jackson Heights, NY) a fôldi és galak-
tikus erôk végzetes ôsszeûtkôzésének lehetôségérôl angol,
kînai, német és spanyol nyelven îrt cikkeket. Ôt vilâgvâros-
ban (kôztûk Clevelandben, Rio de Janeirôban, Sao Pauloban)
vett részt kiilônbôzô konferenciâkon és kongresszusokon. A

nemzetkôzi tudomânyos életben szerzett kivâlô érdemeinek
elismeréséûl az MHBK kôzponti vezetôje az "Eurôpai Had-
viseltek Szôvetségé"-nek érdemkeresztjével tûntette ki.

Kocsis-Szûcs Ferenc (Slippery Rock, PA) geokémiai ku-
tatômunkât végzett, tanulmânyt îrt a Slippery Rock-i vlz-
gyûjtô medence folyôvizeinek elszennyesedésérôl. A Fûlôp-
szigeteken, Koreâban és Japânban vulkanolôgiai kutatômun-
kât folytatott.

Kostya Sdndor (Toronto, Ont., Kanada) "Ôsi fôldûnk,
a Felvidék" cimû tôrténeti tanulmânyât készltette sajtô alâ,
amely nyomtatâsban is megjelent. Szâmos cikke jelent meg.
A 'Magyar Egyhâztôrténeti Enciklopédia' szerkesztô bizott-
sâgâba is meghîvâst kapott. Tôbb tanfolyamot vezetett.

Koszorûs- Varsa F. Gabriella (Port Washington, MD)
megmintâzta Goddard, Dr. Robert Hutching-nek, a 'Father
of American Rocketry'-nek és feleségének féldombormûvû,
életnagysâgû portréjât a 'National Air and Space Muséum'
(Smithsonian Institution) megrendelésére. Részt vett az
1956-os szabadsâgharc emlékére rendezett washingtoni ki-
âllitâson, aboi Fabricy Kovâts Mihâlyrôl alkotott hlres fest-
ményét mutatta be.

Kosztoldnyi Kdroly (Nancy, Franciaorszâg) hârom tu
domânyos szaktanulmânyt îrt, nemzetkôzi tudomânyos kong
resszuson vett részt és azon elôadâst is tartott.

Kônnyû Ldszlô (St. Louis, MO) kiilônbôzô magyar
lapokba, fôleg a Katolikus Magyarok Vasârnapjâba, szâmos
cikket, sok kônyvismertetést, tôbb kôlteményt és tanulmânyt
îrt. Az év elején hâzassâgkôtésének 50. évfordulôjât ûnnepelte.
Fiât kongresszusi képviselôvé vâlasztottâk. A Szent Lâszlô
Târsasâg és Rend érdemkereszttel tûntette ki.

Laffers Zoltdn (Bochum, Németorszâg) 60. életévének



betôltése utân, mint az ottani szemklinika fôorvosa, nyuga-
lomba vonult. Ebbôl az alkalombôl a szemészeti klinika

melegen ûnnepelte s a szôvetségi kormâny dîszoklevéllel
tiintette ki.

Lajossy Sândor (Croydon, Anglia) tôbb kônyvének mâ-
sodik kiadâsât rendezte sajtô alâ, tovâbb szerkesztette a 'Ma
gyar Csalâd' cîmû idôszaki lapot, cikkeket irt és elôadâso-
kat tartott.

Lendvay Imre (St. Louis, MO) két intarziâs hâlôszobai
berendezésen dolgozik mâr 5 év ôta, de még mindig legalâbb
két évre lesz szûksége, hogy elkészûljôn vele.

Lengyel Alfonz (Bryn Mawr, PA) Bazin G. francia aka-
démikussal egyiitt — mint târsszerzô — kônyvet adott ki
"Histoire de l'histoire de l'art de Vasari a nos jours" cîmmel.
"Sélection of Prints from the Goebel's Gollection of Eastem

Collège" cimû kiadvânya is elkészûlt. Tôbb nemzetkôzi kon-
ferenciân vett részt. Elôadâsokat tartott és cikkeket irt.

Machânné Btrô Anna (Philadelphia, PA) kôltemények
elôadâsâval szolgâlta édes magyar anyanyelvûnk fenntartâ-
sât és terjesztését. (Elhunyt.)

Makk Imre (Honolulu, HI), felesége, Makk Éva és fia, ifj.
Makk Imre festômûvész kôzremûkôdésével 8 hatalmas méretû

festményen ôrôkitette meg az ezeréves magyar tôrténelem
legkiemelkedôbb eseményeit, kôztûk az 1956-os magyar
szabadsâgharc megrâzô jelenetét is. A kitûnô festményeket
az AMOSz-nak a szabadsâgharc 30. évfordulôjân rendezett
emlékiinnepélyén leplezték le. A kiâllitâs a washingtoni (DC)
National Press Club helyiségében nyilt meg. A kiâllitâs be-
zârâsât kôvetôen a festményeket a kongresszusi palota, a
Capitol hatalmas "Rotundâ"-jâban is hosszabb idôre kiâlli-
tottâk, ahol azokat ûjabb hatalmas tômeg tekintette meg.

Meskô Lajos (Devon, PA) az amerikai magyar piaris-
tâkrôl kôzôlt az "A Sziv" hasâbjain — két folytatâsban —
cikket. "Maria Treu-i strôfâk" cimmel és V.M. jelzéssel a
Katolikus Magyarok Vasârnapjâban jelentek meg kôltemé-
nyei. Tôbb versét amerikai magyar lapok kôzôlték — leg-
inkâbb Bujdosô Bdlint kôltôi néwel.

Miska Jdnos (Ottawa, Kanada) "Kanadâbôl szeretettel"
cimû tanulmânykôtetét a montréali 'Transatlantic' adta ki.



Sajtô alâ rendezte a "Crossroads: An Anthology of Hun-
garian-Canadian Authors" cîmû gyûjteményes munkât, amely
30 alkotô verseit és elbeszéléseit foglalja magâban. Szâmos
elôadâst és szeminâriumot tartott. A kanadai nemzedségi
irodalom kézikônyvének elkészîtésére 75,000 (kanadai) $-os
ôsztôndîjat (grant-et) kapott.

Nagy Âkos (Hyde Park, S.A., Ausztrâlia) a vércsopor-
tokkal kapcsolatos tanulmânyâhoz gyûjtôtt anyagot. Kuta-
tômunkâja érdekében az adelaide-i "Magyar Értesîtô" szer-
kesztésétôl — 18 év utân — visszavonult. A magyar-szlovâk
kapcsolatok kiépitésében is eredményeketért el.

Negyedi Szabô Margit (New York, NY) a torontôi 'Krô-
nikâ'-nak és a 'Katolikus Magyarok Vasârnapjâ'-nak âllandô
naunkatârsa, a kanadai kultûrkôzpont meghîvott, ôrôkôs

A Vitézi Rend jubileumi érdemkereszttel tûntette ki.

bJeszlényiJudit (Pasadena, CA) fôként Kalifornia nagyobb
vârosaiban szâmos hangversenyt rendezett, a kaliforniai
zenei élet egyik kimagaslô vezetô egyénisége. Kitûnô zongo-
raszâmaival a magyar szabadsâgharc washingtoni emlékûn-
nepélyén is nagy sikert aratott.

Négyesy Irén (Smithville, OH) "Mentsvâr a nyelv" dm-
mel ôtôdik verskôtetét rendezte sajtô alâ. Felkérésre gyakran
szavalta el kôlteményeit, amelyek kôzûl tobbet a magyar
lapok is kôzôltek.

Németh Ernô (Ottawa, Kanada) "A megtalâlt évek dm-
mel ûjabb verskôtete jelent meg 154 oldalon. Versei magyar
lapokban jelentek meg. A szabadsâgharc 30. évfordulôjârôl
hârom lapban kiilôn is megemiékezett.

Nyirddi-Szabô Imre (Santa Monica, CA) irodalmi és
tôrténelmi vonatkozâsû cikkei kb. havonta a Katolikus
Magyarok Vasârnapjâban jelentek meg. Az MHBK-ban két
elôadâst tartott. Az AMOSz tb. igazgatôvâ vâlasztotta, az
Eurôpai Hadviseltek Szôvetsége érdemkereszttel tûntette ki.

Oldh Ldszlô (Sarasota, FL) "Kelet, az ezerarcû ôriâs"
dmmel, 520 oldalon, 164 képpel és 10 térképpel kônyvet
adott ki, amelyet a kritika igen kedvezôen fogadott.

Oltvdnyi Ldszlô (Mûnchen, Németorszâg) az 1956-os
magyar szabadsâgharc 30. évfordulôja alkalmâbôl kûlôn-
bôzô râdiôkban és ûnnepségeken mondott beszédeket, kôz-



tûk Mûnchenben, ahol a hallgatôsâg szâma mintegy 1,000
volt. A 'Volt Magyar Politikai Foglyok Vilâgszôvetsége' 30
éves munkâjânak elismeréséûl aranyéremmel tûntette ki.

Ormai Ildikô (Bay Village, OH) a szabadsâgharc 30.
évfordulôjâra 'Magyar Ûdvôzlégy' cîmmel kompozîciôt szer-
zett sajât szôveggel, zene- és zongorakisérettel. Megzenésî-
tette Petôfi Sândor "Est" cîmû kôlteményét. Berzsenyi Da
niel "Fohâszkodâs"-ânak zenéjével arany Ârpâd-érmet nyert.
A clevelandi székesegyhâzban rendezett Lisz-hangversenyen
szôlô énekszâmaival tûnt ki.

Pap Gyula (New Brunswick, NJ) a Magyar Cserkésszô-
vetség sajtôtitkâri tennivalôit lâtta el, heti hârom ôrâban
magyar nyelvet és irodalmat tanîtott, kôzremûkôdôtt a
cserkésznaptâr és a 'Magyar Cserkész' cîmû folyôirat szer-
kesztésében. Felkérésre ûnnepi beszédet mondott.

Petry Béla (Maitland, FL) 2 olajportrét, 8 nemesi cîmert,
58 'ex libris'-t alkotott, 2 tanulmânyt, tôbb cikket îrt, nem-
zetkôzi pâlyâzatokon és kiâllitâsokon vett részt. Mûvészetével
szâmos cikk és katalôgus foglalkozott.

Rédey Gyôrgy (Englewood, NJ) talâlmânyânak szaba-
dalmaztatâsa folyamatban van. 'Universe Publishing' néven
fôként magyar tôrténelmi mûveket ad ki. A vezetésével mû-
kôdô 'Magyar Tôrténelmi Kutatô Târsasâg' 1986 oktôber
3-ân a New York-i Waldorf-szâllôban rendezett elôadâs ke-

retében vitéz Nagybânyai Horthy Istvân volt kormânyzôhe-
lyettes ôzvegyét szôlaltatta meg.

Ruttkay Arnold (Brighton-le-Sands, N.S.W., Ausztrâlia)
szellemes irâsait magyar emigrâciôs lapok vilâgszerte kôzôl-
ték. Irodalmi esteket tartott. Sydneyben a nemzetiségi râdiô
magyar adâsânak âllandô munkatârsa.

Sadry Éva (Lugano, Svâjc) verseinek gyûjteménye 'Silence
profond' cîmmel francia nyelven, mintegy 40 cikke, verse,
kônyvismertetése magyar lapokban és folyôiratokban jelent
meg. Chicagôban és Washingtonban, valamint tôbb nyu-
gat-eurôpai vârosban irodalmi estet tartott. Fiedler Kâlmân
verskôtetét s a 'Gesta Hungarorum' 3. kôtetét sajtô alâ ren-
dezte. Mint a Svâjci Magyar Irodalmi és Képzômûvészeti Kôr
(SMIKK) elnôke, egész hetes tanulmânyi konferenciât ren
dezett Luganoban.



Sdndor Andrds (Somerset, NJ) fôként az AMOSz kere-
tében s annak az Ârpâd Akadémiâval egyûttmûkôdô iskola-
bizottsâga élén fejtett ki értékes kôzéleti és kôzmûvelôdési
tevékenységet. Széles kôrû politikai levelezést folytatott.

Somogyi Ferenc (Cleveland, OH) hârom angolra fordî-
tott torténelmi tanulmânyt irt Nagy Lajosrôl, 13 mas ta-
nulmânyt és cikket kôzôlt. 80. szûletésnapjâra a clevelandi
Magyar Iskola és a Magyar Târsasâg iinnepi vacsorât, ille-
tôleg ebédet rendezett, mindkettô emlékplakettel, a Vitézi
Rend pedig emlékéremmel tûntette ki.

Somogyi Lêl (Chardon, OH) hârom torténelmi szakta-
nulmânyt fordîtott angolra, tôbb tanulmânyt és cikket îrt
ugyancsak angolul, tovâbb szerkesztette a "Hungarian Insights"
cîmû idôszaki lapot. Az 'Association for Systems Management'
(ASM) elnôkévé, a clevelandi magyar mérnôkôk Természet-
tudomânyi Kôre pedig ûgyvezetô titkârâvâ vâlasztotta.

Szebehely Viktor (Austin, TX) két ûrproblémâval kap-
csolatban îrâsbeli véleményt (tanulmânyt) adott az Egyesûlt
Allamok kormânyânak; mint 'Fulbright Fellow', elôadâs-
sorozatot tartott; egy-egy elôadâs tartâsâra a belga akadé-
mia, a 'Massachusetts Institute of Technology' is meghîvta.
Franciaorszâgban szaktalâlkozôn, a virginiai Williamsburg-
ben pedig 'Astrodynamics Conference-en vett részt és adott elô.

Szendrey Tamâs (Erie, PA) — Zâhony-Clementis Botond
kôzremûkôdésével kiadta Hôman Bâlint "Ôsemberek, ôsma-
gyarok" cîmû tanulmânyât, amelyet a szerzô még 1944-ben
îrt és amelynek târgykôre a magyar ôstôrténet.

Szent-Ivdny Jôzsef (Athelstone, S.A., Ausztrâlia) folytatta
a Pâpua-Ujgîneâban kârtevô rovarokrôl szôlô munkâjânak
adatgyûjtési munkâlatait és ezzel kapcsolatos kiterjedt leve-
lezését. Mint tb. kutatô, Adelaide-ben âtrendezte a Dél-
Ausztrâliai Mûzeumnak a fecskefarkû pillangôk csalâdjâ-
hoz tartozô "Troides"-nemzetségbeli trôpusi fajokat magâ-
ban foglalô gyûjteményét.

Széll Tamds (Tenafly, NY) részt vett — immâr harmad-
szor — az amerikai 'Chemical Society' konferenciâjân, majd
az 'International School Association' hâromnapos tanâcs-
kozâsân.

Szilassy Sdndor (Turnersville, NJ) szâmos magyar és an-



gol nyelven megjelent tanulmâny szerzôje, a Columbia Egye-
tem egyik kiadvânyânak târsszerzôje s a négykôtetes 'Ency-
clopedia Hungarica' szerkesztô bizottsâgânak tagja. Az Ûj
Lâtôhatârban az 1945. évi potsdami konferenciârôl kôzôlt
cikket. Beszédeket mondott, elôadâsokat tartott.

Szmay Andrds (Towson, MD) a 'Dressage and CT' cîmû
szakfolyôiratban hârom tanulmânyât kôzôlte. Az Egyesûlt
Âllamok 'Equestrial Team'-jében tovâbbra is tanâcsadô. Az
'American Horse Show Association' ûjabb hârom évre igaz-
gatôjâvâ vâlasztotta. A U.S. "Dressage Association" dîsz-
oklevéllel és éremmel tûntette ki.

Szirmai Endre (Stuttgart, Németorszâg) tôbb nyelven és
orszâgban kôzôlte orvostudomânyi tanulmânyait s irodalmi
alkotâsait. A Szirmai Archivum kiadâsâban elkészûlt a rôla

szôlô vagy tôle szârmazô îrâsokat magâban foglalô, 950 ol-
dalas "Zeichnerische und photographische Biographie der
Erinnerung" cîmû mû is, amely sok ismert kivâlôsâg — kôz-
tûk 10 Nobel-dîjas tudôs — nyilatkozatât tartalmazza.

Thiery Akos (Camarillo, CA) "The Human Guidance
System" cîmmel készûlô lélektani munkâjân dolgozott.

Thiery Ilona (Camarillo, CA) novellâi a Katolikus
Magyarok Vasârnapjâban és a Californiai Magyarsâgban
jelentek meg. "A kôr bezârul" cimmel regényt irt. "Nyug-
talan fîatalok" cîmû elbeszélését a Katolikus Magyarok Va-
sârnapjânak évkônyve (166-181. oldal) kôzôlte.

Tuba Istvdn (Pittsburgh, PA) a Technology Transfer
International keretében fejtett ki értékes munkâssâgot. "Tech
nology Transfer Society" cîmû International Symposiumon
elôadâst tartott, amelynek szôvegét "Technology Transfer
and Ideological Defense Initiative" cîmmel (14 oldalon) a
"Proceedings" is kôzôlte.

Tûz Tamds (Scarborough, Ont., Kanada) ûjabb verskô-
tetet adott ki.

Vadnay Zsuzsa (Locarno, Svâjc) folytatta hîrlapîrôi tevé-
kenységét. Cikkei, szellemes tudôsîtâsai nyugati magyar la-
pokban jelentek meg. Négy eurôpai nagyvârosban irodalmi
elôadâsokat tartott. A locarnôi Anglo-Swiss Clubban az
1956-os magfyar szabadsâgharcrôl is megemlékezett.

Valentin Béla (Hawthorn, Vie., Ausztrâlia) két nagy-



méretû csalâdi portrét festett s fiâval egyutt igen értékes fest-
mények restaurâlâsât végezte. 1970-ben festett "Cats in the
Alley" cîmû képét — 80. szûletésnapja alkalmâbôl — Pâ-
rizsban tôbb ezer levelezôlappal egyiitt eredeti nagysâgban
és szînnyomatban reprodukâltâk. Az MHBK részére emlék-
keresztet tervezett.

Valentin Odôn (Hawthorn, Vie., Ausztrâlia) portrékat
és tâjképeket festett, fîgurâlis rajzokat készitett. Értékes fest-
tnényeket és mâs mûtârgyakat restaurait s erre a mûvészetre
tehetséges ifjakat dîjtalanul tanîtott. Sajât tervezésû, szîn-
pompâs lâmpât alkotott. Magyar egyesûleteknek cimer-ônt-
vényeket készitett azzal a kikôtéssel, hogy a cimerek Gelvé-
nyek) eladâsâbôl befolyô ôsszeg az egyesûleteké legyen.

Varsânyi Gyula (Adelaide, S.A., Ausztrâlia) "Western
International Law - Eastern Human Rights?" cimmel a Hun-
garian Observerben igen figyelemreméltô tanulmânyt kôzôlt.

Vdrdy Béla (Pittsburgh, PA) "Clio's Art in Hungary
and Hungarian America," "The Hungarian-Americans" és
"Baron Joseph Eôtvôs; A Literary Biography" cimmel tôrté-
nettudomânyi szakmunkât irt, a "Louis, the Great, King of
Hungary and Poland" cimû gyûjteményes mûnek pedig,
amely Nagy Lajos kirâly halâlânak 600. évfordulôja alkal
mâbôl jelent meg, fôszerkesztôje volt. Az emlékmû 23 szerzô
tanulmânyât foglalja magâban, kôztûk Vârdy Béla "The
Image of Louis the Great in Modem Hungarian Historio-
graphy" és "Selected Biography" cimû értekezését is. A fel-
sorolt kônyveken kivùl folyôiratokban és mâs lapokban szâmos
cikke, rôvidebb tanulmânya és kônyvismertetése is megjelent.

Zsigmond Elemér (Lincolnwood, IL) 13 orvostudomânyi
tanulmânyât tette kôzzé részben ônâllôan, részben munka-
târsaival egyûtt, kôztûk hârom kônyv egy-egy fejezetét is.
Mûnchenben részt vett az "International Symposium on
Anesthesia for Cardiac Patients" ûlésein.

ÛJ TAGOK MEGHÎVASA

Az Igazgatô Tanâcs javasolja, hogy kimagaslô értékû,
kôzismert alkotô tevékenysége vagy az Ârpâd-pâlyâzatokon



éremmel kitûntetett mûve alapjân a kôzgyûlés — a meghîvâs
elfogadâsâtôl feltételezetten vâlassza meg

rendes tagul

Érdy Miklôs dr. (New York, NY) néprajztudôst,
Fay Zsit/dn (Toronto, Ont., Kanada)îrôt,
Filippi Istvdn (Frankfurt am Main, Nyugat-Németorszâg)

kôzîrôt,
Hollôsy G3!ur2 (Lindsborg, KS) szobrâszmûvészt,
Ipolyi X. Ferenc dr. (Houston, TX) szakorvost,

Kolozsy Sdndor (Sydney, Ausztrâlia) szobrâszmûvészt,
Oriold Gyôrgy (Los Angeles, CA) festômûvészt;

levelezô tagul

Dômôtôrffy Zsolt (Lakewood, OH) matematikus professzort,
Gattôné Gyékényesi Katalin dr. (Cleveland, OH) egyetemi

tanârt,

Haynalné Kesserû Zsuzsa (Buenos Aires, Argentîna) kôzîrôt,
Kondray Gergely dr. (Beachwood, OH) szakorvost,
dr. Luddnyiné Nddas Julianna (Ada, OH) nyelvészt,
Pintérnê Pereszlényi Mdrta dr. (Columbus, OH) egyetemi

tanârt.

A kôzgyûlés az Igazgatô Tanâcs javaslatât egyhangûlag
elfogadta.

4

SZÉKFOGLALÔ ÉS MA S EL ÔA DA SOK

Kônnyû Ldszlô (St. Louis, MO);

FLÔRIÂN TIBOR EMLÉKEZETE

Az egyik "Vâltozatok"-ban Flôridn Tibor ezt irta: "Ûgy
tekints a halâlra, mint kapura, melyen ât az ût az ôrôk élet felé
vezet". Ez a kereszténység hite, reménysége az ember legne-
hezebb problémâjârôl. Aki idâig eljutott, annak lelki életét
csak a keresztény vallâsi és mûvészi fîlozôfiân keresztûl ért-
hetjûk meg.

Flôridn Tibor 1908-ban szûletett Selmecbânyân. Mielôtt
azonban nyitôdô lelke felszlvhatta volna a régi magyar Fel-
vidék kultûrâlt vârosânak természeti és mûvészi szépségeit
(mint Csontvâry Tivadar), jârâsbirô édesapjât 1912-ben az



erdélyi (Szolnok-Doboka megye) Szamosûjvârra helyezték ât.
Ez az âthelyezés valôszmû nem véletlenûl tôrtént, hanem
gondos tervezés elôzte meg. A gazdag kisvâros pezsgô kul-
turâlis és vallâsi életérôl Németh Kdlmân és Finta Sândor

amerikai magyar îrôk mûveiben is olvashatunk. "Hungarian
Transylvania" cîmû kônyvemben bemutatom a vâroska szép
roman stilû katolikus templomânak képét, amelynek fôfalât
Rubens-oltârkép dîszîtette. A képet gazdag ôrmények kap-
tâk az uralkodôtôl, akinek pénzt kôlcsonôztek.

A jôlét azonban, ûgy lâtszik, nem hozott boldogsâgot a
szamosûjvâri jârâsbirô hâzâba. Tibor sziilei elvâltak, de Tibor
édesapjâval egyiitt maradt, annak ôsi barokk hâzâban la-
kott, a nyarakat pedig forrôn szeretett édesanyjânâl, a Fel-
vidéken, a gfyônyôrû Murâny-vôlgyben tôltôtte és mostoha-
apjâval is jô viszonyban volt. Az apa a tîzéves fiût tovâbbi
nevelésre a kolozsvâri piaristâk hîres gimnâziumâba adta,
aboi mint kivâlô diâk szurcsôlte a tudomâny borât. A jô
piarista atyâk azonban nemcsak a tudomânyokkai tôrôdtek,
hanem megerôsîtették benne a szilârd katolikus hit, vallâs-
erkôlcs alapjait is. Nagy tekintélyû édesapja példâjât kôvette,
amikor az érettségi utân a kolozsvâri egyetem jogi karâra irat-
kozott be. Korân jelentkezô kôltôi, irôi hivatâsa azonban
csakhamar az irodalom és az ûjsâgîrâs felé sodorta. 1935-ben
(Reményik Sândor elôszavâval) "Felhôk fôlôtt, felhôk alatt",
1936-ban pedig "Vdltozatok" cîmmel verskônyvei jelentek
nieg Kolozsvârt. 1938-ban "Krisztus dmyékdban" dmmel
Sireagxi Octavian român kôltô verseit fordîtotta magyarra.
1940-ben megérte Észak-Erdély boldog visszatérését, hogy
azutân 1944-ben megkezdje menekûlését az orosz elônyo-
mulâs elôl. Végiil is a bajororszâgi Cham vârosâban kôtôtt
ki, aboi megismerkedett az irodalmi érdeklôdésû Felfôldy
Èvâval, akit 1945-ben feleségûl vett. Ebbôl a hâzassâgbôl
két leâny (Anikô és Ildikô) és egy fîû (Zsombor) szûletett.

Németorszâgban hârom verskôtete jelent meg. 1946-ban
"A kôtdbldk ôsszetôrtek", 1948-ban a "Mélység fôlôtt" és az
"Ûj versek".

Flôridn Tibor csalâdjâval egyiitt 1949-ban érkezett New
Brunswick-ba (NJ), aboi alkalmi munkâkkal igyekezett fenn-
tartani csalâdjât. Csak 1951-ben kapott képzettségének meg-
felelô bemondôi, késôbb szerkesztôi munkât a Free Europe
(Szabad Eurôpa) râdiônâl New Yorkban, aboi 1955-ben



feleségétôl elvâlt. Ekkor fordult figyelme a szép, fiatal volt
kolozsvâri menekûlt hôlgy, Tardai Weress Zsôfia felé, akit
ugyanabban az évben feleségiil vett s akivel halâlâig boldog
hâzassâgban élt elôbb Englewoodban (NJ), majd a connect-
icuti New Milford-ban. Ebbôl a hâzassâgbôl sziiletett leânyuk,
Claudia, akit a boldog apa az ôrôkbefogadott és 5 éves korâ-
tôl nevelt Lilivel egyformân szeretett.

Flôriân Tibor 1975-ben "Keserû gyôkéren" cimû vers-
kôtetét a New York-i Pilvax Publication-nél jelentette meg.
Ezt kôvette 1984-ben utolsô fuzete, a "Venezuelai tollrajzok".
Onâllô kôtetein kivûl tôbb tanulmânya, par ezer cikke, verse,
bîrâlata jelent meg hazai és kûlfôldi magyar lapokban. Ezek
ôsszegyûjtése, katalogizâlâsa és lehetô kiadâsa fontos feladat
lenne.

Jellemzô Flôriân Tiborra, hogy talân legszebb, legmélyebb
verseit élete legnehezebb szakâban, a németorszâgi szâmki-
vetésben îrta. "A kôtâblâk ôsszetôrtek" cîmû kôtet azt a kor-

szakot jellemzi, amelyben a hâborû idején és utân oly sok
emberben megszûnt az erkôlcsi gâtlâs és szabadon érvénye-
siilt az erkôlcstelenség, az ônzés és a gyûlôlet. Ilyen légkôr-
ben bôlcs sorok szûlettek tollâbôl:

"Ha életem végén majd Istenhez érek,
Minden nép szivébe békességet kérek.
A nyugtalan fôldnek âldott, szelid âlmot,
magamhoz ôlelem az egész vilâgot. "

(Sorok magamrôl)

"Nem becsûltem, ki mâsra jajgatott,
véleménye nem volt s mégis harsogott.
Igazsâgot szerettem, nemjogot,
fôldet, embert, ki mélyen hallgatott."

(Nem kérek protekciôt)

A Nyugatnak szemére hânyta mulasztâsât:

"Felhôk szâllnak, szél zûg fôlôttem,
barbâr vagyok, keletrôl jôttem.

A valônâl szebb volt az âlmom,
ôlban lakom, nyakamon jârom."



Ezt a hatâsos verset Kirkconnel Watson angolra fordîtotta.

A kôltôt egyetemes emberlâtâs jellemezte:

"Mindenki Istentôl szârmazott,

higgyen Jézust vagy hordjon csillagot.
Fekete, fehér és sârga:
Lélek az ember, bâtor s szabad.
A békiyô kôtôzze a vadat!
Kûzd, lobog s fényt vet a sârra.

(Bâtor szô)

Flôridn Tiborrôl, az emberrôl el kell mondanunk, hogy
négyéves kora ôta élt Erdélyben. Az erdélyi tâj és szellem ha-
tott râ, igazi erdélyivé alakult. Mint az Erdélyi Szôvetség tit-
kâra, elsôsorban harcolt az erdélyi magyarok szabadsâgâért.
Szerény volt, de ôntudatos. Udvarias. kultûrâlt egyéniségé-
vel sok barâtot szerzett a magyar ûgynek. Bar tisztviselôi fî-
zetésbôl élt, tehetségén felûl segitett mâsokat, a magyar iro-
dalmat, mûvészetet. Kosztolânyi siremlékére pénzt gyûjtôtt.
Az emberek bîztak benne, mert tiszta kezû volt. Ha néha meg-
feddette embertârsait, elfogadtâk tanîtâsât, hallgattak râ,
mint prôfétâra. És optimista, hîvô volt, aki még halâlâval
is tanîtott.

Az éjszaka milyen sôtét,
szél râzza fâk ùstôkét.

Ne kérdd: a hajnal messze még?
Hallni madarak neszét?

Jézusra gondolj és ne félj!

Mikor keselyiik toroznak,
akkor se higgy a gonosznak!
Ideget, vért, velôt adunk
s a sirbôl is feltâmadunk!

Jézusra gondolj és remélj!

1986. mârcius 2-ân a floridai Punta Gordâban tôrtént
halâla ôta Flôridn Tibor mâris "éltetô eszmévé finomult".
A hazai bértollnokok, akik minden nyugatos îrôt, kôltôt le-
fasiztâznak, tanulhatnânak tôle mûvészetet, hazafisâgot,
szeretetet és emberséget. A mûvelt vilâg értékelte teljesîtmé-
nyeit. Tagjâvâ vâlasztotta a kolozsvâri Pâzmâny Irodalmi



Târsasâg, a marosvâsârhelyi Kemény Zsigmond Târsasâg.
Elnôke volt a clevelandi Kossuth Kiadônak, a Szabad Magyar
Ûjsâgîrôk Szôvetségének, az Arpâd Akadémiânak, titkâra
az Erdélyi Szôvetségniek, a kanadai Magyar Helikonnak,
pénztârosa a menekûlt îrôk New York-i Nemzetkôzi PEN
Club-jânak. Szâmos kitûntetést kapott, a Magyar Talâlkozô
(Kongresszus) ezûst és arany Ârpâd-éremmel, 1983-ban pe-
dig "Az év magyarja" cîmmel tûntette ki. Vagy egy tucat versét
idegen nyelvekre is leforditottâk. Angolra Kirkconnel Watson,
Grosz Joseph, Kônnyû Lâszlô, Lattig Jim, Flôriân Claudia
és Flôriân Ildikô fordîtotta kôlteményeit.

Ezek a ragyogô eredmények maris igazoljâk, hogy Flôriân
Tibor, mint erdélyi keresztény kôltô, betôltôtte nemes hiva-
tâsât a fôldôn. Békét és testvériséget hirdetett az eldurvult
vilâgnak. Legyen âldott emléke!

Fiedler Kdlmân (Chicago, IL):

A BITÔFÂK DICSFÉNYE

Alkonyatba szédûlt mâr az est.
A templom tornyân a kereszt
Âzottan mutatott a kôdbe.
A lucskos utcân néhâny rôpke
Fénycsôva surrant-villant végig,
Némelyik felszaladt az égig.
De lassan egyre kevesebb
Élet-jele jelentkezett,
Ôsz volt, hideg s az est homâlya
Lassan râborult az utcâra.

Egy toldozott ablak môgôtt
Halvâny lâmpa erôlkôdôtt.

Pislogô, gyâszos-sârga fénye
Fâradtan verôdôtt két kézre,
Melyek ôreg varrôgép mellett
Egy ûj ingfélén mesterkedtek.

Fekete ruha, gyâsz virâga,
Rég kialudt a szemek lângja.
Ha szôl is, hangja fâjôn éles,
Pedig alig, ha harminc éves.
Most hallgat, csak a gép zôrôg,
A kereke fûrgén pôrôg.
De néha meg-megâll
S a két tôrôtt szem messze szâll.

Âm hirtelen, mintegy varâzsiitésre,
Az egész szoba ûj életre ébred,
Mert kivâgôdik az ajtô és rajta
Egy kislegény ront be, lélekszakadva:
— Anya! Anya! — îgy rohan az anyjâhoz
És elfûlva, sirânkozôn kiâltoz
Fejét befûrva az anyja ôlébe



Az aprô, alig tîzéves legényke:
— Anya! Mondd, ugye nem igaz?

Az anya szâjân mâr ott a vigasz,
A keze, ahogy fiât simogatja,
Maris az enyhet, a megnyugvâst adja,
S csak aztân kérdi, halkan, csendesen:
— De hât mi tôrtént? Mondd el, kedvesem.

És sîrâs-reszketés kôzt, szaggatottan
A kisfiûbôl a panasz kirobban,
Hogy egy pajtâsânâl volt uzsonnâra
És ott, ott mondta annak egy barâtja,
Egy nagyobb fiû, mâr hetedikes,
Hogy: — Ni csak, te vagy az a kis Mikes,
Kinek az apjât a tavaly lefogtâk
S aztân felakasztottâk?

— Mondd, anya, mondd, hogy hazudott!
Én errôl, errôl én nem tudok,
Ez nem lehet! Anya! Micsoda szégyen!
Az én apâm! Nem! Én ezt tûl nem élem!

Az ôlében ott reszket a gyerek.
Az asszony tartâsa kôvé mered,
Pâr percnyi csend, hogy fojt, hogy kînoz, éget,
— Kicsi fiam, most mit hazudjak néked?

És ekkor, szeme tétovân, keresve,
A szobâban ide-oda kerengve
Egyszerre a falinaptârra rebben:
Hatodikât mutât az, oktôberben.

És aztân halkan, nem bântva a csendet,
Az ajkân lângolô szavak szûletnek
S két lélek, mintha csoda tôrtént voina,
Egymâst segîtve, egymâsba fonôdva
Messzire szâll, vissza a messzi mûltba,
Az idôben szâz évet visszahullva.

S ott jârnak mâr, im, messze-messze, délen,
Egy kordon szélén âlinak, kéz a kézben,
Négyszôgben katonâk és ott, beliil:
Kilenc bitôfa az égnek feszûl.



Kilenc bitôfa és egy nemzet gyâsza
Kiâlt ott bosszûért a vak vilâgba
S odébb, négy mâsik halâlraîtélt,
Kik golyôt kapnak a hazâjukért.

A mese szâll, a halk hang egyre kônnyebb,
Jâtszva mos el mâr bânatot és kônnyet,
A kisfiû meg emeli fejét,
A szeme csillan, mâr szent lâzban ég,
Kipirul arca, nyitva marad ajka
S ûgy lesi-vârja, mit mond még az anyja.

— Igen, fiacskâm, îgy volt Aradon.
S ma, lâtod, én ôket is siratom,
S minden magyar, ki az maradt ma is,
Ki nem hazûg, nem gyâva s nem hamis,
Mind, mind gyâszolja azt a tizenhârmat,
Kik mindent odaadtak a hazânak.

S bar akasztôfân lelték végûket,
Nekûnk e bitô: mint a Feszûlet,
Hisz egykor Krisztus keresztje is éppen
Azt jelképezte, az âtkot, aszégyent,
S mi lett belôle? A vilâg tele

Feszûletekkel: hitûnk szent jele.

— S most menj. Az a fîû nem bazudott,
Apâd fajtânkért kûzdôtt s elbukott.
S ba erre gondolsz, akârhogy is fâjjon,
Âlljon elôtted az a Tizenhârom!
Ha akkor bitôfa volt a jutalmuk.
De bûcsûjârôhely lett a sîrbalmuk,
Es lâsd, ma, szâz keserves év utân,
Egy megtôrt nép, a pokol kapujân
Mint ideâlt, mint fénylô példaképét
Orzi az aradiak szent emlékét.

— Nos, megnyugodtâl? Akkor, jô éjszakât,
S most mondjunk el apâdért egy imât:
Miatyânk, Isten, ki fenn vagy az égben
Kônyôrûlj meg a szegény magyar népen.

Az asszony sôhajt, tovâbb nem mesél,
A kisfiû csendben aludni ter.



Kinn vaksôtét mâr utca, mennybolt, minden,
Csak a varrôgép jâr szorgosan itt benn,
Mert élni kell s az élet ma nehéz,
Fôként, kikre bitôfa ârnya néz.

Domokos Sdndor (Winnipeg, Man., Kanada):

LENGYEL-MAGYAR KAPCSÇLATOK
A MÂSODIK VILAGHÂBORÛ ÉS AZ 56-OS

szabadsAgharc IDEJÉN

Csak két kôzôs hatârokkal egymâs mellett élô nép van
Eurôpâban, amely ezeréves tôrténelme folyamân nem viselt
soha hivatalos hadûzenettel megnyitott fegyveres tâmadâst
egymâs hatârai ellen. Ez a két nép: a magyar és a lengyel.

Amîg olyan népek is, amelyeknek kôzôs etnikai szârma-
zâsa vagy nyelvi hasonlôsâga arra predesztinâlnâ ôket, hogy
testvéri barâtsâgban éljenek, mint a franciâk és olaszok,
osztrâkok és poroszok, angolok és hollandok stb., sokszor
engesztelhetetlen konfliktusban éltek szâzadokon keresztûl,
addig a magyar és lengyel népet — faji és nyelvi kûlônbôzô-
séguk ellenére is — testvéri egyûttérzés kôtôtte ôssze egy év-
ezreden keresztûl. Ez a testvéri sorskôzôsség mâr akkor kez-
dôdôtt, amikor a két nép majdnem egy idôben a rômai ka-
tolikus vallâs felvételével elkôtelezte magât a nyugati kultûra
felé. Ezzel egyiitt jârt a bizânci vilâgnézet visszautasîtâsa is.
A cirill irâsrendszer és a keleti ortodox vallâs jelentette egy-
ben azt a tirannikus, titkolôdzâsokra épûlô és kegyetlensé-
gekbe torkolô politikai uralmi formât, amely Bizâncot any-
nyira jellemezte és minden âllamot, mely ebbôl a kultûrkôr-
bôl fejlôdôtt ki, végzetesen befolyâsolta tôrténelme folyamân.
Mivel pedig az ortodox egyhâz befolyâsât az orosz birodalom
ôrôkôlte és az a câri uralom fundamentuma lett, ez a szellem
ôrôkôs konfliktusba kerûlt a lengyel nép létérdekével.

Nekûnk, magyaroknak is tôrténelmi feladatunkkâ lett,
hogy Eurôpât a keleti befolyâsok és tâmadâsok ellen védjûk,
de minket kultûrmegsemmisûléssel és mesterséges beolvasz-
tâssal elsôsorban a nyugati germânsâg fenyegetett. Mivel a
lengyel nemzetnek a lengyel sîksâg sem nyugatrôl, sem kelet-
rôl nem adott védelmet, îgy nekik is létszûkségletûk lett, hogy
a nyugat felôli, kezdetben a német lovagrendek, késôbb a



militârista porosz âllam âltal képviselt pângermân tôrekvé-
seknek is ellenâlljanak. Ennek ellenére az orosz beolvasztâsi
tôrekvések, amelyek a lengyelek szlâv szârmazâsân keresztûl
keresték az utat a lengyel lakossâg megnyeréséhez, mindig
elsôdleges tâmadâsi irânyt jelentettek a lengyel ônâllôsâg
ellen. Ennek a harapôfogôban valô létezésnek ôsztônôs fel-
ismerése és az egymâsrautaltsâg szùkségessége hozta létre
azt a tôrténelmi légkôrt, amely a magyar-lengyel testvériség
megteremtéséhez vezetett. Nem akarom részletezni itt a sok
tôrténelmi kapcsolatot, amely ezer év alatt kialakult, és sok
kôzôs nemzeti hôst — mint Bâthori Istvânt és Bem apôt —,
kôzôs alapot adott a két népnek, hanem arra akarok elsôsor-
ban râmutatni, hogy a lengyel és magyar szabadsâgkûzdel-
mek mindig a két nép kôlcsônôs tâmogatâsât élvezték. A mi
kuruc felkelésûnk lengyel fôldôn bontakozott ki, hasonlô
môdon a lengyel hazafîak mindig magyar fôldôn kaptak me-
nedéket, ha a cari ûldôzés menekûlésre kényszeritette ôket.
Amikor a lengyel ônâllôsâg a germân-szlâv nyomâs gyûrû-
jében ôsszeroppant, mindig akkor tôrtént, amikor a magyar
népet is megfosztottâk ônâllô és fûggetlen cselekvô képes-
ségétôl.

Ezek a pszicholôgiai kapcsolatok voltak azok a napi po
litikâban sokszor figyelmen Idvûl hagyott tényezôk, amelyek
megelôzték az 1939-es eseményeket.

