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ELÔSZÔ HELYETT
halAlsikoly erdelybol
ISTENHEZ, EMBERHEZ
Szîvszakasztô vészkiâltâs sikolt a viharos ég felé Erdély és

a "Részek" ôsi magyar fôldjérôl. Egy ârtatlanul halâlra itélt
nép elcsuklô hangja szôl az emberiség leikiismeretéhez és
igazsâgérzetéhez.

Kînokban vonaglik a vilâg Palesztinâtôl Észak-îrorszâgig,
a balti âllamoktôl Ôrményorszâgig, Dél-Afrikâtôl Afgânfôldig, Tibettôl Etiôpiâig, kùlônôsen a Felvidéken, Kârpât-

aljân, Murakôzben, a Bânsâgban. De sehol a fôld kerekségén
nem kônnyesebb a gyôtrelem, mint Erdélyorszâgban: a Kô-

rôs-vidéktôl az Oit folyôig, a Tisza forrâsâtôl a Temesig.
Nem a szôlâsszabadsâg a lângolô kérdés ma, hanem harmadfél milliôs szînmagyar élete és halâla, fennmaradâsa
vagy kimûlâsa.

Egy balkâni barbâr csendôrhatalom véres keze vértanû-

sorsba kényszeritette az erdélyi magyar népet. Az erdélyi
magyarsâg azonban nem akar vértanûként meghalni, élni
akar!

1945-ben mâsodszor is Idnpadra hûztâk Erdélyt. Az utolsô két évtizeden ât pedig keresztjéhez szegezték. Vérzô sebeinek nincs mâr szâma. Elkoboztâk anyafôidjét, rabszolga
munkâra hajtjâk a hajdani fôldmûvest, célzatosan éheztetik
a falvak népét. Munkâsainkat ô-kirâlysâgi ûzemekbe viszik
dolgozni. Sajtônkat a roman kommunizmus magyar szôcsôvévé nyomoritottâk. Szemenszedett "népképviselet" ûtjân
pecsétnyomô testûlettel uraskodnak fôlôttûnk. Ezredéves
fôldrajzi neveinket eltôrôlték a térképrôl. Vârosainkat idegen csôcselékhaddal ârasztottâk el, templomainkat kiûrîtették, a Szentirâst szâmûzték, az imakônyvet kiûtôtték Szent
Istvân népe kezébôl. A papnevelést bilincsbe verték, a ma-

gyar nyelvet kitiltottâk a kôzigazgatâsbôl, iskolâinkat beszûntették, diâkjainkat janicsâr môdra ôt évi rabsâgba hurcoljâk. A magyar nevet kôzgûny târgyâvâ tették. Dicsô mûltunkat elhazudjâk. Erdély fénykorât sajâtjuknak hamisîtjâk.
Honfoglalâskori falvaink szâzait — templomaikkal és temetôikkel egyiitt — foidgyalû alâ îtélték. Aboi egykor termelô
falvak virâgoztak, pusztulâs szele sùvôlt a parlaggâ hanyagolt mezôk fôlôtt. A halâl ârnyéka végigsuhant a Kârpâtok
keleti kanyarjâban!

Aboi tizenegy évszâzadon ât âllamszervezô és honvédô
volt a magyar, aboi karddal és ekével kûzdôtt szebb, szabad
jôvôért mâr akkor, amikor mai szomszédaink még sehol sem
jelentek meg a tôrténelem lâthatârân, ott ma iildôzôtt fôldônfutô, leszegényitett bujdosô a magyar!

Gonosztevôk mâr sok szégyenfoittal szennyezték be a
vilâgtôrténelem pergamentjét. Ezt tette a tûzzel-vassal puszritô Dzsingisz kân, Kûprili nagyvezir, a hibâzô Habsburgônkényurak sok magyarirtô zsoldosa, a bôrtônnel és bitô-

fâval kegyetlenkedô Karaffa, és a nemzeteket pusztîtô Sztâlin. Valamennyi irgalmatlan, istentelen, embertelen barbar volt, de azt irtotta, akit idegennek, ellenségének tekintett. Ezzel szemben az eszeveszett

balkdni csendôrhatalom

sajât védtelen dllampolgdrait pusztitja, sajdt alattvalôinak
falvait rombolja, sajdt dllamgazdasdgdt semmisûi meg egy
csôdbe jutott vildgszemlélet nevében, sajdt népét lokte siralmas nyomorba, sajdt adôfizetôit tekinti ellenségnek.

Az ôtezer éves vilâgtôrténelem nem jegyzett fel ehhez
hasonlô barbârsâgot és esztelen pusztîtâst. A rômai rabszolgânak tôbb személybiztonsâga, emberi joga és reménye volt,
mint ma a român âllampolgârnak kétezer évvel késôbb.

Ami ma Româniâban tôrténik, az az emberiség szégyene, a téboly iskolapéldâja, az âllamhatalom zûllésének tetô-

foka, a gyûlôlet Everest-csûcsa, az emberi gonoszsâg és âllamvezetôi képtelenség tanûsâga, a tajtékzô dûh pillanatnyi
diadala. A hatalom birtokosai puskatus és testi-lelki kinzâs
rémuralmâval "kormânyozzâk" ôsszefércelt orszâgukat, amelyet darabonként lopkodtak ôssze magyaroktôl, lengyelektôl, bolgâroktôl és âtmenetileg az oroszoktôl is 1912 és 1918
kôzôtt.

Vérengzésûkkel naponta ismételten bizonyîtjâk a vilâg
kozvéleményének itélôszéke elôtt, hogy a Kârpâtok hegygerince tagadhatatlan hatârvonal a nyugati ember és a balkdm
martalôc élettere kôzôtt. Csôdben fetrengô âllamszervezet,

politikai szôrnyszûlôtt nem uralkodhatik tovâbb, nem gyôzedelmeskedhetik az emberi jogok, a tôrténelmi igazsâg vadon dûhongô eltiprâsâval. A felszâmolâs ideje rohamosan
kôzeledik!

A tôrténelem legpokolibb gonosztevôivel sikeresen vetekedô Ceausescu 'Conducator" (Fûhrer) erdélyi gaztettei révén Sztâlin és a kambodzsai Pot Fol utân a harmadik disz-

helyet ôrôkre biztosîtotta magânak. Amikor a kôzeledô szâmonkérés jelei feltûntek a szînen, a roman diktâtor azt ûvôlti a Nyugat felé, hogy a magyar nép ûldôzése, sanyargatâsa,
a falvak lerombolâsa, a nép erôszakos eihurcolâsa, nyelvùk
és vallâsuk irgalmatlan elnyomâsa, a szôlâsszabadsâg és a
helyi dnkormânyzat eltiprâsa kizârôlag "belsô âllamûgy", a
roman âllam alkun felûli elôjoga.

Ez a takarô nem nyûlik messzire. Az âlarc lehullt és a
roman csinytevés meztelenùl âll az erkôlcsi vilâg elôtt. A
nemzetgyilkossâg — bârmelyik hatalom gyakorolja is — tôbbé nem "belùgy", hanem a vilâg nemzetkôzôsségének ûgye,
az emberiség gyâmsâga alâ tartozik, és jogos megoldâst kôvetel a népek ônrendelkezési jogân.
Bukarest barbâr balkâni môdszere azt az ellenhatâst vâl-

totta ki a nagyhatalmakbôl, hogy Erdély mâr nem kizârô
lag magyar ûgy, nem egyedûl magyar fâjdalom, nem csupân magyar gyâsz.

Erdélyiek, magyarok, testvérek — Csik megyétôl Biharig,
Besztercétôl Temesvdrig — halljdtok-e otthon, amikor kandallôtok mellett kùporogtok, hogy a "Nem, nem, soha!" ma
angolul harsog szerte a vildgon, németûl és franctdul, olaszul,
spanyolul, tôrôkûl és japdnul szôl egyre figyelmesebb fûlekbe, egyre tisztdbb lelkiismeretek mélyére? Az erdélyi kérdés
rendezése nemcsak magyar sikoly, hanem nemzetkôzi kôvetelés. A jogrendszeren alapulô emberi tdrsadalom felhdboroddsa, a haladô nagy nemzetek egyhangû tiltakozdsa nem tûri
a Ceausescu-féle nemzetgyilkossdgot!

Erdély sorsa vilâgiigy. A jôvô arcképe olyan lesz, amilyennek Erdély rendezésével idomitjâk.
A korszak mâr vemhes a vâltozâssal, bâr a szûlés nem

lesz kônnyû. De a vâltozâs jôn, mert jônnie kell: a jog és igazsâg ûgye nem halogathatô tôbbé sokdig. Ârtatlan hadifoglyaink kényszermunka-tâborokban elsorvadt tetemci, Jilava
dohos bôrtônpincéiben senyvedô erdélyi magyar értelmiségiek, vezetôk, mûvészek, papok, tanîtôk elfojtott kescrgése
nem volt hiâba, nem marad eredménytelenùl.
Csak az a kérdés, hogy amikor a vâltozâs bekôvetkezik,.
mennyi magyar népséget talâl szent szûlôfôldunk felszîne
fôlôtt, és nem a karddal szerzett, vérrel védelmezett, verejtékkel munkâlt gôrôngyôk alatt.

Kônyôrôgve kérjûk a felséges teremtô Istentôl, hogy ami
kor a szabadsâg harangja megkondul, minél tôbb magyar
és székely hallhassa ezt a vârva vârt magasztos hangot!
E. M.

A KETTÔS KONGRESSZUS
ESEMÉNYEI

Rôvîd àttekintés
a

A XXVIII. Magyar Talâlkozô és vele pârhuzamosan
Szabadvilâgi Magyarok V. Vilâgkon^esszusa 1988.

november 25 és 27 kôzôtt folyt le az ohiôi Cleveland
vârosâban, a Bond Court nagyszâllô (777 St. Clair Avenue)

hatodik szintjén. A mâs vilâgrészekbôl, tâvolabbi orszâgokbôl, âllamokbôl és vârosokbôl érkezôk mâr november 24-én,

az amerikai hâlaadâs ûnnepén egyutt vacsorâztak, majd
a Savoy-teremben mûsoros estre gyûltek ôssze, amelyen
helybeliek is megjelentek. Az est mûsorânak vezetôje Fazakas
Ferenc (Mount View, CA), kôzremûkôdôje pedig dr. Domjdn
Ferencné (St. Louis, MO) zongoramûvész,- Marton Ldszlô
(Slinger, WI) énekmûvész, Neszlényi Judit (Pasadena, CA)
zeneszerzô zongoramûvész, valamint Tdrczy Kovdcs Erzsébet énekmûvész (San Mateo, CA) volt.

A titkdrsâg: dr. Nddas Rôzsa és Szabolcs Ldszlôné. (Somogyi Lél)

A XXVIII. Magyar Talâlkozôn 25-én, pénteken 10 ôrakor az Amenkat Magyarok Orszdgos Szôvetségéne\i tisztûjitô kôzgyûlése kezdôdôtt, amely délutân is folytatôdott.

2-kor volt a Szabad Magyar Ûjsdgirôk Szôvetségér\e]f. jubileumi tisztûjitô kôzgyûlése, amelyet 3 ôrakor ''Magyar szellem, magyar ôrôkség" cîmmel kerekasztal-konferencia
kôvetett. 4 ôrakor Nagy Tibor és Nagy Zsôka (Sierra Madré,
CA) "Kassâtôl Pozsonyig" cîmû filmbemutatôjâra kerûlt
sor. Ezutân Duray Miklôs (Pozsony, Csehszlovâkia) elôadâsa hangzott el. 6 ôrakor kônyv-, képzô- és iparmûvészeti, valamint bélyegkiâllîtâs nyîlt meg, amely mind a hârom nap megtekinthetô maradt. Este 7 ôrakor nagyszabâsû
irodalmi és mûvészest kezdôdôtt.

26-dn, szombaton de. 9 ôrai kezdettel egész napon ât

folyô pârhuzamos ûlést tartott az Ârpâd Akadémia orientalisztikai, orvos- és mérnôktudomânyi osztâlya (az utôbbi
a Magyar Mérnôkôk és Epûészek Vildgszôvetségéve\ egyiittesen). Délutân 2 ôrakor a Clevelandi Magyar Tôrténelmi
Tdrsulat, V^S-kor az Egyesûlt Magyar Alap, 3 ôrakor a Szent
Ldszlô Tdrsasdg és Rend ûlése kezdôdôtt. 7 ôrakor diszvacsora volt s utâna hangulatos Magyar Bdl kôvetkezett.

27-én, vasdmap 9 ôrakor szentmisét mutattak

be és

protestâns istentiszteletet tartottak, majd az Arpdd Akadémia
XXIII.

évi

rendes

kôzgyûlésére

kerûlt

sor.

Este

a

két

Kongresszm Clevelandben maradô tagjai egyûtt vacsorâztak,
majd bûcsûestén vettek részt.

A Szabadvildgi Magyarok V. Vildgkongresszusa 24-én,
csûtôrtôkôn délutân 4 ôrakor a vilâgrészek vezetôinek megbeszélésével vette kezdetét. 25-én, pénteken délelôtt kerûlt

sor az ûnnepélyes megnyitâsra, majd kûlônbôzô, âltalânos
jellegû âllâsfoglalâsokra, végûl az egyes bizottsâgok megalakitâsâra. Délutân 2 ôrakor a bizottsâgok ûléseztek. 26-dn,

szombaton reggel 9 ôrakor a Vildgkongresszus teljes ûlése
folytatôdott,
I-kor târsas ebéd volt, amelyet Duray Miklôs
elôadâsa

kôvetett.

27-én,

vasdrnap

a

Vilâgkongresszus

tagjai a XXVIII. Magyar Taldlkozô eseményein vettek részt.
Az ûnnepélyes zârôûlés megtartâsâra és a zârônyilatkozat
kihirdetésére 4 ôrakor kerûlt sor.
*

Kiàllitàsok
A Kongresszusok sikerét nagy mértékben fokoztâk a
kidllûâsok, amelyek anyagânak elrendezése Kûr Csaba
szobrâszmûvész, fôrendezô kivâlô tehetségét s râtermettségét dicséri.

A terem bal oldalânak kôzepén elhelyezett hatalmas
asztalokon a kônyvkidllîtds volt lâthatô. Dr. Nddas Gyula,
az Arpâd Kônyvkiadô Vâllalat szakértô tulajdonosa — ijj.
Nddas Gyula (Chicago, IL) és dr. Luddnyi Andrds (Ada, OH)
kôzremûkôdésével — rendezte. Az asztalokon az érdeklô-

dôk a szabad fôldôn kiadott legtôbb kônyvet megtalâltâk.

Kûr Csaba (Warren, OH) szobrâszmûvészfestményei elôtt. {Dr. Somogymé)

A képzô- és iparmûvészeti kidllûds anyaga igen magas
szînvonalûnak bizonyult. A mûértô kôzônség az absztrakt
mûvészeti alkotâsoktôl a realizmus remekmûveiig rendkîvûl vâltozatossâgban gyônyôrkôdhetett. A kiâllîtôk a
mûvészet fiatal rajongôibôl és az idôsebb nemzedékek mâr

kiforrott egyéniségeibôl kerûltek ki. Kôzûlûk néhâny nevet
is idézûnk. Buza Gyôrgy (Bay Village, OH) fényképfelvételeivel, Cseke Zsuzsanna (Budapest, Magyarorszâg) grafi-

kai munkâival és festményeivel, Imecs Ldszlô (Erdcly) tusrajzaival, Dôzsa Margzt és dr. Tapolyai Nlihdlyné kerâmiai
mûveivel, Orley-Borz Richard és Szakdllas Ldszlô ôtletes

szobrâszati alkotâsaival,(Worthin.çton, OH),
Hampel Zsuzsa, Oriold Gyôrgy (Los Angeles, CA) és Tallôs
Kitty festômûvészeti munkâival tûnt ki. A kiâllîtâs fôrendezôje, Kûr Csaba, az Arpâd Akadémia képzômûvészeti
osztâlyânak elnôke, nemcsak szobrâszati remckeivel, hanem festômûvészeti alkotâsaival is kitûnt. Szokatlan ûjîtâsként hatott a Clevelandi Magyar Mûzeum kûlôn bcmutatôja Fekete Ferenc két kitûnô festményével, amelyek kôzûl az egyiket éppen restaurâltâk, valamint a magyar Szent
Korona

valôban

mûvészi

mâsâval.

Az

utôbbi

dekoratîv

hatâsâval (forgô asztalon megvilâgîtva) ugyanûgy magâra
venta minden lâtogatô figyelmét, mint Oriold Gyôrgy vitéz
Nagybânyai Horthy Miklôsrôl alkotott portréja. A kiâllî
tâs tartama alatt csatlakozott a kiâllîtôkhoz a

fiatal festô-

nôvendékek csoportja, amelynek tagjai ad hoc improvizâlt
szénvâzlatokkal tették a kiâllîtâst vâltozatossâ.

F

Oriold Gyôrgy (Los Angeles, CA) festômûvész, a Horthy-kép alkotôja, Tdrczy Kovdcs
Erzsébet (San Maleo, CA) és Kûr Csaba ( Warren, OH) szobrdszmûvész,
a képzômûvészeti kidllitdsfôrendezôje. (Haraszthy)

A Clevelandi Magyar Miizeum kiallttasaiiak egy resze a dtszmagyarral és a
Szent Korona mxivészi màsdval. {Dr. Somogyinc')

A bélyegkidllûds — Kôrmôczy Zoltân vezetésével — a
clevelandi Amerikai-Magyar Bélyeggyûjtô Egyesûlet 1988.
évi XXIV. kiâllîtâsânak anyagâbôl mutatott be sokatmondô
részleteket.

A kiâllîtâsokat november 25-én 6 ôrakor dr. Nddas Jdnos,
a két Kongresszus elnôke nyitotta meg. Bevezetôt Kônnyû
Ldszlô (St. Louis, MO) mondott, aki a jelenlevô îrôk, kôltôk
és kiadôk bemutatâsa kôzben azok érdemeirôl is megemlékezett. Jelen volt: Abelovszky Eliz (Worthington, OH),
Buzdné Ormai Ildikô (Bay Village, OH), dr. Chdszdr Ede
(Indiana, PA), dr. Duray Miklôs (Pozsony, Csehszlovâkia),

dr. Érdy Miklôs (West New York, NJ), Fazakas Ferenc (Mt.
View, CA), dr. Fiedler Kdlmdn (Chicago, IL), vitéz Haraszthyné Kapossy Kati (Solon, OH), Kovdcsy Jôzsef (Seven Hills,
OH), Kônnyû Ldszlô (St. Louis, MO), dr. Lengyel Alfonz
(Philadelphia, PA), dr. Luddnyi Andrds (Ada, OH), dr.
Luddnyiné Nddas Julianna (Ada, OH), ft. dr. Miskolczy
Kdlmdn, Sch.P. (Derby, NY), ft. Mustos Istvdn, Sch.P.

(Trenton, NJ), dr. Nagy Gyôrgy (Toronto, Ont., Kanada),
dr. Nddas Gyula, dr. Nddas Jdnos, Németh Gyula (Yonkers,
NY), Panajothné Ldszlô Mdrta (Shaker Hts., OH), Pap

Gyula (New Brunswick, NJ), dr. Somogyi Fercnc, Somogyt

F. Lêl (Parma Hts., OH), dr. Szentrm'klôsy Éles Géza, dr.
Tapolyai Mihâly, T. Dombrddy Dora, Vi'gh Ildikô, Virdg
Anna (Toronto, Ont., Kanada), Vôrôsvdry Istvdn (Toronto,
Ont., Kanada).

Kûr Csaba (Warren, OH), mint a kiâllitâsok fôrendezôje,
kûlôn kôszôntôtte a megnyitô ûnnepségen megjclent kôzôn-

séget, majd rôviden méltatta a képzô- és

iparmûvészeti

kiâlUtâs anyagât is.

Filmbemutato
Mindkét Kongresszus részvevôi
rendkivul
nagy érdeklôdéssel nézték végig azt a szînes, eredeti filmbemutatôt,

amely a kongresszusi ûlések elsô napjân, november 25-én,
pénteken délutân 4 ôrakor volt. A bemutatôt nemcsak a két
Kongresszus tagjai nézték végig, hanem a vendcglâtô Cleveland vârosânak és kôrnyékének magyarsâga kôzûl is szâmo-

san megtekintették. A 16 mm-es filmet Nagy Tibor és felesége, Zsôka (Sierra Madré, CA), készîtette a magyar Felvidéken (a mai Szlovâkiâban) tett utazâsa sorân. A bemutatô "Kassdtôl Pozsonyïg" cîmmel azokat a kôzmûvelôdési
emiékeket és bizonyîtékokat vette vârosrôl vârosra sorra,
amelyek mind arrôl tanûskodnak, hogy a Felvidék ezer éven

ât magyar volt. II. Râkôczi Ferenc nagyfejedelem kassai
sîremlékétôl kezdôdôen a pozsonyi kirâly-koronâzâsok szînhelyéig minden vâr és rom errôl beszél.

Irodalmî és mûvészest
A XXVIII. Magyar Kongresszus irodalmi és mûvészest-

jét Stolmdr Ilona (Pittsburgh, PA) mûsorvezetô november

25-én, pénteken este 7 ôrakor nyitotta meg. A termet zsûfolâsig megtôltô hallgatôsâgot magyar szeretettel kôszôntôtte,

majd ft. Mustos Istvdn piaristât kérte fel, hogy a "Hymnus'
kôltôjérôl, Kôlcsey Ferencrôl mondjon ûnnepi megemléke-

Wi

Stolmdr Ilona (Pittsburgh,, PA), az irodalmi és mûvészest mûsorvezetôje. (Haraszthy)

Ft. Miistos Istvdn, Sch.P. (Trenton, NJ):

MEGNYITÔ SZAVAK
Megemlékezés Kôlcsey Ferencrôl, a Himnusz kôltôjérôl
A szerzô Kôlcsey Ferenc, a zenekôltô Erkel Ferenc, a
mû a magyar nemzeti himnusz. Szôvegét 1823-ban irta a

kôltô és 1844-ben zenésitette meg Erkel Ferenc. Az alkalom
a kegyeletes megemlékezésre: 150 éve balt meg az a Kôlcsey,
akinél a magyar sors ôntudatositâsa ùjra és ûjra irâsainak
ôrôk érvényt ad. Vagy abogy epigrammâiban maga Kôlcsey
fejezte ki legjobban: "Nemzeti fény a cél, bogy elérd, forrj
egybe, magyar népem". Vagy mâsutt, mint mondja, kûzdenie kell a magyarnak, kûzdenie és gyôznie a bazâért. Meszsze tekintsen! "A pâlya kicsiny, tûl rajta nagyobb vâr". Ezek a

szavak, ûgy érzem, ennek a nagyszerû Kongresszusnak szôlnak

éppen ûgy, mint szôlt a reformkor elején kûzdô magyarnak.
Kôltôrôl emlékezûnk,

mûvészt,

nevet ûnnepelûnk.

de

tôbbet ennél. Népûnk, nemzetûnk tisztâbb, ôntudatosabb
szeretetére nemesedûnk, ûgy érzem, mert nemzeti kôltôink
nemcsak mûvészek. Ok a nemzet ûjra és ûjra megszôlalô
lelkiismeretei. Ok az ûtmutatôk, amikor a polgâri politika

csak dôcôgve vagy sehogyan sem halad. Ôk azok, akik mernek âlmodni és mégis az éjjelek vigyâzô ôreiként riadôt kiâltanak. Ôk azok, akik nem imakônyvbôl, de szîvbôl imâdkoznak és szavakkal, sziwel egeket ostromolnak.
Kôlcsey Ferenc észak-tiszântûli reformâtus birtokos nemes csalâd korân ârvasâgra maradt gyermeke. Vézna, bete-

ges, félszeg. Gyermekkori himlô kôvetkeztében félszemére
lâtâsât is elvesztette. Ô az, aki akkor lépett az irodalomtôrténetbe, amikor mâr Goethe kikiâltotta a vilâgirodalom gondolatât. Igy irja Kôlcsey: Most az angol Rômâban, a rômai
Pârizsban, a francia Amerikâban, a magyar nép egy része
Észak-Amerika partjain és a tôbbi, ki tudja, bol lakik.
Mennyire vonatkozik ez rânk is! Most az ûjsâgszerkesztô
a vilâg ôt részének ir. Az angol és francia, roman irô a vilâg
ôt részét sôhajtoztatja és éppen ezért mindent magâénak
nevezhet. Az emberek szinte egyetlen nagy hâzban laknak.

Igen, amikor Kôlcsey kôltészete elindul, akkor Csokonait
kôveti. Aztân Kazinczy hatâsâra az eszméjében német klaszszicizmus, majd késôbb a szentimentalizmus keriti hatalmâba. Panasz és elvâgyôdâs adja egykori és akkori versei

hangjât. "Ô, sîrni, sirni, sîrni, mert nem sirt senki még" —
îrja Elfojtôdds cîmû kôlteményében. — "Az elsûllyedt boldogsâg utân sîrni, mikor nem sîrt senki még legfelsôbb pontjân a fâjdalomnak: félni is ki tud, ki tud?" De kôltôi nagy-

sâga nem âll itt meg. Ô nem keseredett el, mint a német
szentimentalizmus nem egy kôltôje, vagy a korabeli franciâk.

Ô ûgy érzi, hogy ebbôl az elvont vilâgfâjdalombôl a valôsâgba kell lépnie és a valôsâgban megtalâlja a hazafiassâg,
a patriotizmus érzését, értelmét. Igy îrja, idézem 1816-ban
îrt levelébôl: "Interesszâban lenni az egész emberiséggel és
mégis el nem veszîteni azt az édes érzelmet, amely a szûletéssel fôldjéhez vonzza az embert. Es ez a kettô nem ellenkezik
egymâssal. Mint az emberi szeretet az atyai és gyermeki sze-

retettel nem ellenkezik, igy nem ellenkezik a hazaszeretet
azzal a szeretettel, amelyet az egész emberiség felé nyitunk
ki".

Aztân visszamegy a mûltba s a tôrténelem erejével tanit-

ja nemzetét a jelenben. Egymâs utân îrja meg a Rdkôczi,
haj, Bercsényi, haj cîmû és tôbb mâs gyônyôrû versét, de
még ott él benne a pesszimizmus. Hiszen ekkor megy kôzpâlyâra, ekkor prôbâlja szârnyait elôszôr a megyében, mint
sljegyzô, aztân mint fôjegyzô, végiil mint kôvet. Lâtja azt,
hogy bar ô készen van, nemzete még nincs kész az 1840-es
évek elején arra a feladatra, amelyet majd 1848-ban a nemzet kibontott szârnyakkai megrepûl.

f.

MAGYAR
Ft. Mustos Istvdn (Trentori, NJ)

az irodalmiés mûvészest bevezetôjét mondja. {Haraszthy)

Az orszâg jobbra fordulâsâért, a nép nagy érdekeiért
érdemes élni. Igy vezeti olvasôit kôlteményrôl kôlteményre
abban a folyamatban, amelyben ô él s élteti olvasôit. Es a
reménybe fogalmazott tenniakarâs és tennitudâs az a kiût,
amelyben eltûnik csûggedése és megmarad az akarat. Bele-

mélyed a tôrténelembe, de tôprengései mégis arra késztetik,
a kétségbeesésnél tôbb a remény, a levertségnél tôbb a nemzetszolgâlat. De ha vârmegyéjét hiven is szolgâlja, orszâggyûlési szerepléseivel mindenki tiszteletét is elnyeri, az 1830-as
évek elején még nem érlelik ât a reformtôrekvések. Tettek és

eszmék, a Zrinyi dala, Zrinyi mdsodik éneke mind arrôl
tanûskodik, hogy ûjra és ûjra sziklafalba fut és ô az âldozat.
Es akkor énekli: "Vândor, âllj meg, korcsul az anyja vére,
mâs faj âllt a kihunyt helyébe. Gyônge fôvel romlott szûntelen dicsô nép, mely tanult izzadni, s izzadâs kôzt hôsi bért
aratni. Névben él csak, tôbbé nincs jelen".
Aztân ûjra felsîr a Zrinyi mdsodik éneké-hen. Mert Zrinyi
volt az eszme, a harcos az ô szâmâra is, mint a reformkor el-

sô kôitôje szâmâra, mindenûtt. De ez még a nép ellen szôl.
Nem vagyunk még 1848-ban.
Ugy érzem, ezeken a folyosôkon is fel-felsîr ugyanez a

kîsértô és nag^yon sokszor borûlâtô hangulat. Nem vagyunk
még ott, hogy tehessûnk valamit. Ûgy érzem, Kôlcsey minden szavâban nekiink is szôl:

"És mâs bon âll a négy folyam partjâra,
Mâs szôzat és mâs keblû nép;
S szebb arcot ôlt e fôld kies hatâra,
Hogy ûjra gyûl, ki bâjkôrébe lép".

A kôltô ûjra és ûjra elmélkedik, de jobban és jobban érlelôdik benne, amit aztân késôbb kôvetôi értelmeznek igazi
48-as ôntudattâ. O nâla a végrendelet, a Parainesis, a becsûletességre valô felhîvâs: "Minden erény ônâldozattal jar,
felâldozâsdval pillanatnyi kényunknek, megtagaddsdval dn-

hasznunknak, s nem ritkdn hajlandôsdgunk vagy gyûlôlségûnk elnémûdsdval: azonban minden dldozat kicsiny azokhoz képest, miket a hazdnak hivdnni joga van. Mindent,
amit élted folyta alatt arcad izzaddsdval gyûjtôttél\ mindent,
amit Idngolô szerelemmel fûztél magadhoz, javaidat, kincseidet, hdzad népét és sajdt éltedet naponként érette fel kell
szentelned".

Ezt én holnap reggel ûjra kikiâltom a folyosôkon, mielôtt
bârki kijôn a szobâkbôl.

Ujra mondom, "nem ritkdn hajlandôsdgunk vagy gyûlôlségûnk elnémûdsdval" — Kôlcsey mondta, nem én: Mert
tudd meg, e szôban, kaza, foglaltatik az emberi szeretet és

ôhajtds tdrgyainak egész ôsszvessége. Oltdr atydid dltal Istennek épûve\ hdz, hol az élet elsô ôrômeit izleléd-, fôld,
melynek gyûmôlcse feltdpldlt-, szûlôid, hitvesed, gyermeketd,
bardtid, rokonaid s polgdrtdrsaid-. egytôl egyig csak egészûô
részei annak.

Ez végrendelet.

Nemcsak Kâlmân unokaôccsének,

ne-

kûnk is szôlô vég^rendelet.

A zeneszerzô Erkel Ferenc a magyar opéra megteremtôje.
Nem errôl szôl a jubileum éve, de ô a Himnusz zeneszerzôje.
Kolozsvârott zenetanîtôként kezdi mûkôdését, ahol elôszôr
talâlkozik a népies zene motîvumaival. Nem Kodâly és Bartôk

idejében vagyunk, hanem az 1800-as évek elején. Ott és akkor érzi mâr, hogy mi az ereje, mi a nagysâga és mélysége
annak a magyar nemzeti zenének, amely elôszôr lép az operahâz falai kôzé és szînpadâra Erkel gyônyôrû âriâiban.
Még ûjra meg ûjra ott érezzûk a mâr akkor kôtelezô

olasz nagyopera, a grand opéra megkôtôttségeit, de mâr a
Bdthori Mdrid-ha.n (1840. augusztus 8-ân hozzâk elôszôr
szmpadra), majd a Hunyadi Ldszlôhan fûlùnkbe cseng a
verbunkosok magyar dallama. Ott érezzûk még a kôtôtt olasz
opéra ôsszes szabâlyânak hûséges megtartâsât. De aztân jôn
a Dôzsa Gyôrgy, Bddeni Gyôrgy, Sarolta, a Névtelen hôsôk,
Istvdn kirdly. Mindjobban érezhetô Wagner hatâsa, de ott

marad mindig Erkel Ferenc, a magyar hazafi, aki megérezte, hogy megjelent a magyar realizmo és azt, hogy becsûl-

jûk és értékeljûk és vigyûk be életûnk mûvészetébe és mûvészetûnk életébe is magyarsâgxmkat és ne csak a kûlfôldit, az

idegent utânozzuk, hanem merjûnk magyarok lenni a magyarsâg teljes érdekében. Igy lett ô a legméltôbb szerzôje a
mi magyar nemzeti Himnuszunk dallamânak. Az irô Kôlcsey
az idealista és mégis borûlâtô hazafi, a zeneszerzô Erkel, a
magyar opéra megteremtôje, akinek minden mûvében a haza
sorsa irânti aggôdâs él a hangjegyek vulkâni erejével. A mû,

amivel ma kôszôntjûk itt, ezt a jeles egyûttest, a magyarsâg
szîne-javât a kûlfôldôn, az a Himnusz. Elsô versszaka imâd-

sâg, mint ahogy az utolsô is az. És benne van a kôvetkezô

bat versszakban egész tôrténelmûnk, egész tragédiânk, egész
tegnapunk, egész mânk és egész holnapunk.
Isten, dldd meg a magyart
Jô kedwel, bôséggel,
Nyûjtsfeléje védô kart,
Ha kûzd ellenséggel.

Nem szavalni akarom. Tudjuk nagyon jôl, hogy Verseghy

egyik templomi éneke ihlette Kôlcseyt arra, ho.çy imât îrjon.
Nem szavalom, imâdkozni akarom. Annal is inkâbb,

mert

a rendezôség nagyon bôlcsen ûgy érezte, hogy a bevezetô
ima helyett ez legyen a kezdô ima. Engedjék meg, bogy a
Himnuszt mindegyikûnk nevében, azok nevében, akik itt
vannak, akik az ôt vilâgrész minden részén magyarok, ezt
a Himnuszt imâdkozzam.

(Az elôadô ezt kôvetôen megrâzô erôvel adja elô a Him
nuszt. A "Vérôzôn Idbainàl" utân megjegyzi: Nem tudok
tovâbb imâdkozni, mert Erdély és mindaz, amit most az ûjsâgokban olvasunk, elônt. Majd a kôvetkezôképpen folytatja:)
Kedves jô Testvéreim!
Az ima az elsô s ezzel indulunk. Az ima az elsô s ezzel me-

gyiink tovâbb. Az ima az elsô és ezzel szôrjâk unokâink sîrjainkra a hantot, a rôgôt. De akârhol vagyunk, ne felejtsûk
Kôlcsey Ferenc ôrôk értékû szavait: Csak kemény ostrommal
nyîlik meg a haza szent vâra; gond, fâradtsâg az ôrôk hîr
âra.

És legyen ez a bevezetés —, ha hosszûra nyûlt is —, igy
befejezve, ahogy Kôlcsey
mindannyiunknak:

mondja.

Nemcsak

nekûnk,

de

Négy szôcskàt ûzenek, vésdjôl kebledbe s fiadnak
Hagyd ôrôkûl, ha kihunysz\ A haza minden elôtt.
Fogadjuk meg!

A Mindszenty Kamara KôriLS énekel, Vezényelft. Siklôdi Sdndor plébdnos. (Haraszthy)

A fennkolt, magasztos emlékbeszédet a kôzônség feszûlt
csendben hallgatta végig, végiil meghatottan énekelte el a
magyar nemzeti himnuszt.

A Mmdszenty Kamarakôrus ft. Siklôdi Sàndor vezényletével és pârjât ritkitô, mûvészi felkészùltséggel Beethoven
"Dicsôit Téged" cîmû mûvét adta elô. A zenei kîséretrôl
Peller Miklôs kivâlô zongoramûvész gondoskodott.

•
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Jeszenszky Gyôngyt(Fairfield, OH) erdélyi kôltôk verseit adja elô. (Haraszthy)

Jeszenszky Gyôngyt (Fairfield, OH) erdélyi kôltôk verseibôl szavalt el utânozhatatlan âtéléssel tôbb kôlteményt.
Marton Ldszlô (Slinger, WI) dalénekes régi magyar dalok

hangulatos elôadâsâval szôrakoztatta hallgatôsâgât.
Fûry Lajos (Osprey, FL), a magyar emigrâciô legtermé-

kenyebb îrôja, "Megy a gyûrû vândorûtra" cimû elbeszélésének felolvasâsâval aratott ûjabb nagy sikert. Megkapô szavakkal mondta el, hogy az eljegyzési gyûrû hogyan jutott
elôre nem lâtott események sorân kézrôl kézre.
A kivâlô irô nagy sikerét fokozta Neszlényijudit (Pasadena,
CA) zongoramûvész és zeneszerzô tûneményes jâtéka. Liszt
"Erdôzsongâs" cimû szerzeményét adta elô.
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Dr. Fûry Lajos "Megy agyûrû vdndorûtra" cimû novelldjdt olva.ssa fcl
az irodalmi és mûvészeilen. (Haraszthy)
/V 4i»
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Ruttkay Arnold (Ausztrdlia) "cseveg" az irodalmi és mûvészesten. (Haraszthy)

A korâbban mâr szereplô Jeszenszky Gyôngyi (Fairfield,

OH) szavalômûvész Reményik Sândor "Az ige" cimû kôlte-

ményének drâmai elôadâsâval nagy élményben részesîtette
a kôzônséget.
Tdrczy Kovâcs Erzsébet (San Mateo,

CA) énekmûvész

magyar dalokat énekelt. Mûvészetével hol megrikatta, hol
megkacagtatta hâlâs hallgatôsâgât.

Ruttkay Arnold (Brighton-le-Sands, NSW, Ausztrâlia),
aki az emigrâciôs magyar lapokban Sô Bernât îrôi néven
szerepel, szellemes csevegéssel mondott sok-sok igazsâgot.
A mûltrôl és jelenrôl szôlô csevegés teljes szôvegét (237

verssort) az "Ûj Htdfô" cîmû havi folyôirat 1989 februârjâban megjelent XLII. évfolyamânak 2. szâma a 11. oldalon
kôzli. A mâr kôzzétett csevegés befejezô részét az alâbbiakban hozzuk:

Az iTodalmi és mûvészest kôzonségének egy része. Az elsô sorban Ruttkay Arnold
{Brighton-le-Sands, NSW., Ausztrâlia) és felesége-, a rndsodikban Hetyey Sdndor
(Fairfield, V., Ausztrâlia) és vitéz Haraszthy Miklôsné Kapossy Kati (Solon, OH)a harmadikban ft. Mustos Istvân piarista, dr. Ballô Istvân (Fairview Park, OH)
ft. Erdei J.Jôzsef OSBM {Matawan, NJ) ésBôszôrményi Sândor. (Haraszthy)

s most, szép asszonyok, jô urak, rég lâtott barâtok,

îm'jâtékos rimeim végére érve,
Minden olcsô tréfât és cinizmust félretéve
Zârom dalom.

Egy ôszinte, férfias vallomâssal tartozom.
Nem szégyellem s ki ûgy érzi, jôjjôn el velem.
De el kell mondanom;

Negyven év utân
Tûnt emlékek ûtjân még mindig hazaszâll az âlmom.
Régi dalok szârnyân mûlt emlékim jârom.

Âlomtalan éjjel, csendes éjszakâkon

.

I

Otthon jârok néha, elhagyott utcâkon
Bolyongva keresem a régi vilâgot,

j
|

Tavasz-estén nyîlô orgona virâgot,

'

Téli vilâg csendjét, selymes hô hullâsât,

j

Nyâri alkonyatkor fecskék suhanâsât,

]

Fiatal életem eltûnt régi mâsât.

Amikor a lelkem megtelt a vilâggal
S tele lett a vâros akâcfavirâggal,
Zegzûgos utcâin kôborolva jârtam,
Akâcos ûtjain valakire vârtam.

Azôta nem jârnak fonôba mâr régen,
Csak a vândorfelhôk szâllnak még az égen.
Azt se hallom most mâr, milyen nota jârja.
Hâzunk elôtt kidôlt a vén ôreg nyârfa.
Halott édesanyâm sem îr mâr falunkrôl.

Elhullott a virâg ôreg akâcunkrôl.
Fâradô szivemben vége lett a nyârnak,
Elhagyott utcâkon mâs emberek jârnak.
De mindazt, ami elmûlt, mâr hiâba vârom.
Ami utân vâgytam, szertefoszlott âlom.

Valôsâgba érve, hasztalan keresek
Elhagyott temetôt, rég kidôlt keresztet.
Ifjûsâg, bolondsâg, még szîvemben égtek.
De olykor bevallom a csillagos égnek,
Csendes éjszakâkon szâzszor elsiratlak.
Régi Mâria-kép, kopott râcsos ablak.

A Sô Bernât csevegését kôvetô, szûnni nem akarô taps
utân megint Neszlényi Judit (Pasadena, CA) zongoramûvész

és zeneszerzô remek jâtéka kôvetkezett. Ezûttal Liszt Ferenc
kôzismert rapszôdiâjât adta elô. Zenéjének minden ûtemére
ûj lâng lobbant fel a magyar szîvekben.
Zârszôt dr. Nddas Jdnos, a Kongresszusok elnôke és fô-

rendezôje mondott. Sziporkâzô szellemességgel kôszônte
meg, hogy minden szereplô tudâsa legjavât adta és hogy a
mûértô kôzônség se maradt hâlâtlan.
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Az iTodalmi és mûvészest szereplôz: balrôljobbraJeszenszky Gyôngyi {Fairfield, OM),
Ruttkay Arnold {AiLSztrdlià), Stolmdr Ilona {Pittsburgh, PA),
Neszlényijudit {Pasadena, CA) ésft. Mustos Istvdn Sch. P. {Trenton, NJ). {Haraszthy^

Az irodalmi és mûvészest kôzônsége.

Az elsôsorban balrôljobbra'. Stolmdr Ilona {Pittsburgh, PA), Marton Ldszlô {Slinger,
WI) ésfelesége, nt. dr. Mihdly Ferenc {Toronto, Ont., Kanada)ésdr. Nddas Jdnos.
{Haraszthy)

Az énekszâmok zongorakîséretét Neszlényi Judit igazân
mûvészi alkalmazkodâssal és hozzâértéssel szolgâltatta. Kivâlô kôzremûkôdéséért kûlôn kôszônet illeti.

A mûsorvezetô tisztét Stolmdr Ilona (Pittsburgh, PA)
tôltôtte be nagy râtermettséggel. A szereplôk bemutatâsa
mellett ôsszekôtô szôvegében magyar sorsunk sok fâjdalmas
kérdését érintette és izzô magyarsâgârôl tett tanûsâgot. Jô
munkât végzett és nagy sikert aratott.

Dr. Nddas Jdnos az irodalmi és mûvészesl két szereplôje,
NeszlényiJudil zongOTamûvész és Tdczy Kovdcs Erzsébet énekmûvész kozt.
(A belovszky)

Târsasebéd
A Kongresszusok mâsodik napjân, 1988. november 26-ân,
szombaton délben kôzel kétszâz

teritékes târsasebéd szaki-

totta meg a tanâcskozâsokat és elôadâsokat. Az étkezôk soraiban a helyi magyar târsadalom vezetô egyéniségei is helyet foglaltak.

Dr. Nddas Jdnos ûdvôzlô szavai utân a felemelôen szép

bevezetô imât és asztali âldâst ft. Erdei Jôzsef, OSBM
(Matawan, NJ) mondta el. Az îzletes, tôbb fogâsbôl âllô
ebédet kôvetôen ûjbôl dr. Nddas Jdnos emelkedett szôlâsra.
Meleg szavakkal kôszôntôtte dr. Duray Miklôst, a csehszlovâkiai magyarsâg szabadsâgjogainak lelkes védelmezôjét,
akit felkérésére dr. Chdszdr Ede, a pennsylvâniai Indiana
egyetem tanâra mutatott be az egybegyûlteknek. Dr. Duray
Miklôs, aki tanulmânyi ôsztôndîjjal a csehszlovâkiai Pozsony-

bôl érkezett — feleségével egyutt — az indianai egyetemre,
kùlôn elôadâsban mutatott râ a nemzetiségi magyarok felvidéki (csehszlovâkiai) sérelmeire s azok orvoslâsânak môdozataira.

Dr. Duray Miklôs (Pozsony, Csehszlovâkia):
A CSEHSZLOVÂKIAI MAGYAR KISEBBSÉG
HAZA - ÉS NEMZETTUDA TÂNAK KÈRDÈSEI
1. Magyar kisebbség

Egy

nemzet emigrâciôban,

illetve szétszôrtsâgban élô

tagjai elôtt haza- és nemzettudatrôl beszélni tôbb mint nehéz

feladat. Hiszen mindegyikùknek — igy minden "szigetvilâgi"
magyarnak is — van ezzel kapcsolatosan sajât megdônthetetlennek hitt elmélete, egyedûlâllôan helyesnek tartott
véleménye, fâjdalmas vagy szomorû élménye. Elôadâsomban ezért kizârôlag egy specifikus helyzetben levô, a szûlôfôldjén ôslakosként élô és Magyarorszdgtôl elszakûott csehszlovdkiai magyar kisebbség haza- és nemzettudatânak kérdéseirôl akarok vâzlatot késziteni.

Mindenekelôtt meg kell âllapodnunk abban, hogy a
nemzet és a haza fogalmân, illetve képzetén mit értûnk. Az

eddigi kisérletek és a sajât tapasztalataim alapjân ûgy gondolom, hogy a sok egyéni, partikulâris, idôszaki vagy érzelmi
szemponton tûl a nemzet legfontosabb meghatârozôja a
tôrténelmi mûlt, illetve a tôrténelmi tudat, az egyetemes
nemzeti kultûra és a kôzôs nyelv. Ha e bârom elem kôziil
bârmelyik hiânyzik vagy meggyengûl, a nemzeti tudat sérûlékennyé vâlik és veszélybe jut a nemzet léte. Van azonban
ez alôl kivétel is. Az îrek és a zsidôk nagy része elvesztette
eredeti nyelvét, mégsem szûnt meg nemzetûk.
A haza tôrténelmileg rôvidebb tâvû jelenség, mert meg

hatârozôja az egyazon târsadalmi,

politikai és gazdasâgi

kôzôsségben élô emberek kôzôs, illetve nem elletitmotiddsos
mûltbeli élménye, a jelenben mûkôdô kôzôs, illetve nem
ellentétes érdeke és a jôvôbeni kôzôs, illetve nem ellenkezô

célja. Itt is nyilvânvalô a kulcskérdés. Ha ezek a tényezôk
az adott kôzôsség tagjai esetében ellentétesek, aligba lehet
az ugyanazon politikai és gazdasâgi kôzôsségben élô târsa-

dalom tagjainak kôzôs hazâjârôl beszélni. Ez alôl is létezik
kivétel. Példâul az évtizedek ôta emigrâciôban élô személyek, akik annak ellenére, hogy beépùltek a befogadô âllam
târsadalmâba, sok esetben mégsem ezt tekintik hazâjuknak,
hanem az elhagyott nemzeti terûletet. Emiatt a nemzet és a

haza kérdésében kûlônleges helyet foglal el az a fôldrajzi
terûlet, ahol a nemzeti tôrténelemnek tekintett mûlt lezajlott, illetve ahol a nemzet megvalôsitani szândékszik nem

zeti céljait. Ma ez tôbbnyire — a napi élettel ôsszefûggô
cselekvésen tûl — konkrét vagy transzcendens vonzalomként

a lokalitâshoz fûzôdô érzelmeket kifejezô patriotizmusban,
nacionalizmusban, sovinizmusban, esetleg nihilizmusban

jelentkezik. Sokszor attôl fûggetlenûl, hogy az ilyen érzelmektôl fûtôtt személy a helyszînen él-e vagy onnan tâvol. De

ez a fôldrajzi terûlet gyakorta a nemzeti-hatalmi tôrekvések
egyik fô célja is. Nem csupân a nemzeti politikai térség meg-

ôrzése és fejlesztése, hanem bôvîtése miatt is.
A nemzet és a haza ismerôs fogalma, valamint e kettô

konkrét fôldrajzi vonatkozâsai mellett sokkal pontatlanabb
és zavarosabb a nemzeti kisebbség fogalma, illetve az e foga-

lommal jelôlt helyzet. Nem véletlenûl, hiszen a nemzethez
és a hazâhoz viszonyitva ez sokkal ûjkeletûbb, râadâsul fô-
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leg politikai tartalmû fogalom. Kisebbségen hagyomânyo-

i

San mennyùégileg meghatdrozott kisebb csoportot értiink.
Ez tobbnyire igaz. Pusztân ez az értelme azonban nem fejezi
ki a csoport helyzetét, holott ez sokkal lényegesebb jelentés
mint a mennyiségi tartalom. A kisebbségi helyzet ugyanis
emberi és kôzôsségi sorsbôl, sorsokbôl âll ôssze és fô jellemzôje a tôbbséghez, illetve a tôbbségi helyzetben — tehât a
hatalmon — levôkhôz valô viszonya. A tôbbség és a kisebbség kôzôtti viszony hatârozza meg a kisebbségi kérdés po-

litikai tartalmât. A magyar nemzeti kisebbségek esetében
létezésiik kezdete — tehât 1918 ôsze — ôta az emberi sor-

sokat és a kôzôsségi sorsot egy dôntôen meghatârozô kôrûlmény alakîtja. Ekkor lett elszakîtva tôbb milliô (kb. 4 milliô) magyar (kb. a nemzet egyharmada) lakôterûletével
egyûtt a terûletiieg egységes magyar nemzettôl. Azôta
magyar nemzeti kisebbségen a magyar nemzetnek azt a részét
értjuk, amelyet a maradék Magyarorszdg szomszédsdgdban
1918-ban kialakûott vagy dtalakûott dllamokhoz csatoltak
erôszakkal, a terûleten lakô magyarok aharata ellenére. Az
ûj dllamokban azôta mind hatalmilag, mind tdrsadalmilag

fôleg politikai, dllamszervezési, iskolaûgyi és gazdasdgt môdszerekkel elnyomjdk ôket. Nemzeti hagyomdnyaik, anyanyelvûk, nemzeti kultûrdjuk, nemzeti tudatuk és egész lelkûletûk dtalakitdsdra és kisajdtitdsdra tôrekszenek. Egyszôval mind az ûj dllamhatalom, mind a szdmszerû tôbb
ség ben és nemzetileg tôbbségi — hatalmi — helyzetben levô
nép felszdmoldsukra, beolvasztdsukra tôrekszik. Ezért kisebb

ségi helyzeten elnyomdst, kiszolgdltatottsdgot és az ellene
valô védekezést kell értenûnk. Emiatt a nemzet, a szellemi

és a fôldrajzi haza fogalma a nemzeti kisebbségi helyzetben
môdosul. (A nemzeti kisebbségen kîvul léteznek mâs, hason-

lôan jellemezhetô politikai, vallâsi stb. kisebbségek. Sot egész
nemzetek is kerûlhetnek mind politikailag, mind nemzeti
leg kisebbségi helyzetbe, de ennek a kérdésnek a târgyalâsa
nem fér elôadâsom keretébe.

2. Nemzet és haza

Nemzetrôl és hazârôl tôbbnyire akkor szoktak môdfelett
tôbbet polemizâlni, ha zavarossâ vâlik a fogalmak, az elvârâsok és a valôs helyzet kôzôtti kapcsolat. A haza- és a nemzettudat Eurôpa sok nemzeténél fedi egymâst. Emiatt gya-

kori e fogalmak felcserélése, az âllampolgârsâg és a nemzetiség (nemzeti hovatartozâs) azonossâga. A magyarsâg esetében is îgy volt ez 1918-ig. Addig ugyanis kevés olyan helyzet adôdott, hogy ez kérdéssé vâljék. Azôta ez az ideâlis helyzet megvâltozott, mert nemcsak a tôrténelmi Magyarorszdgot daraboltdk fel, de a magyar nemzetet is darabokra szaggattdk.
A csehszlovâkiai magyarsâg esetében ez a kérdés —
amely korâbban sohasem volt és nem is létezheteti — 1918.
oktôber 28. ôta élô és egyre égetôbb. Azôta, hogy megalakult a sajâtos mûlttal addig nem rendelkezô Csehszlovâkia.

A târgyalt téma szempontjâbôl el lehet tekinteni a csehszlovâk âllamalakulâs politikai és diplomâciai kôrûlményeitôl. De nem elhanyagolhatô az âllamalakulâs folyamatânak
konkrét môdja, reâlis eredménye és kôvetkezménye. A tôr
ténelmi Magyarorszâg fôldarabolâsa ugyanis olyan érzelmi,
politikai, târsadalmi, gazdasâgi, tudati és nemzeti sokkot

jelentett a magyarsâgnak, amelyet a mai napig nem tudott
kiheverni és amelyben az elmûlt hetven évben alakulô ma

gyar tôrténelem csaknem minden eseményének a gyôkerét
keresni kell. A sokk legerôsebb hullâma ugyan âtfutott a

maradék Magyarorszâg (a mai Magyar Népkôztârsasâg)
tômbjében lakô nemzetrészen, de a kisebbségbe szakadt
magyarsâgra annâl sûlyosabb terhet zûdîtott. A magyar
kisebbségek helyzete pedig visszahat a maradék Magyaror
szâg politikai lelkiâllapotâra.

A kisebbséggé vâlâs a feldarabolâs idején a Româniâhoz
csatolt magyarsâgot sûjtotta viszonylag a legkevésbé,

mert

a românok âltal elfoglalt terûlet jelentôs részét Erdély alkotta. Erdély tôbb évszâzados kûlônâllâsa (a 16 -19. szâzad
folyamân) Magyarorszâg tôrôk, majd osztrâk megszâllâsa
idején sajâtos — autonôm — tôrténelmi tudatot kôlcsônzôtt
az ott élô magyarsâgnak, amely a kisebbségi helyzetbe jutâs alkalmâval csôkkentette a vâltozâsbôl szârmazô megrâzkôdtatâst.

A tôbbi kisebbségbe szakadt magyart azonban teljesen
felkészûletleniil érte az âllamfordulat, mert addig feltétel
nélkûli szerves részét alkottâk — tulajdonképpen tôbb mint
egy évezreden ât — az egyetemes magyarsâg politikai, gaz
dasâgi és kulturâlis vérkeringésének.

A Csehszlovâkiâhoz csatolt magyaroknak az elcsatolâs
idején nem volt sajâtos tôrténelmi tudata, nem volt regionâlis honossâgtudata, nem volt sajâtos politikai mûltja,
nem voltak sajâtos kulturâlis és mûvelôdési hagyomânyai,
valamint nem élt bennûk semmilyen sajâtos kôzôsségri élmény. A kisebbséggé vâlâs folyamatâban érte ôket az elsô
sajâtos kôzôsségi hatâs, amelynek élménye lélektanilag egyértelmûen negativ volt.

3. Kettôs kapcsolat

Magyarorszâg fôldarabolâsa és az utôdâllamok létrejôtte
a modem hatalmi politika idôszakâban tôrtént ûj eszme,
a nemzetek ônrendelkezésének elve jegyében, de a magyarsâgra nézve feudâlis, illetve a dinasztikus politikâra emlékeztetô môdszerekkel. Hiszen akarata és ellenkezése dacâra

tôbb milliô embert idegen uralom alâ hajtottak. Csehszlo
vâkiâhoz tôbb mint egymilliô magyar kerûlt. E miatt a csehszlovâkiai magyarsâg elsô és legmeghatârozôbb élménye a
kiszolgâltatottsâg és az ônmagârôl valô dôntés jogânak teljes hiânya lett, hacsak az elmenekûlés lehetôségét nem szâmîtjuk cinikusan az ônrendelkezési jog korébe. Az ûj poli
tikai helyzettel 1918-ban az ellenség szerepét osztottâk ki râ.
A feltétel nélkûli kapitulâciô kényszerûsége miatt azokkal
(szlovâkokkal és csehekkel) kerûlt ellenségi viszonyba, és
azok âltal megveretett helyzetbe, akikkel korâbban — az
Osztrâk-Magyar Monarchiâban — kôzôs céljai voltak. Azaz
ûgy vélte, hogy kôzôsek a céljai.
Ne értsenek félre. Nem a szomszédos szlovâksâg vagy a

cseh nemzet vâlt egy csapâsra a magyarok ellenségévé, hanem a csehszlovâk âllamalkotâs ideolôgiâja és taktikâja a
magyarsâgban talâlta meg azt az ellenségképet, amelyre
alapozni lehetett az ûj âllamot egységesîtô szellemet. Ezért

lett a magyarellenesség a csehszlovâk âllami és nemzethatalmi ideolôgia fontos tényezôje.
A csehszlovâk âllam legnagyobb dilemmâja kezdettôl
fogva az volt, hogy elméletileg nemzetâllamként jôtt létre,
de a valôsâg ennek ellentmondott. A stratégiai, gazdasâgPolitikai és a fôldrajzi elvek szerint kialakîtott âllamhatâron

belûl tôbb milliôan éltek olyanok — kb. a lakossâg 30%-a —,
akik egyértelmûen elutasitottâk az ûj âllamalakulatot. Az

egész magyar kisebbség kôzéjùk tartozott. Az âllam biztonsâga szempontjâbôl ezt a bizonytalansâgot az cddigi hetven
évben csak kétféleképpen prôbâlta megszûntctni az âllamhatalom: a nemzetileg idegen elem asszimildldsdval, valamint

kitelepûésével. A harmadik lehetôség: a kiscbbségi jogok,
a kisebbségek ônigazgatâsânak és ônrendelkezcscnek tôrvényes biztositâsa mindeddig szdmitdsba sem jdtt. Csehszlo-

vâkiâban kezdettôl fogva a kisebbségek felszdmoldsdt tektntették célnak, és ehhez beolvasztdsukat tartottâk a legjârhatôbb ûtnak. A radikâlis môdszer; a kisebbség kitelepûése,

nyût ûldozése és fizikai felszdmoldsa viszonylag rôvid ideig
— négy évig — volt alkalmazhatô. Ennek a — nemzethatalmi
szempontbôl — sikeres korszaknak
kedveztek a kûlpolitikai kôrûlmények.

azonban

tovâbb

nem

A kisebbség helyzetének tôrténelmi âttekintésc es sérelmeinek felsorolâsa helyett azonban a nemzeti kisebbség és az

âllam, valamint a tôbbségi nemzet kôzôtti kapcsolat mechanizmusât kell szemûgyre venni ahhoz, hogy mcgvilâgîthassuk a haza- és a nemzettudatot alââsô, illetve âtalakîtô kôrulményeket.

4. A magyar kisebbség beolvasztdsa

Az ûj csehszlovâk âllam kezdetben nem arra tôrekedett,

hogy egy csapâsra megszerettesse a magyarsâggal az ûj helyzetet, hanem elsôsorban a korâbbi,
igyekezett megnyirbâlni. Ezért

teljes jogû

helyzetét

fokozatosan szuntette meg a magyar nemzeti tudat mûveléséhez szûkséges eszkôzôket ;

a magyarsdg tdrsadalmi szerkezetét ûgy befolydsolta,
hogy megrendûse tdrsadalmi ôndllôsdgdt és magabiztossdgdt\
a politikai propaganda legfontosabb feladata pedig az

volt, hogy elhitesse a kisebbségbe szakadt

magyarsdggal:

helyzete megvdltoztathatatlan, végleges. Aki ebbe nem tôrôdik bele, valamint hangot ad elégedetlenségének, az fôlforgatja a nemzetkôzi és az âllamrendet.
Ezzel a hârom irânybôl jôvô nyomâssal az âllam azt akarta

elérni, hogy a csaknem minden emberben meglevô pragmatikus gondolkodâsi készséget az opportunizmus felé te-

relje és az egyéni érdekek fôlkeltésével gyengîtse a kisebbségnek a magyarsâghoz valô kôtôdését.
A kisebbségen valô uralkodâsnak hetven éve ez az alapképlete. A két vilâghâborû — 1918-1938 — kôzôtti polgâri
demokratikus rendszerben ez csak

akadozva

mûkôdbetett,

mert az âllam politikai rendszere pluralista volt, amely némi
lebetôséget adott a védekezésre, de az ûj helyzet is tûl frissnek bizonyult. Még tûlsâgosan elevenek voltak a magyar
kisebbséget az egyetemes magyarsâghoz fûzô idegszâlak.
Ezért nagyon sokan ezt az âllapotot ideiglenesnek tekintették. A mâsodik vilâghâborû utâni — az 1945-1948 kôzôtti —
ûgynevezett békeidôszakban, amikor a magyar kisebbséget
teljes jogfosztottsdggal sûjtottâk, a csehszlovâkiai magyarsâgnak semmilyen védekezési lehetôsége nem volt. A kitelepités, széttelepûés, a tôrvényen ktvûli dllapot és az elhurcoIdsok kôvetkeztében tôbb mint szâzezer fônyi veszteség érte
a Csehszlovâkiâhoz csatolt magyarsâgot. Ebbôl a hâborûs
veszteségen kivul kb. negyedszâzezernyi volt a halott. Az

1948 ôta uralkodô totalitârius politikai rendszerben pedig
a szervezett érdekvédelem teljes biânya miatt a hatalom
szândékai a pillanatnyi helyzettôl fûggôen érvényesûlhetnek.
E miatt az âllamhatalom fô célja — a magyar kisebbség beolvasztdsa — az utôbbi négy évtizedben, ha nem is teljesen
akadâlytalanul, de folyamatosan és a târsadalom minden
rétegébe behatolva valôsulhat meg.

A tâmadâs a magyar kisebbséget leginkâbb
anyanyelvének haszndlata,

fejlett nemzeti kultûrdjdnak ismerete,
tôrténelmi tudata,

magyarként

valô

érvényesûlési

lehetôsége

{tdrsadalmi

és szocidlis helyzete),

az egyetemes magyarsdghoz valô kapcsolata és
szervezett tdrsadalmi élete {emberi, polgdri,

politikai

jogai) terén érte és éri.

5. Az anyanyelv haszndlatdnak nehézséget
és a magyarsdgtudat csôkkenése

Az anyanyelv az egy nemzethez tartozô kôzôsség legfontosabb

târsadalmi,

érzelmi,

kommunikâciôs

és

mentâlis

eszkôze. A mûvelt anyanyelvet csak iskolâban, illetve rendszeres tankâssal és tanulâssal lehet elsajâtîtani. A fejlett
nemzeti kultûra târsadalmi méretekben ugyancsak anyanyelven és szervezetten, tehât iskolâban, valamint a kultûra
intézményeiben sajâtithatô el és mûvelhetô tovâbb. A
nemzetkôzi kultûra szerves beépûlése a

tudatba és a

nem

zeti alapmûveltségbe szintén csak ûgy képzelhetô el, ha azt
a fejlett nemzeti kultûrâval egyûtt, ugyanabban a kôdrendszerben, intézményes keretek kôzôtt veszi birtokâba az ember. Ennek a folyamatnak fontes része a tôrténelmi tudat
elmélyîtése. Nem csupân a nemzeti tôrténelem târgyilagos
megismerésével, hanem a tôrténelmi emlékezet és gondolkodâs fejlesztésével is, amely az elôbbinek szerves felépîtménye. E nélkûl ugyanis nem alakulhat ki sem kritikus védekezési készség, sem tolerancia, sem fejlett politikai kultûra.

Ha mérlegeljùk ezt a felsorolâst, tulajdonképpen érthetô,
hogy a csehszlovâk âllamhatalmi, illetôleg a szlovâk nemzeti-hatalmi tôrekvések miért éppen ezeket a terûleteket vették kereszttûz alâ; az âllam mindjârt megalakulâsa utân
miért éppen a magyar iskoldkat kezdte megszuntetni — az
egyhâzi tanintézmények kivételével —, és az âllami igazgatâs alatt maradt magyar népiskolâk miért voltak az orszâg
legszegényebb iskolâi.
A Csehszlovâk Kôztârsasâg fennâllâsânak elsô tîz évében
egy negyedével csôkkent a magyar iskolâba jârô iskolakôteles gyerekek létszâma. Ez a veszteség azonban nem csupân
az iskolâk bezârâsânak és visszafejlesztésének volt kôvetkez-

ménye, hanem az 1918-21 kôzôtti tôbb mint szâzezer fônyi,
létalapjât vesztett magyar elmenekûlésének is szâmlâjâra
îrhatô. Tovâbhâ azoknak az anyagi kedvezményeknek is
eredménye volt, amelyekkel szlovâk iskolâba csalogattâk a
rohamosan elszegényedô magyar csalâdok gyermekeit. Az
iskola teljes hatalmi kisajâtîtâsa azonban csak 1948 utân
kôvetkezett be, amikor — ugyan szerencsére — ûjbôl megnyitottâk az 1945-ben betiltott magyar iskolâkat, de egy-

ûttal kizârôlagos âllami ellenôrzés alâ is vették az iskolarendszert. Ez az ellenôrzés kezdetben ûgy tûnt,

hogy csupân a

kommunista ideolôgiâval és az ûn. proletâr internacionalizmussal ellentétes nézetekre vonatkozik. A magyar kultû-

rânak ugyanis csak az a része volt tamthatô és terjeszthetô.

amelyben fellelhetô volt az osztâlyharc, a forradalmisâg és
az internacionalizmus. Késôbb, mikor a sztâlinista korszakra
jellemzô egyoldalûsâg némileg enyhûlt, a magyar iskolâkban mégsem fordult jobbra a helyzet. Igaz, hogy a magyar
irodalom tanîtâsa differenciâltabbâ vâlt

—

noha tovâbbra

is maradtak tiltott terûletek —, de ugyanakkor kezdték megszûntetni a nemrég megnyilt magyar iskolâkat és mind erôsebben szûkîteni a tanterv egyetemes magyar nemzeti arculatât. Az 1950-es évek végén vezették be az ûn. honvédelmi

nevelést a kôzépiskolâkban, amelyet kizârôlag szlovâkul lehetett csak oktatni. Ez volt az elsô kîsérlet a szlovâk nyelvû
oktatâs meghonosîtâsâra a magyar iskolâkban.
Ha a magyar âltalânos iskolâk létszâmâban az 1950-ben
alapîtott 600 iskolât vesszûk kiindulô adatul, akkor 1988-ig
szâmitva évente csaknem 9 (kilenc!) magyar iskolât szûnte-

tett meg az âllamhatalom. Ôsszesen 340-et. Az 1980-as
években mâr 50,000 alâ esett a magyar iskolâba jârô tankôteles magyar nemzetiségû tanulôk létszâma, holott kôzben 16 évre emelték az iskolakôteles életkort anélkûl, hogy
ûj magyat tanintézeteket létesîtettek volna. Ennek kôvetkeztében a magyar iskolakôteleseknek mâr tôbb mint 30%-a

nem jârhat magyar iskolâba — kb. 30,000 gyerek. A 6-tôl
18 éves életkorig iskolâba jârô magyar fiataloknak pedig
tôbb mint a fele (kb. 45,000) nem tanulhat vagy csak esetlegesen tanulhat anyanyelvén. A 14-18 éves korosztâlynak
pedig kb. csak 20%-a juthat magyar iskolâba. Ezzel egyszerre tôbb cél eléréséhez kôzeledik a hatalom. A magyar
iskolâk gyengitésével, a magyar nyelv és irodalom tanîtâsânak korlâtozâsâval, a magyar tôrténelem oktatâsânak tiltâsâval és a

magyar szakiskolâk zômében a

természettudo-

mânyi, valamint a szaktantârgyak szlovâk nyelvû oktatâsâ
nak fokozatos bevezetésével csôkkenti a magyar iskolâk hatâsfokât a nemzeti kultûra, valamint a nemzeti nyelvû kultûra terjesztésében. A szlovâk iskolâba jârô magyar fiatalokat pedig teljesen kivonja a magyar kultûra és a magyar
târsadalom hatâskôrébôl. Hiszen nem csupân szlovâk, azaz
idegen nyelven tamtja ôket, és nem csupân nem tanîtjâk
nekik a magyar kultûrât, hanem kôzvetlenûl ki vannak téve
a magyarellenes propaganda hatâsânak. Ez dôntô jelentôségû a szellemileg kibontakozô fiatalok szocializâciôja szempontjâbôl, hiszen a magyar mûlt torz bemutatâsa sok ma-

gyar fiatalban szégyenérzetet kelt magyar ercdetc miatt. A
szlovâk iskolâkban a szlovâk nemzeti kulturâlis es tôrténelmi

mûltat ugyanis a magyarellenesség pozitîv tényckcnt tanîtjâk. Az egységes tanterv miatt ezt îgy kell oktatni a magyar
iskolâkban is. Ezen felûl a szlovâk iskolâba jârô magyar fiataloknak âltalâban tiltjâk, hogy részt vegyenek magyar kul
turâlis és târsadalmi tevékenységben.