Minden érdekkényszer ellenére, mely a trianoni belyre-
igazitâsok âraként a németek irânti szimpâtiât Idvânta volna
tôliink, a magyar kormâny a magyar nép érzését fejezte ki,
amikor kôvetkezetesen és hatârozottan visszautasîtotta Ber-
linnek azt a kôvetelését, hogy nyissunk utat a lengyelek hât-
batâmadâsâhoz. A kôzelmûltban kezembe kerûlt a Kanadai
Magyar Ûjsâg elhunyt szerkesztôjének, vitéz Nemes Gtisztâv-
nak hagyatékâbôl egy 1946-ban kiadott kônyv, amely ezekkel
az eseményekkel foglalkozik. A kônyvecske, amelyet az ottawai
âllami archivumban helyeztem letétbe, azért is fontos, mert
mâr az orosz megszâllâs utân, de még a tôrvényesen megvâ-
lasztott kisgazda kormâny adta ki, amely nem vâdolhatô meg
azzal, hogy a mûlt tetteit lett volna szândékâban tâmogatni
és ezzel a nagy szovjet megszâllô haragjât még jobban magâ-
ra vonni. A kônyv tényei olyan megdônthetetlen adatokra
épûlnek, amelyek ellen a szovjet sem tudott hatékonyan til-



takozni. Miért fontos ez szâmunkra? Mert ez a kônyv kézzel-
foghatô dokumentum, amely megcâfolja azt a hazûg âllîtâst,
hogy a magyar âllamvezetés német kôvetelések szolgalelkû
kiszolgâlôja lett volna. A magam személyes emlékéhez tar-
tozik, hogy mint akkor érettségizett diâk, Sâtoraljaûjhelyen
ott âlltam apâm oldalân, aki — mint a vâros rendôrkapi-
tânya — az éjjel-nappal ôzônlô szekérkaravânokon menekûlô
szerencsétlen lengyeleket fogadta, elhelyezésûkrôl és tovâbb-
szâllîtâsukrôl gondoskodott. Mâr akkor, mint serdûlô ifjû,
lâttam azt a hatârtalan rokonszenvet, amelyet a magyar la-
kossâg a lengyelekkel szemben tanûsitott. Iskolâk, kôzépû-
letek, magânhâzak nyiltak meg, ruha, étel, mind-mind elô-
kerûlt, amire a menekûlteknek szûkségiik volt.

Ebbôl a kônyvbôl idézek most:
A magyar kormâny az ellenségeskedés megkezdésekor

mâr minden kétséget kizârôlag kijelentette, hogy

"Fegyveres akciôban Lengyelorszâg ellen sem kôzvetve,
sem kôzvetlenûl nem vagyunk hajlandôk részt venni. Kôz-
vetett alatt azt értem, hogy minden olyan kôvetelést, amely-
nek értelméhen a német csapatok gyalog, jârmûvekkel vagy
vasûton Magyarorszâg terûletén âthaladjanak Lengyelorszâg
megtâmadâsâra, vissza fogunk utasîtani. Ha a németek erô-
szakot helyeznek kilâtâsba — fegyverrel vâlaszolunk. Aki
Magyarorszâg terûletére engedély nélkûl beteszi lâbât, azt
ellenségnek tekintjtik".

A németek még a megvesztegetést is megprôbâltâk azért,
hogy Magyarorszâgot a lengyelek elleni ârulâsra râbîrjâk.

Az ajânlat îgy hangzott:

"Magyarorszâg engedje meg, hogy német, sot szlovâk
csapatok Magyarorszâgon ât tâmadjâk hâtba Lengyelorszâ-
got. Ennek fejében Magyarorszâg "tôrténelmi jogon" kôny-
nyûszerrel hozzâjuthat Galicia egy részéhez, sôt mâs elônyôk-
ben is részesûlhet".

"Teleki miniszterelnôk a "hîzelgô" német ajânlatot — az
alkotmânyos elvnek megfelelôen — az ûn. âllamtanâcs elé
terjesztette, melyen a kormânyzô elnôkôlt s benne a minisz-
tereken kîvùl a legmagasabb kôzjogi méltôsâgok viselôi is
részt vettek".

"Az âllamtanâcs a németek kôveteléseit egy perc alatt



egyhangûlag elutasîtotta. Teleki miniszterelnok kôzôlte ezt
a német kôvettel, sôt még azt is hozzâtette";

"Ha Németorszâg ragaszkodik kôveteléséhez, hogy német
csapatok egyes magyar hâgôkon keresztûl vonuljanak fel,
akkor ô megkérdezi az angol kôvetet, hogy az angolok nem
akarnak-e egy mâsik hâgôn csapatokat kûldeni, mert hiszen
Magyarorszâg semleges".

"A râkôvetkezô napon Csdky kôzôlte Ribbentroppal Ma
gyarorszâg âllâspontjât":

"A magyar kormânynak — ôszinte sajnâlatâra — kérnie
kell Németorszâgot, hogy a magyar vasûtvonalaknak Len-
gyelorszâg ellen német csapatszâllîtâsokra valô igénybevé-
telétôl tekintsen el. A magyar kormâny — amint mâr tôbh-
szôr volt alkalmunk fejtegetni — nem lâtja a magyar nem-
zet becsûletével ôsszeegyeztethetônek, hogy ehhez az akciô-
hoz hozzâjâruljon".

Még 1939-ben a nyugati hatalmak ezért elismerôen nyi-
latkoztak, a jaltai konferenciân és azt kôvetôleg mâr tô-
kéletesen elfeledkeztek rôla. Pedig akkor még îgy hangzott
dicsérô elismerésûk:

"Magyarorszâg magatartâsât, mely itt mind a kormâny,
mind a kôzvélemény elôtt igen rokonszenves, értik és méltâ-
nyoljâk. Egyben remélik, hogy sikerûlni fog szomszédaikkal
egyûtt valamilyen tômbôt alakîtani".

A "tômb"-alalutâshoz semmi mâs nem kellett volna, csak
az igazsâgos hatârrendezés. Miért engedték meg, hogy ez a
Német Birodalom égisze alatt jôjjôn létre? Ennek a rôvidlâtô
politikânak kôvetkezménye Kelet-Eurôpa jelen sorsa. A
magyar nép és kormâny sokkal tôbb emberséget mutatott
a szerencsétlen lengyelek irânt, mint sok esetben maguk a
nyugati szôvetségeseik. A magyarok ugyanis nem potenciâ-
lis katonai nyersanyagot lâttak a lengyelekben, hanem szeren
csétlen bajtdrsakat. Ennek megfelelôen kezelték ôket.

"A lefegyverzésnél a magyar hatôsâgoknak igen nagy gon-
dot okozott a megoldâsnak az a formâja, amely a lelkileg
amûgy is megrendiilt lengyel katonâk bûszkeségét, hazafias
érzését ér érzékenységét nem sértette... Bâtorîtottâk, biztattâk,



lelkesîtették a lengyeleket... A legtôbb helyen a lefegyverzés
aktusa alatt a magyar katonai zenekarok — a lengyel szemek
sûrû kônnyhullatâsa kôzben — a Nincs még veszve Lengyel-
orszdg kezdetû lengyel himnuszt jâtszottâk".

A magyar kormâny, hogy a lengyel katonai alakulatok
hazâjukért tovâbb harcolhassanak, megszervezte az ûn.
"evakuâciô"-t, amely a nyugatra valô menekûlést tette lehe-
tôvé. Ezért az evakuâciôs akciôban a késôbb annyira ûldôzôtt
és fasisztânak minôsîtett csendôrség szolgâlatait is igénybe
vették. A dél-magyarorszdgi csendôr alakulatoknak és hatâr-
ôr szerveknek oroszlânrészûk volt abban, hogy a lengyeleket
még a németek diplomâciai kôzbelépést megelôzôn tômege-
sen âtszâllîtottâk a Drâvân.

"A tômeges evakuâciô sorân 1940. jûniusâig tâvozott Ma-
gyarorszâgrôl mintegy 110,000 ember. Az itt maradt mint-
egy 30,000 kôzûl a késôbbi években is folytatôdott, de mâr
lassûbb evakuâciô sorân elhagyta az orszâgot tovâbbi 20,000,
azonban Lengyelorszâgbôl, illetôleg Româniâbôl be is jôtt
mintegy ûjabb 5,000 menekûlt, ûgyhogy azoknak a szâma,
akik a hâborû egész tartama alatt Magyarorszâgon marad-
tak, kereken 15,000 fore tehetô".

"A budapesti lengyel kôvetség és konzulâtus megszûnése
utân a londoni lengyel kormâny utasîtâsâra azonnal meg-
alakult a Lengyel Târsadalmi Bizottsâg (Komitet Obywa-
telski), mint a magyarorszâgi lengyel menekûltek târsadalmi
és szociâlis érdekeinek képviselete".

"A magyar hatôsâgok a bizottsâg lengyel hivatalos jellegét
elismerték s a lengyel menekûltek mindennemû ûgyének
intézésébe bevontâk".

Hosszû lenne itt felsorolni azokat az egészségûgyi intéz-
kedéseket, oktatâsûgyi lépéseket, munkavâllalâsi kedvezmé-
nyeket, lelki gondozâsra és szôrakozâsra vonatkozô rendel-
kezéseket, amelyek sokszor magyar âllampolgârok kedvez-
ményeit is meghaladtâk, mert a magyar âllam egyûttérzé-
sét akarta kifejezni azokkal a szerencsétlenekkel szemben,
akiket a hâborû elsodort sajât hazâjukbôl. És ez a rokonszenv
nemcsak a fajtailag lengyel, de a zsidô szârmazâsû lengyel
âllampolgârok felé is megnyilvânult.

A tovâbbi részletek mellôzésével még csak a kônyv végén



levô lengyel kôszônetet idézem, amellyel a hâborû utân a len-
gyel kormâny elismerte a magyarok vendégszeretetét és test-
véri bânâsmôdjât.

"A lengyel kormâny kûlûgyminisztere 1945. november
22-én a kovetkezô levelet intézte dr. Gyôngyôsi Jdnos magyar
kûlûgyminiszterhez:

A lengyel menekûltek hazajuttatdsdnak befejezésével a
lengyel kôztdrsasdgi kormdny nevében ôszinte kôszônetûn-
ket fejezzûk ki mind a hatékony segûségért és tdmogatdsért,
amelyet a magyar hatôsdgok a lengyel dllampolgdrok haza-
szdllûdsdval kapcsolatban nyûjtottak, mind pedig azért a
rendkivûl megbecsûlt, szives vendégldtdsért, amit honfitdr-
saink élveztek".

Befejezésûl râ kell mutatnom, hogy miként Magyaror-
szâg gûzsbakôtésekor a trianoni békeparancs cinikus kôzôm-
bôsséggel tette félre sajât alapelvét, a népek ônrendelkezési
jogânak wilsoni elvét, akként a jaltai egyezmény is hasonlô
cinizmussal dobta félre a lengyel ônâllôsâgot csak azért,
hogy Sztdlin pânszlâv éhségét csillapîtsa. Nem lehet tudni,
hogy Szikorszki titokzatos repûlôszerencsétlensége s a katyini
tômegslrok felôl valô mélységes hallgatâs nem volt-e mâr a
sztâlini ôhaj része, amely a lengyel nép nemzeti elemének
megsemmisitését célozta. Talân a Visztula partjân a szovjet
csapatok megâllîtâsa is szândékosan tôrtént, hogy a varsôi
felkelés leverését a szovjet csapatok helyett az SS alakulatok
hajtsâk végre. Ezek a jelenségek mindenesetre vilâgosan mu-
tattâk mâr azt a cinizmust, amellyel a mâsodik vilâghâborû
végén Eurôpa sorsât intézték.

A tények mind a lengyel, mind a magyar nép évezredes
hagyomânyaival és kulturâlis lelkiségével szembehelyezked-
tek. Mind a lengyel, mind a magyar népet sok mindennel
"vâdolni" lehet, talân a "szabadsâgvâgy és szeretet" tûlzâsba
vitt âtélésében is elmarasztalhatô, azt azonban sem a len-
gyelekre, sem a magyarokra nem lehet râfogni, hogy idegen
uralom diktatûrâja elôtt szolga môdjâra fejet hajtottak volna.
îgy csak idô kérdése volt, hogy a szabadsâgvâgy akâr az egyik,
akâr a mâsik nép részérôl mikor nyilvânul meg eleven tettek-
ben. Amikor Sztâlin halâla utân Hruscsov elôdje bûnôs môd-
szereit leleplezte, Moszkva politikâjâval szemben elôszor a



lengyelek részérôl mutatkozott ellenâllâs. Az a szikra azonban,
amely Gomulka vezetésével a lengyelek kôzt kipattant, rôvi-
desen a magyarok lelkében is lângra lobbant s olyan tiizet
gyûjtott, amelyet csak vérrel lehetett eloltani. Az a tény,
hogy a magyar felkelés 1956. oktôber 23-ân azzal a felvo-
nâssal kezdôdôtt, amely a tômegeket Bem apô szobrâhoz
vezette, mindenki szâmâra nyilvânvalôvâ tette, aki a magyar
szabadsâgharcnak akâr szemtanûja, akâr csak tâvoli meg-
figyelôje volt, hogy a magyar nép lelkében a lengyelek irânt
valô rokonszenv nyilvânult meg. Ez kôztudomâsû, 1956.
decemberében azonban Szombathelyen egy magyar pilôtâ-
tôl arrôl is értesûltem, hogy a lengyelek a magyar sebesûltek
részére ôriâsi mennyiségû vérplazmât kiildtek, a rokonszenv
tehât kôlcsônôs volt és komoly tettekben, âldozathozatal-
ban is megnyilvânult.

A szabadsâgvâgy azôta sem hait ki egyik népbôl sem.
Kôzép-Eurôpa népeinek fûggetlen jôvôje — a dunai népek
ôsszefogâsânak tengelyében — csak a lengyel-magyar sza
badsâgvâgy egyesûlésébôl fakadhat, mert a pânszlâv és pân-
germân nyomâsnak csak ez a kettô egyûtt âllhat ellen.

Hehs Âkos:

A MAGYAR LÉGIERÔK EJTÔERNYÔl
ÉS

AZ ELSÔ VITORLÂZÔ GÉP MEGÉPÎTÉSE

Pâlyafutâsom a légierôknél tôltôtt 17 év alatt sok izgal-
mas és veszedelmes eseményt sodort elém. Ezeket nem igye-
keztem kikeriilni, mert tudtam, hogy ezek âtélése nélkûl
eredményeket elérni nem lehet.

Ezek kôzôtt a két legfontosabb esemény:
1. A magyar H.39 mintâjû ejtôernyôk megtervezése,

kiprôbâlâsa, kiharcolâsa, szabadalmaztatâsa.
2. Egy vilâgbajnoksâgot elért vitorlâzô gép megépîtése

és felvontatâsa a legelsô repûlésére.

A magyar légierôk kétféle német, egy olasz és egy angol
gyârtmânyû ejtôernyôt hasznâltak. Jômagam a székesfehér-
vâri repulôgépgyârtô és javîtô ûzem tényleges âllomânyû



ûzemvezetôje és berepûlô pilôtâja voltam. Minden ûj vagy
roncsaibôl ûjjâépîtett gépet jogom volt berepûlni. Ezért a
repùlô pôtiékon feliil minden gép utân még kûlôn 25 pengôt
kaptam. Berepûléseim sorân sok bajom volt az ejtôernyôk-
kel, amelyeknek viselése nemcsak kôtelezô volt, de azt a jôzan
ész is megkôvetelte.

A kûlfôldi ejtôemyôk nem illettek be a kûlônbôzô nem-
zetiségû repûlôgépek ûléseibe vagy hâttâmlâik bemélyesz-
téseibe. Elsôsorban ezeket prôbâltam az ernyôk csomagolâ-
sâval és a tartô zsâkok môdosîtâsâval helyre hozni. Az ered-
mény igen kielégîtô volt. Ez arra is felhîvta a figyelmet, hogy
azoknak, akik a kûlfôldi ernyôket vâsâroljâk, valamit érte-
niûk kell az emyô és a repûlôgép kôlcsônôs viszonyâhoz, leg-
fôképpen a gép sebességét és az ernyô teherbîrô képességét
illetôleg.

Egy îzben tanûja voltam egy balesetnek, amikor a gép
kigyulladt és csaknem fûggôleges zuhanâsba ment ât. A pi
lota nem ugrott ki, mert azt remélte, hogy a gép sebességét
le tudja csôkkenteni. Ez azonban nem sikerûlt. A hâtsô ûlés-
ben helyet foglalô lôvész azonban kiugrott, de a hatalmas
sebesség az automatikusan nyilô ernyôt azonnal szétroncsol-
ta, ami a kiugrôt vagy azonnal vagy amikor a szétroncsolt
ernyôvel fôldhôz csapôdott, megôlte. Akkor ébredtem annak
tudatâra, hogy az akkori ernyôk nem alkalmasak nagy se-
bességû gépbôl "automatikus" kioldâssal valô hasznâlatra.
Ilyenkor ugyanis az ernyôt bat méteres vékony kôtél erôsîti
a géphez. A kôtél megfeszûlése nyitja ki az ernyôt. Az ernyô
1-2 mâsodperc alatt kinyilik ugyan, de a hirtelen gyorsulâs
mind a pilôtât, mind az ernyôt elpusztitja. Ez a gondolât hoz-
ta létre a H-40 mintâjû, lépcsôzetes fékezésû ernyôt. amelyet
az Egyesûlt Âllamok katonai attaséja 1941-ben, Budapesten
fîlmen lâtott és amelyre a szabadalmazâsi és fordîtâsi kôlt-
ségeken klvûl 100,000 $-os ajânlatot tett. Ma az amerikai
és orosz ûrrepûlôk hasznâljâk ûrhajôk lefékezésére. (Lâsd
az Egyesûlt Âllamok âltal fedezett szabadalmi bejelentést
1941-ben és 1942-ben, valamint a magyar napilapok véle-
ményét a budapesti kôzlekedési mûzeum megnyitâsa alkal-
mâbôl 1985-ben.)

A magyar ejtôernyôsôk âllandô panasza az volt, hogy
egy-két ezer méteres magassâgbôl tôrténô ugrâs alkalmâval
az ejtôernyôs alakulat 400-500 emhere teljesen szétszôrôdott.



azok harcba vetésérôl szô sem lehetett. Érthetetlennek tûnt,
hogy ez a szétszôrôdâs teljes szélcsendben éppenûgy megtôr-
tént, mint szélviharban. Figyelni kezdtem német szélcsator-
nâkban végzett kisérleteket. Egy alkalommal talâltam egy
fémbôl készûlt félgômb formâjû vékony lemezbôl formait
és az ejtôernyô-kupolâhoz igen hasonlô alakzatot, amire
vonatkozôlag a kisérietezô mérnôk azt âllîtotta, hogy ez a
forma nem stabil, csak légâramlâsban kb. 45 fokos szôgben
nyer stabilitâst. A kisérietezô âllomâs még hozzâfûzte ehhez
a megâllapitâshoz, hogy az eredmény szilârd anyagbôl ké
szûlt kupolâkra vonatkozik. Flexibilis anyagokkal nem fog-
lalkoztak. Elfogadtam a tényeket s azonnal neki âlltam an-
nak igazolâsâra, hogy valôjâban hogy viselkednek a flexibilis
anyagok, ha pl. az ernyôk kupolâja selyem vagy nylon fél
gômb. Ezt részben magas épûletek tetejérôl ledobott kis mo-
delekkel igazoltam, késôbb sajât ugrâsaimmal bizonyltottam,
amikor is az egyik ernyô teljes kibontakozâsa utân a mâsodik
ernyôt is kinyitottam. Az eredmény fantasztikus volt. Késôbb
Pâpân, az ejtôernyôsôk Mekkâjâban, a kormânyzôhelyet-
tesnek is bemutattam egy ûn. fékernyôvel és a két ernyôvel
tôrténô ugrâst. A kormânyzôhelyettes a helyszinen gratulâlt
az ûj ernyôk tervezôjének.

Miutân bebizonyîtottuk, hogy a félgômb alakû kupola
nem stabilis és ahelyett, hogy vertikâlisan jônne lefelé, 45 fokos
szôgben ereszkedik le, a H-39 mintâjû ernyôk szabadalmi
pontja az lett, hogy a kupola nem volt félgômb formâjû, ha-
nem ovâlis keresztmetszettel rendelkezett. Ezzel az ejtôernyô
sôk legnagyobb panasz, a szétszôrôdâs kikûszôbôlése meg-
oldôdott.

Az ejtôernyôsôk a mâsik segitséget azzal nyerték, hogy
ugyanazt a fokozatos fékezésû ernyôt hasznâltâk, mint a nagy
sebességû gépek személyzete, Igy mindkét veszély ellen vé-
delmet kaptak.

A katonai attasék, mint kôztudomâsû, az illetékes âlla-
mok kémei, igy nem volt szûkséges kutatni, hogy Partridge J.,
a U.S. Air Force ôrnagya hogyan szerzett tudomâst ezekrôl
a kisérletekrôl, amikor egy âltalam ismeretlen magyar alkal-
mazottjâval Székesfehérvârott meglâtogatott és azt kérte,
hogy a magyar szabadalmat forditsam le angolra. Az ame-
rikai szabadalmat csak 1952-ben lâttam elôszôr, amikor is
Cook Cleland, a hires amerikai versenyrepûlô szivességbôl



felkutatta és azt mondta: "I guess it's public property now."
Ennek ellenére az Egyesûlt Âllamok csak 20 éwel késôbb
mutatta be elsô, ûn. "hyperflow" ejtôernyôjét, amelyet az-
zal jellemez, hogy "az elsô ejtôemyô, amely sikeresen fékez
le (decelerate objects traveling at hypersonic speeds). "

Az egyik magyarorszâgi napilap 1985. oktôber 28-i szâ-
mâban a kôzlekedési mûzeum felavatâsa alkalmâbôl a kôvet-
kezôképpen nyilatkozott:

"Hehs Àkos honvéd fômémôk fokozatos fékezésû ejtôer
nyôjét 1941-ben még Amerihâban is szabadalmaztattâk,
amely elvet ma is alkalmazzâk a nagy sebességû târgyak fé-
kezésére. Példâul a visszatérô ûrhajô-egységek ejtôernyôs
fékezésére. Nem tûlzds azt âllitani, hogy Hehs Akos szaba-
dalma is kellett ahhoz, hogy Farkas Bertalan épségben tér-
jen vissza az anyafôldre".

1939-ben a Idsérletek jôl folytak és most mâr arra kellett
gondolni, hogy a légierôk tâmogatâsât megkapjuk. Hârom
felterjesztést adtam be a légierôknek. Az elsôben kértem,
hogy a legkôzelebbi kûlfôldi ejtôernyôk megérkezése és ât-
vétele alkalmâval egyet-kettôt ugrâssal is kiprôbâlhassak.
Erre igen gyorsan kaptam engedélyt, sôt azt a napot is je-
lezték, amelyiken azok Pâpâra megérkeznek s ahol az âtvétel
megtôrténik.

A mâsodik javaslat az volt, hogy inditsunk meg szaba-
dalmi bejelentéseket, és végûl, hogy adjâk ki ernyôinket ki-
prôbâlâsra a csapatoknak.

A vâlasz ezekre se késett sokâig és îgy hangzott:

"Meglepetéssel vettem tudomâsul, hogy Hehs Akos mérnôk
szâzados kiterjedt kîsérleteket hajtott végre abbôl a célbôl,
hogy egy magyar ejtôernyôt bocsâsson a repiilô csapatok
és ejtôernyôs alakulatok hasznâlatâra. Azonnali hatâllyal
utasîtom, hogy tartôzkodjék a tovâbbi kîsérletektôl, miutân
semmi szândék sincs arra, hogy a jelenlegi német és olasz
ejtôernyôinket hazai gyârtâssal pôtoljuk. Kereskedelmi szer-
zôdéseink alapjân kiviteleinkkel szemben szûkségiink van
arra, hogy fôleg német ipari termékeket importâljunk és ezek
egyike az ejtôernyô".

Nem sokkal ezutân azonban személyi vâltozâsok tôrtén-
tek a légierôk vezetôségében és Hdry Ldszlô vezérôrnagy az



elôbbi véleményt megvâltoztatta. A csapatok dôntése pedig
az volt, hogy a magyar ejtôernyôk lényegesen jobbak, mint
a kiilfôldiek. Ezeket az ejtôemyôket aztân a tervezô neve alatt
szabadalmaztattâk.

îgy szûletett meg a magyar H-39, H-40 és H-41 mintâjû
ernyô a honvédelmi miniszter és a légierôk parancsnoka
63697/eln.le.III. 1939 szâmû kiadvânyâval.

Isten kûlônôs segîtségével ejtôemyôs ugrâsaim és a nekem
adomânyozott szabadalmak minden ellenkezô igyekezet da-
câra elérték céljukat.

1935. nyarân, a légierôk parancsnoka ûgy dôntôtt, hogy
tâmogatja a magyar vitorlâzô repûlést. Rôvidesen el is ren-
delte, hogy a székesfehérvâri repûlôgépjavitô iizem minden-
ben âlljon rendelkezésére Rotter Lajos mérnôk, vitorlâzô
repûlô-és kônnyû-repûlôgép-tervezônek, aki megjelenik terv-
rajzaival Sôstôn, hogy egy vitorlâzôgép épitését a kôvetkezô
olimpiâszra megbeszélje és azt a sârkânyépîtô ûzemmel
egyûttesen megvalôsîtsa.

Mivel én voltam a sârkânyépîtô ûzemek és a berepûlések
vezetô mérnôke, Kincses Lâszlô ôrnagy szabad kezet adott
az ûgyek intézésére.

Rotter nemsokâra jelentkezett is tartalékos repûlô had-
nagyi egyenruhâjâban Frdter Ttbor ôrnagy repûlôtérpa-
rancsnoknâl és Kincses ôrnagynâl, aki az egész iizem katonai
parancsnoka volt.

Hetek és hônapok mûltak el, mire a szûkséges formâk,
szerszâmok elkészûltek és megkezdôdhetett a vitorlâzô gép
épîtése. Mivel a rajzokon is voltak môdositani valôk, az épi-
tést csak egy-két emberrel tudtuk végeztetni, îgy az idô roha-
mosan haladt elôre és mâr szâmoltuk a napokat a gép bere-
pûléséig, hogy az idôben Berlinben legyen, amikoris az
olimpiai bizottsâg minôségi ellenôrzése megtôrténik.

Rotter Lajossal mindent megbeszéltûnk. Ô lesz a "Nemere"
pilôtâja a gép berepûlésénél, én pedig a vontatô gép pilôtâja
leszek, amiben elég gyakorlatom volt, mert sokszor vontat-
tam célzsâkot Fokker-géppel a hajmâskéri tûzéreknek, mi-
utân Hôdy Jôska (Tata) megtervezte a szisztémât. Vontatô
gépnek egy Heinkel HD-22-es gépet szemeltûnk ki és abba
âtszereltûk a Fokkerbôl a Hôdy-féle rendszert.



A lâdâk mâr készen voltak a szâllîtâshoz, de a gép végsô
szerkesztési munkâi még mindig sorozatos késedelmeket
szenvedtek, igy példâul a futômû miatt, ami egy kôzépen
elhelyezett sîtalpbôl âllt — kizârôlag a leszâllâs céljâra —
egy-egy kis âtmérôjû kerékkel, amit a fôldtôl valô eltâvolo-
dâs utân a pilota egy emeltyû segîtségével kioldott és a fôldôn
hagyott.

Naponta ûj menetrendet dolgoztunk ki Rotter LajossaX
arra az esetre, ha még tovâbb késûnk. Egy szerdai napon
ûgy lâttuk, hogy ha nem lesz berepûlés legkésôbb pénteken,
akkor el kell vetni az egész vâllakozâst, bârmilyen mérhetet-
len személyi kârokat okozunk is mindenkinek, aki az ûgy-
hen szerepelt.

A pénteki hatâridôt ismét elmulasztottuk, de szombat
délutânra minden tôkéletesen rendbe jôtt és a gép készen
âllt a herepûlésre. A vasârnapi szigorû repûlési tilalom miatt
szô sem lehetett volna arrôl, hogy hétfôn, legkésôbb kedden,
ûtba indîtsuk a "NemeTé"-t. Itt csak egy dolog segîtene: ha
megszegjûk a tilalmat és vasârnap repiiljùk be a gépet.

— Lajos, én vâllalom a felelôsséget — mondtam Rotter-
nek és a tilalom ellenére vasârnap fel is szâlltunk.

Az idô gyônyôrû volt.
Minden jobban ment, mint gondoltuk. Alighogy a repû-

lôteret elhagytuk és a vâros fôlé értûnk, a Nemere âllandôan
magasabban repûlt, mint a Heinkel. Utôlag Rotter elmond-
ta, hogy a vâros fôlôtt rendkîvûl nagy sebességû felâramlâs-
ba kerûlt, îgy jônak lâtta a Nemeré-t lekapcsolni.

Ettôl kezdve én a vâros kerûletén navigâltam, mîg Lajos
pontosan a pûspôkség felett végezte mutatvânyait. Olyan
tôkéletes légâramlâs âllt rendelkezésére, hogy hol 200 m ma-
gassâghan, hol pedig 600-800 méteren mutatott be akroba-
tikus mûveleteket. Mivel én elegendô tâvolsâgbôl élveztem
az eseményeket, nyilvânvalô volt, hogy a lakossâg lâtta és
érzékelte, hogy ehben a géphen sem motor, sem légcsavar
nincsen. Székesfehérvâr népe ilyent sem azelôtt, sem azôta
nem lâtott. Kocsik, kerékpârok, autôsok âlltak meg, a hâ-
zakbôl az emherek kitôdultak az utcâkra és nézték ezt a va-
lamit, amit nem tudtak megérteni. Végûl is Rotter Lajos
elhatârozta, hogy hefejezi a repûlést. Kôzvetlen egymâs mellett
repûlve hiba nélkûl értûk el a repûlôteret.

Mâsnap reggel az îrôasztalomon talâlt cédulân azt az utasî-



tâst kaptam, hogy Rotter Lajos tartalékos repûlôhadnagyot ve-
zessem elô repûlôtérparancsnoki kihallgatâsra. Mivel én vâl-
laltam a felelôsséget a vasârnapi repûlési tilalom megszegé-
séért, megfeddésben részesûltem, mig Lajos 15 napi szoba-
fogsâgot kapott.

Mâsnap elkezdtûk a gép csomagolâsât. Egy Hughes tâv-
irat a 32B osztâlyhoz ismertette az eseményeket és kérte Rotter
Lajos tartalékos hadnagy katonai szolgâlat alôl valô felmen-
tését, hogy a vitorlâzô géppel egyûtt Berlinbe utazhassék. Ez
mâsnap meg is tôrtént.

Azutân a napi események kissé hâttérbe szoritottâk eze-
ket a gyônyôrû napokat és emlékeket. Talân nem is tudtuk,
hogy mikor és hol keriil sor Lajos repiilésére. Egyszer csak
egy késô este befutott tâvirat mindnyâjunk munkâjât meg-
âldotta. Ez volt a szôvege:

"Hehs Akos repûlômémôk szdzados ûmak.
Hdlds kôszônetûnk mindnydjunk nevében abbôl az alka-

lombôl, hogy Rotter Lajos Nemere gépével vildgrekordot
dlUtott fel elôre bemondott célrepûléssel Behnbôl Kielbe,
285 km. tdvolsdgra.

Rotter Lajos és a
magyar Olimpiai Bizottsdg"

Németh Gyula (Yonkers, NY):

ECKHARDT TIBORTÔL HÉRODOTOSZIG
A SZKÎTÂK VÉGETT

(kivonatosan)

Târsasâgi beszélgetés kôzben dr. Eckhardt Tibor megtisz-
telt a szkîtâkra vonatkozô kitiintetô érdeklôdésével. Majd
niegjegyezte, hogy kutatâsi terûletem jôval bôvebb, mint a
volt népszôvetségi fôtitkâr, Avenol ismeretei voltak. Ot
ugyanis, mint amatôr mûgyûjtôt lenyûgôzte az a terûlet,
amelyre gyûjtô munkâm kiterjed. A Népszôvetség emlîtése
kivâltotta belôlem a kérdést és a kérést: lenne-e szîves Eckhardt
a marseilles-i jugosziâv kirâlygyilkossâggal (1934. oktôber 9.)
gyanûsîtott Magyarorszâg szerepérôl valamit mondani. A
voit meghatalmazott miniszter feltârta elôttem a kérdés hât-
terét, sôt a helyzet tisztâzâsâra vonatkozô eljârâst (explication
de la position) sem rejtette véka alâ.



Az egészbôl az a fontos és rendkivûl izgatô, hogy a két
magas rangû diplomata {Avenol és Eckhardt) el tudott be-
szélgetni olyan fontos és kényes dologrôl, mint pl. a magyar
kûlpolitika célja és feladata a trianoni béke utân. Mert az
igazi politikai tragédia mindig a "lack of exact communica
tion" {Dag Hammarskjôld).

Miutân Magyarorszâg a hirhedtnek tartott Janka-pusztai
menekûlttâbor (Somogy vârmegye) igazi jelentôségérôl meg
tudta gyôzni az érdekelteket és a vâd egyâltalân nem Magyar
orszâg felé kezdett terelôdni, a két diplomata beszélgetése
kedélyes, barâtibb formâra vâltott, a beszélgetés târgyai pe-
dig a magyarsâg ôsei, illetôleg elôdei, a szkîtâk lettek. Igy
szô kerult hârom magyar kutyafajta — a vizsla, a puli és a
kuvasz elnevezésére is.

A trz'ziZa jelentése: vizsgâlô, keresô, fîgyelô.
A puli értelme szôrôs, paie, pilis, felis, Pelz, bolyhos;

francia katonai argôban poilu (szôrôs) az a kôzkatona, akit
a magyar kaszârnya-zsargon ÔMndtzs-ként emlit.

A kuvasz név perzsa eredetû szôbôl, a kavasz-bôl szârma-
zik. Jelentése tôrôkûl: caus (ami a magyar csôsz fogalmât
fedi), magyarul peàigguba.

A guba tâjszô, amely a kutyakôlyok fogalmâval azonos.
Ezzel kapcsolatban kell megemlîtenûnk a magyar kôzmondâst
is, amely szerint valaki "eben gubât cserélt". Az "eb" ugyanis
eredetileg emlôt, âtvitt értelemben pedig szopôs kutyakôly-
kôt jelentett. Ha tehât megâllapîtjuk, hogy valaki "eben gubât
cserélt", valôjâban azt mondjuk, hogy valaki kôlyôk kutyâ-
ért kutyakôlykôt kapott cseréhe (lâsd Czuczor-Fogarasi: A
magyar nyelv szôtâra, II. kôtet, 1127. oldal).

A guba jelentése nem azonos a "kabât" fogalmâval. (El-
lenben a székely gôbé vagy kôpé jelentése mâr kapcsolatba
hozhatô vele, mert mindkét székely szô jelentése tulajdonkép-
pen "ravasz, vén kutya".

Mind a hârom kutyanév eredetét a szkîta nyelvben kell
keresnûnk.

Ezt a megâllapitâst kôvette Hérodotosnak a gôrôg mitolô-
giâbôl vett kôzlése Heraklész hârom fiânak sorsârôl. Mind
a hârom fiû a pontusi Hylea-'\ erdôben lakô vipera-kirâlynô-
tôl szûletett.



Agathyrs erdei embert jelent. És Erdély elsô lakôi és név-
adôi agathirsek voltak.

Ge^a7205 jelentése kuldn, uldn, aldn (vadlô), lovas.
Skythés a szkîta szô eredete. Ebbôl szârmazik a perzsa

saka, latin sagitta, tovâbbâ a magyar szak-âcs, szak-ôca, szeg,
szek-erce, szig-ony, szike, szék-âcs, csâk-lya, csâk-âny szô is,
minden, ami hegyes, szûrô szerszâmot jelent. Igy magya-
râzhatô a népvândorlâs végérôl szârmazô litânia egyik kô-
nyôrgése is: a sagittis hungarorum, libéra nos, Domine (a
magyarok nyîlaitôl ments meg, Uram, minket)!

A magyar ôstôrténelem nemzetkôzi vonatkozâsû ismerete
tehât sohasem lehet haszontalan dolog, mint ahogy annak
mondai, hitregei, hagyomânyos vagy mesés hâttere sem az.
A mesék vezetnek el bennûnket azokba a korokba, amelyek-
bôl irâsbeli emlékek még nem maradtak rânk. A mesék azon-
ban még ma is élnek. Bizonyâra minket is tûlélnek.

Ft. Vdralljai CsocsdnJenô dr. (Oxford, Anglia):

GÔRÔG KATOLIKUS EGYHÂZKÔZSÉGEK ERDÉLYBEN

Gyôrffy Gyôrgy megâllapîtâsa szerint Gyulât, Erdély feje-
delmét Biborbanszûletett VII. Konstantin csâszâr a konstan-
tinâpolyi Hagia Sophiâban 953-ban, rôviddel azutân, hogy
az edessai mandyliont Konstantinâpolyba vitték, megkeresz-
teltette. Gyula bizânci megkeresztelése az erdélyi magyarok
kôzt a bizânci egyhâz megalapîtâsât is jelentette, mert ahogy
Skylidzes Johannes tôrténetirô feljegyezte, a visszatérô Gyu-
lâhoz Hierotheos bizânci pûspôk is csatlakozott, aki a magya
rok kôzûl sokat megtéritett. Ennek a Gyulânak volt a lânya
Sarolta, Szent Istvân kirâly édesanyja, aki fiât a nagyapa
Konstantinâpolyban felvett keresztény nevére kereszteltette.

A bizânci egyhâz felvirâgzâsa a magyarok kôzt jôl bizo-
nyîthatô. Mâs forrâsokon kîviil ezt igazolja Szent Gellért
csanâdi pûspôk élete, amely 1046-ban vértanûhalâllal vég-
sôdôtt, IX Gergely pâpa 1234-ben IV Béla kirâlyhoz intézett
levele vagy Tirnovôi Szent Theodosius 1350-1363-bôl szâr
mazô életrajza. A bizânci egyhâz néhâny magyart szentjei kôzt
tisztel, kôztûk Szent Môzest és Szent Piroska Irént, Szent Lâszlô
kirâlynak, Erdély védôszentjének leânyât is. Szent Piroska Irén
bizânci csâszârné lett, fia pedig, Komnenos Manuel, az egyik



legnagyobb konstantinâpolyi csâszâr volt. Orbân Balâzs bârô
szerint a Gyergyôszentmiklôs felett levô hegycsûcsot Piroska
csâszâmérôl nevezték el.

1910-ben azon a terûleten, amelyet 1920-ban roman
fennhatôsâg alâ helyeztek, 83,689 magyar tartozott a gôrôg
katolikus egyhâzhoz. Ha figyelembe vesszûk, hogy azoknak
a magyar gôrôg katolikusoknak a szâma, akiket Trianonban
Magyarorszâg terûletén hagytak, 1910 és 1949 kôzt 53 %-kal,
1910 és 1970 kôzt pedig 82 %-kal nôvekedett, akkor a ma
gyar gôrôg katolikusok szâmânak Erdélyben (a Partiummal
egyûtt) 1986-ban legalâbb 130,000 vagy 150,000 lelket kel-
lene magâban foglalnia.

A românok azonban — noha a magyar rômai katoliku-
sokat és a magyar reformâtusokat meghagytâk sajât egyhâz-
kôzségeik, egyhâzaik keretében — minden magyar gôrôg ka
tolikus egyhâzkôzség templomât és mâs épûletét elkoboztâk
és 1948 ôta egyetlen magyar gôrôg katolikus istentiszteletet
sem engedtek meg nyilvânosan; ami a vallâsszabadsâg mind
âltalânossâgban, mind a helsinki egyezmény szôvege, alap-
elve és szelleme értelmében botrânyos megsértését jelenti.

A românoknak tehât éppen ezért a kôvetkezô kôzségek
magyar gôrôg katolikus templomât és egyhâzkôzségi épiile-
teit haladéktalanul vissza kell adniuk: Szârazberek, Kôké-
nyesd, Tûrterebes, Nagypeleske, Sârkôztijlak, Batizvasvâri,
Szatmârnémeti (a Fôangyalok és Szent Miklôs egyhâzkôzsé-
ge), Szinyérvâralja, Nagybânya, Felsôbânya, Vértes, Nagy-
kâroly (a Fôangyalok és a Mennybemenetel egyhâzkôzsége),
Domahida, Gencs, Csom.akôz, Kôrtvélyes, Érmihâlyfalva,
Endréd, Gâlospetri, Értarcsa, Nagyvârad (Pûnkôsd egyhâz
kôzsége Vâradolaszin).

A Székelyfôldôn: Csîkszentdomokos, Csikszentgyôrgy,
Gyergyôûjfalu, Gyergyôszentmiklôs, Gyimesbûkk, Lâzârfalva,
Nagykâszon, Szépvîz, Ârkos, Gelence, Illyefalva, Kézdiszent-
kereszt, Lémhény, Lisznyô, Nagyborosnyô, Torja, Haraszt-
kerék, Kisteremi, Marosvâsârhely, Nyârâdandrâsfalva, Nyâ-
râdkarâcson, Szenthâromsâg, Abâsfalva, Alsôboldogfalva,
Bozodtijfalu, Szârazajta, Székelyszenterzsébet, Székelyud-
varhely.