Nem csupân a magyar iskolâk szâmânak korlâtozâsâval,
az iskolaépiiletek rosszabb âllapotâval, a magyar iskolâk
gyengébb mûszaki és szakmai felszereltscgével, a magyar
pedagôgrusképzés sorvasztâsâval csôkkcntik a magyar iskolâkhoz valô hozzâférhetôséget, a magyar iskolâk hatâsfokât
és vonzôerejét. Mâr az iskolâs kort megelôzôen, az ôvodâkban készîtik elô ehhez a talajt. A magyar gycrckcknek kb.
50%-a nem jârhat magyar ôvodâba, mert kevés a magyar
intézmény. Holott az iskolâs kort megelôzô fél évbcn mindenki szâmâra kôtelezôvé

tették

az ôvodât.

Elkerûlését az

iskolakerûléshez hasonlôan bùntetik. Az ôvodâk cgy részét
ipari iizemek és vâllalatok tartjâk fenn. Ezek pedig nem
nyithatnak magyar osztâlyokat, mert feladatuk a magyarsâg elnemzetlemtése, szétziillesztése. A szlovâk ôvodâkbôl
pedig kôzvetve vagy kôzvetlenûl szlovâk iskolâba kényszerltik a magyar gyerekeket, holott ez tôrvényellenes.
A tanintézetekkel folytatott magyarellenes sakkjâtszmâ-

nak az a lényege, hogy szembeâllitsa a magyar fiatalokat
szûleik kultûrâjâval, a magyar nemzeti mûlttal és kivonja
ôket a magyar kultûra hatâskôrébôl azzal a céllal, hogy megvâltoztassâk a fiatalok tôrténelmi és nemzeti tudatât, majd
râkényszeritsék a teljes nyelwâltâsra is. Ez utôbbi nemcsak
azzal érhetô el, hogy egyre kevesebb magyar fiatal tanulja
meg a kôznyelv szintjén anyanyelvét, hanem azâltal is, hogy

egyre kevesebb helyen hasznâlhatja anyanyelvét. Az âllami
hivatalokban csak akkor, ha a hivatali alkalmazott magyar,

mert magyarul beszélni hivatali idôben és ha ki tudja fejezni
magyarul a gondolatait, el tudja mondani magyarul a hivatali
reâliâkat. A bûrokrâcia nyelvét ugyanis nem tanîtjâk ma
gyarul, hasznâlatât pedig sok helyen tôrvényellenesen tilt
jâk. E mellett a szlovâk nyelvhasznâlat beidegzôdéssé is vâlik, hiszen a munkahelyeken a négyszemkôzti beszélgetéssek és a szieszta kivételével tôbbnyire nem lehet beszélni ma-

gyarul. Az olyan munkahelyi kôrnyezetben pedig, ahol
tôbbségben vannak a szlovâkok, sokszor félelem târgyâvâ
vâlik a magyar beszéd az igazgatô elôszobâjâtôl az illemhelyig. Ehhez még az sem szûkséges, hogy a szlovâk kollégâk magyarellenesek legyenek. Elégséges az a feletti folyamatos megdôbbenésùk, hogy magyar munkatârsaik nem
pusztân magyarok, de tartjâk a kapcsolatot a magyar kultûrâval és gyermekeik esetleg magyar iskolâba jârnak vagy

netân magyar névre keresztelték ôket. Ez utôbbinak az elintézése, engedélyeztetése sokszor leheteden vagy megalâzô
procedûra. Az utcai helyzet csak lezârja a kôrképet, hiszen
a magyarul beszélô gyerekeket és ôregeket gyakran nyîltan
szidalmazzâk a magyar beszéd miatt. Ez a târsadalmi nyomâs szervezetlenûl, de hatâsosan egészîti ki a hivatalosan
szervezett asszimilâciôt.

Ez a helyzet az egyik oldalon a nyelv és a kultûra vâltâsânak ûtjât egyengeti, a mâsik oldalon pedig a személyes
érvényesûlési lehetôséget befolydsolja, korlâtozza. Az anyanyelvû mûvelôdés âltalânos korlâtozâsa mâr magâban azt
az egyre jobban terjesztett nézetet erôsiti, hogy a magyar
nyelven szerzett alapmûveltséggel bezârulnak az érvényesû-

lés felé nyîlô kapuk. Ami végiil igaz is, mert a hatalmi korlâtozâsoknak ez a célja.

A tôbbségi nemzet nyelvének hasznâlata azonban nem
egyszerûen pragmatikus kérdés.

Megelôzte ezt a

magyar

kisebbség tdrsadalmi szerkezetének teljes szétzilâldsa. Ennek
tôbb fâzisa volt: 1944 késô ôszén és telén a Szovjetumôba

valô elhurcoldssal kezdôdôtt, ami kb. 50,000 18-35 év kôzôtti
magyar férfit érintett. 1945 nyardn a feltétel nélkûh deportdldsokkal folytatôdott. Csalddonként 50 kg-os csomaggal
tôbb mini 20,000 magyar értelmiségit tettek ki katonai erôszakkal Csehszlovdkidbôl.

1946 telén Csehorszdgba telepi-

tettek tôbb mint 10,000 magyar (fôleg fôldmûves) csalddot —
44,000 személyt. 1947-tôl 1949 tavaszdig pedig Magyaror-

szdgra telepûették dt az ôslakos magyarok tômegét, tôbb
mmt 70,000 embert. 1951-52-ben elûldôzték a maradék
magyar vdrosi polgdrsdgot és az ôndllôan gazddlkodô parasztokat tették tônkre. Végûl az erôszakos kolhozosûdssal
tônkrezûztdk a magyar falvak maradék — fôleg fiatal —
tdrsadalmdt is.

Ebben az idôben tizezrével menekûltek a

magyar fôldmûvesek a falvaikbôl. Ez azéri érintette érzékenyen a magyar kisebbséget, mert az 1918 ôta folyô magyarellenes beavatkozâsok kôvetkeztében a magyarsâg tûlnyomô tôbbsége (kb. S
%-a) az 5000 lakosnâl kisebb lélekszâmû falvakba szorult vissza. Az ûldôztetés sorân a

ma

gyar kisebbség elvesztette értelmiségének csaknem egészét
és potenciâlisan legtehetségesebb rétegének zômét. Emiatt
a legalacsonyabb târsadalmi és szociâlis katcgôriâba tagozôdott be. Innen a mai napig nem sikerûlt felemclkednie.

Csehszlovâkiâban a magyarok kôzôtt a legkiscbb az egyetemet végzettek arânya (kb. 1.6%), ami valôszînûleg eurôpai
negatîv rekord. Arânylag a magyarok kôzûl szercznek legkevesebben érettségi bizonyîtvânyt, viszonylag legtôbb a
szakképesîtés nélkûli fiatal és ezzel ôsszefûggôen Icgnagyobb
a konjunktûrânak legkiszolgâltatottabb betanîtott munkâsok szâma. A munkahelyeken a magyar munkâsokat, sokszor még a mezôgazdasâgi ûzemekben is, a magyar vidékre
telepitett szlovâk szakemberek irânyîtjâk. Ebbôl pcdig automatikusan kovetkezik az alârendeltek alacsonyabbrendûségi érzete, amely tovâbb erôsîti a felmorzsolôdâsi hullâmot.
Hiszen azt a meggyôzôdést kelti a magyarsâgban, hogy anyanyelve és nemzed hovatartozâsa okozza kiszolgâltatott és
alârendelt szerepét. Ennek sok esetben az az eredménye,
hogy a magyar munkâsok munkahelyûkôn csak suttogva
mernek egymâs kôzôtt magyarul beszélni.

A tudatot âtformâlô târsadalmi és hatalmilag szervezett
folyamatokkal pârhuzamosan a csehszlovâk âllamhatalom
kezdettôl fogva arra tôrekedett, hogy levdlassza a magyar

kisebbséget a Magyarorszàg âltal megtestesiieit anyaorszdgrôl. A két vilâghâborû kôzôtt példâul csak elvétve engedtek
be Csehszlovâkiâba Magyarorszâgon

kiadott

kônyveket

és

sajtôtermékeket. Azokat az âllami alkalmazottakat, akik
magyarorszâgi szervezetekkel — beleértve a nemzetkôziieg
szervezett cserkészmozgalmat is — tartottak kapcsolatot,
elbocsâtottâk âllâsukbôl. A diâkokat pedig az iskolâbôl valô kizârâssal bûntették. Csupân azok a

kisebbségi magyar

kezdeményezések kaptak hivatalos elismerést, amelyek elhatâroltâk magukat Magyarorszâgtôl vagy bîrâltâk a Horthyrendszert. A két orszâg kôzôtti utazâst azonban nem korlâtoztâk. A mâsodik vilâghâborû végétôl 1955-ig viszont

egyâltalân nem lehetett utazni Csehszlovâkiâbôl Magyarorszâgra. Az utazâsok szigorû ellenôrzése 1963-ig tartott. A
kônyvek és a sajtô behozatalânak tilalmât azonban az 50-es
évek elején feloldottâk. A korlâtozâsok ûj hullâma az 1970-es
évek kôzepén induit a kônyvbehozatal csôkkentésével. Csehszlovâk részrôl egyre fagyosabbakkâ vâltak az âllamkôzi
kapcsolatok is. Ennek eddigi legjelentôsebb âllomâsai: a két
orszâg kôzôtti hagyomânyos kulturâlis csereegyezmény egy-

oldalû felfûggesztése 1980-ban: a magyarorszâgi egyetemi
tanulmânyok korlâtozâsa; a magyar iskolâban érettségizett
csehszlovâk âllampolgârok magyarorszâgi egyetemi tanulmânyainak betiltâsa; a magyarorszâgi sajtôtermékek és
kônyvek behozatalânak csôkkentése, majd fokozatos drâgîtâsa (esetenként a magyarorszâgi ârszint ôtszôrôsére); a Magyarorszâgra valô egyéni utazâsi lehetôség korlâtozâsa évi
kétszeri ûtra. Ezzel pârhuzamosan szigorû elôirâsok szabâlyozzâk magyarorszâgi elôadômûvészek, irôk, kôltôk, tudôsok csehszlovâkiai szereplését, fôleg magyar kôzônség elôtt.
Ez a rendelet gyakorlatilag illegalitâsba kényszerîti az ilyen
rendezvényeket.

Az iskolâk teljes âllami ellenôrzéséhez hasonlôan a
politikai hatalom 1945 ôta teljes egészében ellenôrzi a magyar
kisebbség szervezett tdrsadalmi életét. 1949-ig nem engedélyezett semmilyen magyar szervezetet. Sôt, magyar nemzetiségûek addig nem lehettek semmilyen târsadalmi és po

litikai szervezet vagy pârt tagjai sem. Az 1949-ben hivatalos utasîtâsra alapitott CSEMADOK-ot (a "Csehszlovâkiai
Magyar Dolgozôk Kulturâlis Szervezeté"-t) a politikai vezetés csak âtmeneti megoldâsnak tekintette, mig nem integrâlôdik — azaz nem olvad be — a magyarsâg a csehszlovâk
târsadalomba. A hatalom elejétôl fogva tiltja, hogy a szer

vezet magâra vâllalja a magyar kisebbség érdekvédelmét.
Ugyancsak kezdettôl fogva tilos, hogy felvegye programjâba
az egyetemes magyar nemzethez és kultûrâhoz valô kapcsolôdâst. A CSEMADOK a hivatalos engedély szerint kizârô-

lag kulturâlis szervezet, amely a kommunista pârt célkitûzéseit hivatott megvalôsîtani a magyar "dolgozôk" kôzôtt.
Ezt a kôtelezô programpontot ugyan igyekszik megkerûlni
a tagsâg. Ez azonban gyakori konfliktus helyzetet teremt,

amelynek az az eredménye, hogy a hatalom érezhetôen két-

ségbevonja a szervezet politikai megbîzhatôsâgât. Emiatt
a CSEMADOK-ot 1971-ben kizârtâk a politikai, tômeg- és
kulturâlis szervezetek kôtelezô egyesiiletébôl, a Nemzeti Frontbôl. Ezzel teljesen eiszigetelték a szervezetet és tulajdonkép-

pen a magyar kisebbséget is az orszâg politikai életétôl. Ennek a helyzetnek az is a kôvetkezménye, hogy a magyar kisebbségnek nincs befolyâsa az ô ûgyeiben dôntô intézmények kialakîtâsâra. Nem tudja befolyâsoini, hogy érdekeit
képviselô személyek keriiljenek a tôrvényhozô és a kôzigazgatâsi testiiletekbe. Az âltalânos vâlasztâsokon megvâlasztott magyar nemzetiségû képviselôknek pedig nincs felhatalmazâsuk a magyar kisebbség képviseletére. A csehszlo-

vâkiai magyarsâgnak tehât nincs

a

nemzetkôzi

politikai

gyakorlat szerint elfogadott "megfelelô képviselete".

A népszâmlâlâsi adatok bebizonyitottâk, hogy a magyar

kisebbséget sûjtô korlâtozâsok meghoztâk a hatalom âltal
vârt eredményt. 1960 és 1980 kôzôtt kb. egyôtôdére csôkkent
a kisebbség népszaporulata. Ebbôl azonban nem âllapîthatô

meg, hogy a csôkkenésben milyen szerepe van a biolôgiai
fogyâsnak és mennyi az asszimilâlôdâs kôvetkezménye. Az

élveszûletések ezer lakosra esô szâma és a legfiatalabb (1-4 éves)
korosztâlyon belûli arânyok nem utalnak egyértelmûen a
magyar kisebbség biolôgiai fogyâsâra. Emiatt feltételezhetô,

hogy az abszolût szaporulat radikâlis csôkkenése târsadalmi
és politikai okokkal kapcsolatos. Ennek — az elôbbiekben
felsorolt kôrûlményeken kîviil — tôbb tovâbbi tényezôje ismeretes.

A magyar lakossâgnak csaknem fele 2000 lélekszâm alatti
telepûléseken lakik, amelyek fejlesztése — még a lakôhâzak
modernizâlâsa is — hosszû idôn ât tilos volt.

Ez elsôsorban

a falvakban élô magyarokra mért tovâbbi csapâst. Hiszen
a kisebbségnek, miutân mâs tâmasza nincs, egyetlen viszony-

lag biztos pontja a szûlôfôldje. Igaz, vârosainak, falvainak
nevét az elmûlt 43 évben csak nagyon ritkân ejthette ki nyilvânosan az eredeti magyar elnevezés szerint. Szûlôfôldje
igy anyanyelvében is fokozatosan idegenné vâlik és megtartô
erejét is egyre inkâbb veszti. Nem csupân a miatt, hogy
tervezetten kevés a munkaalkalom a magyarlakta terûleten.
Az âllami beruhâzâsok itt âtlagban 70-75 %-kal kisebbek, mint
a szlovâk vidékeken. Magânvâllalkozâs pedig — mint isme-

retes — nincs engedélyezve. Ezenkîvul a teriilet a miatt is
veszîti megtartô erejét, hogy fokozatosan fizikailag és anyagilag is pusztul a szùlôfôld. Eddig a kôzségfejlesztési korlâtozâsok, most pedig a pénzelvonâsok miatt. Ez abban is lemérhetô, hogy az âllami Iakâsépitési program fôleg azokon
a magyarlakta terùleteken valôsul meg, amelyeken fokozôdik az asszimilâlôdâs ùteme, illetve nôvekszik a szervezett
szlovâk betelepîtés. A nemzetileg egységesebb magyar terûletek minden szempontbôl hâtrânyosabb helyzetben vannak,
amely a tendenciôzus âllami tervgazdâlkodâs kôvetkezménye. A Bôs-Nagymarosi Vizlépcsô épitése is fokozatos pusztulâssal fenyeget kb. hatvan Duna-menti csehszlovâkiai
magyar telepûlést. Ha mindezt szâmba vesszûk, a helyzet
felér egy nem csupân tervezett, de mâr megvalôsulô falurombolâsi akciôval.

A kisebbség és a tôbbségiek, valamint a kisebbség és az

âllamhatalom viszonyât bemutatô példâk aligha hagynak
kétséget a felôl, hogy a magyar kisebbség magyar nemzettudatânak a gyengitése és târsadalmi csoporttudatânak lerombolâsa a hatalom nemzetiségi politikâjânak fô célja. Ennek érdekében a hatalom a tôbbségi nemzet tagjait — ebben
az esetben a szlovâkokat — is magyarellenességre uszftja.
A szlovâk nemzetet még sohasem tôltôtte el akkora magyargyûlôlet, mint most. Ma a szlovâk târsadalom tûlnyomô

tôbbsége azon a véleményen van, hogy a magyar kisebbségen
kell megbosszulnia a szlovâk nemzet nacionalistâi âltal kieszelt "ezeréves elnyomâs"-t. Ennek a gondolkodâsnak az a
vezérfonala, hogy a magyarsâg idegen elemként nyomult
be Kôzép-Eurôpâba, a Kârpât-medencébe, âllîtôlag megbontotta a szlâvsâg egységét (aranykor-misztérium); âllîtô
lag megszûntette a csehek és az akkor még nem is létezett
szlovâk nemzet elsô kôzôs âllamât, a Nagy Morva Birodalmat
(az Istentôl valô szârmaztatâs pandanja); és âllîtôlag elbitorolta a szlovâkok ôsi fôldjét (édenkert legenda). E miatt
a magyar kisebbséget fôleg az elmûlt hûsz évben felnôvekedett szlovâk fiatalsâg egyértelmûen idegen elemnek, betolakodônak tekinti és felhâborîtônak tartja, hogy a kisebb
ség még mindig ragaszkodik nemzetiségéhez, nyelvéhez,
kultûrâjâhoz. A kisebbség és a tôbbség kôzôtt tudatosan kialakîtott antagonizmus azonban nem csupân nemzeti-ha-

talmi célokat szolgâl. A nemzeti eszmével eddig minden
modem polidkai hatalom megprôbâlt visszaélni. Ez alôl
nem mentes a magât internacionalistânak vallô kommunista hatalom sem. A nacionalista hangulattal nem csupân
megosztja a târsadalmat, nem csupân bomlasztja a magyar
kisebbséget, de sajât maga szâmâra szerez némi Icgitimitâst
és eltereli a kôzfigyelmet az idôszerû politikai, gazdasâgi és
târsadalmi kérdésekrôl. A kisebbség és a tôbbség kôzôtt ezért

nehezen jôhet létre valamiféle politikai vagy târsadalmi szôvetség. Ezért nem reâlis a politikai hatalomnak az az ôhaja,
hogy a magyar kisebbség hazâjaként fogadja el Csehszlovâkiât.

A magyar kisebbség a nemzettudata ellen irânyulô tâ-

madâsok és a magyarként megélhetô létbiztonsâgânak, sikerességének és karrierjének hiânyos volta miatt arra a hatârra
ért, ahol asszimildlôddsa csaknem elérte természetes szaporulatdnak mértékét. A kisebbség nem asszimilâlôdô mara-

dékâban pedig a nemzettudat dacszerûen fokozôdik, amely
az asszimilâlôdâshoz hasonlôan negatîv jelenség.
vumok a hazâtlansâg érzetével pârosulnak.

E

negatî-

Csehszlovâkia az elôbb felsorolt tények miatt aligha vdlhatik hazdjdvd a kisebbségi magyarsdgnak. Magyarorszâghoz pedig ma mâr nem fûzik a magyar kisebbséget a hazatudat kapcsai, mégha a nemzeti érzelem szâlai egyértelmûen
abba az irânyba is futnak.
A Magyarorszâg irânt valô idegenség érzetében bûnôs
mind a magyar politika, mind a magyar târsadalom. Mâr
az 1938-as visszacsatolâskor megalâzôan bântak a magyar
hivatalos szervek a Csehszlovâkiâtôl visszacsatolt terûletek

magyar tômegeivel. Gyengébb minôségû magyaroknak tekintették ôket. Személyenként kellett igazolniuk a magyarsâghoz valô hûségrûket, holott hûsz éven ât nap mint nap meg
kellett kûzdeniûk magyarsâgukért. A visszacsatolt terûleteket elârasztottâk az ûn. "anyâsok", az anyaorszâgi hivatalnokok. A helybeli értelmiséget kiszoritottâk âllâsâbôl,
mert âllîtôlag a hûsz éves csehszlovâk uralom alatt megbîzhatatlannâ vâlt. A felvidéki magyarsâgnak egyik fâjdalmas emléke a mâsodik vilâghâborûban a Donnâl elpusztult gyatrân felszerelt II. Magyar Hadsereg is, amelynek le-

génységét és

alacsonyabb

tisztikarât

fôleg

a

visszacsatolt

északi terûletekrôl tôltôtték fel.

A népkôztârsasâg korabeli hivatalos Magyarorszâg azonban reményt rombolôan viselkedett. Lemondott a hatârontûli magyarsâgrôl, elfogadta azt az elvet, hogy a kisebbségi
kérdés az egyes âllamok belûgye. Ezzel tulajdonképpen teljesen kiszolgâltatta az idegen uralom alâ keriilt magyar tômegeket az elnyomâsnak. Kezdettôl fogva a magyar kisebbségeket elnyomô orszâgok politikai hatalmât tâmogatta, amelylyel megfosztotta a kisebbségbe szakadtakat még az alig ha-

tékony, de lélektanilag fontos erkôlcsi tâmasztôl is. A kisebb
ségi magyarsâgban nem véletlenûl alakult ki az a meggyôzôdés, hogy leîrtâk a nemzet térképérôl. De ha netân
mégis megemlîtik valamilyen fôrumon, azzal nem az ô érdekeit, hanem mâsokét szolgâljâk. A kisebbség elvesztette
abbéli hitét, hogy sorsa politikai eszkôzôk révén jobbra fordulhat.

Ez a helyzet két tûz kôzôtti lebegésbe hozta a kisebbséget. Ezért sokan nemcsak egzisztenciâlis vagy lélektani okokbôl kerûltek vâlasztâsi kényszerhelyzetbe, de a hazâtlansâg
érzete miatt is. Akik pedig vâlasztani kényszerûlnek, azok
zôme a tôbbségi târsadalomba valô integrâlôdâs mellett
dont. Fôleg a tôrekvôbbek, akik nem viselik el a kisebbség
megbélyegezettségének terhét, az e miatti korlâtozottsâgot
és a személyi érvényesûlés beszûkûlô hatârait.

6. A csehszlovdkiai magyarsdg megûélése

A csehszlovâkiai magyar kisebbségnek az elmûlt hetven
évben nyilvânulô tôrekvése az volt, hogy megtartsa anyanyelvét, nemzeti kultûrâjât, magyar nemzeti és tôrténelmi
tudatât, az egyetemes magyarsâghoz fûzôdô kôtelékeit és
védekezzék a beolvasztâsâra, illetve megsemmisitésére irânyulô szândékok és tettek ellen. A magyarként valô személyi
érvényesûléséért,

târsadalmi stâtusâért, szociâlis diszkrimi-

nâlâsa ellen, valamint a polgâri és politikai jogokért folytatott harca azonban ûj szempontokat is teremtett, amelyeket
ûj értékként kell kezelnûnk.

A kisebbségbe szaldtott magyarsâg — nem csupân Cseh-

szlovâkiâban, de az 1918 utâni Magyarorszâggal szomszédos
tôbbi orszâgban is — megkîsérelte kialakîtani sajâtos politikai és erkôlcsi arculatât, szemléletét. Ez részben tôrvényszerûen ment végbe, az ûj âllamok belpolitikâjânak hatâsa
alatt, mert viszonyulnia kellett hozzâ; részben tudatosan: ônvédelembôl, hogy a kisebbségi magyarsâgot politikailag és
târsadalmilag megszervezze.

Csehszlovâkia polgâri demokratikus âllamként lépett a
tôrténelem szinpadâra. A hagyomânyos nyugat-eurôpai
demokrâciâktôl ugyan kùlônbôzôtt, mert fôleg a német hagyomânyokon neveikedett cseh kis- és kôzéppolgârsâg kicsinyes igényei szerint igazodott. A fejlett demokrâcia kibontakozâsa elé az ûj âllamot alkotô tôbbségi "csehszlovâk"
nemzet teimészetes adottsâgain tûllépô nemzeti-hatalmi
célok âllîtottak korlâtot. De a csehszlovâk demokrâcia egyûttal kùlônbôzôtt a hagyomânyos magyar demokrâciâtôl is,

melyet részben a nemesi, fôleg a fônemesi hagyomânyok
téritettek el a nyugat-eurôpai polgâri fejlôdéstôl, részben
pedig a tôrténelmi Magyarorszâg 1918-ban bekôvetkezett
feldarabolâsâbôl

szârmazô

egyetemes

nemzeti,

egyetemes

târsadalmi sokk.

E két, alapjâban kûlônbôzô hatâs kôzôtt alakult ki a csehszlovâkiai magyar kisebbségnek az a politikai profilja, amely
miatt a "csehszlovâkok" az âllam egységével ellentétesnek
tekintették a kisebbség magatartâsât, a magyarorszâgi hatalom pedig âllîtôlag kommunizmussal fertôzôttnek és magyartalannak tartotta. A magyarorszâgi negatîv megitélésnek az volt az oka, hogy a Csehszlovâkiâhoz csatolt magyarsâg politikai eszményképe eltâvolodott a rendiséggel âtitatott magyarorszâgi politikâtôl. Ez volt a legfôbb oka annak
is, hogy az 1938-as visszacsatolâs utân a magyar hatalom
bizalmatlan volt a visszakerûlt magyarokkal szemben. A
csehszlovâk megîtélésnek pedig az volt az oka, hogy a ma
gyar kisebbség kôvetkezetesen tartotta magât az ônrendelkezés demokratikus elvéhez, amelyre hivatkozva alakîtottâk

meg a nagyhatalmak a Csehszlovâk Kôztârsasâgot is.
A felvidéki (csehszlovâkiai) magyarsâg politikai arculatânak felvâzolt kettôs megûélése az 1918-1939/40-es évekre
volt jellemzô. Ezutân megvâltozott a helyzet, amely 1948
utân a kommunista hatalomâtvétellel kapott ismét egyértel-

mûen értelmezhetô jelleget. A

totalitârius rendszerben a

kisebbség sajâtos tôrekvéseit — mind Csehszlovâkia, mind
Magyarorszâg részérôl — rendszerellenesnek, âllamellenesnek vagy nacionalistânak bélyegezték.

A kisebbségi magyarsâg — belyzeténél fogva — ismerte
fel legbamarabb, hogy a kôzép-eurôpai térségben a nemzeti eszme tûlhangsûlyozâsa és batalmi vetûlete miatt kialakult feszûltséget csak a térségben élô nemzetek egymâsrautaltsâgânak felismerésével, kôzôs érdekeik keresésével és

a batalmi érdekekbôl felépkett vâlaszfalak lebontâsâval lehet enyhîteni. Ez legelôszôr a hid-eszmében kerûlt megfogalmazâsra. Ezen azt kellett és kell érteni, hogy a nemzeti
kisebbség alkosson kulturâlis és târsadalmi kapcsot a két
szomszédos nemzet kôzôtt. Hiszen természetes adottsâgai —
a szomszédos kultûrâk és târsadalmak bensôséges ismerete —
elbivatottâ teszi ennek a feladatnak teljesîtésére. A hîd-eszmét azonban elsôsorban az ûj uralkodô csehszlovâk hatalom és a târsadalom is elutasitotta, és ma is ezt teszi. A most

hatalmon levô csehszlovâk kommunista part a mai napig
kimondottan veszélyesnek tekinti a kisebbség hid-szerepét,
mert ebbôl — szerinte — olyan autonôm erô keletkezhetne,

amely kivâlhatna az egyetemes, azaz a csehszlovâk âllami
kôzôsségbôl. Persze a hid-alkotâs mâs miatt sem kecsegtet
nagy sikerrel. Emlitettem, hogy a szlovâk târsadalom magyarellenessége is mennyire fokozôdik. A hidveréshez pedig
két szilârd pont szûkséges. E nélkûl a készûlô hîdbôl a szakadék fôlé kinyûlô ugrôdeszka vagy libikôka lesz. A hîd-eszme
azonban devalvâlôdott mâr a magyarsâg kôrében is. Nem
csupân a kezdeményezések és a barâti kéznyûjtâsok viszonzatlansâga miatt. Olyan âllamban, amelyben még az egészségugyi ismeretterjesztést sem engedélyezik a nemzeti kisebb
ség nyelvén, a legidealisztikusabb elképzelések is ûgy omlanak ôssze, hogy a realistâk szâmâra sem marad utâna hely.

A magyar kisebbségnek az egyetemes magyarsâghoz valô
tartozâsi igénye, valamint az a tény, hogy nemzete zômétôl
elszakîtva él, megalapozta a kettôs kôtôdés tudatât. Ennek
az a lényege, hogy az egyetemes magyarsâghoz és Magyar-

orszâghoz fûzôdô érzelmi vonzalmai és kulturâlis érdekei
mellett kôtôdik ahhoz a politikai és gazdasâgi kôzeghez is,
amelyben fizikailag él, azaz Csehszlovâkiâhoz. A kettôs ko-

telék eme utôbbi âga pârosul bizonyos pragmatikus lojalitassai, amely erôsôdhetik, ha helyet kapnak a târsadalomban és a politikai gyakorlatban a korâbbiakban felsorolt jogos igényei (az ônigazgatâs és az ônrendelkezés jogkôrébe
tartozô jogok), de gyôngiilhet, ha érzi ezek elnyomâsât, kielégîthetetlenségét.
A kisebbségi helyzetben kialakult târsadalmi és politikai
eszmények velôszmûleg alkalmasak lehetnének a kôzép-eurôpai fesziiltség feloldâsâra, ha megfelelô tâmogatâsra talâlnânak. Ez — az eddigivel szemben — a demokratikus és
tolerâns megoldâs felé mozdîthatnâ el az évtizedek ôta holtponton levô és ezért megoldhatatlannak lâtszô kisebbségi
kérdést.

A csehszlovâkiai magyarsâg eddigi kisérletei helyzetének
megoldâsâra olymôdon, hogy ne kelljen lemondania nemzeti azonossâgârôl és elkeriilje az erôszakos megoldâst is, eddig nem vezettek sikerre. Ennek kôvetkeztében leginkâbb
kisebbségi helyzetének legelsô élménye — a kiszolgâltatottsâg — mélyiilt el tudatâhan. Ezért a politikai folyamatokon

kîvûl âllônak érzi magât. Ennek részben passzîv rezisztencia
és politikai cinizmus az eredménye, de fôleg a sehova sem
tartozâs mélyiil el benne.

Ma mâr egyre bizonyosabb, hogy a kisebbségi magyar
sâg sem Csehszlovâkiâban, sem mâsutt nem tudja ônmaga
megvîvni a megmaradâsért folytatott harcât. Sorai — a leîrt kôrûlmények miatt — ritkulnak, kûzdelme egyre inkâbb
vîvôdâssâ vâlik. Ahhoz, hogy helyzete jobbra foruljon, hârom
dolog szûkséges: a "nagypolitika", illetve a nemzetkôzi politika âllâspontjânak megvâltozâsa a kisebbségi kérdésben, a
térség politikai demokratizâlôdâsa, valamint kûlsô tâmogatâs. Ha ez utôbbi is elmarad, a legelszântabbak is feladjâk
a harcot. Az 1918 utân, valamint

1945-ben a szûlôfôldjé-

rôl elmenekûlt sok szâzezer kisebbségi magyar és a napjainkban Româniâbôl menekûlô magyarok ezrei ezt a

kilâtâst igazoljâk. Aligha vâlik valôsâggâ az

az

szomorû

1968-ban

Csehszlovâkiâban megfogalmazott — alaptalan — elképzelés, hogy a magyar kisebbség nemzetté vâlva meg tud ma-

radni magyarnak az ûj (Csehszlovâk) hazâban. Az eddigi
tapasztalatok szerint Kelet-Kôzép-Eurôpâban ez

nem

tôr-

ténhetik meg. Sem a magyarok, sem a szomszédos, illetve

a magyar kisebbségekkel egyiittélô nemzetek nem ezt ôhajtjâk. Tôbbek kôzôtt azért sem, mert a nemzetkôzi politika
sem segiti ôket abban, hogy a megbékélés ûtjâra térhessenek.
A megoldâst ebbôl az egyrészt merev, mâsrészt tudathasadâsos és oktrojâlt helyzetbôl valôszînûleg csak az egész 20. szâzad eurôpai politikâjânak âtértékelés hozhatja meg.

Diszvacsora és Magyar Bal

Fôt. dr. Brachna GdboT ev. fôesperes bevezetô imdt mond.

Tôle balra Kônnyû Emô kongresszusi kêpviselô, jobbra dr. Nddas Jdnos. (Haraszthy)

A XXVIII. Magyar Kongresszus és a Szabadvilâgi Magyarok V. Vilâgkongresszusa âltal egyiittesen rendezett dîszvacsora 1988.

november 26-dn, szombaton este 7 ôrakor

kezdôdôtt. Az amerikai és magyar himnuszt Bodndr Margit
énekmûvész és kîsérôje, Peller Miklôs zongoramûvész, karnagy vezetésével a kôzônség énekelte. A bevezetô imât és a
megkapôan szép asztali âldâst fôt. dr. Brachna Gdbor evangélikus fôesperes mondta. Az egybegyûlteket — élûkôn
Kônnyû Ernô (Washington, DC) kongresszusi képviselôvel —
dr. Nddas Jdnos ûdvôzôlte.

Az izletes vacsora elfogyasztâsa utân dr. Nddas Jdnos
felkérésére dr. Nagy Gyôrgy (Toronto, Ont., Kanada), az

Ârpâd Akadémia rendes tagja, mint szertartâsmester, ûjbôl kôszôntôtte a megjelenteket, kôztùk Pilla Anthony dr.
clevelandi megyés pùspôkôt, Kônnyû Ernô kongresszusi képviselôt, Pnst AugiLStot, Voinovich V. George clevelandi polgârmester képviselôjét, Perk Ralph volt clevelandi polgârmestert, az ohiôi nemzetiségi mozgalom elnôkét, valamint
dr. Bonutti Karl egyetemi tanârt, a Cleveland State egyetemen mûkôdô "Urban Studies" tanszékvezetôjét.

A dtszvacsora elején a himniLSZokat éneklik.
A fôasztalndl dW. Pust August, dr. Bonutti Karl, ft. dr. Pilla Anthony clevelandi
megyés pùspôk, Kônnyû Emô, Bodndr Margit, dr. Nddas Jdnos, dr. Nagy Gyôrgy,
vitéz Martonjalvay Hugô, az MHBKvildgelnôke, dr. Czettler Antal, Hetyey Sdndor,
Afôasztal elôtt dll (balrôljobbra): Perk Ralph, NeszlényiJudit, Farkas Ldszlô,
R. Gadl Veronika és Kovdcsy Jôzsef. (Haraszthy)

A dtszvacsordn a himnuszok éneklése kôzben

balrôljobbra :fôt dr. Brachna Gdbor, dr. Fûry hajos, Koppdny Endre, dr. Duray
Miklôs (Pozsony), Vôrôsvdry Istvdn, vitéz Serényi Istvdn, Magas Istvdn, Pust August
(Cleveland polgdrmesterének képviseletében), dr. Bonutti Karl, ft. dr. Pilla Anthony

clevelandi megyés pûspôk, Kônnyû Emô hongresszusi képviselô.

Afôasztal elôtt: Perk Ralph, Cleveland volt polgdrmestere. (Flaraszthy)

Pilla Anthony dr. megyés pùspok tâvozâsa elôtt kûlôn
felszôlalâsban meleg szavakkal ûdvôzolte a két Kongresszus
hallgatôsâgât.
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UT. Nddas Jdnos a diszvacsordn ûdvôzh a kôzônséget. {Haraszthy)

Kônnyû Ernô kongresszusi képviselô kôszôntô beszédében
a XXVIII. Magyar Kongresszus kôzmûvelôdési és a Szabadvilâgi Magyarok V. Vilâgkongresszusânak — fôleg az erdélyi

kérdéssel kapcsolatos — jelentôségére mutatott râ, majd elismerését fejezte ki a Kongresszusok megrendezôinek értékes munkâssâgâért,
latâért.

ônzetlenul

végzett

magyarsâgszolgâ-
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A dùzvacsora fôasztaldndl

balrôljobbra : Hetyey Sdndor, dr. grôfHoyos Jdnos, a Magyar Cserkész Szôvetség
nagytandcsdnak elnôke-, Ruttkay Andor {Sô Bemdt) és Pdsztor Ldszlô. (Haraszthy)

Dr. Nddas Jdnos — a Birâlôbizottsâg elnôkének felkérésére — ûnnepélyesen âtadta

dr. Érdy Miklôs (West New York, NJ),

Hetyey Sanrfor" (Fairfield, Vie., Ausztrâlia),
Neszlényijudit (Pasadena, CA),
részére a mâr elôzôleg odaitélt arany,
Kovdcsy Jôzsef (Seven Hills, OH) részére pedig az ezûst

Arpâd-érmet, mint nevezettek korâbban benyûjtott pâlyamûvének kitûntetését.

Az Arpâd-pdlydzatok eredményének kihirdetése
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Az Arpdd-pdlydzatok eredményének kihirdetése.
Balrôljobbra-, Kônnyû Emô, dr. SomogyiFerenc, a birdlôbizottsdg elnôke és
dr. Nddas Jdnos. (Somogyi Lél)

Dr.

Somogyi Ferenc,

mint

a

Birâlôbizottsâg elnôke,

kihirdette az Àrpâd-pâlyâzatok eredményét. E szerint
arany Ârpâd-érmet nyert:
a "Geology of the Carpathian Région" cîmû angol mû,
amelynek szerzôje Fôldvdry Gdbor (Matraville, NSW, Ausztrâ
lia):
a "Transylvania" cîmû tôrténeti tanulmâny, amelynek
szerzôje Horvdth Jenô (Argentina);
a "Trianon 1920, Pârizs 1947", "Erdély", valamint a

"Mi és a vilâg" cîmû hârom magyar tanulmâny, amelynek
szerzôje dr. Kovdcs Ernô ÇYoronto, Ont., Kanada);
a "Pozsonytôl Kassâig" cîmû eredeti, szînes, klsérô ma
gyar szôveggel ellâtott 16 mm-es filmbemutatô, amelynek
szerzôje Nagy Tibor és Nagy Zsôka (Sierra Madré, CA);

A dtszvacsoTdn balrôljobbra: dr. ÉrdyMiklôs, Perk Ralph volt clevelaridi polfrdrmester,
Neszlényijudit, Farkas Ldszlô (Svdjc), R. Gadl Verotiika, (Freidorf, Svdjc),
Kovdcsy J6zsef(Seven Hills, OH). (Harasztliy)

tôbb

szobrâszati

mû,

amelynek

aikotôja

Orley-Borz

Richard-,

tôbb festészeti mû, amelynek aikotôja Oriold Gyôrgy (Los
Angeles, CA);

az "Ârpâd-hâzi szentek" cîmû rajz-gyûjtemény, amely
nek szerzôje Petry Béla (Maitland, FL);
az 1956-os szabadsâgharc emlékére készûlt és Denver fô-

terén felâllitott szobor, amelynek aikotôja Popovits Zoltân
(Denver, CO);
a "Volga-parti szerenâd" cîmû, megzenésitett, hâromfel-

vonâsos szînmû, amelynek szerzôje Radnôthy Kdroly (Calgary,
Alta., Kanada)'

tôbb kôltôi mûforditâs, amelynek szerzôje

Varju Livia

(Genf, Svâjd);

ezûst Ârpâd-érmet nyert:
a "Betlehemi verses jâték" cîmû, iskolai elôadâsra készl-

tett mû, amelynek szerzôje Egyûd Anna (Los Angeles, CA);
az "Ostor és vallomâs" cîmû verseskôtet, amelynek szer
zôje isra5za Marron Lajos (Welland, Ont., Kanada):
"A rômai latin irodalom tôrténete" és "Arany Jânos

levelezô kônyve" cîmû két mû, amelynek szerzôje Malatinszky
Jenô(Verdugo City, CA);

•

I
Az Arpdd crmek dtaddsa a dCszvacsordn. Balrôljobbra dlh dr. SomogyiFerenc,

dr. Érdy Miklôs, Neszlényijudit, Kovdcsyjôzsef, Hetyey Sdndor ésdr. Nddas Jdnos.
Ul balrôl-, Kônnyû Emô kongressziLsiképviselô, jobbrôl dr. Nagy Gyôrgy dldomdsrnester és vztéz Martonfalvay Hugô, az MHBK x/ilàgelnôke. {Somogyi Lél)

a "Csillagokba kapaszkodni" cîmû verseskôtet, amelynek
szerzôje Tarné Lévay Pdlma (Valencia, Venezuela).
Dùzoklevelet kapott:
az a versgyûjtemény, amelynek szerzôje Kozma Terézia
(Toronto, Ont., Kanada).

Az Ârpâd Akadémia tagjai kôzûl ûjbôl sikerrel pâlyâzott
a korâbban mâr arany Arpâd-éremmel kitûntetett dr. Dezséry
Andrds (Holden Hill, SA., Ausztrâlia), valamint dr. Szabô Pâl
(Saarbrûcken, Nyugat-Németorszâg).
Az eredmény kihirdetése utân dr. Nagy Gyôrgy âldomâsmester a fôasztalnâl ûlô vendégeket mutatta be, majd a
dîszvacsora kôzônségének mondott kôszônetet.
Magyar Bâl

A dîszvacsora utân hangulatos Magyar Bâl volt, amelyen
a tânczenét Hegedeôs Kdlmân kivâlô zenekara szolgâltatta.
A Magyar Bâl elején a clevelandi cserkészek regôs cso-

portja a "Sdrkôzï mgassdg" cîmû népi tâncot adta elô ôriâsi
nagy sikerrel.

Az elsô bâlozôkat a két lelkes ifjûsâgi bâlelnôk, Debreczeni
Sonia és Szent Kirdlyi Gyôrgy angol és magyar nyelven kôszôntôtte, majd a kôzônségnek pâronként is bemutatta.

Elsô bâlozô volt:

Batdry KrisztinaiéWcs Miklôssal (Akron, OH),
DezsôEmese Domonkos Istvânnal (Canfield, OH),
Jdnossy Franciska Vass Gyôrggyel (Chicago, IL),
KorôdiErika Varga Csabâval,
Nddas Krisztina (Chicago) Vass Alberttel,
Peller Katika Csorba Cyôrggyel,

Peiry iîena^a (Hamburg, NY) Marcus Péterrel
Mdsodbdlozô volt:

Arnold Zsuzsa (Chesterland)Jâlics Lâszlôval (Akron, OH),
Kûr Mdrta (Warren, OH) Abelovszky Attilâval

Marcus Vivienne (ChesterIand,OH) Cserhâti Âkossal
Magyardy Eisa Kirâly Kârollyal,
PdlvdgdsiKldra {V^ent, OH) Robert Criffithtel (Kent, OH),
Serena
(Chesterland,OH) Jâlics Ferivel (Akron, OH),

A Magyar Bdl ifjûsdgt elnôkei: Szenl Kirdlyï Gyôrgy és Debreceni Szonja.
A hdttérben Hegedeôs Kdlmdn és zenekara. (Haraszthy)

Az elsô és mâsodbâlozô ifjû hôlgyek tâncosaik karjân vonultak a terembe. A hagyomânyos Magyar Bâlt csârdâssal,
utâna keringôvel nyitottâk meg. A megjelentek a legjobb

hangulatban reggel 3 ôrâig maradtak egyiitt.
Itt kell megemlîtenûnk, hogy a két Kongresszus egyiittes dîszvacsorâjânak és a Magyar Bâlnak Celeste F. Richard,

Ohio kormânyzôja, Pilla M. Anthony dr. clevelandi megyés
pûspôk,
Voinovich V. George clevelandi polgârmester,
Valentiny Géza (Bées, Ausztria) prelâtus, Kônnyû Ernô

A Magyar Bdlon

balrôl jobbra àll Borbds Kdroly, Andahdzy Géza és Hidy Jôzsef.
Elôttûk Hzdyjôzsefné. Uldr.Nddas Jdnos {Borbdsné)

sv'srR

A cserkészek regôs csoportja

a Magyar Bdl elôtt a "Sdrkôzi vfgassdg" cimû népi tdncot mutatja be. {Haraszthy)

(Washington, DC) kongresszusi képviselô, Perk J. Ralph
volt clevelandi polgârmester és dr. Bonutti Karl egyetemi
tanâr dîszvendége, tovâbbâ 40 fôvédnôke, 218 Ohio âllamon

klviil lakô és 166 ohiôi védnôke, 32 hâzikisasszonya és 32
bâibizottsâgi tagja volt.

Istentîszteletek

Szenlmtse 1988. november 27-én. Balrôl jobbra: ft. Sajgô Szabolcs, S.J.{Toronto,
Ontario, Kanada) "A Sziv" szerkesztôje, ft. Erdet J. Jôzsef OSBM (Matawan, NJ).

bazilita elôljârô, ft. Mustos Istvdn (Trenlon, Nf) piarista plébdnos, fôcelebrdns,
t. Baldssy Gézaszerpap és BaldssyAndrds ministrdns. (Somogyi Lél)

1988. november 27-én, vasdrnap reggel délelôtt 9 ôrai
kezdettel ft. Mustos Istvdn, Sch.P. (Trenton, NJ) ûnnepi
szentmisét mutatott be és tanulsâgos szentbeszédet mondott.

A szentmise bemutatâsâban/it. ErdeiJôzsef, OSBM (Matawan,

NJ), ft. dr. Miskolczy Kdlmdn, Sch.P. (Derby, NY),/if. Sajgô
Szabolcs, S.J. (Toronto, Ont., Kanada), valamint t. Baldssy
Géza (North Royalton, OH) szerpap is kôzremûkôdôtt.
Az elsô olvasmânyt, a vâlaszos zsoltârt és a kôzimât dr.

Somogyi Ferenc, a szentleckét Fazakas Ferenc (Mountain
View, CA) olvasta fel, orgona helyett zongorân Neszlényijudit
(Pasadena, CA) jâtszott, az egyhâzi énekek vezetésében pedig rajta kîvûl Tdrczy Kovdcs Frzsébet (San Mateo, CA) vett
részt. A hlvek kôzûl sokan jârultak szentâldozâshoz is.

A szentmisével egy idôben a protestâns vallâsû hivek szâmâra fôt. dr. Brachna Gdbor evangélikus fôesperes kûlôn
istentiszteletet tartott, amelyen ugyancsak szép szâmmal
vettek részt. A zsoltârok éneklésén kîvûl fôként a fôesperes
lélekbe markolô imâja emelte az âhitatot.

Dr. Nddas Jdnos és dr. Nagy Gyôrgy (Toronto, Ont., Kanada),
a Kanadai Magyarok Egyesûletének volt elnôke. (Haraszthy)

Balrôljobbra: dr. Érdy Miklôs, dr. Duray Miklôsné, AbelovszkyEliz és
dr. Duray Miklôs (Abelovszky Attila)

A SZABADVILÂGI MAGYAROK
V. VILÂGKONGRESSZUSA
Azok a megbeszélések, amelyek a XXVIII. Magyar Talâlkozô keretében a magyarsâg sorskérdéseivel foglalkoztak,
szinte kivétel nélkûl a Szabad Magyarok V. Vilâgkongresz-

szusân folytak le. Ezen a Vilâgkongresszuson hangzottak el
a magyarsâg jôvôjével kapcsolatos elôadâsok is.

Elôzmények
A Szabadvilâgi Magyarok Vilâgkongresszusât elsô îzben

1975. augusztus II. és 24. kôzôtt a kanadai Ontario székhelyén, Toronto vârosâban rendezték meg.

EInôki tisztét

dr. Gyallay-Pap Domokos tôltôtte be. Mdsodszor 1978.
augusztus 4. és 7. kôzôtt a hollandiai Hâga vârosâban az
Eurôpai Szabad Magyar Kongresszus rendezte Kunéry Istvdn
sajtôbizottsâgi vezetô irânyîtâsâval. Harmadszor az ôsszehivô
ismét a Kanadai Magyarok Szôvetsége volt. Elnôkeként 1982.
szeptember 17. és 19. kôzôtt ujbôl dr. Gyallay-Pap Domokos
irânyîtotta a megbeszéléseket Torontôban. Negyedszer a
clevelandi Magyar Kongresszus vezetôje, dr. Nddas Jdnos
hîvta ôssze 1985. november 27. és december 1. kôzôtt az ohiôi
Cleveland vârosâba. Az utôbbin folyô megbeszélésekrôl

A XXV. Magyar Talâlkozô krônikâja a 189-321. oldalon
szâmolt be.

A Szabadvildgi Magyarok V. Vildgkongresszusdt a korâbbi
felhatalmazâs alapjân dr. Nddas Jdnos a XXVlll. Magyar
Kongresszus idejére, 1988. november 25. és 27. kôzôtt az
ohiôi Cleveland vârosâba hîvta ôssze. hogy megint sûlyos
magyar sorskérdéseket vitasson meg. Ezen a Vilâgkongresz-

szuson egységesen âllâst kellett foglalnunk a nagyhatalmak
garanciâjâval megkôtôtt jaltai szerzôdés végrehajtâsa érdekében. Ez a szerzôdés ugyanis helyes értelmezés szerint Ma-

gyarorszâgon is szabadon vâlasztott kormâny vezetését biztosîtotta, aminek logikus kovetkezménye, hogy a hazânkat

immâr 45 éve jogtalanul megszâllô szovjet kivonuljon az
orszâgbôl.

A tovâbbiakban a Vilâgkongresszusnak erélyesen âllâst
kellett foglalnia a Magyarorszâgtôl elszakJtott erdélyi terû-

leteken élô ôsmagyar lakossâg nemzeti jogainak biztosîtâsa
érdekében,

valamint

Ceaitsescu

Nicolae

roman

diktâtor-

nak az egész vilâgtôrténelem folyamân leggalâdabb lépésével, erdélyi falvaink szâzainak lerombolâsâval s annak mar
is folyamatba tételével kapcsolatban. Ceausescu barbâr
kezdeményezése ellen ugyanis az egész vilâg szabad magyarsâga nevében mâr novemberig egész Eurôpâban szervezett
tûntetéseken egységesen tiltakozâsok tôrténtek. A

magyar-

sâgnak ezt a tiltakozâsât el kellett juttatni a Helsinki Zârônyilatkozatot alâîrô minden egyes kormânyhoz is.
A Vilâgkongresszus természetesen megvitatta KôzépEurôpa és benne Magyarorszâg helyének és jôvô szerepének
lehetôségeit, a fôderâciô, konfôderâciô kérdéseit, Magyar
orszâg politikai és gazdasâgi jôvôjének kibontakozâsât, a

hazai ellenzék szerepét és lehetôségeit, kapcsolatainkat az
otthoni magyarsâggal és fôleg az ellenzékkel stb.

Udvôzlések
A szabad vilâgon szétszôrtan élô magyarsâg a Vilâg
kongresszus ôsszehîvâsât idôszerûnek és sorsdôntô jelentôségûnek talâlta. Mind az ôt vilâgrészrôl osztatlan érdeklô-

dés nyilvânult meg irânta. Nemcsak ismert egyhâzi és vilâgi
szervezetek vezetôi, hanem sokan egyénileg is bejelentették
személyes megjelenésûket, elkûldték îrâsbeli hozzâszôlâsai-

kat vagy akadâlyoztatâsuk esetén szivélyes iidvôzletûket.
A Szabadvilâgi Magyarok V. Vilâgkongresszusât ôsszehîvôja, dr. Nâdas Jdnos 1988. november 25-én, pénteken
délelôtt 9 ôrakor a magyar hiszekegy elmondâsa utân nyitotta
meg, majd az alâbbiakat mondta:

Szeretettel kôszôntôm a megjelenteket, elsôsorban dr.
Czettler Antalt, az Eurôpai Szabad Magyar Kongresszus

f

•

V
Dr. Czettler AntaliBrugg, Svdjc), dr. Mester Fiore (Toronto, Ont., Kanada) l's

dr. Nddas Rôzsa. (Neszlényi)

elnôkét, Farkas Ldszlôt, a Svâjci 56-os Szabadsâgharcos
Szôvetség és a Svâjci Volt Magyar Politikai Foglyok Szervezetének elnôkét, Koppdny Endre nemzetkôzi jogtanâcsost
Svâjcbôl, Hetyey Sdndort, a MHBK ausztrâliai fôcsoportjânak vezetôjét, Ruttkay Arnoldot és kedves feleségét, a sydneyi
magyar radio vezetôjét Ausztrâliâbôl, tovâbbâ a Kanadâbôl
érkezô Walter Istvdnt, a Kanadai Magyarok Szôvetségének
elnôkét, dr. Nagy Gyôrgyôt, a Kanadai Magyarok Orszâgos
Szôvetségének volt elnôkét, az Amerikai Magyarsâg kiilpolitikai munkatârsât, Vôrôsvdry Istvdnt, a kanadai Amerikai
Magyarsdg cimû hetilap tulajdonos fôszerkesztôjét és kedves
feleségét, a Kanadâbôl érkezett kongresszusi résztvevôket,
az Egyesûlt Allamok kûlônbôzô vârosaibôl jôtt egyesûleti
vezetôket, élûkôn vitéz Martonfalvay Hugôt, az MHBK vilâgelnôkét, az AMOSz tisztikarât, élén Pdsztor Ldszlô ûgyvezetô
elnôkkel, Kônnyû Ernô kongresszusi képviselôt, a Vitézi Szék

képviseletében megjelent vitéz Serényi Istvdnt és feleségét,

Stirling Gyôrgyôt, a Szabad Magyar Ûjsâgirôk Szôvetségének
elnôkét, dr. gr. Hoyos Jdnost, a Magyar Cserkész Nagytanâcs
elnôkét, Borbds Kdrolyt, az MHBK torontôi vezetôjét és felesé
gét, Bôszôrményi Zoltdnt, a kanadai magyar râdiô vezetô

jét, az Arpâd Akadémia kûl- és belfôldi tagjait, nem kûlônben a kôzelrôl, tâvolrôl megjelent mintegy 400 fônyi kôzônséget.

Vilâgkongresszusunkat

ûdvôzôlte

Reagan

Ronald,

az

Amerikai Egyesûlt Âllamok elnôke, dr. Habsburg Ottô kirâlyi herceg, dr. Kada Lajos érsek a Vatikânbôl, dr. Majldth
Istvdn és Zolcsdk Istvdn Dél-Amerikâbôl, valamint szâmos

szabadvilâgi magyar szervezet vezetôje Ausztrâliâbôl, Eurôpâbôl, Kanadâbôl és az Amerikai Egyesûlt Allamokbôl.

Megnyîtô
Dr. Nddas Jdnos:

A VILAGKONGRESSZUS CÉLJA ÉS FELADATA
Mindnyâjunkat a magyar ûgy ônzetlen szolgâlata, ma
gyar hazânk szeretete hozott ide. Az az elkôtelezettség veze-

tett bennûnket, amelyet a mai vilâgban szemûnk elôtt lejâtszôdô, végbemenô nagy politikai fordulatok és vâltozâsok
idején éreztûnk. Meggyôzôdésûnk, hogy egyûttesen kell
keresnûnk azt az utat, amelyen szûkségképpen haladnunk
kell és azokat a môdozatokat, ahogy eddigi munkânkat folytathatjuk, ha a mai forrongô politikai vâltozâsok idején kôzôs egyetértésben ûgy akarunk cselekedni, hogy azzal ha
zânk, nemzetûnk, elszakitott véreink jogos érdekét és tôrekvéseit elôsegitsûk. Példaként lebegjen szemûnk elôtt az otthon egyre jobban ôntudatra ébredô fîatalabb magyar nemzedék hôsies magatartâsa, bôrtôntôl és mâs meghurcoltatâstôl sem félô kiâllâsa a nemzeti tôrekvések, a szôlâsszabadsâg, a tôbbpârtrendszer, elszakitott testvéreink emberi és
nemzeti jogainak megvalôsîtâsa, tovâbbâ a szovjet katonai
megszâllâs mielôbbi megszûntetése érdekében.

Emigrdciôs magyarsdgunk minden rétege ismét egymâsra talâlt, miként ez 1956-ban és minden mâs alkalom-

mal tôrtént, amikor hazânkat, népûnket komoly veszély
fenyegette.
Erdélybôl megdôbbentô
hirek érkeztek.
Ceausescu
Nicolae, România eszelôs diktâtora, az ezeréves magyarsâg
erdélyi kultûrâjânak megsemmisitését vette tervbe. 1,300
magyar — és kisebbségében tôbb német — falut le akar tôrôlni Erdély térképérôl. Le akarja gyalulni falvainkat és ôsi

templomainkat, fel akarja dûlni a temetôket, hogy ezeréves
mûltunkat még nyomaiban is eltûntesse. Meg akarja semmisîteni ezt a mûltat igazolô erdélyi telepûléseket. Erdélyi,
székely testvéreinket szétszôrja, România tiszta roman lakossâga kôzé telepîti vagy betonkaszârnyâkba zsûfolja, kényszermunkâra fogja, megfosztja emberi és kulturâlis életmôdjuktôl, hogy a românok ârulâsânak béreként Trianonban
a românoknak juttatott Erdélynek, magyarsâgânak, a magyar

nyelvnek s a magyar kultûrânak még csak nyoma se maradjon.
Ez a valôsâgnak bizonyult rémhir eggyé kovâcsolta a ma
gyar emigrâciôt. A szabadfôldi magyarsâg vilâgszerte szétszôrt szervezetei az osztatlan magyar târsadalommal egyiitt
a vilâg hatalmasainak fôrumân megindîtottâk erélyes tilta-

kozâsaikat. És ezen a téren maris példamutatô munkât végeztek. De az elismerés zâszlajât meg kell hajtanunk minden
mâs szabad orszâg politikai és târsadalmi szervezetei, egyesûletei, valamint a nemzetkôzi szervezetek és a kûlfôldi sajtô
elôtt is, mert az emberiesség nevében szinte kivétel nélkûl
felemelték tiltakozô szavukat.

A megdôbbentôen szomorû, kétségbeejtô erdélyi hîrek
és események — munkatârsaimmal egyûtt — arra késztettek, hogy a Szabadvildgi Magyarok V. Vildgkongresszusdt,

mint az Allandô Titkârsâg vezetôje, fôtitkâra, a Szabadvilâgi Magyarok IV. Vilâgkongresszusânak megbîzâsa alapjân ôsszehîvjam. Tettem ezt azért, hogy a szabadvilâgi ma
gyarsâg ôsszességének nevében egyesûlt erôvel hatalmas
erkôlcsi erejével kérhessûk, sôt az emberiesség alapjdn
kimondottan kôvetelhessûk, ha kell, hatalmi szôval, az er
délyi magyarsâg kiirtâsa céljâbôl elinditott român kezdeményezés azonnali beszûntetését elsôsorban azoktôl az âllamok-

tôl, amelyek az 1920-as trianoni és az 1947-es Pârizs-kôrnyéki "békeszerzôdés"-eket alâirtâk, garantâltâk a kisebbségi

sorsba kényszeritett ôsmagyar lakossâg emberi jogainak tiszteletben tartâsât.

Jôl tudjuk, hogy elszakîtott véreink védelmére elsôsorban

a jelenlegi magyar kormdny lenne illetékes, ha nem akadâlyoznâ ebben a Varsôi Szerzôdés, amelynek értelmében az
azt alâirô kommunista megszdllds alatt levô, "szocialista
âllamok" egymâs belûgyeibe nem avatkozhatnak. Ezért tôr-

tént, hogy Kdddr Jdnos Marosvâsârhelyen mondott beszédében annak idején leîrta Erdély magyarsâgât, utôdja, Grôsz
Kdroly pedig az otthoni magyarsâg hatalmas tùntetése ellenére sem tudott Ceausescuval folytatott aradi târgyalâsa alkalmâval eredményt elérni. Sikertelen maradt Soros Mdtyds
kommunista pârtmegbîzott mûltkori târgyalâsa is.(y4 magyar

kormdny 1989 mdrcius havdban a genfi tdrgyaldsok folyamdn végûl maga is panaszt tett Ceausescunak az erdêlyi
magyarfalvak leromboldsi terve ellen. )

Sajnos, be kell vallanunk, hogy Shultz P. George amerikai kûlûgyminiszternél sem tudtunk komoly eredményt el
érni, mert România stratégiai szempontbôl még mindig
fontes az Egyesùlt Allamok szâmâra.
Az erdélyi kérdéssel foglalkozô 1. szâmû bizottsâg elnôkéûl dr. Ballô Istvdnt, az Erdélyi Bizottsâg alelnôkét kértiik fel.
Felvidéki

magyarsdgunk

helyzete

is

nagyon

szomorû

képet mutât. Errôl dr. Duray Miklôs felvidéki kedves honfitârsunk szâmol majd be. De délvidéki magyarsdgunk is
egyre nehezebben tudja elviselni a râ nehezedô szerb nyomâst. Persze az elcsatolt terûletek magyarsâgânak fontos
kérdésein kivùl sok mâs idôszerû kérdés megvitatâsa is a
Vilâgkongresszus elé tartozik, ezek kôzûl azonban az idô
rôvidsége miatt mindôssze tovâbbi hârmat ragadunk ki.
*

*

*

A kôvetkezô kérdés, amelyet kôzkivdnatra ugyancsak a

Vilâgkongresszus napirendjére tûztûnk, a szabadvilâgi magyarok âllandô jellegû, egységes képviseletének kiépîtése. Ez
a szervezet az ôt vilâgrészen szétszôrt egyetemes magyarsâg

azonos érdekeit szolgâlnâ. Ôriâsi jelentôsége lenne, ha ezt
a szervezetet sikerûlne megvalôsîtani azzal az elôfeltétellel,

hogy megfontolt irânyitâsât a magyar emigrâciô valôban
elfogadja és magâévâ teszi. Annak a 2. bizottsâgnak vezetésére, amely ezt a kérdést târgyalja, dr. Ndvori Kornél kedves
barâtunkat kértûk fel.

Az utôbbi hônapokban mindnyâjunkat meglepték azok
a nagy fordulatok és vâltozâsok, amelyek a hazai kommu
nista politikâban észlelhetôk. Bekôvetkezett ugyanis a gaz-

dasâgi csôd és Grôsz Kdroly kénytelen volt ûjabb kûlfôldi
kôlcsônôk utân nézni, hogy a rendszert a bukâstôl meg-

mentse. Grôsz Kâroly naprôl napra ûjabb engedményeket
volt kénytelen tenni az egyre jobban erôsôdô bazafias ellenzék kôvetelésére. Emigrâciônk egyes részeinek Grôsz Kârolylyal szemben alkalmazott bizalomnyilvânitâsa tûl korainak
bizonyult. Sokan elfelejtették, hogy emigrâciônk sarkalatos âllâspbntja a jaltai egyezmény végrehajtdsdnak kôvetelése,
amelyet a mûltban minden alkalommal hangsûlyoztunk és
ma is hangsûlyozunk.
Eddigi kôvetelésùnk az volt, és jelenleg is ugyanaz, hogy
a tôrvénytelenûl megszâllt Magyarorszâgrôl a szovjet csapatok vonuijanak ki, ennek megtôrténte utân otthon tartsanak
valôban demokratikus elveken alapulô tôbbpdrtrendszer
bevezetésével orszâgos vâlasztâsokat, amelyek utân âtadjâk
a legtôbb szavazattal rendelkezô pârtnak az orszâg vezetését.
Feladhatjuk ezeket az alapvetô kôveteléseket a jelenleg kényszerhelyzetbe kerult kommunista pârttal valô barâtkozâs

jegyében ahelyett, hogy hazai méreteiben az egyre nagyobb
ellenzéki megmozdulâst tâmogatnânk? Erre a kérdésre kériink vâlaszt 3. bizottsâgunktôl, amelynek elnôkévé Hetyey
StfTidor kedves barâtunkat kértûk fel.

Végiil, de nem utolsô sorban szeretnénk, ha a Vilâgkongresszus behatôan foglalkoznék Magyarorszâg jôvendôbeli vilâgpolitikai helyzetével és ezzel kapcsolatos lehetôségeivel is. Ez a kérdés korântsem ûj. Az emigrâciôt szétdarabolâsunk ôta âllandôan foglalkoztatja, évenként megrendezett Magyar Kongresszusainkon is szerepelt. Mint tudjuk,
Nyugat-Eurôpa 1992-ben olyan gazdasâgi egységbe tômôriil, amilyen eddig nehezen volt elképzelhetô. Hova tartozzék akkor Magyarorszâg? Eddig abban mindnyâjan megegyeztûnk, hogy Magyarorszdg sohasem volt Kelet-Eurôpa
része. Keressûk a vâlaszt; melyik megoldâs biztositanâ hazânk, népûnk fennmaradâsât leginkâbb. Az ezzel a kérdéssel foglalkozô 4. bizottsâg elnôkéûl dr. Wdgner Ferenc kedves barâtunkat kértûk fel.

Az emlîtett négy bizottsâg, illetôleg munkacsoport ebéd
utân kezdi meg târgyalâsait. A Vilâgkongresszus résztvevôi
bârmely ûlésen megjelenhetnek.
Sajnos, ezeknek a fontos kérdéseknek megtârgyalâsâra
mindôssze néhâny ôra âll rendelkezésre. A bizottsâg elnôkeit mindenesetre arra kérjûk, hogy a felszôlalâsok meghall-

gatâsa és a vélemények kiértékelése utân kiséreljék meg az
egyes kérdésekben kialakult kôzôs vélemény megâllapitâsât.
Ezeket aztân holnap reggel a Vildgkongresszus teljes ûlésén
ûjbôl megvitatnânk.
Lehetséges, hogy minden kérdésben nem értûnk egyet,
de egymâs nézeteihez mindenesetre kôzelebb kerûliink. A
vitât vasârnap sem akarjuk véglegesen lezârni, hanem tovâbb
szeretnénk folytatni. Egyetlen kérdésben, az erdélyi magyar-

sdg védelmében azonban egyet kell értenûnk és el kell hatâroznunk, hogy minden fôrumon kiâllunk, ahogy sok magyar
szervezet részérôl ez mâr meg is tôrtént.

A Vilâgkongresszus eredményes munkâjânak legnagyobb
akadâlya kétségtelenûl az idô rôvidsége és az anyagi nehézség.
A magyarsâg vezetôi kôzùl az utôbbira tôrténô hivatkozâssal tôbben kimentették magukat. Ezt a nehéz kérdést ûgy
prôbâltuk megoldani, hogy irdsbeli hozzdszôldsokat is elfogadunk és megfontolâs târgyâvâ teszûnk. Az utôbbiak lényegét a Vilâgkongresszus ûlésezésérôl szôlô beszâmolôban ismertetjûk s azt a XXVIII. Magyar Taldlkozô krônikdjdban
a magyar emigrâciô széles kôreinek tâjékoztatâsa céljâbôl
kôzôljûk.
Hadd emhtsem meg,

hogy îrâsban maris tôbb, meg-

gondolâsra érdemes javaslatot kaptunk, amelyeket holnapi
teljes ûlésûnkôn ismertetiink.

Ismételten szeretettel kôszôntôm a megjelenteket és ered
ményes munkâjukhoz a jô Isten segîtségét kérem.