Kârpâtaljân a legfontosabb egyesûlt magyar egyhâzkôzség:
Beregszâsz, Ungvâr, Munkâcs, Makkosjânosi, Râkos.

Befejezésûl az elôbbiekhez hozzâ kell még fûzni, hogy



néhai Pâsztory Ârkdd, Mâriapôcs apâtja, a legelesettebb
magyar zsellérektôl és parasztoktôl jelentôs ôsszeget gyûjtôtt
ôssze s abbôl részben szociâlis célokra, részben a magyar gôrôg
katolikus templomok tatarozâsi kôltségeire alapot létesitett.
Beruhâzâsként fôldbirtokot vâsârolt a szatmâri Bikszâdon,
amelyet azonban a roman âllam elkobzott. Ez a szegények
legfelhâborîtôbb kirablâsa, amelyet nagyon nebezen lehet
ôsszehasonlitani a magyar kirâlyok kôzismert bôkezûségével,
amikor mind a roman gôrôgkeleti, mind a gôrôg katolikus
egyhâzakrôl hatalmas fôldbirtokok adomânyozâsâval gon-
doskodtak.

IwblWtii 9

Sources : "Balàts Orbàn, A Székeîyfold leiràsa (La description de la terre des Siculcs),
vol. I, pp. 44-45, illustration p. 60 ; vol. II, pp. 5-7 ; vol. III, pp. 6-8. Magyar
Slatisziikai iCdzlemények, vol. I. ; Schemaiismus VenerabUis Cleri Dioecesis Cracci
Rit. Cath. Hajdudorogensis ad annum Domini 1^18, pp. 155-182, 34, 237-238 ; Sche
maiismus VenerabUis Cleri Graeci Ritus Catholicorum Dioeceseos Fogarasiensis in
Transyivania pro anno Christo nato MDCCCXXXV. pp. 152-163, 216.

Dénes Martsa, Ritka kivéïelek a magyar demogràfiâban (De rares exceptions dans
la démographie hongroise). Magyar Statisztikai Szemle. 1930, pp. 478-482.

Kàroly Kôs, Erdély (La Transylvanie), pp. 18-19, 48, illustration 30.
Vera Gervers-Molnàr, A kozcpkori Magyarorszàg (Les églises circulaires

médiévales de Hongrie), Cahiers d'histoire de l'art, n° 4.
Georg Muller, Sienbenbùrgens Stûhle. Distrikte und Komitate vor dem Jahre 1848,

beziehungsweise in dcn Jahren I86I bis 1876 nach den Jurisdiktionsgrenzen, Verein fur
Siebenbûrgische Landeskunde, 1914.
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Sources: tirées des ouvrages de Miklôs Veres, Gyôrgy Papp, Vera Gervers-Molndr,
Istvdn Genthon, Gyula Moravcsik,J.C. Allen (éd.), Jdnos Kardcsonyi, Gyôrgy Gyôrffy,
Elek Fényes, Emericus Szentpétery, Zoltdn Kerekes, Demeter Gôrôg, Mdtyds Gyôni,
Bdlint Hôman, Gyula Ldszlô ainsi que du Lexicon universorum et du Révai Nagy

Lexicon, cités tout au long de l'article



Forrdsok:

Bulla "Christifideles Graeci". Kiadta X. Szent Pius 1912
jûnius 8-an.

Csocsân de Vârallja, Eugene: La population de la Hongrie
au XXe Siecle, Revue d'etudes comparatives est-ouest, 1977
septembre 1977.

Gyôrffy Gyôrgy: Istvân kirâly és mûve, Budapest, 1977.
Magyarorszâg népszâmlâlâsa. 1910, 1941.
Moravcsik Gyula: Byzantium and the Magyars, Amster

dam, 1970.
Obolensky Dimitri: The Byzantine Commonwealth,

London,1971.
Orbân B.; A Székelyfôld lelrâsa. (Buda)Pest, 1868-1873.
Schematismus venerabilis cleri dioecesis Graeci rit. Cath.

Hajdudorogensis ad annum Domini 1918. Nyiregyhâza, 1918.
(Ugyanaz: pro anno Domini 1948. Nyîregyhâza, 1948.)

Bujdosô Bâlint (Devon, PA):

AZ ALÂZATOSSÂG LITÂNIÂJA

A vâgytôl, hogy megbecsûljenek,
A vâgytôl, hogy népszerû legyek,
A vâgytôl, hogy felemeljenek,

Szabadûs meg,Jéztis!

A vâgytôl, hogy tiszteljenek,
A vâgytôl, hogy dicsérjenek,
A vâgytôl, hogy mâsok fôlé emeljenek,

Szabadûs meg,Jézus!

A vâgytôl, hogy kikérjék a tanâcsaim,
A vâgytôl, hogy helyeseljék eljârâsaim,
A vâgytôl, hogy vezethessem târsaim,

Szabadûs meg,Jézus!

A félelemtôl, hogy tân megalâznak,
A félelemtôl, hogy lenéznek vagy lerâznak,
A félelemtôl, hogy kitesznek korholâsnak,

Szabadûs meg,Jézus!

A félelemtôl, hogy ârthatnak jô nevemnek,
A félelemtôl, hogy mellôznek, elfelednek.



A félelemtôl, hogy majd kinevetnek,
Szabadûs meg,Jézusz!

A félelemtôl, hogy velem rosszul bânnak,
A félelemtôl, hogy bûnt szememre hânynak,
A félelemtôl, hogy gyanûval fogadnânak,

Szabadûs meg, Jêzus!

Hogy mâsokat jobban szeressenek,
Hogy mâsokat tôbbre becsûljenek,
Hogy a vilâg szemében nôjjôn mas, én hadd csôkkenjek,
Hogy ezt kîvânjam, add kegyelmedet!

Hogy mâst vâlasszanak ki — engem félretéve,
Hogy mâst magasztalnânak — engem észre sem véve,
Hogy mindenben mâs elôzzôn meg fôlénybe',

Hogy ezt kîvânjam, add kegyelmedet!

Legyenek mâsok mind szentebbek, jobbak nâlam,
feltéve, hogy szentek lesznek, mint Te kivântadl

Âmen.



Alulirottak, mélységes fâjdalomtôl megtôrt szîwel, deazÛr
akaratàban megnyugvô lélekkel jelentjùk, hogy

Dr. Irânyi Lâszlé Sch. P.
Castel Mediano-i c. pûspôk

a kûlfôldi katolikus magyarok fôpàsztora,

az Amerikai Magyarok Orszâgos Szdvetségének tb. einoke,
a Szuverén Szent Làszlô Târsasàg és Rend kormânyzôja,

az Ârpâd Akadémia ôrôkôs disztagja és 1979 ôta
hittuddmânyi osztàlyànak elnôke, az Arpâd Szôvetség

hivatâs- és hûségrendjének lovagja, 1983-banaz év magyaija,
az Amerikai Magyar Reformâtus Egyesùlet arany érdem-

érmének tulajdonosa,
1987. mârcius ^-ân, a németorszâgi Kôln vârosâban,

63 éves korâban vâratlanul elhunyt.
Egész életén ât a keresztény nemzeti magyar ôsszefogâs

hive volt s annak megvàlôsitâsân fâradozott, a szânakivetés-
ben a magyar tôrténeti kûldetéstudat és hivatâs

lelkes apostolaként mûkôdôtt.

Példâjàt mindenkor kôvetjiik, àldott emlékét pedig
kegyelettel ôrizzûk!
Nyugodjék békében!

Varga Sândor
az Ârpâd Szôvetség
fôtitkâra

Dr. Nâdas Jânos

einôk

Dr. Somogyi Ferenc
azÂrpâd Âkadémia

fôtitkâra



VIII.

A XXVI. MAGYAR TALALKOZÔVAL
PÀRHUZAMOS ULÉSEK

1

AZ AMOSz IGAZGATÔSÂGI ÛLÉSE

1986 november 29-én délelôtt 9 ôrakor az Amerikai Ma-

gyarok Orszâgos Szôvetsége Vtgh Zsolt (Woodbridge, NJ)
elnôkletével orszâgos igazgatôsâgi ulést tartott, amely az
ugyanaznap délelôtt 10 ôrâra ôsszehîvott orszâgos tisztûjîtô
kôzgyûlésre szânt javaslatokat fogadta el. Ezek kôzûl az ûj
tisztikar megvâlasztâsâra vonatkozô elôterjesztésen kîviil em-
lîtésre érdemes még tôbb tagegyesûlet felvétele és az orszâg
fôvârosâban, Washingtonban kôzponti iroda létesîtése.

Pdsztor Ldszlô ûgyvezetô elnôk (Pittsburgh, PA) a kôz
ponti iroda jelentôségét kûlôn felszôlalâs keretében indo-
kolja. Râmutat, hogy az a tevékenység, amelynek utolsô
két évérôl nyolc kôrlevél szâmolt be a tagoknak, kôzponti
iroda mûkôdése esetén sokkal eredményesebb lett volna. El-
gondolâsa szerint a kôzponti iroda fô feladata a magyar je-
lenlét biztosîtâsa lenne, e mellett azonban természetesen

rendelkezésre âllna a tagegyesûleti tagsâg ûgyes-bajos dol-
gainak intézése szempontjâbôl is. Az iroda fenntartâsi kôlt-
ségeit gyûjtés, illetôleg ônkéntes megajânlâsok alapjân kel-
lene biztositani. Javaslatât az orszâgos igazgatôsâgi ûlés egy-
hangû hatârozattal elfogadta.

AZ AMOSz TISZTUJITO KÔZGYÛLÉSE

1986 november 29 délelôtt 10 ôrakor az Amerikai Magya-
rok Orszâgos Szôvetsége dr. Nddas Jdnos elnôkletével orszd-
gos tisztûjîtô kôzgyûlésre jôtt ôssze. A megjelenteket az elnôk
ûdvôzôlte. Utâna Pdsztor Ldszlô ûgyvezetô elnôk szâmolt be
az eddigi mûkôdésrôl, amelynek tudomâsul vételét kôvetôen
Vîgh Zsolt igazgatôsâgi elnôk terjesztette elô az orszâgos
igazgatôsâg javaslatait, amelyeket a kôzgyûlés egyhangûlag
hozott hatârozatokként fogadott el.



A kôzgyûlés az elnôkség lemondâsât tudomâsul vette s a
tisztikar részére — a szokâsos fenntartâsokkal — a felmen-

tést is egyhangû hatârozattal megadta. Az ûj elnôkség és
tisztikar tagjai — egyhangû vâlasztâs eredményeként — a kô-
vetkezôk lettek:

Tiszteletbeli elnôk: dr. vitéz IrdnyiLâszlô, Sch.P.,pûspôk (DC)
Orszâgos elnôk: dr. NddasJdnos (OH)
Tiszteletbeli târselnôk:/ô^. Âbrahdm Dezsô réf. pûspôk (MI)

nt. Bertalan Imre (DC)

Orszâgos târselnôk: Bogndr Gdbor (NJ)
Fazakas Ferenc (CA)
Vigh Zsolt (NJ)
dr. Vizsolyi Ddniel{OW)

Orszâgos alelnôk: Bene Gabriella (MA)
nt. Csordds Gdbor (NY)
dr. Fiedler Kdlmdn (IL)
Makk Imre (HI)
dr. Tôrôk Zoltdn (GA)
ft. Pfirâ jBcfn, O.F.M. (OH)

Az Igazgatôsâg elnôke: VighZsolt orszâgos târselnôk (NJ)
A Végrebajtô Bizottsâg elnôke: Pdsztor Ldszlô (PA)
Orszâgos titkâr: Balogh Sdndor (NJ)
Pénztâros: Harkay Péter (NY)
Ellenôr: Kemenes Mdtyds (KY)

dr. Lengyel Alfonz (VA)
Szegedi Dénes (NJ)
Viczidn Zsuzsanna (NY)

Jogtanâcsos: Karlowitz Béla (PA)
Pénzûgyi tanâcsadô: dr. Debreczenijôzsef(OH)

Tiszteletbeli igazgatô: Csôka Jenô (MA), dr. Fûry Lajos
(FL), dr. Horvdth Sdndor (NJ).

Igazgatô: Bdcskai-Harsdnyï Béla (PA), ft. Bolvdry Pdl
(PA), Drescher Lajos (OH), Duska Ilona (NJ), Eiler Andrds
(WI), Erdélyi Jôzsef (IL), dr. Fabô Imre (OH), Fôldvdry
Margit (Boyd-Bowmanné) (NY), Horvdth Rudy (NY), Jôkay
Lajos (IL), Jurasits Jdnos (IL), Kocsondy Zoltdn (MI), Kôrôs-
mezei Sdndor (PA), dr. Mindel Herbert (NJ), dr. Nddas Rôzsa
(OH), nt. Novdk Miklôs (PA), dr. Rabcsdk Béla (NC), nt.
Rôczey Barnabds (NJ), Sdndor Gyôngyvér (NJ), ft. Somos



Jôzsef (MO), Stirling Gyôrgy (VA), Szarka Lajos (PA), dr.
Szécsey Sdndor (GA), dr. Sz. Éles Géza (OH), Tdtray Gdbor
(CA), Tôth Ldszlô (CO), Varga Pdl (IL), Vizsolyi Zsuzsanna
(OH), dr. Wass Albert {¥1-,).

Az ûjonnan megvâlasztott einôkség és tisztikar nevében dr.
Nddas Jdnos orszâgos elnôk mondott kôszônetet, aki zârôbe-
szédében az AMOSz legfontosabb feladatait vâzolta és leg-
idôszerûbb tennivalôit ismertette.

A SZABAD MAGYAR UJSÂGIRÔ SZÔVETSÉG
ÉRTEKEZLETE

A XXVI. Magyar Talâlkozô (Kongresszus) 3 napos prog-
ramjân ismét szerepeit a Szabad Magyar Ûjsâgîrô Szôvetség
évi értekeziete.

Az ôt kontinens terûletérôl résztvevô szellemi vezetôk kô-
zôtt a Kongresszus napirendjén a Szôvetség tôbb tagja is sze
repeit.

A Szabad Magyar Ûjsâgîrô Szôvetség november 28 an
megtartott értekezietén 19-en vettek részt. A Szôvetség tag-
jain klviil az ûjsâgîrôi munka irânt érdeklôdôk és a szôvet
ség! munka tâmogatôi is megjelentek.

Ezen az értekezleten mutatkozott be a Szôvetség ûj, vâ-
lasztott tisztikara; Stirling Gyôrgy elnôk, Szabadkai Sândor
ûgyvezetô fôtitkâr és T. Dombrâdy Dôra titkâr.

Stirling Gyôrgy elnôk a Szôvetség elsô elnôkének, Isten-
ben boldogult Flôriân Tibornak érdemes munkâjârôl emlé-
kezett meg. A tovâbbiakban a magyar ûjsâglrôk egyre kîvâ-
natosabb ôsszefogâsârôl beszélt. Ha ez, csak részben is, meg-
valôsul — mondta —, az ûjsâglrâs kôzvéleményformâlô ere-
jével remélhetô lesz, hogy az emigrâns kôzôsségi munkâban
a régen vârt egység megteremtôdik.

Szabadkai Sdndor ûgyvezetô fôtitkâr a szôvetség! tagok
munkâjârôl adott tâjékoztatâst. Mindenkit arra kért, hogy
az utôdképzéshez szûkséges magyar nyelvmûvelés magasabb
szînvonalra emeléséhez nyûjtson fokozottabb segîtséget. Mert:
nyelvében él és marad magyar az olvasô, de a célkitûzéssel
dolgozô emigrdciô is.

T. Dombrddy Dôra titkâr Erdélyrôl beszélt fényt sugârzô



szeretettel és sokszor szomorûsâgra késztetô emlékezéssel.

A Szabad Magyar Ûjsâgîrô Szôvetség kongresszusi érte-
kezlete a Hiszekegy elmondâsâval ért véget. (Sz. S.)

AZ EGYESÛLT MAGYAR ALAP IGAZGATÔSÂGI ULÉSE

1986 november 29-én délutân 2 ôrakor dr. Papp Gâbor
orszâgos elnôk vezetésével az Egyesûlt Magyar Alap igazga-
tôsâgi ûlést tartott, amelyen a legsûrgôsebb tennivalôk meg-
beszélésére kerûlt sor.

Dr. Papp Gdbor orszâgos elnôk fôként az 1983-ban léte-
sitett "Németh Zoltân Alapûvdny néven ismert hagyaték
felhasznâlâsârôl s a tehetséges magyar îrôk anyagi tâmoga-
tâsât biztosîtô irodalmi tdrsasâg pâlyadîjainak odaîtélésérôl
szâmolt be.

Beodray Ferenc orszâgos aleinôk a bevételek és kiadâsok
mériegét mutatta be. Kûlôn hangsûlyozta, hogy a kôzpont
a tagegyesûletekkel egyûtt évi 100,000 $-t meghaladô kôzmû-
velôdési jellegû és karitatîv célû juttatâs forgalmârôl szâmolt
el.

Somogyi F. Lél orszâgos alelnôk az Egyesûlt Magyar Alap
kiadvânyânak, az angol nyelvû 'Hungarian Insights'-nàk
legutôbbi évfolyamât ismertette. Az idôszaki lap az 1986.
évben VII. évfolyamânak 4 szâmât jelentette meg s az Alap
pénzkezelésén kîvul fôleg az 1956-os magyar szabadsâgharc
30. évfordulôjâval kapcsolatos kérdésekkel, valamint a hôsi
emlékmûvekkel és magyar temetôkkel foglalkozott.

AZ Arpâd AKADEMIA
ORVOSTUDOMÂNYI OSZTÂLYÂNAK

ELÔADÂSSOROZATA

1986 november 29-én, szombaton délelôtt 9 ôrakor dr.
Kaveggia Ldszlô (Banville, IL) osztâlyelnôk ûdvôzôlte a jelen-
levôket. Az elôadâssorozat megnyitâsa utân a moderâtor
tisztségének betôltésére dr. Ndvori Kornél (Grosse Ile, MI)
szakorvost, az Ârpâd Akadémia rendes tagjât kérte. Az elsô



elôadô dr. Kaveggia Ldszlô volt, aki az orvostudomânyi osz-
tâly rôvid tôrténetét ismertette. A mâsodik elôadô dr. Hoyos

Jdnos grôf{Valhalla, NY) orvos, a Magyar Cserkész Szôvetség
nagytanâcsânak elnôke s a szuverén Mâltai Rend lovagja volt.

HoyosJânos dr.

A MÂLTAI LOVAGREND A MAI VILÂGBAN

cîmû elôadâsât azzal a megâllapîtâssal kezdte, hogy — a fel-
kérésnek megfelelôen — fôleg csak egészségiigyi vonat-
kozâsû kérdésekkel foglalkozik. Ez egyébként azért is indo-
kolt, mert a Mâltai Lovagrend tulajdonképpen a betegek
âpolâsa, gyôgyîtâsa céljâbôl alakult. Katonai jellegét azért
kapta, mert a betegeket, a kôrhâzakat a rablôbandâkkal,
késôbb az ottoman sereggel szemben meg kellett védenie.
A rend egyik elsôdleges célja tehât mâr a kezdet ôta a beteg-
szolgdlat volt. "De servir nos seigneur, les Malades".

* * *

A rend mâsik célja a keresztény Egyhâz védelme lett. És
volt idô, amikor a fegyverviselés kerûlt elôtérbe. A mai vi-
lâgban persze az ateistâk ellen fegyverrel a kézben nem foly-
tathatjuk a harcot, de példâul templomok ûjjâépittetésével
igyekszûnk olyan plébâniâkat életben tartani, amilyeneket
az otthoni rendszer szeretne végleg felszâmolni. A lakossâg
igy kônnyebben maradhat aktîv keresztény.

A rend ténykedése âltalâban hârom vonalon folyik: I. a
kôzpont kôzvetlen irânyitâsâval és pénzûgyi tâmogatâsâval, 2.
a kôzpont anyagi hozzâjârulâsâval olyan intézmények munkâ-
jâhoz, amilyenek a rend eredeti céljainak megvalôsitâsâra
hivatottak, 3. ônâllô perjelségek, illetôleg nemzeti szôvetsé-
gek ûtjân.

A perjelségek ôt kôrhâzat vezetnek 1394 âggyal. Termé-
szetesen ezekrôl a kôrhâzakrôl pénzûgyileg is gondoskodnak.
Benniik az ellâtâs és kezelés ingyenes, csak a biztosîtô inté-
zet hozzâjârulâsât veszik igénybe, ha ez lehetséges. Ebben a
szâmban azok a lepratelepek és jârôbeteg-rendelôk, amelyek
csak par âggyal rendelkeznek, nincsenek benn. Ezen kîvûl



azonban van még két kôrhâz 198 âggyal, amely aggok és idùlt
betegek ellâtâsârôl gondoskodik s amelyet a "Caritas"-szal
egyiitt tartanak fenn.

Buenos Airesben van egy 30 âgyas otthon ôrôkletes hibâ-
val vilâgra jôtt gyermekek szâmâra. Egy mâsik helyen testi
fogyatkozâsban szenvedô gyermekeket kezelnek. Az egyik
ôvodâban 150 bat éven alûli gyermeket lâtnak el élelemmel
és orvosi kezeléssel. Van ûn. szabadsâgtâbor 500 gyermek
részére és iskola, ahol 160 gyermek teljes, 120 gyermek pedig
fél ellâtâst kap.

A Mâltai Lovagrend megértô tâmogatâsa mâr régen a
leprâsok felé fordult, akik âltalâban szegény, a târsadalom-
bôl kitaszîtott, rendszerint igen primitîv kôrûlmények kôzôtt
élô szerencsétlen egyének, sokan gyermekek. Szâmukra ren-
delôink vannak a dzsungel kôzepén, de néha nehéz ôket meg-
kôzelîteni, mert mas — fôieg fehér — embertôl félnek és vala-
hogyan babonâsak is. Plasztikai sebészek részére, akik a leprâ-
sokat rehabilitâljâk, tanfolyamokat tartunk fenn. Az Ama-
zonon a leprâsok felkutatâsâra rendszeresen hajô jâr, amely-
nek orvosi és âpolô személyzete a leprâsokat helyben kezeli
és tanâcsadâssal szolgâija. Tanâcsadô helyunk mâsutt is sok
van. Kambodzsâban pl. az âllami lepratelepen, amely kû-
lônben nem kapna orvost, a Mâltai Rend biztosit egy or-
vost. Kamerunban hârom lepratelepiink van. Gabon-ban
gépkocsikat és csônakokat szereltûnk fel a leprâsok felkuta
tâsâra.

Persze nemcsak leprâsokat igyekszûnk tâmogatni, hanem
bârki mâst is, aki arra râszorul. Ôregotthonokat, kôrhâza-
kat lâtogatunk, egyénileg igyeksziink segîteni. Mauritiusban
mozgô egészségiigyi egység foglalkozik a menekûlôkkel. Mâs
helyen tbc-gyermekkôzpontunk mûkôdik. Vannak mozgô
klinikâk âtalakîtott teherautôkon vagy mentôkocsikon, ahol
a betegek ingyen orvosi kezelést, gyôgyszert, gyakran élelmet,
meleg ételt vagy tejport stb. kapnak. Sao Pauloban ilyen
mozgô klinika a legszegényebb negyedeket rendszeresen lâ-
togatja. De tejport és élelmet gyôgyszerrel egyùtt mâs szer-
vezetnek is kûldûnk kiosztâsra.

Vannak aztân kûlônleges klinikâink is. Az egyik âllami
kôrhâzban példâul osteomiai (mesterséges bélnyîlâs) klinikât
tartunk fenn, amelyen a betegek fogâsokat tanulnak meg,
hogy mindennapi életûk elviselhetôbb legyen. Ezért az észak-



amerikai delegâciô kûlônbôzô orvosi kellékeket juttatott Ma-
gyarorszâgra, amit a betegek igen nagy hâlâval fogadtak,
mert azok sokkal jobbak, kônnyebben elviselhetôbbek voltak,
mint amelyeket korâbban hasznâltak.

Tôbb helyen fogorvosi rendelôt tartunk fenn. Venezu-
elâban mozgô klinikâk âllnak a râkos betegek rendelkezésé-
re. Buenos Aires egyik kôrhâzâban gyomor- és bélosztâlyt
tartunk fenn. Mâsutt véradô kôzpontot létesîtettûnk, illetô-
leg a magas vérnyomâs ellen kûzdûnk. Egyes helyeken onko-
lôgiai kôzpontunk (daganatokat vizsgâlô intézetiink) van
vagy szûlés elôtt tanâcsadâst végzûnk.

Az elsôsegélynyûjtâs és a betegszâllitâs a Mâltai Lovag-
rend kûlôn megszervezett, széles kôrû tevékenységét ôleli fel.
Németorszâgban ezen a téren 'Malteser Helfsdienst' mûkôdik,
amelyet Ausztriâban, Luxemburgban, Paraguayban és îr-
orszâgban is megtalâlunk. Az îrorszâgi szervezetnek 18 ilyen
kôzpontja van, aboi kiképzett szakemberek nyûjtanak elsô-
segélyt. Van kôztûk olyan hely is, aboi helikopterek és mentô-
kocsik is rendelkezésre âllnak. A helikopterekkel felszerelt
kôzpontok az utazâs kôzben tôrtént balesetek szînhelyén nyûj
tanak elsôsegélyt s ha kell, a beteget légi ùton haza is szâl-
litjâk. S ha mâr a szâllitâsnâl tartunk, hadd emlitsem meg,
hogy van, aboi az ôregek és rokkantak szâllitâsât autôbusz-
jâratok fenntartâsâval biztositjuk.

A Mâltai Lovagrend egyébként is olyan sokoldalù kôz-
egészségugyi tevékenységet fejt ki, hogy mindent felsorolni
lehetetlenség, ezért csak néhâny példât s adatot emlitek. Van
példâul egy évi dîj, amelyet az a kutatô kap meg, aki a sebe-
sûltek szâllitâsa terén valmiféle javîtâst hoz javaslatba. Za-
rândokvonatokon a betegek szâmâra felszerelést és âpolô
személyzetet biztositunk. Maliban a kutak tisztântartâsât és
ûj kutak fûratâsât vâllaltuk. Mâsutt kôrhâzak pénzûgyi se-
gélyezését lâtjuk el. Fôldrengés vagy ârvîz esetén segélyt
nyûjtunk. Valahol Afrikâban elvâllaltuk a szûkséges kobalt
rendelkezésre bocsâtâsât. Libanonba most éppen vér-
plazmât kûldûnk. Mâsutt kûlônbôzô szîvmûkôdtetési, lé-
legzési, ûjraélesztési tanfolyamokat rendezûnk. Rokkantak-
nak tolôszéket vagy televîziôs készûléket ajândékozunk.
Van egy kôrhâz, aboi mi bocsâtunk telefont a betegek ren-
delkezésére. Mâs helyen betegâpolô nôvérek kiképzésérôl
gondoskodunk. Itt, Észak-Amerikâban magyar szârmazâsû



orvostanhallgatôknak tanulmânyaik folytatâsâra ôsztôndijat
adunk (ebben az évben 4-nek).

Az elmondott esetek, felsorolt példâk korântsem meritik
ki a Mâltai Lovagrend széles kôrû tevékenységének ismerte-
tését. Kôzegészségiigyi vonatkozâsban ezt a tevékenységet a
râszorulôkon tôrténô segités vezeti. E mellett azonban fon
tes feladata még a hit védelme, magyar vonatkozâsban pe-
dig az a tôrekvés, hogy a magyar idegenben is megmaradjon
magyarnak.

* * *

A tovâbbiakban dr. Vareska Gyôrgy "Amit a râkrôl tu-
dunk", dr. Kondray Gergelyné dr. Tomaschek Ildikô Intra
ocularis' lencse beûltetése 'cataract' mûtétek sorân , dr.
Kondray Gergely pedig "Urolôgiai balesetek kezelése 1986-
ban" cimmel tartott értékes szakelôadâst.

Az ebédszûnet utân a moderator szerepét dr. Batizy
Gusztâv (Akron, OH) vette ât.

Dr. Lévay Zoltân (Baltimore, MD) "Que vadis, medicina?,
dr. Tapolyai Mihâly pedig "A lélektan fejlôdésének târsa-
dalmi kihatâsa" cimmel tartott értékes elôadâst.

Szép Gâspâr dr. (Cuyahoga Falls):

ORVOSI SZOLGÂLAT VORKUTÂN SZTAEIN IDEJÉBEN.
'HÂLAPÉNZ' OROSZ MÔDRA.

— kivonatosan —

Vorkuta az Ural-hegység északi részén, a Szovjetuniô-
ban, a 67.27 északi s a 63.58 keleti szélességi fokon van, a
Reader's Digest "Wide World Atlas-ânak 67. oldalân kôzôlt
térkép jobb felsô sarkâban talâlhatô. Tulajdonképpen szén-
bânyâszati kôzpont, amelyhez — 3-4 km-es kôrzetben —
42 bânya tartozik. Titkos szerzôdések alapjân ebbe a bânyâ-
szati kôzpontba 1948 és 1955 kôzt 40,000 polgâri foglyot
szâllîtottak. A foglyok fôként politikai elitéltek voltak, aki-
ket "kémkedés" alapjân vagy "âllamellenes propaganda ki-
fejtése" cîmén 20-25 évre marasztaltak el. Sok volt kôztûk
az értelmiségi, fôként a pap. Az elôadô âllatorvosi képzett-
séggel rendelkezett. Mint "amerikai" kémet, 25 évi kény-
szermunkâra itélték, december 24 és januâr 23 kôzt vitték
Vorkutâra s a 7. szâmû bânyâba osztottâk be, ahol mintegy



3,000 ember hait meg. Az elhunytakat — a nyâr folyamân
megâsott — kôzôs sirokban temették el.

Az eUtélteket hârom hônaponként kûlon szerelvénnyel
szâllîtottâk a kôzpontba, legtôbbszôr minden komolyabb
orvosi vizsgâlat nélkûl. Utkôzben a szerelvény idônként meg-
âllt. Ilyenkor ellenôrizték a létszâmot s a kôzben elhunyta
kat eltâvolîtottâk a vasûti kocsikbôl. Abban a kocsiban,
amelyben az elôadôt kiszâllîtottâk, egy Farkas nevezetû ma
gyar vért hânyt, majd a vasûti kocsi fala mellett a szô szôros
értelmében megfagyott. A hideg ugyanis elviselhetetlennek
bizonyult. A hômérséklet âltalâban -50 Celcius fok volt, ezt
azonban a szélfûvâs még alacsonyabbâ tette.

A munka 365 napon ât 3 vâltâsban folyt. Felmentést
senki sem kapott. Akit baleset ért, azt kôrhâzba szâllîtottâk
s ott mûtétet hajtottak végre rajta. A sebészethez azonban
sem az orosz felûgyelô orvosnô, sem a beosztott orosz orvos
nem sokat értett. Elôfordult, hogy valakin comb- és nyaktôrés
miatt mûtétet kellett végrehajtani, ennek kôvetkeztében
azonban a beteg megsântult, mert egyik lâba 2 inch-csel
rôvidebb lett. A mûtét végrehajtâsât legtôbbszôr nem is vâl-
laltâk. Az egyik magyar példâul csak ûgy maradt életben,
hogy a mâsik magyar életveszélyes fenyegetéssel (az orvos
torkâra tett késsel) kényszerltette az orosz sebészt, hogy ba-
râtjân a szûkséges mûtétet végrehajtsa. Komoly sebészeti
mûtétet egyedûl dr. Talhammer bécsi sebész adjunktus tu-
dott végezni, aki sok ember életét meg is mentette.

Gyakori volt a magas lâz és a vérhânyâs. Ôncsonkitâs
ugyancsak sûrûn elôfordult, mert az okozott seb kôrhâzi
kezelést igényelt, szabadnapot biztositott. Ilyen ôncsonkitâst
hajtott végre magân a magyar N. Kâlmân is, aki egyszerûen
kitartotta karjât a felvonôbôl, aminek kôvetkeztében a -75
Celsius fokû hômérséklet s a sebes légâramlâs fagyâst idézett
elô. Sajnos, ez a kûlônben derék magyar nem 'élvezhette'
az ôncsonkitâs elônyét, mert sérulésébe belepusztult.

Megtôrtént, hogy a foglyok kôzé besûgôkat helyeztek.
Ezek kôzôtt KGB tiszt is akadt. Egyet kilenc és fél évi 'szol-
gâlat' utân lepleztek le. A besûgônak az volt a feladata,
hogy a foglyok szovjetellenes 'bûncselekmény' -eit kideritse
s az eredményt feletteseivel kôzôlje. Vele szemben hatârta-
lan gyûlôlet nyilvânult meg. A foglyok kiszûrtâk a besùgôk
szemét vagy felrobbantottâk ôket a bânyâban. Az egyik KGB



tisztnek a szô szoros értelmében kettéhasîtottâk a koponyâ-
jât s hogy az utôlagos nyomozâst is eredménytelenné tegyék,
a holttest kôrûl a havon klôrt szôrtak szét, amivel a nyomozô
vérebek szaglôképességét legalâbb egy hônapra tônkretették.

Az elôadô részletesen ismertette a Vorkutân ismert "or-

vosi szolgâlat" — eurôpai szemmel — elképesztô môdjât és
eseteit, majd a "hâlapénz" mibenlétét s annak orosz môdra
tôrténô lerovâsât. Megrâzô jeleneteket îrt le, amelyeknek
szôrnyû emléke egész életén ât kîséri.

Az ûgynevezett "agyinosâs"-saI kapcsolatban is érdekes
dolgokra hlvta fel hallgatôsâga figyelmét. Neki példâul az
ôntudatos szovjet kônyvtâros nem adta ki a telep kônyvtârâ-
bôl Dosztojevszkij mûvét, iskolâzatlan litvân szomszédjânak
azonban — kérésére — minden tovâbbi nélkûl kôlcsônôzte.

Sztâlin halâlakor valahogy a bânyatelepeken is enyhûlt
a helyzet. Ezt az elîtéltek tîz napig tartô sztrâjk megszerve-
zésével hasznâltâk ki. Egyébként hîrt, levelet nem kaptak,
a vilâg eseményeirôl csak véletlenûl és ritkân értesûltek. A
remény azonban valahogy mégis élt kôzôttiik. Biztak abban,
hogy a vilâg vezetôi tôrôdnek velûk s egyszer ûjbôl szabadok
lesznek. Az utôbbi érzést fokozta bennûk a jezsuita Leoni
Giuseppe titkos lâtogatâsa is, aki a Vatikântôl kapott meg-
bizâst arra, hogy a kényszermunkatâborokban sinylôdô pa-
pok irânt érdeklôdjék.

A sok szenvedés, hatârtalan megprôbâltatâs elmélyîtette
a foglyok vallâsossâgât, hitéletét. Valahogy kôzelebb kerûl-
tek Istenhez, akinek felszentelt szolgâi velûk egyûtt viselték
a keresztet. A katolikus hîvek a bânyâk mélyén szentmisét
hallgathattak, elvégezhették gyônâsukat, szentâldozâshoz
jârulhattak. Hitûk hamarosan meg is hozta gyûmôlcsét.
Azok, akik tûlélték a sok szenvedést, a nagyhatalmak nyo-
mâsâra szabadsâgukat is visszanyerték.



A MAGYAR MERNOKOK ES EPITESZEK
VILÂGSZÔVETSÉGÉNEK AZ ÂRPÂD AKADÉMIA
MÉRNÔKTUDOMÂNYI OSZTÂLYÂVAL EGYÛTT

RENDEZETT ELÔADÂSSOROZATA

Az elôadâssorozatot 1986 november 29-én délelôtt 9 ôra-

kor Somogyi F. Lél (Chardon, OH) oki. km, az Ârpâd Aka-
démia mémôktudomânyi osztâlyânak tagja, mint a Clevelandi
Természettudomânyi Kôr iigyvezetô titkâra nyitotta meg,
ûdvôzôlte a megjelenteket, majd felkérte a Vilâgszôvetség
fôtitkârât beszâmolôjânak megtartâsâra.

Ûrmôs Antal (y^oodstoc]^.. Ont., Kanada) okl. gm., mint
a Vilâgszôvetség fôtitkâra és pénztârosa, kûlôn is meleg sze-
retettel kôszôntôtte a megjelenteket, akik a 16. clevelandi
magyar mérnôki talâlkozôra is eljôttek. Nehéz szîwel bû-
csûzott az idôkôzben elhunyt Dukai Takâch Gusztdv, dr.
Gôrôgjenôné Kocsis Eva, dr. Halâcsy Endre és Polydni Tuzson
Tibor okl. m. tagtârsaktôl. Bejelentette, hogy a Magyar
Mémôkôk és Épitészek Vilâgszôvetségének ûj elnôke dr.
Pulvdri Kdroly ny. egyetemi tanâr, {dr. Koncz Tihamér volt
elnôk az eurôpai elnôki tisztet vette ât), alelnôke Simonffy
Gyula (Stockholm, Svédorszâg), igazgatôja pedig Balogh
Kovdcs Antal (Argentîna), okl. gm., Balogh Zoltdn (Texas)
okl. gm., Bdnkuty Géza (Connecticut) okl. gm., Hernddijdnos
(Németorszâg) okl. gm., Somogyi F. Lél (Chardon OH) okl.
km. és Zolcsdk Istvdn (Sao Paulo, Brazil) okl. gm. lett. Végvil
részletesen beszâmolt a Magyar Mérnôkôk és Épitészek
Vilâgszôvetségének mûlt évi tevékenységérôl, valamint a
pénztâri helyzetrôl.

Mitnydn Ldszlô {Monx.réa.X, Q,ué., Kanada):

A TERMÉSZETTUDOMÂNYOS KUTATÂS ÛJ FORMÂI

A megismerés mai formâira is, mint minden korban,
ugyanazokat a meghatârozâsokat mondhatjuk el, mint ame-
lyeket a klasszikus logika és annak formâi és môdszertana
elôirnak. Természetesen a természettudomânyos kutatâsban
a kutatâsi idôszak a formai eszkôzôket és a technikât nagy
mértékben befolyâsolja, fôleg a rendelkezésre âllô technikai



elemek és az emberi tevékenység kôzbejôttével. De talân so-
hasem voltak annyira idôt âllôk Bacon R. szavai: "Savoir pour
prévoir et pourvoir." A tudomânyos môdszerek és teôriâk
ôsszefûggéseinek vizsgâlata helyett azonban, hogy elkerûl-
jiik az âltalânos kérdéseket, rôvid âttekintést vetûnk e kér-
désre tisztân a magyarsâg szemszôgébôl. Idôszaknak a ma-
gyarsâg tôrténetében azt a két vilâghâborû kôzé esô 20 éves
idôszakot nézzûk, amikor a kis Csonka-Magyarorszâg a tri-
anoni béke utân, mindenébôl kifosztva, egyedûl maradt, de
életét 1920-ban ûjra kezdte, és a kivâlô magyar tudôsok a
természettudomânyos kutatâs terén a vilâg nagy népeinek
elsô soraiba emelkedhettek.

Ebben az idôszakban a természettudomânyos kutatâs
sûlypontja Kôzép-Eurôpâba tolôdott, s ez mint valami nagy
mâgnes vonzotta a fiatalokat. A természettudomânyos kuta
tâs haladâsa elképzelhetetlen iramot vett. A kutatâsok ki-
magaslô eredményeit mâr nem lehetett évszakokban mérni.
Hônapokban, néha hetekben kellett szâmot adni az atom-
elméleti kutatâsok eredményeirôl. A Berlin kôriil ôsszehal-
mozôdô kutatâsi kôzéppontok nagy vonzô hatâssal voltak a
Bécsben és Budapesten természettudomânyi tanulmânyokat
végzô fiatalokra. Ezért kôzûliik igen sokan, mâr tanulmâ-
nyaik kôzben Nyugatra sodrôdtak, tôbben pedig egyetemi
tanulmânyaiknak befejezésekor keresték fel a Németorszâg-
ban mûkôdô atomkutatâsi kôzpontokat (sokan a berlini
Siemens-laboratôriumot), hogy tovâbb képezhessék magukat.
Volt, aki tanulmânyai befejezésekor rôgtôn visszajôtt; tôbbek
kôzôtt Békésy Gyôrgy, aki a Pâzmâny Péter tudomânyegye-
tem kîsérleti fîzikai tanszékén lett tanârsegéd még az 1930-as
évek elején. Ô kapott késôbb, 1969-ben Nobel-dîjat az
akusztika terén végzett kutatâsaiért, és ezzel az addig elha-
nyagolt, a kutatâsi teriiletekrôl szinte kizârt akusztikât a neki

megilletô helyre âllîtotta. O volt az, akinek a nekrolôgjât
az American Physical Society îgy kezdi; "egyediilâllô" em-
ber volt. Itt lehet ôsszehasonlitani, hogy milyen volt a ku
tatâs régen és most. Valôban, az 1934/35. tanévet a Pâzmâny
Péter tudomânyegyetemen vele egyiitt tôlthettem heti 15
ôrâban mâsodmagammal. Jogosan alâtâmaszthatom tehât
a nekrolôgjâban îrottakat: ô valôban "egyedûl" dolgozott
kutatâsân, és elvégzett munkâjâért 35 éwel késôbb kapta
meg a Nobel-dljat.



A mâsodik vilâghâborûs szelek is nagy hatâssal voltak a
német terûleten tanulô és dolgozô magyar fiatalokra. Sokan
visszatértek Magyarorszâgra (volt, aki az utolsô katonai vo-
nattal hagyta el a berlini keleti pâlyaudvart), sokat pedig még
nyugatabbra sodort a hâborû szélvihara.

Alig valamivel kûlônbôzik ettôl a berlini Siemens-gyâr
kutatô mérnôkének, Gdbor Dénesnék tôrténete, aki 1949-
tôl Londonban, az Impérial College-ban folytatta kutatâ-
sait, de a hologrdfia ôtlete mâr 1947-ben felmerûlt benne
(kôzlemény: Proc. Roy. Soc. A, London, 1949), noha a
hologrâfîa môdszerének felfedezéséért csak 1971-ben kapott
Nobel-dîjat.

A keletre ôrôkre elsodortak kôzûl csupân dr. Gerô Lordnd
mûegyetemi adjunktus munkâjât kîvânom megemliteni,
aki mâr 1934-ben megjelentette a mai modem spektrosz-
kôpia alapjait (Zeitschrift fur Angewandte Physik, 1934, 8S).

Ha ebben az idôszakban a legigényesebb kartoték-rend-
szert megkôvetelô statisztikus atomelméletet nézzûk, akkor
a valô viszonyokra vonatkozôan nem az a kérdés, hogy mi
lesz a pontosan meghatârozott kezdeti âllapotbôl, mert a
kérdést ûgy kell môdosîtani, hogy mi lesz a klasszikus érte-
lemben nem pontosan meghatârozott kezdeti âllapotbôl.
Erre a kérdésre oly értelemben pontos vâlaszt adni, mint a
klasszikus mechanikâban, nyilvân nem lehet, és a rendszer
késôbbi âllapotâra vonatkozôan csak valôszînûségi prognô-
zist adhatunk meg. Ebbôl lâthatô, hogy a kvantummecha-
nika lényegében statisztikai elmélet. Természetesen a sta
tisztikus atomelméletben egy rendszer âllapotânak egy bi-
zonyos idôpillanatra vonatkozô jellemzô adatait csak oly mér-
tékben szabad hatârozatlanoknak tekinteni, amennyire azt
a Heisenberg-féle relâciô elvi okok miatt megkôveteli: a
technikai okok kôvetkeztében fellépô Idsérleti hibâk nem
szâmithatôk bele az emlîtett hatârozatlansâgba. El lehet
képzelni azt a kartoték-rendszert, amit fel kellett âllîtani
ilyen kutatâshoz. Itt emlîtem meg Gombds Pdlt, a Mûegyetemi
Fizikai Intézet tanszékvezetô professzorât, aki mâr 1946-ban
megjelentette a svâjci Birkhâuser kiadâsâban két kôtetes
munkâjât a statisztikus atomelméletrôl. Ezt a munkâjât
ismerték el a vilâg atomfizikusai azzal, hogy az ô szerkesz-
tésével megjelenô "Atomes" cîmû kôtetekben (Handbuch
der Physik, XLI-XLII, Springer Verlag, tôbb mint szâz ko-



tetes mû) mindenki sajât anyanyelvén és az âltala képviselt
legfontosabb részeket îrhatta meg.

A természettudomânyi kutatâsok folytatâsânak lehetôsé-
gei kôzt akkor és ma mutatkozô kiilônbséget csak ûgy ért-
hetjûk meg igazân, ha figyelembe vesszûk évszâzadunk leg-
hîresebb kîsérletének, amelyet Hahn Ottô hamburgi reâl-
iskolai tanâr végzett, alig 200.00 $ értékû felszerelését, amely
a maga megdôbbentô egyszerûségében iivegfiolâba zârt

radonberillium-keverékbôl, mint neutron-forrâsbôl, vala-
mint a frakcionâlt desztillâciô és a kicsapatâs elvégzéséhez
szûkséges eszkôzôkbôl âllt; és azt ôsszevetjûk a természettu-
domânyos kutatâsok végzésének mai felszereléseivel, ame-
lyek kôzûl példâul csak azt emlîtem meg, hogy ebben az év-
ben a SLAC (Stanford Linear Accelerator Center) 87,6 milliô
$-t kapott. Ma mâr szôba sem jôhetnek olyan kutatâsok,
amelyek az emlîtett korszakot jellemzik. Az egyes kisérletek
naprôl-napra igényesebb felszerelést kôvetelnek, és az egyé-
ni munkât a kollektîv munka vâltja fel. A hîrkôzlés rohamos
fejlôdése mâr az eurôpai-amerikai-japân kôzôs kisérleteket
teszi lehetôvé.

De szôlaltassuk meg Assimov Isaac amerikai tudomâny-
tôrténetlrôt nemrég megjelent kônyvébôl: "Sokan âllîtjâk,
hogy a természettudomânyos kutatâsban a magyarok, Teller
Ede, Wigner Jenô, Szilârd Leô, Pôlya Gyôrgy ... kûlôn vagy
kûlônôs csoportot alkottak s annyira kivâlôak voltak, hogy
alig lehetett elhinni, hogy egyszerûen csak emberek." A
stanfordi matematikus szavait idézve pedig Neumannjdnosrôl
megâllapithatô, hogy "amikor bizonyos értelemben ûj vilâg
târult fel, annak ô volt a legfényesebb csillaga."

Az utolsô 15 évben a QCD (çuantum-cromodynamika)
épit fel standard atom-modelt az erôterek teôriâjâra és ad
teljes leîrâsokat a nukleâris és részecske-energiâk fizikâjâra.
A sôtét kôzépkor ôta elôszôr — îrja egyik kôzleményében
Ginsparg Paul és Glashow Sheldon — lâthatjuk, hogy ho-
gyan végzôdhetnek be a mi nemes kutatâsaink. A zavar a
quantum-cromodinamikâval kezdôdôtt, amely tôkéletes le-
irâsât adja a mag és a részecskék fizikâjânak, de sok kérdés
tûl nehéz a szâmitôgépek alkalmazâsâra; îgy marad a minô-
ségi megoldâs a mennyiségi megoldâsok helyett. A minôségi
megoldâsokhoz kellenek még a vâlasztékos âllîtâsok (szuper-
szimmetrikus rendszerek, quantumfeszûltség terjedése a tîz



dimenziôs idôtérben, a lâtszôlagos fel nem fedezett matema-
tikai terektôl fûggô elméletek). A régi idôkben mindig lép-
csôzetesen haladtunk az energiâval a kisebb és kisebb szer-
kezetek felé, és soha sem tettûnk 16-odrendû ugrâst. Einstein
Albert életének felét âldozta fel, hogy talâljon egy vâzat
(szerkezetet) a gravitâciô és az elektromâgnesesség kôzôtt,
és ez az ût ma is eredménytelen. Most, a mi idônkben elkez-
dôdhetik a "theory of everything, " de nem addig, amîg a
természet teljesen kiûrîti zsâkjât.

Pulvâri Kdroly dr. (Washington, DC) "Az értelmesség
(intelligencia) matematikai kifejezése (formâja)" cimmel
tartott rendkîvûl értékes elôadâst, amely két angol nyelvû
kéziratânak magyar ôsszefoglalâsa voit. Az angol tanulmâny
kôzûl az egyik "Artificial Intelligence and Its Expected In
fluence on Human Life" II oldalon, a mâsik "The Mathe-
matical Description of Intelligence and the Appearance of
Intelligent Robots" 8 oldalon.

Lux Andrâs (Westlake, OH):

NAGY TEHERBÎRÂSÛ SZÛRKE-VASÔNTVÉNYEK
TULAJDONSÂGAINAK A KÉMIAI ÔSSZETÉTEL

ALAPJÂN TÔRTÉNÔ PROGNÔZISA

A mémôki talâlkozôk életében magyar szempontbôl is
fontos évfordulô a mostani év, mivel pontosan 200 éwel ez-
elôtt 1786-ban rendezték elôszôr a vilâgon az elsô nemzet-
kôzi mérnôktalâlkozôt Selmecbânya mellett, Szklenôfûrdôn.

A Selmeci Bânyâszati Akadémia egyszerre a nemzetkôzi
tudomânyos érdeklôdés kôzéppontjâba kerûlt. Az intézmény
alapîtâsânak 250. évfordulôjât tavaly ûnnepeltûk. Ennek a
talâlkozônak messzemenô tovâbbi kôvetkezménye lett, hogy
Selmec kôzponttal megalapitottak egy nemzetkôzi mûszaki
Tudôs Târsasâgot, amelyhez 15 orszâg 154 taggal csatlako-
zott. A tagok kôzt foglalt helyet Watt James Angliâbôl,
Lavoisier, a modem kémia megalapîtôja Franciaorszâgbôl
és Weimârbôl Goethe Johann Wolfgang, aki lelkes âsvâny-
gyûjtô is volt.

Ez a kettôs évfordulô arra kôtelez, hogy a vasôntvények
minôségi vizsgâlatârôl szôlô rôvid tanulmânyom târgyâval is



Aima Materemre és fôieg ihletet adô volt kedves tanâromra,
dr. VerôJôzsefre fordîtsam a fényszôrôt.

Az ôntôde gyors elemzô môdszerek segîtségével és tele-
kommunikâciôval ismerteti a rendelt vasôntvények kémiai
ôsszetételét a felhasznâlôval vagy a tovâbbmunkâlô gépgyâr-
ral. Az ôsszetételt azonban a specifikâciôk toleranciâval
szabâlyozzâk egy-egy teherbirâsû osztâlyba sorolt ôtvôzeten
belûl. Igen gyakori az az eset, hogy az anyag minôsége nem
megfelelô, forgâcsolâssal megmunkâlhatatlan, mert olyan
elcsûszâsok tôrténtek az ôsszetétel arânyâban, amik a meg-
merevedéskor kâros szôvetelemeket eredményeztek, noha a
kémiai ôsszetétel a megkôvetelt toleranciâkon belûli volt. A
kémiai ôsszetételbôl és egy ôntôtt prôbapâlca hûzâsra igény-
bevett vizsgâlatâbôl a megmunkâlhatôsâgot és a vârhatô és
megkôvetelt szôvetminôséget kôzvetlenûl kiolvasni nem lehet.

A szûrke ôntôttvas nem ûj talâlmâny. De nem akârmi-
lyen ôntôtt vasrôl beszélûnk, hanem az ûjabb vâltozatokrôl,
az ûn. Meehanite-ôntvényekrôl, amelyeknek teherbîrô képes-
sége tetemesen javîtott a régi szûrkevashoz képest. A nagy
teljesitményû robbanô motorok tôbb mint 90 %-a e nyers-
anyag kûlônlegesen jô tulajdonsâgai miatt sziirke ôntôttvas-
bôl készûl. Ilyen tulajdonsâgok a kôvetkezôk: nyomôszilârd-
sâguk a hûzôszilârdsâg 3-5-szôrôse, jôl megmunkâlhatô, a
perlites matrixban képzôdôtt és beâgyazott finom grafit le-
mezkék, ami névadôja lett ennek az ôntvénynek, az egymâ-
son elcsûszô gépalkatrészek, mint a hengerek és dugattyûk,
szilârd kenését is biztosîtjâk. És nem utolsô sorban jô hang-
szigetelô és olcsô nyersanyag. Az ôtvôzô anyagok egy része
az ôtvôzet megmerevedési sebességének fûggvényében a sta-
bilisabb grafitképzôdést segîti. Ilyen ôtvôzôk a Si, Al, Mg,
Sb, Sn, Cu, Ni és Co, mig mas ôtvôzôk, mint a Mo, Mn, Cr,
Zr, V és Ti a teherbirâsnak és ugyanakkor a megmunkâlha
tatlan karbidképzô stabilizâciônak kedveznek. Az ûjabb
kôvetelmény mârpedig a mindig erôsebb, de ugyanakkor
jôl megmunkâlhatô nyersanyagû ôntvényeket irja elô. Az
ôntvény tulajdonsâgait az ôtvôzésen kîvûl az ôntés modifikâlt
technolôgiâja is befolyâsolja. Itt a megkôvetelt silicium-tar
talomnak egy bizonyos hânyadâra célzok, amit finom por-
alakban adagolnak a meghatârozott hômérsékletû folyékony
szûrkevashoz kôzvetlen ôntés elôtt, hogy megsokszorozzâk
a megmerevedési kristâlycsirâk szâmât, ami finomîtja a
szôvetet.



Verô Jôzsef zseniâlis meglâtâsa volt, hogy a kûlônbôzô
ôtvôzô anyagok %-os adagolâsânak fûggvényében kimért
grafitképzôdést, illetve vaskarbid stabilizâciôs értéket hârom
tizedes pontossâgû adatokban kôzôlte, amelynek segîtségével
egy adott ôtvôzet ôsszetételébôl ki lehet szâmîtani, hogy az
ôtvôzôk mennyire toljâk el az ideâlis perlitképzôdésnek meg-
felelô 4,26 %-os karbon-koncentrâciôt, amit a vas-karbon
egyensûlyi gôrbékbôl mâr ismerûnk. Egy bizonyos grafît-
képzôdés felé tôrténô eltolôdâsra szûkség van, hogy az ôt
vôzet hypoeutektikus legyen. Abban az esetben, ha a sum-
mâzott karbonekvivalencia és a telîtési karbonkoncentrâciô

hânyadosa 0.85 és 0.95 kôzé esik, jôl megmunkâlhatô és erôs
perlites alapanyagba beâgyazott finom szemcsés grafitpik-
kelyek képzôdnek.

A minôségi ellenôrzés kezében ez a megkôzelitô gyors
szâmîtâsi eljârâs pénzben kifejezhetô, gazdasâgi jelentôségû.
Elôszôr is fîgyelmezteti az ôntôdét a megmunkâlhatatlan
ôntvényekre és Igy felesleges szâlbtâsi gondtôl szabadîtja meg
mind a gyârtôt, mind a tovâbbmunkâlô vâllalatot. A rész-
letekbe menô és drâga metallogrâfiai vizsgâlatok zômét csak
a kétes adagokbôl szârmazô ôntvényekre koncentrâlhatja
mind az ôntôde, mind a gépgyâr laboratôriuma, ami az
anyagvizsgâlati laboratôriumok munka-zsûfoltsâgân teteme-
sen enyhît. Végûl, az elfogathatatlan minôségû adag esetén,
ez a minôségi ellenôrzô eljârâs elegendô idôt biztosit az ôn
tôde szâmâra, hogy a hibât kijavîtsa, a rendelt ôntvényeket
ûjra ôntse és a szigorûan beûtemezett tovâbbfeldolgozâs
gyârtâsi menetrendjében fennakadâs ne tôrténjék.

Diôsady Levente dr. (Willowdale, Ont., Kanada) okl.
vm. "A kanadai étolaj-ipar kutatdsiprogramja",

vitéz Hamvas Jôzsef (Toronto, Ont., Kanada) okl. vm.
" Virusok az elektromikroszkôp alatt",

Bdnkuty Géza (Easron, CT), okl. gm. "Gyôgy- és élel-
miszerek biztonsdgi csomagoldsa",

Berty Jôzsef dr. (Akron, OH) okl. vm. pedig "A méret-
nôvelés problémdi" cîmmel tartott igen érdekes elôadâst.



Haralyi Fejér Pdl (Mount Clemens, MI):

A FÉNY, A MODERN FIZIKA KULCSA

Az elôadô a "dinamikus geometria" felfedezésének jelentô-
ségét hangsûlyozta. A "dinamikus geometria" ugyanis a mai
matematika hatârain kîvûl esik, mert mâs alapokon épiilt.
Nem az atomokbôl, részecskékbôl, darabokbôl, egyének-
bôl felépîtett vilâgon épûlt fel, hanem a mozgdson. Ôsz-
szefûggô mozgâson, amely egyszerre fejezi ki a. sokféle
alapot, amely mind egyszerre jelentkezik. Ilyen alap a tér,
energia, mozgâs, nôvekedés, irâny, abszolût és relatîv
nagysdg fogalma, végui az erôtér. Az ûj matematika va-
lôjâban az ûj erôtér felfedezésén alapszik. Az erôtér az
elôbb emiitett fogalmakat mind magâban hordozza.

A "dinamikus geometria" elsô vîvmânya a "mérô szâm-
rendszer" volt, amely egyszerû formâban fejezi ki a dinami
kus tér minden tulajdonsâgât (tér, energia, mozgâs, nôve
kedés, irâny, abszolût és relatîv nagysâg, erôtér). A kôvet-
kezô felfedezés létre hozta a Fejér-vektor rendszerét, amely
eszkôz a dinamikus tér kiértékeléséhez. A mérô szâmrend-
szer hasznâlatâval az ûj vektor-rendszer roppant kifejezô.
Még "emlékezô" tehetsége is van. 1983-ban az elôadô harma-
dik kônyve teljesen ûj univerzâlis idôelméletet vezetett be,
amely minden eddigi idôelméletet magâban foglal. A mai
idôelméletek a fény sebességén alapszanak és teljes ellent-
mondâsban vannak. Az ûj, egyetemes idôelmélet nem a fény
sebességének felismerésén és haszndlatdn alapszik, hanem
az ûj erôtér létezésén, amely mâr a dinamikus geometriâ-
nak is alapja. Az elôadônak meggyôzôdése, hogy amint a
tudôs vilâg felocsudik a lehetetlennek lâtszô ûj felfedezések
okozta meglepetésébôl, soha nem lâtott felfedezések soroza-
ta indul meg.

Noël Péter (Edmonton, Alta., Kanada):

A HALL-HATÂS ÉS ALKALMAZÂSAI

Maxwell âllîtâsât, hogy a vezetôkben haladô âramot
semmiféle kûlsô mâgneses tér nem térîti el, dr. Hall Edvin
1879-ben a John Hopkins egyetemen megdôntôtte. Bebizo-
nyltotta, hogy az elektroncsôben haladô elektronokat eltérî-
tô mâgneses mezôhôz hasonlôan vezetôkben és félvezetôk-



ben hasonlô jelenségek jâtszôdnak le és az âramot kûlsô mâg-
nestér eltériti.

Hall Edxnn azt is felfedezte, hogy bizonyos vezetôkben
nemcsak negativ elektronok, banem pozitiv ionok, pozitro-
nok is részt vesznek az âram szâllîtâsâban. Tételének bizonyî-
tâsât csak késôbb kûlôn megfigyelések tették lehetôvé. Pauli
két egyenlô tôltésû (1/2-1/2) elektron lehetséges jelenlétét
igazolta egy energia-szinten, valamint Fermi-Dirac quan-
tumelmélete (1930) a kûlônbôzô energiaszinteken elhelyez-
kedô elektron-tôltések egymâsrahatâsât, elosziâsi valôszînû-
ségét târgyalta.

Az âram nem fûgg a térerôtôl, banem csak a tôltéshor-
dozôk sûrûségétôl és sebességétôl. Az âram-eltéritést a mâg-
neses mezô âltal gerjesztett Lorentz-erô okozza, amely vir-
tuâlisan megnôveli a vezetôk ellenâllâsât. Ez a mâgneses
vagy dinamikus ellenâllâs nagy szerepet jâtszik a minden-
napi életben a villamos energia-termelésnél, âtvitelben,
kapcsolâsban, valamint a motorok és transzformâtorok mû-
kôdtetésénél.

A Hall-hatâst a hômérséklet befolyâsolja, amelyet az
Ettinghause, Nernst és a Rigbi-Leduc hatâsok târgyalnak.
Ezek a legkisebb energiâval elôâllithatô maximâlis Hall-ha-
tâs feltételét vezették le. Ez vékony, hosszû, keskeny vezetô,
kevés tôltés szâllîtô. Érdekes az a felfedezés, amely szerint
a fém-fîlmek karaktere elôjelet vâlt, amely szerint a fémek
ellenâllâsa a hômérséklet nôvekedésével nôvekszik, vékony
fém-fîlmeknél csôkken. Nagy méretû Hall-sensorok segît-
ségével mâgneses energiaterek alakîthatôk ât kôzvetlenûl
villamos energiâvâ. Nukleâris, kozmikus és egyéb vâltakozô
mâgnesterek tartoznak ebbe a sorozatba. A rendelkezésre
âllô energiatartalék nagyobb, mint a nucleâris, termâlener-
gia-szolgâltatâs annak minden veszélye nélkûl. Az elôadô
végiil a jelenlegi és a jôvôbeli alkalmazâsok lehetôségeit târ
gyalta.

Széles kôrû irodalmi referenciât bocsât azok rendelke-
zésére, akik a jôvôben részletesen akarjâk ezt az ûj tudomâny-
âgat mûvelni.



AZ ARPAD AKADEMIA

ORIENTALISZTIKAI OSZTÂLYÂNAK
ELÔADÂSSOROZATA

Az Ârpâd Akadémia orientalisztikai osztâlya 1986 no-
vember 29-én, szombaton délelôtt 9 ôrakor iilt ôssze. A meg-
jelenteket dr. Lengyel Alfonz osztâlyelnôk ûdvôzôlte, majd
rôvid megnyitôjânak elmondâsa utân megtartotta vetîtett-
képes elôadâsât.

Lengyel Alfonz dr. (Bryn Mawr, PA):

KINA POLITIKAI ÉS GAZDASAGI FEJLÔDÉSÉNEK
ÛJ ÛTJA

Mao halâla utân Kina levetette magârôl a szovjet âltal
sugallt gazdasâgi rendet, egyre nagyobb utemben kôzeledik
a "piac-szocializmus" felé. Ahhoz, hogy ezt elérhesse, a kor-
mâny mâr 1979-ben négy fontes szektor (ipar, fôldmûvelés,
honvédelem, valamint a tudomânyok és technolôgia) moder-
nizâlâsât célul tûzte ki. Hogy a gazdasâgi életet elôbbre
vihesse, a vâsârlô erôt kellett kialakîtania. Fontos ûjîtâsokat
vezetett be a bérek és jutalompénzek teriiletén, hogy a mun-
kâsok munkakedvét serkentse és ezzel a magasabb termelést
biztosîtsa. Ezeket az intézkedéseket kôvette a kôzszûkségleti
cikkek fejlesztése, a villamoserômûvek szaporitâsa és a hîr-
kôzlô hâlôzat megjavîtâsa. Mindezek utân a hâzépîtés nem-
csak a vârosokban, hanem a falvakban is elkezdôdôtt. A
kînaiak ezeket az eredményeket Zhao, Ziyang és Deng, Xiao-
ping vezetése alatt néhâny év alatt érték el.

A jelenlegi agrârpolitikât igen nagy ôrômmel vették a
falvak lakôi. A fôldet a kormânytôl farmegységek bérlik. A
bérlet fejében ezeknek a termés bizonyos részét le kell adniuk a
kormânynak. A felesleget, amit termelnek, a szabad piacon
eladhatjâk. A farmegységek kônnyû iparral is foglaikoznak.
Ennek jôvedelmét szabadon a fôld beruhâzâsâra fordithat-
jâk és a tôbblet jôvedelmet évenként maguknak szétoszthat-
jâk.

A hetedik ôtéves ter kiiszôbén Kîna elhatârozta a kûlônle-
ges kôzgazdasâgi ôvezetek (SEZ: Spécial Economical Zone)



tovâbbi kifejlesztését. Mâr 1979-ben felâllîtottak négy kû-
lônleges ôvezetet, most azt 16-ra egészîtették ki. Az eredeti
négy ôvezet 1980 és 1985 kôzôtt modernizâlta iparât, keres-
kedelmét, ûthâlôzatât, vendéglâtôiparât és lakô-, valamint
ûzlethâzainak épîtését. Idegen tôke beâramlâsâval automa-
tizâlta iparât. Szâmos kôzôs klnai-kûlfôldi ipari és kereske-
delmi vâllalatot létesitett. A négy eredeti kûlônleges ôvezet
kôzûl az egyik, Shenzen ôt éwel ezelôtt csak kis falu volt,
most ôriâsi vârossâ nôtt ki. Jelenleg 4,300 szerzôdése van 17
orszâggal. A termelés ebben a négy eredeti kûlônleges szer-
vezetben olyan magassâ vâlt, hogy a kormâny elhatârozâsa
szerint ezeket a kôvetkezô ôtéves tervben kiviteli termelésre
âllîtjâk ât.

Mindezek kifejlesztésére ûj gazdasâgi és ipari vezetôket
kellett kiképezni. A kormâny elhatârozta, hogy ûj gazdasâgi
és technikai egyetemeket âllît fel, oda kûlfôldi szakembere-
ket hlv meg a karok felâllîtâsâra. Ezzel pârhuzamosan a
kormâny nagy szâmban kûldte ki diâkjait, hogy azok a nyu-
gati gazdasâgi, technikai és tudomânyos életet tanulmânyoz-
zâk. Ezeket a diâkokat, miutân tanulmânyaik befejezése utân
hazatérnek, az ûj kûlônleges ôvezetek vérkeringésébe âllît
jâk be.

Kîna modernizâlâsa terûletén kezdeti nehézségek mutat-
koztak, mivel Mao idején a nehéz években a gazdasâgi
szakembereket kiirtottâk. A "négy bandâjâ"-nak. uralma
alatt pedig még az egyetemeket is bezârtâk. A kormânynak
1979-ben, amikor Mao halâla utân a modernizâlâst elkezd-
te, nem volt elég szakembere, hogy ezeket az ôriâsi terveket
kivitelezze. Hét év szivôs munkâja utân most a kînaiak mâr
ott âllnak, hogy ûj szakembereikkel a legfontosabb irânyltô
âllâsokat be tudjâk tôlteni. De ahhoz, hogy Kîna nôvessze
kûlônleges ôvezetei szâmât, elengedhetetlen, hogy szakem-
berei szâmât is megnôvessze.

A modernizâlâs a jogi vonalra is kiterjedt. Ûj tôrvénye-
ket léptettek életbe, amelyek a modernizâlâst kîvânjâk szol-
gâlni. Az ûj tôrvények még azt is szolgâljâk, hogy azokkal
Kînânak a nyugatiak âltal alkotott véleményét megvâltoz-
tathassâk, hogy azok Kînâba vetett hitét megerôsîtsék. Ah
hoz, hogy kûlfôldi tôke âramoljon be, egy bizonyos stabili-
tâst is fel kell a kînaiaknak mutatniuk. Ezt pedig a jogsza-
bâlyok megvâltoztatâsâval kellett elérniûk. Szabadalmak



és szerzôi jogok tôrvényes védelme kell ahhoz, hogy kôzôs
kinai-kûlfôldi vâllalkozâsban az ipari titkokat a kûlfôldiek
âtadhassâk. A kûlfôldi tôkést és iparmâgnâst biztositani kell
arrôl, hogy egy napon nem dobjâk ki és amit tôle tanultak,
azt nem kizârôlag csak a maguk hasznâra fordîtjâk.

Az utcâkrôl eltûntek a part politikai szôlamai és az azo-
kat illusztrâlô ôriâs plakâtok. Most azok helyébe a japân
Hitachi-televîziô, Toyota-kocsi, Canon-fényképezôgép, va-
lamint a kînai ipartermékek, mosô- és hûtôgépek, valamint
szépîtôszerek hirdetései keriiltek.

A fiatal nôk Shanghaiban, miutân levetették magukrôl
a Mao-ruhât, mâr selyemruhâban mennek a gyârba vagy
egyéb munkahelyekre. Az ûzleteket modernizâltâk. Ha vé-
gigmegyunk Shanghaiban a Nanjing utcâban, azt hisszûk,
hogy a budapesti Vâci utcâban vagy a bécsi K'àrtnerstrassen
sétâlunk. A hâzakat, amelyeket legalâbb 75 éven keresztûl
nem tataroztak, most a fontosabb ûtvonalon elkezdték rend-
be hozni és kifesteni.

A kormâny elhatârozta, hogy Sanghajt mâsodik Hong
Kong^nak épîti ki. Jelenleg Sanghajban és annak tartomâ-
nyâban 12 milliô ember él. A Dél-Kinâban jôl mûkôdô gaz-
dasâgi kôzpont feladata lesz az âzsiai piac felé valô irânyu-
lâs, mîg Sanghajban létre akarjâk hozni az Eurôpa és Ame-
rika felé irânyulô piacok kôzpontjât. A repûlôtér kôzelében
ûj vârost kezdtek épîteni, ahova az ûzlethâzakat, valamint
a diplomâciai negyedet ôsszpontosîtjâk. A fôldalatti vasût
épitkezését, valamint a vârosba irânyulô és a vâroson belûl
vezetô ûtvonalak modernizâlâsât is megkezdték. A televiziô
ûj tornyot kap, hogy hatôterûletét megrnagyobbithassa.

A nyersanyagkutatâst kûlfôldi tôkével szintén megkezd
ték. Arany pénzt is nyomnak, amit kizârôlag kûlfôldi valuta
megszerzésére hasznâlnak. A gyémântbânyâkat kinyitottâk,
de még nincs elég szakember, hogy a gyémântcsiszolâst a
nyugati piac kôvetelményeinek szînvonalâra emeljék. Ezen
a téren is fejlôdés mutatkozik. Munkâsaikat Belgiumba kûl-
dik a gyémântcsiszolâs elsajâtîtâsâra. A Sanghajban levô
gyémântcsiszolô-ûzem egyes nem komplikâlt gyémântforma
csiszolâsa terén mâr vilâgpiaci szînvonalon âll.

Az is tisztân észrevehetô, hogy a kînaiak mezôgazdasâga
elôrehaladottabb, mint ipara. Ennek ellensûlyozâsâra Kina
most az ipar fejlesztéséhez lâtott hozzâ. A parasztok ôt év



alatt olyan gazdagok lettek, hogy ûj hâzakat képesek maguk-
nak épîttetni és azokat mosôgéppel és hûtôszekrényekkel
felszerelni. A televîziôs készûlékek legnagyobb része a pa-
rasztok kezében van. A kînaiak teljes zongoraipara pedig
csak a parasztoknak dolgozik. Vârosi ember nehezen veszi
meg a szmes televiziôt és zongorât vâsârolni sem képes még.

A Mao-utâni kormâny annyira megszilârdult, hogy olyan
politikai reformokon gondolkoznak, amelyek a pârt és kor
mâny szétvâlasztâsâhoz vezethetnek. Ebben a politikai re-
formtôrekvésben a sanghaji Fudan egyetemen a politikai
tudomânyok kara jâr az élen. Sanghajbôl 1911 ôta min-
dig nagy dolgok indultak ki, amelyek mindenféle irânyû po
litikai tôrekvések magjaivâ vâltak. Amennyiben a pârt és
koimâny szétvâlasztâsât a kînaiak az 1987-es pârtkongresz-
szuson keresztûl tudnâk vinni, a jelenlegi "piacszocializmus"-t
még erôsebb piacszocializmus irânyzatû szociâldemokrâciâra
âllîthatja ât. Ha ezt képesek lennének megtenni, akkor még
a szâzadfordulô elôtt mint harmadik vilâghatalmat lâthatjuk.
Ez nemcsak a klnai terûleteknek a szovjettôl valô felszaba-
ditâsât jelentené, hanem a Szovjetuniô vilâghatalmât is
megtôrné. A legyengûlt Szovjetuniô pedig nem lenne képes
a kôzép- és kelet-eurôpai âllamokat tovâbbra is rabsâgban
tartani. Az Âzsiâbôl jôvô politikai és szellemi irânyzat nyu-
gat felé tôrténô âramlatâban pedig a magyaroknak fontos
szerepûk lehetne. Most elôszôr tudnânk kihasznâlni azt a
tényt, hogy nem vagryunk szlovâkok vagy germânok, mert
ôshazânk Azsiâban van. Ha ezt a lehetôséget a magyarok
elvetik, akkor ezt a szerepet az olâhok vehetik ât, akik mâr
Pekingben jôl forgolôdnak. Akkor pedig jaj annak, aki a
Duna-vôlgyében szûletett.

Baranski Tibor (Tokio, Japân):

A PIAC SZOCIALIZMUS TÔRVÉNYEI
AZ ÛJ KÎNAI JOGRENDSZERBEN

Az elôadô megâllapîtâsa szerint "a Kinai Népkôztârsasâg
(N.K.K.) kôzôs vâllalkozâsrôl szôlô tôrvényeit pragmatikus
klnai ideolôgusok készitették; vagyis olyan személyek, akik
kontinentâlis (civil) jogi kiképzésben részesûltek, akik e tôr-
vények megalkotâsa âltal nemcsak a kînaiak nemzeti bûsz-



keségét és ônbizalmât akartâk erôsiteni, hanem gazdasâgi
rendszeriik megjavîtâsâra is tôrekedtek. Miôta a kôzôs vâl-
lalkozâsrôl szôlô tôrvényt 1979-ben becikkelyezték, ehhez
szâmos statutumot is csatoltak, melyek mind boni, mind
pedig kûlfôldi kereskedelmi âtruhâzâsok lebonyolîtâsâra
vonatkoznak. Kivûlâllô szâmâra a kereskedelmi statutumok

sokfélesége gyakran nem vilâgîtja meg kellôképpen azokat
a gyakorlati és az életben elôfordulô problémâkat, amelyek
a beruhâzâsokra vonatkoznak. A kînai kereskedelmi statu-

tumokkal kapcsolatban — beleértve a kôzôs vâllalkozâsra
vonatkozô tôrvényeket — az idegenek szâmâra az egyik fô
nehézség a jogi nyelv és problémakôr hatârozatlansâga, vagyis
az a kérdés, miként kell a statutumok kifejezéseit értelmezni,
ha azok két vagy tôbb tôrvénymagyarâzatra adnak lehetô-
séget. Az elôadô erre vonatkozôan néhâny tanâcsot ad.

Kina kereskedelmi tôrvényei — melyek 1979 ôta bîmak
jogerôvel — semmivel sem értelmezhetôk rugalmasabban,
mint mâs polgâri jogra épûlt âllam statutumai. Ezért mind
a japân és eurôpai kereskedelmi statutumok, mind pedig
az Amerikai Egyesûlt Âllamok egységes kereskedelmi tôr-
vénykônyve (Uniform Commercial Code-ja) szolgâl az ôssze-
hasonlitâs alapjâul.

Az îrâsban bekûldôtt jogtudomânyi értekezés (25 olda-
lon és 80 lâbjegyzettel), amelynek az elôadâs feltehetôen csak
vâzlata volt, ôt fejezetben ismerteti a kérdés lényegét. Ezek
a fejezetek a kôvetkezôk: 1. A szokâsjog és a kontinentâlis
(statutumokon nyugvô) jogrend tôrvényes magyarâzata.
2. Az amerikai egységes kereskedelmi tôrvénykônyv (E.K.T.)
és a kôzôs vâllalkozâsokkal kapcsolatos kînai tôrvények. 3. A
statutumok magyarâzatâra vonatkozô kînai ("Fa-lû Jie-shi")
és japân ("Ho-no Kai-shaku") môdszer. 4. A szavak értelme,
a statutumok nyelve. 5. A kôzmûvelôdési elem a tételes tôr-
vényeken tûl.

Ezutân az elôadô (szerzô) végsô kôvetkeztetéseit a kôvet-
kezôkben foglalja ôssze:

"A kînai kôzôs vâllalkozâssal kapcsolatos tôrvények és
kereskedelmi statutumok elemzésekor — vagyis azok hatâsos,
vagy hibâs voltânak boncolgatâsakor — csakûgy, mint a ke
reskedelmi statutumok elemzése alkalmâval nagyon fontos,
hogy a kereskedelmi statutumok jogtudomânyi oldalât is
megvizsgâljuk, minthogy ezek alkotjâk a kereskedelmi kap-



csolat alapjât. Ezek a jogtudomânyi oldalrôl valô vizsgâlô-
dâsok ôlelik fel legâltalânosabb értelemben a szokâsjog és a
kontinentâlis jog môdszerei kôzôtt a kûlônbséget és a statu-
tumok értelmezésének fajtâit. Kîna tôrvényrendszere alap-
jâban tôrvénykônyvére és statutumaira épûlt. Ezért keres-
kedelmi statutumait e tény szem elôtt tartâsâval lehet és szabad
vizsgâlat târgyâvâ tenni. Azoknak, akik jârtasak az eurôpai
kontinentâlis jogrend statutumaiban és ismerik az Amerikai
Egyesûlt Âllamok E.K.T.-t, ez nem jelent ûjsâgot. "

"Japân és Kîna statutumainak értelmezési môdszerei
jobban hasonlitanak egymâsra, mint a szokâsjog szerint be-
rendezett âllamok (az E.K.T. figyelemre méltô kivételével)."

"A kînai statutumok olyan értelemben, hogy âltalânos
meghatârozâsokat hasznâlnak, mint pl. "ésszerû helyrehozô
intézkedés" vagy "egyenlôség és kôlcsônôs elôny", nincse-
nek egyedûl. A nehézség az ilyen utasitâsok értelmének meg-
âllapîtâsât illetôen ott van, hogy nem épûl jobban vag^y ke-
vésbé a szokâsra és gyakorlatra, mint pl. az E.K.T. "keres-
kedelmi standard"-ja vagy a japân kereskedelmi tôrvény-
kônyv "kereskedelmi szokâsgyakorlata" (ken shu ho). Ha az
ilyen statutumok nyelvezetének értelmét akarjuk megkeres-
ni, érdemes a kereskedelmi szokâsokat és kôzmûvelôdési
alapelemeket tekintetbe venni."

Érdy Miklôs dr. (West New York, NJ);

A MAGYAR DÎSZÎTÔMÛVÉSZET ALAPELEMEINEK
eurAzsiai PÂRHUZAMAI

cîmmel bemutatott szaktanulmânyât a jelen kôtet fûg-
gelékeként teljes egészében kôzôljûk.

Parajdi Incze Lajos dr. (Lewiston, ME):

A MAGYAR FENNMARADÂS GYÔKEREI

{"Az olthatatlan tûz" cimû elôaddsdt, amelyet az irodalmi
és mûvészesten ûnnepi beszédként mondott el, részben ugyan-
ezzel a cîmmel elôszô helyett, részben az alâbbiakban kô
zôljûk. )

A magyar fennmaradâs gyôkerei, élni akarâsunk inditô
okai sok évezredre nyûlnak vissza.



Nem jôvevény ez a nép Eurôpâban. Marosfôtôl a Lajta
folyôig s még azon is tûl mindkét irânyban, nem a mâsodik
honfoglalâs fergeteges lovas rohamâval vâgtattunk elôszôr
erre a televényre. A gôrôg Hérodotosz (Kr.e. az V. szâzadban)
még nem talâlta fel a tôrténetîrâst, amikor ûkapâink ôsei
mâr bâmulatos mûvelôdést épîtettek ki a késôbbi magyar
kirâlysâg egész terûletén.

Valôban a "Nap fiai" vagyunkl Sajât régészeink és kiil-
fôldi régészek âsatâsainak bôséges leletanyaga minden két-
séget kizârôan bizonyîtja immâr legalâbb hétezer éves jelen-
létûnket a Kârpâtok koszorûjâban. A székelyfôldi Torja kôz-
ségtôl a Velencei-tô mellett Sukorô faluig, a nagy magyar
birodalom terûletén széltében-hosszâban a felbecsûlhetetlen
leletek szâzezrei tesznek tanûvallomâst a sumér-szittya-magyar
fajazonossâg és telepûlés-folytonossâg mellett! A Tisza-vidéki
Tatârlaka ôstelepesei hétezer év utân csendesen kiléptek
régen elfelejtett sirjukbôl, és câfolhatatlan érvekkel bizonyit-
jâk az egyetemes tudomânyos vilâgnak — ruhâzatukkal,
fegyverzetûkkel, ékszereikkel, edényeikkel, kôbe faragott
vallâsos szobrocskâikkal, agyagbôl gyûrt emléktârgyaikkal,
a tordosi korongra vésett szép betûs îrâsukkal, de fôképpen
sajâtos embertani jellegeikkel —, hogy ôk a mi — bibliai
idôket megelôzô — elôdeink, akik kâprâzatos mûvelôdést
hagytak rânk ôrôkségûl! Ôseink elôdei nemcsak éldegéltek itt,
de a mûvelôdés és baladas minden jelentôs terén mûvészi
és ipari alkotâsaikkal megalapoztâk és lényegesen gyarapî-
tottâk az emberiség szellemi kincstârât.

Néhâny évtized alatt régészeink âldozatos kutatô mun-
kâja nyomân ragyogôan dicsô régmûlt târult fel az ûttôrô
Torma Zsôfidval kezdôdôen az ihletett Bobula Idân keresz-
tûl az ékesen érvelô Barâth Tibor s a mûvészi érzékû Ldszlô

Gyula, valamint a hatalmas gyûjtô munkât végzô Zajti Ferenc,
és szâmtalan mâs korszerû tudôsunkig, akik Juliân barât és
Kôrôsi Csoma Sândor nyomdokain jârjâk Turân fârasztô,
de diadalmas ôsvényeit.

Valôban kimagaslô tény, hogy a Maros és Szamos tâjân,
a Kôrôs és Temes mentén, a Tisza és Duna kôzôtt, a Bala-
ton vîzétôl a Fertô-tôig legalâbb hét évezreden keresztûl
szépséges zenével és lûktetô ûtemmel hangzottak a magyar
nyelv legszebb szavai, mint: apa, anya, ôcs, nén, ûr, Isten,
nap, hold, csillag; csapat, csâkô, cserény, csipke, csokor.



csombord, csôtâr, csûcs, csûf, csûlôk, csûr; tan, tâl, tenger,
tinô, tîz, tô, tor, torony, tû, tûndér, tûz; koszorû, szabad.