A vilàgrészek
magyarsàgànak tevékenységérol
Dr. Nddas Jdnos elnôki megnyitôja utân kontinentâlis
beszâmolôk kôvetkeztek.

Elsônek dr. Czettler Antal szôlalt fel, aki részletesen is-

mertette az eurôpai magyar szervezetek, valamint az Eurôpai
Szabad Magyar Kongresszus mûkôdését. Dr. Stankovich
Viktor elhunyta utân ôt vâlasztottâk meg az utôbbi szerve
zet elnôkéûl. Elôzôleg mint a Svâjci Magyar Egyesûlet elnôke
fejtett ki jelentôségteljes magyar tevékenységet, tâvozâsa

utân Vadnay Zsuzsanna îrô vette ât a svâjci szervezetek elnôkségét.

Érdemes felsoroini az Eurôpai Szabad Magyar Kongreszszus

tisztikarât.

Alelnôke

idtéz

Katona

Sdndor

és

vitéz

Radnôczy Antal, aki egyben a Vitézi Szék fôkapitâny-helyettese. Ugyvezetô fôtitkâra dr. Makra Zoltdn, aki egyben
a Nemzetôr cîmû havi lap kiadôja, mîg Tollas Tibor a fôszerkesztôje. Ez a kitûnô egyûttes szîvôs munkâval rendkîvûl
értékes kapcsolatokat teremtett, amelyeket nagyszerûen tudnak eurôpai kérdéseink elôbbvitelénél kamatoztatni, miként
legutôbb erdélyi magyar falvaink terombolâsa elleni kiiz-

delmûkben is tették. A kitûnô kastli magyar kôzépiskoldt
az egész szabad vilâg magyarsâga ismeri. Svâjcban a legismertebb kultûrkôzpont a luganôi SMIKK-szervezet, amelyet

Sadry Éva alapîtott és évenként nagy kulturâlis szimpôziumokat rendez. Svâjc minden kantonjâban van virâgzô magyar
kulturâlis szervezet, miként Eurôpa tôbb orszâgâban is. Nagyon sok magyar szervezet, — élen az MHBK, a Magyar
Szabadsâgharcos Szervezetek és az egyhâzi szervezetek —
dicséretre méltô kulturâlis munkât fejt ki. Kivâlô vezetôiket
nehéz lenne felsoroini.

Walter Istvdn nyugalmazott kanadai birô, a Kanadai
Magyarok Szôvetségének elnôke, hasonlôan értékes tâjékoztatâst nyûjtott a kanadai magyar kulturâlis és egyhâzi szer

vezetek munkâjârôl. A Szabadsâgharcos Vilâgszôvetség mûkôdését Calgaryban székelô vilâgelnôke, Magas Istvdn irânyitja. Ugyancsak élénk tevékenységet fejt ki az MHBK ka
nadai szervezete fôleg vitéz Detre Gyula és Borbds Kdroly
vezetésével. Az utôbbi egyben az MHBK hivatalos lapjât,
a Hadak Ûtjdnt is szerkeszti. A torontôi "Kék Ûjsâgot", hi
vatalos néven az Amerikat Magyarsdgot, az egész vilâg ma
gyarsâga jôl ismeri. Kivâlô szerkesztôi és îrôi élén a régi, vérbeli hivatâsos lapszerkesztô, Vôrôsvdry Istvdn âll.
Pâsztor Lâszlô, az AMOSz Intézô Bizottsâgânak elnôke,
az AMOSz és az USA politikai, kulturâlis és târsadalmi vo-

natkozâsû tevékenységérôl adott âtfogô beszâmolôt. Megemhtette, hogy a csûcsszervezetnek tôbb mint 100 tagegyesûlete van és ezek vezetôi nemcsak a Szôvetség mûkôdésében vesznek élénk részt, hanem az amerikai kôzéletben, fô
leg az oktatâs temletén is. Nobel-dîjas professzorainkon kî-

viil tôbb szâzan tanîtanak amerikai egyetemeken és a zenei
vilâgban is kitûnnek a tehetséges magyar karmesterek.
Hetyey Sdndor, az MHBK ausztrâliai lelkes fôcsoport-

vezetôje az ausztrâliai magyarsâg életérôl és mûkôdésérôl
adott szînes beszâmolôt. Legnagyobb megmozdulâsa kôzé
tartozik a

hârom évenként Ausztrâlia kiilônbôzô vârosai-

ban megrendezésre keriilô Ausztrâliai Magyar Taldlkozô,

amelynek méretei lenyûgôzôk. 3000-4000 ember vesz ezeken
részt, és egy héten keresztûl tartanak. A mûlt év decemberében rendezett Magyar Talâlkozôn egész Ausztrâliâbôl tôbb
szâz pompas magyar ruhâba ôltôzôtt fiatal vonult fel. A
felvonulâst tânccsoportok vezették, amelyek hârom estén
keresztûl Adelaide vârosânak operahâzâban mutattak be
magyar népi tâncokat. Tudomânyos elôadâssorozatok, irodalmi estek, ifjûsâgi mûsorok, vacsorâk, târsadalmi rendezések, cserkésztâborozâsok kôvették egymâst. Az eseményeket 1,200 személyes bâl zârta be. A soron kôvetkezô 8. Ma
gyar Talâlkozôt két év mûlva Victoria âllamban rendezik

meg. Az elôkészités fâradsâgos munkâjât mâr megkezdték.
A szûlôhazânktôl a legtâvolabb esô fôldrészen kitûnô ma
gyar egyhâzak, egyesûletek mûkôdnek. Ezek mâris nagy
szeretettel hivjâk az emigrâciôs magyarsâgot, hogy olcsô târ-

sas utazâs keretében lâtogassâk meg ezt a csodâlatos fôldrészt és vegyenek részt a 8. Ausztrâliai Magyar Talâlkozôn.
Ausztrâlia âllamaiban az épitô munkâban mindenûtt
kiveszik részûket a magyar honfitârsak, akiknek szâmos

szervezetûk mûkôdik igen gyakori kulturâlis mûsorokkal.

Az ausztrâliai magyarsâg hetilapja, a Magyar Élet, ôsszetartô kapocs az egymâstôl nagy tâvolsâgokra élô magyar
csoportok kôzôtt.

Végûl az elôadô ôrômmel emlîti azt az ôrvendetes fejlôdést, amely az MHBK-szervezet keretében tôrténik. Mind
nagyobb szâmban észlelhetô a magyar fiatalsâgnak a ma
gyar ûgyek irânt valô érdeklôdése és a magyar munkâba
tôrténô bekapcsolôdâsa.

Elôadàsok

a kikuldôtt bizottsàgok uléseîn
Hetyey Sdndor: (Fairfîeld, Vie., Ausztrâlia):
A SZA BA D VILA G MAGYAR SÀ gANAK
AllAsfo g l a lAsa
AZ OTTHONI MÔDSZERREL SZEMBEN

A kommunizmust mai formâjâban ugyanûgy elîtélem,
mint eddig tettem és nem megyek haza, mig otthon idegen
hadsereg és kommunista kormâny lesz. Elîtélem az emigrâciônak azt a nagy részét, amelynek tagjait nem is lehetne

emigrânsoknak nevezni, hanem egyszerûen gazdasâgi kalandoroknak kellene mondani, akik csupân azért élnek
idekint, mert itt nagyobb falat kenyér jut nekik, de politikai
meggyôzôdésûk nincs. Ezek nyugodt lélekkel hîzelegnek,
ûzletelgetnek hazafelé, nem is tôrôdnek azzal, hogy tevékenységukkel csak meghosszabbitjâk a magyar nép nyakâra
helyezett jârom és rabszolgasâg idejét.
Ugyanakkor meg kell vallanom, nem a kommunizmust
és nem a szovjet haderôt tartom a magyarsâggal szembenézô
legnagyobb veszélynek. Minden birodalom ôsszeomlott ed
dig a tôrténelem sorân és minden izmust elmos az idôk vihara. De ott marad az egyre fogyô magyar nép a gyorsan
szaporodô szlâvsâg és olâhsâg kôzôtt, barâtok nélkûl.
A magyar nép jôvôjének letéteményesei az anyaméhek.
Ezek azonban csak akkor produkâlnak, ha megvan hozzâ a
târsadalmi és gazdasâgi elôfeltételek sokasâga, amelyet csak
magyarul érzô, fûggetlen és csak fanatikusan magyar kormânyzat tudna elôteremteni. Ilyen kormânyzatot kizârôlag
szabad vâlasztâsok kôvetkezményeként az otthoni magyarsâg
tudna teremteni magânak. Ebben mi nem tudunk neki innen se^teni.

Vannak azonban az otthoni magyarsâg életében olyan
tényezôk, amelyekre — véleményem szerint — igenis tudnânk befolyâst gyakorolni. Tudnânk, ha egységesen tudnânk
fôllépni. Legyûnk valamivel tisztâban: a magyarsâg egyharmada az orszâg hatârain kiviil él. Szabad vâlasztâsok esetén
az otthoni magyarsâgnak (tehât a magyarsâg kétharmadânak) csupân talân tizede tâmogatnâ a jelenlegi kormânyzatot. Ezt tudjuk, de tudja az otthoni kormâny is. Ennél azon
ban még tovâbb mehetunk: ezt a téteit alâtâmasztja az a
vilâg-felhâborodâs, amelyet az olàhok nemzetirtô pohtikâja

ellen kizârôlag a nyugati emigrâciô keltett életre és tart ébren.
Az otthoni kormânyzat negyvenkét évig a kisûjjât sem mozdîtotta meg. Grôsz elvtârs és az otthoni kormânyzat ezt is
pontosan tudja.

Ha valaha kôtelességunk volt, hogy a szerencsétlen ottho
ni nép segîtségére siessûnk, akkor arra most itt az idô és a
tôrténelmi alkalom. Erdélyi testvéreink tudatos és rendszeres
— mondhatnânk — kiirtâsa szûkségszerûséget diktâl, az egész
szovjet tômb széthullâsât eredményezhetô tômegmozgalom
pedig soha vissza nem térô alkalmat ad most nekûnk.
Legyûnk pâr ponttal tisztâban:

— ma nincsen fûggetlen magyar politika;

— Grôsz elvtârs ugyanolyan hithû kommunista, mint
elôdei voltak és egyetlen célja pârtjânak és igy sajât hatalmânak megerôsitése;

— ha fordulat jôn, az a szovjet birodalom oldalârôl jôn.
Akârmit szeretnénk tehât az otthoni helyzeten vâltoztat-

ni, azt csak ûgy tudjuk elérni, ha szândékunkkal a szovjet
egyetért vagy pedig ha a vâltoztatâs a magyar kormâny hatâskôrén belûl megtôrténhetik.
Fôlôsleges japân-magyar hatârrôl âlmodoznunk; ugyan-

ûgy nem kîvânhatjuk, hogy a magyar honvédség egy napi
lôszerkészlettel megtâmadja a hâromszoros erejû olâh hadsereget.

Ha a magyar jôvô kérdéseivel komolyan kivânunk foglalkozni, akkor félre kell tennûnk minden forrôfejûséget.

Helyzetûnket hidegen, logikusan kell mérlegelnûnk. Egyik
sajâtos kôrûlmény, amellyel szembe kell néznûnk, hogy ne
kûnk nincsenek barâtaink.

A németek felfegyverkezése nem rendes és szét vannak

zûllesztve. Az angol vilâgbirodalomnak vége.

Amerika so-

hasem fog a szovjet ellen hâborûzni, mert mindkét hatalmat
ugyanaz a harmadik hatalom mozgatja. Kînânak még harminc évre van szûksége, hogy az eurôpai ûgyekbe beleszôljon.
De ha tudna is valamelyik segîteni,

abban sem lenne sok

kôszônet. Gondoljunk a tôrôk kiûzésére, amely utân nagyobb
német elnyomâs kôvetkezett, mint a tôrok megszâllâs alatt
nehezedett az orszâgra. Gondoljunk a magyar kincsekre,
amelyeket kihurcoltak magukkal a visszavonulô német csa-

patok. Gondoljunk az ennsi "zârôvonal"-ra, amelyen még a
babakocsikat is "a hâborû gyôzelmes befejezéséhez sztikséges
hadianyag" cîmén raboltâk el a magyar anyâktôl; az osztrâk
falvak lakôira, akik a hadifogsâgba hajtott magyar katonâk
elôl kiôntôtték a vizet. Nem szabad azonban elfeledkeznûnk

az amerikai politikârôl sem. Két elnôkûknek, Wilsonnak és
Rooseveltnek kôszônhetjûk a "békepontokat", amelyek az
elsô vilâghâborû fegyverletételéhez, par évtized mûlva pedig
Jalta gyalâzatâhoz vezettek. Nem tudjuk elfelejteni a "keresztes vitéz" cîmmel magasztalt, "chairborne" tâbornokbôl
felfûjt elnôkôt sem, aki ôlbetett kézzel nézte az 56-os magyar
szabadsâgharcosok lemészârlâsât, miutân az âltala pénzelt
râdiôn tîz évig lâzitottak fôlkelésre. De nemcsak ez a tétlenség îrhatô szâmlâjâra, hiszen Titôn keresztûl egyenesen fôlszôUtotta a szovjet kormânyt, hogy a Jaltâban nekik adott
terûleten "csinâljon rendet".

Egyedûl vagyunk és onnan kell minden elôitélet és orrfintorgatâs nélkûl segîtséget kicsikarnunk, ahonnan lehet.
Kizârôlag a magyarsâg fônnmaradâsât tartsuk szem elôtt.
Gondoljunk az 1940-es magyar kormâny balgasâgâra: amikor a szovjet egyszerûen megszâllta Bukovinât és Besszarâbiât, Magyarorszâgnak felkinâlta az egész Erdélyt. Az akkori
magyar kormâny azonban nem fogadott el ajândékot a kommunista hatalomtôl. Par hônappal késôbb a fél Erdélyt kézcsôkkal fogadta el Ribbentrop, Himmler és Bormann Németorszâgâtôl.

Észre kell vennûnk, hogy most van itt a tôrténelmi alkalom, amikor fol kell lépnûnk egységesen és hallatni kell
szavunkat. A szovjet mind kûlpolitikai téren, mind belpolitikailag elvesztette a hideghâborût. Az ûgynevezett "Star

War" kôltségeit a szovjet nem bîrja fedezni s megvan a lehetôsége annak, hogy megvalôsîtâsa esetén védtelen marad;
eredménytelen és teljes csôdbe jutott gazdasâgi rendszere
pedig egyre tôbb megalkuvâsra kényszerîti kormânyzatât.
Ennek egyik kûlpolitikai kôvetkezménye a Tallintôl Asszer-

beidzsânig mindenûtt elharapôzô tûntetés, amely mâr Moszkvâba is eljutott, hiszen a Vôrôs-téren mâr a tôbbpârtrendszer bevezetéséért tûntetnek.

A mâsik kûlpolitikai tényezô Kîna, Japân és Taiwan kiegyezése. Jârtam Japânban, Taiwanban és hâromszor jârtam Kînâban. Ebben az évben a japân miniszterelnôk hivatalos lâtogatâson volt Pekingben, pontosan akkor, mikor
én Hong Kongban és Bangkokban idôztem. A helyi angol
nyelvû lapok tôkéletesen megîrtâk mindazt, ami ez alatt a
lâtogatâs alatt tôrtént. A japânok 1 billiô amerikai dollârnak megfelelô ôsszeget adtak Kinânak ajândékba és 67.6
billiô amerikai dollârt olcsô kôlcsônbe a kînai ipar japân
vezetés alatt tôrténô âtszervezéséhez. Az ôrûlt Mao âltal ki-

irtott értelmiségi osztâlyt most Taiwanbôl pôtoljâk. Mindehhez hozzâvéve Koreât és a sârga népfaj szaporodâsi ûtemét, 30 év mûlva 1500 milliôs, fôlfegyverzett és iparilag
elôrehaladt, ellenséges néptômeg âll a szovjet hâtâban s nem

kôvetelne kevesebbet, mint az egész Szibériât. Kmânak az
utolsô ôt évben elért fejlôdésérôl kônyvre valôt tudnék beszélni.
Ha figyelembe vesszûk ezeket a kedvezôtlen bel- és kûl

politikai eseményeket, a szovjet egyezkedni kényszerûl. Kivonul Afganisztânbôl, kivonul Angolâbôl. Ki vonul majd
Vietnambôl is. Pedig az orosz — tôrténete folyamân — még
sohasem mondott le még egy inchrôl sem, ha nem kényszerûlt arra.

Lâtjuk, hogy sem a szovjet, sem a lengyel, sem a magyar
kormâny nem mer a tûntetôkkel szemben erélyesen fôllépni, mert az polgârhâborûra vezethetne, amely két hét alatt
a szovjet birodalom széthullâsât eredményezhetné. Ezért

kell most ûtni a vasat, amîg a mâsik fél sarokba van szoritva.
Ha a most megvâlasztott elnôk fôladja a "Star War" gondolatât vagy az "amerikai" bankârok ismét talpraâlhtjâk a
csôdbejutott szovjet gazdasâgot az amerikai polgârok dollâraibôl, mint azt mâr annyiszor megtették, akkor ez a szoron-

gatott âllapot mârôl holnapra megA'âltozhatik.
kérdés is gyors cselekvésre kényszerit bennûnkct.
Ezekre az okokra

bâtorkodom

felhîvni

a

Az erdélyi
megjelentek

figyelmét.

Javaslatom a kôvetkezô:

Âllîtson ôssze a Kongn'esszus bizottsâgot, amelyet megbîz az otthoni kormânnyal valô értekezéssel. Olyanokbôl âlljon ez a bizottsâg, akik eddig gerinces politikai emigrânsok
voltak és nem egyezkedtek otthoni kormânyszervekkel. Nem
szâmît, ha ennek a bizottsâgnak tagjai egymâssal "hadilâbon âllô" csoportosulâsokbôl kerûlnek ki. Feladatuk csupân
erre az egjyetlen lépésre szoïitkoznék.
Ilyen "treuga dei" alapon ôsszehozott bizottsâgok mâr
mûkôdnek a vilâg mas részein s ezért nem lâtom okât, miért
ne tudnâ azt ez a Kongresszus is megvalôsîtani.

A bizottsâgnak egyelôre az volna feladata, hogy levélben, nyilt levélben, ûjsâgcikkben vagy bârmi mâs môdon
(személyes hazamenéstôl eltekintve) hozza az otthoni magyar
kormânyzat tudomâsâra a kôvetkezôket:

— a magyar nemzeti emigrâciônak van egyûttes képviselete;

— ez a képviselet hajlandô târgyalni az otthoni kormânyzattal;

— a magyar emigrâciô tudna és hajlandô volna az otthoni
kormânynak erkôlcsi, propaganda és pénzûgyi segitséget nyûjtani kôzérdekû magyar problémâk
politikamentes megoldâsâhoz abban az esetben,
ha

— az otthoni kormânyzat teljesîti az emigrâciô bizonyos
kôveteléseit.

Szeretném itt ajâniani, hogy Grôsz Kdrolyt nem miniszterelnôki, hanem pârtfôtitkâri minôségében kellene megkeresni. A miniszterelnôkôt a szabad magyar vâlasztâsokon
aikotmânyos tôbbséget nyert pârt jelôli ki, ôt tehât miniszterelnôknek nem ismerhetjûk el.

Az otthoni

kommunista

pârt azonban sajât szabâlyai szerint vâlasztja, jelôli vagy
nevezi ki tisztségviselôit, amibe nekûnk nincs beleszôlâsunk.
Tisztâban vagyok azzal, hogy Grôsz személye nem lehet sem-

mire garancia, de ô a fônôk, hozzâ kell szôlnunk, hiszen mi

csak a legfelsô szinten lesziink hajlandôk târgyalni.
Félreértések elkerûlése végett itt szeretnék valamit tisztâzni: javaslatom môgôtt semmiféle ônzô szândék nincs. Nem

kivânok résztvenni semmiféle bizottsâgban,

nem kîvânok

târgyalni semmiféle otthoni kormânyszervvel. Ausztrâliâban

lakom, ahova innen néha 13 napig utazik a levél. A bizottsâgnak Amerikâbôl, esetleg Eurôpâbôl kell kikerûlnie. Nekem az ideutazâs tôbb ezer $-ba keriil és ezt a kiadâst egyszerûen nem tudom tôbbszôr megengedni magamnak. Ha azon-

ban a létesûlô bizottsâgnak szûksége volna Ausztrâliâbôl
bârmiféle tâmogatâsra, a Kongresszus résztvevôit természetesen legmesszebbmenô segîtségemrôl szeretném biztosîtani.
Utolsô pontként javasolom, hogy a Kongresszus fogadjon
egy "zârônyilatkozatot", amelyben félreérthetetlenûl leszôgezi âllâspontjât, amely szerint bizonyos otthoni vâltoztatâsok esetén hajlandô a hazai kormânyzattal politikamentesen ugyan egyûtt mûkôdni, nemzeti és keresztény vilâgnézetébôl azonban semmit sem hajlandô feladni.

Dr. Simonfay Ferenc (Hankins, NY):
A SZABADVILÂGI MAGYAROK

V. VILÀGKONGRESSZUSÀNAK ÀLLANDÔSÎTÀSA
ÉS KOZPONT SZERVEZÈSE
— kivonatosan —

A gyorsan vdltozô és alakulô nemzetkôzi helyzetre valô

tekintettel sor kerulhet az egységes szabadvïldgi magyar
képviselet dlldsfoglaldsdra, fel- vagy kôzbelépêsére. Ilyen esetre
mncs elismert és mûkôdô olyan szervezetûnk, amely érde-

keinket egységesen képviselhetné. Készûletlenûl, szervezetlenûl âllunk az esetleges eseményekkel szemben s megtôrténhetik, hogy helyettùnk ismét illetéktelen, a nemzeti érdekeket nem képviselô személyek, csoportok nyilatkoznak vagy
intézkednek. (Lâsd a Szent Korona kiadatâsânak és hazaszâllîtâsânak részleteit.)

Az elôadô a Szabadvïldgi Magyarok V. Vildgkongreszszusdnak âllandôsîtâsâra és kôzponti szervezésére vonatkozôan nagyszabâsû javaslatot terjesztett elô. Olyan elismert

és mûkôdô szervezet életrehivâsât indîtvânyozta. amely a
magyarsâg érdekeit egységesen képviselhetné, s megakadâlyozhatnâ, hogy helyettûnk illetéktelen, a nemzeti érdekeket nem képviselô személyek, csoportok intézkedjenek.
Javasolta, hogy alakîtsuk meg a Szabadvilâgi Magyarok

Âllandô Tanâcsât, a Vilâgkongresszus âllandô titkârsâga
alakuljon ât a Tanâcs titkârsâgâvâ, amelyet a fôtitkâr vezet.
A vilâgrészek vâlasszanak egy-egy orszâgos megbîzottat, az
orszâgos megbizottak pedig maguk kôzûl vâlasszanak vilâgrészi (kontinentâlis) fômegbîzottat. Ilyen alapon épùljôn

fel a Szabadvilâgi Magyarok Âllandô Tanâcsa, amely fô célkitûzésének tekinti a jaltai és a helsinki egyezményekben
lefektetett, alâirt megâllapodâsok végrehajtâsânak megvalôsîtâsât. A Vilâgtanâcs sikeres és eredményes mûkôdéséhez elengedhetetlenûl sziikségesnek tartja, hogy minden
nemzeti alapon âllô, hazânk, népûnk ûgyét magyar kôtelességének tekintô szôvetség, egyesûlet csatlakozzék.

Az elôadott javaslathoz tôbben hozzdszôltak. Koppâny
Endre szerint vâlasztds helyett meghîvâs ûtjân kell a Tanâcs
tagjait kijelolni mindazokbôl a jellemes, emigrdciônk célkitûzéseit a mûltban is tdmogatô kommunistaellenes szak-

értôkbôl és egyesûleti vezetôkbôl s olyanokbôl, akik valôban
kôzremûkôdni kivdnnak magyar céljaink elérése érdekében,
s ebbôl a célbôl anyagt dldozatra is hajlandôk. A kôzponti
szervezetnek vdlasztdsok ûtjdn valô felépûése nemcsak sok

kôltséget okozna, de olyanoknak a kôzpontba tôduldsdra
is alkalmat nyujthatna, akik az elôbb hangoztatott feltételeknek nem felelnek meg. Egyetért dr. Nâvori Kornél aggodalmaival, hogy egy îlyen kôzponti szervezetet csak fizetett
személyzettel, tehdt jelentôs anyagi dldozattal lehetne megvalôsûani.

Dr. Simonfay Ferenc nagyszabdsû tervével kapcsolatosan
tôbb tovdbbi kérdés merûlt fel.

Ki vdllalnd ennek a tervnek lebonyolûdsdt és anyagi
kôltségét? Ki vdlasztand ht az egyes orszdgokban szdmitdsba
jôhetô magyar egyhdzak és egyesûletek kôzûl azokat, amelyek a szavazdsi eljdrds lebonyolûdsdra felkérhetôk lennének a szavazdsra jogosultak kijelôlésére? Ki viselné a hivatalos megvdlasztottak utazdsi és egyéb kôltségeit?

De ha mindezek a nehézségek dthidalhatôk lennének is,
az ûgyintézés akkor is igen nehézkessé vdlnék, mert a hivatalos eljdrâsok, az egyesûletek kôzôtti tandcskozdsok rengeteg idôt vennének igénybe kûlônôsen oly esetekben, amikor egyes ûgyekben ôrdkon belûl dônteni kellene. (Pl. egy
dllam elnôkéhez a kôzponti szervezet nevében intézendô levél tartalmdnak elôzetes megtandcskozdsa, az erre vonatkozô
vélemények kicserélése stb.)

Legvégsô nagy kérdés,

ki viselné a

kôzponti szervezet

mûkôdtetésének nem csekély kôltségeit?
Stolmdr Aladdr CP'ittshxirgh., PA):
JA VA SLA TOK
A SZABADFÔLDI MAGYAROK

V.

vilàgkongresszusAra

A hazai fejlemények szûkségessé teszik a szabad vilâgban élô magyarok egységes fellépését a kûszôbônâllô vâltozâsok elôsegîtésére.

A hazai Demokrata Fôrum megalakulâsâhoz hasonlôan
a mindenki szâmâra elfogadhatô kôzôs alapelvek rôgzitésével alakuljon meg az emigrdciôs kôzpont azzal a kifejezett
akarattal, hogy a kûlônbôzô âramlatok kiteljesedése, pârtok
alakulâsa csak a jelenlegi kommunista diktatûra megdôntése utdn vdlik idôszerûvé, ezért minden politizâlô emigrâns
felfûggeszti az emigrâciôt megosztô tevékenységét. Az emigrâciô csak akkor tudja ellâtni tôrténelmi feladatât, ha a
jôvôben csak elôre egyeztetett, ôsszhangban levô beadvdnyok kerûlnek a demokratikus dllamok kormdnyszerveihez
és a nemzetkdzi szervezetekhez, amirôl a létrehozandô emig-

râciôs kôzpontnak egyeztetô és meggyôzô munkâval kell
gondoskodnia.

Alapelvek:

I. A politikai âtalakulâs az ôhazâban zajlik, ezért a kôzvetlen, rôvid tâvû kezdeményezéseknek és fellépéseknek a
hazai eseményekhez kell igazodniuk, az azokat kierôszakolô
ellenzéket kell tdmogatniuk.
II. A magyar emigrâciô a kommunista diktatûrâkat
fegyveres banditâk zsarnoksâgânak tekinti. Ezek sohasem
kaptak és nem is kaphatnak valôdi mandâtumot az âltaluk

rabszolgasorba dôntôtt néptôl. A sztâlinizmus csak abban
kûlônbôzik a leninizmustôl, hogy a zsarnoki terrort a ter-

rort biztositô banditâkra is kiterjesztette, mig Lenin tartôzkodott a hatalmât biztosîtô banditâk terrorizâlâsâtôl. Sztâlin,

Râkosi, Mao Tse Tung, Kâdâr, Pol Pot és Ceausescu ismert
népirtâsai Lenin népirtâsâval kezdôdtek és az emberiségnek soha nem lâtott vérveszteséget okoztak.

III. A magyar emigrâciô felismerte, hogy az emberiség
tôrténelme nem osztâlyharcok tôrténete, hanem az érték-

arânyos csere elvét elfogadô, a magântulajdont tiszteletben
tartô emberi târsadalmak védekezéseinek

sorozata

a

rablô

hordâk ellen. Jelenleg ez a rablô horda "munkdsniozgalom"nak dlcâzza magdt és a kommunista diktatûrâkban testesûl
meg és terrorista csoportok létesîtésével prôbâlja megfertôzni a még szabad vilâgot.
IV. A hazai ellenzék âltal kifejezett és a zsarnoksâg haszonélvezôin kiviil az egész nép kîvânsâgât képviselô tôbb-

pdrtrendszeren alapulô demokratikus Magyarorszdgot akarunk békés dtalakulds, reformok ûtjdn létrehozni.

Okulva Szabô Miklôs kônyvébôl,

a

Gereben-fé\e

tevé-

kenység tanûlsâgaibôl és az Erdély ônrendelkezése kôrûl kialakult helyzetbôl: nagyon lényegesnek tartom, hogy az
emigrâciôs kôzpont létrejôjjôn, annak létrejôttét a szabad
vilâg kormânyaival és a nemzetkôzi szervezetekkel tudassuk,
és létrejôttének alapelveit nagydobra verjûk.
Azt is lényegesnek tartom, hogy ez a kôzpont ne ûj hang-

zatos tisztséget, hanem ônzetlen szolgâlatot jelentsen. Ez —
szerintem — ûgy biztosîthatô, ha 3-5 ûgyintézô arra kapna
megbizâst, hogy a kûlônbôzô magyar szervezetek vezetôivel a bârmelyikûktôl vagy a hazai ellenzéktôl érkezô javaslatokat (telefonon, FAX-on, szâmitôgépen) egyeztesse, az
egyeztetés megtôrténtét alâirâsâval igazolja. Ezzel az ilyen
beadvânyok az egész magyarsâg âllâsfoglalâsânak szintjére
emelkednének és megszûnne az az âldatlan helyzet, hogy a
kormânyszervek egyéni véleménynek tekintik bârmelyik szer-

vezet beadvânyât, hiszen ma akâr hûsz helyrôl is kaphatnak ugyanabban az ûgyben egymâsnak ellentmondô âllâsfoglalâsokat.

Az is célszerû lenne, ha a Vilâgkongresszus szakértôket
is kijelôlne az USA, a nemzetkôzi és az eurôpai jogi kérdé-

sekben, akik az esetleges vitâs kérdések eldôntésére jogosultak lennének.

Persze a jelenlegi emigrâciôs vezetôknek vâllalniuk kellene, hogy beadvdnyaikat elôzetes egyeztetésnek vetik alâ.
Meg kellene ôket gyôzni arrôl, hogy ennek fejében politikai
sûlyuk megnô, mîg ma âltalâban csak magânembereknek
tekintik ôket, az ilyen egyeztetô tevékenységen keresztûl
azonban a 2.5 milliôs szabadvilâgi magyarsâg képviselôiként léphetnek fel, sôt bizonyos esetekhen valôhan az egész
magyarsâgot képviselnék.

Az a helyzet is megszûnnék, hogy a KGB hoz létre "emig
râciôs szervezeteket", és az ismert romholâst tovâhh tudnâ
folytatni. Még ha valamelyik ûgyintézô lenne a KGB ûgynôke, az egyedùli veszély egy-egy headvâny elsikkasztâsa vagy

késleltetése lenne, de ez is pillanatokon helûl kiderûlne, hiszen a kôzpont létrehozâsâval az emigrâciôs vezetôk munkakapcsolatha kerûlnének. Ha tehât szervezeti vezetô és ûgy

intézô nyûjt be valamit egyeztetés nélkûl, az mâr eleve megsérti a megâllapodâst.
Dr. Chdszdr Ede (lndia.na, PA):

A KOZÉP-EURÔPA GONDOLAT ÛJJÂÉLEDÉSE
A mâsodik vilâghâborû egyik sajnâlatos kôvetkezménye

Eurôpa kettészakadâsa volt. Nyugat-Eurôpa az amerikai,
Kelet-Eurôpa az orosz érdekkôrbe kerûlt, és néhâny évtized
leforgâsa alatt Kôzép-Eurôpa fogalma teljesen eltûnt a po
litikai és fôldrajzi szôtârakbôl. A szuperhatalmak és târsult
orszâgaik Kôzép-Eurôpât egyszerûen "leîrtâk", azaz kihûztâk a vilâgpolitika tovâbbi szâmîtâsaibôl.
Hogy Kôzép-Eurôpa effajta mesterséges eltûnése vagy

inkâbb eltûntetése az Egyesûlt Âllamok kôztudatâban milyen méreteket ôltôtt, arra jellemzô az alâbbi néhâny adat.
Az amerikai egyetemi kônyvtârakban kôzhasznâlatra
bevezetett egyik "komputerizâlt" adattâr, az INFOTRAC,
sok ezer ûjsâg- és folyôiratcikk cimének felsorolâsâbôl âll,
hogy a diâkok és tanârok kutatômunkâjât megkônnyitse.
Ez az adattâr Kôzép-Eurôpa (Central Europe) cimszô alatt

az utolsô hârom évre mindôssze hârom cimet sorol fel, éspedig a kovetkezôket:
"East is east and west is west, and what is in the middle?

(Central Europe)". Magyarul: "A kelet az kelet, a nyugat
az nyugat, és mi van kôzépen? (Kôzép-Eurôpa)". A cikk az
angol Economist folyôiratban jelent meg 1987. december
26-ân. Maga a cim rendkîvul jellemzô a helyzetre.

A kôvetkezô cikk, "The Art of Persuasion" a kôzépeurôpai barokk mûvészetrôl szôl s az Unesco Curier-hen je
lent meg 1987 szeptemberében. A harmadik, ugyancsak
jellegzetes cîmmel, a Newsweek 1987. mârcius 30-i szâmâban jelent meg: "The rebirth of an idea; a widening 'Mitteleuropa' debate raises concerns about eventual neutralization of Central Europe." Magyarul: "A kiszélesedô 'Mitteleuropa' vita Kôzép-Eurôpa esetleges semlegesîtésének aggodalmât veti fel".

Hozzâtehetjûk, hogy — sajnos — az amerikai politika
és katonai vezetés Kôzép-Eurôpa ûjjâéledését egyelôre csupân szûk és rôvidlejâratû nemzeti ônérdekbôl tudja felmérni.

Érdekes azonban, hogy ugyanebben az adattârban KeletEurôpa és Nyugat-Eurôpa cîmszô alatt sok szâz cikk van fel-

sorolva, kôztiik olyanok is, amelyek a valôsâgban Kôzép-

Eurôpârôl vagy kôzép-eurôpai âllamokrôl szôlnak. îgy pl. a
New York Review of Books 1986. oktôber 9-i szâmâban,

"Does Central Europe Exist?" (Van Kôzép-Eurôpa?).
Kôzép-Eurôpa fogalma tehât ûgyszôlvân teljesen eltûnt.
Mindôssze azt tette és teszi meg néhâny cikkirô, fôleg egyetemi vonatkozâsban, hogy Kelet-Eurôpa helyett Kelet-KôzépEurôpât ir, amikor a szovjet érdekkôrbe tartozô kôzép-eurô
pai orszâgok helyzetét târgyalja. Tôrténészek kôzôtt pedig
még fellelhetô a régi birodalmi német "Mitteleuropa" elgondolâs, amely a csâszâri német birodalom kôzép-eurôpai vezetô szerepét hangsûlyozta és propagâlta. Végsôfokon azon
ban ezek a régi, vagy môdosîtott fogalmak, mint cîmszavak
tovâbbra is eltôrpûlnek a komputerizâlt adattârakban "Ke
let-Eurôpa" alatt felsorolt adatok tômegében. Az egyetlen
kivétel a "Historical Abstracts" (Tôrténelmi kivonatok) cîmû
adattâr; a tôrténészek még tudnak Kôzép-Eurôpa létezésé-

rôl, legalâbbis tôrténelmi vonatkozâsban.
Nem csoda tehât, ha Amerika olvasôkôzônsége vagy a

még iskolapadokban tanulô diâksâg — beleértve a kb. 4-5
milliô egyetemistât is — jôformân semmit nem tud KôzépEurôpârôl, illetve annak létezésérôl, legyen az tôrténelmi,
politikai, fôldrajzi vagy kulturâlis szempontbôl meghatârozva.

Ez a tâjékozatlansâg azonban a mâsik oldalon is fennâll. Mi sem bizonyîtja ezt jobban, mint az a vita, amely 1988
mâjusâban Lisszabonban folyt le egy nemzetkôzi îrôtalâlkozô alkalmâval.

A Queluz-palotâban rendezett talâikozôn hetven meg-

hîvott îrô vett részt Észak-Amerikâbôl, Eurôpâbôl, és a Szovjetuniôbôl, beleértve jô néhâny emigrâns irôt is. A vita (sot
mondhatni ôsszecsapâs) akkor tort ki, amikor a "Kôzépeurôpai irodalom"-ra keriilt sor, és két napig tartott dûhôs
kifakadâsok és kôlcsônôs vâdaskodâsok kôzôtt, amelynek
végén a szovjet îrôk bocsânatot kértek "kôzép-eurôpai" kollégâiktôl. Az utôbbiak — kôztiik a Londonban élô magyar

szociogrâfus, Konrdd Gyôrgy, a Pârizsban élô jugoszlâv regényîrô, Danilo Kis és Czeslaw Milosz, a Kaliforniâban élô
Nobel-dtjas lengyel kôltô (tehât mind kôzép-eurôpai emig
râns) — hevesen tiltakoztak a szovjet és emigrâns orosz îrôknak az ellen az âllîtâsa ellen, amely szerint csupân kelet-eurôpai (azaz "orosz") és nyugat-eurôpai kultûra van, kôzépeurôpai nincs. 1)

Ez a magatartâs pontosan megfelel annak, amirôl mâr
az "utô-marxista" Vajda Mihdly is emlîtést tett Londonban
megjelent munkâjâban, amely Kôzép- és Kelet-Eurôpa tudatos "el-eurôpaiatlarutâsâ"-rôl beszél s ezzel a Szovjetuniôt
vâdolja. Hozzâteszi azt is, hogy ezt a folyamatot mind po

litikai, mind kulturâlis szempontbôl kell érteni. Am szerinte
ez csupân a Szovjetuniôban jârt sikerrel; Kelet-Kôzép-Eurôpa

"el-eurôpaiatlanitâsa" nem sikerûlt. 2)
Hogy a "vasfûggôny" âltal kettészakitott Kôzép-Eurôpâban még ma is mennyire él a kulturâlis (és bizonyos mértékig tôrténelmi, de nem politikai) egység tudata, azt az elmûlt néhâny évben szâmos kônyv, ûjsâgcikk és konferencia
bizonyîtotta. Ezekben a kônyvekben, cikkekben, és a konferenciâkon elhangzott elôadâsokban ûjbôl és ûjbôl felmerûl a kérdés, hogy az ûjjâszûletô kôzép-eurôpai kultûrâra mint
alapra tâmaszkodva meg lehetne-e ismét teremteni — vagy

meg lehetne-e végre teremteni — valamilyen kôzép-eurôpai
politikai és gazdasâgi egységet, amely vilâgpolitikai tényezôvé vâlhatik.

Egyesek szerint azonban erre még tûl korai gondolni.
Egy "semleges" és a Nyugat és Kelet kôzôtt "hîd" szerepét
jâtszô Kôzép-Eurôpa megvalôsîtâsa csak âbrând. A jôzan
gondolkodôk mindôssze azt kivânjâk elérni, hogy a "kelet-

nyugat" kettôsség lélektanilag szûnjék meg. A pszicholôgiai
falat kell Eurôpa szîvében lebontani, mondjâk, s akkor a
kôzép ûjra helyreâll, ha mâsként nem, mint kulturâlis egység. Ennek legjobb môdja pedig a személyi és a kulturâlis
kapcsolatok kiépîtése, a "Kôzép-Eurôpa" fogalom âpolâsa,
ami majd a gazdasâgi és politikai kôzôsség ûtjât elôkésziti. 3)

Az Egyesûlt Âllamok politikai és katonai vezetése, mint
mondtuk, egyelôre bizalmatlanul nézi Kôzép-Eurôpa ûjbôli
magâra talâlâsât és a jelenlegi eurôpai status quo esetleges

felborulâsât. Érdemesnek lâtszik tebât rôvid visszapillantâst
vetni arra, hogy miként viszonyult a mûltban Amerika népe
és kormânya Kôzép-Eurôpâhoz. Ebbôl talân a jôvôre is kôvetkeztethetiink.

Az AmerikaiEgyesûlt Allamok és Kôzép-Eurôpa
Amerika népe elôszôr a fûggetlenségi hâborû idején szerzett tudomâst Kôzép-Eurôpa létezésérôl, mégpedig az onnan szârmazô vagy egyenest onnan jôtt hîres katonai vezetôk

haditettei révén. Ezeket az alakulôban levô ûj âllam "kor
mânya" is szivesen fogadta. A lengyel Pulashi Kâzmér, a ma
gyar Fabriczy Kovdts Mihdly, a német bdrô Steuben Frigyes
és még sok mâs kôzép-eurôpai katona személyes példâja tanûskodott arrôl, hogy a "szabadsâg" eszménye az abszolutizmus elnyomâsa alatt sinylôdô Kôzép-Eurôpâban is él és igen
sokat cselekvésre serkent.

A XIX. szâzad elsô felében Amerika népe nagy rokonszenwel kisérte a lengyel felkelés eseményeit, két évtizeddel
késôbb pedig lelkesen ûnnepelte az ugyancsak orosz câri
hadak âltal levert magyar szabadsâgharc hôsét, Kossuth
Lajost. A szâzad mâsodik felében magyar és lengyel emigrânsok nagy szâmban harcoltak a polgârhâborûban is, csaknem mind a rabszolgatartô Dél ellen, az "uniô" védelmében. 4)

A szâzadfordulô idején Amerika népe és kormânya fokozott mértékben vett tudomâst Kôzép-Eurôpa problémâirôl,
részben a tôbb nyelvû birodalmakban észlelhetô naciona-

lista âramlatok kihatâsaként, részben a csâszâri német "Mitteleuropa" terv és gondolât terjedése miatt, amely KôzépEurôpa német hegemônia alâ rendelését célozta. Ez mâr
nem csupân az eurôpai, hanem a vilâg hatalmi politikâjâban is olyan vâltozâst idézett volna elô, amely Amerika érdekeit érintette, ezért tehât ellenakciôt vagy legalâbbis an-

nak tervét kellett maga utân vonnia.

îgy alakult ki az elsô vilâghâborû idején Wilson elnôk
eleinte ôvatos és kissé habozô politikâja Kôzép-Eurôpa irânyâban, amely a népi ônrendelkezés elve alapjân a tôbb nyel
vû orszâgokban ônkormânyzatot ktvânt biztositani a nemzetiségek szâmâra. Ezzel egyûttal a "demokrâciât" is elômozdîtotta volna a még mindig abszolutizmus felé hajlô,

de legalâbbis autokrata kormânyzatû birodalmakban azok
terûleti egységének megbontâsa nélkûl. 6)
A hâborû zivatarâban azonban az események tûlhalad-

tâk Wilson elnôk âllâspontjât s a felizgatott kis népek és a
bosszûvâgyô antanthatalmak példâtlan tôrténelmi baklôvése
kôvetkezményeként Kôzép-Eurôpa "balkanizâlôdott". Az
îgy darabokra szakadt térség a benne civakodô és ônérdekeket hajhâszô kis nemzetek széthûzâsa révén kônnyen esett

âldozatul elôszôr a hitleri német, majdpedig a sztâlini orosz
terjeszkedésnek.

Lâtta-e ezt elôre Amerika, és vajon tudott volna-e ten-

ni valamit ennek megelôzésére?

Mint tudjuk, az elsô vilâghâborû utân az Egyesûlt Allamok visszavonult a vilâgpolitikâbôl. Kôzép-eurôpai reményeiben pedig csalôdott; az utôdâllamokban nem a demokrâcia, hanem a sovinizmus kerûlt elôtérbe, îgy sokan voltak,

akik az egész eurôpai ûjjârendezést helytelenîtették. Egyes
megfigyelôk pedig mâr a harmincas években sejtették a

vârhatô fejleményeket és figyelmeztették az elnôkôt (îgy pl.
Hull Cordell kûlûgyminiszter), âm hiâba, mert Roosevelt
elnôkôt az orszâg belsô bajai foglaltâk el. A két vilâghâborû
kôzôtt tehât — mondhatni — Amerikânak kôzép-eurôpai
politikâja ûgyszôlvân nem is volt; a néhâny fellelhetô diplo-

mâciai elképzelés a valôdi kôzép-eurôpai helyzet félreismerésén és illûziôkon alapult. 6)

A mâsodik vilâghâborû befejezése Amerikât kész hely
zet elé âllitotta. Hogy ez miként tôrtént, annak részleteibe
itt nem szândékozunk belemenni; jôl ismert, tragikus tôrténet. Eurôpa kettészakadâsa, a "vasfiiggony" létrejôtte eredményezte az ûgynevezett "containment"-politikât, vagyis a
Szovjetuniô tovâbbi terjeszkedésének meggâtlâsât a Marshallterv és a NATO életrehivâsâval. Eisenhower elnôk elképzelése, "a rabnemzetek felszabadîtâsa", ugyancsak illûziôn
alapult. Ez a politika, mint tudjuk, 1956-ban teljesen csôdôt mondott és a hideghâborû csûcspontjâhoz vezetett. Vé-

giilis a Nixon elnôk alatt létrejôtt "enyhûlési politika"
(détente) tette lehetôvé az amerikai diplomâcia szâmâra ûj
irânyvonal megszabâsât, amelyet pedig a
kelet-kôzépeurôpai szârmazâsû amerikai vâlasztôpolgârsâg mâr régôta
sûrgetett. Az ûj irânyvonal azonban nem sokat igért, mindôssze a kapcsolatok ûjrafelvételét és valamiféle, az eddiginél

jobb viszony megteremtését célozta.

îgy jutott el Nixon

Bukarestbe hôrât tâncolni a

diktâtorral,

roman

talân a

"prôbâljunk valahol egy kis rést ûtni" hâtsô gondolatâval.
A "kôzeledés"-bôl Johnson elnôk alatt "hidépûés" lett
gazdasâgi, kereskedelmi és kulturâlis egyezmények megkôtésével. Amerika — mondhatni — udvarolni kezdett Kelet-

Kôzép-Eurôpânak (ekkor mâr îgy hîvtâk a szovjet tômb nyugati részét, szemben az elôbbi "Kelet-Eurôpa" elnevezéssel),
s ezt a belsô problémâkkal kûzdô Szovjetuniô elnézôen tûrte.
Az enyhén Machiavelli-izû, tehât behâlôzâsi politikât
sejtetô "hldépîtés" tovâbbi fejleménye lett a "differenciâlôdâs" (megkûlônbôztetés) politikâja. Ennek legszembetûnôbb
példâja hosszû ideig az amerikai kormânynak România
irânt tanûsitott magatartâsa volt; hozzâértôk szâmâra érthetetlen okokbôl az amerikai kûlûg^yminisztérium megkulônbôztetett tisztelettel bânt Româniâval s még sajât nagykôvetének sem bitte el, hogy az âllîtôlagos "fûggetlen român kûlpolitika" csupân szemfényvesztés. Végiilis azonban
megtôrtént az elkeriilhetetlen kiâbrândulâs; az amerikai
kiilpolitika figyelme ùjabban Magyarorszâg és Lengyelorszâg felé irânyul. Ez érthetô is, mert amîg Româniâban semmi kézzelfoghatô jele nincs az egész orszâgot (és fôleg a ki-

sebbségeket) sanyargatô diktatûra ellenzésének (két munkâstiintetést kivéve), addig az emlîtett mâsik két orszâgban a
belsô erôk komoly vâltozâsok ûtjât egyengetik.
Az ûjbôl magâra talâlô Kôzép-Eurôpa jôvôje még bizonytalan, s azt nemcsak belsô, hanem kûlsô erôk is alakîtjâk.

Hogy lesz-e megint belôle vagy lesz-e végre belôle politikai
tényezô, valamiféle — kulturâlis vonatkozâsokon tûlmenô —

gazdasâgi és politikai egység, egyesek âltal javasolt "kôzépeurôpai Kôzôs Piac", mâsok âltal javasolt "Kôzép-eurôpai

Fôderâciô", még nem lehet felmérni. Egy azonban kétségtelen: Kôzép-Eurôpa népei egyre inkâbb hallatjâk hangjukat s jelzik a vilâgnak, hogy alkotni akamak valamit, ami
az ovék.
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Dr. Wagner Ferenc (Kensmston, MD):

FÔDERALIZMUS KÔZÉP-EURÔPÂBAN
A kérdés szervesen ôsszefûgg a nemzetiségek egymâs kôzti
viszonyâval. Azt is mondhatjuk, hogy szinte egyidôs a nemzeti érzés elsô, kezdetleges megjelenési formâival.
Tôrténelmi tény, hogy mâr az ôkor hajnalân is az etnikai
csoporthoz tartozâs és bizonyos fajta fôderalizmus pârhuza-

mos jelenségként tûnik a forrâskutatô szemébe. Mâr a gôrôg
vârosâllamok is szôvetségbe tômôrûltek a

chaeroniai csata

(Kr.e. 338) utân két évre, ami aztân alapja lett Nagy Sândor
makedôn vilâgbirodalmânak. 1 )
Ugyancsak jellemzô a kôzôsségi tudat és a fôderalizmus
ôsszefûggéseire a karthâgôi Hannibal tôrekvése, aki a mâsodik pun hâborû (Kr.e. 218-201) korâban felhîvta a rômai
birodalom szâmos etnikai csoportjât konfôderâciô alapîtâsâra Rôma uralmânak a megdôntésére. A nemzetiségi tudat
akkori fejlôdésfokân — jôl tudjuk — Hannibal nem érhetett célt.

Hasonlôképpen a Kôzép-Duna térségein sem kelt életre
a fôderalizmus gondolata a korai kôzépkorban, mert hiânyoztak a megvalôsîtâs elemi feltételei: a néptômegek fejlett nemzeti érzése, valamint az uralkodâsban részt vevô
politikai élit réteg. Ez a magyarâzô oka annak is, hogy Szent
Istvân, jôllehet fïâhoz, Szent Imréhez intézett Intelmeiben

vallotta, hogy "gyenge és erôtlen az egynyelvû és egyszokâsû
orszâg", a gondolât, hogy népeit valamilyen formâban szôvetségi alapon megszervezze,

még teljesen

anakronisztikus

feladatnak bizonyult. Ez a korszak még Kôzép-Eurôpa néprajzilag olyannyira kevert terûletén sem vethette fel a fôde
ralizmus eszméjét. Ez akkor még nem kerûlhetett a târsadalmi és gazdasâgi tényezôk hatôsugarâba.
A kûlpolitikai helyzetkép vâltozâsa azonban mintha kedvezett volna a fôderâciôs megoldâsnak. Erre utal Podjebrad
Gyôrgy cseh (1458-1471), Mdtyds magyar (1458-1490) és
IV. Kdzmér (1447-1492) lengyel uralkodô terve egy laza
szerkezetû dunai konfôderâciô létesîtésére. Tôrekvéseik azon

ban egymâs tei^ét keresztezték. Habâr pontosan lâttâk a
tôrôk elônyomulâs veszélyét, kôzôs fellépésre mégcsak nem
is gondoltak. A kôzép-eurôpai tudat hiânya, valamint egyéni

érdekeket szolgâlô politikâjuk a Habsburgok malmâra hajtotta a vizet.

Sikertelen prôbâlkozâsok tovâbbra is kôvették egymâst.
Bethlen Gdbor (1580-1629), Zrinyi Miklôs (1620-1664) és
II. Rdkôczi Ferenc (1676-1735) felelevenîtette a konfôderâciô gondolatât Magyarorszâg és a szomszéd âllamok kôzôtt. Hasonlô terv sziiletett a Wesselényi-féle ôsszeeskùvés
(1664) kezdeti idôszakâban, amikor az Elmélkedés cîmû

kortôrténeti dokumentum névtelen îrôja hatârozottan elutasitotta mind a tôrôk, mind a Habsburg uralmat és lân-

dzsât tort Magyarorszâg és a szomszéd âllamok, elsôsorban
Csehorszâg, Lengyelorszâg, Horvâtorszâg és Erdély kôzôtt
szervezendô szôvetség mellett. 2)

Az Elmélkedés îrôja a békés egyiittélés biztosîtâsa végett
hârom sorsdôntô tényezôt sorol fel: 1/ A konfôderâciô szerkezete nyugodjék a kûlkereskedelem teljes szabadsâgân az
érintett orszâgok kôzôtt. 2/ Az orszâggyûlés szervezetének
gerincét a kôznemesség és a polgârsâg alkossa, mert csak ezâltal jôhet létre valôban "a Nemzetek Gyûlése". 3/ A kon
fôderâciô népei egymâssal szemben barâti magatartâst tanûsîtsanak. Az Elmélkedés szôvegezôje szerint rendklviil fontos kôvetelménynek kell tekinteni, hogy a konfôderâciôban
részt vevô népek valôban szîvélyes magatartâst tanûsîtsanak
egymâs irânt.

A XVlll. szâzad elsô fele, a tôrôk hôdîtâs megszûnte utân,

de a népi nacionalizmus ébredése elôtt, még alkalmasnak
lâtszott a népkôzi egyûttmûkôdésre. Az idevâgô forrâsok kôzûl hadd idézzem Magin Jdn Baltazdr dubnicai plébânos
1728-ban megjelent Apologia cimû munkâjât. Magin mûve
a szlovâk nemzetiség ûgyében Irt elsô védelmi iratnak tekinthetô, vâlaszul Bencsik Mihdly nagyszombati kôzjogtanârnak az 1722-i orszâggyûlésre îrt Novissima diaeta cimû mun-

kâjâra. Magin alaptétele — mâr ily korân — a magyarszlovâk politikai egyenjogûsâg volt. Ezzel kapcsolatban târgyalja a "Gens Hungarica" (mâsutt: Natio Hungarica)
népcsoportokat ôsszefoglalô jelentését, melyrôl a mû szlovâk
értelmezôje, Banik A. A. elismerôleg ezt Irja: "kizârôlagos
kôzéleti szava nem valamely hatârozott népiséghez tartozônak volt, hanem a kivâltsâgjogok birtokosainak, legyen az
akâr szlovâk, magyar, ruszin, român, horvât, német, szerb,
vagy akârmilyen nemzetiségbôl szârmazô".

Ha a XVII. és XVIII. szâzadban keletkezett is sûrlôdâs

a magyar nemesség és a szlovâk vagy bârmely mâs nemzetiség egyre nôvekvô szâmû értelmisége kozôtt, ezt még korai
lenne a nemzetiségi kûlônbségekben rejlô okokkal indokolnunk. Legvaiôszînûbbnek lâtszik az a felfogâs, hogy a viszâly
rugôjât a tûlsâgosan meredek târsadalmi szakadékban kell
keresnûnk, amely azonban mindjobban vesztett erejébôl. 3)
A kûlônbôzô népcsoportokat — nemesi szinten — ôsszefogô "Gens Hungarica" fogalmânak tôrténetformâlô hatâsa
azonban nem bizonyult hosszû életûnek. A Habsburg-uralom ugyanis âtvette Nyugat-Eurôpa népeinek nemzetâllameszméjét; nem szâmolt azzal, hogy azok a népek mâr szâzadokkal elôbb egy nyelvûek voltak, s igy azokat nem fenyegethette a francia forradalom ôta mindjobban hôditô ûj,
"megvâltô" ige, amely szerint minden âllamalakulatnak egynyelvûnek (s kôvetkezésképpen) egyazon nemzetiségdnek kell
lennie. Ezt a merev âllamelméletet igyekezett megvalôsitani a soknyelvû és nemzetiségû Habsburg-Monarchiâban
II. Jôzsef I784-es nyelvrendelete a germanizâlâs szôszôlôjaként. Ezzel ôsszefùggésben âltalânos visszahatâs keletkezett

a Monarchia valamennyi nem német nemzetiségénél a békés
egyiittélés lehetôségének a rovâsâra.
A

bécsi

udvar

kôzpontositô

politikâja

felébresztette

a szunnyadô nemzeti érzést és ezzel hâttérbe szorult minden

jô szândékû klsérlet a tôbbnyelvû orszâgok belsô békéjének
biztositâsâra.

Az ûj idôk jeleként mâr az 1791-i orszâggyûlésen megjelent a Supplex Libellus Valachorum, az éledô român nem
zetiségi mozgalom felségfolyamodvânya. A Supplex Libellus
kôvetelései egyenesen odairânyultak, hogy az erdélyi tôrvényekbôl tôrôljék mindazokat a kifejezéseket, amelyek hâtrânyosak a român népre, tekintsék ôket egyenrangdaknak
Erdély hârom nemzetével, viselhessenek magas kôzjogi méltôsâgokat, s ahol tôbbségben élnek, ott a régi tôrténelmi
neveket român helynevekre vâltoztassâk ât. A Supplex Libellusban kifejtett nemzeti ôntudat minden tovâbbi kôzeledésnek a magyarsâg és românsâg kozôtt ûtjâban âllott. Ezentûl a "Gens Hungarica" âtfogô jelentéstartalma csak mint
porosodô tôrténelmi emléktârgy szerepel a nemzeti kisebbségek szôtârâban.

A cseh mozgalom tôrténetébôl még jobban kimagaslik
a politikailag egységesnek vélt Monarchia szétbontâsâra irâ-

nyulô tôrekvés. Jungnian Josef ebbôl a célbôl kûlôn cseh filolôgiai iskolât alapîtott, melynek mûkôdése mélyen érintette a Duna-medence, de kûlônôsen Magyarorszâg szlâv
népeit: fôleg a szlovâkokat és a horvâtokat. Jungman nyomân a szlâvok azt hirdették, hogy "ahâny nyelv, annyi nemzet; ahâny nyelv, annyi haza létezik". 4)
A nyelvkérdés tehât tovâbbra is a nemzetiségi mozgalmak

kôzponti ûgye maradt, s ezzel az érzelmi nacionalizmus âtcsapott a nyelvi-kulturâlis ôvezetbe, hogy adott alkalommal
aztân âtlépjen a politikai jogok és a terûleti kôvetelések
s'ikjâra.

A napoleoni hâborûk rôvid idôre ûj irânyt szabtak a fejlôdés részére. îgy Horvdt Istvdn, a romantikus hajlamû tôrténetirô is kezdetben helyeselte Napoléon tervét, hogy Ma
gyarorszâg szakadjon el

a Habsburg Ausztriâtôl,

minden

baj kûtfejétôl, és egyesùljôn a Balkân tartomânyaival. Ez a
terv a Duna-konfôderâciôt jelentette.
A népek kôzôtti szôvetkezés bârmilyen laza formâban

valô kialakitâsât azonban nagymértékben akadâlyozta a
nyelvkérdés lépten-nyomon tôrténô felbukkanâsa a nemze-

tiségek kûzdelmeiben. Az 1844:11. tôrvénycikk meghozatalât kisérô âdâz vita, amely a magyar nyelvet tette meg a tôrvényhozâs nyelvéûl, mâr utalt azokra a példâtlan nehézségekre, amelyek egyre fokozottabban tornyosultak a politi
kai tôrténések mezején. Ezek a nyelvi vitâk mindenesetre
siettették a politikai szenvedélyek fellobbanâsât és a népek
ônrendelkezési jogânak — mâr ily korân — nem is nagyon

burkolt felvetését. Ebben a légkôrben zajlott le 1848 mâjus
végén a prdgai szldv kongresszus is. Ez azonban végelemzés-

ben a pânszlâv eszme vereségével zârult, mert Palacky
Frantisek és Havlicek-Borovsky Karel vezetésével megszûletett
az ausztroszlâvizmus; a Monarchia szlâv nemzetiségi alapo-

kon tôrténô ûjjâszervezésének klsérlete. Palacky és Rieger
Frantisek L. 1849 januârjâban megkûldte az osztrâk parlamentnek a Monarchia ûj felosztâsi tervezetét. Ez a Felvidé-

ket Csehorszâghoz csatolta. A magyaroknak csak a Dunân-

tûl és a Nagy-Alfôld jutott volna. Ez a fôderâciôs megoldâs,
mi sem természetesebb, lehetetlenné tette a magyarsâg és a
Monarchia sziâvjainak békés — târgyalâsokon nyugvô —
megegyezését.

Ez a korszak is csak az erôszakban bîzott. Ezért fogadtâk
a nemzetiségek oly ridegen a kisebbségvédelem legelsô eurôpai megnyilatkozâsât: a Szemere-kormâny âltalânos nem-

zetiségi tôrvényét, amelyet a szegedi nemzetgyûlés szavazott meg 1849. jûlius 21-én. Ez az elsô eurôpai tôrvényes
rendelkezés, amely a nemzetiségi egyenjogûsâgot nem burkolta dîszes szôvirâgokba, hanem konkrét formâban elrendelte a nemzetiségek nyelvhasznâlatât és kimondta: âllâsok
betôltésénél a nemzetiségi, valamint a vallâsi hovatartozâs
nem szâmît. Ez a tôrvény olyannyira liberâlis môdon kezelte

a nemzetiségeket és szabta meg egyenlôségùket messzemenôen biztosîtô jogâllâsukat, hogy ez még a huszadik szâzadban is haladô szellemû alkotâsnak lenne tekinthetô.

Az eurôpai forradalmak korâban azonban mâr mâs eszkôzôkre és megoldâsi môdszerekre volt szûkség. Ennek a kornak szûkségleteit mâr nem lehetett kulturâlis és egyéb engedményekkel kielégîteni, mert a nemzeti eszme fejlôdéstôrténetének belsô dinamikâja a mozgalmak zâszlajâra tûzte az
ônrendelkezés folyvâst alakulô programjât, és ûgy vélte,
hogy csak a terûleti kûlônâllâs ârân vaiôsîthatô meg a nem

zetiségek sajâtos természetébôl fakadô életformâja: nyelvikulturâlis, gazdasâgi, majd politikai fûggetlensége.
îgy kellett a tôrténetpolitikai mérlegelésnek szûkségképpen eljutnia a fôderalizmus eszmevilâgâhoz. Mâr akkor is,
a mûlt szâzadban, tôbben kîsérleteztek vele. îgy Kossuth Lajos is szâmûzetése elsô éveiben (1851-1862). Duna-konfôderâciôjânak részben Klapka Gyôrgy tervezete szolgâlt forrâsul a magyar, român és délszlâv âllamok fôderâciôs kapcsolatainak kiépîtésére, tovâbbâ Balcescu és Ghica emigrâciôba szorult român politikusok ôsztônzése az âllamkôzi viszonylatok dolgâban. Kossuth terve végsô fogalmazâsâban az emlîtett hârom âllamot foglalta magâba. A

kûlpolitika inté-

zése, beleértve a diplomâciai kart, a hadsereg és a gazdasâgi
szervezet legtôbb formâja kôzôs ûgyet alkot a tervezetben.

A legfelsôbb fokon kormânyzô szôvetségi tandcs és a kôzos
parlament felvâltva mûkôdnék Pesten, Zâgrâbban, Belgrâdban, valamint Bukarestben. Kossuth tervét — felhatalma-

zâs nélkûl — sajtôtitkâra, Helfy Igndc nyilvânossâgra hozta.
A terv magyarorszâgi kôrôk ellenzését vâltotta ki, ûgyhogy
Kossuth kénytelen-kelletlen a Duna-konfôderâciô tôbb lényeges tételének visszavonâsâra kényszerûlt. A nemzet ekkor-

tâjt mâr Dedk Ferenc fontolva haladô politikâjânak hatâskôrébe kerûlt, bizton remélte, hogy a kôzelgô 67-es kiegyezéssel viszonyai tartôsan jobbra fordulnak.
Kossuth tervének egyik hibaforrâsa volt, hogy — miként
ezt levélben kôzôlte MazziniveX — a Magyarorszâgon élô
nemzetiségek szâmâra az egyhâzi szervezethez hasonlô nemzetiségi kôzôsségeket kîvânt létrehozni. Kossuth nem gon-

dolt arra, hogy ennek az elvnek gyakorlatba ûltetése komoly
zavarokat okozhatott volna a fejlôdésben, mivel a tôbb val-

lâson levô népeknél, tehât majdnem mindegyiknél, a folyamatban levô nemzeti egység-mozgalmakat veszélyeztette
volna. Mâsrészt Kossuth mondanivalôjât azért sem hallgattâk meg a nemzetiségi vezetôk, mert irânta bizalmatlanok
voltak mûltja miatt. A nemzetiségi politikusok és szakértôk
még ma is elég sûrûn idézgetnek Kossuthnak a magyar nemzetâllam eszméjét dicsôîtô és a nemzetiségeket eléggé lebecsûlô nyilatkozataibôl.

Mindent szâmitâsba véve, azért mégsem vonhatjuk Kossuth
érdemeit kétségbe. Feltétlenûl el kell ismernûnk, hogy terve tôbb idôtâllô elemet is tartalmaz, és feltétlenûl az egyik
elsô ûttôrô volt.

A Kossuth ellenezte kiegyezés az 1867: XII. tôrvénycikkben megâllapîtotta — a Monarchia keretein belûl — Ausztria
és Magyarorszâg "alkotmânyos kôzjogi és ônkormânyzati
ônâliôsâgât", valamint a kôzôs ûgyek rendszerét. Ez a dua-

lizmxis néven ismert szôvetség azonban kirekesztette az ônkormânyzat gyakorlâsâbôl a kisebbségeket. Ezt volt hivatva
pôtolni az 1868: XLIV. tôrvénycikk a nemzetiségek egyenjogûsâga târgyâban. Mivel azonban a tôrvénycikk bevezetô
szakasza az "oszthatlan" magyar politikai nemzet (nemzetâllam) fogalmâbôl induit ki és a nemzetiségeknek ennélfogva csak kulturâlis létezését ismerte el, a tôrvénycikk valamennyi nemzetiség részérôl egységes visszautasitâsra talâlt
és îgy alkalmazâsâra sohasem kerûlt sor.

A keletkezett politikai vâlsâgbôl a kivezetô utat sokan
kûlfôldi mintâkban keresték. A népek békés egyùttélésének
megszervezésére Eôtvôs Jôzsef (1869) és a cseh demokrata
vezér, Sabina Karel (1870) az amerikai alkotmâny szinte
korlâtlannak mondhatô szabadsâgeszméjét ajânlotta.