Az ôsi sumér nyelvnek feltevés szerint nyolcezer szava
lehetett, ebbôl mintegy négyezer értelmét megfejtették s kô-
zûlûk négyszâznâl tôbb a korszerû magyar nyelv leghasznâ-
latosabb szavai kôzé tartozik.

Hétezer éves îrâsbeliségunk — kôbe vésve, cserépbe nyom-
kodva, csontba karcolva, fémlemezre kovâcsolva — messzire
megelôzi minden élô nyelv és a legtôbb holt nyelv ismert ha-
gyatékait. Angol, francia, német ôsszehasonlîtô nyelvtudô-
sok és îrâsszakértôk, amerikai régészek megâllapîtâsa szerint
sumérok teremtették meg az îrâst a Duna-térségben, és a
székelyek lényegében megôrizték a rovâs alakjâban a XVIII.
szâzad elejéig. Az îrâsbeliség a Duna-medencében ezer éwel
megelôzi az iras ismeretét Mezopotâmiâban ("folyamkôzben").

Fûggetlenûl a magyar nyelvbe évezredeken ât beletârolt
mérhetetlen mûvelôdési anyagtôl, a magyar nyelv ônma-
gâban is felbecsûlhetetlen értékû kincs, az emberi értelem
és mûvészi érzék csodâs mûalkotâsa. De nem szûkséges, hogy
mi dicsérjûk. Idegen nyelvszakértôk mâr szâzadokkal ezelôtt
megtették ezt helyettûnk. Mirânk csak édes anyanyelvunk
szeretetteljes értékelése és kegyeletes âpolâsa maradt osztâly-
részûl.

Sok kimagaslô nyelvész, tôrténész, îrô, bôlcs a legnagyobb
tisztelettel szôl a magyar nyelvrôl, mint az egész emberiség
ritka ékszerérôl. R. Nisbet Bain, a British Muséum nyelv-
szakértô tudôsa, a mag^art a "szôképzés lângeszének cso-
dâja" gyanânt kônyveli el. Ebersberg osztrâk nyelvtudôs
azt mondja, hogy a magyar nyelv olyan, mintha nyelvtudô-
sok nagygyûlése teremtette volna a tômôrség, szabâlyossâg,
ôsszhang és kifejezés tisztasâgânak céljaira. Giuseppe Mezzo-
fanti (I774-I849) blboros, îrô, nyelvész, aki 58 nyelven fo-
lyékonyan beszélt és ôsszesen szâz nyelvet ismert, ôsszehason-
lîthatatlan nyelvtudâsa birtokâban ellentmondâs veszélye
nélkûl jelenthette ki, hogy a "latin és gôrôg utân a magyar
a vilâg legzeneibb nyelve, a kôltészeti alkotâsra legalkalmasabb
riyelv". Jakob L.K. Grimm (I785-I863), a vilâg legkimagas-
lôbb nyelvésze, az "emberiség egyetemes nyelvének" a ma-
gyart javasolta. S végûl Sir John Bowring (I792-I872) îrô.



nyelvész, âllamférfî és vilâgfutazô azt vallotta, hogy a "ma
gyar nyelv a nemzeti szellem legôsibb és legragyogôbb mû-
emléke". Tovâbbâ, hogy "e nyelv szerkezete akkor keletke-
zett, amikor a legtobb eurôpai nyelv még nem létezett".

A magyar torténelmi folytonossâg — ôseink elôdei révén —
évezredekkel messzebbre nyûlik vissza a Duna-térségben,
mint akârki mâsé! Mi itt éltiink, hatalmat képviseltiink és
mûvelôdést teremtettûnk, mielôtt mai szomszédaink nép-
keveredés révén megszûlettek voina és népvândorlâs ûtjân
ide szivâroghattak voIna. A Duna-térség îratlan torténelmi
korok pirkadatâtôl kezdôdôen a mi hazânk.

Kevés ma élô nemzet dicsekedhetik az îrâsbeliséget meg-
elôzô mûlt torténelmi folytonossâgâval. Hol van a fâraôk
dicsôsége, a cézârok teljhatalma, a keltâk pezsgô életereje,
a mongolok iszonyatos hordâja, Bizânc bâmulatos fényûzése,
a vikingek veretlen tengeri rablôhada, a janicsârok rémural-
ma, az inkâk hihetetlen aranykincse? Még a hajdan hatal-
mas hunok és harcedzett avarok is csak hôsi utôdaikban, a

viharâllô székelyekben élnek manapsâgl De Nimrôd, Magor
és Ârpâd népe él, helyet kér magânak a nap alatt, vilâghîr-
nevet és megbecsiilést biztosit a magyari névnek!

Politikai érettsége és fejlett hivatâstudata révén keleten
a Szeret folyôtôl, nyugaton a Lajtân tûlig, északon a Kâr-
pâtok vadregényes tvétôl, délen az Al-Dunâig, a magyarsâg
ezer éven ât âllamalkotô, nemzetszervezô, mûveltségteremtô,

békefenntartô, nemzetkôzi egyensûlyozô torténelmi tényezô
volt, a tôrzsek hadi vâllalkozâsainak elcsitulâsa utân az

egyetlen életképes ônâllô hatalom a német-rômai birodalom
és a bizânci csâszârsâg sûlyos malomkôvei, késôbb pedig az
ârmânykodô osztrâk csâszârok és a pusztîtô tôrôkôk fegyve-
res tâbora kôzôtt.

Târsadalomtudôsok és jogszakértôk elismeréssel adôznak
az Amerikai Egyesult Âllamok alkotmânyânak, amely a fô-
hatalom hârmas megosztâsâval, a tôrvényalkotâs, kôzigaz-
gatâs és igazsâgszolgâltatâs egyensûlyozâsâval a tôrvényhozâs
ûttôrô vîvmânyai kôzé szâmît.

A magyarsâg târsadalomszervezô érettségére jellemzô,



hogy a sokat dicsért "checks and balances", a kormânyha-
talmi egyensûly fogalma kristâlytisztân jelentkezik a magyar
tôrzsek vérszerzôdésében, amely tôbb mint hârom évszâzad-
dal megelôzte a mai nyugati polgârjogok alapokmânyânak
szâmîtô, angolszâsz Magna Carta tôrvénybe iktatâsât.

A hatalmi egyensûly biztosîtâsâra jellemzô a magyarsâg
pârhuzamos, kettôs vezetése: az ôsmagyarok vallâsos tiszte-
lettel ôvezték a fejedelmet, ugyanakkor a hadviselésben fe-
gyelmezetten kôvették a vezért. Ez a kettôsség maradt fenn
a keresztény kirâly és a nâdor jogintézményében.

Ôstôrténetûnk îrott emlékei gazdag irodalmunk egyéb
kincseivel egyûtt nagyobbâra elpusztultak, ha azokat csala-
fînta regôsôk és ihletett mesemondôk nem tudtâk énekbe
és mondâba rejteni. De a magyar teremtô lângész vadonat-
ûj mûveltséget épîtett és orszâgszervezésben, egyhâzvezetés-
ben, tôrténetîrâsban, kôltészetben, zenéber», kéziparban,
képzô- és elôadômûvészetben hamarosan utolérte a Nyugat
kimagaslô teljesîtményeit.

Népmûvészetûnk pedig zavar nélkûl âtmentette a szittya
és hun-avar âcsok, fegyverkovâcsok, ôtvôsmesterek, bôrcser-
zôk, takâcsok, szabôk, hîmzôk, kôvâgôk, vârépîtô hadimér-
nôkôk, cserépedénygyârtôk bâmulatos kézûgyességét.

A felvilâgosodâsért és az emberi jogok tiszteletben tar-
tâsâért folytatott kûzdelem terén messzire megelôztûk a
Nyugatot, sôt az egész akkor ismert vilâgot. A magyar szel-
lem egyik legkivâlôbb diadala a nemzet gyâszos széttépett-
ségének korâban tôrtént.

A franciâk keresztes hâborûval irtottâk sajât testvéreiket,
az albigenzeket (1208), valdenzeket (1487) és Szent Bertalan
éjszakâjân leôldôzték a hugenottâkat (1545). A spanyolok
egyhâzi pompâval égették mâglyân a vallâsi vizsgâlôtôrvény-
szék âldozatait (1481-1808). A német hercegek ôrômmel
koboztâk el a katolikus egyhâzi birtokokat (1524). Az angolok
kirâlyi parancsra fejezték le fôpapjaikat és nemeseiket (1535)
s kiûldôzték az orszâgbôl a szeparatistâkat és puritân "eret-
nekeket".

Ugyanakkor Erdély aranykorâban (1541-1711) a feje-
delemség a haladô magyar nemzeti szellem képviseletében
elsônek a vilâgon kihirdette a teljes vallâsszabadsâgot. A tordai



orszâggyûlés 1557-ben tôrvénybe iktatta a szabad vallâsvâ-
lasztâs és gyakorlâs jogât, 1568-ban pedig azt alkotmânyâ-
ban is biztositotta. Bethlen Gâbor fejedelem, Magyarorszâg
koronâzatlan kirâlya a nicholsburgi békekôtéssel (1621)
nemzetkôzi viszonylatban is elismerte az egész magyar fôl-
dôn mâr meglevô vallâsszabadsâgot.

Ezzel szemben IV. Henrik francia kirâly sok hûhôval
kôrûlzengett Nantes-i kiadvânya csak 1598-ban, 41 éwel a
tordai tôrvénycikk utân jelent meg, akkor is csak korlâtolt
vallâsgyakorlâst engedélyezett a hugenottâknak; de unokâja,
XIV. Lajos, a "napkirâly" 1685-ben azt is visszavonta.

Nyugaton a francia forradalom elôtt (1789) nem volt val-
lâsszabadsâg s tôbb vallâsilag elfogult orszâgban még ma sincs.

Az elsô vilâghâborû utân felûjîtott olimpiai jâtékok tôr-
ténete lângolôan bizonyîtja, hogy a vilâg legnagyobb lét-
szâmû nemzeteivel versengve is a legkitûnôbbek kôzé tarto-
zunk: parânyi létszâmunk ellenére is gyakran tûlhaladjuk
a népôriâsok csûcseredményeit mind aranyérmeink szâmâ-
val, mind csapatbajnoksâgainkkal. A megcsonkitott haza
tizmilliô népességében versenyképesebb egyének termelôd-
nek ki, mint a sok milliôs angolszâszok, ûjlatinok, kinaiak,
arabok, hinduk és afrikai szînesek kôzôtt. Csupân az a hâ-
rom orszâg gyôz fôlôttûnk, amely a sportjâtékokbôl valôsâ-
gos hitvallâst csinâlt. A minôség fényes diadala ez a meny-
nyiség fôlôtt!

A nemzeti élni akarâs sziporkâzô példâit lobogtattuk a
vilâg szeme elôtt vérrel frôcskôlt tôrténelmûnk sorân. Népek,
nemzetek, âllamszôvetségek hosszû sora pusztult el kisebb
szerencsétlenségekben, mint amit mi âtéltiink. Mohi, Mohâcs,
tôrôk hôdoltsâg, Habsburg "felszabadîtâs", 1849-es nemzet-
gyilkossâg, 1920-as keresztre feszîtés, 1945-ôs Idnpadra hûzâs,
1956-os vércsapolâs utân is "megfogyva bâr, de tôrve nem"
(Vôrôsmarty: Szôzat) emelt fôvel âllunk a haladô nemzetek
kôzôtt.

Nemcsak "minôségi nemzet" a magyar, de egyûttal meg-
rôgzôtten sikeres, "tûlélô nép" is.

Nem hiszûnk baljôslatokban, nem hiszûnk a nemzetha-
lâl fekete htrnôkeinek, sîrânkozô gyâszmagyaroknak, két-
szinû âlprôfétâknak. Tôrhetetlen hittel hiszûnk ônmagunk-



ban, a folyamatosan megûjulô magyarsâgtudat olthatatlan
tûzében.

Kérdezzûk, miért azonosîtottâk ônmagukat a magyar
sorssal a kôzénk vândorlô idegenek ivadékai: a halâlig hû
Zrinyi, Martinuzzi? Miért volt kétségteleniil magyar Klapka
és Kerényi? Miért harcolt velûnk és ûgyiinkért "Bem apô"?

Mert mindig dicsôség volt magyarnak lenni, az emberi-
ség ôrôkkévalô céljaiért kûzdeni az Ârpâdok és Hunyadiak
kardjâval, a szabadsâg szomjûsâgâval vérezni Râkôczi zâsz-
lôi alatt, vértanûként ôrôk felkiâltôjelt âllîtani a vilâg lel-
kiismeretében az aradi tizenhârommal, dacosan a halâl sze-
mébe kacagni Budapest romjain Maléter Pâllal!

Magyarnak lenni — legalâbb az utôbbi ôtszâz év alatt —
annyit jelentett, mint az emberiség legszebb eszményéért, a
szabadsâgért élni, kûzdeni, harcolni és meghalni gyakran
reménytelenûl, sokszor magunkra hagyottan, néha ârulâs
ellenére is!

A magyar létben a honszeretet és honfibânat ikertestvé-
rek, és mindig karôltve ballagnak tôrténelmûnk ûtjân. Ôrôm
és szomorûsâg a magyar érem két ellenkezô oldala. Idônként
az egyik van felûl, mâskor a mâsik.

De mégis, magyarnak lenni dicsôség! Magyarnak lenni
annyi, mint szent jelkép gyanânt élni, magasra emelt fâklya-
ként égni, ônzetlenûl âldozni a honszeretet oltârân!

A magyar vilâgszemlélet és nemzeteszme nem Dzsingisz
kân és Timurlenk iszonyû véres kardjâra épûlt, hanem oly
magasztos és valôban keresztény elvre, amelyhez hasonlôt
a "pax romana" ôta az amerikai alkotmânyjavîtô tôrvény-
cikkekig a vilâgtôrténelem ritkân ismert. A magyar Szent
Korona tana nem fegyveres hôditâs és rabszolgatartâs elmé-
lete, hanem a népek békés ôsszefogâsâé, az igazsâgos egyûtt-
élésé, a sorsazonossâg felismerésébôl sarjadô kôzôs erôfeszi-

A magyar kard ônzetlenûl védôpajzsot nyûjtott Nagy
Lajostôl igazsâgos Mâtyâs kirâlyig, s késôbb is, amikor tudott,
a tôrôk pusztîtâs elôl északra menekûlô szerbek, dalmâtok
és vlâchok tîz- és szâzezreinek. Csak egyetlen kimagaslô,
jellegzetes eseményt emlîtek. Csernojevics Arzén (1633-1706)
gôrôgkeleti szertartâsû szerb egyhâzfô, a montenegrôi Ipek



pâtriârkâja, "ideiglenes menedékjogot" kért — és kapott —
arra, hogy hiveivel egyiitt magyar fôldôn, a bajaiban is szî-
vélyes nemzet vendégeként tûlélje az idônként felvadulô tô-
rôk ôldôkléseket. Ennek értelmében, 1691 elején 37,000
katonâval, azok csalâdjâval és hozzâtartozôival, becsiés sze-
rint ôsszesen 200,000 fôvel, ideiglenes szâllâsul betelepedett
Bâcs-Bodrog és Kis-Kun vârmegyébe, a tôsgyôkeres magyar
néptômb kôzepébe.

Korâbban a besenyôk, kunok és bizânci gôrôgôk âltal
szûnteleniil zaklatott balkâni vlâchok juhnyâjaikkal tôme-
gesen szivârogtak Erdélybe, a tatârdûlâs âltal elnéptelenl-
tett, elsôsorban hegyi terûletekre.

Az ideiglenesen befogadott vendégek lassacskân végleges
szâllâsra rendezkedtek be. Rûtul visszaéltek a vendégjoggal.
A hâlâtlan betelepûlôk késôbb (ûgy 1920 tâjân) kiszoritot-
tâk a szîves vendéglâtô gazdât sajât hazâjâbôl. Ma âltalânos
nemzetgyilkossâggal, erôszakos âttelepîtéssel, a tûrelmetlen
nemzetpolitika minden agyafurt eszkôzével irtjâk a hajdani
tulajdonos ivadékait, hogy egyetlen jogkôvetelô se maradjon
életben...

Ma egész Eurôpa rettenetes klnokban vonaglik és izga-
tottan kapkod a "megvâltô eszme" utân. Noha a Duna-menti
nemzetek még mindig balgân vârnak a megvâltô eszmére,
a magyar szellem mâr 1848 tanûlsâga nyomân kidolgozta
a kôzos ônmegvâltâs részletes alapelveit. Most csak a téboly
korszakânak hanyatlâsât vârja, amikor majd jôzansâg vâlt-
ja fel az âltalânos fajgyûlôlet, irigység, kapzsisâg, ellenséges-
kedés, politikai ôngyilkossâg és ôntévesztô tômegôriilet csôd-
be kerult eszmevilâgât.

Arra a pillanatra vârunk, amikor Kôzép-Eurôpa fâradt,
csalôdott, kiâbrândult, kizsâkmânyolt, megcsalt, megalâzott,
sanyargatott, szenvedô népei felismerik a megvâltô gondo-
latot: hogy keresnûnk kell ônmagunkat, talâljuk meg egy-
mâst, ismerjûk fel sorskôzôsségrinket és kôlcsônôs egymâsra
utaltsâgunkat ônmagunk megvâltâsâra!

Mert akik még mindig kûlfôldrôl vârjâk a megoldâst tô-
szomszédjuk rovâsâra, ôrôkôs sakkfigurâk maradnak a ren-
dezô nagyhatalmak jâtéktâblâjân: ott âllnak majd, ahova
teszik ôket, azokat hibâztatjâk, akikre uszitjâk, azt orditoz-
zâk, amit szâjukba adnak.



Kazdr Lajos dr. (Canberra, Ausztrâlia) "Kôrôsi Csoma
Sândor nekûnk is szôlô ûzenete" cimû bekûldôtt nyelvészeti
tanulmânyâban Kôrôsi Csoma Sândor magyar eredetkutatâ-
sânak folytatâsât ismerteti a japân segîtségével.

* * *

Befejezésûl Lengyel Alfonz dr. elnôk bejelentette, hogy
"Magyar-Kînai Barâti Târsasâg" és "Magyar-Japân Barâti
Târsasâg" néven két ûj vâllalkozâs induit meg. Mindkettô
mûkôdésének vârhatô eredménye jelentôsen hozzâjârulna
az orientalisztikai osztâly céljainak megvalôsitâsâhoz.

A SZUVERÉN SZENT LASZLÔ TÂRSASÂG ÉS REND
MÂSODIK TARTOMÂNYÂNAK RENDI GYÛLÉSE

Szent KirdlyiJdnos széktartô ûdvôzôlte a megjelent Irdnyi
Ldszlô dr. pûspôkôt, a Târsasâg és Rend kormânyzôjât. a
tagokat, valamint a termet teljesen megtôltô, nagy szâmû
kôzônséget. Megemlékezett a Rend két elhunyt tagjârôl: Aghy
Asbôth Zoltdn szkv. csendôr ezredes feleségérôl, valamint
Linka Ldszlô lovagtestvérrôl, majd âtadta a nemrég Flori-
dâba kôltôzôtt tôrzsszéktartô, Zdhonyijôzsef ildvôzletét.

A jelenlevôk nagy érdekiôdéssel hallgattâk Irdnyi Ldszlô
dr. pûspôk, rendi kormânyzô szavait, aki Szent Lâszlô kirâly-
rôl, korârôl, az akkori tôrténelmi eseményekrôl és a lovag-
rend célkitûzéseirôl beszélt.

Szent Kirdlyi Jdnos széktartô ezutân bejelentette, hogy
Kônnyû Ldszlô magyar kôitôt és irôt avatjâk a Szent Lâszlô
Târsasâg és Rend lovagjâvâ. Rôviden ismertette a jelôlt élet-
rajzât és sokoldalû munkâssâgât. Felsorolta megjelent mûveit,
s elmondta, hogy 12 kôzmûvelésûgyi egyesûlet tagja, 1976-
ban az Ârpâd Akadémia is meghîvta irodalmi osztâlya ren
des tagjâul, a Magyar Kongresszus pedig 1977-ben arany
Ârpâd-éremmel tûntette ki. Tôbb irodalmi folyôirat szer-
kesztôje. Kimagaslô kôzmûvelôdési tevékenységének elisme-
réséûl a Rend kâptalanja a Szuverén Szent Lâszlô Târsasâg
és Rend lovagjâvâ fogadja és lovagkereszttel jutalmazza.

Vitéz Pdncélos Mihdly szertartâsmester az elôîrt szertar-
tâs szerint lovaggâ avatja és âtnyûjtja neki a lovagkeresztet.
Ft. Irdnyi Ldszlô dr. pûspôk rôvid beszéd kiséretében âldâ-
sât adja a felavatottra.



Vitéz Pdncélos Mihdly, a Szuverén Szent Ldszlô Tdrsasdg és Rend fôszertartôja,
ft. dr. vitéz Irdnyi Ldszlô pûspôk, a Rend kormdnyzâja, Kônnyû Ldszlô kôltô, l'rô,

a Rend érdemkeresztes ûj tagja és Szent Kirdlyijdnos széhtartô
(Szent Kirdlyi Gyôrgyfelvétele)

Kônnyû Ldszlô kôszônetet mond a felavatâsért s a kitun-
tetésért, majd Kôltôgetô cîmmel Szent Lâszlô unnepére îrt
kôlteményét adja elô.

A vâradi hîrôs sâncon,
Merengek egy ô româncon.
Keresem én Lâszlô sîrjât,
Szent kirâlyunk koporsôjât.

Hadd mondjam el a kirâlynak,
Orszâgunkban rablôk jârnak.
Pusztitjâk a régi szépet,
Oldôklik a magyar népet.

Kelj fel, Lâszlô, hûs sirodbôl,
Ûldôzôtt lett fiaidbôl.
Fôldônfutô lett a néped,
Oda van az ôrôkséged!

Ô, te, vitéz Lâszlô, Lâszlô,
Kellene most magyar zâszlô!
Magyar zâszlô, Arpâd-sâvos,
Rajta a Szûz, Boldogsâgos.

A vâradi nagy piacon,
Ott lennénk mi igaz sarcon.
Mâsnap estig meg sem hâlnânk,
Kârpâtokig meg sem âllnânk!



AZ AMERIKAI MAGYAR BÉLYEGGYÛJTÔ EGYESÛLET
— Kôrmôczy Zoltân utdn vdzlatosan —

Az egyesûlet 1961-ben alakult. Munkâjât a mai napig
szîvôs kitartâssal végzi.

A bélyegek, ezek a kis szînes képecskék, igen alkalma-
sak arra, hogy rôvid magyarâzat kîséretében âtfogô képet
nyûjtsanak tôrténelmûnk kimagaslô eseményeirôl, tudôsa-
inkrôl, mûvészeinkrôl, azok alkotâsairôl, sportolôink teljesît-
ményeirôl. A hazai tâjak, vârosok, mûemlékek, népviseletek
stb. sokszînûségérôl.

1962-ben az egyesiilet mâr megtartotta elsô kiâllîtâsât.
1966-ban a lâtogatôk magyar diszîtésû emlékkârtyât kaptak,
1968-ban megjelent az U.S. postakirendeltség (substation)
is. Az egyesiilet kiadta elsô emiékboritékjât ("Cachet"), vagy-
is belépett a nemzetkôzi forgalomba. Fennâllâsa ôta 22 ki-
âllitâst rendezett s ebbôl 12 magyar vonatkozâsû volt.

1969-ben Szent Istvdn (szûletésének 1000.), 1970-ben a
magyar cserkészet (megalapîtâsânak 60., kûlfôldi mûkôdésé-
nek 25.), 1971-ben az elsô magyar bélyeg (kiadâsânak 100.),
1972-ben az aranybulla (kiadâsânak 750.), 1973-ban Petôfi
Sdndor (szûletésének 150.), 1976-ban II. Rdkôczi Ferenc
(szûletésének 300.), 1977-ben Szent Ldszlô (trônra lépésének
900.), 1979-ben Kovdts Mihdly (hôsi halâlânak 100.), 1981-
ben a "Justice for Hungary" (50.), 1982-ben Koddly Zoltdn
(szûletésének 100.), 1983-ban a gôdôllôi cserkész vildgtaldl-
kozô (50.), 1984-ben Kossuth Lajos (halâlânak 90.) évfordu-
lôjâval kapcsolatban.

A kôzbeesô években az egyesûlet az Egyesûlt Âllamok
tôrténelmi eseményeit méltatta. 1986-ban kiâllitâst nem
rendezett, Budavâr visszafoglalâsânak 300. és az 1956-os
szabadsâgharcnak 30. évfordulôjâra azonban emlékkârtyât
adott ki.

A kiâllitâsokat évenkint 200-300 lâtogatô, zômmel ame-
rikai bélyeggyûjtô tekintette meg. Az egyesûlet kapcsolatai
évrôl évre bôvûltek. 1985-ben az Egyesûlt Âllamok 24 âlla-
mâbôl kapott rendeléseket, ezen kivûl Francia-, Gôrôg-,
Magyar-, Olasz- és Svédorszâgbôl, Luxemburgbôl és Dél-
Afrikâbôl.



IX.

SZA BADEG YETEM

Lux Andrds (Westlake, OH):

LISZT FERENC, A XIX. SZAZAD EGYHAZI ÉS VALLASOS
ZENÉJÉNEK KIEMELKEDÔ MÛALKOTÔJA

{Megemlékezés Liszt haldldnak 100. évfordulôjân, a clevelandi
Magyar Tdrsasàg Szabadegyetemén, 1986. mdjus 16-dn.)

— kivonatosan —

Milyen volt Liszt Ferenc talân legkevésbé ismert, de
ugyanakkor legértékesebb és szâmban is legnagyobb munkâs-
sâga, ami ôt a XIX. szâzad egyik (vagy talân a legnagyobb)
egyhâzi és vallâsos zenekôltôjévé avatta? Mit akart Liszt
megvalôsitani ezzel a mûvészettel? Mi volt ennek hajtôereje?
Hogyan valôsîtotta meg ezt a kûldetését?

Tudnunk kell, hogy Liszt minden egyhâzzenéje vallâ
sos, de nem minden vallâsos mûve egyhâzzene. Ez utôbbi
alatt ugyanis az egyhâzâban elfogadott liturgikus zenét ért-
juk, mint pl. miséit, requiemjét vagy a templomi, mâs szer-
tartâsok elôtt vagy azokban felhasznâlhatô orgonamûveit.
De mâr nem egyhâzzenének, "musica sacra"-nak, csak val
lâsos zenének szâmitanak "Krisztus" vagy "Szent Erzsébet le-
gendâja" cîmû oratôriumi biblikus, illetve szentrôl szôlô târ-
gyuk ellenére sem. (Van, aki ilyen megkûlônbôztetést nem
tesz és az ôsszes vallâsos mûvészetét "sacralis" jelzôvel illeti.
Mîg mâsok még az elsô megkûlônbôztetésnél is szigorûbbak
és a nem liturgikus, de vallâsos târgyû mûveit vilâgi vagy
"secularis" mûvei kôzé soroljâk. Ez katalôgusonként vâltozô
és felfogâs kérdése. )

Ha felidézzûk Bachnzk ûnnepelt A-moll — orgonâra irt —
fûgâjât, azt lâtjuk, hogy annak részei ûgy kôvetik egymâst,
hogy az elsô a tônikus, azaz az alaphang skâlâjâban és kro-
matikus ôsszhangjaiban irôdott, a mâsodik az elôzô skâla
dominânsa, tehât az ôtôdik hang skâlâjâban, és végiil ûjra az
elsô alaphang skâlâjâra tér vissza, igy tehât tôkéletes kôrfor-
gâst végeznek. Ha ezt ôsszehasonlîtjuk a Liszt vâlasztotta târgy



és az erre vâlaszolgatô fûgâk hangnemének megvâlasztâsâ-
val, mely skâlâkat Bach nevének kezdôbetûivel is jelôlt, azon-
nal megâllapîthatjuk, hogy tôbb részletében ûgy tûnik, mintha
semmiféle hangnembeli megkôtottség sem lenne. Pedig van.
Ennek jelentôségét hasonlattal vilâgîtom meg: ha egy zenei
hang egy betût jelent az îrâsban, majd egy akkord ôsszhang-
ja egy szôt és végiil egy motîvum mâr egy mondatot a
vâlasztott ritmus mellett, ûgy azonnal lâthatô, hogy a zenei
kifejezôképesség, a zenei szôkincs megsokszorozôdik e felfe-
dezéssel. A szépen hangzô részek még csodâlatosabbak lesz-
nek disszonanciâk ellentétében. Bach mûvészetének modem

elemzése arra a meglepô eredményre vezetett, hogy az egyes
szôlamok ûgy borulnak egymâsba, mint a katedrâlis boltîvei.
Ezeknek a boltîveknek talâlkozâsi pontjâban a Bach-féle ôssz-
hangzâs is disszonâns, bâr eléggé elrejtetten megbûvô disz-
szonancia. Ezért îrjâk a modem zenetudôsok, hogy Bartôk
ismeretében Bachnak egészen ûj és mélyebb képe bontakozik
ki elôttûnk. Es ez a megâllapîtâs érvényes Lisztre is, aki év-
tizedekkel megelôzte a modem zene kibontakozâsât s mâr
prôbâlkozott az atonalitâssal is.

Lisztrôl a mûltban îrt, sokszor felûletes munkâk hatâsâra
az a nézet alakult ki — fôleg a nyugati Liszt-kutatôk kôré-
ben —. hogy Wittgenstein Carolina hercegnô hatâsâra for-
dult a vallâsos zenekôltészet mûvelése felé. Ezek a kutatôk

nem vették figyelembe vagy egyszerûen nem ismerték Liszt
Magyarorszâgon tôltôtt gyermekéveit, a jellemének kialaku-
lâsâban igen fontos elsô 5-6 évet. Liszt Ferenc apja, Liszt
Adâm is mélyen vallâsos, hîvô ember volt, aki Pozsony mel
lett, Malackân, majd Nagyszombatban ferences zârdâban
tanult, szerzetes azonban nem lett, bâr a rend tagjaival kap-
csolatait tovâbbra is fenntartotta, gyakran meglâtogatta
ôket. Ezekre a lâtogatâsokra elvitte magâval pâr éves kisfiât
is, akit a ferences atyâk igen megszerettek, félig-meddig —
mâr csak neve miatt is — sajât fîûknak tekintettek, aki viszo-
nozta kedvességuket. Liszt késôbb, mint vilâgjârô zongora-
mûvész, sokszor megpihent a nagyszombati vagy a pozsonyi
ferencesek kolostorâban. Vonzôdâsa tehât a rendhez mâr kis-
gyermekkorâbôl eredt. Azt is tudnunk kell azonban, hogy
apjânak 25 testvére kôzûl 2 a papi hivatâst vâlasztotta, a po
zsonyi ferences rend székhâzânak feje, Koppân Eugenius perjel
pedig Liszt Ferencet — 8 éwel azutân, hogy a ferences har-



madrendbe belépett, a ferences rend tiszteletbeli tagsâgâval
tûntette ki. Ez dôntôen hatott râ. Kétségtelenûl a ference-
sektôl kapta azokat az elsô tâjékoztatâsokat is, hogy az ôsi
egyhâzi énekek a VI. szâzad gyûjtésébôl valôk, amelyet az
anyaszentegyhâz korât szâzadokkal megelôzô felvilâgosult
feje, I. Gergely papa, akit az utôkor a nagy jelzôvel, egyhâza
pedig szentté avatâssal tiintetett ki, az "Antiphonarius Cento"
mûben adatott ki. Ezeket a zsolozsmâkat a papa neve utân
ma is "gregorianusoknak" hivjâk. És Liszt ilyen dallammal
ismerkedik meg, amelynek szôvegét ("Stabat Mater dolorosa")
a XIII. szâzadban élt ferences, Szent Bonaventura îrt a
gyôtrôdô Anya fâjdalmârôl. Ez a himnusz az "Ômagyar
Mâria-siralom" lâtomâsânak is az ose. Ezt épiti be Liszt a
Krisztus-oratôrium passiô részébe csodâlatos lîrâval és ihle-
tett dramaturgiâval. Az elsô verses nyelvemlékiinkre utalô
feldolgozâs kulturâlis értéke felbecsûlhetetlen.

Liszt a magyar ferencesek kolostorâban dôbben arra a
szomorû vaiôsâgra, hogy a XIV. szâzadtôl kezdôdôen éppen
az oratôriumok elterjedése szoritotta ki, majd burkolta ho-
mâlyba a gregoriân éneket, amely csak a szixtusi kâpolnâban
és itt-ott egy-egy szerzetes kolostorban néha-néha csendûl
fel. Zseniâlis meglâtâssal elhatârozza, hogy mûvészetének
(beleértve oratôrium-mûvészetét is) gyôkereit az ôsi pentatô-
nikus gregôriân kultûra humuszâba eressze. Zsenialitâsa a jô
szôiôsgazdâhoz hasonhthatô, aki nemes szemmel oitja be
és menti meg a pusztulâsra îtélt szôlôtôkét. Amit Liszt az
egyhâzzenében elkezdett, azt 60 éwel késôbb Bartok és Kodâly
az ôsi magyar pentatônikus népdal feltârâsâval és az ebbe
gyôkereztetett ûj magyar zenemûvészettel folytatja. Csak îgy
érthetô meg az is, hogy Liszt gyermekéveihen kapott és
gondosan megôrzôtt magyar ôntudata mûveibôl is kicsillan.
Példâul Krisztus-oratôriumâban a keleti bôlcsek vândorlâ-
sât leirô zenébe magyaros dallam keriil. Ezért egyes nyugati
finnyâs kritikusok hûztâk az orrukat, akiknek Liszt îgy vâla-
szolt: "Ha Rembrandtnak joga voit, hogy hiblikus târgyû
képei fôszereplôit flamand ruhâba ôltôztesse, akkor nekem
is jogomban van, hogy egyik mâgusomat magyaros bajûsz-
szal âbrâzoljam".

Liszt vallâsos zeneirodalmi kûldetését îgy fogalmazta meg;



"Ott, ahol a szô és az értelem megakad vagy megâll, szâr-
nyakat szeretnék adni a zene erejével a léleknek, hogy fel-
juthasson az Ûr zsâmolyâhoz". Ez a nemesen megfogalmazott,
nagy gondolkodô vallâsbôlcselô tollâra illô célkitûzés azt is
sejteti, hogy vannak egyhâza zenéjében olyan jelenségek,
amiken javitani kîvân. Mik voltak ezek a jelenségek és milyen
volt az egyhâzi zene minôsége Liszt elôtt? Ez itt a kôzponti
kérdés. Erre felelni kell, kûlônben értelmetlen Liszt vallâsos
mûveinek felmérése is. Igen âm, de itt ezen a kritikus ponton
ôriâsi bajba kerûltem, mert Szenczi Molndr Albert zsoltâ-
rain nôttem fel. Noha bôségesen tanulmânyoztam a rômai
katolikus egyhâz zeneirodalmât. Szerencsémre, ôriâsi segît-
séget kaptam Harmat Artûr "Hazai katolikus egyhâzi zenénk
ezer éve" cimû munkâjâban. Ennek tôrténelmi âttekintésé-
bôl ugyanis kitûnt, hogy éppen Liszt elôtt az érzelgôsség, a
zenei trûkk ^s a hiûsâg szinte kiszoritotta a templomok kôru-
sârôl az imâdsâgot. Ebbe a sivârsâgba és liturgiaellenességbe
hasit bele, mint égô fénycsôva a fekete éjbe, Liszt Ferenc
géniusza, aki a musica sacra modelljeit a gregoriân zsolozs-
mâkbôl és a Palestrina-stûus ihletésébôl derivâlt mûvével,
a "Mùsa choralù"-sza.\ nyitotta meg. Liszt hatâsâra és ûtmu-
tatâsâra a fél Eurôpât âtfogô Cecîlia-kôrusmozgalomban a
XX. szâzad elejére a rômai egyhâz zenemûvészete ûjra fel-
virâgzik. Hosszû elôkészîtô munka utân IX. Pius, majd XIII.
Leô és végûl X. Pius pâpa uralkodâsa idején a gregoriân-
zsolozsma hivatalos elismerést és megerôsttést kapott. Ebben
a kivirâgzâsban az egymâst kôvetô vilâghâborûk okozta er-
kôlcsi fagyhullâmok sok kârt tettek, de megvan a remény,
hogy a bôvebb termés csak késik. A lelki sivârsâg teremtette
ûr mélyebb vallâsossâgot, az erkôlcsi normâk revideâlâsât,
a teljesebb és tisztâbb emberi élet kialakîtâsât és ennek kîsé-
rôjét, a tisztâbb mûvészetet igényli.

Liszt a weimari herceg udvarâbôl Rômâba vâgyik. A
szinhâzi légkôr gâncsoskodôi és Wagner személyes ellensé-
gei tâmadjâk, mivel Liszt Wagner zenéje mellett foglal âl-
lâst. Igen befolyâsos egyhâzi személyek, kôztûk herceg
Hohenlohe érsek, bizonyos igéretekkel kecsegtetik, hogy
vagy a szixtusi kâpolna vagy a laterâni kôrus, avagy a Szent
Péter bazilika zeneigazgatôi tisztségére kinevezik. Monte
Mario-ban a ferencesek kolostorânak vendége, ahol IX.
Pius pâpa is meglâtogatja, akivel hosszan elbeszélget mûvé-



szeti terveirôl. A rômai politikai zavargâsok azonban elvon-
jâk a papa figyelmét a zenérôl és Liszt kinevezésébôl semmi
sem lesz. Szeretné egyenesbe hozni ôsszekûszâlt életét is és
feleségûl venni Witgenstein hercegnôt, aminek elôfeltétele,
hogy a hercegnô kiskorûan és akarata ellenére râkényszeri-
tett hâzassâgât az egyhâz feloidja. A szentszék meg is semmi-
sîti hâzassâgât. Kitûzik Liszt Ferenccel az egybekelést, mâr
virâgokkal dlszîtik az egyik kisebb rômai templomot, amikor
az osztrâk csâszârsâg nyomâsâra visszavonjâk a hâzassâg

megsemmisîtésérôl szôlô hatârozatot. A bécsi politika késôbb
is éreztette befolyâsât. Scitovszky Jânos biboros, hercegpri-
mâs pl. 1856-ban az esztergomi bazilika felavatâsâra Augusz
Antal szekszârdi kegyûrral egyiitt feikérte Lisztet egy missa
solemnis megîrâsâra. îgy szûletett meg az Esztergomi mise,
amelynek hîre természetesen Bécsbe is eljutott. Bemutatâ-
sât a St. Stephan dômban meg is engedték, az utolsô napok-
ban azonban megtiltottâk, hogy a bécsi âllami operahâz
mûvészei a bemutatôn kôzremûkôdjenek. A fôszereplôk és
a zenészek javât pedig az operahâz tagjai biztositottâk. Mâs
szôval Liszt esztergomi miséjének bemutatâsât meg akartâk
akadâlyozni. Erre a hîrre a magyar fôurak — élûkôn Apponyï
Albert grôffal és Augxisz Antallal — gyorshajôt béreltek és
a mise magyar elôadômûvészeivel az utolsô ôrâkban Bécs
be érkeztek, ahol Liszt vezényletével a misét be is mutattâk.
Az udvar, hogy baklôvését helyre hozza, Lisztet a Ferenc Jôzsef
Rend nagykeresztjével tûntette ki. Pâr éwel késôbb, a ki-
egyezés utân ûjra felkérik Lisztet, hogy szerezzen a koronâ-
zâs alkalmâra ûnnepi misét. Hosszû huzavona elôzi meg az
engedélyezést, amihen dôntô szerepe volt Erzsébet kirâly-
nénak is, az utolsô pillanatban azonban elôszedtek valami
régi udvari szabâlyzatot, amelynek értelmében Habsburg-
uralkodô koronâzâsât csak a bécsi udvar zeneigazgatôjânak,
jelen esetben egy egészen mâsodrendû zenésznek szabad és
kell vezényelnie. îgy a budai koronâzô Mâtyâs-templomban
Liszt hîres koronâzô miséjét nem a szerzô vezényelte. Lisztet
még meg sem hîvtâk a templomba, csak a kôrus tagjai a szô
szoros értelmében becsempészték, hogy sajât szerzeményét
meghallgathassa. A koronâzâs utân az utcân ôsszegyûlt szâz-
ezres tômeg felismerte Lisztet és kalaplengetéssel majdnem
hangosahhan ûnnepelte, mint ûjonnan megkoronâzott ural-
kodôjât.



Liszt elment a bankettre, ott azonban szâmâra nem te-

ritettek. Scitovszky érsek hiâba ugrrasztott egy kispapot Liszt
utân. Liszt egy Duna-menti halâszcsârdâban egyedûl ebé-
delt akkor, amikor a vigadô orszâg ôt is éltette a banketten.

Liszt Ferenc az ilyen sértésekre mâr nem reagâlt. Kese-
rûen ismerte fel az élet, a fôldi élet igazsâgtalansâgait. Mâs
jellegû igazsâgszolgâltatâsra forditotta minden figyelmét:
az utolsô îtéletre. Ebben a lelkûletében szûletett meg a szixtusi
kâpolna evokâciôja. Egy csodâlatos orgonamû, amely azon
ban nem tisztân a szixtusi kâpolnâban lâthatô mûalkotâsok
zenei leirâsa, hanem a kivâltott emlék tûkôrképe, az élmény
nagyszerûsége... Ez a mû egészen mâs technikai megoldâs-
ban is, mint a brilliâns Bach nevére îrt elôjâték és fûga. Itt
nincsenek olyan futamok, nincs olyan villâmcikâzâs, mint
amabban, de zenei értelemben méltô Michelangelo freskôihoz.

Liszt az utolsô îtéletrôl mâs mûvében is ir. Ez is vallâsos

téma. A zenei motîvum alapja a VI. szâzadbôl szârmazô gre-
goriân "Dies irae", halottas ének, amelyre az inspirâciôt
egyes régebbi Liszt-kutatôk Holbein metszeteiben képzel-
ték, késôbb pedig a pisai Campo Santo vilâghirû freskôjâ-
nak, A halâl diadala cîmû festménynek ihletésére készûlt mû
gyanânt tekintették.

Liszt zsoltârfeldolgozâsai egész kûlôn helyet foglalnak
el vallâsos târgyû irodalmâban. Mindegyik mûve mâs és
mâs zenei megoldâst kap. A legnagyobb a XIII. zsoltâr...
Ez a mû az élet csapâsai alatt szenvedô hivô ember fohâsza.
Liszt Ferenc a babiloni fogsâg keserveit panaszolô Dâvid ki-
râly szavait magâra vonatkoztatja... És a Lisztre mért csa-
pâsoknak nincs vége. Leânya, Cosima botrânnyal elhagyja
ideggyenge férjét, Bilow-t, az igen tehetséges volt Liszt-ta-
nîtvânyt. A csâbîtô az a Wagner, aki miatt sok zenemûvész
neheztel Lisztre. Liszt mâsfél évtizedig feléje se néz Wag-
neréknek. Sehol nincs nyugta. Rôma, Budapest és Weimar
kôzôtt bolyong és a zsoltârossal egyûtt szinte felhôrdûl; "Uram,
meddig még?"..- A "Fordîtsd orcâdat felém, Uram" kônyôr-
gésben Liszt egyik legszebb lirai dalât, mint ékkôvet ûlteti
a nemes foglalatba. A fugato utân ôriâsi drâmai fordulat
az erôs hit gyôzelme, a csapâsok ellenére is ujjongô lélek
ôrôme, hogy: "fennhangon, énekkel dicsérem akkor is az
Ûr nevét!" Ez a zenei fokozâs utolérhetetlen mestermûve.



Befejezésûl Liszt lelki ideâljânak és névadôjânak, Assisi
Szent Ferencnek Naphimnusz-éirz. irt kisebb kantâtâjât vâlasz-
tottam éspedig eg^ ezzel igen rokon mâs Liszt-mûhôz, a Les
Preludes-\\ôz kapcsolva. Ez a mû ugyanis nagyon ôsszetar-
tozik az elôbbivel nemcsak zenei, de spirituâlis mondanivalô-
jâban is. Mennyiségre kicsi, koncepciôjâban azonban ôriâsi
és îgy talân a kôltôrôl is tôbbet mond. Valôjâban ugyanazt
a témât dolgozta fel, mint Mozart zenei testamentumâban, "A

vardzsfuvolâ"-hdin, csakhogy Liszt egészen mâs formâban,
egyetlen fohâszban. A klasszikus mûveltségû Berzsenyi Ddnielt
is a Naphimnusz ihleti Fohdszkodds cîmû kôlteményére. Eb-
bôl a vallâsbôlcseleti zenemûbôl Platon természetfilozôfiâjât,
David kirâly 148. zsoltârât, Môzesnek a teremtésrôl îrt Elsô
Kônyvét, az ôegyiptomiak Isis, Osiris mitoszât, a Ra és Min
kultûrâjât egészen az elsô vallâs kialakulâsâig, a Willendorfi
Madonna tiszteletéig burkoltan érezhetjûk.

Liszt a Négy Ôselem Kôrusmûvét Autran kôlteményére
îrta és odaadta tamtvânyânak, Conradi-rvzk, hogy hangsze-
relje. A zene dallam-anyagâbôl Liszt nyitânyt komponâlt
azzal a céllal, hogy a kôrusszâmot bevezesse. Nem tudni,
naiért, de Liszt polcra tette a kôrusmûvét, amely kéziratban
kiadatlanul hever a weimari Liszt Archîvumban és ônâllô
szimfonikus kôlteményként mutatja be, amikor Lamartine
"Les Préludés" versére hivatkozik és elôszavâban azt îrja: "A
fôldi élet egy dal elôjâtéka, amelynek elsô hangja a halâl"...
A halâl, mint az ûj élet kezdete, nemcsak a fizikai halâlt és
feltâmadâst jelenti itt, mint inkâbb a spirituâlis halâlt és
spirituâlis ûjjâszûletést, a tegnapi bûnôs élet és a tiszta er-
kôlcs kôvetését. Ez a két mû îgy alkot szorosabb egységet.

Liszt élete végén mindenkit felkeres és mindenkinek meg-
bocsât, aki megbântotta... Angliâba tôbbszôr hivjâk sze-
replésre, aboi 50 éve nem jârt, mert sûlyosan megsértették.
A nobilitâs ugyanis felvâsârolta meghirdetett hangverse-
nyének legjobb helyeit. Ûresen âsitoztak a székek. Liszt a
mâsodik eset utân kifizette a tovâbbi hangverseny utân jârô
bevételt, ami vagy tîzezer fontra rûgott s tôbbé nem ment
Angliâba. Most azonban ûjra mesés Igéretekkel hîvjâk. Ki-
tôltetlen csekket kûldenek neki, hogy îrja râ azt az ôsszeget,
amit kér. Liszt azonban a csekket ûresen kûldi vissza. "Ked-



ves Uram — irja —, én mâr 35 éve nem jâtszom pénzért,
csak néha jôtékonysâgi célokra. Mâr pedig ez Ont nem ér-
dekli". Aztân tanîtvânya. Bâche Walter bemutatkozâsâra
mégis elmegy. Unnepi bizottsâg jôn eléje Londonbôl Dover-
be. Mint kirâlyt, fogadjâk mindenûtt. Bâche hangversenyére
a jegyeket elkapkodjâk. A nobilitâs is mind eljôn. Elhozza
gyermekeit és unokâit is, mert érzi a pillanat tôrténelmi sû-
lyât. Es természetesen Liszt is jâtszik éspedig korât megha-
zudtolô frissességgel és gyônyôrû âtéléssel. Részt vesz a Szent
Erzsébet oratôrium bemutatâsân, aboi tût sem lehet leejteni.
Jâtszik a Buckingham-palotâban az idôs Victoria kirâlynô-
nek is, akit 50 év utân most lât viszont. A valamikor nagyon
szép, de most mâr 80. évét is meghaladô egykori cambridgei
hercegnô, Liszt jâtéka alatt felâll és mivel teljesen sûket, oda
tipeg a zongorâhoz és azt kezével érinti, hogy igy érezhesse
a hang rezgéseit. És kônnyei peregnek. Liszt nem szakîtja
meg jâtékât, de az ô szemébôl is kônny gôrdûl alâ. Egy hêtre
tervezett ûnneplésébôl két hét diadala lett.

Amikor Angliâbôl visszatért, Luxemburgban Munkdcsy
Mihâly vendége lett, aki megfestette arcképét. Innen ôzvegy
leânyâhoz utazott a bairaithi zeneûnnepekre. A gyorsvonaton
rânyîtjâk az ablakot; lâzasan érkezik és tûdôgyulladâsban
pâr napra râ visszaadja nemes lelkét Teremtôjének. Bach
és Hàndel tragédiâjâtôl, a megvakulâstôl megkiméli a halâl.

Liszt munkâssâgânak csak a kûlsô csillogâsa, a kônnyebb
fajsûlyû cigânyos zenéjének értéke halvânyult, de munkâssâ
gânak értékesebb lényegéhez az arra Idvâncsi kôzelebb ke-
rûlt. Elmondhatjuk, hogy ez az ember emberi gyarlôsâga
ellenére is az igazsâgra tôrekedett. Ôriâsi munkâssâgân be-
lûl vallâsos mûveivel katolikus testvéreinek hitet, a krisztusi
hitben velûk kôzôs protestânsoknak felebarâti szeretetet, a
magyarnak reménységet és az egész emberiség kultûrâjât
âtôlelô szeretettel még a hitetlennek is a humânumra hajlô
intelmet ad.



Somogyi Ferenc dr. :

budavAr visszavétele
Megemlékezês 300. évfordulôjârôl

a clevelandiszabadegyetemen, 1986. âprilis 11-én.

Ebben az évben hârom olyan kerek szâmû évfordulôrôl
kell megemlékeznûnk, amelyek évszâzadokon ât folytatott
szabadsâgharcaink hôsi kûzdelmeivel vannak ôsszefûggésben.

Oktôber 23-ân lesz 30 éve, hogy 1956-ban legutôbbi
szabadsâgharcunk tûze lângra lobbant. Oktôber 20-ân lesz
80 éve, hogy a magyar orszâggyûlés hatâlyon Idviil helyezte
a II. Râkôczi Ferencet megbélyegzô tôrvénycikket (1) s utâna
hét nappai a bujdosô nagyfejedelem és hét mâsik szâm-
ûzôtt (2) koporsôja Orsovâra érkezett. Szeptember 2-ân
pedig 300 éve lesz, hogy Budavdr visszafoglalâsa megtôrtént.
Idôrendben az utôbbi az elsô s talân keresztény nemzeti
tôrténelmûnk szempontjâbôl is ez a legjelentôsebb. Ezért
kell rôla elsôsorban és kûlônôsképpen megemlékeznûnk.

Buda eleste

Az âltalânosnak mondhatô kôzfelfogâs szerint a kôzép-
korban eurôpai nagyhatalomnak szâmîtô Magyarorszâg
bukâsa 1526-ban a mohâcsi vésszel kôvetkezett be. Az ûjabb
kutatâsok eredményei azonban ezt nem igazoljâk. A bukâs
igazi okaként azt a széthûzâst kell tekintenûnk, amely a
mohâcsi vészt elôkészîtette, majd kôvette, lehetôvé tette a
kettôs kirâlyvâlasztâst és a két magyar kirâly kûzdelmét az
orszâg fôvârosânak birtokbavételéért. A két versengô fél
kôzt, mint mindig, ezûttal is a harmadik gyôzôtt, amikor
a tôrôk sereg — éppen a mohâcsi csata 15. évfordulôjân —
1541 augfusztus 29-én csellel megszâllta Budât. Magyaror
szâg nagyhatalmi âllâsa tulajdonképpen ezzel szûnt meg.
Buda ugyanis azôta, hogy IV Béla kirâly a tatârok elvonu-
lâsa utân a budai vârat felépîttette, fokozatosan az orszâg
fôvârosâvâ és a kirâly székhelyévé lett.

Az orszâg fôvârosât ôrzô budai vâr megszâllâsânak
negyedik napjân, 1541 szeptember 2-ân Szulejmân szultân
maga is bevonult a budai Nagyboldogasszony-templomba,
ott részt vett a pénteki istentiszteleten, amelyen a kalifa ne-
vét imâba foglaltâk s ezzel a keresztény magyar Budât moha-



medân tôrôk vârossâ nyilvânîtottâk. A volt magyar fôvâros-
nak ez a jellege 145 éven ât zavartalanul fenn is maradt.
Felszabaditâsâra, visszafoglalâsâra mâsfél szâzadon ât kîsér-
letet sem tettek.
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Bées felmentése

Kôzben sok vîz folyt le a Dunân és rengeteg magyar vér
omlott ki a végeken, amîg a szentgotthârdi gyôzelmet (3) kô-
vetô, megalâzô vasvâri béke (4) sûlyos politikai kôvetkez-
ménye râ nem dôbbentette a magyarsâgot, hogy a tôrôk
uralom alôl német segîtséggel sohasem szabadulhat fel, vi-
szont szabadsâgât mindenképpen ki kell vîvnia. Zrmyi Mklôs
szerint (5) a magyarsâg mâsokra nem is szâmithatott. Német-
ellenes tôrekvése môgott azonban (6) késôbb mégis idegen
segîtség kilâtâsba helyezése, francia érdek hûzôdott meg, (7)
lényegében célt tévesztett és kudarcba fulladt. (8) A német
elnyomâs elôl bujdosôk vezérét, Thôkôly Imrét pedig éppen-
séggel a tôrôk Ibrahim budai pasa tette meg (9) Felsô-Ma-
gyarorszâg kirâlyânak. Ez a tôrténeti tény és a kuruc kirâly
hatalmânak megerôsôdése nemcsak a tôrôk uralom alôl valô
felszabadulâs lehetôségét odâzta el, hanem a mâr korâb-
ban (10) hatalomra keriilt Kara Musztafa tôrôk nagyvezirt
még arra is felbâtoritotta, hogy Magyarorszâgon ât a német
birodalom fôvârosa, Bées ellen hadjâratot indîtson. (11)
Bées ostroma 1683 jûlius 14-tôl szeptember 12-ig tartott,
amîg Sobiesky Jdnos lengyel kirâly a kôrûlzârt vârost fel nem
szahadîtotta. (12)

Magyarorszdg felszabadûdsa

Bées felmentése magyar vonatkozâsû kôvetkezményekkel
is jârt. Végre-valahâra — és valôjâban mégis német segît
séggel — megkezdôdôtt Magyarorszâg felszabaditâsa a mâs-
fél szâzados tôrôk uralom alôl. A gyôztesek ugyanis ûldôzôbe
vették a megvert hadakat s még ugyanabban az évben visz-
szavették Pârkânyt és Esztergomot. (13) A szultân kivégez-
tette Kara Musztafa nagyvezirt, a papa pedig 1684 elején (14)
Lipôt német esâszâr és magyar kirâly Sobiesky Jdnos lengyel
kirâllyal egy éwel korâbban kôtôtt szôvetségét (15) — a
veleneei kôztârsasâg hevonâsâval és a maga védnôkségével —
szent szôvetséggé alakîtotta ât, amelynek eélja kifejezetten
a tôrôkôk kiûzése lett. Az év derekân meg is kezdôdôtt a
felszabaditô hâborû. Visegrâd, Vâe és Pest (16) visszafog-
lalâsa utân 1684 jûlius 14-én mâr Buda vârât kezdték ost-
romolni. (7) A 112 napig tartô ostrom sorân 55.000 ember
hareolt. Kôzûlûk legtôbb német volt. Magyar kevesebb akadt.



A magyarok ugyanis ekkor még zômmel Thôkôly pârtjân
âlltak, tôrôk oldalon kûzdôttek, a németben a tôrôknél is
rosszabb ellenséget lâttak. 23.000 ember pusztult el, kôztûk
639 tiszt és 147 ônkéntes. De Budavâr visszavétele meghiûsult.

A beâllô télvîz idején s az 1685. év elején a felszabadîtô
hâborû szûnetelt. Az év mâsodik felében ûjbôl megindulô
harcok eredményeként azonban Érsekûjvâr, (18), Eperjes, (19)
Tokaj (20) keresztény kézre kemlt. A tôrôk bizalma meg-
rendûlt Felsô-Magyarorszâg kirâlyâban, Thôkôly Imrében,
ezért fogsâgra vetette. (21) A kuruc kirâly elfogatâsa viszont
hîvei kôzt akkora felhâborodâst keltett, hogy Petnehdzy David
vezetésével bosszûbôl âtâlltak Lipôt kirâly seregébe. (22)
Kassa, (23) Szolnok, Szarvas és Arad, Regécz, Sârospatak,
Ungvâr visszafoglalâsa mâr jobbâra volt kurucok segîtségé-
vel tôrtént. A Felvidéken csak Munkâcs vârât védte még
hôsiesen Zrmyi Ilona.

1686 elsô felét a felszabadîtô hâborûra valô elôkészûlet
vette igénybe. Januâr 14-én Lipôt kirâly Petnehdzy Ddvid-nak,
mint kirâlyi lovas ezredesnek — katonai kitûntetésként —
arany lâncot és a maga képével ellâtott arany érmet adott
ât, amivel Petnehâzy aradi hôsiességét akarta jutalmazni.
Hadviselési szempontbôl csak Szentjôb felmentése érdemel
emlitést, amelyben Petnehâzy vezényletével megint 3.000
volt kunic vett részt. (24)

Az elôkészîtésben felbecsûlhetetlen értékû munkât vég-
zett Buonvisi bîboros, a pâpai nuncius, aki nemcsak a kôlt-
ségek fedezésérôl gondoskodott, hanem gyakran még a hadi-
terveket is maga készîtette; tovâbbâ Marco d'Aviano ferences,
aki Kapisztrdn Szent Jdnoséhoz hasonlô lelkesedéssel buzdl-
totta a katonâkat és korholô szavakkal békîtgette az egymâs-
sal torzsalkodô tâbornokokat. Lotharingiai Kdroly herceg,
mint fôvezér, az egész haderôt Buda visszavételére akarta
egyesiteni. Szândékât azonban Max Emdnuel, a csâszâr veje
megakadâlyozta. Nem volt hajlandô Kâroly herceg beosz-
tottjaként kûzdeni, ezért Bddem Lajos tâmogatâsâval a se-
reg megosztâsât kôvetelte. A csâszâr engedett veje kîvânsâ-
gânak. Mâr el is rendelte, hogy Budavâr helyett Max Emâ-
nuel parancsnoksâgâval Székesfehérvârat kell megtâmadni.
Amikor azonban ezt Marco d'Aviano ferences megtudta,
Lipôtot râbirta, hogy rendelkezését vonja vissza és Budavâr
ostromâra adjon parancsot.
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Budavdr ostroma

A vâr ostroma 1886 jûnius 21-én vette kezdetét. A fôpa-
rancsnok Lotharingiai Kâroly herceg lett, aki mint Monte-
cuccoli egykori tanîtvânya, mindig megdontoltan, de kitar-
tô eréllyel irânyîtotta a vâr ostromât. (25)

A magyar hajdûk mindenûtt ott voltak és mindig az élen
haladtak. A német ezredek elôtt 50-100 magyar hajdû har-
colt. (26) A magyar huszârok Pdlffy Kdroly grôf és Bottydn
Jdnos esztergomi kapitâny vezetésével délen portyâztak, a
felmentô tôrôk sereget vârtâk. A szârnyakon — fôként fel-
deritô szolgâlatban az egri és erdélyi tôrôkôkkel szemben —
eleinte Barkôczy Ferenc, Csdky Ldszlô, Erdôdy Gyôrgy,
Kohdry, Pdlffy, Balassa, Batthydny, Czobor és Bercsényi
alakulatai vitézkedtek, de a vâr ostromâban mâr eredetileg
is részt vett az ôreg Esterhdzy fdnos fôkapitâny vezetésével
mintegy 3.000 magyar. Hozzâjuk idôvel egyre tôbben csat-
lakoztak, a magyarok szâma 14.000-15.000 fôre szaporo-
dott. (27)

Az ostrom elôkészîtése alagûtak létesîtésével hosszû na-
pokat vett igénybe, de jûnius 24-én mâr 60 nagyobb âgyû
és 40 mozsâr lotte a falakat, Lotharingiai Kdroly herceg pe-
dig az alsôvârost rohamozta meg. Egyes kûlsô falrészek mâr
ekkor a tâmadôk kezére keidiltek. Jûlius 13-ân a bécsi kapu
ellen induit roham, amelyben 1500 keresztény harcos esett el.

A déli falakon a bajor vâlasztô kûlôn parancsnoksâgâval
kûzdô egységek jôformân semmi eredményt sem értek el,
pedig itt Gautier Gdbriel olasz ferences mâr jûlius 22-én el-
olthatatlannak bizonyulô gôrôgtûzet zûdîtott a védôkre, (28)
a spanyol Gonzales tûzmester pedig tûzes golyôkat lôvôldô-
zôtt a vârba. Ezek kôzûl az egyik a tôrôkôk lôportârâba csa-
pott, hatalmas robbanâst okozott. A Duna kicsapott medré-
bôl, a kôzeli bâstya falân pedig 60 lépésnyi rés tâmadt. A
tôrôk lakôk kôzûl mâsfél ezer ember pusztult el. (29)

Jûlius 27-én, amikor Esterhdzy ûjabb 4.000 magyart ho-
zott az ostromlô seregbe, egyszerre hârom helyen induit meg
a tâmadâs: a bécsi kapunâl, a halâsz-vârosban és a vâr ol-
dalân. A tôrôk védôk elszânt kirohanâsa egy ideig a tâma-
dôkat megfutamîtotta, de a brandenburgiak rohamoszlopâ-
nak élén Fidth fdnos (30) vezetésével kûzdô gyôri hajdûk
hôsiessége megforditotta a csata sorsât; hamarosan a kûlsô



falakat is megszerezték. Az elsô magyar zâszlôt Fidth Jânos
tûzte a falakra. A hârmas rohamban 600 tiszt és 5.000 kôz-

vitéz esett el. A magyarok kôzûl mintegy 600 hajdû hait hôsi
halâlt.

Fordulôpont

Jûlius 30-ân az ostrom ûjabb fordulôponthoz jutott. Kdroly
herceg a bajor vâlasztô fejedelemmel egyutt megadâsra szô-
litotta fel Budavâr 7.000 fônyi védôseregének parancsnokât,
a svâjci szûletésû, renegât Abdurrahmant, a 70 éves Abdï
pasât, aki azonban ekkor mâr értesûlt Szulejmdn nagyvezir
felmentô seregének kôzeledésérôl, ezért a vâr feladâsât meg-
tagadta, mert Buda — szerinte — "nemcsak Magyarorszâg-
nak, hanem az egész tôrôk birodalomnak, sot Jeruzsâlem-
nek is kulcsa".

Kdroly herceg a tovâbbi ostromot besziintette, mert a
magyar Pdlffy tâbomok neki is jelentette, hogy hatalmas

m.
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Abdurrahman (Abdi) pasa, a budavdritôrôk véderôparancsnoka



felmentô sereg kôzeledik. Kâroly herceg azonnal magâhoz
rendelte az orszâgban szétszôrtan harcolô seregtesteket, kôz-
tiik Bottyân Jdnos és Bercsényi Miklôs lovas alakulatait, a
Gellérthegy lâbânâl hidat veretett, majd az idôkôzben meg-
érkezett nagyvezîr felmentô seregéhez egész kôzel 40.000
harcossal tâborba szâllt, hogy az esetleges tâmadâst kivédje.
A nagyvezîr azonban nem tâmadott, csak augusztus 14-én
tett kisérletet arra, hogy 6.000 janicsârt bejuttathasson a
vârba. Ez a klsérlet azonban kudarcba fulladt; 2 tôrôk pasa
és mintegy 2.000 tôrôk elesett. Hasonlô sorsra jutott augusz
tus 20-ân a mâsodik tôrôk kîsérlet is, amikor 2.000 janicsâr
kôzûl csak mintegy 300-nak sikerûlt a fehérvâri kapun ât a
vârba bejutnia.

A vâr ellen ûjabb roham csak augusztus 22-én induit.
Abdurrahman hlrnôkôt hlrnôk utân inditott a nagyvezlr-
hez, hogy szorongatott helyzetében segîtséget kérjen tôle.
A hlrvivôket az ostromlôk sorra elfogtâk, néhânyuknak
azonban mégis sikerûlt az âtjutâs. A nagyvezîr augusztus
29-én Ôbuda felôl ûjabb 4.000 embert indîtott a védôkhôz,
ezek kôzûl azonban mindôssze 4-5 jutott a vârba. A tôbbit
az ostromlôk levâgtâk vagy visszakergették. Kôzben sorra
érkeztek az orszâgbôl Buda ostromâhoz berendelt csapat-
testek. (31)

A végsô roham

Szeptember 2-ân délutân 4 ôrakor bat âgyùlôvéssel végre
megindult a végsô roham. Elkeseredett kûzdelem kezdôdôtt. A
tôrôkôk hôsies bâtorsâggal védekeztek. Az ostromlôknak
minden talpalatnyi fôldet vérrel kellett visszaszerezniûk. A
magyarok mindenûtt megint az elsôk kôzt voltak. A mai
Ûri-utcâba Petnehdzy Ddxdd jutott be a hajdûk élén elôszôr.
Fidth Jdnos vezetésével a gyôri hajdûk is megint az elsôk
voltak. Abdurrahman tôbb fôtisztjével egyûtt hôsi halâlt
hait, az elkeseredett kûzdelem azonban tovâbb folyt a gyô-
zelemért, amely ôrâkon keresztûl még mindig bizonytalan-
nak lâtszott, csak a késô éjszakâban sikerûlt azt az ostrom
lôknak kivîvniuk.

Mâsnap, szeptember 3-ân "a felkelô nap, amely 145 évig
tûkrôzte magât a vâros tornyain tûndôklô félholdban, most
a tôrôk jârom alôl teljes szabadultât remélhetô magyarnak
ôrômkônnyeiben fûrôsztôtte sugarait a vértôl pârolgô s a



tûzvésztôl fûstôlgô utcâkon". (32) Buda lângokban âllt,
Magyarorszâg fôvârosa azonban ûjbôl keresztény, ûjbôl sza-
bad lett. A fôvezér a hâlaadô istentisztelet utân a halottak

eltakaritâsârôl intézkedett, aztân a vâr ôrzésére 4.000 német
és 2.000 magyar katonât rendelt ki. A magyarok Kohdry
Istvdn személyében kûlôn parancsnokot kaptak. A tôbbi
magyar a menekûlô vert hadak ûldôzésére induit, az orszâg
felszabaditâsânak nehéz feladatâban vâllalt ûjabb oroszlân-
részt. (33)

BenczÛT Gyula 1896-ban készûlt "Budavdr vùszavétele" cimû festménye. Kôzépen
fehér lovon Lotharingiai Kàroly herceg, a fôvezér, elôtte Petnehâzy Ddvid, a kurucok
vezére, tôle jobbra kuruc kiirtôs, az elôtérben a hôsihaldlt hait Abdurrahman holtteste.

Budavâr visszavétele nemcsak az orszâgban, hanem az
egész Eurôpâban is osztatlan ôrômet keltett. XI. BOLDOG
INCE papa szeptember 2-ât az egész katolikus Egyhâzban
Szent Istvân elsô magyar kirâly iinnepévé nyilvânîtotta, (34)
hogy ez a nap ugyanûgy emlékeztesse az emberiséget Buda
vâr visszavételére és annak ôriâsi jelentôségére az egyetemes
kereszténység szempontjâbôl is, mint ahogy 1456 ôta augusz-
tus 6-ân Urunk szinvâltozâsânak ûnnepe — a déli harang-
szôval egyiitt — a nândorfehérvâri gyôzelmet és keresztény
helytâllâst hirdeti.

A 300. évfordulôn elsôsorban a magyarsâg hôsiességére
kell gondolnunk, amely Budavâr visszavétele sorân lépten-



nyomon megnyilvânult. Mâsodsorban a keresztény hit ere-
jében kell bîznunk, amely a kôzôs ellenséggel szemben az
egész Eurôpât ûjbôl egységbe tudta kovâcsolni, ônzetlen
âldozatokra képesîtette. Harmadsorban pedig abban kell
reménykednunk, hogy — miként Budavâr visszavételével
kerek 145 év utân is felszabadult a magyar fôvdros és felsza-
badult az orszâg, akként — el kell jônnie annak az idônek is,
amikor ajelenlegirabsdg, idegen megszdllds véget ér.

A kishitûektôl orszâgépîtô elsô, szent kirâlyunkkal egyutt
csak azt kell kérdeznûnk: "Si Deus est pro no bis, quis contra
nos?"

JEGYZETEK:

1. Azl715.éviXLIX. TÔRVÉNYCIKKET.
2. Bercsényi Miklôs grôf, Bercsényi Miklôsné Csâky Krisztina grôfnô, Esterhâzy

Antal grôf, Râkôczi Jôzsef, Sibrik Miklôs, Thôkôly Imre grôf és Thôkôlyné Ziinyi Ilona
3. 1664 augusztus 1.
4. 1664 augusztus 10.

5. Zrinyi Miklôs: Ne bântsd a magyart! (Ôsszes mûvei, Budapest, Szépirodalmi
Kônyvkiadô, 1958., I. kôtet, 656. oldal.)

6. Ez a tôrekvés a Wesselényi-féle ôsszeeskuvéssel kapcsolatos, amelyben Wes-
selényi Ferencen klviil Frangepân Ferenc, Nâdasdy Ferenc, I. Râkôczi Ferenc és
Zrinyi Péter vett részt.

7. Somogyi: Kûldetés. A magyarsâg tôrténete. (Cleveland, Kârpât, 1973) 377.
oldal.

8. Wesselényi csak halâlâval menekûl a felelôsségre vonâstôl, I. Râkôczi Ferenc
400.000 forint ellenében kap kegyelmet, Frangepân, Nâdasdy és Zrinyi Péter 1671-
ben Bécsûjhelyen fejét veszti.

9. 1682 augusztus 14-én.
10. 1676-ban.

11. Kara Musztafât a szultân 1683-ban 250.000 fônyi sereg élén tulajdonképpen
Thôkôly megsegltésére kûldte Magyarorszâgra, aboi azonban semmiféle ellenâllâsra
sem talâlt. Ezért vette ostrom alâ Bécset.

12. Érdemes megemllteni, hogy Sobiesky Jânos lengyel kirâly szôvetségét a pâpa
szerezte meg Lipôtnak 1683 mârcius 31-én. Lipôtnak Bées védelmére mintegy fél
milliôt, Sobieskynek a vâros felmentésére ennél is nagyobb ôsszeget juttatott. A vé-
delem kôltségeire lefoglaltâk Szelepcsényi Gyôrgy esztergomi érsek Bécsben ôrzôtt
499.000 forintjât és Széchenyi Gyôrgy kalocsai érsek 61.000 forintjât is. Thôkôly
Imre kurucai élén a tôrôkôk oldalân harcolt. Seregét Pozsonynâl verték meg.

13. Pârkânyt 1683 oktôber 9-én, Esztergomot pedig oktôber 27-én.
14. 1684 mârcius 5-én.

15. 1683 mârcius 3Tén.

16. Visegrâd 1684 jûnius 18-ân, Vâc jûnius 27-én, Pest pedig jûnius 30-ân sza-
badult fel a tôrôk megszâllâs alôl.



17. Az elôzô haditanâcson egyediil Stahrenberg Rûdigemek volt az a véleménye,
hogy a vâr visszafoglalâsâhoz a rendelkezésre âllô erô nem elég.

18. 1665 augusztus 19-én.
19. 1665 szeptember 11-én.
20. 1665 szeptember 20-ân.
21. Az elfogatâs oka tulajdonképpen a tôrôknek az az értesûlése volt, hogy Thôkôly

a csâszâr-kirâllyal alkudozik. Foglyul ejtése 1665 oktôber 4-én tôrtént Vâradon,
ahonnan vasra verve klsérték Belgrâdba. December 4-én a szultân szabadlâbra
helyezte, késôbb 9.000 fônyi sereg élére âllitotta, a tôrôkôk azonban tovâbbra is
bizalmatlanok maradtak irânta, 1687-ben ûjbôl elfogtâk és Konstantinâpolybavitték.

22. Az âtàllâs Petnehâzy és tôbb kuruc tiszttârsa részérôl rôgtôn az utân tôrtént,
hogy a nagyvâradi pasa Thôkôlyt elfogatta. Petnehâzy bosszûja dôntô jelentôségû
lett, mert Thôkôly elôhadainak nagy részét mâr 1683 nyarân râ, a legvitézebb kuruc
vezetésére blzta.

23. Kassa 1682 augusztus 14-én kerûlt Thôkôly kezébe, amikor Ibrahim budai
pasa Thôkôlyt Felsô-Magyarorszâg kirâlyâvâ tette. Visszafoglalâsa 1685 oktôber
25-én tôrtént.

24. Ezt kôvetôen vagy talân ezzel éppen egy idôben, 1686 februâr 9-én tôrtént
Caraffa részérôl a debreceni polgârsâg megsarcolâsa80.000forint erejéig.

25. A maga seregtestével északon a Dunâtôl, délen pedig Ôbudâtôl zârta kôrùl
és tâmadta meg a tôrôkôket. Max Emânuel a Nap- és a Gellérthegyrôl induit harcba.
A Rôzsadombtôl nyugatra a brandenburgiak, a Svâbhegyen pedig a svâbok he-
lyezkedtek el.

26. Hôman-Szekfû: Magyar tôrténet, IV. kôtet, 213. oldal.
27. Hôman-Szekfû: Magyar tôrténet, IV. kôtet, 212. oldal.
28. Az ostromlô seregben harcolô magyarok a leleményes olasz ferencest Tûzes

Gâbornak nevezték el.
29. Horvâth Mihâly: Magyarorszâg tôrténelme, 2. kiadâs, VI. kôtet, 1872., 165.

oldal.

30. Fiâth Jânos a gyôri hajdùk parancsnoka volt. Budavâr visszavételében 600
gyôri hajdû élén harcolt. Késôbb Gyôr vârmegye alispânja lett, majd Erdély udvari
kancellâriâjâban, végiil pedig a helytartôsâgon, mint tanâcsos teljesltett kôzszol-
gâlatot.

31. Kôzulûk talân legjelentôsebb Petnehâzy csapatainak megérkezése volt 800
hajdû élén mâr augusztus derekân. De nemcsak az orszâgbôl, hanem kûlfôldrôl is
jôttek segélycsapatok. A svédek 2.000 fônyi serege szeptember 2-ân érkezett a vâr
alâ. Lotharingiai Kâroly herceg ezeketmâr nem isengedte harcolni.

32. Horvâth Mihâly: Magyarorszâg tôrténelme, 2. kiadâs, VI. kôtet, 1872.,
169. oldal.

33. A magyarok mâr az ostrom idején kivâlô érdemeket szereztek. Nemcsak
a bâstyâkon lettek mindig a legelsôk, hanem a tôrôk felmentô hadak erejének fel-
morzsolâsa is elsôsorban az ô érdemûk volt. Kûlôn is meg kell emlitenûnk azt a
felderitô szolgâlatot, amelyet elejétôl végig a magyar huszârok lâttak el. Batthyâny,
Bercsényi és Pâlffy huszârjai Adonyig végzett felderitô portyâikkal mâr az ostrom
legelején igen jô szolgâlatokat végeztek. Batthyâny Csepel-sziget kôzelében 20 nagy
bârkât is feltartôztatott, amelyeken Abdurrahman mintegy 1.000 tôrôk asszonyt
és gyermeket irânyîtott rengeteg értékes holmival egyutt Belgrâdba. Budavâr
visszavétele utân ugyanez a Batthyâny kapott parancsot arra is, hogy a nagyvezlr
kôzeli tâborât megtâmadja. Batthyâny azonban ezt a parancsot mâr nem tudta
teljesUeni, mert a nagyvezlr tâborânak huit helyét talâlta. Azt sem hallgathatjuk
el, hogy a 8.000 fônyi bajor hadat a magyar Serényi Jânos grôf vezényelte. Két-



ségtelen, hogy Budavâr visszavétele nem kizârôlag magyar hôsiességgel tôrtént,
a német csâszâri katonasàg tôbbsége azonban e nélkùl sohasem gyôzedelmeskedett
voina. A gyôzelem kivîvâsa az Eurôpa-szerte felûjulô, régi keresztény ôsszefogâs
eredményeként kônyvelhetô el. A magyarsâg hôsiessége nélkiil azonban Budavâr
visszavételére még Igy sem keriilhetett volna sor, mert az ostrom ezernyi akadâlyât
a kettôs vezetéssel harcolô, mintegy 52.050 fônyi egyesult keresztény haderô sem
tudta volna Abdurrahman pasa 7.000 fônyi eiszânt és a vârvédelem minden elô-
nyét kihasznâlô hôsével szemben lekûzdeni.

34. A mâsodik vatikâni zsinat rendeikezése ugyanezt az egyetemes egyhâzi iin-
nepet helyezte ât szeptember 2-rôl augusztus 16-ra, Szent Istvân kirâly halâlâ-
nak napjâra.

Kôzhuszâr a X VII. szdzadban.
{Nagyréxd-Neppel: Hiiszdrok, 93. oldal.)



AZ 1987. EVI TAVASZI ELOADASSOROZAT

Âprilis 24:
Imât mond: nt. Elek Aron.

Megnyitô: dr. NddasJdnos.
Felvidéki est: Ôsi fôldûnk, a Felvidék. Dr. Somogyï

Ferenc ismerteti dr. Kostya Sândor most megjelent nagy
tôrténelmi mûvét a felvidéki magfyarsâg tragikus sorsârôl (a
kônyvet a Magyar Târsasâg adta ki nagy anyagi âldozattal).
Utâna dr. Bogndr Rudolfné Gosztonyi Mdrta Nehéz Ferenc
"Jôkai ûr csizmâi" cîmû novellâjât olvassa fel. Nt. Egyed
Aladâr "Drâga Felvidék" és "Magyarorszâg szûlôfôldem"
cîmû szerzeményeit énekli: G. Dolesch Melinda. Dénes Gyôrgy
"Suit krumpli" cîmû kôlteményét szavalja:Z)ô>nôYor/7y Katinka.
Mécs Lâszlô "A kirândulâs elmaradt" cîmû kôlteményét sza-
valja: Szabolcs Andréa. Tôth Kldra: Énekeljûnk egyûtt.
Zongorân klsér Tôth Tamds.

Mdjus 1.
Irodalmi est egy kivâlô kôltô, dr. vitéz Zerinvdry Szildrd

szûletésének 100. évfordulôja alkalmâbôl a. pittsburghi Magyar
Tdrsasdg rendezésében. Az elôadôkat bemutatja dr. Nddas

Jdnos. Kôzremûkôdnek: dr. Vietorisz Jôzsef, Zerinvdry Miklôs
és Renkeyné Zerinvdry Gyôngyi.

(A kôltô "Magyar ének" cîmû nagy tôrténelmi eposzât a
Magyar Kongresszus arany Ârpâd-éremmel tûntette ki. A
kôltô ôzvegye hîmezte és adomânyozta a Magyar Târsasâg
nagy selyem lobogôjât. amelyet Mindszenty bîboros kûlôn
megâldott.)

Kovdts Péter Kacsôh Pongrâc "Râkôczi megtérésé"-t és
Chopin "Forradalmi étude"-jét adja elô zongorân.

Mdjus 8:
Frdélyi est. Fûlôp Miklôs Kolozsvârrôl nemrég menekûlt,

Ârpâd-éremmel kitûntetett îrô novellâibôl, székely tôrténe-
teibôl olvas fel. Az îrôt bemutatja: T. Dombrddy Dôra. Ma
gyar dalokat énekel Pétervdry Kdroly, zongorân kîséri Gyôriné
Mezô Margit. Reményik Sândor "Ha nem lesz tôbbé iskolânk"
cîmû kôlteményét szavalja: Szdntô Frika. Az ifjûsâg hangja
Erdélyért: Vizsolyi Zsuzsanna. Verseibôl ad elô: Panajothné
Ldszlô Mdrta. Székely dalokat ad elô zongorân: dr. Tihanyi
Sdndor. Erdélyi himnusz.



Mdjus 13:
Lux Andrds elôadâsa: Beethoven "Fidelio" cîmû operâja

a "Varâzsfuvola" tûkrében. Az elôadâst bevezeti és Beethoven
mûveibôl részleteket mutât be: Varga Sdndor.

Mdjus 22:
Kûr Csaba elôadâsa: Szobrâszat és mûtermi titkok. Szob-

râszmûvészûnk a megjelentek kôzûl kivâlaszt egy modellt és
a belyszmen megmintâzza. Gdspdr Andréa Bartok és Mozart
mûveibôl duettet ad elô begedûn édesapjâval, Gdspdr
Istvdnnal.

Mdjus 24:
Vasâmap délben, 12:30-kor a Magyar Târsasâg évad-

zârô "Szent Lâszlô" ûnnepi ebédje bôseink tiszteletére a Hof-
brau Haus éttermében. Az asztali âldâst és befejezô imât
részben mondja, részben énekli ft. Kiss Barnabds, O.F.M.
és ft. Ligeti Angélus, O.F.M. Megnyitôt és zârô beszédet
mond, Szent Lâszlôra emlékezik dr. Nddas Jdnos elnôk.

Unnepi beszéd keretében bôdol a bôsôk emlékének dr.
Molndr Zsigmond.

A megjelenteket (kôztûk 15 akadémiai tagot) kûlôn is
kôszônti dr. Somogyi Ferenc, az Arpâd Akadémia fôtitkâra.
Az Ârpâd Akadémia megjelent tagjai: Beniczky Âddmné,
vitéz Bôcsay Zoltdn, Buzdné Ormai Ildikô, ft. Dengl Miklôs,
O.F.M., vitéz Falk Viktor, Hehs Akos, dr. Koe-Krompecher
Ldszlô, Lux Andrds, dr. Molndr Zsigmond, dr. Nddas Gyula,
dr. Nddas Jdnos, dr. Nddas Rôzsa, Négyesy Irén, dr. Somogyi
Ferenc, Somogyi F. Lél és Varga Sdndor.