Az események azonban egészen mâs irânyt vettek. Az
1871. oktôber 20-i koronatanâcsban a Hohenivart-Vorméiny
Ferenc Jôzsef helecgyezésével azt ajânlotta, hogy a Monarchiât ûj, fôderalisztikus alapokra kell fektetni s a fôderâciôban Csehorszâgnak ugyanolyan szerepet kell biztosîtani,
mint amilyennel Magyarorszâg rendelkezett az 1867-es kiegyezés ôta. A koronatanâcs ûlésének legvégén Andrdssy
Gyula magyar miniszterelnok kôzbenjârâsâra Ferenc Jôzsef

elvetette a trializmus eszméjét s ezzel megbukott a Hohenz<;art-kormâny s vele egyutt a fôderalizmus megvalôsîtâsânak minden lehetôsége. A koronatanâcs hatârozata megakadâlyozta ugyan a szlâv uralmat Ausztriâban, de ugyanakkor
a nemzetiségi kérdés elintézésének sûlypontjât kûlpolitikai
terûletre tolta ât. Ez a vâltozâs annâl is inkâbb bekôvetkez-

hetett, mert az 1870. jûlius 18-i koronatanâcsban Albrecht

fôherceg, Beust grôf, valamint Ferenc Jôzsef a folyamatban
levô francia-német

hâboniban

a

franciâk

oldalân

leendô

katonai beavatkozâst sûrgette, mégis Andrdssy miniszterel
nok felszôlalâsa utân a koronatanâcs a teljes semlegesség
âllâspontjâra helyezkedett. Ez a hatârozat megpecsételte
a Monarchia s benne Magyarorszâg sorsât, mert elôfutâra
lett a megkôtendô német-osztrâk-magyar szôvetségi rend-

szernek, s dôntô môdon avatkozott be a Kôzép-Duna-medence
jôvôjének kialakîtâsâba.
Mivel a birodalom osztrâk részében a szlâvok hatârozott

tûlsûlyra tettek szert, az ausztroszlâvizmus politikâja ismét
elôtérbe kerûlt. Tudvalevô, hogy Ferenc Ferdindnd trônôrôkôs sziklaszilârd meggyôzôdése szerint a dualizmus rend-

szere elôbb-utôbb a Monarchia szétesését eredményezi. Ezt
a lehetôséget a trônôrôkôs trialisztikus szemléletével iparkodott megakadâlyozni. Ebbôl a célbôl Ausztria és Magyaror
szâg mellett, mint harmadik âllam, elôbb Csehorszâg, majd
a horvâtok és szlovének lakta katolikus Dél-Szlâvia szerepelt.
Céljânak elérése érdekében bizalmi kôréhez fôként a nemzetiségek képviselôi tartoztak, mint a român Maniu és Vajda-

Voivod, szlovâk részrôl pedig Hodza Milan, Csehszlovâkia
majdani miniszterelnôke.

Egyelôre azonban a magyarsâg rovâsâra konkrét lépések
nem torténtek. Ebben ugyanis megakadâlyozta a nemzetiségi vezéreket a szarajevôi merénylet, az elsô vilâghâborû kitôrésének egyik kôzvetlen oka. Az Osztrâk-Magyar Monarchia
nemzetiségi kérdése ezzel végleg a vilâgpolitika nekûnk nem
kedvezô âramlatâba jutott.
Ebbe az âramkôrbe kapcsolôdott — tôbbi kôzôtt — Masaryk és Benes tevékenysége. Tévedés lenne azonban azt hin-

niink, hogy ôk dôntô szerepet jâtszottak a Monarchia alkotôrészeire valô bontâsâban. Ôk inkâbb csupân csatlakoztak
a nagyhatalmak politikâjâhoz, mint jôl hasznâlhatô, bevâlt
eszkôzok. Maga Masaryk îrja emlékirataiban, hogy 1917
elejéig csak jelentéktelen személyekkel volt môdjukban târgyalni a nyugati kûlûgyminisztériumokban s akkor sem az
osztrâk-magyar birodalom felosztâsârôl. Rôviddel ezutân a

helyzet gyôkeresen megvâltozott. Megtôrtént a dôntés a
Monarchia felosztâsârôl, éspedig az etnikai elvet alkalmazô
ônrendelkezési jog alapjân. Ezen a ponton volt perdôntô
szerepe Wilson elnôknek. Érdemes itt megemlîtenûnk, hogy
Wilson és kûlûgyi âllamtitkâra Lansing Robert az alakulôfélben levô Szovjetuniô esetében mellôzték a népek ônren
delkezési jogât, valamint az etnikai elv érvényesîtését, hanem a leghatârozottabban sîkraszâlltak a pârizsi békekon-

ferencia eurôpai résztvevôivel szemben és kôvetelték, hogy
a szûletendô Szovjetuniô hatârait ûgy vonjâk meg, hogy az
egyezzék a câri Oroszorszâg 1914-es hatâraival, mâsszôval:
biztosîtani kell Oroszorszâg terûleti sérthetetlenségét (ter
ritorial integrity). 5)
Az egymâsra torlôdô események mâr régen tûlhaladtâk
a megbékélés végsô hatârvonalait, amikor Jdszi Oszkdr fel-

lépett és felvetette a kôzép-eurôpai szôvetség egyre halvânyulô koncepciôjât. Nagy kâr, hogy kétségbevonhatatlan jô
szândékâval nem pârosult reâlpolitikai érzék, tapasztalat
és a nemzetiségi kérdés tényeken alapulô ismerete. Ez kitûnt
az aradi târgyalâsokon, amikor a nemzetiségi képviselôk nyiltan szemébe vâgtâk a Kârolyi-kormâny miniszterének, hogy

ôk, bizony, csak nacionalista alapon hajlandôk târgyalni. 6)
Mindez azonban nem zârja ki Jdszi Oszkdr fokozôdô népszerûségét a mai Magyarorszâgon. 7)

A vilâghâborûk kôzti idôtérben alig tôrtént emlîtésre
méltô jelenség a fôderalizmus érdekében. Ennck egyik oka
a francia védnôkséggel mûkôdô kisantant âllamoknak a
nemzeti kisebbségek beolvasztâsâra irânyulô politikâja volt.
Meg kell emlîtenûnk, mintegy kivételként, hogy az âllamkôzi megbékélés szolgâlatâban jôtt létre 1938 nyarân a bledi
talâlkozô, amely — jô késôn ugyan — kimondta Magyarorszâg és a kisantant âllamok kôzti egyenjogûsâgot, és azt,
hogy a kisantant âllamok és Magyarorszâg kôzôtt fennâllô
ellentéteket békés ûton oldjâk meg. Ribbentrop kûlûgyminiszter kôzbelépése azonban megakadâlyozta az ez irânyû
tovâbbfejlôdést.
Hodza Mildn, a Londonba menekùlt csehszlovâk miniszterelnôk tervérôl {Fédération of Central Europe. LondonNe\v York, 1942) mâr târgyalni sem lehetett. A Hodza-terv
kûlônben is tûlsokat markolt; konfôderâciôja Csehszlovâkia,
Ausztria, Lengyelorszâg, Magyarorszâg és a tôbbi dunai

âllam egyesûlésébôl keletkezett volna, mintegy ellensûlyként
a Szovjetuniô, Németorszâg és Olaszorszâg hatalmi terjeszkedésének megfékezésére. Kétségtelen, hogy az ellentétes
kultûrâk keveredése gâtlô kôrûlménynek lâtszott, de a javasolt alkotmâny, a szôvetségi elnôk és kancellâr, a tôrvényhozâs és kormâny jogâllâsâra és szerkezetére vonatkozô javaslatai sok tekintetben helytâllôk. Alkalmazâsâra gondolni
sem lehetett, mert késôn szûletett, akârcsak a Jdszi-iéXe
javaslat.

A népkôzi kapcsolatok rendezésére amilyen merész, legalâbb olyan sikertelen kisérletet tett a Szovjetuniô. Kiindulôpont, mint mindenûtt, itt is a marxi-lenini tôrténetfelfogâs. Ennek végrehajtâsa sorân a Szovjetuniô és az érdek-

kôrébe tartozô orszâgok a kapitalizmusnak még a csîrâjât
is kiirtottâk, hogy ezâltal az osztâlytalan kultûra az osztâlytalan târsadalomban

kialakuljon

és

bekôvetkezzék

Lenin

jôslata, amely szerint a vilâg nemzetei szabad elhatârozâsbôl kôzelednek egymâshoz, egyesûlnek és ôsszeolvadnak
nemzeti és faji kiilônbségektôl mentes képzôdménnyé az
egységes kommunista târsadalomban. 8)
A tôrténeti fejlôdés mind a Szovjetuniôban, mind pedig
a tôbbi szocialista orszâgban ennek az illûziônak pontosan

az ellenkezôjét igazolja. A nemzetiségi (faji) probléma most
is, akârcsak a polgâri idôkben, jelen van a mindennapi élet-

ben és a pozitiv megoldâs felé vivô ûton sem a Szovjetuniô,
sem pedig a lenini dogmâkat vallô tôbbi kormânyzat egyetlen dôntô lépést sem tett.
A bajok orvoslâsâra egyesek a fôderalizmus rendszeréhez

nyûlnak. îgy Csehszlovâkia 1968 utân konfôderâciôt létesitett a cseh-szlovâk viszony javîtâsâra. A târgyilagos îtélkezés
megkîvânja annak megâllapitâsât, hogy zôkkenôkkel teli

kîsérletûk a kôrûlményekhez képest legalâbb jogilag igyekszik tiszteletben tartani a cseh és a szlovâk nép kûlonâllô
identitâsât. A jugoszlâv konfôderâciô azonban teljes csôdôt
mondott. Az orszâgot a szétesés fenyegeti. A vâlsâg okai kôzôtt szerepel a szabadsâg részbeni hiânya és az egységes nemzetâllam létesîtésére irânyulô nagyszerb tôrekvés.
A fôderalizmus bârmilyen formâjânak mûkôdése a Kôzép-Duna vôlgyében szâmos alapfeltételtôl fûgg. A siker jegyében csak akkor szervezôdhetik meg, ha megvan hozzâ
— tôbbek kôzôtt — 1. a kedvezô kûlpolitikai konstellâciô,
ami lehetôvé teszi a szôvetkezett âllamok semlegességét. Ezzel egyûtt jârna, hogy a nagyhatalmak nem avatkoznak be
a kisnépek egységre tôrô mozgalmaiba; 2. a belsô berendez-

kedésben lényeges szerepet kell kapnia a szabadsâg és egyenlôség elveinek népkôzi viszonylatban; 3. a gazdasâgi integrâciônak az eddiginél magasabb életszmvonalat kell teremtenie; 4. a konfôderâciôra lépô népeknek egyazon kultûrkôrbe kell tartozniuk (nem ûgy, mint Jugoszlâviâban); s ami
talân mindennél fontosabb: bizonyos fokon meg kell lennie
5. a kôzép-eurôpai kôzôsségi (vagy kûldetési) tudatnak, az
épîtmény nélkûlôzhetetlen tartôoszlopânak.
Befejezésûl rôviden érintem a nagyhatalmak és a kis népek viszonyât a fôderalizmus szempontjâbôl. A kôzelmûlt
tôrténelmének tanulsâga szerint ebben nincs kôszônet. All-

jon itt egy-két példa a mâsodik vilâghâborû utâni idôkbôl.
A nagyhatalmak a megosztâs (disintegration) és az egyesités (intégration) môdszerével éltek ott, ahol nem kellett volna.
Igy tôrtént, hogy Vietnam, Korea és Németorszâg esetéhen
homogén nemzetekbôl kûlôn âllamokat kovâcsoltak, mtg
Afrikâban tôbb, mint 40 âllam hatârainak a rôgzitésében
elfogadtâk a koloniâlis hatalmak egykori gyakorlatât, amely
szerint az âllam hatâra addig terjed, ameddig a megszâllô
erôk katonai akciôsugara elér. Ezzel a nagyhatalmi ûjjârendezéssel egy âllamba tômôrîtettek heterogén, egymâstôl

alapvetôen kûlônbôzô tôrzseket. Nem csoda, hogy îgy elhintették a viszâlyok és hâborûk magvait.
A vâltozô idôk jegyét viseli magân az Eurôpai Kôzôsség
12 âllamânak gazdasâgi integrâciôt célzô minden lépése. A
tervek szerint ez a nemzetkôzi gazdasâgi csûcsszervezet 1992-re
megvalôsul. A mozgalom élénk érdeklôdést keltett a prâgai
és budapesti kormânykôrôkben, amelyek megfigyelôket kûldtek Brûsszelbe, az Eurôpai Kôzôsség kôzpontjâba.
Sokan, nagyon helyesen, ûgy vélik, hogyha lehetségesnek bizonyul a 12 âllambôl allô eurôpai szervezet felépitése
a német-francia kiegyezésre, akkor a Duna-vôlgyi âllamok
esetében sem megvalôsîthatatlan âlomkép a jelenleg egymâssal szemben ellenséges érzelemmel viseltetô népek békés
egyuttélésének lehetôvé tétele.
Visszatérve a Duna mellékére, hangsûlyozzuk, hogy a
térség népei mâr régen elérték a kôzmûveltségnek azt a fokât, hogy végre kezûkbe vehessék sajât sorsuk intézését a kôzép-

eurôpai tudatra és érdekekre alapozott szôvetség formâjâban.
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Dr. Balogh Sdndor (East Greenbush, NY):
KÔZÉP-EURÔPA GAZDASÀGI HELYZETE

Elôszôr is meg kell jegyeznem, hogy mai elôadâsom a
tavaly felvetett gondolatoknak (lâsd Krônika 72-73. oldal)
tovâbbvitele. Sajnos, a szôvegbe sûlyos sajtôhiba csûszott be,
amikor adomânyok kérésérôl, mint pl. egy ûj Marshall Planrôl, a kôlcsônôk ûjratârgyalâsârôl stb. îrtam. A szôveg szerint
ezekrôl "szô sem lehet". Nos, a sem szôcska tévedésbôl kerûlt
oda. Igenis lehet szô minden olyan lehetôségrôl, ami csôkkenti

a kôzép-eurôpai nemzetek adôssâgât.
Még a felelôsség egy részének a Szovjetuniôra valô âthâritâsa is szôba jôhet nemcsak azért, mert ôk ûltették a
kôzgazdasâgilag analfabéta és kizsâkmânyolô Rdkosi- vagy
ahhoz hasonlô rendszereket a nyakunkra, hanem mert bizonyîthatôan a kûlfôldi kôlcsônôk egy része szovjet kézbe ke
rûlt. Hogy ezt a bankokkal valô kôzvetlen târgyalâs vagy
nemzetkôzi bîrôsâg elôtti perrel lesz majd legalkalmasabb
elérni, azt majd a jôvôben kell eldônteni. Ez a kérdés csak
akkor lesz târgytalan, ha esetleg a szovjet rendszer, mint
olyan, megszûnik és a Szovjetuniô tagâllamaira bomlik,
mivel a tagâllamok kônnyen az elôzô, akkor mâr megbukott
rendszerre hârithatjâk a felelôsséget.
Most, amikor otthon a helyzet naprôl napra vâltozik,
nincs idônk tovâbb halasztani a kérdést: Milyen gazdasâgi
rendszer szolgâlnâ leginkâbb a magyar nép érdekeit? A
modem kôzgazdâszok âltalâban hârom rendszerrôl beszél-

nek: kommunizmus, szocializmus és kapitalizmus (és ezeknek szâmos vâltozatârôl).
A kommunizmusrôl nem kell sokat mondani: ez a gaz
dasâgi rendszer mâr a Szovjetuniôban is megbukott.
A szocializmusrôl azonban annâl tôbbet kell beszélni,

az otthoniak nagy része ugyanis az "igazi" szocializmusban
lâtja a jôvôt. Azt hiszem, legtôbben csak a szôt ismerik, és

kevés kôvetkezetesen végig gondolt elképzelés van, hogy a
szocialista gazdasâgi rendszer hogyan is mûkôdnék. A szocializmust otthon legtôbben ûgy tekintik, mint elfogadhatô
lehetôséget a kommunizmus megszûnte utân. Politikailag
érthetô lenne, ha jelenleg az otthoni ellenzék taktikai okokbôl nem kôvetelne kapitalista rendszert, sajnos azonban.

sok jel arra mutât, hogy elzârkôzottsâgâban, illetve elzârtsâgâban az ûjabb nemzedék nem lâtja a kapitalizmus elônyeit, és valôban ôszinte, amikor szocializmust siirget, mint
a kommunizmus alternatîvâjât. Sokan azt tartjâk a rendszer fô hibâjânak, hogy az nem nyugati szocializmust, hanem szovjet stîlusû kommunizmust akar râerôszakolni a
nemzetre. Bîzom az otthoniak politikai ôsztônében, az ô
gazdasâgpolitikai lâtôkôruk azonban nagyon korlâtozott.
A szocializmus elfogadhatô olyan gazdag orszâgban,

vagy olyan orszâgban, ahol a nép nem akar gyorsan fejlôdni, hanem csupân kényelmesen szeretne andalogni a fejlôdés ûtjân. Nekûnk azonban ez nem lesz elég. Kôzép-Eurôpânak rohamos fejlôdésre van szûksége tôbb okbôl kifolyô-

lag: csupân îgy tudunk valamit is tôrleszteni a rettenetes
méretû adôssâgbôl, îgy tudunk valamikor majd felzârkôzni
a fejlettebb nyugat-eurôpai gazdasâgokhoz, amelyek nem
pocsékoltak el négy évtizedet egy ôrûlt rôgeszme megvalôsitâsân; ez biztosit magasabb életszînvonalat a nélkûlôzô és
nyugati technikâra és életmôdra kiéhezett kôzép-eurôpai
népeknek, és végiil ez a termelési môd, illetve gazdasâgi
rendszer felel meg legjobban a nyugati észjârâsû, szorgalmas és tôrekvô magyar népnek.
Azonkivul a szocialista eszmék még Nyugaton sem vâltak be. Az Eurôpai Kôzôsség, bâr elismeri a magântôke és
a magânkezdeményezés jogât, lényegében szocialista gaz
dasâgi politikât folytat, amelyet nem sokan vesznek figyelembe.

Elôszôr is az Eurôpai Parlamentben a szocialista képviselôk alkotjâk a legnagyobb tômbôt. Azonkivul a Kôzôsség
iparfejlesztési politikâja is "szociâlis" jellegû. A nép igényeit
és helyi kultûrâjât figyelmen kivûl hagyja, olyan vidékeket
is iparosîtani akartak a Kôzôsség tôkéjével, mint példâul
Dél-Olaszorszâg, ahol annak sem kulturâlis, sem gazdasâgi
alapja nem volt. Igy hatalmas ôsszegeket szedtek be a tagâllamoktôl, és pazaroltak el Râkosi-féle, de talân nem anynyira radikâlis iparfejlesztési politikâra. Az elszegényedett
és nyakig eladôsodott kôzép-eurôpai orszâgok nem tudnak
maguknak megengedni ilyen fényûzést.

A magdnkapitalizmus elônyei kôzt talân legfontosabb,
hogry tôbbnyire versenyképes vâllalkozâsokat kezd, mert a

magânvâllalkozô nem tud veszteségbôl megélni, mint az
âllami vâllalat. Ugyanakkor a csôd veszélye is csôkken, mert
a kôlcsônzô bank sokkal ôvatosabb magânkôlcsônôk folyôsîtâsânâl, mint âllami kôlcsônôknél, mivel az âllamok âltalâban nem mennek csôdbe. Azonkîvûl magânbefektetések
esetében az esetleges csôd nem a nemzet kârâra megy, és az
egyik vâllalkozô csôdje nem befolyâsolja a mâsik vâllalkozô
esélyeit.

Végiil, de nem utolsô sorban, a magânvâllalkozâson alapulô rendszer egyrészt serkenti a lakossâgot, hogy minél
eredményesebben dolgozzék, mert van értelme pénzt keresni, mâsrészt a népet tôkegyarapîtâsra ôsztônzi, illetve takarékossâgra bîrja. Ezzel szemben a szocialista rendszer a
kôltekezést mozditja elô, mivel a szocialista gazdasâgi rendszerben nincs sok értelme takarékoskodni. Egy idôben pl.
Magyarorszâgon a gazdagok sîrkô-mâniâban szenvedtek,

mert nem tudtâk pénzûket hasznot hajtô môdon befektetni.
Talân itt lenne a legalkalmasabb megjegyezni, hogy
gazdasâgilag Kôzép-Eurôpa, benne Magyarorszâg, jelenlegi
érdekeit legjobban a Kôzôs Kôzép-Eurôpai Piac szolgâlnâ.
Vannak, akik a romantikus Eurôpa eszméjétôl fûtve egész
Eurôpa egyesitésérôl âlmodoznak. Kôzép-Eurôpa jelen gaz
dasâgi elmaradottsâgât figyelembe véve azonban a Nyugat
csak kizsâkmânyolnâ az elmaradottabb kôzép-eurôpai orszâgokat. Nekûnk elôszôr utôl kell érni a gazdasâgilag fej-

lettebb Nyugatot, hogy egyenlô partnerekként csatlakozhassunk és hozzuk létre majd az Egyesûlt Eurôpât. Ha sikeresen
oldjuk meg a gazdasâgi âtmenet problémâjât, tekintve,
hogy az Eurôpai Kôzôsség is sok erôt (és idôt) pocsékolt el
a szocialista prôbâlkozâsokkal, Kôzép-Eurôpa egy-két emberôltôn belûl utolôrheti a Nyugatot, sôt még példaképûl
is szolgâlhat neki.
A magyar érdek ebben nem kûlônbôzik mâs kôzép-eurô

pai népek érdekétôl. Jelenleg egy kôzép-eurôpai nemzet sem
versenyképes a Nyugattal. Ha most csatlakoznék a Kôzôsséghez, az eredmény kizsâkmânyolâs lenne. Bâr az ilyen orszâg bizonyâra kapna fejlesztési kôlcsônt, de az nem a nép,
hanem a Kôzôsség érdekeit szolgâlnâ. Ugyanakkor egyik orszâg sem tudna teljesen magâra maradva életképes gazda
sâgi rendszert felépiteni. Ha a teljes kôzép-eurôpai térséget

mint gazdasâgi egységet nézzûk, az sokkal életképesebb és
méreténél fogva jobb a lehetôsége, hogy igazân haladô,
versenyképes gazdasâgot hozzon létre.
Ugyanakkor a magyarsâg (és Kôzép-Eurôpa) egyik legégetôbb és fâjôbb problémâja a nemzetiségi kérdés is megoldôdnék a kapitalista kôzép-eurôpai gazdasâgi rendszerben. Mindenkit lekôtne sajât gazdasâgi problémâja, mindenki maga akarna a sajât erejébôl elôre haladni, îgy nem
lenne idô és szûkség a nemzetiségi viszâly szîtâsâra. Ame-

rikâban is a faji gyûlôlkôdés gyakorlatilag megszûnik, amikor a gazdasâgi élet pezseg. Amikor a gazdasâg lelassul, a
munkanélkiiliség nô, a faji gyûlôlkôdés és megkûlônbôztetés azonnal felûti fejét. Ami a magyar kisebbségeket illeti,
nem féltem ôket szabad versenyen alapulô târsadalomban,
illetve gazdasâgi rendszerben. A magyar kivândoroltak pl.
minden szabad orszâgban feltalâltâk magukat, megâlltâk
helyuket. Sikereikrôl kônyveket lehet îrni.
Ez vezet a kôvetkezô kérdéshez: mi, szabad vilâgban élô
magyarok, mit tehetûnk Magyarorszâg és Kôzép-Eurôpa
gazdasâgi helyzetének fellenditésére? A kôvetkezôket ajânlom:

1. A kérdés megtârgyalâsâra mâs nemzetiségiekkel kôzôsen alakitsunk tanulmânyi csoportokat és készîtsûk elô a

talajt arra az idôre, amikor idôszerû lesz Kôzép-Eurôpa kôzôs gazdasâgi rendszerének megvalôsîtâsa.
2. Fektessûnk nagyobb hangsûlyt az otthoniak kôzgazdasâgtani ismereteinek bôvîtésére: levelekben, cikkekben stb.
Ismertessûk meg velûk a szabad vâllalkozâs elônyeit és a
szocializmus gyengéit. Még a rendszer szakembereinek is

szinte ûjra kell feltalâlni a kereket, amely a nyugati kôzgazdasâgi elvek megvalôsitâsâhoz visz.
3. Kûlônôs lehetôségeket nyithat meg szâmunkra is az
esetleges vâltozâs otthon: sokan szereztûnk értékes szakmai
és kereskedelmi tapasztalatot, mâsok vagyont gyûjtôttek.
A szabad Magyarorszâgnak nagy szûksége lehet a mi tapasztalatainkra, szaktudâsunkra és tôkénkre. îgy el kell vetni a
magot, hogy gondoljunk erre a lehetôségre is, és akâr hazatérve, akâr innen a tâvolbôl is segltsûnk népûnkôn. Kônynyen elképzelhetô, hogy a Gondviselés ezt a szerepet szânta

nekûnk, mikor az 1945-56-os évek viszontagsâgai folytân a
vilâg minden tâjâra szétszôrt bennûnket.

Stirhng Gyôrgy (Washington, DC):
A HAZAI GAZDASAGI REND ÔSSZEOMLÀSA

A magyarorszâgi gazdasdg âllapotât tôbbféle jelzôvel
lehetne illetni, de azt hiszem, legtômôrebben ezzel a szôval
tudjuk érzékeltetni: tragzkiis. Ez tûkrôzôdik a magyar sajtô
cikkeibôl, ezt mutatjâk a statisztikai tâblâzatok és errôl panaszkodnak az ide lâtogatô otthoniak is. A gazdasâgi helyzet romlâsa kôrûlbelûl hârom éve, a 80-as évek kôzepe ôta
tart és egyelôre nem lâtszik kiût a vâlsâgbôl.

Ez annal feltûnôbb, mert nem is olyan régen, ûgy tîz
esztendôvel ezelôtt még a magyar gazdasâgi csoda dicséretétôl visszhangzott a vilâgsajtô, ami nem volt alaptalan: a
magyar gazdasâgi élet valôban a fejlôdés, a prosperitâs je-

leit mutatta, a nagy âtlag jôl élt, sôt egyes târsadalmi rétegekbôl sokan indultak el a gazdagodâs ûtjân. Magyarorszâg
valôsâgos szocialista paradicsomnak tûnt a vasfùggôny môgôtti orszâgok kôzôtt: a nyugatiak a "csoda" titkâra voltak
kîvâncsiak, a keleti szomszédok pedig alig leplezett irigységgel figyelték a magyarok magas életszinvonalât. A Magyarorszâgra vetôdôtt szovjet turistâk csak âmultak-bâmultak

a bôség lâttân és azokban az években sokan aggôdtak is a
magyarok kôzûl, hogy ez nem szûl majd jô vért és Moszkvâ-

bôl elôbb-utôbb véget vetnek a hivalkodô jômôdnak... Sohasem kerult râ sor, mert nem volt râ szûkség: a kôrulmények
ûgy alakultak, hogy a jôlét elszâllt, mint a fûst és a szomszé-

doknak mâr nincs miért a magyarokra irigykedniûk.
Persze a lengyelorszâgi vagy a româniai kôzâllapotokhoz

képest még mindig tûrhetôk a magyar viszonyok, de az ilyen
ôsszehasonUtâsban nincs sok kôszônet: ma mâr senki sem

lelkesedik azon, hogy a Râkosi-korszakhoz képest javult a
helyzet, mert természetesnek tartja, hogy mindenkinek joga
van emberi élethez. A lengyelek és Ceausescu alattvalôi —
igaz, merôben kûlônbôzô okok miatt — olyan emberhez
méltatlan kôrulmények kôzôtt élnek, hogy ami azoknâl jobb,
még messze van az elfogadhatôtôl.

Az 1968-ban — éveken ât tartô fontolgatâs utân — bevezetett Uj Gazdasâgi Mechanizmus elnevezésû reform jelentôs vâltozâsokat hozott a magyar életben. A gazdasâgi reform
ugyanazon a "târsadalmi kôzmegegyezésen" alapult, amelyre az egész kâdâri politika épûlt: a kormâny békén hagyja

a népet (nincs ÂVO, nincs beszolgâltatâs, nincs munkaverseny, nincs békekôlcsôn és ehhez hasonlô), de az viszont nem
szôl bele az orszâg ùgyeibe, nem zavarja a rendszer kôreit.

Ezt a hallgatôlagos kompromisszumot fejlesztette tovâbb a
'68-ban beinditott gazdasâgi reform, amely az alaptételt azzal toldta meg, hogy "gyarapodhatsz, tollasodhatsz is, meg
egy kicsit maszekolni is szabad". A megegyezés mâsik fele
— hogy ti. senki sem ûtheti orrât a kôzûgyekbe — természetesen érintetlen maradt.

Ezt azért tartottam fontosnak elôrebocsâtani, hogy lâssuk; egyebek mellett mi volt az oka annak, hogy a Gazda
sâgi Mechanizmus sokat igérô indulâs utân hamarosan lelassult, majd miutân néhâny éves szùnet utân ûjra életre kelt,
végûl is nem hozta meg a kîvânt eredményt. Sot minél tôbbet emlegették, annâl kisebb hatâsfokkal mûkôdôtt, mîg
végiil is bekôvetkezett a jelenlegi, csôdhôz igen hasonlô âllapot. S ennek okât elsôsorban abban kell keresnûnk, hogy
a gazdasâgi reformokat nem kôvették politikai reformok.
Mârpedig a kettô egymâs nélkûl életképtelen: gazdasâgi ûjî-

tâsok csak ott hozhatnak eredményeket, ahol politikai vâltozâsokkal pârosulnak.

Megbukott tehât a magyar reform a '70-es évek elején?
Hasznavehetetlennek bizonyult volna a môdszer, amellyel
néhâny kôzgazdâsz — élûkôn Nyers Rezsôvel, a "reform atyjâval" — életre akarta galvanizâlni a magyar gazdasâgot? Pedig ezt akkoriban nagyszabâsû kîsérletnek tekintették, amely
Moszkva jôvâhagyâsâval folyik, hogy — ha bevâlik — min-

tâul szolgâljon mâsok, a Szovjetuniô szâmâra is. Ezek szerint
a kîsérletezés balul suit el?

Tûl egyszerû lenne ezt igy kijelenteni. Az 1968-as reformkîsérlet egyâltalân nem volt elhibâzott, csupân a végrehajtâsban adôdtak olyan akadâlyok, amelyek miatt zâtonyra
futott és ma ott tartunk, hogy kerek hûsz évvel beindîtâsa

utân a magyar gazdasâg tôbb gonddal kûszkôdik, mint an-

nak elôtte kuzdott. Hogy az elsô reform két évtized alatt
sem bizonyult hatâsosnak, annak egyrészt az elôbb mâr emlitett "elszigeteltség" (hogy nem kîsérték politikai vâltozâsok) volt az oka, mâsrészt a neosztâlinistâk ellenâllâsa. (Fontos részleteket tudhatunk meg errôl a Nyers Rezsôvel folytatott interjûbôl, amely a " Valôsdg" 1988 augusztusi szâmâban jelent meg "Visszapillantâs az 1968-as reformra" cîmmel.)

Nyers elmondja, hogy az 1968 elôtti hangulat a reform
elôkészitôinek kedvezett; "Az emberek elégedetlenek voltak,
tudatosodott, hogy ôriâsi a tervutasitâsi bûrokrâcia, hogy
nincs vâllalati ônâllôsâg és hogy elavult a rendszer sok fontos tartozéka". Nyers ezutân ismerteti az Ûj Mechanizmus
megszûletésének elônyeit. 1964 decemberében hozott hatârozatot a pârtvezetôség, hogy ki kell dolgozni valamiféle

reformtervet. "A kôvetelményekre emlékszem — mondja
Nyers —, mert elsô volt, hogy a part politikai szerepe ne
szenvedjen csorbât,

aztân az életszînvonal ne csôkkenjék,

de a gazdasâgirânyîtâs legyen rugalmasabb és javuljon a
gazdasâgi-pénzûgyi egyensûly".
Hârom év mûlva beindult az elsô reform, de alig bonta-

kozott ki, maris sok ellenzôje akadt. Tudni kell, hogy a hetvenes évek elején a Szovjetuniôban erôre kapott a régi sztâlinista irânyzat s ennek hatâsa Magyarorszâgon is megmutatkozott. A part neosztâlinista szârnya erôs tâmadâst indîtott a reform ellen, aminek hâtterét érdekesen vilâgitja meg

Nyers Rezsô: "A Szovjetuniô és némely szocialista orszâgok
veszélyesnek itélték a szocializmusra nézve a piaci orientâ-

ciôt és egy zârt gazdasâgi tômôrûléssé kîvântâk tenni a
KGST-t. Olyan irreâlis elképzelések kaptak lâbra a szovjet
vezetésben, hogy a kis orszâgok a Szovjetuniôn keresztûl
érintkezzenek a vilâgpiaccal szoros KGST-koordinâciô révén és a Szovjetuniôhoz valô minden oldalû kôzeledés brezsnyevi ideâljât prôbâltâk elterjeszteni a KGST-tagorszâgokban. Ez egyenlô lett volna a kis orszâgok fùggetlenségének
teljes alââsâsâval. 1971-tôl kezdve készûlt minderrôl (Moszkvâ-

ban) az ûn. Komplex Program, amely eleinte nem tartalmazta a brezsnyevi "szocialista kôzôsség" elképzelését. Ez
1974-re ért be, s ha nem is direkt utasîtâsként, de erôs elvârâsként jelentkezett a szovjetek részérôl. A magyar vezetés

erre ûgy reagâlt, hogy menjûnk elébe a dolgoknak, mert az
az érdekûnk, hogy keletre alkalmazkodjunk jobban. Ez tragikus helyzettévesztés volt, ami az egész hetvenes évekre kihatott".

A magyar pârtvezetés — Kdddr Jdnos és klikkje — anynyira elébe ment a dolgoknak, hogy mâr 1972-ben nyakât
szegte a reformnak, amirôl az évtized végéig nem is esett szô.
Csak a nyolcvanas évek elején mernek ûjra beszélni rôla
hîvei, akiket — Nyers Rezsôvel az élen — 1974-ben félre-

âllîtottak. De ez a tîz év oly végzetes hatâssal volt a magyar

gazdasâgra, hogy a kôzgazdâszok mâr valôsâgos "szûkségâllapot"-rôI beszéltek (idézet Csaba Lâszlô:

magyar reformmal?" cîmû

tanulmânyâbôl,

"Mi tôrtént a

Kôzgazdasâgi

Szemle 1988/9 sz.) és elodâzhatatlannak lâtszott a
felûjîtâsa.

reform

Nyers Rezsôtôl kell hât megtudnunk, hogyan akarta
Brezsnyev "beintegrâlni" a szovjet gazdasâgba hazânkat és a

tôbbi vazallus-orszâgot, meg azt is, hogy miképp igyekezett
Kâdâr jô fiû lenni a moszkvai elvtârsak elôtt még akkor és
ûgy is, ha tônkremegy a magyar gazdasâg és elvész fûggetlenségûnknek még maradéka is. Ez ûjabb adat Kâdâr bûnlajstromâhoz, amit a tôbbi mellé jegyzûnk.
Hogy tehât a magyar gazdasâg jelenleg mélyponton van,
annak oka elsôsorban, hogy az 1968-as reformkezdeményezést hiztatô indulâs utân tôbb mint egy évtizedre eltemették s ez bôven elég volt ahhoz, hogy a magyar ipari termelés szinte behozhatatlanul elmaradjon Nyugat môgôtt. Mai
rohanô korunkban 10-12 év iszonyûan nagy idô. Egyetlen
orszâg sem engedheti meg magânak azt a fényûzést, hogy
ennyi ideig ne tartson lépést a nyugati fejlôdéssel és elzârkôzzék a kûlpiacok, a korszerû termékekre igényt tartô exportlehetôségek elôl.
Mert Magyarorszâgon — és a Szovjetuniôban Brezsnyev

alatt — ez tôrtént. A Kreml urai abban az idejétmûlt hitben éltek, hogy a kommunista orszâgok a KGST révén fûg-

getlenîteni tudjâk magukat a nyugati piacoktôl és âltalâban a piacgazdasâg vastôrvényeitôl. Tévedtek. Az eredmény
gazdasâgi pangâs, stagnâlâs lett. S ez még ma is tartana,
ha 1985-ben nem jôtt volna Gorbacsov, aki elég okos volt
ahhoz, hogy lâssa: a brezsnyevi môdszerek éppûgy zsâkutcâba

vezetnek, ahogy nem lehet folytatni a sztâlini gyakorlatot

Hazânk gazdasâgi helyzetére visszatérve, mire a gorbacsovi nyitâs bekôvetkezett, elérkezett az utolsô pillanat, ami-

kor talân még megâllîthatô a negativ folyamat. (Hogy viszszafordithatô-e, az mâr kérdéses: derûlâtô kôzgazdâszok
legkevesebb tîz évre becsûlik az idôt, ami a "kibontakozâs-

hoz" kell. Amikor Gorbacsov meghirdette a peresztrojkât,
hazânk eladôsodâsa mâr a csillagokig ért: 1987 végére 18

milliârd $ adôssâg terhelte a népgazdasâgot (kôzel kétezer $,
azaz kb. szâzezer forint adôssâg esik minden magyar âllampolgârra csecsemôtôl az aggastyânig, ami a legmagasabb
fejkvôta a szocialista tâborban).

Mindazokat az okokat, amelyek ennek lehetôségét fenyegetô kôzelségbe hoztâk, képtelenség serra venni és elemezni, ezért csak cimszavakban vâzolom fel kôzûlûk a legfon-

tosabbakat. A két elsô — amelyben tulajdonképpen min
den mâs ok benne van — a marxi-lenini tanokon épûlô kom-

munista gazdasâgirânyîtâs életképtelensége és a KGST kalodâja. Ez utôbbi szervezetet (Kôlcsônôs Gazdasâgi Segîtség
Tanâcsa), mint ismeretes, az Eurôpai Gazdasâgi Kôzôsség
szerepkôrének ellâtâsâra hoztâk létre — moszkvai kôzponttal — tôbb mint harminc éwel ezelôtt. De ezalatt bebizo-

nyosodott, hogy a szervezet léte egyedûl a Szovjetuniônak
jelent hasznot, a tôbbi tagorszâg szâmâra csupân korlâtozâs, megkôtôttség, akadâly, visszahûzô erô, râfizetés. A
KGST-kôzpont jelôli ki, hogy melyik tagorszâg ipara mit
gyârthat (ezért van pl. Magyarorszâgon csak teherautôgyârtâs és nincs személygépkocsi-gyârtâs), ez dônti el az egymâs
kôzti kereskedésben szereplô cikkek ârait és hatârozza meg,
hogy a Szovjetuniô milyen kulcs szerint ad el olajat, fôld-

gâzt, meg egyéb nyersanyagokat a tagorszâgoknak és menynyit fîzet azok termékeiért.

A KGST réges-rég elavult môdszerekkel prôbâlja "megszervezni" a tagorszâgok gazdasâgât és kûlkereskedelmét.
Ezek a môdszerek alapjâban véve azonosak azokkal, amelyeket a magyar gazdasâgi csôdtômeg elsô szâmû okaiként
emlîtettem fentebb, hiszen egy tôrôl fakadnak, a marxizmusbôl. Ennek folytân vâlt a két hâborû kôzôtt oly sikeres
magyar gazdasâg a kommunizmusban eredménytelenné. Az

ipari termelést kôzpontositottâk, tûladminisztrâltâk, a tervekkel lassûvâ, nehézkessé tették, alkalmatlannâ arra, hogy
alkalmazkodjék a kûlpiac igényeihez. A magyar ipar gépparkja elavult, technolôgiâja korszerûtlen, gyors termékvâltâsra képtelen. A gyârakban a termelékenység alacsony,
a produkdvitâs gyônge, a minôség nem ûti meg a nyugad
mértéket, tehât nem exportképes. Az âllami tâmogatâs
rendszere olyan iparâgakat és ûzemeket szubvencionâl, amelyek a népgazdasâgnak stb. csak terhet jelentenek.

Ezek lennének diôhéjban az okok s most lâssuk — ugyancsak cîmszavakban — a kôvetkezményeket; sùllyedô életszînvonal, csôkkenô reâlbérek, âremelések, inflâciô, munkanélkûliség, mâsodik és harmadik gazdasâg kialakulâsa,
târsadalmi feszûltségeket okozô eltérések a kereseti viszonyok
kôzôtt (pl. maszekok és nyugdijasok megélhetése kôzôtt),
rossz kôzérzet stb.

Végezetûl — visszakanyarodva a kezdethez — hadd ad-

jak vâlaszt arra a jogos kérdésre, hogyan csaphatott ât a vilâg âltal a nyolcvanas évek elejéig-kôzepéig csodâlt magyarorszâgi jôlét ilyen hirtelen nyomorûsâgba. Hadd vâlaszoljak erre Inotai Andrâs "Reform és gazdasâgi stratégia" cîmû
tanulmânyânak egy mondatâval: "A bajok g^ôkere a felvett
hitelek helytelen felhasznâlâsâban van: a korszerûsitésre
szânt pénzek nem nemzetkôzi versenyképességûnket erôsitették, hanem vagy az életszmvonal emelésére fordîtottâk

azokat vagy belsô és KGST-piaci fejlesztésekre".
Rôviden: Kâdâr nem arra hasznâlta

a

dollârmilliôkat,

amire adtâk, hanem politikai okokbôl lâtszatjôlétet teremtett belôlûk. Kôzben az orszâg végzetesen lemaradt a

nyu-

gati mezônyben. Ennek hatâsa most mutatkozott meg, mert
a magyar gazdasâg erôforrâsai kiapadtak és a lâtszatjôlét
Potyemkin-épitménye mârôl holnapra, hirtelen omlott oszsze. A felelôtlen pénzgazdâlkodâs bôjtjét most szenvedi a

magyar nép. És a kibontakozâs csodaszerét még csak keresik.

Dr. Duray Miklôs (Pozsony, Csehszlovâkia):

A MEGMARADÂS ESÉLYEI

Az elôadô a Szabadvilâgi Magyarok V. Vilâgkongreszszusânak vitâja sorân az elôbbi cîmmel kiilôn elôadâst tartott. Hangsûlyozta, hogy szâmâra csupân egyetlen szempont
fontos: "ki hogyan viszonyul a magyarsâg és Kôzép-Eurôpa
sorsâhoz", mert szerinte ez a kettô "elvâlaszthatatlan egy-

mâstôl". A magyar megmaradâs esélyei kôzt elsôsorban azt
hangsûlyozta, hogy "a kisebbségben élôket az eddigi nagy

jelentôségû kezdeményezéseken kîvul abban kell leginkâbb
tâmogatni, hogy otthon megteremthessék mâsodik arcvonalukat, amely életùknek a hivatalos hatalom âltal kisajâtîtott részén tûl teremtene lélegzetvételi, ônmegvalôsulâsi,
ônszervezési és ellenâllâsi lebetôséget".

Az elôadâs teljes szôvegét a Csehszlovâkiai Magyarok
Nemzeti Bizottmânyânak (a CsMNB-nek) kôzleménye, a
Kettôs Jârom Alatt 1988 decemberi (XVL. évfolyamânak 2.)
szâma a 2. és 3. oldalon kôzli.

Iràsban bekiildôtt hozzâszolâsok
Dr. Szent-Ivdnyi Gdbor: (Bethesda, MD):

A FELVIDÉKI HELYZETRÔL
A szerzô kûlôn beadvânyban fejtette ki a felvidéki kérdésrôl szôlô nézetét, amely szerint a Duna-medence ûjjârendezése a kôlcsônôs magyar-szlovâk megértéstôl fûgg.
Ennek megtestesitôje és âllandô hangsûlyozôja grôf Esterhdzy
Jdnos volt.

Bokor Istvdn (Kanada):

A KOMMUNIZMUS VALSAGA ÉS A HAZAJÂRÔK
Szâmûzetésûnk

fôrumai

felelôsségiik tudatâban

—

mâr évekkel ezelôtt megvitattâk a hazai kapcsolatok kérdését. Igy hat éwel ezelôtt a Szabadvilâgi Magyarok Vilâgkongresszusa Torontôban, majd két hônappal késôbb a
Magyar Talâlkozô clevelandi kon^esszusa példâs hozzâszôlâsi lehetôséget nyûjtott a résztvevôknek.

A III. Vilâgkongresszus hatârozottan leszôgezte, hogy
"senkinek sincs felhatalmazdsa arra, hogy a szabadfôldi magyarsdgot a diktatûrdval szemben képviselje vagy elkôtelezze". I)
A Magyar Talâlkozô 1982. évi zârônyilatkozatânak megâllapîtâsa hasonlô szellemû: "A szabad fôldôn élô magyarsâg senkit sem hatalmaz fel arra, hogy nevében a szovjet
megbîzâs alapjân eljârô kormânyzattal vagy annak képviseleteivel és ûgynôkeivel târgyalâsokat kezdeményezzen. A befogadô orszâgok részérôl Magyarorszâggal kôtôtt kapcsola

tok tekintetében tovâbbra is ragaszkodik a legteljesebb mértékû, korlâtlan kétoldalû egyenjogûsâg elvének gyakorlati
alkalmazâsâhoz". 2)

A hazai kapcsolatok egyik megnyilvânulâsa a hazaldtogatds ténye, amelyrôl egyesek — a honvâgy csâbitâsânak
ellenâllva

—

ônszântukbôl

lemondanak.

Marad

tehât

a

rokonlâtogatôk terjedelmes csoportja, amelyen kîvûl — hat
éwel ezelôtt — egyik elôadô még négyféle hazalâtogatô
csoportot kûlônbôztetett meg. 3)
Kétségtelen, hogy a rokonlâtogatâsok âltalâban érzelmi
kapcsolatokon alapulnak. Balgasâg lenne ezeket kifogâsolni.
Mâs lapra tartozik azonban a hejehujâzôk és hencegôk cso
portja. A nem érzelmi és szôrakozâsi kapcsolatokat keresôk
részérôl gyakran hallhatô indokolâs, hogy ôk hazajârâsukkal szinte kûldetést teljesitenek, amennyiben felvilâgosîtjâk
az otthoniakat. Mâsrészt — âllitjâk makacsul — olyan ta-

pasztalatokkal térnek vissza Nyugatra, amilyenekrôl a hazai
kapcsolatok ellenzôinek halvâny sejtelmûk sincsen.
Kevés kivételtôl eltekintve beképzelt fontoskodâsrôl van
szô. Sem hétkôznapi hîrekért, sem kôzvéleménykutatâsért
nem szûkséges ma mâr személyesen hazafâradni. Miért?
Mert a hazaiak jônnek hozzânk! A magyar âllampolgârok
kiutazâsânak lényeges megkônnyîtése âltal kûlônôsen eurôpai viszonylatban tômegesen ôzônlenek Nyugatra honfitârsaink.

Jôllehet a kommunizmus mint eszme Keleten,

azaz a

vasfûggôny môgôtt megbukott és csak mint rendszer, mint
politikai keret vergôdik tovâbb, gyakorlatilag még mindig
létezik. Bârmennyire reményt keltôk is a nyîlt elégedetlenségekkel jârô reformtôrekvések, a lényeg egyelôre nem vâltoA bolsevista szôrnyeteg tehât még nem rogyott ôssze,
ezért ma is érvényes még a tétel, amely szerint a kommuniz
mus nem egyéb, mint bûntény, amibôl az is kôvetkezik, hogy

"kommunistânak lenni egyenlô a hazaârulâssal". 4)
Az elvtârsakat mentegetô hazajârôk meg^yugtatâsâra
megemlitem, hogy én sem élek kapitalista iivegtoronyban
és a Kârpât-medencei magyarsâggal, vagyis az egész nemzettel — az âtkos trianoni hatârokon kîviil és beliil — haza-

mâszkâlâs nélkûl is élénk kapcsolatom van. A rendszeres
hazalâtogatôk vagy a "hivatâsos" hazadolgozôk sem elmaradottsâggal, sem elfogultsâggal nem vâdolhatnak. A lényeg:
tudom, hogy nem minden egyes pârttag kommunista és hogy
van bûvôpatak is!

Ha csak kûlfôldre kitântorgott fejbôlogatôk lennénk,
akkor értelmetlen lenne "emigrâciô"-rôl beszélni. Râkôczi,
Kossuth szâmûzôttjei is bîrâltâk azokat az idegen megszâllôkat, akik ellen harcoltak. Nekiink, kései utôdoknak talân
tilos ugyanazt tennûnk? Bejegyzett politikai pârtok nélkûl
is mindig megvolt 1944 ôta a pârtszerû nézeteltérés és vâlasztôvonal bizonyos "emigrâciôs" tômôrûlések, mozgalmak
kôzott. Ma sincs mâsképpen. Aki tehât vôrôs, rôzsaszînû
vagy szahadelvû, mindenkor elkûlônîtette magât a nemzeti
szâmûzetéstôl. A hozzâjuk tartozô târsutasok, hazadolgozôk

jârjâk csak a maguk ûtjât, de hagyjâk hékéhen — az âltaluk
agyonhangoztatott

demokrâcia nevéhen

is

—

a

mâsként

gondolkodôkat.

Az otthoniakat és a hazadolgozôkat a kalitkâha zârt
madarakhoz is lehetne hasonlitani. A hentlevôk ki akarnak

jônni, a szahadon élôk viszont irigylik a kalitka lakôinak
"jô dolgât". Érthetetlen azonhan, hogy miért nem maradnak véglegesen otthon a részûkrôl agyondicsért és irigyelt
"szocialista jôlét" ketrecéhen?
Ott van aztân a "kultûrcsere" megtévesztô fogalma. Miért
nincs értelme a hazai, cselédkormâny âltal hangoztatott

"kultûrcserének"? Azért, mert egyszerûen nem csere. Hiszen

a hazai "kultûrâért" (aminek jôrésze amûgyis kommunista
propaganda) mi nem adhatunk egyebet, mint nemes valutât. Hogyan lehetne csere, amikor tiltjâk kônyveink, ûjsâgjaink bevitelét? Csere csak akkor lenne, ha az épîtett hîdon
a szellem âramlâsa is két irânyû lehetne, ha nyomdatermékeinket mis is korlâtlanul hevihetnénk és terjeszthetnénk. A
"kultûrcsere" fogalmi kôréhez tartozik az is, hogy a kôlcsônôsség alapjân a mi elôadôink és mûvészeink is szahadon

léphetnének fel a hazai kôzônség elôtt, mint a pârtâllambôl

érkezôk nâlunk. És ez nemcsak a mi elképzelésûnk! A Helsinki
Zârônyilatkozat (amelyet 1975-hen Kâdâr is alâîrt) a nyugati
eszmék szahad âramlâsât is kimondja.
Azok, akik ônkéntes kûldetésûkkel pârosult honmentésnek tartjâk hazajârâsukat, heképzeltségûkhen arra is vetemednek, hogy a hazai kapcsolatoktôl tartôzkodôk âllhatatossâgât "népellenes"-nek minôsitik. Szâmûzetésûnk lelkiismerete ezek ellen is megszôlalt: "Mindenki, aki innen
Nyugatrôl magyarsâgmentés ûrûgyén ezzel a rendszerrel
egyuttmûkôdik, a magyarsâg valôdi érdekeit és az azokat

védelmezô ellenzéket tâmadja hâtha és ârulja el". 5)

Amint az elôzôkhen is kifejtettem, megértem azokat a
honfïtârsaimat, akik kommunistaellenes nézetûk feladâsa
nélkûl, hizonyos gondjuk-hajuk miatt, lelki, érzelmi vagy

egészségi sth. szûkséghôl jârnak haza. A népnyûzô kommunistâk hivatalos személyeivel vagy intézményeivel politikai
célhôl egyûttmûkôdôkkel, tovâhhâ a "kéjutasok" néphotrânkoztatô kôrével ellentéthen a hitvallô Mindszenty Jôzsef
végrendeletével értek egyet és annak parancsolatait tartom

magamra nézve kôtelezônek:
"Ne jârjatok haza... "
"Ne pénzeljétek elûzôiteket, a nemzetirtôkat".
"De térjetek haza — ne olvadjatok he — , amikor a hit és
a magyar szahadsâg napja felkél otthon". 6)

JEGYZETEK:

1. A XXII. Magyar Taldlkozô krônikdja (a tovdbbiakban
MTk.), 1983, 27. o.

2.
3.
4.
5.

A XXII. MTk., 1983, 105. o.
A XXII. MTk., 1983, 40. o.
Csiszdr Ldszlô: A sdtdn komisszdrjai.
Nemzetôr, Mûnchen, 1983. jûlius - augusztus.

6. Mindszenty végrendelete. Katolikus Magyarok Vasdmapja,
Youngstown, Ohio, 1983. Oktôber 9.

Kindernay Istvdn (Genf, Svâjc):

KOZÉP-EURÔPA ÉS A MAGYARSÂG JÔVÔJE
Mindennemû elképzelés a kôzép-eurôpai "fôderâciô"-val
vagy "konfôderâciô"-val kapcsolatban csak hâtrânyos po-

litikai helyzetbe hozhatja Magyarorszâgot.
Miért?

1. Mert Magyarorszdg soha nem volt kelet-eurôpai vagy
ahogy most divatos mondani, kelet-kôzép-eurôpai orszâg.

Tôrténelmûnk folyamân mi mindig eurôpai szerepet tôltôttûnk be akâr ônâllôan, az Ârpâd-hâzi kirâlyok vagy Mâtyâs
kirâly idején, akâr a Habsburg, ill. tôrôk uralom korâban.
A "kelet-eurôpai" fogalmat a vasfûggôny felâllîtâsa teremtette meg, tehât az kommunista, illetve szovjet talâlmâny,
tôle vette ât a Nyugat a "kelet-eurôpai orszâg" kifejezést.
Ez pedig nem tekinthetô véglegesnek.
2. A gyalâzatos trianoni bêkediktdtum utân Magyarorszâgot szétdaraboltâk. Elveszîtettûk terûleteink kétharmadât és lakossâgânak csaknem felét. Ugyanakkor a szôvetségesek létrehoztak kôrûlôtte azelôtt nem létezett vagy csak
részben létezett olyan ûj âllamokat, amelyekben a magyar

lakossâg teljesen kisebbségbe jutott. Ezek az orszâgok (Csehszlovâkia, Jugoszlâvia, România, Szovjetuniô) azôta is (1920)
ellenségesen viselkedtek Magyarorszâggal szemben. Fô céljuk az orszâgaikban élô magyar kisebbségek teljes felszâmolâsa, sot, ilyent is hallottunk, a csonka kis Magyarorszâg
létezésének megkérdôjelezése.
Tegyûk hozzâ, hogy a Szovjetuniôtôl eltekintve a mâsik
hdrom szomszéd dllam jelenlegi lakossdga meghaladja a
60 milliôt, terûletileg is Magyarorszâg tôbb mint hatszorosât teszi ki. Ezek kellôs kôzepén fekszik ma a kis, 93.000 négyzetkilométer terûletû és alig tiz és fél milliô lakossâggal rendelkezô magyar âllam. Ezekbôl a tényekbôl kifolyôlag bâr-

milyen "konfôderdciô" létesûlne, még Ausztria részvételével
is, ebben a magyarsdg nem kaphatna komoly, még kevésbé
vezetô szerepet. Az utôbbi nélkûl pedig nehéz lenne a ma
gyar kisebbségek érdekeit védelembe venni és érvényre jut-

3. A fentiekbôl kôvetkezik, hogy Magyarorszdg csakis
Nyugat felé prôbdlkozhatik mindennemû kapcsolat kiépîtésére, mint ez mâr sok tekintetben érvényes Ausztriâval. De
nemcsak a régi Osztrâk-Magyar Monarchiâra lehet bivatkozni, hanem a Németorszdggal valô kapcsolatokra is. Ezzel az orszâggal nem voltunk ellenséges viszonyban, nem viseltûnk hâborût ellene, sôt vele szôvetségesként szenvedtûk
ât a két vilâghâborût. Németorszâg (értsd: Nyugat-Németorszâg) azok kôzé a ritka orszâgok kôzé tartozik, amelyek
kétségteleniil rokonszenveznek Magyarorszâggal és a magyarokkal. Ezt bizonyîthatjâk akâr a németorszâgi magyar
emigrâciô tagjai, akâr a "hivatalos" Magyarorszâg rendkivûli
gazdasâgi és kulturâlis kapcsolatai ezzel az orszâggal.

4. Mârpedig Németorszâg az Eurôpai Kôzosség egyik
alapîtô tagja. Gazdasâgi téren azon belûl dôntô sûllyal rendelkezik.

Német tâmogatâssal

elôbb-utôbb

sikerûlne Ma-

gyarorszâgot is a Kôzôs Piac kôzelébe hozni, sôt az lehetne
a cél, hogy Magyarorszâgot is fôlvegyék az Eurôpai Kôzos
ség tagâllamai kôzé.

Mind gazdasâgi, mind kulturâlis, mind politikai szempontbôl a magyarok belye Nyugat-Eurôpâban van. Manapsâg Nyugat-Eurôpa nem mâs, mint az Eurôpai Kôzôsség.
Néhâny nyugat-eurôpai orszâg még ugyan nem tagja ennek,
de az lesz, mert ezt a folyamatot mâr nem lehet megâllîtani.
A semleges kis Svâjcban is népszavazâsrôl beszélnek mostanâban, mert itt is lassan râjônnek, hogy ez az orszâg sem
maradhat ki Eurôpâbôl még féltve ôrzôtt semlegessége ellenére sem. A mâsik semleges orszâg, Ausztria, pedig mâr jô
ideje fél lâbbal benne van a Kôzôs Piacban, amelynek bârmikor teljes joggal tagja lehet.
A jôvô tehât: Eurôpa, az Eurôpai Kôzôsség, amelybe
beléphetnek mâs "keleti" szomszédos orszâgok is, de jelenleg
Magyarorszdgnak van a legnagyobb esélye és ezt az esélyt
ki kell hasznâlni.

Eurôpa olyan fôrumokkal rendelkezik (Eurôpa Parlament,

Eurôpa Tanâcs, Eurôpa Bîrôsâg stb.). amelyeken Magyarorszâg nyilvânosan és nemzetkôzi szinten tudnâ érvényesi-

teni a magyar kisebbségek alapvetô emberi és kulturâlis jogait.

De tegyûk hozzâ ehhez azt a fontos tényezôt is, hogy Magyarorszâg tovâbbi gazdasâgi és kulturâlis fejlôdése és kapcsolatai is csak a nyugat-eurôpai irânyzattal egyezhetik. Egykét kivételtôl eltekintve nekûnk sincsenek természetes gaz

dasâgi kincseink, tehât a magyar gazdasâg jôvôjét csak Nyugat-Eurôpâban a feldolgozô iparra és szolgâltatâsokra lehet épiteni ûgy, mint Nyugat-Eurôpâban.
A jô irâny tehât: Bées, Mûnchen, Strasburg, Brûsszel,
Pârizs, Luxemburg, nem pedig Kiev, Lvov, Belgrâd vagy
Bukarest.

5. Ennek elôfeltétele természetesen: Magyarorszdg demokratizdlâsa, a szovjet csapatok kivonâsa, a kommunista
egyeduralom megszûntetése. Ha mindezt nem is lehet egyszerre megvalôsîtani, fokozatos lépésekkel elô lehet segîteni.
Ebben komoly szerepet jâtszhatik a magyar emigrâciô. Ne
zârkôzzunk el Magyarorszâgtôl, a magyarorszâgi kapcsolatoktôl. Ez nem jelenti azt, hogy behôdolunk Grôsz Kârolyéknak. Az egyetemes magyarsâg érdekeit csak a "hivatalos"
Magyarorszâg, illetve az anyaorszâg képviselheti. Ezért minden olyan irânyû igyekezetet, amely Magyarorszâgot kôze-

lebb hozza az Eurôpai Kôzôsséghez, tâmogatnia kell az
emigrâciônak.

6. Az egyre erôsôdô otthoni ellenzékkel vegyûk fol a

kapcsolatot, segûsûk, ahol és ahogyan csak lehet. Az otthoni
ellenzék képviseli a magyar nép jogos kôveteléseit és érde
keit, egyre inkâbb nyomâst tud gyakorolni a magyar kormânyzatra.

A demokratizâlâs folyamata, a kommunista egyedura
lom megszûnése, a Varsôi Szerzôdés felszâmolâsa csakis erôs

belsô nyomâs eredménye lehet és ebben az otthoni ellenzék
dôntô szerepet jâtszik.

A kikuldôtt bîzottsâgok târgyalâsaî
A Szabadvilâgi Magyarok V. Vilâgkongresszusa 4 kûlôn
bizottsâgot kûldôtt ki.
Az 1. szâmû bizottsâg dr. Ballô Istvdn elnôkletével az
erdélyi magyarsdg legidôszerûbb kérdéseivel, fôként az erdélyi falvak elrendelt lerombolâsa ellen tôrténô tiltakozâs
môdozataival foglalkozott. Az elnôk részletesen ismertette

az erdélyi helyzet alakulâsât 1918 ôta, amikor a românok
Erdélyt az elsô vilâghâborû utân ârulâsukért, a vilâghâborû
utolsô szakaszâban az antanthatalmak oldalâra valô âllâsu-

kért kaptâk meg. România sohasem tartotta be azokat az
emberi és nemzeti jogokat, amelyeket mind a trianoni, mind
a pârizsi "békeszerzôdések", mind nemzetkôzi kiâltvânyok
és szerzôdések a kisebbségeknek, îgy az erdélyi ôsmagyar
lakossâgnak is biztosîtottak, de megsértette az 1918. évi
gyulafehérvâri nagygyûlésen hozott hatârozatok igéreteit

is. Ismertette az Észak-Amerikai Erdélyi Szervezetek hatârozati javaslatât is.

Utâna Gôrgényi Ldszlô elôadâsa (lâsd a 153. oldalon)
hangzott el a românoknak immâr 70 éve tartô magyarsâgirtô politikâjârôl és jogfosztâsairôl.
A kôvetkezôkben Koppdny Endre (Bern, Svâjc), a kivâlô
nemzetkôzi jogtanâcsos adott részletes tâjékoztatâst az er
délyi falurombolâs ellen folytatott munkâjârôl, a bécsi Hel
sinki Utôkonferenciâhoz és az Egyesiilt Nemzetek âltal az em

beri jogok védelmére Genfbe ôsszehîvott konferenciâhoz
intézett kiâltvânyârôl és beadvânyairôl. Nagy elismeréssel
emlékezett meg az eurôpai szabad orszâgok, kûlônôsen a
svâjci és németorszâgi magyar és szâsz szervezetek mûkôdé-

sérôl, az eurôpai koimânyok és emberbarâti szervezetek dinamikus tevékenységeirôl, vârosok és az eurôpai magyarsâg kôzôs ôsszefogâsâval Ceausescu soviniszta roman diktâtor falurombolâsi terve ellen rendezett nagyszabâsû tûntetô felvonulâsairôl. Tâjékoztatâsât a megjelentek nagy fîgryelemmel lusérték és szâmosan szôltak a kérdéshez, tôbbek

kôzôtt Fazakas Ferenc, Burgydn Aladdr, majd T. Domhrddy
Dora.

A 2. szâmû bizottsâg dr.

Ndvori Kornêl einôkletével

a szabadvilâgi emigrâciôs magyarsâg egységes kôzponti szervezete létrehozâsânak kérdésével foglalkozott. Dr. Ndvori
Kornél bevezetôjében az emigrâciôs kôzpont megszervezésének fontossâgât hangsûlyozta, amennyiben annak elôfeltételeit meg tudjuk teremteni. Dr. Simonfay Ferenc részletes
javaslatot terjesztett elô (lâsd a 73. oldalon) arrôl, hogyan
gondolja el annak felépîtését. Stolmdr Aladdr is fontosnak
tartotta a magyarsâg kozponti szervezetének létrehozâsât,
hogy azt a hazai rendszer — csatlôsaibôl — a szabad fôldôn

meg ne alakîtsa. Koppdny Endre hangsûlyozta, hogy az

emigrâciôs kôzpontot erkôlcsileg és politikai szempontbôl
megbîzhatô emberekbôl kell ôsszeâlhtani. A bizottsâg tagjai
végûl is annak a nézetûknek adtak kifejezést, hogy dr.

Simonfay Ferenc javasiatânak megvalôsîtâsa évekig tartô
elôkészitô munkât igényelne. Dr. Ndvori Kornél anyagi
szempontbôl birâlta a javaslatokat. Megâllapîtotta, hogy a
nagyszabâsû emigrâciôs kôzpont felâllîtâsa és mûkôdtetése

jelentôs anyagi alâtâmasztâst igényel: megfelelô irodahelyiség bérletét, âllandô ùgyigazgatâsi titkâr és legalâbb egy angol és magyar nyelvben tôkéletes gépîrô alkalmazâsât, mo

dem irodai felszerelést, sokszorositô gép beszerzését, tâvtelefonrendszer bevezetését stb.

Mindennek hozzâvetôleges

kôltsége — a postai és egyéb kiadâsokkal egyutt — szerény
szâmîtâsa szerint évi 50,000-60,000 $-t tenne ki és ezt az ôszszeget legalâbb 2-3 évre biztosîtani kellene, hogy a munka

folyamatossâga legalâbb ennyi idôre biztositva legyen. Ennek a hatalmas ôsszegnek elôteremtésére nem lât lehetôséget.
Feltette a kérdést, hogy a megjelent 17 szervezet képviselôje
mekkora ôsszeggel hajlandô a kôzponti szervezetet tâmogatni. Hozzâtette, ha a megjelentek kôzûl minden szervezet 1,0001,000 $-t felajânl, akkor ô {dr. Ndvori) a maga részérôl 17,000
$-t azonnal folyôsît. Miutân a felhîvâs vâlasz nélkûl maradt
és felajânlâs nem tôrtént, dr. Ndvori Kornél azzal zârta be
az ûlést, hogy az emigrâciôs kôzponti szerv felâllîtâsa anyagiak nélkûl megvalôsîthatatlan.

A 3. szâmû bizottsâg, amelynek ûlésén Hetyey Sdndor
elnôkôlt, a hazai magyar kormânnyal és képviselôivel tôrténô érintkezés, târgyalâs môdozatairôl folytatott megbeszé-

léseket. Hetyey Sdndor âllâspontja szerint (elôadâsât lâsd a

68. oldalon) ilyen érintkezés, târgyalâs kizârôlag a Vilâgszôvetség erre illetékes kôzponti szervén keresztûl tôrténhetik. A felszôlalôk âltalâban helyesnek talâltâk, hogy magânosok vagy akâr egyhâzak és vilâgi szervezetek a nemzeti
emigrâciô egészére vonatkozô târgyalâsokat nem folytathatnak és megâllapodâsokat semmiképpen sem kôthetnek.
A 4. szâmû bizottsâg dr. Wagner Ferenc elnôkletével
Magyarorszâg jôvendôbeli kôzép-eurôpai helyének és szerepének lehetôségeit vizsgâlta, kûlônôs tekintettel a fôderâciô,
konfôderâciô megvalôsitâsâra (elôadâsât lâst a
. oldalon).
A bizottsâg egyébként teljes tudatâban van annak, hogy
a zavartalan, békés egyûttélés a nemzetiségileg kevert Duna
mentén csakis a kôlcsônôsség — erkôlcsileg tisztult — eszméjének maradéktalan alkalmazâsâval lehetséges.
A kôzép-eurôpai népek gondolkodô rétegeiben egyre
tôbben vannak azok, akik ebben a szellemben munkâlkod-

nak, hogy a nôvekvô kôzép-eurôpai kôzôsségtudat végrevalahâra megfékezze a népeknél még mindig mutatkozô
szélsôséges nacionalista kilengéseket, amelyek mind ez ideig
megakadâlyoztâk a népek egymâsra talâlâsât a konfôderâciôban, amely biztositanâ tôkéletes és ôszinte semlegességuket
Nyugat és Kelet iitkôzôpontjân.
A bizottsâg ûgy véli, hogy a célhoz vezetô ût elsôsorban

a gazdasâgi és a kulturâlis kapcsolatok kiépitését jelenti,
hogy végtére leomoljanak azok a politikai vâlaszfalak, ame
lyek megléte mérhetetlen szenvedéseket rôtt Kôzép-Eurôpa
népeire.

A Vîlâgkongresszus teljes iilése
Szombaton délelôtt a Vîlâgkongresszus teljes ûlése a négy
bizottsâgi elnôk beszâmolôjâval vette kezdetét.
Az erdélyi bizottsâg târgyalâsairôl szôlô beszâmolô utân
az ûlés résztvevôi a Vîlâgkongresszus nevében kiadandô er

délyi emlékirat szôvegét vitattâk meg s annak
Koppâny Endre emlékirat-tervezetét fogadtâk el.
rôvidsége miatt dr. Nâdas Jânost kérték fel, hogy
jobb tudâsa szerint végleges formâjâban készîtse el
je ki az illetékes helyekre.

alapjâul
Az idô
azt legés kûld-

Dr. Nddas Jdnos igéretet tett, hogy munkatârsai és szakértôi bevonâsâval ennek a feladatnak eleget tesz.
Dr. Ndvori Kornél arrôl szâmolt be, hogy az elnôkleté-

vel târgyalô bizottsâg emigrâciôs kôzponti szervezet létesîtését és mûkôdtetését anyagiak hiânyâban nem lâtja biztosîtottnak. A bejelentést kôvetô vitâban tôbb felszôlalô an-

nak a meggyôzôdésének adott kifejezést, hogy az emigrâciôs
kôzpont létrehozâsa

— kûlônôsen a kûlônbôzô emigrâciôs

nézetek, javaslatok egyeztetése céljâbôl — mûlhatatlanul
szûkségesnek lâtszik, hogy egymâstôl eltérô javaslatokkal
kûlôn-kùlôn ne forduljanak személyek és szervezetek illetékes tényezôkhôz, kormânyhatôsâgokhoz, amivel hitelûnket
veszitjûk, tovâbbâ hogy ugyanezek a hazai kormânnyal ne
folytassanak kûlôn târgyalâsokat és ne kûldjenek részére javaslatokat. Miutân azonban az emigrâciôs kôzpont megszervezéséhez és cselekvôképes mûkôdtetéséhez szûkséges anya
giak biztosîtâsâra nem lât lehetôséget, azt megvalôsithatatlannak lâtja.

A tovâbbi târgyalâsok folyamân a zârôûlés résztvevôi
keresték azt az utat és môdot, ha szerényebb formâban is,
hogyan lehetne az emigrâciônak ezt a fontos kérdését megoldani. Végiil is a bizalom dr. Nddas Jdnos felé fordult,
akit arra kértek, mint a Vilâgkongresszus elnôke és annak
megszervezôje, vâllalja el az emigrâciôs kôzpont létrehozâsât és mûkôdésbe lenditését.

Dr. Nddas Jdnos — némi gondoikozâs utân — a meg-

tisztelô feladatot vâllalta. Kijelentette, hogy az erdélyi emlékirat szétkûldésének nagy munkâja utân legjobb tudâsâval megkisérli, hogy a feladatnak — ti. a kôzpont anyagiak
nélkûl tôrténô felépîtésének — eleget tegyen és mintegy fél
év utân nyilatkozzék ennek lehetôségérôl,

amennyiben a

megjelentek most legalâbb erkôlcsi tâmogatâsukrôl biztositjâk. Feltételként kikôtôtte még, hogy a tervbe vett Magyar
Vilâgtanâcsnak ô lesz az elnôke és legfôbb irânyîtôja, fôleg
annak felépitésére és munkatârsainak megvâlasztâsâra sza-

bad kezet kap. Hangsûlyozta, hogy munkatârsait természetesen az emigrâciô erkôlcsileg és politikailag megbizhatô
szakembereibôl és a vilâgszervezetek vezetôibôl kivânja ôszszeâlhtani.

A Vildgkongresszus résztvevôi osztatlan bizalmuk nyilvâmtâsâval egységesen elfogadtâk dr. Nddas Jdnos elôterjesztését és ennek meg^feleloen tisztségében megcrôsîtctték.

A Hetyey Sdndor elnôkletével a hazai viszonyokat târgyalô bizottsâg — az elnôk elôterjesztésére (1. elôadâsât) —
egyhangûan erôteljes zârônyilatkozat megszôvegezése mellett
foglalt âllâst.

A Magyarorszâg jôvendôbeli kôzép-eurôpai szerepének
lehetôségeivel foglalkozô bizottsâg, amelynek elnôke dr.
Wagner Ferenc volt, annak a véleményének adott kifejezést,
hogy ez a fontos kérdés tovâbbi âllandô alapos tanulmânyozâst igényel, hogy majdan a megszâllôktôl mentes szabad
Magyarorszâg a legmegfelelôbb megoldâssal megtarthassa
vezetô szerepét Kôzép-Eurôpâban.

A Vilâgkongresszus teljes ûlésén a nevezetteken kîvûl a
vita sorân még felszôlalt: dr. Balogh Sdndor, dr. Czettler
Antal, Farkas Ldszlô, Fazakas Ferenc, Foldvdry Margit,
Koppdny Endre, Pdsztor Ldszlô, Peklô Mdria, dr. Simonfay
Ferenc, Stolmdr Ilona, Szécsey Sdndor és Vôrôsvdry Istvdn.

A bizottsâgi jelentések elhangzâsa utân dr. Nddas Jdnos
feikérte a Vilâgkongresszus zârônyilatkozatânak megszerkesztésére dr. Balogh Sdndor, dr. Czettler Antal, Farkas
Ldszlô, Hetyey Sdndor, Koppdny Endre, vitéz Martonfalvay

Hugô, dr. Nagy Gyôrgy, dr. Ndvori Kornél, Pdsztor Ldszlô,
vitéz Serényi Istvdn, dr. Simonfay Ferenc, dr. Somogyi Ferenc,
Stirling Gyôrgy, Vôrôsvdry Istvdn vilâgkongresszusi tagot. Nevezetteket egyûttal feikérte a Vilâgtanâcs vezetôségébe is.
A Vilâgtanâcs négy bizottsâgot hivott életre:

1. az eurôpai jogvédô bizottsâgot (elnôke Koppdny Endre)
2. a kûlûgyi bizottsâgot (elnôke dr. Simonfay Ferenc)
3. a gazdasâgi bizottsâgot (elnôke dr. Ndvori Kornél)

4. a Magyarorszâg jôvendô âllamformâjânak és kôzépeurôpai szerepének lehetôségeit tanulmânyozô bizottsâgot
(elnôke dr. Wagner Ferenc).
Tovâbbi bizottsâgok létesitését és szakértôk bevonâsât
a kiszemelt személyekkel valô tanâcskozâs utân késôbb hozza
az elnôk és a Vilâgtanâcs nyilvânossâgra.

A Szabadvîlâgî Magyarok
V. Vîlâgkongresszusânak
Zârônyîlatkozata
A Szabadxnldgi Magyarok V. Vildgkongresszusa, amely
1988. november 25. és 27. kôzôtt az ohiôi (USA) Cleveland
vârosâban ûlésezett, 1988. november 27-én a kôvetkezô zârônyilatkozatot adta ki:
— A Szabadvilâgi Magyarok V. Vilâgkongresszusân kép-

viselt magyar szervezetek egyhangûan kijelentik, hogy tovâbbra is a tôbb mint 1000 éves nemzeti hagyomânyokat

valljâk magukénak és céljuk Magyarorszâg fûggetlenségének és szabadsâgânak teljes visszaâllîtâsa, valamint a tôrténelmi Magyarorszâg terûletén élô, a trianoni és pârizsi "békeszerzôdések" âltal kisebbségi sorsba kényszeriilt magyar lakossâg teljes ônkormânyzata.
— A szabad vilâgban élô magyarsâg egységes âllâspont-

jât kizârôlag a Vilâgkongresszus, a Vilâgkongresszusok idôpontja kôzti idôben annak megvâlasztott kôzponti szerve
juttathatja kifejezésre.
— A Szabadvilâgi Magyarok V. Vilâgkongresszusa Magyar
Nemzeti Tandcs életre hîvâsârôl gondoskodik és a magyar
kormânyszervekkel tôrténô bârmiféle kapcsolat felvételét ki
zârôlag ennek a Magyar Nemzeti Tanâcsnak elôzetes hozzâjârulâsâtôl teszi fûggôvé.
— Hivatkozâssal arra, hogy a magyar nép egy harmada
Magyarorszâg hatârain kivûl él és mert a jelenlegi magyar
kormâny nem veszi kellôképpen figyelembe erdélyi, felvidéki
és délvidéki kisebbségi sorsba kényszeritett magyar véreink
panaszait és sérelmeit, a szabadvilâgi magyarsâg kényszeriil
azokat az illetékes nemzetkôzi szervezetek és a vilâg nyilvânossâga elé terjeszteni. Mindezideig a hazai rendszer, tôbb

mint négy évtizeden keresztûl sûlyos mulasztâsokat kôvetett
el ezen a téren.

— A Szabadvilâgi Magyarok V. Vilâgkongresszusa min-

denekelôtt szûkségesnek tartja az 1941. augusztus 14-én kelt
"Atlantic Charter"-ben biztositott, tôbbpârtrendszeren ala-

pulô szabad vâlasztâsok megtartâsât, valamint a Szovjetuniô
megszâllô csapatainak az 1947. februâr 10-én alâîrt pârizsi
"békeszerzôdés" âltal is kimondott azonnali kivonulâsât.

— A Szabadvilâgi Magyarok V. Vilâgkongresszusa valamennyi nemzetkôzi fôrumnâl egyhangûan kôveteli az idegen
uralom alatt, kisebbségi sorsban élô magyarsâg teljes emberi és nemzeti jogainak feltétlen biztositâsât és szûkségesnek tartja a trianoni és pârizsi "békeszerzôdések" hatârozatainak sûrgôs felûlvizsgâlâsât.
— Erdélyi magyar falvaink — a roman kormâny âltal
folyamatba tett — lerombolâsânak megakadâlyozâsa érdekében a Szabadvilâgi Magyarok V. Vilâgkongresszusa emlékirattal fordul a vilâg vezetô âllamainak kormânyaihoz
és szâmos nemzetkôzi szervezethez.

— A Szabadvilâgi Magyarok V. Vilâgkongresszusa tekintettel az egyre erôsebben kifejezésre jutô hazai szabadsâgtôrekvésekre, a magyarorszâgi szabad vâlasztâsok helyreâllîtâsâig is, az alâbbi kôvetelményeket tâmasztja a magyar
kormânnyal szemben:
1. Bârmely magyar kormâny elsô feladatânak kell lennie,
hogy a hâborûk és az 1956-os magyar szabadsâgharc kôvet-

kezményei okozta sérelmek jôvâtétele megtôrténjék.
2. A hazai kormâny tartsa tâvol magât a szabadfôldi ma-

gyarsâggal szemben minden bomlasztô tevékenységtôl.
3. A hazai kormânyzattôl a Szabadvilâgi Magyarok V.
Vilâgkongresszusa elvârja az Egyesiilt Nemzetek Szôvetsége
alapszabâlyânak, valamint az Emberi Jogok Egyetemes Kiâltvânyânak betartâsât, mert ezek biztositjâk az egyesûleti,
gyulekezési, vâlasztôjogi, személyes és vallâsszabadsâgot, az
egyhâzak fûggetlenségét, az egyhâzi és magâniskolâk alapîtâsânak lehetôségét és szabad mûkôdését.
4. A Szabadvilâgi Magyarok V. Vilâgkongresszusa kô
veteli, hogy a szabad sajtô minden terméke (ûjsâgja, kônyve
stb.) korlâtozâs nélkûl bejuthasson Magyarorszâgra és ott
szabadon terjeszthetô legyen.
5. A Szabadvilâgi Magyarok V. Vilâgkongresszusa sziikségesnek tartja a hazai tankônyvek âtîrâsât és a magyar tôrténelem valôsâgnak megfelelô târgyilagos tanîtâsât.
6. A Szabadvilâgi Magyarok V. Vilâgkongresszusa el-

engedhetetlennek tartja, hogy a magyar nemzettesttôl az
1920. és 1947. évi "békeszerzôdések" âltal elszakitott terû-

leteken élô ôsmagyar lakossâg emberi és nemzeti szabadsâgtôrekvéseit a magyar kormâny a nemzetkôzi egyezmények
értelmében tâmogassa.
7. A Szabadvilâgi Magyarok V. Vilâgkongresszusa leszôgezi, hogy az erdélyi magyarsâg ônrendelkezési jogânak
haladéktalan elismertetése, a mûlt emlékeinek megôrzése,
a magyar falvak lerombolâsânak megszûntetése a hazai kor
mâny azonnali kisebbségvédelmi feladata.

A Szabadvilâgi Magyarok V. Vilâgkongresszusa elismerését és hâlâs kôszônetét fejezi ki mindazoknak a szabadvi
lâgi magyar és kûlfôldi szervezeteknek, intézményeknek,

hirkôzlô szerveknek, amelyek az erdélyi falvak lerombolâsa
ellen tiltakoztak és a vilâg szâmos fôrumâhoz beadvânyokat
intéztek, ami âltal Ceausescu român diktâtornak az erdélyi
magyar mûlt és magyar lakossâg megsemmisîtésére irânyulô

merényletét a vilâg nyilvânossâga elé târtâk.
A Szabadvilâgi Magyarok V. Vilâgkongresszusa — kôzponti szervein (a Magyar Nemzeti Tanâcson és bizottsâgain)

keresztûl vilâgszerte minden olyan tôrekvést tâmogat, ame
lyek magyar feladataink és célkitûzéseink megvalôsitâsât
szolgâljâk.

Erkôlcsi felelôsségunk hazânk irânt erre kôtelez bennûnket.

DR. NADAS JANOS

a Szabadvilâgi Magyarok V. Vilâgkongresszusânak
elnôke
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Kôrlevelek
A Szabadvilâgi Magyarok V. Vilâgkongfresszusânak el
nôke tôbb kôrlevelet intézett a Vilâgszôvetség tagjaihoz.
Az elsô 1988. december 7-én a "Zârônyilatkozat kikûldése volt a magyar sajtô, a résztvevôk és a magyar
szervezetek részére.

A mâsodik kôrlevél ugyanazon a napon, tehât 1988.
december 7-én kelt s a "Szabad Magyar Szervezetek Vilâgszôvetsége" kôzpontjânak megszervezésére és vezetésére tôr-

tént felkérésrôl szôlt. A Vilâgszôvetség vezetôségét e szerint
a korlevél szerint még a Magyar Tanâcs alkotja olyan jelzô
alkalmazâsâval, amilyen késôbb félreértésre okot és alapot
nyûjthatna, mert a mûltban ilyen jelzô alkalmazâsa ellenkormdny értelmezést adott a Tanâcs meghatârozâsânak. A
Magyar Tandcs tagjaiként a korlevél a kôvetkezôket sorolta fel:
dr. Balogh Sândor professzor, az AMOSz kûliigyi elnôke
dr. Czettler Antal, az Eurôpai Szabad Magyar Kongresszus
elnôke

Farkas Lâszlô, a Szabadsâgharcos Vilâgszôvetség eurôpai
keriiletének elnôke

Hetyey Sândor, az MHBK ausztrâliai fôcsoportvezetôje
Koppâny Endre nemzetkôzi jogtanâcsos
vitéz Martonfalvay Hugô, az MHBK vilâgelnôke
dr. Nagy Gyôrgy, a Kanadai Magyarok Szôvetségének volt
elnôke

dr. Nâvori Kornél fôorvos

Pâsztor Lâszlô, az AMOSz ûgyvezetô elnôke

vitéz Serényi Istvân, a Vitézi Rend tôrzskapitânya
dr. Simonfay Ferenc volt diplomata

Stirling Gyôrgy^ a Szabad Magyar Ûjsâgirôk Szôvetségének
elnôke

Vôrôsvâry Istvân kônyvkiadô és fôszerkesztô
dr. Wagner Ferenc volt konzul, diplomata
Walter Istvân, a Kanadai Magyarok Szôvetségének elnôke.

A bizottsâgok kôzt a kôrlevél az eurôpai jogvédô bizottsâgot emlîti Koppdny Endre, a kûlûgyit dr. Simonfay Ferenc,
a gazdasâgit dr. Ndvort Kornél vezetésével, hirkôzlôként pedig Stirling Gyôrgyôt és Vôrôsvdry Istvdnt. A bizottsâgok
elnôkei és tagjai a szûkséges tervek kidolgozâsâban és végrehajtâsâban a kôrlevél megâllapîtâsa szerint a kôzpont segîtségére lesznek.

A harmadik kôrlevél — mâr 1989 januârjâban — az

egyhâzi és egyesûleti vezetôket tâjékoztatta a Szabadvilâgi
Magyarok V. Vilâgkongresszusânak idôkôzben tett intézkedéseirôl, fôleg arrôl, hogy 187 emlékirat ment ki a Vilâgkongresszus nevében,

A negyedik kôrlevél 1989. mârcius 9-i keltezéssel a Sza
badvilâgi Magyarok Vilâgkongresszusa részérôl tôrtént intézkedéseket foglalja ôssze, az Frdély magyarsâga érdekében
irt és szétkûldôtt emlékiratrôl s annak fordîtâsairôl, vala-

mint az ezekre érkezett vâlaszokrôl ad szâmot, majd a kôvetkezôképpen folytatôdik:
E munkâlatok mellett (amelyek idônket érthetôen
nagyon igénybe vették, a Magyar Târsasâg anyagi tâmogatâsâval végeztûk) mâs, halasztâst nem tûrô feladatokat is el kellett végeznûnk. Ezek kôzé tartozott, hogy
az USA-românsâg "America" clmû hivatalos lapjâban

megjelent "A Dnyesztertôl a Tiszdig" cîmû felhâborîtô cikkre
méltô vâlasz megadâsârôl gondoskodjunk. Ezt a feladatot
dr. Ballô Istvdn, az Erdélyi Bizottsâg alelndke vâllalta, aki
tanâcskozâsaink végén a vâlaszt végleges formâba ôntôtte.

Vâlasza bat folytatâsban jelent meg a Katolikus Magyarok
Vasârnapja szâmaiban és nélkûlôzhetetlen dokumentâciôs

forrâs. (A tanulmâny kûlônlenyomatât a fûggelékben teljes
egészében kôzôljûk.)

Megemlîthetem még Kissinger Henry volt USA-kûlûgyminiszternek Gorbacsewel Moszkvâban folytatott titkos meg-

beszélése alapjân Bakernek, az ûj USA-kûIûgyminiszternek
tett javaslatât, amelynek az a lényege, hogy a szovjet kivonul
a vasfûggôny môgôtti megszâllt terûletekrôl, de megtartja
ezeket a terûleteket politikai és gazdasâgi érdekkôrében.
E terv elleni tiltakozâsul Baker kûlûgyminiszterhez intézett
beadvânyon kîviil az AMOSz ûgyvezetô elnôkét, Pdsztor Ldsz-

lôt arra kértem, hogy személyesen tiltakozzék az USA kûlûgyminiszterénél ez ellen a terv ellen, mert Magyarorszâgnak
az 1947-i pârizsi békeszerzôdés értelmében is vissza kell nyernie
teljes szabadsâgât.
A Vilâgkongresszuson felmerûlt az a terv — nem elôszôr
—, hogy magyar emigrdciôs kôzpontot hozzunk létre, amely
hivatva lenne a szabadfôldi magyarsâg nevében a szûkséges
âllâsfoglalâsokat meghozni és az intézkedéseket megtenni.
A megbîzatâst azzal a feltétellel vâllaltam, hogy teljha-

talmat kapok a szervezet felépitésére és a kôzremûkôdôk
személyének kivâlasztâsâra. Ezt megkaptam.
A kôzponti szervezet felépîtésére vonatkozô elgondolâsaim a kôvetkezôk:

1. A kôzponti szervezetnek rôvid einevezést kell adni,

hogy az a szervezet lényegét minden tovâbbi magyarâzô szôveg nélkûl kifejezze. Ezért a kôvetkezô einevezést javaslom:

Free Hungarian World Council — Szabad Magyar Vildgtandcs
Székhelye: Cleveland, OH, USA (legalâbbis âtmenetileg)
2. A Szabad Magyar Vildgtandcs vezetôségét azok alkotjâk, akik annak megalakîtâsâban részt vettek. (Felsorolâsuk
névszerint a mdsodik kôrlevélben talâlhatô.)
A Szabad Magyar Vildgtandcs elnôke 1989. mâjus 20-ân
kelt kôrlevelében kôzôlte azok névsorât is, akiket a mdsodik

kôrlevélben felsorolt alapîtôk, mint a magyar emigrâciô kitartô magyar vezetôit vagy magyar kérdéseink elismert szakértôit, tovâbbi meghîvâsra ajânlottak.

Ezek a

kôvetkezôk:

ft. dr. Vdraljai Csocsdn Jenô (Oxford, Anglia), dr. Dabas
i?ez5Ô (Deux-Montagnes, Que., Kanada), dr. Fiedler Kdlmdn
(Chicago, IL), dr. Gdl Imre (New York, NY), dr. grôf Hoyos
Jdnas (New York, NY), ft. dr. Kada Lajos (Vatikân), dr.
Lelbach Antal (Cleveland, OH), dr. Maildth Istvdn (Rio de
Janeiro, Brazîlia) dr. Nagykdllôi Nagy Gyula (Solothurn,
Svâjc), xdtéz Radnôczy Antal (Mûnchen, Nyugat-Németorszâg) dr. Somogyi Ferenc (Cleveland, OH), Sujdnszky Jenô
(Pârizs, Franciaorszâg), Szakdly Jdnas (London, Anglia),
grôf Teleki Mihdly (London, Anglia), és Zolcsdk Istvdn (Sac
Paulo, Brazîlia).

A névsorbôl sokan hiânyoznak, de minden remény megvan arra, hogy a Vilâgtanâcs tagjai ezt a névsort ajânlâsaikkal gazdagîtjâk.

Az ûgyeket elôkészîtô bizottsâgok is kibôvûltek. A mâr
mûkôdô bizottsâgok és azok elnôkei a kôvetkezôk:
eurôpai jogvédô bizottsâg: Koppdny Endre
kisebbségi bizottsâg (az elszakîtott terûletek képviselôivel:
dr. Wagner Ferenc.

gazdasâgi bizottsâg: dr. Ndvori Kornél
alkotmânyûgyi bizottsâg: dr. Somogyi Ferenc
a Szent Korona védelme: dr. Nagykdllôi Nagy Gyula
magyar gôrôg katolikusok ûgyei: ft. dr. CsocsdnJenô

ôsszekôtô az Amerikai Egyesûlt Âllamok kormânyzati
szerveihez: Fdsztor Ldszlô

ôsszekôtô az Egyesûlt Nemzetek Szervezetéhez: vitéz Serényï
Istvdn

m.

ERDÉLYÉRT
A Vilâgkongresszus hatârozatânak megfelelôen erdélyi
szakértôink bevonâsâval elkészîtettûk angol nyelvû emlék-

iratunkat és annak fûggelékét a roman kormâny âltal az
erdélyi magyarsâg ellen elkôvetett szâmtalan jogsértésrôl.
Emlékiratunkat mellékletével egyiitt még 1988 decemberében megkûldtûk a jelentôsebb âllamok kûlûgyminisztereinek, kôveteinek, az Egyesûlt Nemzetek Szervezetének,
a helsinki utôkonferenciânak, a nemzetkôzi emberi jogvédelmi szervezetek tagjainak, a hîrkôzlô szerveknek, legutôbb
pedig — kûlôn levé! kîséretében — az emberi jogok bizottsâgânak az Egyesûlt Nemzetek részérôl 1989. januâr 31-re,
a svâjci Genfbe ôsszehîvott ûlése alkalmâbôl a bizottsâg 43

tagjânak is azzal a kéréssel, hogy a bizottsâg tûzze az erdélyi
falurombolds ûgyét a târgyalâsok napirendjére és Ceausescu
Nicolae diktâtort ezért a tervéért itélje el.
Angol nyelvû emlékiratunkat,

majd annak német és

francia nyelvû szôvegét 283 illetékes helyre juttattuk el.
Munkânkat meglehetôsen megnehezîtette az illetékes személyek nevének és szervezetek cimének beszerzése. A ma

gyar nyelvû emlékirat szôvegét ugyancsak szâmos magyar

egyhâznak és egyhâzi vezetônek is tôbb szâz példânyban
megkûldtûk egységes âllâsfoglalâsok érdekében.
Az emlékirat és a melléklet magyar szôvegét az alâbbiakban kôzôljûk:

A Szabadvîlâgi Magyarok
V. Vilàgkongresszusànak
Memoranduma
az erdélyi ôsmagyar lakossâg és mâs kisebbségi csoportok
siralmas helyzetével kapcsolatban

A Szabadvilâgi Magyarok V.

Vilâgkongresszusa

1988.

november 25 és 27 kôzôtt az Amerikai Egyesûlt Âllamokban, az ohiôi Clevelandben keriilt megrendezésre.
Az Egyetemes Emberi Jogok Kiâltvânyânak 40. évfordulôjân fel kîvânjuk hîvni figyelmûket ezeknek a jogoknak
Româniâban tôrténô megsértésére.

Nicolae

Ceausescu ve-

zetése alatt kulturâlis genocidiumot (népirtâst) eredményezô
politikât intézményesitettek az ôsmagyar, a német-szâsz és
mâs erdélyi nemzetiségi csoportok ellen.

Ûjabban Ceausescu nyilvânossâgra hozta azt a tervét,
amely szerint falvakat rombol le Erdély terûletén a nemze
tiségi és a roman népesség egybeolvasztâsa céljâbôl. Ez a
terv erdélyi magyarok, németek, de még românok tîzezreinek Magyarorszâgra valô menekûlését eredményezte. Allîtôlagosan ez a terv ûjabb fôldek mezôgazdasâgi termelés
céljâra valô felszabadîtâsât szolgâlja, de valôjâban ennek a
tervnek az a célja, hogy valamennyi tôrténelmi falut, kiilônôsen Erdély lakossâgânak jelentôs részét kitevô két és fél
milliôs magyar és a hâromszâz ezres lélekszâmû német lakossâgot feldlelô tôrténelmi falvakat lerombolja. Ez azt a
roman sovinizmus âltal tâplâlt, eszkôzeiben nem vâlogatôs

kampânyhullâmot kôveti, amely a kisebbség oktatâsi intézményeit, kultûrâjât és vallâsi életét kipusztitotta és amelynek az a célja, hogy kiirtsa a magyar és a szâsz-német mûlt
és ôrôkség ôsszes maradékât.
A Roman Szocialista Kôztârsasâgnak ezek az akciôi megsértik:

1. Az 1920. jûnius 4-i trianoni békeszerzôdést, amely
Erdélyt (103.000 négyzetkilométer) a Roman Kirâly-

sâghoz csatolta és biztosîtotta az erdélyi nemzetiségi
csoportok jogainak védelmét.
2. Az 1947. februâr 10-i pârizsi békeszerzôdést, amely
visszacsatolta Eszak-Erdélyt Româniâhoz, igy meg-

semmisîtette a II. bécsi dôntést,

ismételten megtil-

totta azonban Româniânak a nemzeti szârmazâs alap-

jân valô megkûlônbôztetést.
3. Az ENSz (Egyesûlt Nemzetek Szervezete) alapokmâ-

nyânak elôszavât és 1(3)., 2(3) bekezdését.
4. Az Egyetemes Emberi Jogok Kiâltvânyât,
1948. december 10-én az Egyesûlt

amelyet

Nemzetek Szer-

vezetének kôzgyûlése egyhangûan elfogadott (2-3, 5,
7-10, 12-15, 18-23, 25-28).
5. A Polgâri és Politikai Jogok Nemzetkôzi Egyezségokmânyât (1-2, 9, 18, 20, 22, 24, 26 és fôleg 27) és
a Gazdasâgi, Târsadalmi és Kulturâlis Jogokra vonatkozô (2, 6, 13), 1966. decemberében kelt okmânyt.
6. A Mindenféle Faji Megkûlônbôztetés Megszûntetésére
vonatkozô Nemzetkôzi Egyezményt (4-7), amely 1965.
december 16-ân kelt.

7. Az Oktatâsi Megkûlônbôztetés Megszûntetésére vonat
kozô Nemzetkôzi Egyezményt (1, 5).
8. A Munkaviszonnyal és a Foglalkoztatâssal Kapcsolatos Megkûlônbôztetésre Vonatkozô Konvenciô hatârozatait(lLO No.111, 1-3).

9. A Helsinki Zârônyilatkozat (VII. és III. "kosâr" 3-4.
fejezetét), amelyet 35 eurôpai és észak-amerikai
âllamfô îrt alâ és fogadott el, beleértve Nicolae
Ceausescu româniai elnôkôt, 1975. augusztus 1-én
Helsinkiben.

A Szabadvilâgi Magyarok V. Vilâgkongresszusa most a
szabad vilâghoz fordul, hogy a vilâg lelkiismeretét felébreszsze; hogy a vilâg népeinek figyelmét râirânyîtsa a Ceausescu-

kormâny tetteire; hogy mozgôsitsa az Egyesûlt Nemzetek
Szervezete és a

helsinki utôkonferencia erôforrâsait,

hogy

azok a legerélyesebben tiltakozzanak a falurombolâsi ter-

vek és az erdélyi magyar és szâsz-német lakossâg népi kultûrâjânak, nyelvének, tôrténelmének és hagyomânyainak
folytonos elnyomâsa és emberi jogaiknak a roman kormâny
âltal valô sûlyos megsértése ellen.
A Szabadvilâgi Magyarok V.

Vilâgkongresszusa kéri

tovâbbâ, hogy abban az esetben, ha a Ceausescu-kormâny
nem âll el tervétôl és nem âllîtja le az emberi jogok megsértését, nyilvâmtsâk kormânyzâsra alkalmatlannak és ismer-

jék el az erdélyi nép ônrendelkezési jogât és tényleges helyi
ônkormânyzatât.

Fenti célok elôniozditâsâra kérjûk, hogy az emberi jogok
irânti tâmogatâsukat juttassâk kifejezésre azâltal, hogy til
takozzanak kôzvetlenûl

a

Român

Szocialista

Kôztârsasâg

hivatalos képviselôjénél, valamint azâltal, hogy javaslatokat
nyûjtsanak be az ENSz-hez, hogy az România emberi jog-

sértéseit itélje el. Kérjék tovâbbâ az ENSz Emberi Jogok
Bizottsâgât, hogy hozzon létre vizsgâlô bizottsâgot és kérjék
fel a roman kormânyt, tegye lehetôvé a

Româniâba valô lâtogatâsok és a

alapjân.

Kérjûk,

tâjékoztassanak

tények feltârâsât

menekùltek vallomâsai

bennûnket

a

remaniai

ûldozôtt kisebbségek emberi jogainak megvédésére tett lépéseikrôl.

A Szabadvildgi Magyarok V. Vildgkongresszusdnak 1988.
november 27-én tartott kôzgyûlésén egyhanguan elfogadott
hatdrozat alapjdn
Dr. Nddas Jdnos
elnôk

Melléklet

a Szabadvîlâgî Magyarok
V. Vîlâgkongresszusânak
Memorandumàhoz
A Szabadvilâgi Magyarok V. Vilâgkongresszusa râ kîvân
mutatni arra, hogy a jelenlegi siralmas erdélyi helyzet az
I. vilâghâborût lezârô, 1920. jûnius 4-én, Trianonban alâîrt békeszerzôdés eredményeként jôtt létre. Ez a szerzôdés

Erdélyt (103.000 négyzetkilométer), amely 1000 éven ât
a Magyar Kirâlysâg szerves része volt, a Roman Kirâlysâgnak népszavazds nélkûl îtélte oda. Habâr a békeszerzôdés
biztosîtotta a nem roman erdélyi lakossâg jogait, ezt a rendelkezést Remania nem tartotta be.

1940-ben a

mdsodik

bécsi dôntés visszajuttatta a tûlnyomô részben magyarok
lakta terûleteket Magyarorszâgnak, de az 1947-i pârizsi
békeszerzôdés érvénytelenîtette a bécsi dôntést.

Jôllehet ennek a mostani MemorandumxyaV. nem târgya

a békeszerzôdés, a jelenlegi helyzet sûlyossâgânak megértéséhez magyarâzatul le kell szôgeznûnk, hogy Erdély tôbb
mint ezer éven ât Magyarorszâg szerves része volt, de soha
Romdnidé.
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Az ôsmagyar lakossâgot (a nem csekély német lakossâggal egyutt, amely elôrehaladott kultûrât teremtett és nagymértékû ônrendelkezést élvezett a magyar uralom alatt) a
"nemzeti ônrendelkezés" nevében az 1920-as trianoni béke
âltal az erôsen nacionalista roman rezsimnek vetették alâ.

Az erdélyi nemzetiségi lakossâg helyzete kezdettôl fogva
nehéz volt, 1945 utân ez a helyzet még rosszabbodott. A
kommunista hatalomâtvétel utân a magyarok és a németek
elleni nemzetiségi megkûlônbôztetéshez kommunista elnyomâs is jârult.
A magyar nyelvet és kultûrât elnyomtâk és sok sûlyos

korlâtozâst léptettek életbe a magyarok sajât nyelvukôn valô
tanulâsi lehetôségét illetôen. Okmânyok, dokumentumok,
amelyek az erdélyi magyar tôrténelemre vonatkoztak, elérhetetlenné vâltak és az erdélyi magyar tôrténelemre valô
pozitiv

vonatkoztatâs

soviniszta

bûncselekménynek

szâmit

Româniâban. A român kormâny elkobzott és megsemmisîtett szâmtalan magân, kôztulajdonû és egyhâzi dokumentumot, amelyek Erdély magyar kultûrâjât bizonyîtottâk és
az iskolâkban kôtelezôvé tették Erdélynek a român kormâny
âltal ûjraîrt tôrténete tamtâsât.
Az iskolarendszer âtszervezése kôvetkeztében ma az er-

délyi magyar tanulôk egy harmadânâl kevesebb része lâtogathatja a magyar tagozatot, a remaniai kôzépiskolai szintû
oktatâsban és kevesebb, mint fele az âltalânos iskolai és ôvo-

dai szinten, de ezeknek a tanfolyamoknak is tobb mint fele
roman nyelvû. A magyar tagozatok kôzépiskolai végzettjeit
ritkân veszik fel a roman egyetemekre és szakiskolâkba.

Az egyetemet és szakmai iskolâkat végzett magyarokat
âllandôan România olyan terûleteire irânyltjâk, aboi a ma

gyar lakossâg nagyon kevés vagy egyâltalân nincs. Mostanâ-

ban még a kôzépiskolai tanulôkat is arra kényszerîtik, ho^
ilyen tâvoli teriiletekre menjenek utolsô két tanévûket elvégezni azzal a céllal, hogy beolvasszâk ôket a roman lakossâgba.

A kormâny szisztematikusan megszûntette Erdély virâgzô

magyar kulturâlis intézményeit. Igy pl. 1959-ben Kolozsvâ-

rott (Napoca-Cluj) megszûntették a vilâgszerte hires Bôlyai
Tudomânyegyetemet, a még 1581-ben alapitott ôsi magyar
oktatâsi intézményt olyképpen, hogy beolvasztottâk egy ro

man egyetembe. A marosvâsârhelyi (Targu Muras) orvosi
egyetemet sok mâs magyar oktatâsi és kulturâlis intézménynyel egyiitt bezârtâk.

Nemcsak hogy megszûntették a magyar ûjsâgokat és folyôiratokat, hanem a magyar nyelvnek a hatôsâgok elôtti
hasznâlatât megtiltottâk, sôt magyarul beszélni az utcâkon,
ûzletekben, kôz- és magânteruleteken valôsâgos bûncselek-

mény. Megrongâltâk a magyar temetôket, tônkretettek
kriptâkat és leromboltak sirkôveket, hogy eltûntessenek
minden nyomot, ami Erdély magyar mûltjâra vonatkozik.
Ugyanakkor a român kormâny — politikâjânak megfelelôen — tôbb mint egy milliô românt telepitett be a régi
Româniâbôl

Erdélybe,

mîg

a

magyarokat

folyamatosan

Româniâba helyezték ât, megvonva tôlûk a munkalehetôséget Erdélyben. Ezzel arra kényszerîtették ôket, hogy a
"Regat"-ban fogadjanak el munkât, hogy ez âltal a magyar

telepûlések magyar tôbbségét megbontsâk és elveszîtsék
kollektiv jogukat az ônrendelkezésre.

A "Securitate" âltal végrehajtott verések, az eltûnések,

hamis ôngyilkossâgok és megrendezett balesetek mindennaposak a magyar jelvények feltûzéséért, a magyar beszédért vagy a român hivatalosak nemtetszésének mâs môdon
tôrténô kihivâsâért. Ilyen bânâsmôdra példa a politikai

fogoly Visky Arpdd âlUtôlagos ôngyilkossâga és ft. Pdlfy
Géza esete, aki két hônappal a titkos rendôrség verése utân
hait meg. Ezeken kîvûl megrâzô ûj és ûjabb hîrek keriilnek
naponta napvilâgra, amelyek részletezik a nem roman la-

kossâg ellen elkôvetett szôrnyûségeket.
Romdn tervek a falvak leromboldsdra és beolvasztdsdra
1987 mârciusâban a "Scieteia" tervet tett kôzzé a rema
niai falvak tovâbbi beolvasztâsâra és âtrendezésére. Ez a

13.000 remaniai falubôl 7.800 lerombelâsât vagy beelvasztâsât jelenti. A hivatalos remân kozzététel szerint ez tobb

mint 1.300 erdélyi magyar falut érint.
A remân kermâny két évtizeden keresztûl "vâres-felûjîtâsokat" hajtett végre. Erdélyi vâresek, mint Kelezsvâr
(Napeca-Cluj) teljes magyar részeit semmisitették meg és
helyûkre ûj hâzakat épitettek, aheva tobbnyire remânekat
koltoztettek a régi Remâniâbôl. Terda (Turda) esetében a
vâres egész magyar terùletét magâba feglalô egy harmadât
lerembeltâk az utôbbi hârem évben a vâres ûjjâépitésének
ûrûgyével. Magyarek nem telepedhetnek le ezekben az azelôtt tobbnyire magyarlakta vâresekban, hegy azekban re
mân tobbséget létesîtsenek. Csak Hargita megyében 112

erdélyi magyar falu szerepel a lerembolâsi és beelvasztâsi
tervezetben, kovetkezô lépésként pedig 222 mâsik magyar
falura vâr ugyanaz a sers. Ezek kozûl a falvak kozûl a tervezet sek felmérhetetlen értékû kozépkeri és a kerai modem

kerbôl szârmazô templemet feglal magâban, lerembelâsuk
kitorolné a tâj hagyemânyes falusi életét, az erdélyi magyar
kultûra utelsô bâstyâjât. Természetesen a hatôsâg kényszeriti a lakessâget arra, hegy kérelmezze a falvak lerombelâ
sât vagy ha ezt nem teszi, minden kozszelgâltatâst beszûntetnek. Igy kényszerîtik a lakessâget arra, hegy elhagyja a
falvakat és igy jâtsszâk ki az 1974. nevember 1-i "szisztematizâlâsi" torvényt, amely a helyi lakessâg hezzâjârulâsât
megkoveteli.

Nyugati és magyar tûntetések Magyarerszâgen és kûl-

foldon, nemzetkozi tiltakezâsek, ûjsâgcikkek, nyugati képviselôk és kûlfoldi iredâk hivatalos tiltakezâsai lâtszôlag a
felyamat lelassitâsâhoz vezethettek, de ez a késedelem csak
technikai és ideiglenes. A remân kermânynak elôbb fel kell

épîtenie a tombhâzakat, amelyekbe a Iakossâgot fokozatosan bekôltôztetheti. Amint az elsô hâzcsoportok elkészûlnek,
utâna a rombolâst teljes erôvel végrehajtjâk. România reméli, hogy a nemzetkôzi tiltakozâsok addigra abbamaradnak.
Ceausescu a vilâg felhâborodâsa ellenére nemrég ismét ki-

jelentette, hogy a szisztematizâlâsi programot a tervek szerint
végrehajtjâk.

Ennek a folyamatnak a megâllitâsâhoz kérjûk az Egyesûlt Nemzetek Szeirvezetének tagjait és a Bécsben ûlésezô Hel
sinki utôkonferencia (CSCE konferencia) delegâciôit, hogy
azonnali lépésként a legerélyesebben tiltakozzanak a falulerombolâsi tervek, valamint Erdély magyar és német lakossâga emberi jogainak a roman kormâny âltal valô sûlyos
megsértése ellen.

A Nemzetkôzi Politikai és Polgâri Jogok Szerzôdése az
ônrendelkezést ûgy hatârozza meg, mint a legalapvetôbb
emberi jogot, hosszûtâvon azonban âllandôbb megoldâst
kell keresni, valamilyen ônkormânyzati formât, autonômiât
vagy teljes fûggetlenséget. Ennek megvalôsîtâsa nélkûl a
magyar és a német erdélyi lakossâg életben maradâsa nem
lehet biztositott.

A kûlônbôzô nemzetkôzi szervezetek emberi jogokkal
kapcsolatos megâllapodâsai minden alâirô fél szâmâra kôtelezôk azok betartâsâval egyutt.

A vilâg nemzeteinek gondoskodniuk kell arrôl, hogy a

XX. szâzadban hârom milliôs nemzeti csoportok tôrténelmi
és kulturâlis azonossâgât ne lehessen tovâbb megsérteni.

V àlaszok
Hâlâval kell megemlékeznunk azokrôl a fontosabb sze-

mélyekrôl, hivatalos tényezôkrôl, és azokrôl az intézményekrôl, akik és amelyek emlékiratunkra vâlaszoltak és erdélyi
ûgyunk tâmogatâsârôl biztosîtottak bennûnket.

Elsô helyen kell idéznûnk dr. Habsburg Otto levelét:

*

*

*

; Ep *
* pE :
* * *
OTTO von HABSBURG
Mtglied dos
£urop4f5c/)en Padomenrs

Pocking, 1989. februâr 25 -én.

Kedves dr.

Nâdas

Nagyon

elnBk

Or!

kbszbnSra

februâr

4 -i

levelét

az

értékes

mellékletekkel.

Igazân sokra becsUlbm a Szabadvilâgi Hagyarok
Vi 1âgkongres szus a âltal kiadott Memorandumot, amely hathatôs
tbmbrsêggel és objektivitas sa 1 ecseteli a româniai kisebb-

ségek helyzetét és ezzel igyekszik hozzâjârulni erdélyi
honfitârs aink megmentéséhez .
Amit az Eurôpai Parlament
keretén beliil e célbôl k ép v i sel btâr s a i rama 1 egyiitt raeg tudunk
tenni , az raegtbrténik. Elértiik példâul, hogy arai g a tbbbi
Jaltâban tblunk elszakitott orszâggal felvesszuk a kapcso-

latot, addig Româniât kizârtuk, araig a kisebbsêgek uldbzésêt
be nem szUnteti. Minden erbnkkel azon vagyunk, hogy a nerazetek bnrende1kezési jogât he1yreâ11itsuk. Adja Isten, hogy
kbzbs

és

mielbtt tûl

nem

szunb

erbf es z i t ésiink

eredraényre

vezessen

kêsb.

Ôriilbk hogy, araint Irja, tbbb
biztatô vâlaszt kaptak a memorandurara.

hivatalos

Legraelegebb ^vbz1eteirame 1,

âA44
HABSBIrG OTTO

helyrbl

A rômai katolikus Egyhdz âllâspontjât a washingtoni
apostoli nunciatûra vezetôje, Msgr. Tonucci Giovanni charge'
d'affaires kôzôlte. Angliâbôl a Lordok Hâza nevében Avebury

lord, a Foreign and Commonwealth Office, az Amnesty In
ternational, a francia, kanadai, német, holland, spanyol,

svéd, norvég, amerikai, svâjci kiilûgyminiszter, a Helsinki
3339

MASSACHUSETTS AVENUE. N W.

WASHrNGTON.

D G.

2OOO0-3687

Apostolic Nltnciaturk
UNITED STATt:S OP Amekica

March 10, 1989

NO.

Thit No. ShoulJ De Prtfized to the A/iÊwer

Dr, John B,
Présidant

Nadas

World Congress of Hungarlana
in the Free World
1450 Grâce Avenue

Cleveland, Ohlo

44101

Dear Doctor Nadas:

Arohblshop Angelo Sodano, Secretary of the Secrétariat of
State, has asked our office to Inform you that your Mémorandum
regardlng actions taken by the government of Bucharest agalnst
villages In Transylvanie has been received and has been glven
careful revlew.

In
know

that

thls connection,
the

final

Arohblshop

document

of

the

Sodano

wanted

Conférence

on

you to
Européen

Securlty and Coopération addressed thls Issue and clearly upheld

the rlghts of mlnorlties.

I am pleased to provide you wlth a copy

of the pertinent sections of thls document.
Furthermore,

you may alao be Interested In

reading the

Message whlch Pope John Paul H has Issued for the 1989 World Day

of Peace.

Thls .Message la

totally dedlcated

to the problème of

mlnorlties and v iS commented upon favorably by tho Parllament of
the Peoples' Republlc of Hungary.
Wlth every good wlsh, I remain

Slncerely youra In Christ,

(3u;

^I

—

Monslgnor Giovanni Tonucci
Charge' d'affaires a.l.

Az Egyesûlt Allamok apostoli nunciatûrâjdtôl

Utôbizottsdg Bécsbôl, az Eurôpai Parlament elnôke, Plumb
Henry lord, valamint demokratikus csoportja, az Egyesûlt
Nemzetek genfi hivatala, a svéd kûlûgyminiszténum sajtô

osztâlya, szâmos âllam washingtoni nagykôvete vagy nagykôvetsége, az Amerikai Egyesûlt Âllamoknak az Egyesûlt
Nemzetekhez kikûldôtt nagykôvete és még tôbb mas, legûjabban a Commission des Communautés Européennes (az

Eurôpai Gazdasâgi Kôzôsség) vezérigazgatôja vâlaszolt.

Ezek kôzûl néhânyat bemutatunk. Az Egyesûlt Âllamok,
Anglia, Kanada, Nyugat-Német-, valamint Svédorszâg kûlûgyminisztériumânak vâlaszât hosszabb
nem kôzôlhetjûk.
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A Lordok Hdzdtôl

terjedelme miatt
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DR. RAYMOND R. PROBBT
A. mtaatmwkkbictAk

FOB aVRW^RTIGIS AiNOBLeORNIIKITlSN

Bern, den 7. April

1989

Sehr geehrter Herr Dr. Nâdas,
Ich gescatce mir, auf Ihren Brief vom 12. Februar
1989 Bezug zu nehmen, miC dem Sie mir das am 27. November 1988 beschlossene Mémorandum des FOnften Kongresses

der Ungarn in der Freien Welc Ober die Verfolgung der
ungarischen und anderen Minderheicen in Transylvanien
tlbersandcen. Seien Sie versicherc, dass ich dieses eindrUckliche Dokument mit aller gebûhrenden Aufmerksamkeit
gelesen habe.

Wie Sie von Ihrem Landsmann, Herrn Endre Koppâny in
Bern, mit dem ich steten Kontakt unterhalte, vernommen

haben dUrften, gehOre ich in dieser tragischen Angelegenheit zu den zahlreichen, teils sehr prominenten schweizerischen und auslândischen Unterzeichnern eines dringenden
und umfassenden affentlichen Appells an aile internatio-

nalen Organisationen, insbesondere an die Vereinten Nationen und die UNESCO, ebenso an aile Einze1persBnlichkeiten Uberall

in der Welc,

eines Appells,

der

in der Tat

schon gegen Ende letzten Jahres von dem international
fOhrenden schweizerischen Presseorgan "Neue ZUrcher Zei-

tung" abgedruckt worden ist und so auch in aile Ldnder
getragen wurde. Ebenso hac es die Konferenz fûr Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE), an der die Schweiz

massgeblich micarbeitet, an wiederholten drSngenden Bemtihungen, das Los der eChnischen Minderheiten zu lindern, nicht
fehlen

lassen.

Es ist zu hoffen, dass aile diese Schritte schliesslich nicht ohne ein tangibles Résultat bleiben werden.

^_^Hochachtungsvol 1 ^

5'^''X
A svâjci vâlasz
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ROMA

Il rapptitr stni U fApoAM>

Your communication dated

17 January

19Ô9

Dear Mr. Nadaa,

Thie is to acknowlodge tho recaipt of yo\ir communication,
tha contents of which will be "brought to the attention of the
Sub^ommiasion on Prévention of Discrimination and Protection
of Minorities and the Commission on Human Rights.
Yours sincarely,

^ Jakob Th. Moller

Chi^f, Communications Unit
Centre for Human Rights

Az Egyesûlt Nemzetek genfi hivatalâtôl

Madrid,

Dr.

John

25 de enero de 1989

B.Nadas

Présidente del World Congress of Hungarlans
In the Free World
1450 Grâce Avenue

Cleveland,

OH 44107 USA

Mi estimado amlgo:

Le
diciembre

agradezco

sobre

la

mucho

su

carta

situaciôn

de

los

Rumania, asi como la documentaciôn que
de

del

pasado

derechos

tiene

30

de

humanos

en

la amabllidad

remitirme.

No dejaré de tener todo ello muy en cuenta en el
marco de los esfuerzos de mi Gobierno porque
plenamente los derechos humanos en Rumania.
Reciba un

saludo muy cordial.

A spanyol kûlûgyminisztertôl

se

respeten

MINISTÈRE

AFFAIRES ÉTRANGÈRES

0185 CM

13F:V.89

CABINET OU MINISTRE D ÊTAT

L* Conkeilitr Technique

Monsieur

le

Prés idenc,

Le
Hiniscre
d'Ecec,
Hiniscre
des
Affaires
ECrangères,V ou s remercie de la leccre que vous lui avez adressée

en date du 30 décembre 1983 ec a pris connaissance avec incéréc
des documents qui y étaient Joints.

Comme vous le savez, la France accorde la plus grande

importance

au

respect

des

Droits

de

l'Homme

et

des

libertés

fondamentales.

S'agissant

Appliquées

les

d'Helsinki
Hadrid et

et
de

des

minorités,

dispositions
les

documents

elle

contenues
de

clôture

entend

dans
des

que

1 Acte

réunions

soient

Final
CSCE de

Vienne.

Aussi

le

gouvernement

français

est-il

intervenu

à

plusieurs reprises dans ce sens auprès des autorités roumaines
Sur une base bilatérale, à la réunion CSCE de Vienne et de
façon
concertée
avec
ses
partenaires
de
la
Communauté
Européenne.

Je

vous

prie

d'agréer,

Monsieur

le

l'expression de ma considération distinguée.

Eric

DANON

A francia kûlûgyminisztertôl

Président,

ROYAL MINISTRV
Our relerence

OF FOREIGN AFFAIRS

J?y.02 .89
Your date

World Congress o£ Hungarians
in

the Freee World

Att.:

Dr.

John

B.

Nadas

1450 Grâce Avenue
CLEVELAND, OH 44107
USA

Dear Sir,

Reference

is made

to Your

l e t t e r of

December

1988 to the Korwegian UN ambassador,

30th

Tom Eric

Vraalsen.

Like Your association, Norwegian authorities remain
concerned about the human rig"hts situation in

Romania, particularly regarding the conséquences of
the "systématisation programme" for the Hungarian and
German minorities.

Norwegian authorities have therefore on several
occasions and

in d i f f é r e n t

fora

drawn

attention

to

these questions and urged the Romanian side to
reconsider their positions. For Norwegian
authorities, the said
represent a récurrent

issues will continue to
theme in talks with Romania.

Robert K v i l e
Executive O f f i c e r

A norvég kûlûgyminisztériumbôl

/l/

y./-y-

wj /

10.111.09

THE LORD PLUMB

Or John B. NADAS

Uorld Congr«t« of HungAriAns
In th» Fret World

14S0 Cr«c« Avenu*

CLEVELANO, OH 44107
USA

Dear Sir,

Thank you -for your letter of 12th February 1999 informing me of the
persécution and oppression suffered by the Hungarian and German minorities
in Romania.

European Parliament has, on several occasionsi applied Itself ta

this problem and most recently, on 2lst February 1989, a public hearing on
the human rights situation in Romania was organised by the Sub-Committee on
Human Rights of the Political Affairs Committee, which took place in
Brussels.

The différent aspects of the problem you raise wera, in fact, dealt

with by the various experts who took part in this hearing.

I believe that during the course of the ne:<t part-session, a motion

for resolution on the subject will be tabled by several political groups to
be Included in the debate on topical and urgent subjects.
Yours sincerely,

Az Eurôpai Parlament elnôkétôl

SWEDISH EMBASSY
WASHINGTON

January

19,

Dr.

John B.
Président

1989

Naâas

World Congress of Hungarlans in
the

Free

World

1450 Grâce Avenue,

Dear

Dr.

OH

44107

Nadas:

I have the honor to acknowledge receipt of your
letter of December 30,

1988 concerning

of ethnically non Roumanians

the plight

in Roumania.

information has been forwarded

Your

to the compétent

authorities in Sweden so that they will be put into
the position of weighing i t into their considéra

tions while dealing with the developments in
Roumania.

You shall

rest

assured

matter of priority follows

that

Sweden as

in great détail

a

the

development of the safeguard and strengthening of
human rights around the globe.

This

is particular

true,as you have pointed out yourself,of the

Helsinki process within the Conférence on Security
and Coopération in Europe.

It

lends

itself amply to

the scrutiny of the developments of human rights

in states participâtina in that process.

Joîto HM HagardM
Counselor for pôlitical Affairs

A washingtoni svéd kôvettôl

Minister for

'ïiyl Foreign AFFAIRS
Dear

March

6,

1989

Sir,

Thank you for your letter of December 30, 1988 regarding the situation in the Socialist Republic of
Romania.

The Swedish government bas on différent occasions
and by différent means pointed at violations of
human rights committed by the Romanian government.
On November 22 last year I answered questions in
the Swedish Parliament about the government's view

on developments in Romania and informed Parliament
about the steps taken in order to bring our view to
the attention of the Romanian authorities. As you

can see from this answer,

a copy of which is en-

closed, it is the opinion of my government that
Romania does not honour its obligations in the
field of human rights.

Let me assure you, that the Swedish government will
continue to closely follow developments in Romania
and act accordingly.

Sten Andersson

A svéd kûlûgyminisztertôl

5ru *e L Les

COMMISSION
DES COMMUNAUTES
EUROPEENNES

DG/ irr

1 !.01..e9-OO74S2

D"reciior« penêf»»e
Reutons exterieu'ef

Monsieur le Président,

Le Président DELORS w'a demandé de vous remeTier pour votre
Lettre du 10 février 1989 assortie du Memo''anaum du Vème Congrès
Mondial oes Hongrois Libres de novembre 1985.

La Commission est très attachée au strict respect des droits de
l'homme où que ce soit dans le monde et elle estime que les
minorités doivent être elles aussi respectées et protégées dans
leur existence et dans Leur identité.
C'est pourquoi nous désap
prouvons la politique des autorités roumaines à l'égard des
minorités vivant en Roumanie.
Nous constatons d'ailleurs avec
satisfaction que la Commission des droits de l'homme des Nations

Unies s'est récemment saisie de ce problème dans un sens conforme
à vos préoccupations.

Je vous prie d'agréer. Monsieur Le Président,
considération distinguée.
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Tiintetések
Kûlôn ki kell emelnûnk azokat a nagyszabâsû tiinteté-

seket is, amelyeket a roman falurombolàsi terv ellen jôformân minden nagyobb magyarlakta vârosban vilâgszerte rendeztek. Jelentôségében is kiemelkedô volt 1988. jûnius 23-ân
a washingtoni tômegfelvonulâs, 1988. augusztus 6-ân az
ausztrâliai Sydneyben az ottani roman konzulâsus elôtt meg-

jelent mintegy 500 fô tûntetése, az ugyanitt 1988. augusz
tus 13-ân mintegy 1000 fô és ezzel egyidôben az ausztrâliai
Melbourne vârosâban kb. 2000 fô felvonulâsa; 1988. augusz
tus 20-ân a svâjci Bem vârosâban az a "csendes perc", ame-

lyet Koppdny Endre és dr. Nagy Gyula rendezett; 1988. au
gusztus 27-én ugyanitt az a 2000 tûntetôt felvonultatô tilta-

kozâs, amelyet a Svâjci Magyar Club, a svâjci parlament és
a român nagykôvetség elôtt a român falurombolâs ellen
vezetett.

1988.

szeptember

23-ân

az

ausztrâliai

Camberrâbôl

Sydneybe és Sydneybôl Camberrâba cserkész tâvgyaloglô
induit, kérvényezô alâ'irâsokat gyûjtôtt és nyûjtott ât a két
vâros az illetékes hatôsâgoknak. 1988. oktôber 7-én.a melbournei Magyar Hdz ismeretterjesztô dîszvacsorât rendezett.
1988. november 12-én Kindemay Istvdnnak, a Genfî
Magyar Club elnôkének, a szervezôbizottsâg nevében tôrtént

felhivâsâra Strassburg vârosâban az eurôpai parlament székhâza elôtt Svâjc ôt erdélyi magyar szervezete rendezett tiltakozâst tôbb mâs orszâgbeli résztvevôvel. Végùl 1988. december 4-én dr. Fôldvdry Gdbor vonultatott fel az ausztrâlisi Sydneyben 80 tûntetôt, akik kôzûl 30 român volt.
Meg kell emlîtenûnk még a kûlônbôzô erdélyi szervezetek egyûttmûkôdésével Washingtonban és New Yorkban,
valamint mâs nagy magyarlakta vârosokban, Chicagôban,
Floridâban, a kanadai Toronto, Ottawa, Calgary, Edmonton
vârosaiban, és az eurôpai London, Pârizs, Brusszel, Stockholm
vârosâban, valamint kûlônbôzô âllamok minden nagyobb

magyarlakta

helyén

rendezett

nagyszabâsû

tûntetéseket.

Tiltakozâsok
Beszâmolônk nem lenne teljes, ha meg nem emlîtenénk
azokat a

tûntetések mellôzésével

tôrtént

tiltakozdsokat is,

amelyek Erdély védelmében tôrténtek.

1988. jûlius 1-én 195 kongresszusi képviselô egyiittes
levélben bîvta fel Shultz George amerikai kûlûgyminiszter
figyelmét mintegy 30.000 magyar és 8.000 roman menekûltre, akik fôleg Erdélybôl, de Remania mas terûleteirôl is
Magyarorszâgra mentek ât. Az alâîrôk a menekûltek részére

megfelelô diplomâciai és egyéb segîtséget kértek Ceausescu
tervének megvalôsitâsâval szemben. 1988. jûlius 12-én Lantos
Tom, Dornan K. Robert és Porter John alâîrâsâval a "Congressional Human Rigbts Caucus" végrebajtô bizottsâga
intézett basonlô értelmû levelet az amerikai kûlûgyminiszterbez.

1988. szeptember 11-én kelt kôziés szerint Szakdly Jdnos,

a Magyar Szabadsâgbarcos Vilâgszôvetség nagybritanniai
csoportjânak elnôke, mâr 1988. jûlius 12-én felbîvta az an-

gol miniszterelnôk figyelmét a roman diktâtor tervére, amelylyel szemben tâmogatâst kért.
Hunyadi Istvdn (Plobsbeim,

Franciaorszâg)

szervezete

kérelmet nyûjtott be az Eurôpa Tanâcsboz és az Eurôpai
Parlamentbez Ceausescu tervének elîtélése céljâbôl. A megmintegy 3.000 levébrô is csatlakozott.

keresésbez késôbb

A "Svâjci Magyar Egyesûletek Szôvetsége" 1988. jûnius
22-én kûlôn kérelemmel fordult ebben az ûgyben az "Inter
national Helsinki Fédération" bécsi igazgatôsâgâboz.
1988. oktôber 21 és 28 kôzt a "Nemzetkôzi Jogok és a

Regionalizmus Nemzetkôzi Intézete" tiltakozott bécsi konferenciâjân a falurombolâsi terv és a nemzetiségi jogok sû-

lyos sérelmei ellen. A tiltakozâst 40 megjelent szaktudôs, fô
leg egyetemi tanâr irta alâ.
Zolcsdk Istvdn (Sao Paulo, Brazilia) az Erdélyi Vildgszô-

vetség nevében az Egyesûlt Nemzetek Szervezetének "Emberi Jogok Bizottsâg"-âboz nyûjtott be emlékiratot. Az Erdélyi
Vildgszôvetség németorszâgi szervezete 1988. november 1-én,
Stuttgartban tartott konferenciâja emlékirattal fordult a
trianoni és pârizs-kôrnyéki "békéket" alâîrô nagybatalmak-

hoz, valamint a Helsinki Utôkonferencia és az azt Genfben

kôvetô s az Egyesûlt Nemzetek Szervezete âltal az emheri jogok védelmére ôsszehivott konferencia résztvevôihez. Strass-

burgi tagozata pedig 1988. november 12-én kûlôn nyilatkozattal tiltakozott Ceausescu nemzetiségi politikâja el-

len, amely nemcsak az erdélyi magyarsâg helyzetét sérti,
hanem az erdélyi szâsz, bânâti svâb, zsidô, szerb, horvât
és cigâny kisebbségét is. Sydneyi tagozata 1988. december 8-ân Kolozsy Sdndor elnôk alâirâsâval tiltakozott az ottani roman konzulâtusnak a "Time Austraha" hasâbjain

Romania at the 70th Anniversary Célébration of a Great
Union" cîmû hirdetésében foglalt hazûgsâgai ellen. A cikk
âllitâsait a sydneyi tagozat megfelelô môdon câfolta.
A Magyar Szabadsâgharcosok Szôvetségének kanadat
tagozata 1989. februâr 25-én hîvta fel a kanadai kûlûgymi-

niszter figyelmét a româniai magyar kisebbség elnyomâsâra,
fôleg a falurombolâs tervére. Farkas Ldszlô mérnôk, a svâjci
tagozat elnôke, emlékiratban tiltakozott a bemi român kô-

vetségen, valamint a bukaresti kôzponti pârtbizottsâgnàl
Ceausescu elnyomâsi tôrekvései és falurombolâsi terve ellen.
Az ausztrâliai Melbourne vârosâban a "Save Transylvania"

Bizottsâg — Koren Endre nemzetkôzi ôsszekôtô ûtjân — Er-

dély védelmében a magyar egység megteremtését sûrgette
s tôbb tiltakozâst nyûjtott be az illetékes hatôsâgokhoz.
A dél-svédorszâgi Lund egyetemi vârosban megjelenô
Sydsvenskan cîmû lapban mâr 1988. november 16-ân bat
politikai part kôzôs nyilatkozatban, egységesen elîtélte azt
a român tervet, amely 7000 falubôl kényszerâttelepîtés ût

jân a lakossâgot ùn. mezôgazdasâgi-ipari kôzpontokba akarja telepiteni.
Az Eurôpai Parlament 1989. mârcius 16-ân elîtélte az
emberi jogok sorozatos megsértését Româniâban. Az Egyesûlt Nemzetek Szervezetének "Emberi Jogok Bizottsâga" januâr 30-tôl mârcius 10-ig tartotta ûléseit Genfben 43 tagâllam részvételével.

A vilâg minden tâjârôl mintegy 160.000 levél érkezett

Genfbe, ahol az Emberi Jogok Bizottsâgânak ûlésén Rocard
Michel francia miniszterelnôk februâr 6-ân azt kérte, hogy

a Bizottsâg "ne habozzék olyan helyzetekkel is foglalkozni,
mint amilyen a szerencsétlen român népé, amelyet uralko-

dôi kizârnak az eurôpai vérkeringésbôl".

1989. februâr 27-én a magyar kormâny is megtette régôta vârt lépését. Horn Gyula kûlûgyi âllamtitkâr vilâgosan
kifejtette, hogy a magyar kormânynak joga és egyben kôtelessége is szôt emelni az alapvetô emberi jogoknak s ezeken
belûl a kisebbségek jogainak megsértése ellen, kûlonosen akkor, ha azokra Magyarorszâg kôzvetlen szomszédsâgâban
keriil sor. Felszôlalâsa szerint a magyar kormânyt aggodalom tôlti el, mert ûgy lâtja, hogy Româniâban sûlyosan
megsértik az emberi és az alapvetô szabadsâgjogokat. Ilyennek kell a kormânynak tekintenie a falvak lerombolâsât, a
kulturâlis és tôrténelmi értékek feiszâmolâsât, a nemzeti
kisebbségek nyelvhasznâlatânak tudatos elsorvasztâsât, az
erôszakos asszimilâciô jelenségeit és a vallâsszabadsâg korlâtozâsât.

Romare Jan svéd fôdelegâtus 1989. mârcius 2-ân terjesztette elô azt a hatârozattervezetet, amelyet Svédorszâg
kezdeményezésére Ausztrâlia, Ausztria, Franciaorszâg, NagyBritannia, Magyarorszâg, Portugâlia, valamint Svédorszâg

dolgozott ki. A tervezet mindenekelôtt az Emberi Jogok
Bizottsâgânak aggodalmât juttatja kifejezésre az emberi és
alapvetô emberi jogoknak Româniâban észlelhetô megsér
tése miatt. Megâllapîtja, hogy a român kormâny falurom-

bolâsi terve erôszakos kitelepitéssel jâr egyiitt, amely a hagyomânyokat semmibe veszi s îgy a Iakossâg széles rétegeinek emberi jogât sérti. Aggodalmât fejezi ki azok miatt az
egyre tornyosulô akadâlyok miatt, amelyek Româniâban

a kisebbségek nemzeti azonossâgânak megôrzését gâtoljâk.
Kérte România elîtélését az emberi jogok megsértései miatt.
A tervezetet az Emberi Jogok Bizottsâga kûlôn javaslattal egészîtette ki. E szerint a Bizottsâg a româniai helyzet
helyszini tanulmânyozâsâra kûlônleges megbîzottat nevez
ki, aki a jôvô évi ûlésen kôteles jelentést tenni.
Svédorszâg javaslatât hosszû vita és România kikûldôttjének tôbb kifogâsa kôvette. A Bizottsâg 1989. mârcius 9-én

szavazâssal dôntôtt. 21 âllam (az Amerikai Egyesûlt Allamok,
Argentina, Belgium, az Egyesûlt Kirâlysâg /Nagy-Britannia/,
Franciaorszâg, a Fûlôp-szigetek, Gambia, Japân, Kanada,
Kolumbia, Mexikô, a Német Szôvetségi Kôztârsasâg, Olaszorszâg, Peru, Portugâlia, Sao Tome és Principe, Spanyolorszâg, Svédorszâg, Swaziland, a Szenegâli Kôztârsasâg és
Venezuela) kûldôttsége Svédorszâg javaslatât elfogadta, 7

(Bangladesh, Etiôpia, Kîna, Kuba, Pakisztân, Sri Lanka
és Szomâlia) ellene foglalt âllâst, 10 (Botsuana, Brazîlia,
Ciprus, India, Irak, Jugoszlâvia, Nigeria, Panama, Rwanda
és Togo) tartôzkodott

a szavazâstôl,
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pedig (Bulgâria,

Kelet-Németorszâg, Marokkô, Szovjetukrajna és a Szovjetuniô) nem szavazott.

Az ENSz genfi Emberi Jogok Bizottsdga tehdt Romdnidt
emberi jogsértései és nemzetiségi politikdja miatt sûlyosan
megbélyegezte.
Nem hallgathatjuk el, hogy Erdély védelmében Erdély
sorsâért felelôsséget érzô magyarok SOS Erdély - Genfi Bizottsdg néven kùlôn szervezetet létesitettek, amely Benczédt Pdl
elnôkletével tôbb tûntetést rendezett, beadvânyt szerkesztett.

Az Erdélyî Magyar

Onvédelmî Szôvetség kîâltvânya
A româniai magyarsâgboz;
A româniai magyarsâg ônvédelmi barcâval szolidarizâlô
roman bonpolgârokboz;

Az egyetemes magyarsâgboz;
Az Egyesûlt Nemzetek tagâllamaiboz
Magyar Testvéreink, akik România terûletén éltek és
tengôdtôk teljes kilâtâstalansâgban! Szemetekkel nap, mint
nap lâtbatjâtok, bôrôtôkôn tapasztalbatjâtok, bogy etnikai

létûnk a kisebbségi elnyomatâsban végveszélybe keriilt. Az
I. vilâgbâborû gyôztes, nyugati batalmainak trianoni diktâtuma ôta eltelt sôtét évtizedek alatt elszenvedtiink szâm-

talan ûldôzést és megalâztatâst, amig a mûltban még élbettûnk a kisebbségjogi, nyîlt kûzdelem lebetôségével. A kirâlyi
România idején magyar politikai pârtok, bâtor napilapok,
parlamenti képviselôk emeltek szôt a mindenkori român
kormânyok sovén rendelkezései ellen. Kollektiv és egyéni
panaszainkat el tudtuk juttatni a kisebbségek jogait ûgy,
abogy védelmezô Nemzetek Szôvetségébez.
Mindez a mûltél Nyîlt kûzdelemre nincs lebetôségiink.