Az Arpâd Szôvetség 10 ûj tagjânak felvételét és 5 régi
tagjânak kitûntetését nagy arany dtszjelvénnyel bejelenti és
a jelvényeket âtadja Varga Sdndor, az Ârpâd Szôvetség fô-
széktartôja.

Ûj tag lett: Batdry Erzsébet, Bogdrdy Imre, Cathry Emilia,
dr. Deme Kdrolyné, Domjdn Zoltdnné, Dreisziger Ferencné,
Hehs Akos, Nyilas Ivdnné, Pétervdry Kdroly, Vizsolyi Zsuzsa
és Weindlné Bôszôrményt Kldra.

A magyarsâg érdekében végzett kimagaslôan értékes és
eredményes, ônzetlen munkâssâgânak elismeréseként az
Arpdd Rend nagy arany csillagdt kapta kitûntetésûl: Beniczky
Âddmné, dr. Koe-Krompecher Ldszlô, dr. Molndr Zsigmond,
vitéz Szabô Zoltdn és dr. Tihanyi Sdndor.

A diszebéd a magyar bimnusz eléneklésével ért véget.
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ÉLETRAJZI ADATOK
(A név utân zârôjclbcn a jelenlegi lakôhelyet — a vâros és az âllam vagy orszâg nevét
— talâljuk. A * jclcntésc: sziiletésének éve és helye. A mgy M betû Magyarorszdg
rôviditése.)

FILIPPI ISTVÀN (Frankfurt/Main, Németorszâg).
*1926, Budapest. Kôzépiskolai tanulmânyait a Berzsenyi
Dâniel gimnâziumban, majd a Hunfalvy Jânos felsô keres-
kedelmi iskolâban végezte, ahonnan mint levente, majd a
Hunyadi-hadosztâly tagja, harctérre kerult, orosz hadifog-
sâgba esett. Hazatérése utân az Andrâssy-ût 60-ba hurcol-
tâk s 4 évi fegyhâzbûntetésre îtéiték. Szabadulâsa utân tech-
nikai tanfolyamot végzett s utâna mûszaki hivatalnokként
dolgozott. 1953-ban felvették a Filmmûvészeti Akadémiâra,
ugyanakkor tagja lett a Zeneszerzôk és Szôvegirôk Szôvetsé-
gének. Részt vett az 1956-os szabadsâgharcban s annak le-
verése utân Ausztriâba menekiilt. Németorszâgban befejezte
mûszaki tanulmânyait és vilâgîtâstechnikai mérnôkként he-
lyezkedett el. Mint ilyen mûkôdik ma is Frankfurt/Mainban.

1968 ôta a 'Volt Magyar Politikai Foglyok' szôvetségének
németorszâgi titkâra, 1975 ôta a vilâgszôvetségének fôtitkâra;
a frankfurt/maini Német-magyar Târsasâg elnôke és a
frankfurti évi kônyv-vildgkidllûâs magyar emigrâciôs rész-
legének fôrendezôje.

Cikkei német nyelven a "Hessen Kurier", a "Deutsch-
land Magazin" és a "Russland und Wir" hasâbjain, magyar
nyelven a nyugati emigrâciô lapjaiban, fôként a Katolikus
Magyarok Vasârnapjâban jelennek meg.

1986 ôta az Ârpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

FÛLOP MIKLÔS Pasadena, CA). *1936, Kolozs-
vâr (Erdély), aboi 1986 mârciusâig lakott. Kaliforniâba
csalâdjâval egyutt érkezett.

A kolozsvâri "Ûtunk" cimû irodalmi hetilap munkatârsa
és az Irôszôvetség tagja volt. Hét kônyve jelent meg (regé-
nyek, elbeszélések). 1980 és 1983 kôzt a kolozsvâri râdiô
irodalmi mûsorât is szerkesztette. Amiôta a râdiô magyar
nyelvû elôadâsait a românok megszûntették, nézetei, elvei



miatt sok zaklatâs érte. Végiil is az Egyesûlt Âllamoktôl a
bukaresti nagykôvetség ûtjân menedékjogot kért és kapott.

1986-ban "Istvân, a kôzlegény" cimû elbeszéléséért a
XXVI. Magyar Kongresszus ezûst Ârpâd-éremmel tùntette ki.

IPOLYI X. FERENC DR. (Houston, TX) szakorvos.
*1904 oktôber 7, Ipolysâg, Hont megye, M. Orvosdoktorrâ
1928 szeptember 22-én avattâk a kir. m. Pâzmâny Péter
tudomânyegyetemen. Klinikai gyakomok, egyetemi tanâr-
segéd, majd orr-, gége- és fûl-szakorvos és kûlônbôzô magyar
intézmények szakorvosa lett. 1943-tôI 1945-ig — szakorvosi
beosztâsban, végiil mint osztâlyvezetô — katonai szolgâla-
tot teljesitett. 1945-ben a Magyar Nemzeti Bank Ausztriâba
telepîtett részlegének orvosa lett. 1946-ban az amerikai
hadsereg âltal felâllitott kôrhâz szakosztâlyânak vezetésével
bîztâk meg. 1950-ben az Egyesûlt Âllamokba kerûlt. 1953-
ban New York-i, 1961-ben szakorvosi, 1977-ben texasi szak
orvosi mûkôdési engedélyt kapott. Nyugalomba 1982-ben
vonult.

Amerikai mûkôdése sorân mind New York, mind Texas
âllamban szâmos kôzintézmény szakorvosa is volt, bar lénye-
gében magângyakorlatot folytatott. Szakorvosi értekezle-
teken, konferenciâkon vett részt. Sok elôadâst tartott. Tôbb
akadémia és hivatâsszervezet tevékeny tagja. Szâmos kitûn-
tetésben részesûlt. A 'Panamerican Médical Association'-
nek tb. tagja, az olasz korona rendnek pedig lovagja.

Tanulmânyai kôzûl nyolc magyar, bat német nyelven,
sok mâs pedig — az 'International Correspondence Society'
hetenként megjelenô levelei kôzt — angol nyelven jelent meg.

1986 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlya
keretében mûkôdô orvostudomânyi osztâly meghivott rendes
tagja.

KOE-KROMPECHER LÂSZLÔ DR. (Columbus, OH).
*1903, Budapest. Épitészmérnôki oklevelét 1926-ban a bu-
dapesti Jôzsef Nâdor Mûegyetemen szerezte meg. A jogtu-
domânyok doktorâvâ 1942-ben avattâk fel a pécsi m. kir.
Erzsébet tudomânyegyetemen. 1926-tôl 1939-ig mûegye-
temi tanârsegéd volt, 1942-tôl 1944-ig ôvôhelyépitési minisz-
teri biztosként mûkôdôtt. A mâsodik vilâghâborû utân Ve-
nezuelâba kerûlt. 1954-ben megszerezte a venezuelai Uni-
versidad Central épîtészeti oklevelét. 1966-tôl 1973-ig Ken-



tucky egyetemén az "épîtészeti szerkezettan" professzora volt.
Innen mint az egyetem 'Professer Emeritus'-a tâvozott s az
1973/74. tanévben mint az Ohio egyetem tanâra mûkôdôtt.

1950-tôl 1960-ig a caracasi 'El Universal' cikkirôja volt.
Szâmos magyar vonatkozâsû cikket is irt sok térképpel.
1956-ban a magyar menekûltek segîtô bizottsâgânak tagja
lett. 1970-tôl 1974-ig a 'System Building News' cîmû szak-
lap munkatârsa, 1973 és 1980 kôzt fiâval, Lâszlôval egyutt
a 'Koe-Krompecher Associâtes" tulajdonosa, 1979-tôl 1981-
ig a 'Housing and Urban Development (HUD) felûgyelôje volt.

Mint festômûvész is kitûnt alkotâsaival. A clevelandi
Magyar Talâlkozôkon hosszû éveken ât kiâllitotta mûveit,
amelyeket Budapesten, a venezuelai Caracasban, az ohiôi
Columbusban, a Kentucky-i Lexingtonban és Owensboro-
ban, valamint a portugâliai Lisszabonban is nagy sikerrel
mutatott be.

Szâmos hivatâsrendi szervezet és magyar egyesûlet tevé-
keny tagja. 1948-ban a venezuelai Caracasban magyar cser-
készcsapatot vezetett, 1974-ben és 1975-ben a 'Magyar Epi-
tészek és Mérnôkôk Vilâgszôvetségé'-nek elnôke volt, 1983
ôta a Szuverén Szent Lâszlô Târsasâg és Rend lovagja.

1974-ben az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyâ-
nak meghîvott rendes tagja lett.

KOLOZSI KOLOZSY SÀNDOR (Parramatta, NSW,
Ausztrâlia) szobrâszmûvész. *1938 februâr 15, Kolozsvâr,
Erdély. Honfoglalô fônemesi magyar csalâd leszârmazottja.
1987-ben lesz 1000 éve, hogy a gyulâk tôrzsébôl szârmazô
ose, Colos vezér a mai Kolozsvâr helyén vârat épîttetett.

A mâsodik vilâghâborû végén a dunântûli Gyôr mellé,
Ménfôcsanakra kerûlt. Iskolâit Gyôrôtt végezte, ahol a kép-
zômûvészeti fôiskolân 4 évig tanult templomfestészetet és
szobrâszatot. Az 1956-os szabadsâgharc utân a hollandiai
Helmond vârosâban a Rembrandt Akadémiân folytatta
tanulmânyait. Innen 1969-ben Sydneybe vândorolt, ahol
diszlettervezô lett, majd 1970-ben 'Kolozsy Designer' néven
ônâllô vâllalatot létesîtett. Kiâllitâsokat rendezett, magyar
egyesûleteket alapitott, "Transylvanian Quarterly Austral-
asian" cimen idôszaki lapot szerkeszt, sok ausztrâliai és ma
gyar mûvészeti târsasâg tagja.

1981-ben râdiôprogramot inditott, amelynek mûsor-



szàmait mind Ausztrâliâban, mind Amerikâban mâs râdiô-
programok is âtvették. 1984-ben a sydneyi operahâzban
sajât mûveibôl szobrâszati kiâllîtâst rendezett, amelynek
megnyitôjân 450-en jelentek meg s amelyet hârom héten ât
tôbb mint 20,000 lâtogatô tekintett meg. Szobrai kûlônle-
ges tehetségrôl tanûskodnak, szâmos kitûntetésben és dîja-
zâsban részesûltek. 1958-ban hollandiai, 1978-ban auburni
pâlyâzaton elsô dîjat, tôbb megrendelést kapott. Egyik szobrât
az Erdélyi Vilâgszôvetség sydneyi csoportja 5,000 $-ért, mâ-
sikat az Amnesty International 10,000 $-ért adta el, mint
a mûvész adomânyât. Szobrâszmûvészetérôl tôbb kônyv és
folyôirat is kedvezôen nyilatkozott. Legûjabban négy emlék-
mûre kiirt pâlyâzatot nyert meg.

A XXI. Magyar Kongresszus szobrâszmûvészeti alkotâ-
sait 1981-ben arany Ârpâd-éremmel tûntette ki. 1982 ôta
az Arpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlya keretében mûkôdô
képzômûvészeti osztâly meghîvott rendes tagja.

KONDRAY GERGELY DR. (Beachwood, OH) szak-
orvos. *1942 jûnius 28, Kolozsvâr, M. Kôzépiskolai tanul-
mânyait Kisvârdân végezte, aboi 1960-ban kitûnôen érett-
ségizett. Orvostudomânyi doktori oklevelét 1966-ban a deb-
receni Orvostudomânyi Egyetemen szerezte meg. 1969-ig
a nyîregyhâzi megyei kôrhâz sebésze volt. Ugyanebben az
évben elôbb Olaszorszâgba, majd az Egyesûlt Âllamokba
kôltôzôtt. 1973-ban feleségûl vette Tomaschek Ildikô dr.
szemész szakorvost, majd a buffalôi egyetemen urolôgiai
szakképesitést szerzett. 1977 ôta magângyakorlatot folytat,
de a Case Western Reserve egyetemen oktatô tevékenysé-
get is végez. Tôbb tudomânyos szakelôadâst tartott és szâ
mos szaktanulmânya jelent meg.

1986 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyâ-
nak keretében mûkôdô orvostudomânyi osztâly meghîvott
levelezô tagja.

MARIKOVSZKY ZOLTÂN (Bogota, Colombia). *1905
mârcius 3, Rimaszécs, Gômôr megye, M. Kôzépiskolai
tanulmânyait Rimaszombatban az egyesûlt protestâns fô-
gimnâziumban végezte, aboi 1923 jûnius 21-én érettségizett.
Bânyamémôki oklevelét 1930-ban a soproni Bânya- és Erdô-
mérnôki Fôiskolân szerezte. 1941-ben Zalaegerszegen okle-
veles kôfaragô mester lett.



1928-tôl 1938-ig Sopron szab. kir. vâros mérnôke volt,
1938-1939-ben a budapesti Severlay mûszaki cég vezetô mér
nôke lett, majd mint mémôk, a Dunântûli Mész-, Tégla-
és Kôipari Rt-hez kerûlt, aboi 1939-tôl 1944-ig mûkôdôtt.
1945-ben katonai szolgâlatot teljesîtett. 1948-ig Ausztriâban,
1954-ig Argentînâban, 1957-ig Colombiâban, 1959-ig Equa-
dorban, majd 1959-ben ûjra Colombiâban, 1960/61-ben
Venezuelâban, 1961/77-ben megint Colombiâban kûlôn-
bôzô mérnôki beosztâsokban bânyamémôki szakfeladato-
kat végzett, illetôleg oldott meg. Volt szerzôdéses alkalma-
zott, vâllalati mérnôk, mûszaki osztâlyfônôk, vezérigazgatô-
helyettes és kereskedelmi igazgatô, a kereskedelmi osztâly
vezetôje. Sokoldalû munkakôrét 1977-ben adta fel.

Mâr Magyarorszâgon 3 térképe (Sopronrôl) és 5 szakta-
nulmânya jelent meg. Kûlfôldi tevékenysége sorân szinte
felsorolhatatlanul sok tanulmânyât adta ki. 1953 ôta sajât
mérnôki irodâjât vezette.

Utolsô gimnâziumi évében (1922-23-ban) iskolai cserkész-
csapatânak segédtisztje, bânyamémôki tanulmânyainak el-
végzése kôzben két éven ât a fôiskola felvidéki kôrének el-
nôke volt.

ORIOLD G rOiî Gy (Los Angeles, CA) festômûvész. *1920
januâr 22, Kolozsvâr, Erdély, M. Kôzépiskolai tanulmânyait
a kolozsvâri reformâtus gimnâziumban végezte. Erettségi
utân a kolozsvâri képzômûvészeti fôiskolâra iratkozott be,
aboi 'cum laude' végzett. A mâsodik vilâgbâborû elôtt 4 éven
ât a român badseregben szolgâlt. A bécsi dôntés utân a m.
kir. légvédelmi tûzérség kôtelékében ûjabb 4 évi katonai
szolgâlatot teljesîtett. 1950-tôl 1961-ig a Magyar Szinbâz és
a Magyar Operabâz dîszlettervezôje és festôje volt.

Mûvészi bajlama mâr 6 éves korâban megnyilvânult. 9-10
éves volt, amikor szobrâszkodni kezdett. Hûszéves se volt,
amikor részt vett a 72 méter bosszû 'Fresca cea Mare' cîmû
falfestmény megalkotâsâban a bukaresti Atbenaeum kupo-
latermében, Petrescu Costin vezetésével, aki România leg-
nagyobb tôrténelmi festôje és II. Kâroly kirâly udvari mû-
vésze volt. A bécsi dôntés utân vitéz Nagybânyai Hortby
Miklôs kormânyzô képét festette meg. "Betblen-bâstya" cîmû
képét Kolozsvâr polgârmestere vette meg. Aztân Mârton
Aron piispôk, a piaristâk templomânak 14 keresztûti âllo-



mâsa, Martinuzzi Frâter Gyôrgy, Hunyadi Jânos, Mârton
Aron pûspôk nagy, âllô képmâsa stb., stb. kôvetkezett.

Mârton Aron pûspôk arany gyûrûjét hûzta a mûvész uj-
jâra. 1982-ben a pârizsi kiâllîtâson nyert dîjat, 1983-ban,
amikor életmûvének portfôliôjât ajânlotta fel a szentatyânak
— a bôrkôtés egfyik oldalân az Ârpâd-hâzi kirâlyok 1200-
ban épûlt gyulafehérvâri templomâval, mâsik oldalân a
kolozsvâri Szent Mihâly templommal, amelyet 1350-ben
Zsigmond kezdett épîteni és Mâtyâs fejezett be —, "a mû-
vészetek lovagja" kitûntetô cimet kapta. 1983 ôta Los An-
gelesben lakik s azôta szâmos târsadalmi és mûvészeti kivâ-
lôsâg portréjât készîtette el. Felsorolâsuk hosszû lenne.

1986 ôta az Arpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlya kere-
tében mûkôdô képzômûvészeti osztâly meghîvott rendes tagja.

PANAJOTH ZOLTANNÉ LÂSZLÔ MÂRTA (Shaker
Heights, OH) *Kerepes, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vârmegye.
Kôzépiskolai tanulmânyait Esztergomban végezte, a Boldog
Margit érseki leânygimnâziumba érettségizett. Magyaror-
szâgrôl 1945-ben jôtt el, az Egyesûlt Allamokba 1951-ben
érkezett. Hâzassâgot 1955-ben kôtôtt. Jelenleg komputer-
fôkônyvelô.

Versei és kônyvismertetései a Pâsztortûz, Magyar Nôk,
Magyar Élet, Erôs Vâr, Ôrszem és a Katolikus Magyarok
Vasâmapja hasâbjain jelentek meg.

"13 vers" cimû gyûjteményét, mint jeligés pâlyâzatra
benyûjtott kéziratot, a XXVI. Magyar Kongresszus 1986-ban
ezûst Arpâd-éremmel tûntette ki.

PINTÉRNÉ PERESZLÉNYI MÂRTA DR. (Columbus,
OH) egyetemi tanâr. *1948 november 8, Braunau-am-Inn,
Ausztria. Egyetemi tanulmânyait a Cleveland State egyete-
men végezte, aboi a B.A. fokozatot 1970-ben — részben
ôsztôndîjjal — "magna cum lande" nyerte el. Ezt megelô-
zôen az 1968/69. tanévben a Bowling Green âllami egyetem
ûtjân a franciaorszâgi Toursban az 'Institut de Touraine'
hallgatôja volt. 1971-ben Bryn Mawr ôsztôndîjjal a fran
ciaorszâgi Avignonban végzett tanulmânyokat. Az M.A.
fokozatot 1972-ben az Ohio âllami egyetemen, bôlcsész-
doktori oklevelét 1981-ben ugyanott szerezte meg.

Jelenleg a Denison egyetemen 'Assistant Professor of
French' az ohiôi Granville-ben és az Ohio âllami egyetem



telefon ûtjân elvégezhetô tanfolyamânak feliigyelôje. Szâmos
nevelésûgyi és nyelvi elôadâst tartott, râdiôbeszédet mondott,
konferenciâkon vett részt és tôbb tanulmânyt irt angol, francia
és magyar nyelven. Magyar vonatkozâsban kûlônôs jelentô-
séggel bîr "Individualized Instruction in Hungarian" cimmel
az ônâllô magyar nyelvtanulâs és az egyetemi nyelvoktatâs
kézikônyv-sorozatânak kiadâsa, amelyet dr. Ludânyiné Nâdas
Juliannâval (Ada, OH) egyiitt âlHtott ôssze.

1968 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyâ-
nak keretében mûkôdô nyelvészeti osztâly meghîvott leve-
lezô tagja.

TÀRCZY KO VA es ERZSÉBET (San Mateo, CA) mez-
zo-szoprân lemez- és râdiô-énekmûvész, a mâsodik vilâg-
hâborû utâni mûvésznemzedék egyik legértékesebb tagja.
A zene- és szini iskolât az erdélyi Marosvâsârhelyen végezte.
1972-ben onnan emigrâlt a kaliforniai San Franciscoba,
ahol 25 éve a magyar kôzmûvelôdés fâradhatatlan âpolôja.

Hangversenyei, televiziôs és râdiô-szereplései kôzkedvel-
tek. Népdal-lemezeit az egész vilâg magyarsâga ismeri és
kedveli. A kaliforniai San Franciscoban éveken ât kiilôn
râdiôadâsa volt a KAFE 91.1 FM hullâmhosszon. Legutôbb
az 1956-os szabadsâgharc emlékûnnepélyén a washingtoni
(DC) Press Clubban és a XXVI. Magyar Kongresszus iro-
dalmi és mûvészestjén szerepelt nagy sikerrel.

San Francisco vârosânak dîszpolgâra.
A XIX. Magyar Kongresszus 1979-ben arany Ârpâd-

éremmel tûntette ki.

ZSIGMOND ELEMÉR DR. (Lincolnwood, IL) orvos-
professzor. *1930, mâjus 16, Budapest. Orvostudomânyi
doktori oklevelét 1955-ben a budapesti egyetem Semmelweiss
orvostudomânyi karân szerezte. Utâna Sztâlinvâros és Bala-
tonfûred kôrhâzaiban mûkôdôtt. Az 1956-os szabadsâgharc
utân az Egyesûlt Âllamokba kôltôzôtt, 1957-ben a pitts-
burghi Mercy, majd 1960-ig az Allegheny kôrhâzban telje-
sîtett szolgâlatot; 1963-tôl 1968-ig klinikai érzéstelenîtô szak-
orvos és az érzéstelemtésre vonatkozô kutatâsok igazgatôja
volt. 1968-ban a michigani Ann Arbor egyetemén az érzés-
telenîtés professzorâvâ nevezték ki. Innen 1979-ben az illinoisi
Chicagôban az egyetemi orvostudomânyi karon az érzéste-
lenîtés professzorâvâ nevezték ki. Ettôl kezdôdôen a 'West



Side Vétérans Administration Hospital' tanâcsadôja (con-
sultant-je), a 'Cook County Hospitar-nak pedig âllandôan
kôzremûkôdô tagja is.

80-nâl tôbb tudomânyos szaktanulmâny szerzôje vagy
târsszerzôje, szâmtalan gyûjteményes mû fejezetét trta meg,
150-nél tôbb kivonatot készitett és tucatnyi tudomânyos ki-
âllîtâst rendezett, amelyen szâmos kitûntetést, dîjat nyert.
Az Egyesûlt Âllamokban és mâsutt 300-nâl tôbb szakelô-
adâst tartott. Nagyobb tanulmânyainak és kôzleményeinek
felsorolâsât "Az Arpdd Akadémia tagjainak tevékenysége"
cimû mû (1982) 400-401. oldalân talâljuk meg.

1974 ôta az Arpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
keretében mûkôdô orvostudomânyi osztâly meghivott, ren
des tagja.

Lovas hajdû 1686 kôrûl.
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A MAGYAR DISZITOMUVESZET

Az 1985 novemberében a régi Khorezm terûletén (ma
Szovjetuniô) és volt fôvârosâban, a mûzeumvârosnak nyilvâ-
nîtott Khivâban tett kutatô utam (Erdy 1986) jelen tanul-
mânynak a fô forrâsa. Ez utamon tett észrevételeket egészi-
ti ki a mâsik hârom âzsiai utamon gyûjtott anyag. Az 1980-as
években ugyanis négy kutatô utazâst tettem meg a Kaukâzus
és a Kinai Nagy Fal kôzti térségben, a fôldrajzi szélesség 40
fokos parallelje menti sâvban ott, aboi a steppei népek tôr-
ténelmének nagy része jâtszôdott.

(1. kép)
Ezen ûtjaimon gyûjtott régészeti és néprajzi anyag, a

csak a helyszmen hozzâférhetô kiadvânyok és belyben vâsâ-
rolt fényképanyag kiegészitve sajât néprajzi és mûzeumok-
ban felvett fényképanyagommal, valamint az ide vonatkozô
nyugati kiadvânyok képezték e tanulmâny fô forrâsât. A
mûzeumok, amelyekben a fényképanyagot gyûjtôttem: Le-
ningrâdban a gazdag Néprajzi Mûzeum és az Ermitâzs,
Moszkvâban a Tôrténelmi Mûzeum, a kôzép âzsiai Taskent-
ben az Ûzbegisztân Tôrténelmi Mûzeum, valamint Kbivâ-
ban a Régészeti Mûzeum és a Néprajzi Mûzeum, Transz-
kaukâziâban, Tbilisziben a Régészeti Mûzeum, Kînâban,
Dunhuangban a barlangtemplomok és a Régészeti Mûzeum,
és az ujgurok fôvârosâban, Ûrûmcsiben az Ujgur Néprajzi
Mûzeum.

I. A TULIPÂN-MOTÎVUM
EREDETE ÉS ÛTJA AZ IDÔBEN

A magyar néprajztudomânyban van egy, ûgy nevezhet-
jûk, hogy 'tulipân probléma'. E probléma megvilâgîtâsâ-
hoz az szûkséges, hogy rôviden âttekintsûk a tulipân nôvény
eurôpai tôrténetét.

A XVI. szâzad elsô felében, a mohâcsi vészt kôvetô idô-
ben, a bécsi udvar érdeklôdése a Tôrôkorszâgban termesz-
tett kûlônleges nôvények felé fordult. Bées utasitotta a szul-
tâni udvarnâl levô kôvetét, hogy kisérelje meg a ritka virâ-
gok beszerzését. Ez sikerûlt is, mert a tôrôk szultân 1554-ben
tulipânhagymâkat adott Ausztria isztambuli kôvetének. A
nôvények vizsgâlatât a bécsi udvar holland szârmazâsû bo-
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tanikusâra, Clmiusra. bizta, aki a hagymâkat klsérleti célokra
kulônbôzô helyeken elûltette. Holland kertészek azonban,
akik neszét vették a kûlônleges nôvényeknek, egy éjjel kilop-
tâk a tulipânhagymâkat a fôldbôl. îgy a madâr kiszabadult
a kalitkâbôl, a tulipânok szabad termesztésre keriiltek és el-
terjedtek. Igen népszerûek lettek. Egy kûlônleges lâz, a tu-
lipân-mânia keritette hatalmâba Hollandiât, az emberek
a tulipân nôvését, szînét stb. illetôen nagy fogadâsokat tet-
tek. Sokan mindenûket elvesztették, ugyannyira, hogy 1630-ra
Hollandiâban rendeleteket kellett hozni, hogy a fogadâso
kat beszûntessék, és a tulipân-lâzt megfékezzék. A 17. szâ-
zad folyamân a tulipân elterjedt egész Eurôpâban.

Magyarorszâgon, a népmûvészetben az olyannyira ked-
velt tulipânt sokâig jellegzetesen ôsi magyar motivumnak
tartottâk, 1906-tôl kezdve tulipân-szôvetségek jôttek létre,
jelvényûk a tulipân volt, amelyet a szîv fôlôtt viseltek és ez
az 1000 éves fennâllâsât nemrég ûnneplô nemzet szâmâra
a magyar hazaszeretetet, a magyar elôrehaladâst, a magyar
jôvôben valô bizakodâst jelképezte (Ûjvâry, 1972).

A 20. szâzad korai szakaszâban a kialakulô magyar nép-
rajztudomâny is vizsgâlni kezdte a tulipân diszîtômotîvu-
mot, és a néprajz vélekedése népmûvészetûnk kialakulâsâ-
rôl és a tulipân-motîvum eredetérôl mâs volt, mâs lett, mint
ami addig âltalânosan elfogadott volt.

A jelenlegi magyar néprajztudomâny âllâspontja rôvi-
den ôsszegezhetô. Ezt az ôsszegezést négy nagy tekintélyû
magyarorszâgi néprajzos, Csilléry Klâra (1976:123), Ûjvâry
Zoltân (1972), Kresz Maria (1976) és Kriza Ildikô (1980)
munkâi alapjân âllitottam ôssze.

Munkâik nyomân a magyar néprajztudo-
mânynak olyan felfogâsa vâlik nyilvânvalôvâ,
amely szerint a magyar virâgkultusz keresztény,
kolostori hatâsokbôl indul a 12. szâzadban.

Népmûvészetûnk a 15-16. szâzadi reneszânsz
kori, tehât Mâtyâs kirâly idejében indulô olasz
hatâsbôl, majd az azt kôvetô tôrôk hôdoltsâg
kori, tehât 16-17. szâzadi tôrôk megterméke-
nyîtéssel keletkezett, majd végûl a 18. szâzad-
ra bontakozott ki.

A tulipân dîszîtô-motlvum eredete a 17.



szâzadban Nyugat-Eurôpâbôl Magyarorszâgra
keriilt importait tulipân, amelynek hatâsa a
18. szâzadra virâgzik ki a magyar népmûvé-
szetben.

De még tovâbbmenve vannak olyanok, akik
— mint Kresz Maria is emlîtett munkâjâban
—, arra hajiamosak, hogy ne tulipânt lâssa-
nak a népszerû magyar diszîtô elemben, hanem
liliomot, amelyet a rôzsâval egyûtt a nyugat-
eurôpai népektôl kôlcsônôztûnk.

Ôsszehasonlitô vizsgâlôdâsunk bevezetéseként râmuta-
tunk, hogy a 17. szâzad elôtti idôbôl kevés a népmûvészeti
anyag, legalâbb is a 70-80 év alatt a hâzi hasznâlatban tônk-
remenô textil anyagbôl, meg a faanyagbôl is. Egyesek véle-
kedése szerint akkor még nem volt meg a ma ismert népmû-
vészet, mâsok szerint csupân nem maradtak fenn leletek.
Hiszen a honfoglalâs korâban a dîszes szîjakat, ruhadîszeket,
boglârokat ôseink részben rangjuk szerint, részben âltalâno-
san viseltek, jôllehet azokat mesterembereknek, kovâcsoknak,
ôtvôsôknek kellett készîteniûk. A fennmaradt fémeszkôzôk
ismeretével hâttérként a természetes az, hogy elvârjuk: ne
csak a mesteremberek, hanem a képzetlen nép is formâba
ôntse mûvészeti alkotô készségét sajât gyônyôrûségére a ha-
gyomâny nyelvén; de a kônnyen romlô bôr, fa és fonalas anyag
nem maradt meg. Néhâny honfoglalâs kori dîszes csontfa-
ragvâny ez irânyba mutât, valamint a himzett terîtôk emli-
tése is a korai oklevelekben és bûnûgyi periratokban. Az Al-
taj vidéki kurgân-temetkezés râtétes szônyegei, hîmzései, bôr-
târgyai és fafaragvânyai Kr. e. az 1. évezredbôl (Pazirik) is
csak jégbe fagyottan maradtak meg, hogy tanûskodjanak a
2500 éwel ezelôtti steppe vilâgânak mûvészeti igényérôl és
a hasznâlt anyagok sokrétûségérôl.

Hogy példâul egy honfoglalâs kori egyén aranyat, ezûs-
tôt, bronzot vagy olcsôbb vasat hagyott rânk sirjâban, ûgy
véljûk, csak az egyén anyagi erejétôl fûggôtt, de ugyanazo-
kat a hagyomâny âltal kialakîtott dîszîtômotivumokat hasz-
nâlta a fémtârgyakon és mindennapi életében is a kônnyen
romlô fonalas anyagon, fân, bôrôn stb.

Tehât a 17. szâzad elôtt a mûvészeti emlékek vagy csak
idôâllô anyagon maradtak fenn, îgy fémen (ôtvôs munkâk



és pénzérmék) és kovôn vagy nagyon védett anyagon, mint
kôdexeken és dîszes okleveleken vagy éppen arany himzés-
ként a koronâzâsi palâston. Ezért mi a magyar dîszitô motî-
vumokat keresve nem teszûnk kûlônbséget a magyar népmû-
vészet és az egész magyar nêp mûvészete kôzôtt, mert lényeg-
telen, hogy a motivumokat képzetlen magyar ember a sajât
gyônyôrûségére hasznâlati târgyaira tette-e vagy hogy ma
gyar mesterember vagy mûvész alkalmazta-e azokat. Mind-
nyâjan ugyanabbôl az ôsi minta-kincsbôl meritettek, amely-
nek ôsszefûggéseit vizsgâljuk most.

A magyar tulipân-motivum eredetét tekintve érthetet-
len a magyar néprajztudomâny âllâspontja annak a képso-
rozatnak a tûkrében, amelyet az elôadâs sorân vetîtettem
és elemeztem, hiszen az anyagnak ez a része minden kutatô
szâmâra hozzâférhetô. A jelentôl visszafelé haladva szâza-
donként szeletelhetô az idô és vizsgâlhatôk a tulipân âbrâzo-
lâsok. A sorozat

a. 19. szdzaddal kezdôdôtt festett tâlasokat mutatva Ka-

lotaszegrôl és Nôgrâdbôl. A tulipân-motivum bôven megta-
lâlhatô népmûvészeti munkâkon a 19. és 18. szâzad folya-
mân fan, fonal-mûvészeten, kerâmiân, himestojâson, bû-
toron, fémen stb.

A 17. szâzadbôl Miskolcrôl szârmazô tulipânos tâl (1692)
és Bethlen Kata himzett teritôje (1694) rajta hârom fajta
tulipânnal kôvetkezett.

A 16. szâzadbôl a tôrôk hôdoltsâg elôtti Erdôdy-Bakôcz-
kôdex (E-B Gradualé 1520) egyik iniciâlé-rajza (142a oldal)
kôzepében levô hârom tulipânnal. A 16., 15. és 14. szâzad
bôl az emlitett kôdex-képek Berkomts Ilona (1965) munkâ-
jâban talâlhatôk.

A 15. szdzadbeli \dva\ô olasz kôdexfestô mûvész, a Mâtyâs
kirâly budai udvarâban dolgozô Francesco di Castello Ithalhco
idegen izû tulipânjai diszitik a "Kâlmâncsehi Breviârium"-
ként ismert kôdex (1481) tôbb lapjât. Magyar mûvész alko-
tâsa azonban Kinizsi Pâlné Magyar Benigna imâdsâgos kônyve
(Festetich-kôdex), amely 1490 elôtti és amelyen a magyar
szôveget gyônyôrû, dûs, zôld indafonat keretezi a Kinizsi-
cîmerrel, az indâk kôzôtt madârral és szâmos nemes egysze-
rûségû, hârom osztatû tulipânnal (2. kép). Most mâr 200
éwel vagyunk az âllitôlagos nyugat-eurôpai tulipân-import
elôtt.
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2-, kép- wgO elott.Tulipànok kinizsi Pâlné
imakônyvén.

Ugyancsak 15. szâzadbôl valô Mâtyâs kirâly és Beatrix
cimeres tânyérja, kôrben tulipân szegéllyel és a budai vârban
talâlt majolika pohâr e motîvummal, valamint egy dîszes
kehely zomânc tulipânjai is.

A 14. szdzadbôl — a pozsonyi kôdexfestô mûhelybôl —
valô (1340) két misszâlé lapjain a tulipânos dîszîtés, egyiken
az iniciâléban. Szintén Kâroly Rôbert és Nagy Lajos pénzein
az Anjou liliom szirmai kôzôtt (3. kép) és jogarként is tisztân
rajzolt tulipân talâlhatô.

A 13. szdzad pénzei tovâbbi meglepetést szolgâltatnak
(3. kép). Az ûgynevezett Anjou liliom ugyanis Kun Ldszlô
(1272-90) pénzein is megtalâlhatô, sôt teljesen azonos a cser-

Kàroly Rôbei-t
\ 307-1342

Kun Lâszlo
1272-1290

235.

IV-Befd
1235--(270

3.kép - lA.sz.-i Ctrany-
forint, \3^7.-i dentirok H. End^e (zo$"-i23ir



kész liliomra emlékeztetô rajzzal IV. Béla (1235-1270) pén-
zén is. A Kr. elôtti elsô évezredbe nyûlô sorozatunk idôben
legtâvolabbi tulipân âbrâzolâsânak talâljuk hasonlatât II.
Endre (1205-1235) pénzén.

Ismert dolog, hogy Anjou kirâlyaink erôteljesen kihang-
sûlyoztâk, ha nôâgon is, de az Arpâd-hâzhoz valô tartozâsu-
kat és az Ârpâd-hâz hagyomânyainak nagy tiszteletben tar-
tâsât. A korabeli pénzek azt tanûsîtjâk, hogy az Anjou-liliom
az Ârpâd-hâz jelvényei kôzt mâr korâbban megtalâlhatô.
Az ilyen karcsû, hârom osztatû virâgmotîvum a honfoglalâs
kori ôtvôsmûvészetben indâkat lezârô dîszîtésként âltalâban

megtalâlhatô, igy indavégi tulipânnak nevezzûk. A termé-
szetben is ismert a vadtulipânnak olyan vâlfaja, amelyet az
angol nyelvû irodalom "lily-tulip"-nak, liliom-tulipânnak hiv.

A 12. szdzadbôl az esztergomi kirâlyi kâpolna oroszlânos
freskôjân lâthatôk hârmas osztatû indavégi tulipânok (1190
kôrûl). Palmettâkbôl formâlt tulipânok korai templomaink
oszlopfô és pârkâny-szegély dîszeiként tûnnek fel (Székes-
fehérvâr, 12. szâzad).

Kll. szdzadban a veszprémi kôfaragô mûhely oszlopfôi és
frizei alkalmaznak gazdag palmettâs dîszeket (4. kép). A
tarsolylemez-mûvészet târgyaira a letelepedett életmôd miatt

4. kép - 11. ïz.-i ^
pàirkânytôredék ^
palmettôis tulipft- I
nokkal. ,

\/eS2.pi'eîn

szûkség nem volt, Igy az ûgyes kézmûvesek a megvâltozott,
most mâr keresztény eszmei légkôrben a nagy szâmban sza-
porodô templomok épitésénél talâltâk meg a mûvészi mun-
ka lehetôségeit. (Gerevich, 1938: XClX-ll.sz. és CLXl-12.sz.)



Ugyancsak 11. szdzadi egyik nemzeti kincsûnk, a koro-
nâzâsi palâst 1031-bôl. Eredetileg miseruhânak készûlt az
esztergomi székesegyhâz szâmâra, gazdag dîszîtése vallâsi
târgyû. Csak a 12. szâzadban, legvalôszinûbben III. Béla
(1172-1196) uralkodâsa idején alakîtottâk ât koronâzâsi
palâsttâ. Egy részt kivâgtak belôle és dîszes gallérral lâttâk el.

A paldstm.V. jelen tanulmâny szâmâra legérdekesebb ré-
sze a gazdagon dîszîtett szegély (5. kép). A korâbbi miseru-

m : i >
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hât a szegély, a kereszténység elôtti magyar diszitô hagyo-
mânyhoz, a tarsolylemezek korânak fémmûvészetéhez kôti.
A szegély szimbolikâja hârmas: emberi, âllati és nôvényi.
Az ember vonatkozâsû rész a 12 korong és kôzépûtt Imre
herceg képe. Imre baljân az elsô korongban Istvàn kirdly
hiteles arcképe van, jobbjân Gizella kirâlynéé. A tôbbi ko
rongban az egyhâz korai mârtîrjainak és szentjeinek képei
vannak. A szegélynek a hagyomânyt leginkâbb tûkrozô ré-
szérôl, amelyben madâr alakok, gazdag szôvevényû indâk
és tulipânok vannak és amelybe az arckép-korongok is be
vannak âgyazva, a mûvészettôrténeti munkâk nagyon keve-
set mondanak.

A palâst szegélyének aranyfonâllal hîmzett szôvevényes
indadîszében a korongok kôzôtt pâronként szembenâllô, de
hâtranézô, nagy testû madarakat lâtunk. Tizenegy madâr-
pâr van a palâst szegélyén, de ûgy tûnik, hogy csak Szent
Istvân kôzvetlenûl bal keze felé esô madârpâr kôzôtt van
egy nagy alakû tulipân, mâsutt nincs. Kisebbek és nem any-
nyira kôzpontiak, valamint egyszerûbb indavégi tulipânok
talâlhatôk a szegély indavégzôdésein — sokszor palmettâs



jelleggel. A kôzre fogott nagy tulipân hârmas osztatû, két
hâtsô szirom stilizâlt jelzésével — (îgy valôban ôt osztatû),
amely âbrâzolâs gyakori a késôbb târgyalandô palmettâs
tulipânoknâl. (A hâtranézô madarak jellegérôl és szerepé-
rôl tovâbbi észrevételeket kôzlûnk e fejezet végén.)

A palâston kiviil ugyancsak a 10. szâzad tarsolylemez-
mûvészete tûkrôzôdik a 11. és 12. szâzad kôbôl készûlt osz-
lopfôin és pârkânydîszein inda jellegû szalagfonatokkal és
palmettâs tulipânokkal (4. kép).

A 10. szdzadbôl fémmunkâkon kôvethetjûk a tulipân
motîvumokat. Hârmas osztatû motîvumok vannak szâmos

Magyarorszâgon kiâsott szijvégen és ruhadîszen és még szeb-
bek talâlhatôk a mai Szlovâkia terûletén kiâsott vereteken
és szîjvégeken (Anton Tocik, 1968) most mâr 700 évvel a
nyugat-eurôpai holland tulipânok ideje elôtt (6. kép).