A magât szocialistânak nevezô Româniâban Eurôpa legjobban kiépitett âllamvédelmi rendôrségének terrorja alatt a
jogvédelmi cselekvés illegâlis tere is a minimumra csôkkent.
Besûgôk hadânak dzezreit épîtették be a magyar Iakossâg
soraiba is. Kisebbségi védelmet nem garantâl szâmunkra
semmilyen nemzetkôzi fôrum, ezt a kérdést România sajât
belûgyének tekinti és az mâr Nicolae Ceausescut és târsait
sem akadâlyozza abban, hogy Eurôpa legnagyobb létszâmû
nemzeti kisebbségét, a 2 és félmilliôs remaniai magyarsâgot belâthatô idôn belûl eltûntessék az orszâg etnikai térképérôl.

Magyar Testvéreink! Vegyétek szâmba az utôbbi negyedszâzadban elszenvedett veszteségeinket és vilâgos lesz szâmotokra: mâr csak puszta létûnk maradt és a remény, hogy a
vilâg népei felfigyelnek rohamos pusztulâsunkra.
A Roman Kommunista Part és Nicolae Ceausescu kisebb-

ségiildôzô politikâjânak sûlyos kôvetkezményeként elveszîtettûk egyetlen nemzetiségi tômegszervezetûnket: a Magyar
Népi Szôvetséget!
Elvesztettûk minden szervezkedési jogunkat!

Megfosztottak bennûnket magyar iskolai hâlôzatunktôl,
amely fél évezredes mûltjâval Eurôpa egyik legfejlettebb
oktatâsi rendszere volt!

Elvesztettûk Kolozsvârott a Bôlyai Egyetemet, a maros-

vâsârhelyi Gyôgyszerészeti és Orvosi Iskolât, a nagyenyedi
Tanîtôképzôt, elvesztettûk képzômûvészeti, zenemûvészeti
és szinmûvészeti fôiskolâinkat, megfosztottak bennûnket
fél évezredes mûltra tekintô kollégiumainktôl Zilahon, Nagyvâradon, Kolozsvârott, Nagyenyeden, Marosvâsârhelyen,
Székelyudvarhelyen, Sepsiszentgyôrgyôn.

Fôlszâmoltâk és

anyagukban

megsemmisîtették

tôrté-

nelmi és mûvelôdési mûzeumainkat és levéltârainkat, index

alâ vették erdélyi kônyvtârainkat!

A temesvâri és kolozsvâri kivételével megszûntették ônâllô magyar szînhâzainkat, român vezetés alâ kerûlt a szatmâri, a nagyvâradi, marosvâsârhelyi és a sepsiszentgyôrgyi
volt magyar szmhâz, valamint a Marosvâsârhelyt még mûkôdô Szentgyôrgyi Istvân Szinmûvészeti Fôiskola is. Ezeknek az intézményeknek magyarul nem tudô român igazga-

toi, rektorai mindent elkôvetnek, hogy a magyar drâmairodalom végleg kiszoruljon a repertoârbôl.
Elvesztettûk a Székely Népi Egyûttest, amely magyar
folklôrunkat lett volna hivatva âpolni! Mûkedvelô mozgalmunk keretében megszùntették a magyar kôrusok és szînjâtszôcsoportok legnagyobb részét. Gyermekeinket, ifjainkat erôszakkal roman nemzeti viseletbe ôltôztetve kényszeri-

tik a Ceausescut és feleségét dicsôîtô roman dalok éneklésére!
Rendôrôk és pârtaktîvistâk ùldôzik a magyar népi viseletet

hordozô falusiakat, brutâlis kegyetlenséggel jârnak el azokkal szemben, akik — akâr egy eskûvô alkalmâval is — ôsi
magyar dalokat mernek énekelni.

De mindez csak egy része az âltalânos jogfosztâsnak.
Titkos, belsô rendeletek alapjân eltâvolîtottâk a magyar
nemzetiségû tiszteket a hadseregbôl. Gyârak, iizemek élérôl

levâltottâk a magyar igazgatôkat, szînmagyar megyékben
is
amilyen Hargita és Kovâszna megye — românok kerûltek a part és az âllami szervek élére. Évek ôta a legnagyobb

ûtemben zajlik az erdélyi magyar vârosok elromânositâsa.
Allamilag szervezett môdszeres betelepltés ûtjân hajdani
nemzetiségi jellegét elvesztette mâr Szatmârnémeti, Nagy-

vârad, Kolozsvâr, Marosvâsârhely. Soron kôvetkeznek az
ugyancsak szînmagyar székely vârosok: Cslkszereda, Sepsiszentgyôrgy, Székelyudvarhely. A roman pârtvezetés nem
nyugszik, mîg ezek a vârosok érzik magyar jellegiiket. Eurôpa
torténetében példâtlan méretû betelepîtés folyik, mikôzben

szakiskolâkat végzett gyermekeink tizezreit kényszerltik a
Kârpâtokon tûli român megyékbe. Sorsuk egyenlô a szâmûzetéssel. Sorsuk azonos a fôiskolât végzett erdélyi magyar
értelmiségiek hatalmas tômegével is, amely Moldova, Munténia és Oltenia falvaiban végzi pâriamunkâjât az Erdélybe
valô visszakerûlés legcsekélyebb reménye nélkûl.
De mindez nem elegendô a român nacionalizmus szâmâra. Félelmében, bogy Erdély ûjra vita târgya lehet a nagyhatalmak részérôl, etnikai mivoltâban a Székelyfôldet akarja megsemmisltenil Vârosaink erôszakos românosîtâsa ût
jân a szînmagyar falvak ezrei kerûlnek sorra a megsemmisîtésben. Ceausescu nem tûr kompakt magyar lakossâgot!
Csak akkor lesz nyugodt, ha a Székelyfôldôn élô milliôs ma
gyar tômeget szétszôrhatja az orszâg minden tâjân; ba ezer-

éves falvaink fôlszâmolâsâval olyan agrâripari centrumokat
hoz létre, ahova ûjabb roman tômegeket telepît be.
Székely magyarok! Készûljetek fel a brutâlis akciôk kôzelgô sorozatâra! Szâlljatok szembe minden kîsérlettel, amelynek célja eltâvolitani benneteket a szûlôfôldrôl!

Magyar Testvéreink! Érthetô és indokolt a félelem, amely
eluralkodott soraitokban. Érthetô és indokolt a tômeges
emigrâciôs szândék, amelynek folytân szâzezrek képesek elhagyni keserves munkâval gyûjtôtt vagyonkâjukat, hâzukat,
szûleiket, gyermekeiket is igen sok esetben! Az Erdélyi Ma

gyar Ônvédelmi Szôvetség mégis arra szôlît fel benneteket:
ne hagyjâtok el Erdélyt, erôsîtsétek szîvetekben a reményt,
hogy belâthatô idôn belûl sorsunk jobbra fordulhat. Ha
minden lehetséges môdon kûzdûnk is érte, ha legyûrjûk magunkban a végsô lemondâs sôtét erejét. Ha ki-ki a legcseké-

lyebb mértékben is a cselekvés ûtjât vâlasztja. Gondoljâtok
meg, hogy a Ceausescu-diktatûra a roman népet is sûjtja.
Biznunk kell abban, hogy a roman nép legjobbjai is kûzdenek ennek a diktatûrânak a megbuktatâsâért.

Magyarok! Ifjak és ôregek, férfiak,

asszonyok, lânyok!

Értelmiségiek, munkâsok, fôldmûvesek! Tartsatok ki ezekben a nehéz idôkben is az ôsi szûlôfôldôn! Az emigrâciô jobb
sorsot igér, de holtig tartô keservet is, a visszavâgyôdâst ezeréves szûlôhelyunk elhagyott szép tâjaira. Az emigrâciô megszabadît a kisebbségi nyomorûsâgtôl, de nem pôtolhatja an-

nak a tâjnak elvesztését, aboi apâink és nagyapâink éltek,
kûzdôttek, létûket âldoztâk tôrôk, tatâr és minden mâs ve-

szedelem ellen. Az emigrdciôval végsô fokon azok szândékât
segititek elô, akiknek âlma a sztnromân Erdély, megtisz-

tîtva az utolsô magyar szôtôl is. Âm ez csak vâgyâlom marad bârmely neofasiszta szâmâra! Két és fél milliôs nemze-

tiségi tômegben van olyan erô, hogy kedvezô tôrténelmi
kôrtilmények kôzôtt kiharcolja ônrendelkezési jogdt, kultûrautonômiâjât, emberi jogait.
Reménykedjetek a kedvezô tôrténelmi kôrûlmények eljôvetelében!

Reményûnk alapja a hatalmas vâltozâs, amely emberjogi tekintetben is végbemegy a Szovjetuniôban, Magyarorszâgon, a vilâg minden tâjân.

Reménykedjetek és cselekedjetek! Tiltakozzatok minden

lehetséges môdon a jogtiprâsok ellen! Kôveteljétek az elemi
emberi jogokat, ne îrassâtok gyermekeiteket roman iskolâba, hîvjâtok haza fiaitokat, lânyaitokat Moldovâbôl és mâs
helyekrôl a szâmûzetésbôl! Ha orvosok, ha tanârok, ha mérnôkôk, vâllaljanak inkâbb fizikai munkât a biztos beolva-

dâs helyett. Jelezzétek ragaszkodâsotokat az anyanyelvi oktatâs visszaâllîtâsâhoz!

Roman Testvéreink! Munkâsok, értelmiségiek! Emeljé-

tek fol szavatokat a kisebbségi sorban élôk ûldôztetése ellen!
Alljatok melléjûk, amikor magyar anyanyelvuk miatt szidalmazzâk, bântjâk ôket az élet minden terûletén. Szôlal-

jatok fel mellettûk, ha jogaikat kôvetelik! Sorsuk kôzôs a
gazdasâgi nyomorban, a vasârnapok nélkiili munkahajszâ-

ban, a Ceausescut és feleségét dicsôitô szânalmas és nevetséges propaganda elviselésében. Gondoljatok arra, hogy az

igazi demokrâcia. amely elhozza a nemzetiségek jogait, ele
mi feltétele a roman nép boldogulâsânak is. Roman értel
miségiek, irôk mûvészek! Emeljétek fol szavatokat az iildôzôtt kisebbségek védelmében, mint annak idején a jogfosztott erdélyi roman nép mellett kiâllt Mocsàry Lajos, Ady

Endre, Bartok Béla és megannyi haladô gondolkodâsû ma
gyar alkotô.

Sovén politikâval,

nemzeti demagôgiâjâval Ceausescu

lerombolta mindazt, amit a testvériség megteremtésében
a roman nép s a magyar nemzetiség legjobbjai hosszû idôn

ât megteremtettek. Ûjra kell kezdeni mindent ezen a téren
is. Ne higgyétek, hogy a magyarok a românok szûletett ellenségei! Ezt csak olyan neofasiszta bértollnokok hirdetik,
mint Ion Lancranjan és târsai. Ne higgyétek, hogy a ro
man nép boldogulâsânak feltétele a româniai magyarsâg

erôszakos beolvasztâsa, etnikai megsemmisîtése, a minden
mértéket meghaladô kultûrâlis genocidium. Erdély azoké a
néptômegeké, amelyek a tôrténelem folyamdn védelmezték,
vârosait, falvait, kultûrâjât megteremtették. Erdély — ma
gyarok, românok és szâszok alkotâsa — legyen a jôvôben is
kôzôs otthona minden nemzetiségnek!
Magyarok, akik sajât nemzeti âllamotok keretében éltek
és bârhol mâsutt a vilâgon! Emeljétek fôl minden lehetsé-

ges môdon szavatokat a româniai magyarsâg elemi és szent
jogainak érdekében! Segîtsétek a magyar vezetést, hogy szâmolja fol végleg a szemethunyô, megaikuvô politikât az
utôdâllamokba szakadt magyar kisebbségi tômegek érdeké
ben! Talâljon môdot a hatârozott, kétoldalû târgyalâsokra,
vesse fol nyîltan nemzetkôzi fôrumokon a példâtlan jogtiprâst, nyerje meg ûgyiinknek a nagyhatalmak kormânyait!

Kôszônjûk e jelenlegi magyar vezetésnek, hogy védelmébe
vette a româniai magyar menekiilteket, âm ugyanakkor a
roman nemzetiségûeket is. Példaszerû és humânus cselekedetével zavarba ejtette azokat a fasisztoid roman kôrôket,

amelyek megprôbâljâk félrevezetni a roman tômegeket; hatârrevîziôs szândékkal, az ârtatlan Roman Kommunista
Pârtot tâmadô, nacionalista gyakorlattal vâdoljâk Magyarorszâgot.

Az Erdélyi Magyar Ônvédelmi Szôvetség segélykiâltâssal fordul az Egyesûlt Nemzetek Szervezetének minden demokratikus kormânyâhoz. Tiltakozzanak a bukaresti kormânynâl a kisebbségeket ûldôzô, felszâmolô politika ellen,
amely nem lehet România belûgye. Nem lehet belûgynek
tekinteni két és fél milliôs nép példâtlan sanyargatâsât, teljes kifosztâsât, erôszakolt asszimilâlâsât! A hitleri Németor-

szâg kapcsân tôrténelmi példa mutatja, milyen katasztrôfâlis volt a zsidôûldôzést német beliigynek tekinteni! Nem tûlzunk, amikor azt mondjuk, hogy a român nacionalista pro-

paganda mai kôrûlményei kôzôtt a magyar tômegek ellen
kirobbanô pogromok lehetôsége sincs kizârva! Fegyvertelen férfiak, asszonyok és gyermekek tômegeit mészâroljâk
le majd Erdély terûletén, ha a vilâg kormânyai nem lépnek
kôzbe.

Ezért kiâltjuk vilâggâ megrendûltségûnket a végveszélybe kerûltek igéjével:

Segûség! Segûség! Segûség!
Az Erdélyi Magyar Ônvédelmi Szôvetség
Ideiglenes Vezetôsége, Bukarest

Gôrgényi Ldszlô (Erdély):

Nemzetgyîlkossâg Erdélyben
Majdnem hét évtizede immâr annak, hogy Erdély és a

"Részek" sokat szenvedett népe tapossa a magyar Golgota
vérrel frocskôlt, kônnyel âztatott keserves utjât. A napsûtéses és csillagfényes égbolt egyszerre fekete gyâszba borult
a Szamos-Maros-Olt fôlôtt, amikor a trianoni békeparancs
az ônrendelkezési jog ellenére "tôrvényesîtette" az ôsi szinmagyar orszâgrész elsô roman megszâllâsât (1920). A nemzeti kisebbségi sors ûldôzôtté tette a magyare sajât hazâjâban. A nemzetellenes tâmadâs eleinte ravasz vâlogatâssal
csak egyes kiszemelt târsadalmi rétegeket, életfontossâgû

népfenntartô intézményeket, létérdekû értelmiségi foglalkozâsokat vett célba rombolô fegyvereivel, egyhâzakat, felsô- és kôzépfokû iskolâkat, a szabad sajtôt, a fôldbirtokos
osztâlyt, âllami nyugdijasokat, kôztisztviselôket, gazdasâgi
szervezeteket, mûvelôdési egyesûleteket, szôvetkezeteket,
pénzintézeteket. A magyar nemzeti fennmaradâs pillérei
a roman tâmadâsok sûlya alatt egyenként dôltek porba.
A magyar nemzet âltalânos, egész arcvonalon és nyîltan

folytatott sanyargatâsa sajât hazâjâban, Dél-Erdélyben kezdôdôtt kôzvetlenûl a bécsi dôntés nyomân (1940). A roman
kormânyok végre eldobtâk a hûsz évig kôvetkezetesen viselt âlarcot és âlcâzatlan dûhvel megkezdték a magyar nem
zet végleges kiirtâsâra irânyzott régi terviik kôvetkezetes
végrehajtâsât.

Erdély mâsodik romdn megszâlldsa alkalmâval (1944)
az orosz haderôk môgôtt beôzônlô roman csapatok és a Maniu-

gârda martalôcai vadâllati vérengzéssel rohantak a védte-

len erdélyi magyar falvak polgâri lakossâgâra (Alsôrâkoson
és mâsutt). Esztelen ôldôkléssel és céltalan rombolâssal ismételten beirtâk nevûket a barbâr balkâni tôrténelem szé-

gyenletes eseményeinek ôrôk idôkre felejthetetlen jegyzô-

kônyvébe. îgy adtâk hîrûl a mûvelt nemzeteknek, hogy a
magyarok kiirtâsa Erdélyben, ôsi magyar fôldôn, nemzetpolitikai arânyokat ôltôtt. Nem tagadtâk tôbbé kétszinûen

a magyarûldôzés âltalânosîtâsât, nem kîsérelték meg "egyéni kilengések"-nek nyilvânîtani a hihetetlen tômeggyilkossâgokat, nem igyekeztek "tûlbuzgô hazafisâg"-nak minôsîteni az ârtatlan magyarok kivégzését polgâri ruhâs biztonsâgi ûgynôkôk (Securitate) âltal.
Végiil pedig az 1968-i "kôzigazgatdsi dtrendezés" tôrvénye révén a roman kormâny nyîltan és kihîvôan a tervszerû

magyar nemzetgyilkossâg mielôbbi keresztûlvitelét tûzte
ki az orszâg legégetôbb politikai feladatâul.
— Adjatok tîz évet nekem, — ûvôltôtte Ceausescu a
kommunista part titkos értekezletén — és nem lesz tôbbé
erdélyi kérdés!
Az "erdélyi kérdés" nyilvân a magyar nemzettest fennmaradâsa volt Erdélyben. Attôl az idôponttôl kezdve a ma
gyar nemzet tôrténeti léte Erdélyben és a Részeken egyszerre kérdésessé vâlt. Nem csupân a roman kormânyok acsarkodô elhatârozâsa miatt, de kûlônôsen azért, mert a nyugat-

eurôpai nagyhatalmak és a vilâg vezetô nemzetei sûket fûllel hallgattâk a mérhetetlen nagyzolâsban magât "nemzetvezér"-nek (Conducator: Fûhrer, Duce) nevezô eszelôs âllamfôt.

Ez a tôrvény (1968) teljesen szétzûzta a terûletek tôrté
neti fejlôdésének alapjât és rendjét: megszûntette a Magyar

Ônkormânyzati Tartomânyt, a 16 tôrténelmi tartomânybôl
40 mesterséges megyét faragott, a székely vârmegyéket ôromâniai kôzigazgatâsi gôcokba kebelezte be; attôl kezdve
a székely embernek ât kellett utaznia a Kârpâtok gerincén
tûl esô tâvoli bîrôsâghoz, tôrvényszékhez minden aprô-cseprô

ûgyével, bajâval és magyarul nem beszélô idegen ûgyvédeket kellett fogadnia sajât képviseletére.
A roman diktâtor ma azzal dicsekszik, hogy az 1968-i
tôrvény és kûlônôsen a végrehajtô kormânyrendeletek eredményeképpen România vârosainak szâma hûsz év alatt
(1968-1988) 163-r6l 237-re emelkedett, a vârosi lakossâg
szâma pedig ugyanakkor 6.1 milliôrôl 11.9 milliôra duzzadt.
A kimutatâsok bôlcsen elhallgatjâk a tagadhatatlan tényt,
hogy a majdnem megkettôzôtt vârosi lakossâg nem természetes târsadalmi fejlôdés és vârosiasodâs eredménye,

ha-

nem mesterséges, sôt erôszakos kétirânyû âttelepités kôvet-

kezménye volt; kegyetlen alkalmazâsi politikâval a magyarokat kôvetkezetesen kiûldôzték az erdélyi vârosokbôl és lâzas tevékenységgel ôntôtték helyûkbe az ô-româniai falvak
és kulvârosok munkanélkûli, iskolâzatlan, ipari alkalmazâsra
képzetlen, vârosi életre alkalmatlan, ingyen élô, lusta tômegeit a magyar vârosokba: Kolozsvârra, Nagyvâradra, Marosvâsârhelyre, Sepsiszentgyôrgyre, Csîkszeredâba, Brassôba, Nagykârolyba, Szatmârnémetibe, Temesvârra, Aradra.
Két egész évtized utân, részint mâr a mâsodik nemzedék-

ben, az âttelepîtett idegen néptômegek ma vâroslakôk, de
életmôdban, szokâsaikban és szellemi igényeikben még mindig csiszolatlan falusiak, semmittevô élôsdiek, akik nagyobbâra kormânysegélyen élnek a mondvacsinâlt vârosiasodâs

minden âtkâval, a valôdi polgâriasodâs elônyei nélkûl az
âllamhâztartâs egyik sûlyos terheként. A roman vârosok
szâmbeli gyarapodâsa ûres lâtszateredmény, valôjâban ter-

bes târsadalmi betegség: mennyiség a minôség rovâsâra.
A magyarsâg âltalânos ûldôzése, politikai jogainak ki-

hîvôan nyîlt eltiprâsa, az emberi jogok kôvetkezetes megtagadâsa 1980 ôta a nemzetgyilkossâg arânyait ôltôtte magâra. Titkos pârtvezetôi hatârozatok és nyilvânossâgra nem

hozott kormânyrendeletek ûtjân irtô hâborût viselnek a ma
gyar nemzet ellen. A hadmûveletek âlneve ma "telepûlés-

rendezési terv", amelynek végsô célja a magyar nemzet tel-

jes megsemmisitése, a magyar nép szétszôrâsa és erôszakos
beolvasztâsa a nagy roman proletâr néptômbbe.
Megelôzô kormânyintézkedések a legutôbbi két évtized
alatt mâr megvetették az âltalânos nagy tâmadâs alapjât;
fokozatosan kizsaroltâk és siralmasan leszegényitették az
erdélyi rab magyar nemzetet. A népnek maradô alapja, az
egykor ônâllô magyar kisgazda, csak 3/4 holdnyi termôfôl-

det tudott megmenteni a kisajâtitâskor. Megélhetéséért
cselédsorban kell dolgoznia az elkobzott magyar fôldbôl alkotott âllami gazdasâgokban. Kolonics érsek hîrhedt tervének mintâjâra elôbb a fôldet raboltâk el a magyartôl, aztân
vallâsâtôl fosztottâk meg, most anyanyelvét akarjâk elhallgattatni.

Az erdélyi magyar nemzet szétrombolâsâban az utolsô
lépést a "telepûlésrendezési terv" hivatott megvalôsitani.
Bergel Hans mûncheni német îrô mâr 1974-ben hallott su-

sog^i a titkos tervrôl, de Ceausescu csak 1988-ban érezte

magât biztonsâgban annak nyilvânos bejelentésére.
A "terv" lényege, hogy a roman kormâny alapjaiban
akarja szétroncsolni a néptelepûlés tôrténeti szerkezetét.
Româniâban ma mintegy 13,000 falu létezik. A kormâny
ennek tôbb %-ât a szô igazi értelmében le akarja rombolni, tehât mintegy 8,000 falut meg akarnak semmisîteni, he-

lyuket fôldgyaluval (buldôzer) elsimîtani és termôfôlddé
vâltoztatni. A ma ott lakô 4 milliôs tdmeget pedig tômôren
egymâs mellé épîtett cement tômbhâzakba zsufolni. A "terv"
végrehajtâsânak hatârideje 1995! A

fôldmûvelési termelést

558 "agrâripari kôzpont" irânyîtanâ ûgynevezett agrâripari
tandcsok vezetésével. Az agrâripari kôzpont pedig âllami
gazdasâgok, termelô szôvetkezetek és mezôgazdasâgi gépâllomâsok révén teljesitené râszabott feladatât.

A nyomtalan pusztulâsra itélt kis magyar falvak nagyobb
része hosszû tôrténeti folytonossâgot jelképez X. és XI. szâzadbeli alapitâsuk ôta, sôt némelyek a magyar honfoglalâst
megelôzô szâzadok ôta, amiôta hunok, avarok, székelyek,
elômagyarok kardja és ija védelmezte a Kârpâtok medencéjének biztonsâgât a Bécsi Erdôtôl a Szerémségig.
A "telepûlésrendezési terv", mint megannyi titkos român
kormânyintézkedés, mâr hivatalos bejelentése elôtt mûkôdésben volt. A rideg laktanyaszerû tômbhâzak épitése mâr
1986-ban lâzasan folyt. Ilfov megyében, Bukarest kôzvetlen
kôrnyékén, hârom falut "elgyalultak" a fôld szlnérôl (egyikûknek Buda volt a nevei). Kettô helyén repiilôteret épîtettek, a harmadik helyén hajôzâsi csatornât. A hârom falu
lakossâgât bôrtônszerû csûnya tômbhâzakba zsûfoltâk,
amelyeknek két éwel késôbb sincs vîzvezetéke, fûrdôszobâja, szennycsatornâja, de van "mûvelôdési kôzpont"-ja, ahol
a lakossâg részvétele az agymosô gyûléseken kôtelezô.

Eddig tôbbriyire erdélyi szâsz falvakat romboltak le. Szeben
megyében Neppendorf, Grossau és Kereszténysziget, Brassô
megyében Feketehalom, Vidombâk, Prâzsmâr, Botfalu,
Keresztényfalva, Hôltôvény, Szâszhermâny és Schirkanyer
esett a falurombolôk âldozatâul XIII. szâzadbeli szép templomaikkal egyiitt. A magyar falvak kôzûl eddig Alsôrâkos,
Apâca és Tôrcsvâr mâllott szét a fôldgyalu alatt. Schlesak
Dicter erdélyi német îrô "rémâlom"-nak nevezi az elképzel-

hetetlen puszdtâst, amelyet a jôzan ész, egészséges szellem
és mûvelt vilâgfelfogâs irtôzattal visszautasît!

Nyugat-Eurôpa lelkiismerete a mûvelt ember felelôsségérzetével majdnem egyhangûan jajdult fel az esztelen rom-

bolâs lâttân. Majdnem példâtlan az îrott tôrténelemben,
hogy szervezett kormâny maga pusztitja el sajât népének
megélhetési alapjât, az orszâg jôvedelmét, és szândékosan
szît elégedetlenséget, tudatosan okoz tovâbbi nyomort félszeg vilâgnézeti szôrnyszûlôtt gondolât érdekében.
Mûnchenben, Bécsben és Rômâban az irânyadô sajtô
fâjdalommal sikolt fel az eszelôs tevékenység ellen. Talân
a rômai Corriere délia Sera ôsszegezte legékesebben a hal-

latlan falurombolâs gonosz lényegét. Nem csupân négy milliô emberi lény erôszakos elhurcolâsârôl van szô — hangsûlyozta a napilap —, hanem nyolcezer ôsi szâllâstelep teljes és kônyôrtelen megsemmisîtésérôl, templomok, temetôk,
emlékmûvek, szellemi jelképek, kôzôsségi egyùvétartozâs,
népiségi érzés, sajâtos mûvelôdés, hitvilâg, nemzeti nyelv és

kûlônleges târsadalmi szervezet végleges elpusztitâsârôl is.
Magyarokrôl,

németekrôl,

ukrânokrôl, szerbekrôl,

bolgâ-

rokrôl, tôrôkôkrôl, gôrôgôkrôl van szô, akiket arra itéltek,
hogy "teljes proletdrizàlôdâs" révén ôrôkre és menthetetlenùl a betonlaktanyâk ismeretlenségébe sûllyedjenekl A vilâgtekintélyû olasz sajtôszerv ezzel a megâllapitâssal fejezi be
erôteljes tiltakozâsât.

Senki sem mondhatnâ ezt tisztâbban és hangsûlyozottab-

ban. Mi csak egyes kulcsszavak utân hatalmas felkiâltôjeleket szeretnénk a szôvegbe illeszteni.
Kûlôn meg kell emlîtenûnk a XX. szâzad rabszolgavâsârânak legundoritôbb példâjât. Schmidt Helmut nyugatnémet kancellâr ugyanis, aki az erdélyi szâszok és a bânsâgi
svâbok kînzâsât és zsarolâsât mindaddig tehetetlenûl szemlélte, amîg 1978-ban Ceausescu diktâtorral nemzetkôzi szerzôdést nem kôtôtt, hogy România évente 12,000 erdélyi német kivândorlâsât engedélyezi vâltsâgdJj ellenében. Ennek
alapjân Româniâbôl eddig kb. 120,000 német (az 1945 utân
és az ûldôzések ellenére is Erdélyben maradt német kisebbség mintegy harmada) vândorolt ki, ami a bonni kormânynak tôbb mint egy billiô mârkâjâba kerûlt. A roman kormâny

valôjâban kétszeres vâltsâgdîjat sarcolt ki: a német kormânytôl az egyezményes fejdîjat, a kivândorlô erdélyi némettôl
pedig annak egész vagyonât. Mert a kivândorlô német csak
azt vihette magâval ûj hazâjâba, amit be tudott gyômôszôini
hâtizsâkjâba. A sors kûlônôs gûnyja szerint ez annak a németségnek jutalma a "hâlâs" roman nemzet részérôl, amely
1919-ben ônként mondta ki csatlakozâsât Româniâhoz!

Utôlag a magyar teruleteken is kijelôltek néhâny agrâripari kôzpontot. Két magyar betûvel nyomtatott, roman
szellemben îrott erdélyi napilap, az "Elôre!" és a "Vôrôs Zâszlô"
(mindkettô a roman kormâny szôcsôve), cukorba burkolva
felvâzolta a Maros megyében kezdôdô "telepûlésrendezési"
munkâlatok alapvonalait. Ezek szerint a Maros megyében
jelenleg létezô 91 kôzségbôl 65 maradt meg, 26-ot rôvidesen fôldig rombolnak! A hiradâs megerôsitette a tervnek
azt a részét, hogy az egy kôzigazgatâsi kôzséghez tartozô falvak szâmât 51 szâzalékkal csôkkentik.

A sajtô — nyilvân kormânyutasitâsra — szûkszavûan
ôvatos a lerombolâsra îtélt magyar falvak megnevezésében,
de mellékesen râmutat néhâny magyar teruleteken kijelôlt
agrâripari kôzpontra. Maros megyében Nyârâdszeredât és
Erdôszentgyôrgyôt, Kovâszna megyében Uzont és Sepsi-

bodokot, Bihar megyében Érmihâlyfalvât, Székelyhidat és
Tenkét, Temes megyében egyelôre Gâtaljât jegyezték elô
erre a hivatâsra.

Az agrâripari kôzponttâ valô elôirânyzâs nem kitûntetés, nem elôléptetés, nem nyereség, nem életbiztosîtâs. Ellenkezôleg: halâlos itélet, biztos kimûlâs a nagy magyar
életkôzôsség szâmâra. Sepsiszentgyôrgy, Csîkszereda és Marosvâsârhely kiâltô példâjâbôl ez azt jelenti, hogy a Székely-

fôldôn Uzont, Sepsibodokot, Erdôszentgyôrgyôt és Nyârâd
szeredât szemelték ki gyorsitott elnemzetlenîtés

fôhadiszâl-

lâsâul, a nemkivânatos 6-româniai népelemek beôzônlésé-

nek irânyîtô gôcpontja gyanânt a székely néptômb szétmorzsolâsa végett; a Kirâlyhâgôtôl nyugatra pedig Érmihâlyfalva, Székelyhid, Tenke és Gâtalja lenne a hîdfô a folytatôlagos român népsâv megteremtésében abbôl a célbôl,

hogy idegen, ellenséges ék gyanânt véglegesen elszigetelje
az erdélyi magyar nemzetet népességileg és terûletileg is a
Tisza-vidéki magyar néptômbtôl, és szétfeszîtse a Duna-

vôlgyi magyar nép nemzeti egységét, fôidrajzi ôsszefûggését
és meggâtolja a magyar feltâmadâst!

A magyar vilâgszôrvâny és minden elôrehaladt nemzet
a fôld kerekségén kirobbanô erejû visszahatâssal vâlaszolt
a Ceausescu-féle gonosz mesterkedésekre. A roman kormânynak rettenetesen kellemetlen "sajtôja" van az amerikai szôvetséges fôvârosban, amelynek hullâmverése az ausztrâliai
Sydney vârosâig terjed.

A természeti kincsekben és ipari nyersanyagban egyébként gazdag Remania — Erdély mérhetetlen természeti
gazdagsâgât is beleértve — Ceausescu "vezér" két évtizedes
vezetése alatt teljes csôdbe jutott, nemzetkôzi adôssâgban
fulladozik. Albânia lehetséges kivételével ma Eurôpa legszegényebb âllama, a kommunista âllamok kozôtt a leghâtramaradottabb târsadalom, ahol az âtlagos polgâr életszmvonala a legalacsonyabb, megélhetési kilâtâsa a legsi-

vârabb, biztonsâgérzete leginkâbb fenyegetett. A vârosi
lakossâg részére nincs hûs, tej, tojâs, fûszer, orvossâg, a
Kârpâtok erdôrengetegei ellenére nincs fûtôanyag, a gyônyôrû nagy folyôk ellenére nincs villanyâram, a Ploesti-kôrnyéki olajkutak ellenére nincs ûzemanyag a gépek hajtâsâra.

Remaniât csak az Amerikai Egyesûlt Âllamek konyorûletes
engedékenysége mentette meg eddig is a teljes gazdasâgi
osszeemlâstôl.

A vilâg egy része mest azen tûnôdik, miért tervez egy

nincstelen erszâg elyan ôriâsi méretû mesterséges zûrzavart,
amely korûlbelûl egy milliô tomeglakâs épîtését kivânja,
amiker az eladôsedett kermânynak nincs pénzfedezete râ.
Miért szândékezik elpusztitani egy milliô ma létezô lakôhâzat, gazdasâgi épûletet, templemekat, sîremlékeket, magânés kozvagyent? A jézan ész szâmâra ez teljesen érthetetlen.
Mi nem tûnôdûnk ezen, mi tudjuk, hegy az indîtôek a
mérhetetlen gyûlolet minden nemzeti kisebbség irânt, de
elsôserban a magyar nemzettel szemben. Ceausescu "vezér"
ûgy véli, hegy az erdélyi magyar nemzet végleges és teljes
kiirtâsa minden âldezatet megér!

A torténet kevés elyan példât serel fel az elvetemedett
embertelenség példâjâra, amely tûlszârnyalnâ Ceausescu
"vezér" tetteit a sâtâni geneszsâg méreteiben. Az ôkeri asz-

szirok és a vad mongol hordâk kardra hânytâk a leigâzott
népeket. Sztâlin 30 milliô oroszt és mâs nemzetiségeket (ârtadan magyar hadifoglyokat is) irtott ki hidegvérûen. Pot
Fol kambodzsai diktâtor "vorôs kmer" martalôcai egy mil
liô vârosi lakost, az orszâg népességének negyedét pusztîtotta el, mint "szûkségtelen" elemet. De a roman "Fûhrer"
magyarirtô terve még a felsorolt példâk utân is a legvadabb,
legembertelenebb, legmegâtalkodottabb nemzetgyilkossâgnak szâmit. A halâlra îtélt erdélyi magyarsâgnak csak az a

bûne, hogy létezik, hogy ôslakos Erdélyben, hogy nyugati
mûveltsége és nemzeti érettsége révén messzire felûlmûlja az
arânylag kései jôvevényt, s végûl, hogy egyszerû jelenléte
âllandôan figyelmezteti a roman népet arra, hogy Erdélyt
jogtalanul, hazugul, szemfényvesztô csalâssal jutalmul és
érdemtelenûl kapta meg, de azt soha nem becsûlte, nem
is értette meg Erdély értékét az emberi szellem diadalmaiban, az eurôpai tôrténelem vîvmânyaiban.
Most a megrôkônyôdésen és itéleten tûl a kérdések egész

tômege meriil fel szâmunkra és az emberiség szâmâra;
— Mi a vilâg magyarsâgânak legsûrgôsebb teendôje a
kôzeli és tâvoli jôvôben ennek a szôrnyû gaztettnek megakadâlyozâsa végett?

— Mi a nyugati nemzetek szerepe és felelôssége az iszonyatos nemzetpusztîtâs lâttâra?
— Mit tudnak a nagy- és kôzéphatalmak tenni az ér-

vényben levô nemzetkôzi egyezmények értelmében az erdélyi
"status quo" visszaâllîtâsa érdekében?

— Mit tud a mûvelt vilâg kôzvéleménye elérni a véres
kezû, cinikus, barbâr tômeggyilkos diktâtor megfékezésére,
akinek nincs Istene, emberiessége, becsûletérzéke, tôrvénytisztelete, de még tôrténelmi lâtôszôge sincs a jôvô kiértékelésére?

Égbetôrô fâjdalmunkban mi ezûttal a nagy nemzetek
szîvébe sikoltunk, hogy felébresszûk felelôsségérzetûket az
emberiesség és tôrténelmi jogok védelmére!
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Fehérvdrott Mégai ôrâsmestert elevenen megsûtik. {337. o.)

Baranyay Kârolynak —felesége és leânya szeme Idttdra
lefûrészelik karjait és fejét. {347. o.)

Az elôbbi képeket a XXVIII. Magyar Kongresszus és
az V. Vilâgkongresszus képzômûvészeti, kônyv- és iparmûvészeti kiâllîtâsân eredeti nagysâgban bemutattuk.

IV.

MAGYAR SZELLEM,
MAGYAR ÔRÔKSÊG
1988. november 25-én, pénteken délutân (3 ôrai kezdet-

tel) kerekasztal-konferencia foglalkozott a

magyar nôk

szerepével az idegenben magyarsdgunk, nyelviink és kultû-

rdnk megôrzése szempontjdbôl. A kerekasztal-konferenciân
az alâbbi elôadâsok és hozzâszôlâsok hangzottak el:

Abelovszky Eliz (Worthington, OH):
MONDJUNK MINDIGJÔT!
Abban a relativ âldâsban van részem, hogy életem minden 20 évét mâs târsadalmi rendszerben éltem le. Reménység, tragédia, megrâzkôdtatâsok garmadâja, kilâtâstalansâg,

majd az ûjrakezdés lehetôsége tette életemet — nem irigylésre méltôan — szînessé.

A magyar szellem gyakran kerûlt zârt palackba. S amikor

idônként kiszabadult, cselekvéseivel vilâgot rengetett. Ilyen
volt két utôbbi szabadsâgharcunk is (1848, 1956). A nyugati
vilâg népei és politikusai profitâltak belôle s ezernyi hasznâlt-ruha-csomaggal fîzettek érte. Azt, hogy Magyarorszâg
visszakerûlt Eurôpa térképére, mi vîvtuk ki.
Ne rôjuk fel ezt a tisztelt Vilâgnak, amely csak hû maradt
ônmagâhoz. Bérfizetésnél a hâlâtlansâg valutâjât hasznâlja
velûnk szemben szinte âllandôan, pedig a mûvelt és tisztességes kûlfôldi âllamférfiak tudtak Magyarorszâg és a ma
gyar nép nemzetkôzileg értékes âldozatairôl. Roosevelt Théo

dore pl. mâr 1910-ben azt mondta a magyar képviselôhâzhan: "Amikor Amerika még Eurôpa méhéhen volt, Magyar
orszâg mâr meggâtolta a barbarizmus terjedését, védte a

civilizâlt vilâg biztonsâgât, s ezért az egész vilâg adôs Magyarorszâgnak". Trianonban és Jaltâban a mûvelt vilâg olyan

furcsa môdon tôrlesztett, hogy Roosevelt Théodore bizony
nagyon csodâlkozhatott azon odaât.

Tanuljuk meg tehât a leckét: a magyar szellem felszabaditâsânak, a magyar értékek megmentésének harcât nekûnk,

magyaroknak kell megvîvnunk és megnyernûnk. A mi szerepûnk tôbbszôrôsen is hatvânyozott: kûlfôldôn élûnk, lehetôségeink vannak, anyâk vagyunk és pedagôgusok. S akinek
erre môdja és tehetsége van, hasznâlja fel az iras fegyverét is.
Hangsûlyozzuk a tisztelt Mûvelt Vilâg felé; nincs kétféle
igazsâg, szabadsâg vagy kulturâlis érték. Ha a mienk veszélyben van, csak idô kérdése, mikor lesz veszélyben a magukat
ma még biztonsâgban érzô nemzeteké is.
Hâla Istennek, van mâr bôven igyekezet arra, hogy a
mûltbeli értékeket âtmentsûk a

kôvetkezô nemzedékek szâ-

mâra. Tegyûk a mentô munkâlatok sorâba a mieinket is,
mint megmentésre magasan méltô kincseket.
Nézzûk meg: mit tehetûnk, hogy az utânunk jôvô nem-

zedék a magyar értékeket megismerje, megszeresse, tovâbbadja. Ezt a munkât elsôsorban nagyon korân kell kezdeni.
Ennek alâtâmasztâsâra ide irok egy tôbb szâzéves hâromsoros
verset:

"Mert valamint a' Gyermek, ha nincs râ szorgalom, a fa
Tsuf lészen nagy-létekor: a' kis kornak hibâjân
Vagysoha, vagy nehezen jobbitt az utânna jôvendô".
{Barôti Szabô David)
Az ûj nemzedék nevelésében a vilâg bârmely tâjân élô
szûlônek, mint elsô nevelônek, nehéz és felelôsséggel teljes

feladata van. A kûlfôldre szakadt magyar szûlô feladata
szokszorosan az.

A magyar nyelv, tôrténelmi és kulturâlis kincseink megmentésében nemcsak kûlfôldôn, hanem otthon is az az elsô
fontes lépés, hogy merjûnk magyarok lenni. De ahhoz, hogy
ez a morâlis bâtorsâg kialakuljon: ismernûnk kell értékein-

ket. Vagyis — nevelésrôl lévén szô — a magyarsâg-vâllalâshoz meg kell ismertetni és szerettetni nyelvûnket, s azon keresztûl tôrténelmi és kulturâlis kincseinket. Igyekezzûnk azon,
hogy gyermekûnk a befogadô nemzet mértéke szerint is mû

velt, erkôlcsôs ember legyen, de hangsûlyozzuk elôtte, ha
nem vâllalja gyôkereit, akkor eltûnik a nemzetkôziség jel-

legtelen, talajtalan, szûrke tômegébe. Mondjuk el a kûlfôldi
magyar ifjûsâgnak, hogy a magyar nemzetnek ahhoz a harmadâhoz tartozik, amely az orszâg hatârain kîvul él. S ez na

gyon értékes, ranges harmad!

Nem régen olvastam egy reâlis adatokbôl ôsszeâllitott,
idei statisztikât, amely szerint a magyarsâg alig 3 milliôs létszâmâval annyi egészségugyi, mezôgazdasâgi, technikai és

irodalmi termékkel gazdagitotta az Egyesûlt Âllamokat,
mintha ôtven milliô lenne itt. Az effélét mindig mondjuk
el gyermekeinknek.

S mindig mondjunk el minden jôt, amit kûlfôldôn mohdanak rôlunk, tudôsainkrôl, âllamférfiainkrôl, nyelvûnkrôl. Mondjuk el példâul, hogy Sir John Bowring angol nyelvész, aki tôbb nyelvet beszélt, tôbbek kôzôtt a magyart is,

sok magyar kôlteményt forditott angoira és irodalmi szôveggyujteményt is kiadott, amelynek elôszavâban ezt îrta: "A
magyar nyelv messze âll magâban. Egészen sajâtos môdon
fejlôddtt és szerkezete olyan idôkre nyûlik vissza, amikor a

legtôbb most élô eurôpai nyelv még nem is létezett. Kôvetkezetesen és szilârdan fejlôdôtt nyelv, amelyben logika van,
sôt matézis is. És erô a hangzatok minden hajlékonysâgâval
és alakithatôsâgâval. Az angol ember legyen bûszke arra,
hogy nyelve az emberi tôrténelem époszât tiinteti fel. Ki lehet mutatni az eredetét, kivehetôk, szétvâlaszthatôk benne
az idegen rétegek, amelyek a kûlônbôzô népekkel valô érintkezés sorân rârakôdtak. Ezzel szemben a magyar nyelv egyetlen darabbôl âllô terméskô — monolit —, amelyen az idôk

viharai karcolâst sem ejtettek. Nem szorul senkire, nem kôlcsônôz, nem ad, nem vesz senkitôl. Ez a nyelv a nemzeti

ônâllôsâgnak, a szellemi fûggetlenségnek legrégibb és legfényesebb emléke. Amit a tudôsok nem tudnak megfejteni,
azt mellôzik. Ez îgy van a nyelvészetben éppûgy, mint a régészetben. Az egyiptomi templomok egy darabbôl készûlt

kô padlatairôl nem tudjuk megâllapîtani, honnan, melyik
hegységbôl vâgtâk ki, miként szâllitottâk oda, hogyan emelték a templom tetejéig. A magyar nyelv eredetisége még ennél is sokkalta csodâlatosabb tûnemény".
Napjainkban a vilâg népeinek nagy része a vallâsi vagy
vallâsellenes tûrelmetlenségektôl szenved legtôbbet.
Mondjuk el gyermekeinknek, hogy az 1600-as évek legelején, Bocskai Istvân, Erdély fejedelme, fényes gyôzelemmel
befejezett hâborûja utân mondta ki elôszôr a vïlâgon, hogy
"mindenkinek lelkiismereti szabadsâga, hogy olyan vallâst
kôvessen, amilyent akar". Ha a mâbôl nézzûk ezt a nagyon

humânus, bôlcs, hivatalos kijelentést, akkor bâtran elmondhatjuk, hogy modernségében felér a holdraszâllâs eseményével. Ezért a mondâsâért kerûlt Bocskai a svâjci Genfben
kôzel kétszeres életnagysâgban a reformâciô emlékmûvére.
Mondjuk el azt is, amikor embermilliôk szerte a vilâgon

felveszik a telefonkagylôt, nagy részûk magyar szôt mond.
Rôviden a tôrténet: Edison Puskds Tivadar segîtségét kérte
olyan szô talâlâsâra, amelyet mindenki mondhatna, amikor
telefonhîvâsra felel. Puskds Tivadar, aki a tâvkôzlésnek maga is tudôs tovâbbfejlesztôje volt, a hallô szôt ajânlotta, ame
lyet a magyar hallani igébôl, valamint a hahô — Magyarorszâgon a vadâszok és hegyilakôk évszâzadok ôta messze-

hangzô szavâbôl — csinâlt. Ez angol nyelvterûleten kôszônés is lett, bar hello formâjâban mâr eltûnt belôle a magyar
jelleg.
*

*

*

Ne felejtsiik el, hogy kùlfôldôn szuletett gyermekeinknek a magyar nyelv gyakran nehéz és fârasztô, a "sok szôveg" pedig unalmas is lehet. Legyunk rôvidek a kôzlésben,
s legyen beszédûnk kellemes és élvezhetô. Arrôl beszéljiink,
ami érdekli ôket, még egy târgykôrôn belûl is. Emlékszem

pl., hogy Attila fiamnak a "Jânos vitéz"-bôl az tetszett legjobban, amikor Kînân ât Franciaorszâgba mentek a magas
hegyeken keresztûl, s nagyon melegiik volt, mert "a nap ta-

lân egy ôrajârâsra lehetett". Mint minden mai gyermek, jôl
tudta, hogy nem igy van, de tetszett neki ez a kedves kôltôi
tûlzâs. Mâr régen kinôtt a mesekorbôl, de szivesen hallgatta,
hogy a Jdnos vitéz irôjât, Petôfi Sdndort ma is a vilâg tiz
legjobb kôltôje kôzôtt tartjâk nyilvân.

Szellemi kultûrânk vilâghîres egyéniségei Bartok Béla és
Koddly Zoltdn. Szinte a vilâg minden nagy vârosâban van
nevukrôl elnevezett, mûkôdô zenei intézet. Nemcsak felfedezték, lekottâztâk, ôsszegyûjtôtték a ma mâr hires magyar

népzenét, hanem divatossâ is tették azt. Megalkottâk a mo
dem zenepedagôgiât, amelyet egyre nagyobb mértékben vilâgszerte hasznâlnak.

Beszéljiink târgyi kultûrânkrôl, a szittya aranykincsekrôl,
még akkor is, ha azokat az oroszok vitték végig Amerikân.

Ha Etelkôz vagy a még régebbi Lebédia fôldrajzi helyét
megmutatjuk gyermekeinknek, nem sok magyarâzatra van

szûkség, miért az oroszok talâltâk meg azokat. A mai Magyarorszâgon kiâsott kincseknek is sikerûk volt az amerikai

bemutatâskor, csak propagandâjuk volt nagyon halk. Komoly munka volt megtalâlni azt a mûzeumot New Yorkban,
amelyikben kiâllîtottâk ôket.

Azt hiszem, mindnyâjunknak igen szép gyûjteménye van
magyar szôttes és varrottas kézimunkâkbôl. Ismertessûk, fô-

leg leânygyermekeinkkel és amerikai barâtnôikkel. tanîtô-

ikkal a mezôkôvesdi, kalocsai, torockôi vagy a sârkôzi lapos
himzés helyét, korât, a néprajzi kûlônbôzôséget. Nagyszerûen
fel lehet hasznâlni ezt arra is, hogy a tôrténelmi Magyarorszâgrôl beszéljûnk. Akinek leânyât érdekli, tanîtsa meg ezekre a kézimunkâkra és diszîtsiik vele ruhâikat is. Mivel lovas

nép vagyunk, feltétleniil beszéljûnk a minden nép lovas

kultûrâjânâl idôsebb magyar lôtenyésztésrôl és dîszes lôszerszâmainkrôl.

Ezek târgyi kultûrdnknak csak jelei, anyagânak még felsorolâsâban is messze lennénk a teljességtôl. Ne szûnjûnk
nieg ezeket gyûjteni és az eredményeket kôzôlni egymâssal.

El kell még mondanom, amit a columbusi Kossuth-dom-

bormûvel kapcsolatban tudtam meg. Az Egyesûlt Âllamokban rengeteg Kossuth-emlékmû van, mint ahogy ilyen szerte
a vilâgon is bôven akad. A columbusi mégis kùlônbôzik a
tôbbitôl.

Kossuth 1852. februâr 6-dn jârt az ohiôi Columbusban,
ahol a Joint Assembly ûlésén beszédet mondott. Ennek néhâny sorât — hâla Istennek — râvésték emlékmûvére is. Ez

a bronz élô tanû ugyanis kôzli velûnk, hogy az Egyesûlt Allamok gyônyôrû jelmondatât mi, magyarok adtuk Kossuth
Lajoson keresztûl Amerikânak:

"The spirit of our âge is Democracy. AU for the people,
and ail by the people, nothing about the people without the
people.

That is Democracy, and that is the ruling tendency of the
spirit of our âge."

Véssûk be jôl gyermekeink emlékezetébe, hogy itteni
munkâlkodâsaikon keresztûl ezért a gyônyôrû ajândékért

cserébe segitsen ennek a szabad orszâ^ak szabadsâgszeretô
népe abban, hogy édes hazânkban is ûjra a magyar néppel, a
magyar népért, s a magyar nép âltal tôrténjék minden.
A jegyzôkônyv megemlîti, hogy a hallgatôsâg kôzôtt ott
iilt Lincoln Abraham, jegyezte Kossuth szavait és 11 éwel

késôbb hîres gettysburgi beszédébe beépîtette azt. Az amerikai nép tartozik tehât Lincoln emlékének azzai is, hogy nap-

jainkban tiszteli és tâmogatja a szabadsâg megvalôsîtâsâra
irânyulô tôrekvéseinket.

Higgyék el, értékeinkhez szorosan hozzâtartozik jô hirûnk
is. Nem lehet elvârni gyermekeinktôl, akik kozjogilag mdr
nem magyarok, hogy nagy szeretettel âpoljâk annak az ôhazânak nyelvét, kultûrâjât, amelynek rossz hîre van.
Egyébként is hasznâljunk fel minden alkalmat, hogy rôviden és udvariasan kôzôljûk gyermekeinkkel és amerikai
barâtainkkai az igazsâgot.

Ha

pl.

Attila

kirâlyrôl rosszat

mondanak, mindig megkérdezem: mit szôlnânak, ha Carter
és Reagan elnôk ûgy kerulne a tôrténelemkônyvbe, ahogyan

Kbomeini ayatolla lâtja? S ajânlom: olvassâk el H.G. Wells
sorait Attilârôl.

A nevelésnek négy nagy terûlete van: a fizikai, értelmi,
erkôlcsi és esztétikai nevelés. De a gyakorlatban még az anya-

nyelvi târsadalom keretén belûl sem lehet igy szétvâlasztani. A
test fejlôdése, az értelem fokozatos kibontakozâsa és foglalkoztatâsa, az esztétikumok okos élvezete, az erkôlcs mindent

megnemesîtô ereje: nevelô munkânk eredménye, de gyakran eszkôze is. A tudomâny fejlôdése, a sporteredmények,
a mûvészet és irodalom igazsâgos, erkôlcsôs târsadalomban

a fôldi paradicsom jele lehet. Nevelô munkânkat tehât âllandôan fémjelezze ezek jelenléte.
A kûlfôldôn sziiletett magyar gyermekek nevelésében
egy vezérfonal legyen âllandôan szemeink elôtt: ne mondjunk rosszat soha Magyarorszâgrôl. Szâmukra egyetlen Magyarorszâg létezik, a mai. Jellemzô erre egy nagyon értelmes,
magyarul alig beszélô fiû kérdése, aki tudott valamit Trianonrôl és 1956-r6l. Erôsen tort magyarsâggal ezt kérdezte:

"Miért nem akkor csinâltâtok a forradalmat ("revoltot"),

amikor feldaraboltâk (feltôrték) a Magyarorszâg(ot)? Vagyis
a trianoni békekôtés utân".

Képzeljûk el, milyen zavar tâmadhat mâsokban, ha egyszer jôt, mâskor rosszat mondunk. A magyar népnek nem
volt vâlasztâsa. Sem akkor, sem most!

Szeretném még a mondottakhoz hozzâtenni, hogy a kûlfôldôn szûletett magyar gyermekek oktatâsâban nem fontes
a tôrténelmi sorrend. Hasznâljunk fel minden alkalmat,
ami kapôra jôn. Ha pl. véletlenûl harangszôt hallunk, beszéljûnk a déli harangszôrôl. A Rubik-kocka lâttân kôzôljûk,
hogy a sakk is magyar talâlmâny. A demokrâcia alapelveinek értékelésénél nyugodtan mondhatjuk, hogy nincs régibb
demokratikus elv a vérszerzôdésnél. Legalâbb is îrott formâjâban.

Ûgy érzem, itt az ideje, hogy âtadjam a szôt mâsoknak.
Mindenki tegye hozzâ az elmondottakhoz sajât szempontjait,
hogy tanuljunk egymâstôl és gyarapodjunk egymâs tudâsânak és tapasztalatainak segîtségével a kôvetkezô nemzedékek
javâra.

Balrôljobbra: Stolmdr Ilona és A belovszky Elfz a nôi kerekasztal konferencidn.

(Abelovszky Arpdd)

Stolmdr G. Ilona (Pittsburgh, PA):
A

MI FELADATUNK

Az anyasâg, a gyermeknevelés nem munka, hanem életforma. A természetes mikrokôzôsség klasszikus alapformâja
a csalâd. Ez a csalâd a gyermeknek "betanulôhely". Amit

itt lât és hall, azt utânozza, azt tanulja meg. A munkâval,
idôbeosztâssal, kultûrâval kapcsolatos alapokat, a viselkedési
normâkat itt szerzi meg. Ebbôl kôvetkezik, hogy a gyermek
felnôve is nagyrészt a csalâdbôl hozott modellt kôveti.

A csalâd ôsszetartô ereje a nô, az anya, tehât elsôsorban
az ô felelôssége a gyermek nevelése. A nevelés — mivel életforma —, nem a gyermek szûletésekor kezdôdik, hanem sokkal elôbb, abban a pillanatban, amikor megtudom, észreveszem, hogy létezik. Attôl kezdve lehet és kell is vele beszél-

getni, megsîmogatni, énekelni neki, becézgetni. Én îgy vârtam kicsinyeimet és amikor megszûlettek, mâr ismerték hangomat, a hangsûlyokat, hangulatokat.

A sziiletés utâni elsô perctôl értelmesen beszélve, a pici
hamarabb ért meg mindent és nagyon korân kezd beszélni.
Sokan azt tartjâk, mindegy, hogy a gyerek mikor kezd el be
szélni, elôbb-utôbb ûgy is megtanul. Nem mindegy! Minél
elôbb kezdi, annal tôbb ismeretet tud ôsszegyûjteni, ami
lényeges, hiszen élete elsô hârom évében kell az élet ôsszes

alapvetô fogalmât megtanulnia, megtapasztalnia. Ebbôl
kôvetkezik, hogy magyarsâgtudatât is ekkor kell kialakîtani,
ami természetesen az anya feladata.

Ennek alapfeltétele, hogy én, az anya magyar legyek,
magyar maradjak. Nemcsak végleg, hanem minden izemben, minden gondolatomban és cselekvésemben, hiszen a
gyermek ismereteit, gondolkodâsât én szabom meg sajât
példâmmal. Ha én nem beszélek szépen és jôl magyarul,
teljesen természetes lesz, hogy a gyermekem esetleg meg sem
tanulja. Ha én nem olvasok magyarul, âllandôan kôvetve
az ûj irodalmat, mûvészetet, de a napi politikât is, akkor még
a magyarul esetleg beszélô gyermekemtôl sem vârhatom,
hogy az alapoknâl tovâbbjusson. De ez mâr késôbbi fâzis.
Mi még csak 3 éve élûnk tâvol Magyarorszâgtôl és ûgy
jôttem ide, hogy sok szép és értékes gondolattal, tapasztalattal fogok gazdagodni, amit magam is hasznosithatok ké-

sôbb, tehât inkâbb tanulni jôttem, mint tamtani. És ûgy
jôttem, hogy azért van mondanivalôm is, de az csak néhâny,
âltalam fontosnak tartott hétkôznapi gondolât.
Az elsô ilyen, ami nélkûl szerintem egyszerûen nem lehet
magyarnak lenni: a magyar népdal, amely Kodâly Zoltân

szerint anyanyelvûnkkel egy idôs. "A zene hatâsa olyan
emberformâlô erô, mely kihat az egész személyiségre. Az értékes zene fogékonnyâ teszi az embert a szép befogadâsâra,
formâlja îzlését és emberi magatartâsât. Minden nép nevelésének a sajât néphagyomânyâbôl kell kiindulnia!" A magyarrâ nevelést a magyar népdallal kell kezdeni. Ez a kûlôn-

legesen magyar dallamvilâg, a mi pentatôniânk, — kûlônlegesen magyar népkôltészettel. Minden kôltô versét le lehet
fordîtani idegen nyelvekre, le is fordîtjâk és ismeretûk hozzâtartozik âltalânos mûveltségiinkhôz. De kérdezem én: mit

jelent angolul a "Zsipp, zsupp, kender zsupp"? Pedig milyen
pici kortôl lehet énekelni, a megâzott zsuppot, az ôlûnkbe
tartott picinyûnket ki lehet dobni. Késôbb el lehet mon-

dani, mi a zsupp, mi a kender. A két hangbôl âllô szô-mi
dallamra mâr a még beszélni is alig tudô gyermek szôtagokat, sajât kôltésû szôtagokat tud énekelgetni jâték kôzben.
Es az még akkor is magyar lesz, ha a vilâgon semmi értelme

nincs a szôvegnek. De nagyon hamar lesz az is, meg lehet
figyelni, mert énekelve sokkal kônnyebb beszélni tanulni.

És hogyan lehetne leforditani azt, hogy:
"Felszântom a csâszâr udvarât,

Belévetem hazâm bû-bajât.
Hadd tudja meg csâszâr fôlsége,
Mi terem a magyar szlvében!"
Persze, le lehet fordîtani, de elvész. Informâciôvâ, sze-

niélytelen szôveggé vâlik, de a legnagyobb baj, hogy értelmét veszti. Mert ez a magyar népdal ïs csak a magyar tôrténelemhez kapcsolôdik. És milyen nagyon egyszerû késôbb
megértetni ezt a magyar tôrténelmet idegenben is a gyermekkel, ha ilyen csodaszép-szomorû, de pl. a csâszârsâgrôl

mindent kifejezô magyar népdal van mâr a tarsolyâban, vagy
késôbb kapcsoljuk hozzâ, mert "Bânat terem abban, bûvetés. A magyar élete szenvedés". — és mâris kifejeztûnk egy
egész korszakot. Nem hiszem, hogy a "bûvetés" bârmely mâs
nyelven kôrûlîrâs nélkûl, egyetlen szôval értelmes és ennyire
kifejezô maradna.

De éppen igy emlîtbetnék még nagyon sok népdalt, a

Râkôczi-szabadsâgharchoz a "Hej, Râkôczi, Bercsényi,
Bezerédj" — aminek még az az elônye is megvan, hogy a

dalban tanult neveket biztosan nem felejtik el a gyerekek,
mig a lexikâlisan tanultakkal ez gyakran elôfordul.

A magyar népdalt élni lehet. Egyûtt élni a gyermekkel,
hiszen nem kell hozzâ kûlôn idô, lehet énekelni krumplihâ-

mozâs kôzben, mosogatâs kôzben, kerti munka kôzben, bârmikor. Semmi nem erôsîti jobban az anya-gyermek kapcsolatot, mint éppen az egyiitténeklés, ami egyszerre kôzôs,
személyes zenei élmêny, sikerélmény és tanulâs. De tûl a ze-

nei hatâson, a ritmus rendldvtil fontos szerepén, fôleg idegenben a magyar szellem, a magyar érzés legfontosabb alapja a sajâtosan magyar népdal.
A mâsik, szâmomra fontos magyarrâ nevelési eszkôz a

magyar népmese. Minden népnek vannak népmeséi, sok
vonâsukban meg is egyeznek ezek a mesék, és mégis eltérôek.
Sajâtosan nemzetiek. A népmese formailag és tartalmilag,
gondolatilag végigformâlva kôzvetîti a târsadalom — mi esetûnkben a magyar târsadalom (ami idegenben hiânyzik) —

tapasztalatait; egy nép kôzôs igazsâgérzetén âtszûrve, emelt
szintû valôsâgképet ad. Ezt nem pôtoljâk a modem képes-

kônyvek, amelyek nagyon fontosak, de csakis az informâciô-

gyarapîtâs szempontjâbôl. A személyes mesélés mindennél
fontosabb. Abban lehet megâllni, kôzhekérdezni,

âtalaki-

tani, hozzâfantâziâlni — esetleg rajzolni, bâbot készîtgetni stb.
A mese irânyîtja a gyermek gondolatait, ezâltal cselekedeteit is, kialakîtja igazsâgérzetét, emberi normâit. Râadâsul
a magyar népmese ezt magyarul fogja elvégezni. Magyar

mentalitâst, magyar "alapâllâst". érzelem- és gondolatvilâgot teremt, alakit ki. Semmivel nem pôtolhatô, a szûletés
pillanatâtôl, az életkorhoz igazitva, szinte kôtelezô és ez is
egyûttélhetô. A mese fontos jutalmazâsi eszkôz is lehet, ha
jô leszel, mesélek neked, amit te kérsz stb. Sokkal értékesebb
ajândék lesz, a gyermek is îgy fogja érezni, mint az ôtvene-

dik autô vagy baba vâsârlâsa. Fejleszti a fantâziât, fejleszti
a beszédkészséget, de még fontosabb, hogy a legrégebbi, ritkâbban hasznâlt szavainkat is jâtszva âtviszi a gyermek szôtârâba, mint a cipô, kemence, jârom, borona stb. vagy a

vasorrû bâba, boszorkâny, Ôperenciâs tenger, kurta farkû stb.
Az îgy felnôvô magyaroknak késôbb sem lesz hétkôznapi —
pongyolâban, papucsban csoszogô, kényelmeskedô — a
nyelvezete, hanem belsô igényûkké vâlik, hogy gondolata-

ikat — melyek ugyancsak magyar gondolatok lesznek —
vâlasztékosan, szinesen fejezzék ki, még akkor is, ha befogadô
hazâjuk nyelvén tolmâcsoljâk azt.
A magyar népkôltészet — mese, vers, népdal — ismerete
nélkûl Petôfl, Arany, Ady stb. kôltészete is csak egy-egy kôltô
kôltészete lesz, mert Petôfi Sândor nem ott kezdôdik, hogy
ez és ez az elsô verse, hanem sokkal elôbb, a magyar nép-

dalban, a magyar népkôltészetben, hiszen ô is ezen nôtt fel. E
nélkûl nehezen lesz érthetô még az olyan egyszerû, népdalverse is, mint a "Megy a juhâsz szamâron, fôldig ér a lâba..."
Itt kûlhonban, tâvol a hazâtôl, rendkîvûli szerepe van

a cserkészetnek, a vasârnapi és hétkôznapi magyar iskolâknak. Meg tudjâk adni azt, amit esetleg a szûlô, az anya
talân idô hiânyâban elmulasztott sajât mûvelése terén,
pôtolhatja a szegényesebb magyar mûveltséget, irodalniat, tôrténelmet tamthat. Tehât tanulâsra rendkîvûli szûkség van ezeken a fôrumokon. De tévedés azt hinni, hogy ezek
a gyermek szûletésétôl elmulasztott magyar nevelését — a nép-

mese, a magyar ima és egyebek elmulasztâsât — pôtoljâk.

Ezt nem is szabad elvârni a heti egy alkalomtôl, a csoportos
foglalkozâsoktôl, amiknek egészen mâs szempontbôl van
fontos szerepûk. Az anya-gyermek, apa, testvér — csalâd —
kapcsolat, az âllandôsult, szinte kézzel foghatô magyar szellemben élés alapozhatja csak meg, fejlesztheti csak, vagyis
teheti tartôssâ a magyar érzést.
Es ehhez olyan aprôsâgok is hozzâtartoznak, mint az,

hogy a kenyeret nem vâgjuk fol, amîg nem rajzoltunk râ
keresztet, mert ezt pl. csak a magyarok teszik. Az is hozzâtartozik, hogy a kenyér vâgott felét soha nem fordltjuk az
ajtô felé, csak befelé, a csalâd felé, "nehogy kimenjen, mintha kikûldenénk, ajtôt mutatnânk neki" — mondta a nagyanyâm. Mert a kenyér tisztelete, a "mindennapié", mely
Isten adomânya, a magyar mûlthoz — tehât magyarsâgunkhoz —, a szegénységhez, a nehéz munkâhoz és annak jutalmâhoz kapcsolôdik és nem amerikai gazdagsâgunkhoz!
De ugyanigy a napi "aprôsâgokhoz" tartozik egy szombati kelt tészta — lekvâros bukta, vagy tûrôs "papsika" — sû-

tés is. Mert az itteni gazdagsâgban persze, hogy meg tudjuk
venni a csalâd sûteményadagjât az ebédhez, de az nem lesz
magyar élmény. Nem lesz egy folyamat — a munkâtôl, a

dagasztâstôl a tészta kelésének figyeléséig, a nyûjtâsig — a
sûtôben illatozô tészta; a tùrelmetlen vârakozâs, amivel ott

sûndôrôg kôriilottem kicsi és nagy, hogy mikor kôstolhatja
mâr, mint mi anyânk és nagyanyânk kôrûl otthon — az ôrô-

mig, az élvezetig, ami ûnneppé, magyarrâ teszi a legsivârabb
amerikai hétkôznapot is.

Hozzâtartozik a magyares vendéglâtâs, mert az egész mâs.