6. kép
Inagyah

A tiszaeszlâr-bashalmi nôi karperec hârom korongjânak
a kôzépsôjében palmettâs tulipân van, stîlusâban igen ha-
sonlô a palâst tulipânjâhoz. Ez is hârmas osztatû, két hâtsô
szirom jelzésével (azaz Igy ôt osztatû) és ezt ugyancsak ha-
sonlô felfogâsban két hâtra nézô madâr fogja kôzre a szélsô
korongokhan (7. kép). A kereszténység elôtti karperec ilyen

7' kep —10.sz. Nôi kai-perec palmettas
tulipânnal. Tiszaeszlàr-bashalom



kôzeli hasonlata a miseruhânak készûlt koronâzâsi palâst
motîvumai elrendezéséhez jelzi, hogy az ôtvôs és hîmzô mû-
helyek azonos mintakinccsel dolgoztak. De ugyancsak ezt
a stîlust talâljuk meg a korai Ârpâd-kor templomépitésze-
tének kô diszîtéseiben is.

A 10., sôt a 9. szâzadba nyûlhat vissza Ajtony dmere,
amelyen a hâtsô lâbain âllô oroszlân mellsô lâbai kôzt tuli-
pânt tart (8. kép).

S.kép
Ajtony cfmere
9-I0.S7L.

A 9. szdzadba keltezhetô az az Attila-kardként ismert

Àrpâd-hâzi szablya, amely Almosé vagy Ârpâdé lehetett
és az etelkôzi idôkbôl valô, indavégi tulipânokkal a szalag-
fonatok kôzôtt. Ugyancsak a 9. szâzadba keltezi Làszlô Gyula
a nagyszentmiklôsi leletet, amely a honfoglalô magyarsâg
és a késô avarsâg kôzti âtmeneti idôk stîlusât tûkrôzi inda
végi tulipânokkal a 2. szâmû korsô nyakân.

9. vagy 8. szâzadi a Volga-menti Tankejevkân (Kujbisev
kôrnyékén) talâlt tarsolyfûggesztô lemez a Szaltovô-Majâcki
kultûra terûletérôl, amely a magyarsâg doni-meotiszi szâl-
lâshelyének idejébôl valô, és szétnyîlott szirmû palmettâs
tulipânt âbrâzol a bal oldalon, a tarsolylemez-mûvészet stî-
lusâban (9. kép). Ez a legkorâbbi e mûvészeti stîlusba sorol-
hatô régészeti lelet.

Bartha (1968:140-145) mutatott râ, hogy a tarsolylemez
stilus sajâtosan magyar. Igy Etelkôzbôl valô tâvozâsunk utân
ez a formanyelv ott megszûnt s a Kârpât-medencében foly-
tatôdott. Mâs kôzelûnkben élô pusztai népeknél ez a fantâ-
ziadûs tarsolylemez fémmûvesség nem volt meg, igy sem a



9.kép - g-9. sz.
Pal'mettâs tulipan
•fcai^solyfuggeszron
Tankejevka

m

besenyôknél, sem az ûzoknâl, sem pedig a helybenlakô szlâ-
voknâl. A bolgâr-tôrôkôk fémmûvessége sem hasonlîthatô
hozzâ, leletanyaguk kevés és alacsony szinvonalû. Igy a tar-
solylemez stîlus egyre egyértelmûbben azonosithatô a ma-
gyarsâggal vagy annak egyik ôsszetevôjével (pl. Tankejevka) a
Fekete-tenger fôlôtti steppén.

A 6. szdzadba, a Fekete-tenger melléki késô hun biroda-
lom idejére keltezi Fettich (1951) azt a hun szijvéget (marti-
novkai lelet a Dnyeper jobb partjân (10. kép), amelyen a
tulipân és szlv egyûttes megjelenése lâthatô, hasonlôan a
jelen élô magyar népmûvészet ilyen osszetett motivumaihoz.

Tulipân-motîvumok talâlhatôk igen nagy gazdagsâgban
a jelenlegi kôzép-âzsiai (khorezmi, iizbég) és belsô-âzsiai
(ujgur) népek dîszîtômûvészetében, valamint az avar mû-
vészetben, s kisebb szâmban a perzsa "Sassanida" (Kr. u.
3-7. szâzad) és az ôirâni "Akhaimenida" (Kr. e. 7-4. szâzad)
leletek kôzôtt is. A tulipân-motîvum azonban egy mâs, gaz-
dag leletekkel rendelkezô forrâsra megy vissza, mint azt
alâbb târgyaijuk.

I I1 II II I I

lO.kép. Kés(5-hCin szijvég. 6.sz,

A Kr. e. 5. szàzadban az Altaj-hegység északi lâbânâl
fekvô Pazirik kurgân-temetkezéseiben bôven talâlunk tuli-
pânos âbrâzolâst bôrpalackon, râtétes nemezen, szônyegen.
A sîrba temetett elôkelô szklta lovân, pettyes (pârducbôrôs?)



kacagânyban jelenik meg a temetkezésnél hasznâlt szônye-
gen az anyaistennô elôtt, aki trônjân ûlve fogadja az elébe
jârulôt és kezében olyan életfât tart, amelynek szâmos indâs
âga hârmas osztatû tulipânban avagy tulipân bimbôban
végzôdik. A szônyeg szegélyén pedig az Ârpâd-hâzi IV. Béla
pénzérôl ismert, de a késôbbi Anjoukénak tartott liliom-
tulipân lâthatô, amelyet indavégi tulipânként jeleztûnk
(11. kép).

E jelenet mâsvilâgi életre vonatkozô ûzenetét lâtva,
elkerûlhetetlen az a konklûziô, hogy a tulipân kultikus nô-
vény volt 2500 éwel ezelôtt a szklta kultûrkôrben, amely-
bôl a magyarsâg elkerûlhetetleniil meritett és magyarâzza a
tulipân-motîvum népszerûségét és évezredes szîvôs beleivô-
dâsât a magyar dîszîtômûvészetbe.

ll.këp. 9z.kitc*,K.eS.9z.Pazirik
A Kr. elôtti 7. szâzadbôl valô a szâmunkra jelenleg is

mert legkorâbbi tulipân-âbrâzolâs egy dél-kaukâzusi gazdag
szklta leletbôl (Ziwiye). Egy aranybôl késziilt pecsétnyomôn
van ôt olyan vastagodô hasban végzôdô tulipân, amelynek
legkôzelebbi mâsât a fentebb emlltett 11. Endre 13. szâzadi
pénzén lâttuk (3. és 12. kép).



12.kép.Szkita,Ke. 7.ç,x.pecsétliwiye

Hogy a tulipânnak a szldta kultûrkôrben kultikus szerepe
volt, azt a paziriki sîrban a tûlvilâgi jelenetet âbrâzolô, anya-
istennô kezében tartott tulipânos életfa tisztân mutatja. Ha
azonban visszagondolunk, a tiszaeszlâr-bashaimi nôi karpe-
recen és a koronâzâsi palâston a hâtrafelé tekintô madarak
kôzôtt kôzponti helyet elfoglalô tulipânnak a paziriki ha-
sonlat alapjân az "élet virâgât" kell jelképeznie a széles kôr-
ben ismert életfa szerepéhez hasonlôan. De vajon mik lehet-
nek az élet virâgât vigyâzô ôrmadarak? A palâst szegélyében
az indâk kôzt levô madarak hosszû, vékony nyaka, fejûkôn
a hosszû, lehajlô stilizâlt tollbôbita, erôs szârnyuk, ôrkôdô,
fîgyelô âllâsuk arra enged kôvetkeztetni, hogy az ôrmadarak
legnemesebbike, a daru van âbrâzolva. A faroktollak végén
a jellegzetes pâvaszem hiânya, a pâvâéhoz mérve viszonylag
rôvid farok, a pâva felfelé âllô bôbitâjânak hiânya, a vékony,
hosszû nyak nem engedi meg, hogy pâvât lâssunk bennûk.

Egy madârpâr részletes fényképét ismerjûk, az Istvân
kirâly balkeze felé esôt. A képet Kovâcs-Lovag (1980:74)
kôzôlte. Ugyancsak bôbitâs darut — magyar neve "pârtâs
daru" (Anthropoides virgo) — âbrâzolnak az Ôrség vârainak
cimerei, melyek a 13. szâzadbôl valôk, IV. Béla adomânyozta
ôket (13. kép). A darunak a jelenben gyakoribb vâltozata az,
amelynek nincs lehajlô tollbôbitâja, kôzônségesen: a daru
(Crus grus). Ez a kettô a legismertebb a Kârpât-medencé-
hen. A darucsapat — tizenegy pâr van belôlûk az indafo-
natban — nemcsak az egy, nagy alakû, kôzponti tulipânt
ôrzi, hanem egy darupâr ugyanolyan visszapillantô helyzet-



Ï3. kép - Ordaru.
ôrviaéki vâmk

, (Burgenland)
cimerrészlete.O.sz.
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ben kôzrefogja a magyarsâg féltett reményének, Imre her-
cegnek képét is (5. kép).

A palâst kompozîciôja valôjâban csak îgy teljes, amikor
bemutatja az Isten dicsôségére rendelt teljes mindenséget,
az égieket, a fôldi embert, az âllatot és a nôvényt, minde-
gyiket a maga szerepében.

A tiszaeszlâr-bashalmi nôi karperecen a jelenet megis-
métlôdik. De ezen maga a tulipân, amely a palâstéhoz ha-
sonlô 5 osztatû palmettâs tulipân, azaz itt az élet virâga és
az azt kôzrefogô, egyszerûen rajzolt, visszatekintô ôrmadarak
maguk vannak a korongok belsejében (7. kép). A palâston
e szimbôlumok a korongokbôl kiszorultak, helyet kellett ad-
niuk a kirâlynak és a szenteknek, s bar jelenlétûk alârendelt,
mégis tanûskodik az elôzô évezredbe nyûlô hagyomânyos
magyar dîszitômûvészettel valô kapcsolatrôl.

A koronâzâsi palâst, azaz korâbbi miseruha készîtési he-
lyét tekintve Gerevich (1938) is és Kovdcs-Lovag (1980) is
csak nagyon ôvatosan hajlik a felé, hogy az Magyarorszâgon
készûlt. Az utôbbiak e mellett râmutatnak sok mâs vélemény-
re, amely szerint a palâst a bajor Regensburgban készûlt
Gizella csalâdjânak kedvelt helyén, az utân, hogy a hlmzés
technikâja bizânci eredetû lenne mâs bizâncias vonâsok
mellett, majd a vallâsos elemeket vizsgâlva tovâbbi reichenaui
és baseli pârhuzamokra mutatnak râ.

Pedig a szegély szorosan kapcsolja a palâstot a tarsolyle-
mezekrôl elnevezett ômagyar mûvészeti stîlusba nemcsak
indâs, tulipânos, madaras motîvumai és stîlusa miatt, ha-
nem még a kereszténység elôtti hagyomânyokhoz kapcsolôdô
ûzenete miatt is, amelyet szilârdan rôgzit a 10. szâzadba a
tiszaeszlâr-bashalmi karperec hasonlata.

A magyar dîszîtômûvészet tulipân-motivumât tekintve
a szkîta kultûrkôr hiedelemvilâgâig visszamenô egyezés —



amelynek az âzsiai tûrk népek is ôrôkôsei — jelzi azt, hogy
milyen kômyezetben és hol folyt le a magyarsâg korai tôr-
ténete. Hogy a magyar diszîtô mûvészetnek milyen kapcso-
latai vannak a szintén szkîta kultûrkôrben és hagyomânyo-
kon felnôtt âzsiai tiirk népekkel, a kôvetkezô részek mutat-
jâk be.

A tulipân-motîvumoknak ezt a tôbb mint két és fél év-
ezred.es sorozatât lâtva nehéz megértenûnk, hogyan lehet,
hogy ezt az ôsszefûggést a magyar néprajztudomâny kutatôi
nem vették észre, és a tulipânt a 17. szâzadban Nyugat-Eurô-
pâbôl vélik importâlni a magyar diszîtô mûvészetbe. A ma-
gunk részérôl a kôzôlt levezetés alapjân azt âllapithatjuk meg,
hogy a néprajztudomâny âllâspontja a valôsâgot nem tûk-
rôzi és igy az elfogadhatatlan.

II. A VADTULIPÂN NÔVÉNYFÔLDRAJZA

Az elôbbi levezetésnek tovâbbi ôsszefûggései vannak. A
bevezetésben mâr utaltam négy âzsiai kutatô utamra a 40 fokos
parallel mentén, amelyeket az 1. kép tûntet fel. S amikor
egy hagymâs nôvények iiltetési tâjékoztatôjâban a "Tulzpa
turkestanïca" elnevezésû nôvényt lâttam, nyugat- és kelet-
turkesztâni utazâsaim természetszerûen fôlkeltették érdek-

lôdésemet e vadvirâg irânt. Azt talâltam, hogy a vadon élô
tulipânok hazâja Kôzép-Azsia, ahol 125 vadtulipân faj is-
mert. Ezek elsôdleges gén-kôzpontja, azaz eredô helye a
Tien Shan és a Pamir-Alai (nem Altaj) hegység vidéke, ahol
egy 1000 km sugârû kôrben 51 fajtâja talâlhatô meg. A vad
tulipân a hegyvidéket és a steppét lakja. Egy mâsodlagos,
kisebb génkôzpont a Kaukâzus és a Kâspi-tô déli elôtere,
szovjet Transzkaukâzia és az irâni Azerbajdzsân, ahol 26 faj
él az 1000 km sugârû kôrben. A vadtulipânokat târgyalô
legôsszefogôbb munka az Alma-Atâban szuletett és Taskent-
ben tanltô professzornô, Botschantzeva (1982) "Tulips"
cimû, oroszbôl angolra forditott munkâja és M. H. Hoog
(1973) ôsszefoglalô cikke.

E. Jâger (1980) térképe és Hoog (1973) adatainak ôssze-
vetésével van ûjrarajzolva a 14. képként kôzreadott térkép
(térkép rajz: Érdy M.). Rajta fel van tûntetve a vadtulipân
elsôdleges gén-kôzpontja a Tien Shân és a Pamlr-Alai vidé-
kén. Ferde vonalkâzâs jelzi azt a sûrûn telepûlt teruletet,
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amelyen tâjegységenként 6-27 faj él. Ez a Tien Shantôl a
Pamiron ât, Kôzép-Âzsiân keresztûl Irânt, a dél-kâspi tér-
séget és Dél-Kaukâzust (a mâsodlagos gén-kôzpontot) érint-
ve Kis-Àzsiâba nyûlik. Az a térség, amelyben a vadtulipân
1-5 faja él, ellepi az egész szteppét a Bajkâl-tô szomszédsâ-
gâtôl, az Altaj-hegységen és Dzsungâriân keresztûl a Kirgiz
Steppén ât a Kaspi és az Ural hegység kôzôtt a Volga-kônyô-
kig felhûzôdva, a doni-meotiszi és a Fekete-tenger fôlotti vi-
déket, ott, aboi a magyarok meotiszi, lebédiai és etelkôzi
szâllâshelyei voltak, és kôzel fedi az egész Szaltovô-Majacki
régészeti kultûra terûletét. Majd a dunai Vaskaput érintve
(ott él vadon a Tulipa hungarica) — Hoog (1973) végignyû-
lik egészen az Ibériai-félszigeten ât Afrika északi partvidé-
kéig. A gén-kôzponttôl délre Kashmirba és a Himalâjâba
nyûlik.

S ha most figyelmûnket az ôstôrténet târstudomânyainak
eredményeire fordîtjuk, akkor emlékezhetûnk arra (Érdy
1983, 1984), hogy az embertan eredményei nyomân a ma-
gyarsâg biolôgiai eredetét nem a fmnugor népek kôzt ta-
lâljuk meg, hanem Kôzép-Azsiâban, és a népdal ôsszehason-
lîtâs eredményei ezzel teljesen egyeznek. Bartôk Béla (1943)
a magyarsâg és népdalainak eredetét Kozép-Âzsiâban jelôli
meg és legkevesebb az 5. szâzadig kôveti vissza. A pekingi
népzenekutatô Du Yaxiong (1982) pedig Belsô-Âzsiâig, a 9.
szâzadi ujgurok ma is élô leszârmazottaiig, a sârga ujguro-
kig és a mai ujg^rokig kôveti és a hun népzenében gyôkerezô
nek tartja. De népmeséink motivumai és népkôltészetûnk
formâi is Kôzép- és Belsô-Âzsia hun utôd tûrk népei kôzé
illesztenek bennûnket. îgy nyelvûnknek a târstudomânyok
ûtmutatâsât figyelembe vevô elemzése a nyelvtudomâny
tovâbbi sûrgetô adôssâga.

S a régi tôrténeti forrâsok (arab, perzsa, szîr, de bizânci
és nyugat-eurôpai is) nem ugyamgy az âzsiai pusztâkra viszik
a magyarsâg ôstôrténetét? Turânba, Turkesztânba a tûrk
és hun, meg szkita népek kôzé? A régi forrâsok szerint nem
mâs nép, hanem mi vagyunk a tûrk nép nevének tovâbbvivôi,
Hungarus nevûnk az onogur tûrkôk neve, akik Konstantinos
Porphirogenetos "sahartoi asphaloi"-aival, — azaz az "alsô
szahirok"-kal, azaz a Kaspi-Kaukâzus alatti szabîr-hun nép
részeivel ôtvôzôdve hoztâk létre a mai magyarsâgot a doni-
meotiszi szâllâshelyûnkôn a csodaszarvas mondakôr szerint.



alân és ôbolgâr kôrnyezetben. Ide Idvânkozik egy megjegyzés.
A Tigris baloldali mellékfolyôi a Felsô Zab és az Alsô Zab.
Az Alsô Zab helyi neve (arab) Zab-al-Asphal. Ennek nyomân
a bizânci csâszâr szerinti "régi nevûnket" a "sabartoi
asphaIoi"-t nem "rendîthetetlen szavârdok"-ként, hanem
"alsô szabîrok"-ként értelmezem.

Hasonlô eredményre jutott mâs ûton, egy nagyobb nyel-
vészeti dolgozatâban Németh Gyula (Yonkers, USA) (1964),
aki "alsô (hegy lâbânâl lakô) szabîrok" megoldâst javasolt.

Tehât a magyarsâg korai ôsszetevôinek, mind a Kâspi-tô
és az Ural hegység kôzti steppén Eurôpâba nyomulô onogur
tûrkôknek (Thury, 1896), mind a Kâspit délrôl kerûlô alsô
szabîroknak bôségesen alkalmuk nyîlt vândorlâsuk sorân az
âzsiai steppéken és hegyoldalakon a tulipânnal talâlkozni,
azt megismerni és a leletek tanûsâga szerint azt vândorlâsuk
sorân ôsi hagyomâny-kincsként magukkal hozni. Hogy a
tulipânnak a szkita kulturkôrben kultikus szerepe volt, azt
a paziriki, tulvilâgi jelenetet âbrâzolô, istennô kezében tar-
tott tulipânos életfa tisztân mutatja. Igy a magyar ôstôrté-
net szâmâra a tulipân dîszîtô elembôl és a vadtulipân nôvény-
fôldrajzâbôl levonhatô irâny ugyanûgy Kôzép- és Belsô-Âzsia
felé mutât, mint az embertan, a népkôltészet, a népdal és
minden tôrténeti forrâs maga is.

III. A MAGYAR DÎSZÎTÔMÛVÉSZET ALAP-
ELEMEINEK ûtja a FÔLDRAJZITÉRBEN

A Kâspi-tô és az Altaj-hegység kôzti nagy terûletet lakô
kazakh nép (amely kûlônbôzik a Fekete-tenger északi part-
ja mentén lakô kozâkoktôl) râtétes szônyegein és mâs nép-
mûvészeti munkâin gyakran talâlhatôk a jellegzetes csavart
hegyû levél-dîszek, a palmettâk meg ennek indavégi vâlto-
zatai. Ez mâr dzsungâriai utamon 1983-ban feltûnt, ami-
kor az ujgurok kôzôtt, a Tien Shan hegység legelôin noma-
dizâlô kazakhok sâtrainak belsejét lâttam és fényképeztem.
A kazakh palmettâkrôl néha magyarorszâgi kôzlemények-
ben is hîrt adtak.

Hogy azonban a Dzsungâriât, illetve Kelet-Turkesztânt
lakô ujgurok mûvészetében is igen gyakori a palmetta, az
mâr kevéssé ismert, nyilvân az anyag hozzâférhetetlensége
miatt.



Magyar vonatkozâsban a teljes Ârpâd-kort felôlelô 400
év mûvészetének igen jellemzô motîvuma a palmetta.

Hogy azonban Kôzép- és Belsô-Azsia mûvészeti és nép-
mûvészeti motîvumai milyen tômkelegének van megfelelôje
a magyar nép diszîtômûvészetében, csak azutân vâlt nyilvân-
valôvâ, hogy khorezmi népmûvészeti és mûvészeti anyag
birtokâba jutottam a legutolsô, sorrendben a 4. kôzép-âzsiai
utam sorân 1985-ben.

Miutân a khorezmi fafaragâs motîvumainak és a magyar
tarsolylemez-fémmûvészet motîvumainak szâmos pârhuzama
feltûnt, mâr a korai vizsgâlôdâsoknâl meglepônek talâltam,
hogy a magyar kora Arpâd-kori, valamint etelkôzi és doni-
meotiszi fémmûvészetûnk megfelelései gazdagabbnak mutat-
koztak a kôzép-âzsiai Khorezmiâval, mint az eddig szâmon-
tartott perzsa mûvészettel. Gazdag anyagot talâltam Gatchu-
naev (1981) és Mankovskaya (1982) kônyvében, melyeket
Khorezmbôl hoztam.

Ebben a fâzisban tehât segîtséget remélvén megmutat-
tam gyûjtôtt anyagomat Kerkay Emesének (Kerkay Lâszlô-
nénak), aki Passaic-ben (New Jersey-ben) az American-Hun-
garian Muséum, korâbbi nevén a Hungarian Folk Muséum
néprajzi kurâtora. A népmûvészeti kiâllîtâsok kôzûl ô elsô-
sorban a népi hîmzéseket és a hlmestojâs kiâllitâsokat âllltja
ôssze, a néprajz e két âgâban elôadâsokat tart és mûhely-
oktatâst végez.

A khorezmi mûvészeti anyag megtekintésekor garmadâval
ismerte fel a khorezmi motîvumok és az élô magyar népmû-
vészet motîvumainak azonossâgât. Ezutân szisztematikus vizs-
gâlatot kezdtûnk a magyar néprajzi anyag és a Kelet-Eurô-
pâtôl a Nagy Falig hûzôdô eurâzsiai népek dîszîtômûvésze-
tének motîvumai kôzôtt. Vizsgâlatainkat teljessé tettûk azzal,
hogy a finn-vogul népek jôl publikâlt anyagât és a perzsa,
valamint a szkîta és tôrôk anyagot is megvizsgâltuk (15. kép).
A dél-kaukâzusi pârhuzamok jelenleg feldolgozâs alatt âllnak.

A motîvumok kezdeti ôsszehasonlîtâsânak oroszlânré-
szét Kerkay Emese végezte el, amelyeket aztân Érdy Miklôs
rendszerezett, aki e tanulmânyt is îrta.

Célunk az volt, hogy a dîszîtômûvészet legalapvetôbb
motîvumait hasonlîtsuk ôssze. 23 alapmotîvum pârhuzamait
talâltuk meg, amelyek négy nagy csoportba rendezôdtek (16.
kép). E négy nôvényi motîvum-csoport a rôzsa, a tulipân.
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a levél és palmetta, végiil a csigavonal és inda csoportja.
Nem hasonlô vagy hasonlô tîpusû motîvumokat kerestûnk,
hanem a tâblâzatokba majdnem hogy azonos alapmotîvu-
mokat vettûnk be, amelyek azonossâgâhoz — ûgy véltûk —
nem férhet kétség.

Ebben a tanulmânyban eltekintettiink a komplex-motî-
vumok ôsszevetésétôl, és csak egyszerû alapmotivumokra
szoritkoztunk. îgy most nem vizsgâljuk az âllat- és madâr-
motîvumokat, tehât szarvast, oroszlânt, turult vagy sast.
Nem elemeztùk egy Sassanida ezûst csészén és két nagyszent-
miklôsi arany korsôn lâthatô, Emese és a turul nâszâra vagy
mas, az ôkori-keleti hiedelemvilâg jeleneteire emlékeztetô
képeket; sem pedig az épitészet és ruhâzkodâs pârhuzamait.

Csupân a dîszîtômûvészeti âbrâzolâsok épîtôelemeire, a
levélre, indâra, virâgra szoritkoztunk. Ennek ellenére Kho-
rezmben jelképrendszeres motivum is feltûnt, tôbb helyûtt
a palotâk falân a magyar népmûvészetben is ismert "szîves-
tulipân(t)" ôsszetett jelét lâttuk, sot szldta szîv-tulipân egyuttest
is talâltunk (19. kép). Ezeket azonban, mint ôsszetett motî
vumokat, nem kîvântuk jelen vizsgâlatainkba belevonni és
a mester-tâblâzatban egyszerûen csak cifra tulipânként nevez-
tûk meg.

Itt kîvânom megemlîteni azt is, hogy Kerkay Emese a
tulipân-sorozatba is illô tôbb motîvumra felhivta figyelme-
met és volt szîves a tulajdonâban levô szâmos ritka kôzle-
ményt rendelkezésemre bocsâtani, valamint az anyagot ât-
beszélni.

A kôzép- és belsô-âzsiai tôrôk népek mellett, amelyek
kôzôtt személyesen jârtam és gyûjtôttem, ôsszehasonlitâsként
feltûntettûk a Kr. elôtti Akhaimenida-kor mûvészetét és a
Kr. u. 3-7. szâzadi Sassanida-kor mûvészetét. Ez utôbbit
fontosnak tartottuk, mert a mûvészettôrténet ûgy tartja szâ-
mon, hogy honfoglalâs-kori fémmûvészetûnk "Sassanida ih-
letésû".

A finnugor népek népmûvészetét széles kôrûen ismertetô
kitûnô anyag âllt rendeikezésûnkre Râcz-Valonen (1978)
kônyvében, mâsrészt Lukina (1979) munkâjâban, amely
gazdagon ismerteti a hantik (osztjâkok) dîszîtômûvészetét.

Osszehasonlitâsunk ezenkîvul felôleli az avar, szldta, irâni
és a hôdoltsâg-kori tôrôk mûvészet megfeleléseit.

A rendelkezésre allô anyagot egy mester-tâblâzatba ren-



deztem (17. kép), amelyen fûggôlegesen a 23 alapmotîvum
van feltûntetve. Vizszintesen az ôsszehasonlîtott népek lât-
hatôk nagyrészt fôldrajzi elhelyezkedésûk szerint. Ahol a
magyaréval azonos motîvum van, ott a kocka be van vonal-
kâzva, ugyanakkor benne rôvidîtéssel feltûntetve, hogy honnan
valô a fénykép vagy hogy az irodalomban a kép bol talâlhatô
meg. A jelen kôzlemény alakja és oldalszâma nem alkalmas
arra, hogy a rôvidîtéseket magyarâzzuk és a vonatkozô iro-
dalmat felsoroljuk. Itt elegendônek véljûk azt érzékeltetni,
hogy egy-egy nép vagy népcsoport fûggôleges oszlopâban
annal nagyobb fokû az egyezés a magyar diîszîtômûvészet-
tel, minél tôbb a bevonalkâzott kocka a lehetséges 23-bôl.
A tâhlâzatban a legalsô sorban feltûntetett szâmok jelzik,
hogy a 23-bôl hâny motîvum egyezik a magyarral jelezve a
kapcsolat fokât.

Feltehetô, hogy tovâbbi kutatâs mâs motivumokat is
alkalmasi.ak talâlhat az ôsszehasonlîtâsra, valamint a vizs-
gâlt népeknek ebbe a tâblâzatba illô tovâbbi motivumai is
talâlhatôk, pl. a kazakh-kirgiz oszlopban is vârhatô ez.

A tâblâzatbôl lâtjuk, hogy a legnagyobb megfelelést a
khorezmi mûvészettel talâltuk, 17-et a 23-b6l: nem hiâba,
ez volt az az anyag, amelynek segltségével az egész ôsszefûg-
gést felismertûk.

Meglepetés, hogy a mâsodik legnagyobb megfelelés az
idôben 2500 éwel alattunk fekvô szkita mûvészetben talâl
hatô, 16 a 23-bôl. Ez persze azt is jelzi, hogy a magyarsâg
a szkita kultûrkôr tagja volt, mint ahogy a tôbbi vizsgâlt tôrôk
fajû âzsiai nép is, amely ma a korâbbi âzsiai szkita terûlete-
ket lakja. Minthogy a vizsgâlt népek kôzûl a szkîtâk kultûrâ-
jâbôl valôk a legrégebbi, 2700 éves leletek, ebbôl nem von-
hatunk le mâs kôvetkeztetést, mint azt, hogy a motîvumok
elsôdleges forrâsa a szkita mûvészet. Ez termékenyitette meg
nemcsak a magyar, hanem a tûrk népek és a Kr. utâni Sas-
sanida-kor mûvészetét is. A szkitânâl csak néhâny szâz éwel
késôbbi Akhaimenida-mûvészet még nem mutât jelentôs
egyezést.

A tûrk nyelv kôzeli dialektusait beszélô ûzbég és ujgur
erôteljes egyezéssel jelentkezik a mester-tâblâzatban. Itt kell
megjegyeznûnk az ujgurhan a palmettâk gyakori elôfordu-
lâsât.

A kazakh és kirgiz mûvészeti anyagbôl csak kevés âllt
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rendelkezésûnkre a kiértékeléshez, de a kazakh mûvészet-
ben a palmettâk igen nagy gyakorisâggal fordulnak elô.

Az avar mûvészet szintén erôteljes egyezései jelzik a ro-
kon kultûrât.

Irânban, mint emlîtettiik, a Kr. elôtti korszakbôl szegé-
nyes az egyezés, a Kr. u. 3-7. szâzadi Sai^azizrfa-korbôl azon-
ban erôs. A tâblâzat eredményei tehât hîven tûkrôzik a ma
gyar mûvészettôrténet azon észrevételét, hogy kôzeli a kap-
csolat a magyar és a Sassanida-mûvészet kôzôtt. Ezt az ész-
revételt azonban gyengîti az a megfigyelés, hogy az irâni mû-
vészetben az egyezést mutatô motîvumokat nem hasznâljâk
gyakran. Igy ellentét talâlhatô a khorezmivel, aboi az egyezô
motivumok nagy szâmban lâthatôk a dîszîtett târgyakon. S
az is észrevehetô, hogy bar komplex-képeken, mint pl. azon,
amely a turul nâszât âbrâzolja Emesével vagy mâs megvilâgî-
tâsban, az embert az égbe ragadô sasnak meglepô hasonla-
ta van mondâink képeivel vagy a nagyszentmiklôsi kincs 2.
és 7. korsôjânak âbrâzolâsaival, azt talâltuk, hogy e komplex-
képek alapelemei, épitôkôvei csak szegényes egyezést mutat-
nak. Az ôirâni mûvészetben a kevés Akhaimenida egyezés
azt is jelzi, hogy a Sassanida-mûvészet nem ennek a folyta-
tôja és nem olyan primér forrâs, amelyben a honfoglalâs-kori
magyar mûvészet egyedûli "ihletôjét" kell keresnûnk, ha-
nem az maga is a szkîta kultûrkôrbôl elindult steppei dîszîtô
elemek âtvevôje volt.

A hôdoltsâg kori tôrôk mûvészetben (Fehér, 1975) is sok
az azonos dîszîtô elem. De kérdeznûnk kell, miért ne lenne?
Hisz nem ugyanûgy Kôzép-Âzsiâbôl jôttek az oguz tôrzsszô-
vetségbôl, mint a magyarsâg onogur ôsszetevôi? (Thury, 1896).
Es Bartôk nem azt âllapîtotta meg, hogy a tôrôk népdal és
a magyar népdal 43%-os egyezése csak ûgy lehetséges, hogy
e két nép ôsei egymâs szomszédsâgâban éltek legkevesebb
1500 éwel ezelôtt (Bartôk, 1943).? Hogy ez a terûlet Kôzép-
Azsia-e vagy hogy a magyarsâg eredetének szâlai messzebb,
Belsô-Âzsiâba nyûlnak-e, az a kutatâsok tovâbbi finomîtâsât
igényli.

Az eddig vizsgâlt ôsszefûggésekhez még néhâny észrevé-
tel kîvânkozik. A végtelen hâlô-motîvum sorâban az ûzbég
oszlopban jelzett motîvum valôjâban az ûzbéget megelôzô
szogd mûvészet alkotâsa a Kr. utâni 7. szâzadbôl, a Szamar-
kandtôl keletebbre fekvô Pendzsikent nevû vârosukbôl. A



9-10. szâzadi magyar végtelen hâlô-motîvum îgy megtalâl-
hatô fân a 10. szâzadi khorezmiben, falon a 7. szâzadi szogd-
ban és egyformân fémen a 6-8. szâzadi avarban, a Kr. e. 7.
szâzadi szkîtâban és a 16. szâzadi tôrôkben is.

Bâr a komplex-motîvumokat nem volt célunk vizsgâlni,
mindamellett râ szeretnénk mutatni olyan motivumok meg-
létére amelyeket két egyszerû motîvum egyûttesealkot.

Az egyik a tuHpân és a palmetta egyûttese, ezt mi "pal-
mettds tulipân''-^^^ nevezzûk. Palmetta formâlja a tulipân
szirmait A klvûl ezt megtalâljuk a khorezmiben
egy faragott faoszlopo" (18. kép) azonos formâban két szâr-
bôl fakadva miP*^ ahogy az a tiszaeszlâr-bashalmi karpere-
cen van (7 kép)- Palznettâs tulipân van még râtétes szônye-
gen a kazakhban és bôrrâtéten az altaji szldtâban. A magyar-
ban a 10 szâzadi karperec mellett megvan ail. szâzadi
koronâzâsi palâst^" és a 11 szâzadi român-kori templomaink
pârkânyszegélyeiP' ^ kofaragô mûvé-
szetben Az karperec palmettas tuhpanja az
. j , ' , • j.'rtként "levélcsokorrâ egyszerûsddôtt êletfa"-
irodalomban idoi' , , ,
, - ^ . idlve, ameiy nem a iegtalalobb einevezes
kent van megjei

IS.këp. Khorezmi palmettàs-tulipàn faoszlopon
jChiva kornyëke. Atanaja-tura épulctcsopoi^t

A mâsik kettôs motivumot a tulipân és a sziv egyûttese
adja. Ennek szerelmi jelképként értelmezett jelentésérôl
Hoppdl (1983) irt. Mi arra kivânunk râmutatni, hogy e ket-



tôs motîvumot a magyar anyagon kivûl (19a. kép) megtalâl-
tnk a mâsfélszâz éves khorezmi palotâk csempéin (19b. kép)
egy 6. szâzadi késô hun ezûst szijvégen (11. kép) (Dnyeper-
menti lelet Martivokârôl) és a Kr. e. 5. szâzadi paziriki râ-
tétes faliszônyegen (19c. és d. kép).

M

wmm

19/a,b,c^c( kép.
szives-tulipânok

a) magyar
szûrhfmzés,
KCskunfélegyhcizci

b) Khorezmi csempedîsz.KhiVa
Kunya Ark, MyAri mecset, \<3. n.

c) és d) Altaji szkita {aliszônveg, Pazirik L. sjV
C. d K-e.J.sz.

vy js'

Ha e kettôs motivumokat elôfordulâsuk szerint ôsszegez
zûk, akkor a kôvetkezô sorozatot kapjuk:

palmettâs tulipân magyar khorezmi kazakh szkîta
szâzad: 10 és 9 18/19 19/20 Kr.e.5

szives tulipân
szâzad:

magyar khorezmi hun
19 19 6

szklta

Kr.e.5



Az ilyen, sokszor jelentést hordozô ôsszekapcsolt alapele-
mek megléte tovâbbi nyomatékot ad a felismert eurâzsiai
kapcsolatok helyességének.

A nem vârt probléma ezek szerint csak a mester-tâblâzat
kôzepén talâlhatô. Az eurôpai finn népeknek ugyanis (finn,
balti finn, permi finn) a lappot hozzâadva, még csak vannak
megfelelései, ôsszesen ôt motîvum. A legkevesebb az eddig
târgyalt népek kôzott. Ezek is a rôzsa csoportjâban vannak
(négy) csupân a cseremiszeknél elôfordulô csigavonal mel-
lett. Van egy kétséges hatodik, egy tulipân egy észt pârtân
{Rdcz-Valonen 1978:119). Ez az egyetlen darab azonban a
finnugor népek ismertetett népmûvészetében, amelyen ez
talâlhatô volt. A tulipânt azonban szekfûk fogjâk kôzre, s
a szekfûk jelenléte mindennél jobban jelzi, hogy ez kései tôrôk
âtvétel, nem pedig a sajât kultûrâjukbôl fakadô dîszîtôelem.

Az igazi, mondhatni zavarba ejtô probléma az obi ugorok,
a vogulok és osztjâkok oszlopâban van. Annak ellenére, hogy
Ràcz-Valonen (1978) kônyve mellett tanulmânyozhattuk
Lukina (1979) gazdag és kitûnô kônyvét az osztjâk népmû-
vészetrôl, egyetlen diszîtômûvészeti megegyezést sem talâl-
tunk a nyelvészeti érvelés alapjân legkôzelebbinek vélt nyel-
vi és etnikai rokonainkkal, akikkel a feltevések szerint azonos
ôsnépet alkottunk.

Ide klvânkozik egy igen talâlô tôrvényszerûség, amelyet
az ismert szovjet kutatô, V. N. Csemyecov fogalmazott meg,
s amelynek magyar fordîtâsa âllt rendelkezésûnkre. Itt nem
egy kutatô meglâtâsâra vagy tekintélyére klvânunk tâmasz-
kodni, de Csemyecov a logika âltal amûgy is diktâlt ôssze-
fûggést jôl ôntôtte formâba. Idézve a megâllapîtâst: "Azzal
viszont âltalâban mindenki egyetért, hogy minden jelentô-
sebb régészeti mûveltségcsoport kialakulâsa, fejlôdése és
fôldrajzi elterjedése hosszû idôt vett igénybe és meghatâro-
zott terûleten ment végbe. Kôvetkezésképpen tôrvényszerû,
hogy a hosszan tartô egyuttélés hatâsâra a vizsgâlt népesség
anyagi kultûrâjâra fényt veto régészeti leletekben, mégpe-
dig ezeknek fôleg a gazdâlkodâsi môdtôl fûggetlen, hagyo-
mânyos ôsszetevôiben — példâul dîszîtômûvészetében —
kôzôs vonâsok alakuljanak ki. Ezek voltaképpen az adott
kôzôsségnek a tôbbitôl elkûlônltô sajâtossâgait, vagyis etnikai
jellemzôit adjâk" (Csemyecov, 1968:114, kôzôlte Veres,
1975:189).



Ezt a szélesen elfogadott tôrvényszerûséget is szem elôti
tartva a mester-tâblâzat ôsszegezésébôl az lâtszik, hogy a
magyar dîszîtômûvészet a kôzép- és belsô-âzsiai tûrk népeké-
vel mutât erôs egyezést, kûlônôs tekintettel Khorezmre, igen
erôsen kôtôdve a szkîtâk âltal elindîtott és képviselt mûvé-
szeti irânyhoz. A dîszîtômûvészet a szteppe népeinek lovas
kultûrâjâban nem csupân a gyônyôrkôdtetést célozza, ha-
nem szigorû, a hagyomânyokban és a hiedelemvilâgban
gyôkerezô tôrvényekkel rendelkezik, és mondanivalôja, ki-
fejezni valôja van.

Ezért olyan drâmai az ôsszefûggés és megegyezés hiânya
az obi-ugor vogul-osztjâkokkal. Az egyuttélés, a kôzôs kultûra
és ôsi kultusz nyoma sincs meg kôztûk és kôztûnk a hagyo-
mânyban gyôkerezô dîszîtômûvészet szerint. Arra most csak
mellesleg emlékeztetûnk, hogy az embertan szintén semmi
kapcsolatot sem talâl az obi-ugorokkal, de a finn népekkel
sem, a népdalôsszehasonlîtâs Bartok és Du Yaxiong nyomân
szintén tagadja a kapcsolatot, mas tôrténeti târstudomânyok-
kal egyetemben.

Tehât îgy a dîszîtômûvészet ôstôrténeti târstudomânyként
valô hasznâlhatôsâgât mutattuk be, amely egyetértésben van
a tôbbi târstudomânnyal, Kôzép- és Belsô-Âzsia felé mutât,
és ellentétben âll a nyelvészeti feltételezések alapjân felvâ-
zolt elképzelésekkel a magyarsâg eredetét és korai tôrténe-
tét illetôen. Arra a kérdésre, hogy hasznâlhatô-e a néprajz
dîszîtômûvészeti âga az ôstôrténetben târstudomânyként, a
vâlasz: igen, kivéve, ha finnugor ôstôrténetet szeretne vala-
ki belôle kiolvasni (v.ô. Kôsa 1986).
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