Hozzâtartozik a magyar templomba jdrds, ha nagyon sokkal messzebb van is, de ott nemcsak a magyarul mondott
mise és imâk, a régi szép népénekeink a fontosak, hanem az

idôsebbek târsasâga is, hogy a gyerek megtanulhassa a velùk
szemben illendô viselkedést, a kôtelezô, tiszteletadô magâzâst, mert az angol nyelvû tegezés kôzben is sokkal tisztelettudôbban fog viselkedni az idôsebbekkel szemben.

És még nagyon sok mâs aprôsâg tartozik a magyar szellemhez, hiszen az ôrôkség megôrzése a legfontosabb. Rajeczky
Benjamin, Kodâly utân talân legnagyobb népzenekutatônk
a népdalra, népmûvészetre vonatkoztatva mondta, de én, fôleg
itt idegenben mindig a teljes magyar szellemi ôrôkségre vo-

natkoztatom a kôvetkezôket: "A magyar népdal azért olyan
gazdag, mert a régi széphez minden korban hozzâtette az

ûj szépet. Ott nem keletkezik gazdagsâg, aboi elherdâljâk,
ami volt, és féltik azt, ami van".

Ne herdâijuk hât el, hanem tegyûk hozzâ a magunk ma
gyar lelkét, s akkor még magyarabb lesz, és ûgy adjuk tovâbb. Ez a mi feladatunk és ez nem kevés!

Peller Miklôsné Falk Ildikô (Westlake, OH) nem mint
nevelô, nem mint cserkészvezetô, hanem kizârôlag mint
édesanya kivân felszôlalni. Ebben a minôségben a szeretet
hatalmât hangsûlyozza. Mâr a szulôket is a szeretet hozza
ôssze, amelynek gyiimôlcsei a gyermekek, akiket viszont a
szeretet kôteléke fûz a szûlôkhôz. Ez a kôtelék azonban —

emberi voltânak egyenes kôvetkezményeként — arra a fajtâra, nemzetre, annak nyelvére és hagyomânyaira is kiterjed, amelybôl a szûlôk szârmaznak. Ez kelti fel az Ameri-

kâban sziiletett gyermek meleg érdeklôdését minden irânt,
ami magyar vagy magyar vonatkozâsû. A sziilônek, fôként
az édesanyânak ezt az érdeklôdést kell fokoznia, magyarsâgszeretetté fejlesztenie, bûszke magyar ôntudattâ tennie.

w

Peller Miklôsné Falk Ildikô felszôlaldsa.
{Haraszthy)

Dr. Ballô Istvdn az Erdélyi Bizottsàg
ûlésên elnokôL {Dr. Somogyinê)

Ez az a cél, amelynek elérése érdekében — gyakorlati példâkkal is megvilâgîtott — minden eszkôzt meg kell ragadnia.
Jôkay Judit (Chicago, IL) egyéni élményeinek felsorolâsâval igazolja, mit jelent magyamak lenni az idegenben,

aboi mindenki mâs nyelven beszél, mas hagyomânyt ôriz.
Elragadtatâssal nyilatkozik a cserkészet magyarsâgmegtartô
erejérôl s arrôl a csodâlatos hatâsrôl, amelyet az idegen kôrnyezetben felnôtt s élô magyar akkor érez, amikor otthon
vagy Erdélyben élô, szenvedô rokonainak, magyar véreinek
nemcsak nyelvét, hanem érzelmeit is megérti. Hâlâs szere-

tettel beszél szûleirôl, akik otthon mindig csak magyarul

szôltak hozzâ, ôntudatos magyarrâ nevelték.
Nagyjûlia (Grand Rapids, MI):
LELKÉBEN ÉL A NEMZET

Kônnyû és kônnyebb megtartani a magyarsâgot ott,
aboi tômegesen élnek magyarok s olyan lebetôségek vannak,
mint példâul Clevelandben. Sajnos, azoknak, akiket a sors
az Amerikai Egyesûlt Âllamok kôzepére vetett, nincs ilyen
lebetôségûk, mert mindenki idegen szâmukra. Kilenc éves

voltam, amikor két hûgommal és két ôcsémmel egyiitt jelenlegi lakôhelyûnkre kerultem. Harmadik ôcsém mâr itt
szûletett. Mind a hatan beszélûnk magyarul.

Mindig fâj, amikor azt hallom, hogy "nyelvében él a
nemzet", mert ez nem fedi a valôsâgot. Ime, néhâny példa:
Két leânyom van. Egyik sem beszél magyarul. Sajnos,
életkôrulményeim olyanok voltak, hogy nem nyilt alkalmam

a veliik valô foglalkozâsra (ezt igen szégyellem is), de mindkét
lednyom magyar. A nagyobbik, bar nem beszél magyarul,
majdnem mindent megért, a kisebbiknek van 15-20 magyar

szava, amelyet mindenkor hasznâl. Ha az iskolâban valamit
szôlnak a magyarok ellen vagy azt mondjâk, hogy ô holland,
megveri ôket, mert ô magyar. Egy nyâron két hônapig voltak
otthon. Mindig azt szeretnék, ha szûnidôben hazamehetnének.

Hârom leâny unokatestvérûk — két hûgom leânyai, akinek férje nem magyar — egyidôs és egy idôben jârtak a 12.
osztâlyba, de nem egy tanterembe, hanem kûlôn-kûlôn ket-

tôbe. Azt a feladatot kaptâk, hogy îrjanak arrôl, akit hôsnek tartanak. Anélkûl, hogy az egyik tudott volna arrôl, hogy

a mâsik kettô mit îr, mind a hârom magyar nagyapjât tartotta hôsnek és nem idegen apjât.

Van Grand Rapids-ben egy magyar nevû ember, aki nem
tud magyarul. Mâsodnemzedékes, egyetemet végzett ember.
Nos, de felesége nem magyar szârmazâsû. Par évvel ezelôtt,

amikor ide keriilt, megtudta, hogy van magyar kôr. Azonnal
felkeresett és jôtt a kôrbe, kérte felvételét. Azt mondta, ô
magyar és meg akar tanulni magyarul. A kôrben legalâbb
hallja a neki tetszô szép magyar beszédet. Megvesz minden angol nyelven irt kônyvet, amely a magyarsâggal van kapcsolatban. Vett magyar nyelvkônyvet is. Nemcsak ô, de felesége
is tanul magyarul. 1987-ben feleségével, ôtéves lânyâval és
kétéves fîâval egyiitt Magyarorszâgra lâtogatott. Nagyon
fâjt neki, hogy nem tud magyarul. 1988-ban Erdélybe, Lu-

gosra mentek, ahol a temetôben lefényképezte nagyszûleinek és rokonsâgânak sirjait, amelyeken a neveket mind ma
gyarul irtâk. Most egy menekûlt erdélyi reformâtus lelkész
tanltja az egész csalâdot magyarra és amint hallottam, igen
szépen haladnak. 1989-ben ismét Magyarorszâgra mennek,
mert az ôsôk hazâjât jobban meg akarjâk ismerni. Ezt az

embert azért, mert nem tud magyarul, nem lehet veszteségként leîrni.

Van egy asszony, akinek a férje ir. O azonban itt szûletett magyar, de nem tud magyarul. Amikor évekkel ezelôtt
megtudta, hogy van magyar nyelvtanfolyam — ahol szûleim tanîtottak —, beiratkozott arra. Eljârt a magyar kôrbe.

Mâr sokat megért és irni is prôbâl magyarul. Ô sem veszett
el.

Egy clevelandi szûletésû, 55 év kôrûli magyarnak csak
a neve magyar, magyarul mâr nem beszél. Van 3 leânya
és 3 unokâja. Ezek sem tudnak magyarul, de tudjâk, hogy

apjuk utân ôk is magyarok. Igen ôrûlnek, ha van alkalmuk
eljônni a magyar kôrbe. Apjuk igen lelkes magyar, aki nagy
figyelemmel kiséri az angol ûjsâgok magyar vonatkozâsû
hîreit. A magyar kôrnek is tagja. Ôt sem lehet a magyarsâg
veszteségeként leîrni.

A magyarul nem beszélô magyarokat tehât nem szabad

leîrni, hanem tôbbet kell veluk foglalkozni. Meg kell velûk
kedveltetni a magyarsâgot, meg kell ôket gyôzni, hogy ma
gyarok és erre bûszkék lehetnek. Meg kell velûk ismertetni
a magyar tôrténelmet és irodalmat. Ha van râ môd és lehe-

tôség, meg kell ôket magyarul tanîtani, mert akkor nemcsak
vérûkben és nevûkben lesznek magyarok, hanem szîwel és
lélekkel is.

Mindebbôl pedig azt a tanulsâgot kell levonnunk, hogy
nem nyelvében, hanem lelkében él a nemzet.

Vitéz Haraszthy Miklôsné Kapossy Katï (Solon, OH):
ROVAT A RÂDIÔBAN

Az emigrâciôban élô magyar fiatalsâg nevelése terén kétféle elgondolâs, két elmélet alakult ki.
1. A gyermek jô magyarnak az emigrâciôban csak ma
gyar nyelvtudâssal, a magyar nyelv és kultûra szoros egybe-

kapcsolâsâval maradhat meg.
2. Ha nincs olyan adottsâg, hogy a gyermek megtanul-

jon magyarul, akkor adjuk kezébe tôrténelmûnket, meséinket angolul, prôbâljuk megtartani legalâbb magyar ôntudatât, a magyarsâghoz valô tartozâs érzését.

Életemben mind a két esetre van példa.

1957-ben jôttûnk Amerikâba két 10 és 8 éves kislânnyal.
Angol tudâsunk minimâlis volt. Mikôzben szorgalmasan ta-

nultunk mindnyâjan angolul, egymâssal és a gyerekekkel
mindig magyarui beszéltiink. Igy természetesen mind a kettô
ma is ir és olvas, beszél magyarui. Mindketten rengeteget
dolgoztunk, iparkodtunk behozni az elmulasztott 20 évet.
A gyerekeknek igyekeztùnk megadni mindent, amit amerikai iskolatârsaik kaptak, hogy ne érezzék kûlônleges hely-

zetùket. Idôsebbik leânyom 'computer system analyst' lett,
ukrân-német pilôtâhoz ment férjhez, rengeteget dolgozik,
Kentuckyban lakik. 15 éves leânyunokâm nem beszél magya
rui, de bûszke magyar szârmazâsâra, értékeli az én tevékenységemet. Ott, aboi ôk laknak, nem élnek magyarok, nincs
magyar iskola, râdiô, ûjsâg. Természetesen ez igen fâjô pont
részemre. Unokâm kivâlô tanulô, remekûl zongorâzik, siel,
az iskola legjobb atlétâja, de nem tud magyarui. Messze

vannak, nem tudtunk elég idôt vele tôlteni, hogy megtanulja nyelvûnket. Kinek a hibâja?... Irjuk le s mondjuk azt,
hogy ô mâr nem magyar?

Fiatalabb lânyom clevelandi magyar férfihez ment feleségiil, 15 percre lakik tôlûnk. Hites kônyvvizsgâlô, sajât magânak dolgozik. 8 éves unokâm, Krisztina magyarui tanult
meg elôszôr beszélni és 5 éves korâig természetesnek vette,
hogy nem értette, mit mondanak kôrûlôtte az emberek. Ma
mâr mind a 2 nyelvet tôkéletesen bîrja, îr és olvas magyarui.

Magyar iskolâba jâr, cserkész, izig-vérig magyar. Kitûnô
hallâsa van, kb. 50 magyar dalt énekel, remekûl tâncol és
legkedvesebb mozija a "Csinom Palkô". Amerikai iskolatârsainak és tanîtôinak elôadâst tart a 'mi" magyar szokâsainkrôl, Mikulâsrôl, karâcsonyrôl és mindent azzal magyarâz,
hogy "nâlunk" magyaroknâl ez igy és îgy van. Természetes,
hogy repes a szivem az ôrômtôl, amikor hallom.
Munkâmon kivûl 26 éve magyar râdiô mûsorunk volt.
1979-ig férjemmel egyutt csinâltuk, mert éreztûk, hogy valami kûlônlegeset tudunk adni az emigrâciôs magyarsâgnak. Hajtott bennûnket a segîteni akarâs és a rejtett honvâgy. Amig a râdiôban hazânkrôl beszéltûnk, dalainkat
jâtszottuk, nem fâjt a hontalansâg, az idegenben élés. 1979
ôta, miutân férjem hirtelen elhunyt, egyedûl folytattam a

munkât egészen 1988 jûliusâig, amikor a clevelandi 'Public

Radio' minden indokolâs nélkul megszûntette mind a 11
nemzetiségi ôrât. Az ûgy folyik, az âllomâs vezetôsége ellen
eljârâs van folyamatban a clevelandi nagy nemzetiségi csoportok szûkségének és igényeinek semmibe vevése, szôlâsszabadsâgunk megsértése stb. miatt. Ugyûnket a clevelandi
"Round Table" szervezete vette kezébe. Bizunk benne, hogy

a jô Isten segîtségével munkâjuk eredményes lesz és az ûgy
megoldôdik. Bâmulatos a kôzônség tâmogatâsa. Minden
politikus, minden kôzéleti vezetô mellettûnk van és segit,

amit tud. Remélem, hogy az egész ûgyet sikerûl visszafordîtani és folytathatjuk a munkât, amelyre oly nagy szùksége
van a magyar emigrâciô ôregjeinek, de fiataljainak is.
Ha egyszerû csavart veszûnk, oldalas hasznâlati utasitâs

jôn vele. Az egyetlen, amihez nincs hasznâlati utasitâs: legdrâgâbb kincsûnk, a gyermek. Minden szûlô a maga tudâsa,
értelmessége, otthonrôl hozott jô vagy rossz tapasztalata
alapjân prôbâlja a lehetô legjobban felnevelni gyermekeit.
Legtôbbszôr nincs kihez forduljon problémâjâval, nincs kivel âtbeszélje kétségeit.

îgérem, hogyha magyar râdiô ôrâmat visszakapom, a
fiatal magyar édesanyâk részére rovatot inditok, ahol kicserélhetik nézeteiket, segithetik egymâst, tapasztalataikat
megoszthatjâk mâs élményekkel kûzdô fiatal magyar édesanyâkkal.

Peklô Maria (Seven Hills, OH):
Peklô Maria (Seven Hills, OH), mint volt nevelô, azt
igazolja, hogy az ifjûsâgba belenevelt hit lângja elôbb-utôbb
fellobban. Ennek tôbb igazolâsât lâtta fôként az 1956-os
szabadsâgharc idején, amikor nem egy tanitvânya hôsként
hait meg azokért az eszmékért, amelyekért ôseink éltek.
Dr. Somogyi Ferencné:
MAGYAR PÊLDAKÉPEK
Ha mindazokhoz a kérdésekhez, amelyeket asszonytârsaim

— fôleg egyéni tapasztalataik alapjân — érintettek, meg-

jegyzéseket fûznék vagy a magam észrevételeivel hozzâszôlnék, azt hiszem, csak a szôt szaporitanâm. Egyetlen tényre
azonban kûlôn is szeretném felhtvni a fîgyelmet.

Ha semmi mâst nem teszûnk,

hivatkozzunk âllandôan

azokra a nagy magyar nôkre, akik évezredes tôrténetûnk
folyamân nemcsak nekûnk, hanem azoknak is ôrôk példât
mutattak, akik mâr teljes egészében idegen kôrnyezetben
nôttek fel, jârtak iskolâba. Ezek a magyar nôk — akâr ôsanyânk, Emese, akâr Boldog Gizella, Szent Erzsébet, Szent
Margit — mind a skôciai, Szent Istvân elsô magyar kirâly
uiiokâja, mind IV. Béla kirâly leânya, aki a Nyulak szigetén
tôltôtte idejét —, Szilàgyi Erzsébet, Lordntffy Zsuzsanna,
Kanizsai Dorottya vagy Zrinyi Ilona — olyan ônfelâldozô
életet éltek, hogy annak egyszerû elmondâsa is egész életre
szôlô indîtâst adhat leânyainknak.

A fiûk példaképeirôl nem is beszélek.
Ha semmi mâst nem teszûnk, csak azokat a példâkat
idézzûk, amelyeket az emiîtettek adtak nekûnk, mâris eleget
teszûnk a magyar szellem és a magyar ôrôkség velûnk szemben tâmasztott kôvetelményeinek.

Az elôadâsokat élénk vita kôvette. Ebben az elôadôkon

és a felszôlalôkon Idvûl Vôrôsvâry Istvdnné Virdg Anna
(Toronto, Ont. Kanada) és tôbb mâs jelenlevô is részt vett.

V.

BESZÀMOLÔ
Dr. Nddas Jdnos a két Kongresszus végén tûzetesen beszâmolt az elôkészîtô târgyalâsokrôl, kûlônôsen Ceausescu
Nicolae romdn diktdtornak az erdélyi ôsmagyar lakossdg

megsemmisitésére irdnyulô faluleromboldsi tervérôl, amely
a Szabadvilâgi Magyarok V. Vilâgkongresszusânak ôsszehîvâsât sziikségessé tette.

Bemutatta azok névsorât is, akik a két Kongresszuson
személyesen megjelenni nem tudtak, ezért ûdvôzletûket îrâs-

ban vagy tâviratilag kûldték meg. Kiilôn megemlitette, hogy
Vomomch V. George, Cleveland vâros polgârmestere, kûlôn kiâltvânyban ("Proclamation"-ben) hîvta fel a vâros

polgârainak figyelmét a Magyar Târsasâg értékes tevékenységére, ugyanakkor 1988. november 26-ât az V. Vilâgkongresszus napjât "magyar na^"-pâ nyilvâmtotta.

Kiâltvânyât a XXVIII. Magyar Talâlkozô dîszvacsorâjân
a polgârmester képviseletében megjelent PiLst August felolvasta és a polgârmester személyes iidvôzletét is tolmâcsolta.
Kônnyû Ldszlô (St. Louis, MO):
A KASSAI DÔMBAN
Hogy visszatért, megnéztem a vârost,
Itt avatta a kirâly Kônnyii Jânost,
A tôrôkverôt 1627-ben, —

Az angyalok ôrûltek az égben.
Ezt a dômot csodâlta Jânos,

Neje: Margit, két fia: Gergely, Âkos.
Felettûk mosolygott a Boldog Szûz,
Orcâja égett, mint bibor tûz,
Csipke oszlopa, hitûk virâga
Szent Erzsébetnek szârnyas oitâra.

Lelkemen âtfutott az ûzenet,
Lâtogassam meg a fejedelmet.
Lâbaim elvittek a kriptâba,

Râtettem fejem mârvâny sîrjâra.
Csodâk csodâja, hallottam szavât,
Ahogy szâzadokon szûrôdôtt ât:
"Fiam, te kûlhonban leszel deâk,
Tanîtni fogod magyarok fiât,

Tanîtsd nékik, hogy rabsâgunk kâros,
Ez magyar fôld, Kassa magyar vâros!"
Levéltâra megôrizte mûltjât,
Kônnyû Jânos dîszes ârmâlisât.

Alulirottak mélységés fàjdalomtôl megtort szîvvel, de az Ûr

I

akaratâban
a
megnyugvô lélekkel jelentjùk, hogy

Varga Sàndor
szkv. folyamôr szdzados

az Ârpâd Akadémia Igazgatô Tanâcsânak 1975 ôta rendes
tagja, az Ârpâd Szôvetség hivatâs- és hûségrendjének
1971 ôta lovagia, 1972 ôta fôszéktartôj a és a clevelandi
Magyar Târsasâg évtizedeken ât volt fôtitkâra, szâmos

katonai kittintetés, valamint az Ârpâd Szôvetség nagy arany
dîszjelvényének tulajdonosa,
1988. december 14-én,

hosszù szenvedés utân, 80 éves korâban eihunyt.
Példâjât mindenkor kôvetjùk, âldott emlékét pedig
kegyelettel ôrizziik! Nyugodjék békében!
Dr. Nadas Jânos

elnôk

Dr. V. Radânyi Oszkâr

Dr. Somogyi Ferenc

az Ârpâd Szôvetség

az Ârpâd Akadémia

fôszéktartôj a

fôtitkâra

VI.

AZ ÀRPÀD AKADÊMIA
XXIII. ÉVKÔNYVE

Megnyîtâs
A kûlfôldi magyar tudôsok, îrôk és mûvészek Ârpdd
Akadémidjdnak (The Ârpâd Academy of Hungarian Scientists, Writers, and Artists Abroad) XXIII. évi rendes kôzgyûlése 1988. november 27-én, vasdrnap délelôtt II ôra kôrûl
kezdôdôtt. A rendkîvûl népes kôzgyûlést Nddas Jdnos elnôk
a magyar hiszekegy elmondâsâval nyitotta meg. Szîvélyesen

kôszôntotte a megjelenteket, majd megâllapîtotta, hogy a
kôzgyûlés hatârozatképes. Sajnâlattal jelentette be, hogy a
Szabadrjildgî Magyarok V. Vildgkongresszusdnak folytatôlagos târgyalâsain kell jelen lennie, ezért az elnôki tisztség
betôltésére Somogyi Ferenc fôtitkârt kérte fel.

Fôtîtkârî jelentés
Megemlêkezések
Somogyi Ferenc fôtitkâr âtvette a kôzgyûlés elnôkségét,

majd hârom tôrténeti esemény évfordulôjâra hîvta fel a figyelmet.

Az elsô esemény Szent Istvdn kirdly haldla, amely 950
éwel ezelôtt, 1038 augusztus I6-ân kôvetkezett be. Az elsô
koronâs magyar uralkodô 41 évig tartô orszâglâsânak vagy
az ennek emlékét felidézô ûnnepi megemlékezéseknek méltatâsât mellôzte, csupân arra mutatott râ, hogy az az ûjabb
felfogâs, amely szerint Szent Istvân volt a honalapûô, téves.
Nem vitâs, hogy a magyar kirâlysâgot ô alapitotta, a ma-

gyar âllami lét alapjait azonban kétségtelenûl Arpdd fejedelem
rakta le, amikor az Etelkôzben

kôtôtt

vérszerzôdéssel râ-

ruhâzott fôhatalom gyakorlâsâval a magyarsâg, mint nép
szâmâra terûletet is biztositott. Az elfoglalt orszâg ("ûrsâg")
fûggetlenségét 907. jûlius 5-én az ennsburgi csatâban meg
is védte. Szent Istvân kirdly a Kârpât-medencében — Arpâd,
Zsolt, Fajsz, Taksony és Géza utân — a magyarsâg Dunavôlgyi teruletén, mint a lovas nomâd âllam feje, hârom évnél tovâbb uralkodott, nem dllamalapûô volt, csak — a régi
helyes megâllapitâs értelmében — orszdgépûô \ett.
A mâsik tôrténeti esemény a XXXIV. Nemzetkôzi
Eucharisztikus Kongresszvs, amelyet orszdgépûô elsô szent

kirâlyunk halâlânak 900. évfordulôjânak évében, 50 évvel
ezelôtt, 1938. mâjus 25. és 29. kôzt Budapesten rendeztek
meg. XI. Pius pâpât a kongresszuson Pacelli Jenô bîboros,
a Vatikân akkori kûliigyminisztere képviselte, aki késôbb
XII. Pius néven maga is papa lett.
A harmadik tôrténeti esemény a magyar Felvidék egy
részének visszacsatoldsa, ugyancsak 50 éwel ezelôtt, 1938.
november 5. és 10. kôzt, az elsô bécsi dôntés alapjân tôrtént.

Magyarorszâghoz ekkor 11,927 négyzetkilométernyi terûlet
keriilt vissza. Kassa, II. Râkôczi Ferenc nagyfejedelem nyugvôhelye is ûjra magyar felségterûletté vâlt.
Sajnos, az 1947. februâr lO-i pârizsi békeszerzôdés nemcsak ismét elszakitotta Magyarorszâgtôl a

Felvidéknek ezt

a szmmagyar teriiletét, hanem még tovâbbi hârom, ugyan
csak szînmagyar falut is Szlovâkiânak itélt.
Az elnôklô fôtitkâr megâllapitâsa szerint a magyarsâg
mindhârom tôrténeti esemény évfordulôjât vilâgszerte iinnepélyesen megiilte.
Létszdm

Az Ârpâd Akadémia mûlt évi létszâma 357 fô volt. A
legutôbbi kôzgyûlés ôta meghalt 7 tag, maradt tehât 350
tag. Fz a létszâm a legutôbbi kôzgyûlésen felvett 24 ûj taggal 374-re nôvekedett.

Ûlések és megbeszélések

Az Igazgatô Tanâcs — az Ârpâd Akadémia fenntartô

testûletének, a clevelandi Magyar Târsasâgnak vâlasztmânyâval egyùtt — 1988. januâr 31-én tartott iilést. Az elnôkség 22 alkalommal az elnôk, 1 alkalommal a fôtitkâr lakâsân
folytatott — minden alkalommal néhâny ôrân keresztûl —
hivatalos megbeszéléseket. Az elnôk és a fôtitkâr — ugyancsak hivatalos ûgyben — legalâbb 30 esetben telefonon is
tanâcskozott.

Elhunyt

Az Ârpâd Akadémia tagjai kôzûl elhunyt:
1. dr. Fésûs Andor vilâghirû szemész szakorvos, aki 1975
ôta meghîvott rendes tagunkként mûkôdôtt {97 éves kordban),
2. Môr Jôzsef, a kivâlô festômûvész, aki 1970 ôta mûvészeti fôosztâlyunk rendes tagja volt (80 éves korâban),
3. dr. Szent-Ivdnyi Jôzsef, Pâpua-Ûjguinea âllat- és nôvényvilâgânak elismert szaktudôsa, aki 1985 ôta tudomânyos

fôosztâlyunk meghîvott rendes tagja volt (88 éves korâban,
Ausztrâliâban),
4. Szinay Andrds mérnôk, az orszâgos hîrû ûrlovas vezetô
és szakîrô, aki 1984 ôta tudomânyos fôosztâlyunk meghîvott,
rendes tagja volt (76 éves korâban),
5. dr. Szluha Istvdn szakîrô, aki 1982 ôta irodalmi fô
osztâlyunk meghîvott, levelezô tagja volt (85 éves korâban),
6. dr. Vareska Gyôrgy orvos, aki tudomânyos fôosztâ-

lyunknak 1974 ôta meghîvott rendes tagja volt (69 éves ko
râban),

7. dr. Varsdnyi Gyula egyetemi kutatô, aki 1976 ôta
tudomânyos fôosztâlyunk meghîvott rendes tagja volt (76
éves korâban, Ausztrâliâban).
Kérem a Tekintetes Kôzgyûlés résztvevôit, szîveskedjenek
az elhunytak nagyrabecsûlése és kegyeletûnk jeleként felâllni
és némân fohâszt kûldeni értûk az Egek Urâhoz. (Percnyi szûnet utân:) Az ôrôk vilâgossâg fényeskedjék nekik!
Nyugodjanak csendes békében!

Ûj osztdly létesûése
Az elnôklô fôtitkâr bejelentette, hogy Balogh Sdndor
rendes tag "Târsadalomtudomânyi Osztâly" elnevezéssel

a tudomânyos fôosztâly keretében ônâllô osztâly szervezését
kivânja megindîtani. Javasolta, hogy nevezett kérésének a
kôzgyûlés adjon helyet és mondja ki a "Târsadalomtudomânyi Osztâly" — Balogh Sdndor ideiglenes elnôkletével tôrténô — létesîtését, ezzel egyidejûleg a jelenieg Mihdlyi Gilbert
rendes tag elnôkletével mûkôdô "Jog- és Târsadalomtudomânyi Osztâly"-nak "Jog- és Allamtudomânyi Osztâly" néven
tôrténô megerôsîtését.

A kôzgyûlés a javaslatot egyhangû hatârozattal elfogadta.
Uj tagok meghivdsa

Az Ârpâd Akadémia rendes tagjâul valô felvételre, illetôleg megvâlasztâsra javasolom;
1. dr. Arkosi Benkô Jenô egyetemi tanârt és kônyvtârost
(East Lansing, MI) a tudomânyos,

2. Berzy Jôzsef fôszerkesztôt (Toronto, Ont., Kanada)
az irodalmi,

3. Doma-Mikô Istvdn

festômûvészt

(Tokyo, Japân) a

mûvészeti,

4. Haynalné Kesserû Zsuzsanna szakîrôt, levelezô tagunkat (Buenos Aires, Argentina) az irodalmi,

5. Koppdny Endre nemzetkôzi jogtanâcsost (Bern, Svâjc)
a tudomânyos,

6. Kovdcsy Jôzsef

az Ârpâd-érem nyertesét (Seven

Hills, OH) az irodalmi,

7. dr. Mester Flore pszichoXàgULSt {Toronto, Ont., Kanada)
a tudomânyos,

8. Orley-Borz Richdrd szobrâszmûvészt (Cleveland, OH)
a mûvészeti,

9. dr.

Wdgner Ferenc volt kongresszusi kônyvtârost, a
szlovâk-kérdés kôzismert, kivâlô szakértôjét

(Kensington, MD) a tudomânyos fôosztâly kere
tében.

Fgyéni mûkôdés

A tudomdnyosfokozatok és tdrsadalmi rangok feltuntetését
mellôzzûk.

Abelovszky Fliz (Worthington, OH) verseket, novellâkat irt és képeket festett. Mint titkâr, tevékenyen részt vett

a marylandi âllami operahâz megnyitô elôadâsânak szervezô munkâjâban, mint levelezô titkâr pedig a Magyar Mû-

vészek Vilâgszôvetségének ûj életre keltésében. Eredményesen kûzdôtt a bôs-nagymarosi erômû felépîtése ellen és Erdély
jogaiért. Mindent elkôvet a magyarsâg jô hîrének biztosîtâsa érdekében.

Baranchi Tamdska Endre (Sarasota, EL) tôbb cikket
îrt a szerkesztésében megjelenô sarasotai Magyar Keresztény Egyhâz értesîtôjében s a Floridai Bajtârsi Hiradô hasâbjain. 11 csalâdi cîmert festett, 5 dombormûvet készîtett.

Tevékeny részt vett a sarasotai Magyar Keresztyén Egyhâz
niegalapîtâsâban, Erdély megsegîtésében. A Kossuth Klub
igazgatôsâgi tagja. A Johannita Rend ûrmestere és a Vitézi
Rend fôkapitânya 75. szûletésnapja alkalmâbôl levélben
kôszôntôtte.

Bândtfi Jânos (Santa Clara, CA) folytatta korâbbi ér-

tékes mûvészi munkâssâgât.
Benkô Jenô (Lansing, Ml) tôbb magyar târgyû elôadâst
tartott angol nyelven. Fôleg Szent Istvân orszâgépitô tevé-

kenységével és a jelenkori magyarorszâgi eseményekkel foglalkozott; az UNO helyi szervezetének munkâjâban is részt vett.
Bihar Berta (Los Polvorines, Argentîna) Szent Istvân-

rôl 40x70 cm-es rajzot és plakâtot készîtett. A Kolumbus
elôtti argentînai kor (Kr. e. 300 és Kr. u. 600) idejébôl szârmazô dîszîtések felhasznâlâsâval 4 db lOxlO-es minimetsze-

tet, a La Aguada (650-850) kor idejébôl szârmazô dîszitésekkel pedig 2 db 21x30 nagysâgû metszetet alkotott.
Bogndr Kdlmdn (Sarasota, FL) magyar lapokba és folyôiratokba tôbb cikket irt. Fûzér Jûliân Szentnek kidltjuk
cimû gyûjteményes mûvében tanulmânya jelent meg. 80.

szûletésnapjârôl szâmos magyar lap megemlékezett. A szabad vilâg magyarsâgânak âllâsfoglalâsârôl az otthoni rendszerrel szemben kûlôn hozzâszôlâst kûldôtt be. A

Recski

Szôvetség tb. tagjâvâ, a Magyar Repûlô Mûzeum pedig
ôrôkôs tagjâvâ vâlasztotta.

Borbds Kdroly (Toronto, Ont., Kanada) a Hadak Ûtjdn
cimû folyôiratot szerkeszti, az MHBK torontôi csoportjânak
vezetôje s a Fegyveres Erôk Mûzeumànak kurâtora. A Vitézi

Rend érdemkereszttel tûntette ki és Nemzetvédelmi Tago-

zatânak tagjai sorâba hîvta meg.

Buza Gyôrgyné Ormai Ildikô (Bay Village, OH) ûj szerzeményei; Hdrfa-szôlô, a Mazurka, Magyar fantdzia és Négykezes zongorâra, tovâbbâ a Csak addig éljeh cimû dal zongorakisérettel Négyesy Irén versére. Jûnius 10-én "A Magyar
Operahâz tôrténete" clmmel a clevelandi âllami egyetem

nemzetiségi elôadâssorozatâban vetîtettképes, zenés elôadâst
tartott, szeptember 5-én és 6-ân a Renaissance Fair keretében tôbb nyelven kôzépkori dalokat énekelt, december 10-én
pedig Avon Lake-en ônâllôan nemzetkôzi karâcsonyi énekhangversenyt rendezett.
Chdszdr Ede (Indiana, PA) hârom tudomânyos mû szer-

zôje, târsszerzôje, illetve szerkesztôje volt. Amerikai folyôiratokban 2 nagyobb tanulmânya jelent meg. "The Hungarian Minority in Czechoslovakia: A Status Report" cîm-

mel a "Triumph in Adversity" cimû gyûjteményes munkâban
kûlôn tanulmânyt îrt. Kôzéleti tevékenységét a Magyar
Cserkész Szôvetségben és a Csehszlovâkiai Magyarok Nem-

zeti Bizottmânya (CsMNB) keretében folytatta. Egyetemé-

vel meghîvatta Pozsonybôl Duray Miklôst. Egyetemi diâkés tanâr-csereterv tanâcsadôja lett.

Dabas Rezsô (Deux-Montagnes, Qjaé., Kanada) cikkei
amerikai és magyar hetilapok hasâbjain jelentek meg. Mint
a Lajtabdnsdg Magyar Nemzeti Kôzôsség ûgyvezetôje, âllandô kapcsolatot létesitett a burgenlandi magyar nemzetiség vezetôivel, fôként Csoknyai Péter kormânyfôtanâcsossal.
Felsôpulyân és az innsbrucki egyetemen is megbeszéléseket
folytatott.

D'Andrey Gabriella (Silver Spring, MD) énekmûvészi
sikerein kîvûl a Maryland State Opéra Company alapîtô elnôke és végrehajtô mûvészeti igazgatôja lett.
Demecs Dezsô (Pine Bluff, AR) tôbb tanulmânyât és
cikkét kôzôlte. Mint az arkansasi

Vegetable Growers and
Marketing Coopérative Association alapîtô tagja, 1988 folyamân 15 dijat nyert. A veszélyes hulladékok târgyâban a
Szabadvilâgi Magyarok V. Vilâgkongresszusâhoz kûlôn beadvânyt intézett.

Doma-Mikô Istvân (Tokyo, Japân) "Hîres emberek" cîmû
sorozatâban japân mûvészek arcképeit festi, tovâbbâ Tonga

(Azsia) kirâlyânak portréjârôl készit
kôzûl az egyik a trônterembe kerùl).
rendezett. Az erdélyi falulerombolâs
lem folyamân Japânban széles kôrû
séget fejtett ki.

3 ûj vâkozatot (ezek
Tôbb sikeres kiâilîtâst
ellen folytatott kûzdefelvilâgosîtô tevékeny-

IV, Taufa'ahau Tupou, Tonga (Àzsia) kirdlya. Tôlejobbra Doma-MikôIstvân
festômûvész, balra Harumi Tsutsuijapân brâcsamûvész, Doma-Mikôfelesége.

(Bekùldte: Doma-Mikô Istvân)

Dominits Lâszlô (Talladega, AL) elôadâsokat tartott
Eurôpârôl és Erdélyrôl. Nyugdîjazâsâbôl visszahîvtâk. A Daily
Home cîmû helyi lap kûlôn tudôsitâsban foglalkozott vele.
Domonkos Mikô Mdria (Toronto, Ont., Kanada) "Anna"
cîmû regényének mâsodik kôtetén dolgozott.

Erdey Sdndor (Mûnchen,

Nyugat-Németorszâg) arany

Arpâd-éremmel kitûntetett mûve, A recski tdbor rabjai,
harmadik kiadâsban jelent meg. Feleségével egyûtt Mindszenty Jôzsef bîborosrôl 6 ôrâs dokumentâciôs videoszalagot

készîtett, amelyen 3 évig dolgozott.
Fdy Istvdn (Welland, Ont., Kanada) 88 kivâlô irodalmi
és târsadalomtudomânyi cikket Irt. Kôzûlûk 46 a "Kanadai

Magyarsdg", 18 a sydneyi-melbournei "Magyar Élet", a tôbbi

24 hârom vilâgrész hârom kûlônbôzô

lapjânak hasâbjain

jelent meg. Az Egyesûlt Âllamok és Kanada terûletén tôbb
irâsât olvastâk fel.

Fejér Imre (Toronto, Ont.,
a Nemzetkôzi Pszichogeriatriai
sâgânak mûkôdését, amelyet a
mânya hivatalosan is elismert.

Kanada) tovâbbra is vezette
Târsasâg egyhâzûgyi bizottkanadai Ontario âllam korA bizottsâg tagjaival egyiitt

szâmos elôadâst is tartott.

Fényes Mâria (Los Angeles, CA), mint a "Californiai
Magyarsâg" laptulajdonos fôszerkesztôje, tôbb cikket, beszâmolôt, novellât îrt, vilâgkôrûli ûtjairôl szînes tudositâsokat

kôzôlt. Hangulatos sajtônapokat rendezett, amelyeken tôbb
ezer magyar vett részt.

Gyimesi Gyula (Scarborough, Ont., Kanada) elbeszélé-

sei a torontôi "Magyar Élet" és az ausztrâliai "Nemzeti Ujsâg" hasâbjain jelentek meg. Ujabban a torontôi "Krônika"
szerkesztôbizottsâgânak is tagja. A Kanadai Magyar Irôk
Szôvetségénék elnôke, a Szabad Magyar Ûjsdgirôk Szôvetségének pedig elôbb titkâra volt, késôbb kanadai alelnôke lettHaralyi Fejér Pâl (Bloomfîeld Hills, MI) Dynamic Geometry cimû ûj kônyvét rendezte sajtô alâ, ehhez îrt rendkîviil érdekes és tanulsâgos elôszôt.

Juba Ferenc (Wien, Ausztria) a XXX. nemzetkôzi orvostôrténeti konferenciân és a Magyar Heraldikai és Genealogiai
Târsasâg ûlésén tartott Tengerhajôzâsunk és a tôrténelem

cimmel elôadâst, amelyben megâllapîtotta, hogy az Adriaitengeren valamikor a magyar tengeri hajôhad volt a leghatalmasabb tengeri erô.
Keviczky Kdlmdn Qackson Heights, NY) Gsillaghdborxival a csillagbéke ellen cîmmel Rio de Janeirôban 4 vilâgrész

(Afrika, Amerika, Âzsia és Eurôpa) kikûldôttjei elôtt az Elsô
Nemzetkôzi UFO-Kongresszuson és tôbb mâs helyen elôadâst
tartott. Az Encyclopedia Hungarica târsszerkesztôje lett.

Kocsis Szûcs Ferenc (New Castle, PA) 4 olasz kutatôval
egyiitt részt vett az Amazon ôserdeibe vezetett expedîciô-

ban. A guineai pajzs tôbb mint 1500 milliô éves kôzeteibôl,
valamint folyô- és esôvizekbôl geokémiai vizsgâlatok céljâbôl
mintâkat gyûjtôtt.

Kolozsy Sdndor (Sydney, Ausztrâlia) ûj szobrât az ausztrâliai Sydneyben, a Circular Quay kôzelében létesîtett Gateway Parkban november 19-én leplezték le. A kivâlô szobrâszmûvész, mint a helyi Erdélyi Vilâgszôvetség elnôke, az erdélyi
falurombolâs ellen tûntetéseket rendezett és kiilônbôzô fôrumokhoz tiltakozô beadvânyokat intézett.

Kostya Sdndor (Toronto, Ont., Kanada) tôbb tôrténelmi tanulmânyt irt a kanadai Torontôban megjelenô "Krônika"
cîmû folyôiratban és a "Hadak Ûtjân" cimû bajtârsi hîradôban. A torontôi Magyar Hâz aleinôkévé vâlasztottâk. A Vitézi Rend érdemkereszttel tûntette ki.

Kovdcsy Jôzsef (Seven Hills, OH) Idegen emlôkôn cimmel
ûjabb verseskôtetet adott ki.

Kônnyû Ldszlô (St. Louis, MO) tanulmânyai és kônyvismertetéseï szâmos magyar hetilap hasâbjain jelentek meg.

Tôbb angol cikket és "The Legacy of Alexander Finta" dmmel a "Triumph in Adversity" cimû gyûjteményes munkâba
kulôn tanulmânyt îrt, 75. szûletésnapja alkalmâbôl melegen
ûnnepelték.

Kûr Csaba (Warren,

OH) tôbb kitûnô szobrâszati és

festômûvészeti alkotâsâval aratott megérdemelt sikert.

Lengyel Alfonz (Ambler, PA) Selected Prints in the
Goebel-Collection ctmû kônyvét mâjusban az Easter Collège
Printing Press adta ki. Tôbb tanulmânya jelent meg és
kongresszusi elôadâsa hangzott el. A nyâr folyamân Kîtiâban
a Xian Jiaotong egyetemen adott elô. Szâmos kînai vonatkozâsû kinevezést vagy megbizâst kapott. A Fudan Muséum
Foundation céljaira nagyszabâsû gyûjtést inditott.
Meskô Lajos (Devon, PA) "Bujdosô Bâlint" néven verseket és mûforditâsokat kôzôlt a "Katolikus Magyarok Va-

sâmapjâ"-ban, az "Ûj Hîdfô"-ben s mâs lapokban. "Himnuszok" dmmel 200 zsoltâr mûfordîtâsânak kiadâsât tervezi.

Nagy Akos (Hyde Park, Ausztrâlia) vércsoportkutatâsairôl szôlô tanulmânyainak elsô részét befejezte. Két ôstôrténeti konferenciân vett részt. A bôs-nagymarosi vîzlépcsô
ellen tiltakozô emlékiratot szerkesztett, Erdély védelmében
is cselekvôen részt vett.

Naphegyi Imre (Winnipeg, Manitoba, Kanada) kûlônbôzô lapokba kôzérdekû cikkeket és elbeszéléseket îrt. A
"Bogâncs" dmû kôtetben tôbb novellâja jelent meg.

Nddas Jdnos (Cleveland, OH), mint az Arpâd Akadémia
elnôke, a nemzeti magyar emigrâciô tudomânyos, irodalmi
és mûvészeti életének irânyîtâsârôl gondoskodott. Ôsszehîvta
a XXVIII. Magyar Kongresszust és a Szabadvilâgi Magya
rok V. Vilâgkongresszusât. Az utôbbi kôzponti szervét, a
Szabad Magyar Vilâgtanâcsot megszervezte és vâllalta annak elnôki tisztségét is.

Nyirddi Szabô Imre (Santa Monica, CA) tôbb magyar
lapban, fôleg a "Katolikus Magyarok Vasârnapjâ"-ban kô
zôlt cikkeket, az MHBK-ban mondott mârcius I5-én ûnnepi
beszédet, az MHBK-ban és a cserkészetben tartott alkalmi
elôadâsokat.

Panajothné Ldszlô Mdrta (Shaker Heights, OH) kôlteményeit a "Katolikus Magyarok Vasâmapja" kôzôlte. Kôzûlûk tôbbet nemzeti ûnnepélyeken is elôadott.
Parajdi Incze Lajos (Lewiston, ME) "Egy székely falu

keresi ôstôrténetét", "Rapsôné vâra", "A székely gyermeknyelv" és "Hârom ismeretlen székely népballada" cimmel
magyar tanulmânyokat irt; bét cikke jelent meg angolul

amerikai folyôiratokban, vetîtettképes elôadâst tartott ugyancsak angolul.

Petry Béla (Maitland, EL) "Ârpâd-bâzi magyar szentek"
cîmmel ûjabb bibliofîl rajzsorozatot adott ki nagy mûvészi
készséggel és âtûtô sikerrel.
Rédey Gyôrgy (Englewood, NJ) "Apparatus Comprising
a Turbine and Associated Water Extractor and Metbod of

Translating Energy of Deep Sea Water into Useful Work"
dmmel szabadalmat nyert talâlmânya részére kidolgozta a
megvalôsîtbatôsâgi (feasible) és energia-gazdasâgossâgi szâmîtâsokat. A vezetésével mûkôdô Universe Publisbing Co.

kiadâsâban két magyar vonatkozâsû mû jelent meg. Az egyik
Dessewffy Gyula Tanûvallomds, a mâsik Czikann-Zicby
Môric My Life cimû kônyve.
Rospigliosiné Vadnay Zsuzsa (Locarno, Svâjc) "Atbén
mesélô kôvei" cimû kônyvét a mûncbeni HERF adta ki.

Folytatta birlapîrôi tevékenységét is. Cikkeit nyugati ma
gyar lapok kôzôlték. Riportjai a Szabad Eurôpa Râdiôban

bangzottak el. Nagy sikert aratott a svâjci olasz televîziôn
az erdélyi tragédiâval foglalkozô kerekasztal-konferenciân.
Sadry Eva (Lugano, Svâjc) kûlônbôzô nyugati lapokban
és folyôiratokban kôzel 60 kôlteményét és kônyvismertetését
kôzôlte. Tûzes tarlô cimmel ôtôdik verseskôtete jelent meg.
Nyugat-eurôpai vârosokban elôadâsokat tartott. Brûsszelben
a mai magyarorszâgi vâltozâsokat foglalta ôssze. Ûjbôl megrendezte a SMIKK évi tanulmânyi konferenciâjât, amelyen
"Arcok és eszmék a nyugati magyar irodalomban" cîmmel
bangzottak el értékes elôadâsok.

Somogyi Ferenc (Cleveland, OH) rôvid tanulmânyokat
és kisebb cikkeket, beszâmolôkat îrt. Sajtô alâ rendezte a
XXVII. Magyar Talâlkozô 320 oldalas krônikâjât.

SomogyiF. Lél (Parma Heights, OH) a Hungarian Insights
cîmû folyôiratot szerkesztette, tanulmânyokat és cikkeket îrt
angolul, tôbb mûfordîtâst végzett magyarrôl angolra. "Prince
Ferenc Râkôczi and the Hungarian Historical Mission" cîmmel gyûjteményes munkâban hosszabb angol tanulmânya
jelent meg. Procomp USA, Inc. néven ônâllô vâllalatot inditott, amelynek elnôke lett.

Szabô Magda (Oakland, CA) megzenésitette a hôsôk
miséjének "Gloriâ"-jât, két cikket îrt a "Katolikus Magyarok
Vasâmapjâ"-ba, kûlônbôzô iinnepélyeken pedig magyar
dalokat énekelt vagy zongorâzott.
Szabô Pâl (Rustorf, Ausztria) ôt szaktanulmânyât tette

kôzzé s ôt nemzetkôzi tudomânyos kongresszuson vett részt.
Az ESCPB és az IBRO tagjai sorâba vâlasztotta.

Széll Tamâs (Tenafly, NJ) az American Chemical Society

kiadvânyânak egyik târsszerzôje lett. A kén tartalmû kalkonok
szintézisét célzô kutatâsait befejezte. Szakiapba szânt ôt
kôzleményt bîrâlt felûl.

Tarné Lévay Pàlma (Valencia, Venezuela) ûjabb verseskôtetét rendezte sajtô alâ.
Tuba Istvân (Pittsburgh, PA) ûjbôl ôsszehîvta azt a nem

zetkôzi konferenciât, amely évenként tôbb napon ât foglalkozik a technolôgia legidôszerûbb kérdéseivel.

Valentin Bêla (Hawthorn, Ausztrâlia) mûbirâlatot és
képzômûvészeti szaktanâcsadâst végzett. Az adelaidei ma
gyar talâlkozô kiâllitâsân az 1949-ben, Nagybânyân festett
Vdsdrjelenet cîmû olajfestményével aratott sikert. Egyébként mûalkotâsait, rajzait, festményeit rendezte. Az MHBK
emlékéremmel tûntette ki.

Valentin Ôdôn (Hawthorn, Ausztrâlia) figurâlis rajzokat és
festményeket alkotott. Megfestette vitéz Duska Lâszlô portré-

jât, amelyet az MHBK vezetôségének ajândékozott. Restaurâlâsi munkâlatokat végzett, részt vett az ausztrâliai magyar
talâlkozô kiâllitâsân, fiatal festôket oktatott. Az MHBK
emlékéremmel tiintette ki.

Valentin Ôdôn {Hawthom, Ausztrdlia)festményeintézDuska Làszlôrôl,
az MHBK kôzelmûltban elhunyt vildgelnôkérôl.

Vdrdy Béla (Pittsburgh, PA) tôbb tudomânyos értekezést
adott ki. "Triumph in Adversity" cîmmel Somogyi Ferenc,
az Arpâd Akadémia fôtitkâra tiszteletére 616 oldalas emlék-

kônyvet szerkesztett és adott ki feleségével, Vârdy H. Âgnessel
egyiitt, s abban "Baron Joseph Eôtvôs s Political Essays in
the Cause of Reform during the 1840s" cîmmel kûlôn tanulmânyt irt.

Vdrdy H. Agnes (Pittsburgh, PA) tôbb tudomânyos cikket îrt. Férjével egyiitt szerkesztette a Somogyi Ferenc tiszteletére kiadott gyûjteményes munkât, amelybe "Character
and Rôle of Hungarian Literary and Critical Journals in North
America in the 1970s and 1980s" cimmel kûlôn tanulmânyt
îrt. Jelenleg szépirodalmi mûvét rendezi sajtô alâ.

Wagner Ferenc (Kensington, MD) szaktudomânyi értekezéseket kôzôlt, a "Triumph in Adversity" cimû gyûjtemé
nyes munkâban "Ethnie Minorities in Hungary since World
War H" cimmel kûlôn tanulmânyt irt.

Székfoglalo
és egyéb elôadàsok
Mester Fiore (Toronto, Ont., Kanada):

ÛJSZÔ VETSÉGIPÉLDAKÉPEK
pâzmAny Péter elmèlkedèseiben

Pdzmdny Péter a harmincéves hâborû idején (1616-tôl
1637-ig) volt Magyarorszâg primâsa. A francia Richelieu biboros és Bethlen Gdbor erdélyi fejedelem kortârsa volt, akik
kôzvetett vagy kôzvetlen politikai ellenfelei voltak. Mind a
barman a kirâlyi vagy fejedelmi hatalmat szilârdîtottâk meg.
Richelieu lelkiismeretlenûl tôrtetô és a pârtjât vâltogatô

politikus volt, Pdzmdny azonban szentîrâsi lelkûlettel ért el
nagy eredményeket.

Kortârsa volt Pdzmdny az észak-itâliai Galileinék is, akit
kezdetben a jezsuitâk nagyon tiszteltek. Pdzmdny az uralkodô és kôtelezô szubsztanciâlis gondolkodâst ôsszekapcsolta
a Galilei âltal propagâlt fûggvényszerûen, illetve fokozatokban elrendezô, részben még tiltott, ûn. funkcionâlis tudomânyos môdszer szellemével. De Pâzmâny .Baconnak is kor
târsa volt.

A

Szentlrâs ellentmondâsainak az ôsszeegyezte-

tésére, îgy példâul Szent Jânos és Szent Pâl apostolok nézeteinek az "egybebékéltetésére", a teljes ismereti felmérésre
és âttekintô elrendezésre tôrekvô indukciôs môdszert és az

ehhez kapcsolodô jogi gondolkodâst alkalmazta. A pragmatikusabb angol gondolkodâst, ami Pâzmâny egyéniségének
és "jôzan magyar" hozzââllâsânak is megfelelt, valôszînûleg egyik angol professzorâtôl, valamint a rômai angol-jezsuita kollégiumban tanîtâsa idején sajâtitotta el. A funkcio
nâlis môdszer maga is az indukciô egyik vâltozatânak tekinthetô.

Sîk Sdndor szerint "intim"-nek nevezhetô îrâsaiban (Imâd-

sâgos Kônyv, Kalauz, Prédikâciôk) Pâzmâny szinte minden
mâsodik mondatâban idézi a Szentîrâst bol mûvészi fordî-

tâsban, bol pedig egészen természetesnek tûnô szabad âtdolgozâsban. Hozzâvetôleges megszâmlâlâsom szerint Szent
Pâlt — és a késôbbi Szent Agostont — szinte folyamatosan

idézi, az Ôszôvetségbôl pedig elsôsorban David kirâlyt. Jôb
kônyve is kiilônlegesen kôzel âllt szîvéhez.

Nemcsak erkôlcstanilag vagy gondolkodâslélektani megkôzelitésben érdemes tanulmânyozni Pâzmâny szentîrâsi fejtegetéseit. Szekfû Gyula 1934-ben megâllapitja, hogy Pâzmâny
személyiségének és vallâsossâgânak âtfogô, rendszeres lélektani feldolgozâsa hiânyzik. Ezeknek a kérdéseknek szempontjâbôl is foglalkoznunk kell Pâzmâny szentirâsi âtélésének
legalâbb néhâny mozzanatâval.
Ugry tûnik, hogy a papi hivatâsbeli kôtelezettségeken
tûlmenôen Szent Pâl, Szent Jânos — és a Szentirâst magya-

râzô Szent Âgoston — Pâzmânynak egészen személyes, szubjektîv példaképeivé is vâltak. Néha szinte ûjraélednek benne.
A Szentîrâs Pâzmâny szerint egyebek kôzôtt "tûkôr" is,
amelyben a "magunk" fogyatkozâsait lâtjuk, és "az isteni
felséget is homâlyban szemléljuk".

Szent Pâl apostol Keresztelô Szent Jânossal egyûtt bebizonyitotta Pâzmâny szâmâra, hogy a halandô ember is
elérheti az erkôlcsi tôkéletességet. Szent Pâl apostol e mellett sajât zsidô nemzetének bûszke térîtôje és korholô, élô
lelkiismerete is volt, akit sajât népe juttatott vértanûsâgra.
Pâzmâny kôvette Szent Pâlt abban is, hogy fâradhatatlan
szervezôvé és nevelôvé vâlt, aki mindenkirôl gondoskodott
és "mindenkinek mindene" lett.

Pâzmâny magâévâ tette Szent Pâlnak és Szent Jânos
apostolnak azt a gondolatât, hogy az utolsô îtéletkor Isten elôtt

olyan âtlâthatôak leszûnk, mint a kristâly. Az igazak viszont mâr ezen a fôldôn is mintegy Isten szîne elôtt âllnak,
az ôrôk jelen realitâsâban élnek és "naponkénti nevelésben"
részesûlnek. Pâzmâny igyekezett az egész valôsâgot Isten
szemével lâtni, mint valami kristâlyszerkezetet, amelyben
minden résznek megvan "a maga helye" és szerepe. Ugyanazzal a gondos és âttekintô môdszerrel vizsgâlhatta sajât
lelkiismeretét és az egész vilâgot is, és ha a valôsâg kristâlyân
valami foltot lâtott, mint Szent Pâl, sietve "munkât és nyugtalansâgot" vâllalt.

Pâzmâny Szent Pâl vértanûi bâtorsâgât és kozmikus szintû
életôrômét is âtvette. A "Kalauz" elsô két kônyvét I6I0-ben
îrta, életének talân legkilâtâstalanabb évében, amikor mind
katolikus, mind protestâns részrôl erôsen tâmadtâk és ami-

kor nagy lendûletû karrierje mintha kettétôrt volna. Ebben
a két kônyvben mégis lirai hangon dicsôiti a teremtést. Az
egész hangnem, amelyet hasznâl, emlékeztet a sajât népétôl
fogsâgba vetett és vértanûsâghoz kôzeledô Szent Pâl mâsodik korinthoszi levelére. Azt irja példâul: "A teremtett âllatoknak âlmélkodâsra inditô ékességeibôl" "oly nyilvân ismerhettyiik meg a vilâg urât és gond-viselô kormânyosât",
hogy a vértanûk "Pâllal kiâltottâk, hogy kinok kôzôtt is telik
minden ôrômmel".

Szent Pâl nagyon segithetett Pâzmânynak ôriâsi ambiciôja elviselésében is, aki bol az apostolok kôzôtt legkisebbnek tekintette magât, hol pedig azzal dicsekedett, hogy ô
tette a legtôbbet Krisztusért, és hogy Krisztusban mindenre
képes. Pâzmâny, aki rendszerint mindenkinél okosabbnak
és ûgyesebbnek tapasztalhatta magât (példâul sajât kezével
oltotta be ôszibarackfâit is), olyan veszélyhez lehetett kôzel,

mint Âdâm, "Prometheus", Hermann Hesse Magister Ludija vagy mint akinek életrajzâra ismételten is hivatkozik,
Julius Caesar, Tertullianus és Origenes. Nagyon sokat ir Pâz
mâny arrôl (szinte minden gondolatât Szent Pâlra vezeti
vissza), hogy az Isten elôtti alâzatossâg esetén, azaz amikor
ônmagunkat Istenhez viszonyîtjuk, "semmi"-nek tekintjûk,
nagy lendûlettel szabad tôrekedni a képességeknek megfelelô poziciôra és feladatokra. Szent Pâl kûlônlegesen seglt-

hette Pâzmânyt abban, hogy nagy dolgokat vigyen végbe
és emberileg se bukjon el az esetleges dicsôség ôrômében.
Pâzmâny azonban nem osztotta teljesen Szent Pâl semmiségi érzését. Vallâsi alapélménye inkâbb az lehetett, hogy ô
maga egy kegyelmekben teljes és gyermekségétôl kezdve
szent életû "gazdag ifjû", akire "reâ tekintett Urunk, megszereté ôtet" (Kalauz, XII.). Erre a jelenetre 57 éves korâban is visszatér és védelmébe veszi a gazdag ifjût Calvmus
szidalmazâsaival szemben. De ki az, aki csak reânk néz és
mâris szeretetet érez? Tulajdonképpen édesanyânk. Ugy tûnik, hogy Jézus anyja irânt érzett szinte feltétlen szeretete
mosta el a 13 éves korâban mâr anyâtlan-apâtlan Pâzmâny-

ban az ârvasâg keserûségét.
A Szent Pâllal és a gazdag ifjûval valô azonositâssal ellentétben a példaképnek tekintendô védôszenthez, Szent

Péterhez valô igazodâs éppen meglehetôsen nehéz lehetett
Pâzmâny szâmâra. Szent Péter ingatag jellem volt és Pâzmâny sajât szava szerint "utâlta" az ingatag embereket, azaz
a vallâsukat érdekûk szerint vâltogatô lelkipâsztorokat. Problémât okozhatott neki az is, hogy Szent Péter "mâr a tôbbiek
vezetôje volt" és még mindig nem értette, hanem inkâbb akadâlyozta a Mestert (Krisztus dicsôsége prédikâciô), nagypéntek éjszakâjân pedig "egy leânyzô kedvéért; "hamis
eskûvésbe esett".

Pâzmâny rengeteget dolgozik Szent Péter pâpasâgânak
bizonyîtâsân (rômai pùspôksége még nem volt tôrténelmileg bizonyîtott). Tôbbszôr is idézi Szent Péter âllîtâsait erkôlcsi kérdésekben. Védôszentje mégis sok problémât okoz
neki. Ismételten ôsszehasonlîtja Szent Pétert Szent Jânossal
és Szent Pâllal — Szent Péter rovâsâra — és nem is mindig

târgyilagos môdon. Egyik ilyen ôsszehasonlitâsâhoz fûzi hozzâ, hogyjézus az "igazi kôszikla".
Pâzmâny kûlônféle magyarâzatokat fûz Szent Péter
pâpâvâ emeléséhez, amelyekkel az érdembeli hâttért is igazolja. Egyik magyarâzata, hogy Szent Péter "igaz hite",
"tekélletes vallâsossâga" folytân lett pâpa. A Szentîrâs sze

rint "naponta hétszer is elesik és felkel az igaz", "de ebbôl
semmi szégyen és szomorûsâg, semmi gyalâzat és kisebbség
az igazakra nem fordûl" (Kûlônbôzô prédikâciôk).
Stk

Sândor szerint

Pâzmâny

Szentîrâs-âtélése

nem

a

Vulgatâé, hanem a gyermekkorâra emlékeztetô, "bibliâs"
tehât protestâns és népies — jellegû. A népi legendâk

Szent Pétert, mint Jézus egyszerû jô barâtjât és jobbâgy naivitâsû embert tûntetik fel, a protestantizmus pedig pâpai
tekintélyétôl fosztotta meg. Lehetséges, hogy a felnôtt Pâzmânyban is tovâbbéltek ezek a benyomâsok. A vértanû Szent
Péter tiszteletével emelkedett fôlébûk.

A fiatal felnôtt Pâzmâny legfôbb példaképe Szent Jànos

apostol volt. Ôry Miklôs megâllapitja, hogy papi példaképe
Szent Jânos és a kôzépkori Szent Adalbert pûspôk volt. Ezzel egyetértésben hozzâtehetjûk, hogy az idôsebb Pâzmâny
vezetô személyes példaképe velôszînûleg Szent Âgoston volt,
bâr Szent Jânos, Szent Pâl, Szent Dâvid és Szent Jôb âllandôan tâmogatô konzultânsai és példamutatôi maradtak.

Pâzmâny szerint Szent Jânosnak a "neve" is az volt, hogy

"akit szeretett Jézus". Ô vele osztotta meg titkait. Szent Jânos volt az, aki "megértette Istent". "Itt a fôldôn mindenûtt
magâval hordozta Krisztus Szent Jânost, a végvacsorân mellére fektette (Szent Jânos méltôsâgârôl szôlô prédikâciô).
Ez a zsidôknâl a dîszvendéget érô megtiszteltetés volt, Pâz
mâny szerint ez volt az ember âltal elérhetô "legnagyobb
méltôsâg". Szent Jânos "ôlébe és mellére fekszik Krisztusnak',

aki ôt mindenhova magâval hordozza. "Megteljesedett, amit
Isten régen igért vala", hogy "ôlben hordozza és mint anya
édesgeti Isten az ô kedveseit".

A képmutatô môdon gondolkozni nem tudô Pâzmâny
kôzvetve megkérdezi Istennek, mint szûlônek, esetleges ki-

vételezô igazsâgtalansâgât. Minthogy Isten érdemek szerint
osztogatja a jutalmat és a vértanû a "legkedvesebb" Isten

elôtt, hogyan kaphatta éppen Szent Jânos, aki nem volt vér
tanû, a "legnagyobb méltôsâgot", az ôlbe vevést? A megoldâs:
Szent Jânos "sokszorosan vértanû". Tôbbszôr is meg akartâk

ôlni és "noha kard miatt nem végzôdôtt élete", "mârtir volt,
valahânyszor kész volt Jézusért mârtirhalâlt halni". Ismét
gondolnunk kell arra, hogy Pâzmâny éppen ôccse szûletésekor kerûlt el ôrôkre otthonrôl. Érthetô, hogy ilyen gondolatokat és vâgyôdâsokat mozgôsitott benne Szent Jânos csecsemôre emlékeztetô édesgetése.

Szent Jdnos személyiségében két szélsôséget képviselt. O
volt az apostolok kôzôtt az, aki ismerhette "Krisztus istenségét" és teljes harmôniâban, békében élt benne. (Az ôszô-

vetségi szôveg ugyanûgy, mint némely pszichoanalitikus is,
a misztikus békességet az anya ôlén gondtalanul ellazulô,
jôllakott csecsemô elcsitulâsâval is ôsszefûggésbe hozza.) Mâsrészt olyan volt Szent Jânos, mint a "saskeselyû": "minden
madaraknâl feljebb repûl, mindeneknél teljesebben lât,...
szemeit a nap sugaraira forditja, és amiben egyebek szeme
megvakul, abban gyônyôrkôdik. Ha fôldre tekint és prédât talâl, mint a mennykô, alârohan és "elevenîti" a

holt lelket. Jézus Szent Jânost mennykônek is hivta. Szent
Jânos — szerinte — az "ôrdôg munkâjâval" volt "pârviadalban".

Pâzmâny magyarorszâgi missziôjânak kôrûlbelûl az elsô

felét a szentjânosi kettôsség jellemezte. îrâsai hol csodâla-

tos harmôniât és békességet ârasztanak, hol pedig szinte vadul "melegîtett tentâval" és "életîtett pennâval" harcolnak.
Saskeselyûre emlékeztetô elszântsâga miatt az orszâggryûlés
kétszer is ûldôzte, majdnem vértanû lett. Az 1620-as besztercebânyai orszâggyûlésen "ôrôkre" szâmûzték, mint az orszâg
megrontôjât. Pâzmâny ôvâst emelt.
A valôsâgban Pâzmâny nem volt ilyen vakbuzgô. Minden megkérdezett katolikus tekintéllyel szemben egyedûl ô
ajânlotta a kirâlynak, hogy az alkotmânyban a vallâsszabadsâgra vonatkozô cikkelyt, amelyet Bocskai a bécsi békében biztosîtott, szentesitenie kell. Ezt a céljât el is érte. A
protestânsok személyi ûldôzésével is szembeszâll. Még fônôkével, az akkori érsekkel is ellentétbe kerûl és karrierjét koc-

kâztatja. Mielôtt pedig a "Kalauz"-ban a nagy tâmadô hâ-

borûba belefogna, Szent Âgoston alapjân ismételten hangsûlyozza, hogy élesen meg kell kûlônbôztetni a tévtanokat
és tanîtôikat, és a tévelygôket, akiket szeretni kell. "A vakmerôség nélkûl hamis vélekedésben levôket" "nem kell eret-

hek néwel illetni" (Kalauz, III. kônyv). Éppen a kritikus
helyen és idôpontban gondoskodô tapintatâval Pâzmâny
szimbolikusan kivezeti a hivô protestânsokat és kôzôttûk szûleit is a csatatérrôl. Hâborût csak a tévtanok és tanîtôik ellen
vezetett, nem az emberek ellen. Még a népi babonâkat sem

ûgy irtotta, ahogy azt elôîrtâk. Az eredményt az ûj nemzedék nevelésétôl vârta. Buzditotta a szûlôket, hogy kérdezzék
ki

gyermekeiket, mit is tanultak a hittanôrân.

Miért nem nyert ôkumenikus kiâllâsaival Pâzmâny elismerést? Provokâlôan szenvedélyes tâmadâsai hâtterében
figyelembe kell vennûnk azt is, hogy az emlîtett rômai kollégiumban, ahol Pâzmâny mint tanârsegéd tanîtott, Pâz
mâny odaérkezéséig a 153 nôvendékbôl mâr 22-en haltak

vértanû halâlt Erzsébet kirâlynô Angliâjâban (Ôry Miklôs:
Tan). Feltehetô, hogy ilyen vértanûsâgi buzgalommal provo
kâlôan induit el Pâzmâny az ôrdôg kezében levô, szegény

protestâns magyarokat katolikus életre keltô "missziôs" munkâra. Tôbbféle megnyilatkozâsâbôl is valôszînûsithetjûk (mai
szemûnkkel nézve talân eltùlzottnak lâtott) idealizmusât és
vértanûsâgi szenvedés keresését.

Kûlsô és belsô viszontagsâgok utân Pâzmâny inkâbb Szent

Pàl hangsûlyozottan épîtô jellegû ônfelâldozâsâhoz kerûlt
kôzelebb, îgy lett belôle a mi nagy Pâzmânyunk, az orszâgot

ûjjâépitô Pâzmâny, Szent Péter, Szent Jânos és Szent Pâl
"békesség"-et kôzvetitô papi mûkodésének folytatôja, aki
"erôsîteni" igyekezett "azt a jôbîrmondô privilégiumlevelet,
melyben a bûnôsôknek kegyelem, az ellenségnek békesség,
a halottaknak élet, a kârhozatra indultaknak ûdvôsség igértetett".
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Koppâny Endre (Bern, Svâjc):
A MAGYAR KÉRDÉS
A SZENT KORONA TANÂNAK TUKRÉBEN

Ha ma csak az erdêlyi magyar és mds kisebbségek embertelen sorsât figyeljûk, akkor meg kell mindent tennûnk
bogy "Hungaria népkôzôssége" az Egyesûlt Nemzetek Szervezete (ENSz) és az Eurôpai Biztonsâgi és Egyûttmûkôdési i^onferencia (EBEK), (Helsinki Zârônyilatkozat) alapokmânyai alapjân "emberi jogokon felépûlô Kôzép-Eurôpa"
tagja lehessen. A Szent Korona magâban foglalja — a Szent
Korona elméletébôl

—

az

âllamterûlet

oszthatatlansâgât,

épségét, mert minden âllami hatalom a Szent Korona tanâ-

bôl folyik, a magyar néplélek szellemi gyôkereibôl tâplâlkozik.

Az elsô Ârpâd-hâzi kirâlyok idején a koronât a kirâly koronâjânak nevezték (corona regia) és csak késôbb jôtt
szokâsba az orszâg "Szent Koronâja" (sacra regni corona)
elnevezés.

A magyar kôzjog szerint az âllamot, az âllamhatalmat
jelképesen Szent Istvân koronâja, a "Szent Korona" jelenti.
A korona magâban egyesîti az âllam mindkét személyi fôtényezôjét: a nemzetet és a kirâlyt. Ezek részei, tényezôi a
"Szent Koronâ"-nak (membra sacrae regni coronae, caput

sacrae regni coronae). A kettô egyûtt szervi egységben a
"Szent

Korona"

coronae). A

egész

teljes,

teste

(totum

corpus

sacrae

regni

legfôbb âllamhatalom csak a "Szent

Korona" egész testét illeti meg, vagyis a kirâlyt és a nemze

tet, illetôleg ennek orszâggyûlési szervét (a tôrvényhozâst)
egyûttesen.

A magyar âllamhatalom a "Szent Korona" jogân a kirdly
és a nemzet dltal megosztottan gyakorolt kôzhatalom. A
"Szent Korona" tanâbôl folyik, hogy a nemzet és a kirâly
egymâsrautalt és hatalmuk kôlcsônôs (koronâzâs nélkûl nincs a
kirâlynak szentesitési joga, de a kirâly nélkûl nincs a nemzetnek tôrvényhozô hatalma).

A magyar mûltat csak a "Szent Korona tana" tûkrében
lehet megérteni, aminek legszemléltetôbb kifejezôje az âl
lam mivoltât illetôleg az a kôzjogi tétel, hogy a magyar âl
lamot a kirâly és a nemzet alkotja ugyan, de annak ezektôl
mégis kûlôn léte van. A korona tehât nâlunk nem a kirâly
személyét és nem is a kirâlyi méltôsâgot jelenti, hanem magât
az âllamot, amelynek a kirâly is csak része, egyik fôtényezôje.
A "Szent Korona" tanâbôl folyik a koronâzâs jelentése

és jelentôsége is. A nemzet a "Szent Korona" (tehât az âl
lam) egyik fôtényezôje, âtruhâzza a kirâlyra a koronâban
foglalt kirâlyi hatalom teljességét, amivel helyreâll szerveiben az âllamegész, a "Szent Korona" integritâsa.

A nemzet orszâggyûlési szerve âltal koronâz és avatja fel
a kirâlyt, a kirâly viszont hitlevelet ad ki és eskût tesz a koronâzâskor a nemzettel szemben az alkotmânyra, tehât a

nemzet jogainak biztositâsâra. Kôlcsônôs jogelismerês és lekôtelezés ez a "Szent Korona egységénekjegyében".
A kirâly és a nemzet âltal egyûttesen alkotott âllamegység gondolata Werbôczy (Hârmaskônyv: 1. rész, 3. cîm, 6.

X.
fl
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szakasz és II. rész, 3. cîm, 1-5. szakasz a "Szent Korona"
kôzjogi tételeti, I5I4) korâig megmaradt, de a "Szent Korona"
felfogâsa mâr Werbôczy korât jôval megelôzô korokban is
élt. A mellett megvolt azért a nemzet szokâsjoga, mint a
nemzet ôsi jogdorrâsa.

Ârpâd-hâzi kirâlyaink kihalâsa utân (III. Endrével 1301ben) a kôzôs veszély felismerése kôzelebb hozta egymâshoz
a kirâlyt és a kôznemességet és megerôsîtette a kôztudatban
a "Szent Korona" tanât, amelynek igazi kialakulâsa a XIII.
szâzadban kezdôdôtt el. A kirâly tekintélye az oligarchâkkal szemben meggyengiilt és éppûgy veszélybe kerûlt, mint
a kôznemesség szabadsâga. E kôzôs veszély felismerése tovâbbra is megerôsîtette a "Szent Korona" kôzjogi gondolatât a mai napig is.
A "Szent Korona" kûlônleges magyar kôzjogi elmélete

értelmében (Zsigmond kirâly — I387-I437 — idejében fejlôdôtt ki teljesen) Szent Istvânnak és a magyar nemzetnek
koronâzâsi ékszere kôzjogi fogalommâ, intézménnyé vâlt.
Ebbôl folyik a korondzds jelentôsége is.
A mohâcsi vész (1526) utân a "Szent Korona" gondolata

a politikai viszonyok miatt némileg hâttérbe szorult, de ebben a korszakban sem szûnt meg a kôztudatban. Bizonyîtjâk ezt kûlônbôzô tôrvényeink és az e korbeli tudomânyos
kôzjogi mûvek, mint pl. a "Quadripartitum", amely a Hârmaskônyv revîziôja céljâbôl készùlt s szerkesztô bizottsâgâban a bécsi jogtudôs, Bodenarius is helyet foglalt. A tôrvények âllandôan a "Szent Korona" fogalmâval intézkednek.
Ezt teszi pl. a Pragmatica Sanctio és az 1941:XVIII. tôrvénycikk is, amely "Erdélyt a magyar szent koronâhoz tartozônak jelenti ki".
A XIX. szâzadtôl kezdve a "Szent Korona" gondolata

nagy erôre kap, amit pl. a "magyar szent korona orszâgai"
kifejezés tanûsît. Az 1930:XXXIV. te. szerint a kirâlyi bîrô-

sâgok akkor még a "Szent Korona nevében" hoztâk itéleteiket. A régi jog szerint a "Szent Korona" minden birtokjog
gyôkere (radix omnium possessionum) is volt.

A "Szent Korona" ereje végsô elemzésben kétségkîvûl
a nemzet akaratâban van, a magyar néplélek azonban a "Szent

Korona" klenôdiumât a puszta jelképen tûl valôsâgos egyéni
tényezôvé emelte, amikor pl. csakis a "Szent Koronâ"-val
valô koronâzâst tekintette érvényes koronâzâsnak. Ha azon

ban a "Szent Korona" valamely sorscsapâs kôvetkeztében
megsemmisûlne, annak pôtlâsârôl a nemzet akarata teljes
jogérvényességgel gondoskodhatnék.
A "Szent Korona" felsô része annak a koronânak marad-

vânya, amelyet II. Szilveszter papa kûldôtt Szent Istvânnak;
alsô része pedig Ducas Mihâly bizânci csâszâr ajândéka II.
Géza kirâlynak. A "Szent Koronât" az elsô szâzadokban a

székesfehérvâri székesegyhâzban a kâptalan tagjai ôrizték.
Nagy Lajos idejében Visegrâdra kerûlt.

Szent Istvân âllami kôzigazgatâsa, a "megyék" megszervezése, nagy jejentôséget kapott a késôbbi tatâr és tôrôk tâmadâsokkal szemben. Elsô kormânyzônk, Hunyadi Jânos
(1446-1452) és hires fia, Mâtyâs kirâly, az "Igazsâgos" (14581490) a humanizmus és a reneszânsz nagy prâtfogôja lett.
Az elsô kôzép-eurôpai egyetem alakulâsa Pécsett (1367) Nagy
Lajos uralkodâsa (1342-1384) idején tôrtént, amikor hârom
tenger mosta kirâlysâgânak partjait.
A mohâcsi vész (1526. augusztus 29) 11. Lajos kirâlyunk
halâlâval a csatatéren 150 éves tôrôk megszâllâst és hazânk

hârom részre valô szétszakitâsât hozta létre. 1683-ban sike-

riilt Musztafa tôrôk nagyvezîr Bées ellen felvonulô csapatait

leverni. A "Pragrnatica Sanctio" (1723) elismerésével és
Maria Terézia uralkodâsâval (1740-1780) ûj korszak vette
kezdetét.

Sajnos, Maria Terézia utôdai — II. Râkôczi Ferenc fel-

kelése utân — ûjabb szabadsâgharcra kényszerîtették a ma
gyar népet. Orosz segitséggel gyôztek s a vilâgosi fegyverletétel utân 1849. oktôber 6-ân Aradon 13 tâbornokot kivé-

geztek. Hôseink Istenért, hazâért és a magyar nemzet sza-

badsâgâért haltak meg: Petôfi a harctéren esett el, Kossuth
Lajos kûlfôldre menekûlt, ahol 1894. mârcius 20-ân Turinban 92 éves korâban, 45 évi bujdosâs utân hait meg.
E miatt nem koronâztâk meg 1. Ferenc Jôzsefet (1848-1916)
magyar kirâllyâ elôbb, csak a "kiegyezés" (1867) utân, ami-

kor a nemzeti és emberi jogok betartâsâra îgéretet tett. Felesége, Erzsébet kirâlyné halâlâig a magyar nemzet hû pârtfogôja maradt. A Habsburg-hâz uralma Magyarorszâgon IV.
Kâroly (1916-1918) visszavonulâsâval és az elsô vilâghâborû
(1914-1918) befejezésével (1918. november 18.) megszûnt.
A trianoni békeparancs (1920. jûnius 4, 1921: XXXIII.
te.) a magyar âllam terûletâllomânyât oly példâtlanul esonkîtotta meg, hogy nemesak a Magyarorszâghoz azelôtt is esak
kiegészîtô (esatolt) részekként tartozô tartomânyok (HorvâtSzlavon-Dalmâtorszâg), hanem az ezeréves âllami létûnk
egész ideje alatt mindig a szorosan vett anyaorszâghoz tar
tozô terûletek is jôrészt idegen uralom alâ kerûltek. Hazânk
terûletébôl 72%-ot elesatoltak: Româniâhoz 103,000 négyzetkilométert 1,700,000 magyarral, Szerbiâhoz 63,000 négyzetkilométert 565,000 magyarral, Csehszlovâkiâhoz 62,000
négyzetkilométert 1,070,000 magyarral, Ausztriâhoz 4,000
négyzetkilométert 26,000 magyarral és Olaszorszâghoz 21
négyzetkilométert 6,500 magyarral. 71 vârmegyénkbôl esak
10 maradt meg épségben, 25 pedig "megesonkîtva'7 A békeszerzôdés elôtt a Szent Korona orszâgaiban 71 vârmegye
volt, 63 az anyaorszâg, 8 Horvât-Szlavonorszâg terûletén.
1910-ben 20 milliô lakosunk volt, "esonka hazânkban" mâr
esak 9 milliô! Magyarorszâg terûlete a "trianoni szerzôdés"
elôtt 325.411 négyzetkilométer volt, a "trianoni szerzôdés"
utân esak 92.916 négyzetkilométer lett.

1920-ban az alaki értelemben vett jogfolytonossâg az akkori kényszerhelyzet kôvetkezményeképpen megszakadt. A

régi orszâggyûlés 1919 végén nem ûlt ôssze. Ûj szerv, a nemzetgyûlés aikotta meg a vâlasztôjogi és a felsôhâzi tôrvényt,
kormânyzôt vâlasztott (vitéz Nagybânyai Horthy Miklôs
1910-1944); kimondta azt is, hogy Magyarorszâg âllamformâja az ôsi kirâlysâg marad.

A mâsodik vilâghâborû (1939-1945) hazânkat ûjra ide-

gen nyomâsnak tette ki, bar a Felvidék egy része, és EszakErdély a bécsi dôntések alapjân, Délvidék katonai megszâllâs eredményeként a hâborû végéig ûjra hazânkhoz kerûlt
vissza. Miniszterelnôkûnk, gr. Teleki Pdl a Jugoszlâviâval
kôtôtt szerzôdéshez valô hûsége miatt ôngyilkos lett, vitéz

Nagybânyai Horthy Miklôs kormânyzôt békekôtési szândékai
miatt a németek lemondattâk. Az utâna kôvetkezô idôszakért a németbarât Szâlasi-rendszer felelôs Isten és a tôrténelem elôtt.

A "Szent Korona" kalandos ûtjât ezutân ismerjûk: 1945.
mâjus 26-ân Pajtds Ernô koronaôr ezredes a Szent Koronât, a
jogart és az orszâgalmât Mattsee-ben (Ausztriâban) elâsta és

1945. jûlius 24-én megôrzésre a megszâllô amerikai hadseregnek szolgâltatta ki. Tôbb mint két évtizedig tartô
amerikai védnôkség utân, 1978. januâr 6-ân Carter elnôk
megbîzâsâbôl a Szent Koronât Vance amerikai kûlûgyminiszter Budapestre vitte (a kûlfôldi magyarok tiltakozâsa ellenére), mint "az amerikai nép ajândékât a magyar népnek".
Sajnos, az ezzel vârt szabadsâg, igazsâg és az emberi jogok
visszaâllîtâsa mâig sem kôvetkezett be Magyarorszâgon, ha
kôzben "enyhûlés" lâthatô is.
Az

1947.

februâr

10-i

pârizsi

békeszerzôdés,

sajnos,

a téves trianoni "szerzôdés"-t az érdekelt népek megkérdezése
nélkûl Magyarorszâg hâtrânyâra felûjîtotta.
România és
Olaszorszâg az ûn. "tengelyhatalmak"-kal egyûtt harcolt az ûj
Eurôpâért, de egyiket sem csonkîtottâk meg. Sok ilyen példât sorolhatnânk fel a vilâg tôrténetében. Hivatkozhatnânk

elsôsorban a napôleoni hâborûkra, amelyek miatt az 1815. évi
bécsi kongresszus nem darabolta fel Franciaorszâgot. A békekôtések kôzt egy sem volt olyan "brutâlis", mint a trianoni
vagy a pârizsi. Amit eddig a "proletârdiktatûra" eltakart,

az most a "glasnost-perestrojka" légkôrének tiikrében mutat-

kozik meg.)
Az 1956. oktôber 23-i felkelés a szovjet megszâllâs és beavatkozâs ellen szôlt. A magyar nemzet fiai — fôleg a fiatalabb nemzedékek tagjai — csak az orszâg szabadsâgât, fûgget-

lenségét és az emberi jogok érvényesîtését kérték. A felkelés
alatt a magyar kormâny {Nagy Imre miniszterelnok és Maléter
Pdl tâbornok kôzremûkôdésével, akiket Hegedûs és Kâdâr
az oroszoknak kiszolgâltatott, késôbb pedig kivégeztetett)
felmondta a varsôi szerzôdést és Magyarorszâgot "semleges"nek nyilvânîtotta. Az Egyesûlt Nemzetek Szervezetének 1956.
november 9-i hatârozata (Resolution 1005 ES-11) elîtélte
Magyarorszâg megszâllâsât és kôvetelte az orosz csapatok
azonnah kivonulâsât és ezzel az orszàg fûggetlenségét és a
magyar nemzet szabadsâgât. Ez azonban még mâig — 32 év
utân — sem tôrtént meg. Pedig az Atlanti Charta (Egyezmény) mâr 1941. augusztus 14-én kimondta, hogy az ille-

tékes népek beleegyezése nélkûl semmiféle teruleti vâltozâs
nem tôrténhetik (Ziff. 2); "minden nép a sajât maga âltal
vâlasztott kormânyformâban él; jogaikat és szuverénitâsukat,
amelyeket tôlûk elraboltak, vissza kell adni (Ziff. 4). Ezeket
a Roosevelt és Churchill âltal kijelentett alapelveket 1941.
szeptember 24-én a londoni St. James palotâban Belgium,

Csehszlovâkia, Gôrôgorszâg, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Lengyelorszâg, a Szovjetuniô, Jugoszlâvia és a szabad
franciâk nevében De Gaulle tâbornok elfogadta. Ezeket sem
Jaltâban (1945. februâr 4-tôl 11-ig), sem Potsdamban (1948.
februâr 8-ân) meg nem vâltoztattâk. Ellenkezôleg: a szôvetséges nagyhatalmak ezzel kimondtâk a népek szabadsâgât
és fûggetlenségét. Minden mâs magyarâzat hamis!
Az 1947. februâr 10-én alâirt pârizsi "békeszerzôdés"

22. szakasza értelmében a szovjet csapatoknak az osztrâk
âllamszerzôdés megkôtése (1955. mâjus 15.) utân 90 nappai el
kellett volna hagyniuk nemcsak Ausztriât, ami meg is tôr
tént, hanem Magyarorszâgot is, mert az ûn. "ôsszekôtô vonalra mâr nem volt szûkség". Erre hivatkoznak az Egyesûlt Nem
zetek Szervezetének 1956. november 4-i, 9-i, 21-i és decem-

ber 4-i hatârozatai. A szovjet megszâllô csapatok Magyarorszâgon valô visszatartâsa tehât vitathatatlanul a nemzet-

kôzi jog megsértését jelenti. Ebben a borzasztô "orszâgfel-

szabaditô" kûzdelemben testvéreink (asszonyok, gyermekek)
ezrével vesztették el életûket és megint 200,000 magyar lett
"foldônfutôvâ idegenben".
Mi, kulfôldôn élô szabad magyarok, akik a Szent Korona
tanâban szûlettûnk és nevelkedtûnk, emlékiratban hîvjuk

fel a vilâg ôsszes demokratikus âllamât, hallgassa meg az
ezeréves szabad és keresztény magyar nemzet nagy kérelmét;
azét a nemzetét, amelynek egy harmada (5 milliô magyar)
"hazân kîvûl kényszerûl éini", mert szabad akar maradni.
A magyar nemzet a Szent Korona tanânak alapjân akar

élni. A Szent Korona a magyar népnek nemcsak tôrténelmi
ereklyéje, hanem a hazai, valamint a hatârokon kivûl élô
magyarsâg leiki egységének ôrôkôs jelképe is. Ezeréves tôrténetét, fiainak borzasztô vérâldozatât a jogtalansâgnak nem
szabad eltipornia. Az orszâg nem maradhat âllandô idegen
kényszeruralom alatt! Ezért ôseink buzgô imâjâval kérem:

Boldogasszony Anyânk, régi nagy pâtrônânk!
Nagy inségben lévén, îgy szôlît meg hazânk:
Magyarorszâgrôl, édes hazânkrôl,
Ne feledkezzél el szegény magyarokrôl!
Garay Andrds (Collège Station, TX):

AZ ANYAG ÉS AZ ÉLET ASZIMMETRIÀJÀNAK
KAPCSOLATA

A szimmetriâk tudomdnyos jelentése a klasszikus fizikâban

A "szimmetria" szô tudomânyos jelentése a vâltozatlansâggal fiigg ôssze. A nagy "H" betû pl. szimmetrikus. Ha
fejtetôre âllîtjuk, ha megnézzûk képét a tùkôrben, akkor is
"H" betû marad, nem vâltozik. Szaknyelven azt mondjuk,
hogy a "H" betû (egy meghatârozott alakû pont-rendszer)
megfelelôen elhelyezett fûggôleges vagy vizszintes tengely
kôrûl elforgathatô 180 fokkal ûgy, hogy az elforgatott betû
az eredeti betûvel fedésbe hozhatô. Hasonlôképpen a "H" betû
tûkrôzhetô egy sik vagy pont tùkôrben, ûgy hogy tûkôrképe
az eredeti betûvel fedésbe hozhatô. A "H" hetûn a tûkrôzés

és forgatâs nem vâltoztatott: A "H" pontrendszer invariâns

=Magyar

•^ONGRESSZUS
Dr. Garay Andrds székfoglalô elôadàsa.

Tôlejobbra dr. Somogyi Ferenc, az Ârpdd Akadémiafôtitkdra. {Dr. Somogyîne)
a fenti mûveletekre. Mindez az "M" betûre csak korlâtozot-

tan érvényes, az "L" betûre egyâltalân nem érvényes. De

akârmelyik betû megmarad eredeti betûnek, ha vizszintesen eltoljuk, vagyis a sor elejérôl a kôzepére vagy végére teszszûk. A szâmokra ez nem érvényes. A "8"-as a 186-ban azonos értékû marad, ha tûkrôzzûk, forgatjuk, de ha eltoljuk a
6-os helyére, értéke tizedére csôkken. A tizes szâmrendszerhen tehât a szâmok nem eltolâs-invariânsak.

Mindez ôncélû, sût nevetséges spekulâciônak tûnik, pedig
egyâltalân nem az. Megkérdezhetjûk példâul, hogy a hiliârdgolyôk rugalmas ûtkôzésének tôrvényei egyarânt érvényesek-e
Alaszkâhan vagy Braziliâhan. A vâlasz hatârozott igen: a
fizika tôrvényei mindenûtt érvényesek, térheli eltolâsra nem
vâltoznak. De megkérdezhetjûk azt is, hogy a hiliârdgolyôk
azonos tôrvények szerint pattannak-e haïra vagy johhra. A
vâlasz megint csak hatârozott igen, hiszen nem tudjuk megmondani, hogy a hiliârdgolyôk mozgâsât a valôsâghan figyeljûk vagy esetleg hihâtlan tûkôrhen. A bal és johh felcserélésére, vagyis a tértûkrôzésre nézve a fizika tôrvényei invariânsak. De miért van akkor, hogy a legtôhh emher johh-

kezes vagy hogy csaknem minden ember szive a bal oldalon
van? Ugy tûnik, hogy ez a tûkrôzés-szimmetriânak ônkényes,
véletlen megsértése, mert a természet tôrvényei nem részesîtik elônyben sem a jobbot, sem a balt. Mâs szôval a tûkôrképi, jobbos szîvû ember nem volna funkcionâlis hâtrânyban a normâlissal szemben.

Ami az elektromâgnesség tôrvényeit illeti, a helyzet nem

ilyen egyszerû. Az amperszâm, az energiafogyasztâs nem
vâltozik, ha az elektromos tôltést negatîvnak vagy pozitîvnak tekintjûk. A fizika tôrvényei tehât fùggetlenek a tôltés elôjelétôl, tôltés-invariânsak. Természetesen a mâgneses indukciô erôssége sem vâltozik a tôltés elôjelével, de az északi és
a déli pôlus irânya felcserélôdik. Ha pozitîv tôltések szaladnak egy jobbra csavarodô tekercsben, akkor a tengelyébe
helyezett mâgnesrûd északi pôlusât a jobb kéz szabâlya szerint hatârozzuk meg. Ha ugyancsak jobbra csavarodô tekercs
ben negatîv tôltések szaladnak, akkor a mâgneses pôlus irâ
nya ellenkezô lesz. A pozitîv tôltéshez tehât jobbos koordinâta-rendszer tartozik, a negatîv tôltéshez pedig balos.

De a mâgneses pôlusok irânyât azzal is variâlhatjuk,
hogy visszafelé folyatjuk az âramot. Ez matematikailag
egyenértékû az idô-tûkrôzéssel, vagyis az idô irânyânak visz-

szafordîtâsâval. Ûgy tûnik tehât, hogy a pozitîv és negatîv
tôltés a balos és jobbos koordinâta-rendszer és az idô irânya
kôzôtt valamilyen ôsszefûggés van.

Ezeknek a gondolatoknak részletes kifejtése és matematikai megfogalmazâsa Eee'ônz'z (1646-1716), Mach (1838-1916),

Nôther Emmy (1882-1935) és a magyar Wi'gner Jenô (1902- )
nevéhez fûzôdik.

Szimmetridk a modem fizikâban

A modem quantumfîzika és relativîtâselmélet alapjaiban vâltoztatta meg az anyagrôl, a térrôl és az idôrôl alko-

tott nézeteinket, de a szimmetriâk érvényességét tôbb mint
50 évig nem vonta kétségbe. Sôt, a quantummechanikai
megfigyelések és tôrvények helyességét a szimmetriâkkal
ellenôriztûk. 1957-ben és 1965-ben két olyan vâratlan felfedezés tôrtént, amely a tûkrôzés-, a tôltés- és az idô-szimmet-

riât egészen ûj megvilâgîtâsba helyezte.

1957-ben kiderûlt, hogy azok az elektronok, amelyek
az atommagbôl repûlnek ki, mindig balra forogva halad-

nak elôre. Ha az atommagbôl pozitiv tôltésû "elektronok"
lépnek ki, akkor ezek viszont jobbosak. Tehât hasonlôan
a mâgneses indukciôhoz, a tôltések felcserélésével tértiikrô-

zés is tôrténik. A hasonlôsâg azonban csak lâtszôlagos; a szabad elektronok ugyanis azonos energiâval kényszerithetôk
jobbos vagy balos pâlyâra, de az atommagban olyan erô
mûkôdik, amely mindig balos perdûletû elektronokat terniel. Ezt az erôt Fermz-erônek, helyesebb szôhasznâlattal

"gyenge kôlcsônhatâs"-nak hivjuk, amely sok egyéb mellett
abban kûlônbôzik az elektromâgneses kôlcsônhatâsoktôl,
hogy a negatîv tôltéshez elvâlaszthatatlanul hozzârendeli a

balos perdûletet, a pozitîvbez a jobbosat.
Ez a vâratlan és szinte érthetetlen felfedezés még na-

gyobb meglepetéssel tetézôdôtt 1965-ben. Kiderûlt, hogy

ha ugyanaz az elemi részecske egyarânt elbomolhat negatîv
tôltésû elektronok és pozitîv tôltésû pozitronok termelésével, akkor gyorsabban bomlik pozitronokra és lassabban
elektronokra. A felfedezés jelentôsége abban van, hogy a
sebesség tartalmazza az idôt is, tehât komplex szimmetriâhoz jutottunk, amelyben a tôltés, a tér és az idô egymâssal
elvâlasztbatatlan kapcsolatban van. Az elôzô fejezet megâllapîtâsait tehât helyesbiteni kell a kôvetkezôképpen: a fizika tôrvényei csak akkor nem vâltoznak, ha egyszerre hârom
mûveletet hajtunk végre: tér-tûkrôzést, tôltés-cserét és idôirâny-megfordîtâst. Hogy az idô-irâny megforditâsa mit jelent, azt nem lâtjuk tisztân. Az idô nem mehet visszafelé a
szô kôzônséges értelmében, vagyis nem mehet vissza ûgy,
hogy az a visszafelé forgatott mozival egyenértékû. Egy hâz
leomlâsa természetes folyamat, megfelel az idô irânyânak;
a leomlott hâz hirtelen ôsszeâllâsa azonban, amilyent a viszszaforgatott film mutât, nyilvân lehetetlen. A természetben mégis mintha két kûlônbôzô idô-irânyt lâtnânk: az élettelen természetben a szétesést (a hâz magâtôl ôsszeomlik),
az élôben a fejlôdést (a tojâsbôl magâtôl csirke lesz, csak
melegen kell tartani). Igaz, hogy a tyûk végûl szintén elporlad, de elôbb jô néhâny tojâst tojik. Az élet egyedei elpusztulnak, de az élet, mint az egész fôldre kiterjedô kozmikus
jelenség, fennâllâsânak négy ezermilliô évében egyre komplexebb formâkat termelt.

A fenti gondolatok és Idsérletek Yang (1922), Lee
(1926), Fitch (1923), és Cronin (1931) nevéhez fûzôdnek. Az életre vonatkozô megjegyzések részletei
dolgozataimban talâlhatôk.

Az anyag és az élet aszimmetridjdnak kapcsolata

Lâttuk, hogy az anyag, az atommag aszimmetrikus. Ez
az aszimmetria ritkân figyelhetô meg, mert a gyenge kôlcsônhatâsok, mint a nevuk mutatja, gyengék. Az erôsebb
elektromâgneses és a még erôsebb magerôk elfedik, visszaszoritjâk az aszimmetria érvényesûlését.

Ezzel szemben az élôk aszimmetriâja az anatômus szâmâra azonnal feltûnik. Az emberek kétharmada jobbkezes,
csaknem 100%-ban baloldalon van a szîvûnk, a csigahâzak
ugyancsak szinte kivétel nélkûl jobbos csavarodâsûak. Mâr
Pasteur észrevette, hogy a vegyész szâmâra a legfeltûnôbb
az élet aszimmetriâja: a fehérjék és a nukleinsavak, az élet-

nek ezek a titokzatos hordozôi, jobbos dugôhûzôra emlékeztetô formâban vannak jelen, nagyon-nagyon kevés kivételtôl eltekintve. Lehetséges volna, hogy az életnek ez a kémiai
aszimmetriâja ôsszefûgg a gyenge kôlcsônhatâsok szimmetria-

sértésével? Lehetséges volna, hogy a gyenge kôlcsônhatâsok
idô-szimmetria-sértése ôsszefûgg az élet komplexitâs felé valô
haladâsâval, amit sokan az életre jellemzô idô-irânynak
szoktak nevezni? Az életet elektromâgneses folyamatok hajtjâk. A gyenge kôlcsônhatâsoknak csak nagyon alârendelt
szerepûk lehet, nemcsak azért, mert gyengék, hanem azért
is, mert rôvid tâvû erôk, tehât nem lépnek ki a magbôl, és
îgy csak igen kis mértékben befolyâsoljâk a kôtési energiâkat, az elektron-felhôk sajâtsâgait. Csak azt lehet feltételez-

ni, hogy a mindenûtt jelenlevô gyenge kôlcsônhatâsok ûgy
hatnak, mint egy informâciô, vagyis egy energetikailag na
gyon gyenge utasitâs, ami az élet kémiai dinamikâjâban bizonyos utakat megnyit,

mâsokat

elzâr.

Hasonlîtani lehet

talân a gyenge kôlcsônhatâs hatâsmôdjât a vîzcsap kinyitâsâhoz vagy az elektromos kapcsolô felkattintâsâhoz, amelyhez igen csekély energia kell, mégis mûkôdésbe hozhat és
szabâlyozhat ôriâsi energiât igénylô szerkezetet. Persze a részletekrôl, a mechanizmusrôl semmit nem tudunk mondani.

Arra kell korlâtoznunk gondolatainkat és kisérleteinket, hogy
megvizsgâljuk, van-e egyâltalân lehetôség arra, hogy a molekulâk, pontosabban az életre jellemzô jobbos molekulâk,
"megérzik" a gyenge kôlcsônhatâsokat vagy legalâbbis kûlônbséget tudnak tenni balos, illetôleg jobbos demi részek
kôzôtt.

Klsérletet tettem tehât arra, hogy lemérjem a balos per-

dûletû elektronok lefékezési tâvolsâgât és a fékezés idejét
balos és jobbos molekulâkkal valô ûtkôzés hatâsâra. Feltételeztem, hogy ha a tûkôrképi molekulâk felismerik a rajtuk keresztûlhaladô, illetôleg beléjûk ûtkôzô elektronok
perdûletét, akkor kûlônbôzô idô alatt fékezik le ôket. A kî-

sérlet technikai részleteit szakfolyôiratban teszem kôzzé, itt
csak a legfontosabb eredményt kôzlôm.
A 32 foszfor izotopbôl kilépô, nagy energiâjû B-részecskék, vagyis balos elektronok a folyékony âllapotû balos mo
lekulâk sokasâgâban 1.41x10-3 m tâvolsâgra hatolnak el és

lefékezôdnek 1.38x10-11 mâsodperc alatt. Ugyanilyen elek
tronok a jobbos molekulâk sokasâgâban 1.23x10-3 m tâvolsâgig hatolnak el és lefékezésûkhôz 1.31x10-11 mp-re van

szûkség. A kûlônbség két szigma statisztikus valôszînûséggel bizonyos és fûgg a molekulâk természetétôl.
Tudomâsom szerint ez az elsô kisérleti bizonyîték arra,

hogy a molekulâk szimmetriâja és az elemi részek szimmetriâja ôsszefûgghet. Nagyon valôszînû, hogy az élô rendszerek csaknem 100% szimmetria-sértése tehât levezethetô a
gyenge kôlcsônhatâsok szimmetriasértésébôl. Ez a kisérleti

eredmény alapot teremtett tovâbbi spekulâciôk és klsérletek
szâmâra. Nem tartom kizârtnak, hogy a gyenge kôlcsônha
tâsok megnyissanak az életre kizârôlag jellemzô reakciôutakat talân azâltal, hogry idô-irânyt vag^ legalâbbis idô-gyorsasâgot hatâroznak meg az informâciô szintjén.

Ôsszefoglalâs
A klasszikus fizika a természetet szimmetrikusnak tekin-

tette. Az utôbbi hârom évtizedben kiderûlt, hogy az elemi

részek bomlâsât okozô gyenge kôlcsônhatâsok megsértik a
tûkrôzés-szimmetriât, a tôltés-szimmetriât és az idô-szimmetriât. Ezekkel a sértésekkel magyarâzhatô az a tôbb mint 100

éve felismert tény, hogy az élô rendszerekben a két lehetsé-

ges tiikôrképi molekula kôzûl csak az egyik fordul elô. A
fenti tétel igazolâsâra lemértem a nagy energiâjû beta részek
fékezési idejét balos és jobbos molekulâk sokasâgâban, és
jelentôs kûlônbséget talâltam.
Németh Gyula (Yonkers, NY);

A HONFOGLALÀSELÔTTIMAGYARSÀG
TALÂLKOZÂSAIA KERESZTÉNYSÉGGEL

Az elsô piinkôsd lângja elterjed a rômai birodalom széltében-hosszâban. Mîg a fui- és szemtanûk izraeliek voltak,

tôlûk hamar értesûltek az âttért pogânyok, a médek, inkâbb
gôrôgôk. De az apostolok maguk is gondoskodtak a drâga
tanîtâs magként valô szétszôrâsârôl. A Mester tanîtotta, kîvânta és parancsolta ezt. Igy a Kaukâzusban és a vilâgnak
attôl északra fekvô maradékân az igehirdetés Szent Andrâs
feladata lett. Ezért Szkîthia apostola ô.

Minorsky Victor (Oxford, Anglia) A History of Sharwan
and Darband Annex 4 cîmû munkâjâban kôzli, hogy amikor
682-ben Izraél ôrmény missziôs pûspôk Kazâr-AIâniâban
(Észak-Dagesztânban) jârt, lâtott egy levâgott, mûmiâvâ
aszott emberfôt, amelyet a nép âldâsos ereklyeként tisztelt. Ez
lett volna Szent Andrâs feje, amelyet az X-andrâskeresztrôl
lemetszettek és megmentettek?

Mindenesetre a kôrnyéken levô fôldrajzi nevek — példâul Endere

(ma

oroszul

Andrejevka)

kôzség,

Madzsar

(vârosrom a Buj- Vola és a Kuma folyôk ôsszetalâlkozâsânâl)
nagyon is magyares hangzâsa az alân-magyar sôgorsâgra
enged kôvetkeztetni. Gondoljunk csak a kumamegyeri kirâlysâg Gyeretydn kirâlyâra, akinek orszâga és neve a ma
gyar ôstôrténeti kutatâs mindmâig mellôzôtt feladata. Ugyan-

ilyen még Mahacs-kala (Mohâcs-mezô?) vârosa, Stavropol
(s-Tauropol? Togarapolis?) vâros, Semendria (kikôtôvâros a
Kâspi-tenger partjân), Szemény — ôrség, Der — torony, vâr
— Szemender, Szendrô.

Izraél pûspok leirâsâbôl azt is tudjuk, hogy egy Espandiat

néven tisztelt szent tôlgyfa ârnyékâban lôâldozatokat mutattak be. Az âldozati lô bôrét kisebb-nagyobb szalagokra, sal-

langokra daraboltâk és

dîszîtésûl vagy szâradâsra a fâra

tûzték. A lô vérét széthintették a fa alatt, aboi a tort tartot-

tâk. A székely ôsiség pohara, az ukkon mutatna még ma is
erre. Ûk — ôs és kon — vér; ukkon — az ôsi vér pohara.
Ezek alapjân ûgy gondolnânk, hogy ezen az erôsen kazâralân-kunmagyar terûleten terjesztett keresztény tanok eljuthattak akâr a Don-melléki Dentumagyériâig, a pârthusi

Barzâciâig és a baskir-nagymagyar hetumagyarsâgig is.
Tabarisztân-hyrkâniai szabartoi-asfaloi testvéreink vagy ôseink, a fehér szabirok mâr tôbb évszâzada az ôrmény és perzsa érintkezés hatârân nem kerûlhették el a kereszténység

valamilyen formâjât.

I. Justinos (518-527) bizânci csâszâr elkûldte megbîzott-

jait a pontusi Kercs-Antikapion vârosa kôrnyékére, hogy az
ottani hun-szkîta legények kôzûl hadseregébe zsoldosokat
toborozzanak. Ebben az idôben ennek a terûletnek kirâlya,

Gordâs éppen bizânci téritô szândékû lâtogatâson volt. Ami-

kor hazatért, olyan ûjhitû buzgôsâggal vetette magât a bi
zânci térités szolgâlatâba, hogy alattvalôi fellâzadtak ellene és megôlték. Helyette kirâlyul ôccsét, Muager-t fogadtâk
el. Ebben a névben keresi a magyar ôstôrténet és nyelvészet
a "magyar" név eredeti formâjât (mi a Magog-ra. gondol
nânk).

Ebbôl csak annyit, hogy volt egy Gordâs-féle téritési idôszak is.

1938-ban jelent meg az ûn. "Szent Istvân Emlékkônyv".
Ebben a szent kirâly halâlânak 900. évfordulôjâra az akkori
magyarsâg szme-java hôdolt szellemének. A tôrténelmi cik-

kek kôzûl kiemelkedô érdekességû volt Moravcsik Gyula
munkâja, az âltalunk is kôvetett cimmel. Sajnos, az 1938-at

kôvetô idôk lelkesedése, majd letôrése és a hâborûvesztés
szôrnyûségei miatt a cikk tartalma nem vâlhatott kôztudomâsûvâ.

A VII. szâzadig a Krlm félszigeten idôzûhetô dorosi

(bizânci) missziôs pûspôkségek kôzûl kiragadjuk a hun,
onogur, és a tamatarkai pûspôkségek neveit. A 7 kôzûl hârom minden bizonnyal magyar népi elemekbôl âllô tôrzseket, illetve nemzeteket jelenthetett. Mârpedig ha a térîtés
olyan volt, hogy akâr missziôs pûspôk megbîzâsâra volt
szûkség, akkor ezek a terûletek mâr jôval elôbb magukra
vontâk a kereszténység érdeklôdését. A magyar egyhâzi nyelv
nem is egy kifejezô szava mutât a perzsa/elâm/ôrmény/alân
kultûra emlékére. Az egyoldalû szlâv hatâsra valô hivatkozâs az etimolôgiai tapogatôzâsnâl keserves kudarcot vall.
Végtére is az a meghatârozâs, hogy "a kardcsony- unerwarteter Tod eines Jûnglings fiatalember vâratlan halâla" (sic!),
nem lehet hû "semasiolôgiai etymon"-ja a mi kardcsonunknak.
Még a francia creche - bôlcsô, jâszol kifejezés is kôzelebb
van jelentéséhez. De a perzsa karza és sun (infant born without the fonction of maie organ és day) is veszedelmesen alapja lehetne a kardcsony szônak.
A magyarsâg és nagybâtyânk, az avar nép 200 éven ât
a pannôniai kereszténységgel ôsszebarâtkozott nép lehetett.
Sok kultûrértékét âtadta nekûnk, mert volt népi érintkezés

az etelkôzi magyarsâg és a Duna, Tisza, Râba, Drâva, AlDuna, Morâva kôrnyékén lakô testvérûnk kôzôtt.
Ezért a szentistvdni téritô munka kôzel sem volt annyira

véres, mini egyesek dllûjdk. Gézânak, sôt mâr atyjânak,
Taksonynak is voltak — az egészen egyszerû létbiztonsdg —
meggondolâsâtôl fûggetlenûl — kôzeledô érdeklôdései, érdekei és elgondolâsai a kereszténység felé.
KovâcsyJôzsef (Seven Hills, OH):
ANYAM

Âldom a méhet, mely hordozott,
Âldom a kezet, mely vezetett,
Âldom a keblet, mely szoptatott,
Aldom a szivet, mely szeretett!
Ôvé volt életem csirâja,
Ôvé volt a tej, mi éltetett,
Ôvé volt a cél, mi serkentett,
Ôvé a lélek, mi hitetett!
Mikor lâz mart, velem virrasztott.

Mikor elestem, ô felemelt,
Mikor eltévedtem ûtamon,

O volt, ki jô ûtra terelt!
Ha
Ha
Ha
Ha

hideg volt, féltôn betakart,
szomjaztam, ô innom adott.
slrtam, letôrôlte kônnyem.
éheztem, ô koplalgatott!

Nekem adta élet-jussomat,
Nekem adta jôknak javât,
Nekem adta korok gyiimôlcsét,
Nekem adatta ezt a hazât.

Nem
Nem
Nem
Nem

volt
volt
volt
volt

ô
ô
ô
ô

szent, se égi angyal.
senki, egy szent talân,
gazdag vagy kirâlynô.
mâs; csak az én anyâm.

Kovâcsyjôzsef. {Dr. Somogyiné)

R. Gadl Veronika. {Dr. Somogyiné)

Rickenmanné Gadl Veronika (Freidorf, Svâjc):

P. DIC TUS MA GIS TER : A BA- NEMBELIPÉ TER ?
— kivonatosan —

Anonymus "Gesta Hungarorum"-a felett negyedévezredes vita folyik. A magyar tôrténelmi irodalomban csokor
szâmra gyûjthetjûk a tarka jelzôket a szerzôre és mûvére vo-

natkozôan, mint amilyen pl: naiv, megbizhatatlan, okoskodik, tudâlêkoskodik, kitaldlt elbeszélés, rémséges mese stb.
Az 1975. évi fakszimile kiadâsban Gyôrffy Gyôrgy kijelenti,

hogy "a regényes gesztdban elbeszélt tôrténet nem szolgdlhat hiteles alapul a tôrténésznek".
A negatîv hangnem Kristô Gyula tollâbôl az 1984-ben

megjelent "Magyarorszâg tôrténete" cîmû mû 2. kôtetében
sem vâltozott.

Feltolakszik bennem a kérdés. Mi az olvasô biztosîtéka,

hogy az a kôvetkeztetés, amely szerint a Gesta nem hiteles
tôrténeti forrâs, nem téves-e? Nem voina lehetséges, hogy a

titokzatos magister napjainkig fennâllô elmarasztaldsa tôr
téneti tévedés volt? Elhihetô, hogy a XX. szâzad tôrténésze
megbîzhatôbban ismeri az ezer éwel korâbban tôrtént ese-

mények ôsszefûggéseit, mint a kor kôzelében élô krônikâs? A
tagadâs szelleme kisért bennem.

A Gesta Hungarorum hârmas problémâja:

1. Ki volt Anonymus? 2.Melyik szdzadban élt? 3. Mûvének hitelessége.

A Gesta irôjârôl két biztos adatunk van: valamelyik Béla
kirdly jegyzôje volt, és munkdjdt az utôd kirdly idején irta.
A részletek tanulmânyozâsa hamarosan ahhoz az ered-

ményhez vezetett, hogy Gyôrffy elképzelései az Imre kirâly
idejében irott Gestârôl nélkûlôzik a reâlis alapot. Marad
Kristô elmélete II. Endre korârôl.

A magyarra fordûds azonban — a "rômaiak" szô értelmezésével egyûtt — hibâs. Ennek részletes igazoldsa utdn
az elôadô megdllapûja, hogy a pannôniai terûlet valamikor
Attila fôldje volt, Attila haldla utdn azonban ez a terûlet

Bizdnc fennhatôsdga ald kerûlt, ami megfelel a valôsdgnak.
A jelenre valô utaldsban tehdt, "vagyis Anonymm idejében
a rômaiak {bizdnciak) mint emberek nem "legelnek" a javakbôl, hanem mint (rômai-bizdnci) lelkipdsztorok ôrkôdnek Magyarorszdg jobbjai felett". Ezutdn az elôadô a kôvetkezôképpen folytatja fejtegetését:
Ezzel a fordûdssal ûj idômeghatdrozdshoz juthatunk.

Anonymus nem irhatta Gestdjdt a XIII. szdzad elején. Nem
marad mds vdlasztdsunk, mint a XL szdzad. Az az âllâspont,

hogy a Gesta 6. fejezetének eskûpontjai csak Imre és Andrâs
egymâs elleni harcaira vonatkozhatnak, nem helyes, mert

a hatalomért folyô kiizdelem I. Andrâs kirâly és ôccse, Bêla

herceg kôzôtt ugyanûgy fennâllt.
Helyezzûk Anonymnst ebbe a szdzadba, I. Béla kirâly
(1060-63) udvarâba.
Az elôadô pontrôl pontra igazolja, miért volt szûkség

arra, hogy Anonymus, mint I. Béla kirdly volt jegyzôje, Salo
mon ktrdllyal szemben a vérszerzôdési eskû egyes pontjait

kûlônôsképpen hangsûlyozza. A mdsik hdrom Béla kirdly
esetében az elôadô a vérszerzôdési eskû megszegésére vonat-

kozôan nem taldl olyan kézzelfoghatô példdkat, mint éppen Salomon kirdllyal kapcsolatban: I Endre ugyanis I. Bé-

Idnak tett eskûjével ellenkezôen fidt, Salamont, kirdllyd korondztatta, Salomon kirdly viszont a hercegekkel szemben
vdllalt kôtelezettségeit nem tartotta be.
Ha elfogadjuk az eddigi fejtegetést, amely szerint Anony
mus I. Béla kirâly jegyzôje volt és igy a Gesta megîrâsa

csak az utôd kirâly, Salamon idején tôrténhetett, marad a
kérdés, ki volt Anonymus?
Gyôrffy és Kristô megfigyelései szerint a Gesta îrôja ka-

lônôsen kiismeri magât Borsodban és Eger kôrnyékén, vagyis
az Abâk szâllâsterûletén.

Két Abât ismerûnk a korbôl. Az egyik Aba Sdmuel, a
kirâly, a mâsik Aba-nembeli Péter, a szâzdi monostor alapi-

tôja. Lehet-e ôsszefûggés a két személy kôzôtt? Csak annyi
biztos, hogy nem apa és fia kapcsolatârôl van szô. Fenntartom azt a valôszînûséget is, hogy ezt az Aba-nembeli Pétert
a Vathâkhoz rokoni kapcsolat fûzi. Tudjuk, hogy mindkét

csalâd a németbarât politika ellenzôje. A hâtvédet Szent
Istvân kirâly egyeduralmi tôrekvésével, majd Péter magyarellenességével szemben mindkét csalâd csak Bizâncban keresheti.

Helyettesîtsûk be Aba-nembeli Pétert Anonymussal, akinek szûletési idejét, mint fentebb szô volt rôla, Istvân kirâly
uralkodâsânak utolsô éveire teszem. Tanulmânyainak szin-

helye I. Endre kirâly idejében a csalâdi politika alapjân nem
lehet nyugaton, îgy nem jôhet mâs szôba, mint az 1045-ben
alapîtott konstantinâpolyi fôiskola. Ez az évszâm adja szâmomra az okot, hogy Anonymus szûletési évét legkorâbban
1030-ra tegyem, mert 15 éves kora elôtt ide nem kerûlhetett.
Itt nyilvânitottâk valamikor 1050-60 kôzt magiszterré. Helm
Gerhard német nyelvû, Bizâncrôl szôlô kônyvében azt îrja:
"Az iskolâra jellemzô volt, hogy olyan stîlust fejlesztett ki,
amely mûvészien mesterkélt volt, az îrôi alkotâsok mûvelôi

munkâikat megtûzdelték bibliai és egyéb antik idézetekkel,
egyszerû fogalmakat a lehetô legkomplikâltabban îrtak kô-

rûl, ûgyhogy abban csak a hasonlô képzettségû ismerte ki
magât, lelte ôrômét benne". (Ide vezetem vissza a Gesta for-

ditâsi hibâinak egy részét, mert a szavak és kifejezések tôbbértelmûsége a valôdi értelmet gyakran homâlyossâ teszi,
mint a "legelô" rômaiak példâja. )

Az 1. Endre és 1. Béla kôzôtt folyô harcokban vagy mâr
korâbban, Vatha leverése utân, az Abâk és Vathâk Béla her-

ceg pârtjâra âllnak, akinek gyôzelme és megkoronâzâsa utân
az ifjû Aba-nembeli Péter annak jegyzôje lesz, a legyôzôtt
Endre kirâly feleségének kedvenc tartôzkodâsi helye, a Bor-

sod-hegyalja pedig az Abâk birtokâba kerûl. îgy nem nehéz
megtalâlnunk a magyarâzatot arra sem, hogy a Gesta îrôja
miért ismeri ûgy ezt a birtokot, mint az Eger kôrnyékén Arpâd
fejedelem âltal az ôsôknek ajândékozott terûletet. Gyôrffy
és Kristô megfigyelései tehât a két terûlet ismeretére vonat-

kozôlag helyesek, a névtelen jegyzô târsadalmi âllâsâra vonatkozô kôvetkeztetések is azok, de nem Imre vagy 11. Endre

kirâly korâra, hanem 1. Béla és Salamon idejére, a XI. szâzadra is vonatkoztathatôk.

P. dictus magister, ac quondam hone memorie gloriossimi
Bela régis hungarie notarius (A mesternek mondott P., a

néhai jô emlékû, dicsôséges Béla kirâly jegyzôje, ahogy Pais
Dezsô fordîtotta) tehât nem III. Béla, hanem I. Béla név-

telen jegyzôje.
A munka ôsztônzôje, aki Hallay Istvân szerint csak fôpap lehetett, Salamon bukâsa utân, I. Géza idején a Magyar-

orszâgon érvényesùlô bizânci befolyâs kôvetkeztében kerûlt
az esztergomi érseki székbe és neve Nehemids volt, ugyan-

csak Bizâncban végezte tanulmânyait.
A Prologusnak van még egy kôzismert, vitatott része,
nevezetesen az a môd, ahogy Anonymus lenézô fôûrként a
parasztokat és regôsôket âbrâzolja. Ferdindndy Mihâly a szôveg téves értelmezésére mâr 1957-ben râmutatott, P. magis-

ter azonban Magyarorszâgon tovâbbra is megmaradt gôgôs
arisztokratânak. Az "ex falsis fabulis rusticorum, vel garru-

lo cantu joculatorum" szôveget ugyanis Pais Dezsô "a parasztok hamis meséibôl vagy a regôsôk csacsogô énekébôl"
szavakkal fordltja magyarra.
Német szôtâram szerint azonban a "falsus" szônak nem

feltétlenûl a hamis magyar szô felel meg, Anonymusnâl te
hât a falsus nem hamisat jelent, hanem népt elbeszélést,
mint a falsus latin szô értelmezésének egyik ârnyalatât,

amellyel a nagy mûveltségû tudôs magabiztossâga, az események menetének elsô kézbôl ismerô kutatô hatârozottsâga

jut kifejezésre.
A regôsôkkel mâr kissé mâsként âll a dolog. A "csacsogô

ének"-né\ aligha lehetett volna megfelelôbb fordîtâst hasznâlni. Szôtâram szerint a garrulos jelzô locsogô, fecsegô,
szâjhôskôdô értelmû fordîtâsa rendszerint elitélést juttat ki

fejezésre. A joculator szô jelentése tréfacsinâlô, Witzbold,
korântsem azonos, egyértelmû a hôsi énekeket elôadô regôs
szôval. Kik voltak tehât a kôzépkori kirâlyi udvarok fôszôrakoztatôi, akiket Aba-nembeli Péter — ûgy tûnik — mégiscsak lekicsinylôen emlît? Elsôsorban az udvari bolondok.
Wagner Johann Christoph 1684-ben megjelent, Magyarorszâgn^ôl szôlô német nyelvû munkâjâban azt a fîgyelemre
méltô adatot talâltam, hogy "Magyarôvârnak mocsarak és
vizek kôzt erôs vâra van, itt lakott Salamon kirâly, akinek

udvari bolondja, Macolphus, tréfâi miatt kôzismert volt".
Ugy lâtszik, a német neveltetésû és német kôrnyezetben

élô Salamon kirâly udvari bolondjânak hîres môkâival, tré-

fâival, fecsegésével és illetlenkedésével szemben kellett az
îrott forrâsokra tâmaszkodô ôsgesztânak rnegszûletnie. Kérdés azonban, hogyan egyeztethetô ôssze az ôsgeszta Anonymus
"Gesta Hungarorum"-âval.
Kutatâsaim eredménye a kôvetkezô:

1. A "Gesta Hungarorum" nem mâs, mint az ôs-gesztânak ismeretlen mâsolôk âltal megmentett része, amely a XIII.

szâzad adott politikai kôrûlményei kôzôtt V. Istvân kirâly
idején az ûjonnan îrt Gestâba nem kerûlhetett bele.

A IV. Béla kirâly és fia, Istvân herceg kôzt dûlô pârtharcok
idején az Abâk és tôbb kirâlypârti fôûr birtokât Istvân elkobozta és hîveinek adomânyozta, majd amikor 1270-ben
Istvân kirâly lett, megkezdôdôtt az ûj krônika irâsa. Kôvetkeztetésem szerint ennek oka és célja az ôsgesztâban rôgzîtett Ârpâd-kori birtokviszonyok feltûntetésének nyomta-

lannâ tétele volt, ezért az eredeti Gesta megsemmisitése vâlt
szûkségessé. Ekkor tôrtént a kivonatolâs: gyorsan, titokban,
valôszînûleg diktâlâsra, tôbb kéz irâsâval, rengeteg rôvidîtéssel, hibâval és javîtâssal. Aztân elrejtették. Ahhoz, hogy
ûjra napvilâgot lâsson, évszâzadok kellettek. A szôveg a kezdetben teljes, szô szerint valô mâsolat, vége felé azonban

mâr csak elnagyolt ôsszefoglalâs. A gyakran elôfordulô quid
plura (ebbôl ennyi elég) kifejezés — véleményem szerint —
azt jelenti, hogy a mâsolâst nem kell tovâbb folytatni, mert
a kôvetkezô részek az ûjonnan îrt krônikâba is belekerûltek.

2. Ha a XIV. szâzadi krônikâkbôl (îgy a Képes Krônikâbôl) 1100 kôrûl bezârôlag kiemeljûk a kimutathatôan késôbb belekerûlt részeket, s a maradékot kompilâljuk P.
magister "Gesta Hungarorum"-âval, akkor megkapjuk az
Aba-nembeli Péter âltal megîrt, hârom részbôl âllô ôsgesztât.

Az elsô rész azonos a Képes Krônika 2-24. fejezetével, amely
a magyarok krônikâjâhoz îrt "EIôbeszéd"-del, vagyis a hunok
tôrténetével kezdôdik. A bibliai idézetekkel ellâtott fejezetet

magât csak a XI. szâzadbeli îrô szerezhette, mert a fejezet
tartalma késôbbi korban mâr idôszerûtien. Az elsô részbôl
vilâgosan kitûnik, hogy a magyarok elsô bejôvetele KôzépEurôpâba a hun foglalâssal azonos, Attila tehât magyar ki
râly volt. A hun-magyar azonossâg tekintetében sem a XIV.
szâzadbeli krônikâk nem tévednek, sem Tûrôczi nem hagy

kétséget; a nyugati nyelvekben még ma is hungariLS-ok vagyunk. A magyar tôrténedrâs azonban ezt a hun-magyar
azonossâgot minden eszkôzzel câfolja, kétségbevonja sajât
krônikâink igazât. Ennek okât a XVIII. szâzad mâsodik fe-

lére, a Nibelung-ének megtalâlâsânak idejére viszem vissza.
Ekkor ugyanis eurôpai tôrténészek az irodalmi mû alapjân
tôrténeti elképzeléseket szûltek, hibâikhoz aztân — sajât
népe kârâra — a magyar tôrténedrâs is csatlakozott. Ezért

az elmûlt két évszâzad folyamân megîrt tanulmânyok, amelyek a hunokrôl szôlnak, kevés kivétellel nélkûlôzik a târgyilagos alapot.

A Kézai "Gesta Hungarorum"-aként ismert munka a
XIII. szâzadbôl nem ônâllô mû, hanem az ôsgeszta âtdolgozott mâsolata, amelybôl a hun tôrténet maradt meg legérintetlenebbûl.

Ha a Képes Krônika 25. és 64. fejezete kôzé behelyezzûk a Gesta Hungarorum-ot, akkor megkapjuk az ôsgeszta
mâsodik részét, a magyar tôrténetet a keresztény kirâlysâg

megalakulâsa elôtt. Ami az egyikbôl hiânyzik, benne van
a mâsikban, esetleg ugyanazt a szôveget mindkettôben megtalâljuk. Az ôsgeszta harmadik része a XI. szâzad tôrténete.
Kortârsi feljegyzés, amelynek a mâsodik honfoglalâs tôrté
nete, tehât az anonymusi Gesta Hungarorum szempontjâ-

bôl mâr nincs dôntô jelentôsége.
A titokzatos szerzetes, az Imre kirâly korâban nem létezô
prépost, gyôri pûspôk, iskolamester, kancellâriai alkalmazott stb. feltevése helyett Anonymus tehât a nagy mûveltségû, Psellos iskolâjâbôl kikerult Aba-nembeli Péter mester,
aki I. Béla kirâly jegyzôje volt és Salamon kirâly uralkodâsa

idején az ellenzéki hercegek hiveként irta meg a magyarsâg
tôrténetét.

A harmadik megoldatlan kérdés, amely Anonymus Gesta

Hungarorum-ânak

hitelességét

kutatja,

tulajdonképpen

mâr meghaladja dolgozatunk kereteit, de kônnyen megold-

hatô, ha I. krônikâink fordîtâsait felûlvizsgâljuk, 2. KeletEurôpa fôldrajzi fogalmait tisztâzzuk, 3. az ôkori îrôk munkâit alaposabban figyelembe vesszûk és 4. megszabadulunk
a belénk rôgzîtett kényszerképzetektôl. Tagadhatatlan, hogy
a hitelesség tisztâzâsâval ôstôrténetûnk megvâltozott arculatot nyerhet.

Befejezésiil kérdezzûk: megtalâltuk Anonymust és korât?
Mîg a vérszerzôdési eskû pontjai szinte kizârôlagosan a XL
szâzadba vezetnek bennûnket, addig Aba-nembeh Péterhez
kôvetkeztetésekkel jutottam el. Személyével kapcsolatban
azonban maradjunk mindaddig a "bizonytalansâg talajân",
mîg âllîtâsom

korabeli

okiratokkal

tovâbbi

alâtâmasztâst

nyer. Egy biztos, bârki volt, nem naiv, megbizhatatlan,
tudàlékoskodô, okoskodô, regényes gesztdt, kulcsregényt irô
laikus volt, mint azt ma tôrténészeink Magyarorszâgon hi-

vatalosan tamtjâk, hanem a magyar tôrténetirâsnak nemzetûnk sorsalakulâsa szempontjâbôl végzetesen meg nem
értett alakja.
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Oriold Gyôrgy (Los Angeles, CA):

AZ ERDÉLYI FESTÔ VALLOMÀSA
Erdélyben sziilettem, Kolozsvârt, boldog és békés szép
tiindérorszâgban, aboi a napsûtotte mezôkôn dalolva dolgoztak a munkâs emberek, ahol a hegyek kincseket rejtegettek, a domboldalakon levô lankâkon a fâk gyiimôlcsôktôl
roskadoztak, és vidâm zeneszôtôl voltak hangosak a falvak.

De a zene egyszerre elhaikult, a szép magyar szô suttogôvâ
vâlt. Dermedten ébredtûnk tudatâra, hogy eladtak bennûnket rabszolgâknak. Eladtak bennûnket, és eladtdk a fôldet a Idbunk alôl, az eget a fejiink felôl, a levegôt, a tâjat
és a sîrokat, aboi hont teremtô ôseink nyugodtak. Ide s tova

70 éve tôrtént ez s mi még ma sem tudjuk ezt elhinni, nem
tudunk a valôsâgba beletôrôdni. Nem tôrôdûnk, nem tôrôdtûnk a szerzôdésekkel, sem a kegyetlenûl megvont hatârokkal, sem azzal, hogy eladtak bennûnket, mert mi is tudtuk,
amit késôbb Churchill kijelentett: "Nem adhattok oda valamit, ami nem a tietek!" Akik minket eladtak, azok nem

voltak tulajdonosaink, az olyan szerzôdés pedig, amelyik
a mdsét adja el: tôrvénytelen!

Mi otthon maradtunk, mert jelenlétûnkkel is igazolni
akartuk a szerzôdés tôrvénytelenségét. Bebizonyîtotta ezt a
paraszt, amikor fôidjét szântotta, a tanâr, amikor a gyer-

meket tôrténelemre tanîtotta, az anya, amikor gyermeket
szûlt és azt magyarrâ nevelte. Mint festô, képességeim szerint ebbôl a harcbôl vettem ki részem: megôrôkîtettem Er-

dély népét, Erdély tâjait, a viseleteket és szokâsokat, hogy
megôrizzem ôket az utôkornak. Mert a képek is olyanok,

mint a kôvek. A latin szâllôige szerint: "Saxa loquuntur"
(a kôvek beszélnek). Ha majdan az én képeimrôl is megâllapîtjâk, hogy beszélnek, akkor elmondhatom, hogy nem éltem
hidba!

Idestova fél évszâzada festem ennek a kornak szemtanûit.

Festettem parasztokat és pûspôkôket, âllamfôket és gondtalan gyermekeket, szép magyar lânyokat és dallas férfiakat.
Megôrôkîtettem a napfényben szikrâzô havas hegyoldalakat, a haragos fenyves erdôket, a hôsapkâs havasokat, a kanyargô Szamost és a nagy hôpelyhes estékben tovasiklô, csilingelô szânokat. Vâszonra vetettem a tôrténelmi levegôjû
vârosokat és a derûs falvak vilâgât, a gyônyôrû erdélyi vise-

letben pompâzô fiatalokat; Nagybânyât, Brassôt, Szebent
és Kalotaszeget, Kolozsvârt és a Hargitât.
Festettem bizakodô, hamvas gyermekarcokat és kônnyes
szemû, megtôrt ôregeket, - és: a magâra hagyott székelyt,
aki most is puszta testével ôrzi Erdély fôldjét és ott âll tépetten és elhagyottan, és megkérdi tôletek: "Hât mivelûnk nem
tôrôdik senki?"

Szeretettel és hûségesen âbrâzoltam az erdélyi magyarsàgot, amelynek mindenemet, minden alkotâsomat kôszônhe-

tem. Lelkembôl, becsûlettel szolgâltam Erdély népét. Igye-

keztem a legtôbbet, a legjobbat nyûjtani, hogy méltô legyek
fajtâmhoz, és majdan az utôkor is vâllaljon engem. Vâsznaimon a jôvô meglâthatja a munkâtôl megtôrt, meghajlott
hâtakat, a tôrténelmi pillanatokat, a pusztulô mûemlékeket,
és az irgalmatlan idôket tûlélô vârakat.

Ahhoz a nemzedékhez tartozom, amelyiket kétszer adtak
el: Egyszer Trianonban és egyszer Jaltdban. De mint a nagytôbbség, nem hagytam el Erdély fôldjét. Helyt maradtarn.
Nem gazdagodtam meg, nem lettem nâbob, sem hivatalos
hîresség, de szolgâltam a magyar kultûrât mindenûtt, ahol
tehettem.

Terveztem dîszletet Kolozsvâr, Nagyvàrad szînhâzai és
opérai szâmâra. Erdély magyar szînhâzai derekasan kivették
részûket a magyar nemzeti ôntudat fenntartâsâban. Egyszer

a român rendôr megkérdezte tôlem, hogy mi az én munkâm
a magyar szînhâznâl. A kérdés éppen rossz kedvemben talâlt.
— Jârt maga mâr szlnhâzban? — kérdeztem.
— Igen — felelte.

— Nahât, amit ott a szinpadon lâtott, azt mind én csinâltam — feleltem.

Valahogy Igy is volt, mert a tervezéstôl a kivitelezésig
sokszor mindenrôl magamnak kellett gondoskodnom.

Minden alkotâsom emléke

egy-egy bizonyltéka annak

a fôldnek, amelyet elvettek tôlûnk, s amelyet az erdélyi magyarsâg minden hivatalos okmâny és szerzôdés ellenére sohasem adott fel. Minden mûvem a helytâllâs emléke, a tôrté
nelmi idôket tûlélô magyarsâg bizonyîtéka. Akik otthon maradtak, egyebet sem tudtak tenni, mint fizikai jelenlétûkkel
bizonysâgot szolgâltatni, nyîlt vallomâst tenni arrôl, hogy
Erdély az ôvék!

Elvégeztem a munkât, amit ûgy éreztem, hogy a sors reâm
szabott. Amit tettem, belsômbôl, szîvbôl, fajtâm irânt valô
szeretetbôl és helytâllâsbôl tettem.

Nyugdîjas éveimre érkeztem Amerikâba, de ûgy érzem,
derûlâtâs festészetemben csak azôta van, amiôta a szabadsâg
fôldjén élek. Ha a Fennvalô egészséget ad hozzâ, remélem.

êgynéhâny ôrôkbecsû képpel sikerûl gazdagîtanom az amerikai kultûrât is. Szeretném kifejezni hâlâmat, hogy a szabadsâg hazâja befogadott.

VII.

PÀRHUZAMOS ULÉSEK
AMOSz
Az Amerikai Magyarok Orszâgos Szôvetsége 1988. november 25-én délelôtt 10 ôrai kezdettel az ohiôi Clevelandben

tartotta meg kétévenként esedékes kôzgyûlését. A kôzgyûlés
delegâtusai a Szabadfôldi Magyarok V. Vilâgkongresszusân
is részt vettek.

A kôzgyûlést a szâlloda egyik nagytermében, amely zsûfolâsig megtelt, ft. Bolvdry Pâl igazgatô imâja és a magyar
Hiszekegy elmondâsa vezette be. Dr. Nddas Jdnos elnôk
ùdvôzlô szavai utân Pdsztor Ldszlô, az intézô bizottsâg elnoke,
Vigh Zsolt igazgatôsâgi elnôk és dr. Balogh Sdndor orszâgos
fôtitkâr jelentései kôvetkeztek. Ezekbôl kitûnt, hogy az AMOSz
az elmûlt két év alatt is tovâbb erôsôdôtt és hogy a magyarsâg érdekében végzett munkâja is jelentôsen fokozôdott.
Az AMOSz tagintézményeinek szâma 62-rôl 94-re nôvekedett. A fôvârosban, Washingtonban âllandô magyar iro-

dât létesitettek. A magyarsâg érdekében nemcsak a rabnemzetek képviselôivel, hanem konzervativ amerikai intézményekkel is kivâlô kapcsolatokat teremtettek, pl. az erdélyi magyarsâggal valô akciôkban is. A Szôvetség egyes vezetôit tôbb kôzép- és kelet-eurôpai kérdéssel foglalkozô nemzetkôzi bizottsâg és intézmény munkatôrzsébe is meghivtâk.

Az ûj vezetôség megvâlasztâsâra a kôzgyûlés mâsodik
felében kerûlt sor. A jelôlések bezârâsa utân a kôvetkezô tisztikart vâlasztottâk:

Elnôk: dr. Nâdas Jânos.

Az Intézô Bizottsdg elnoke (ûgyvezetô): Pâsztor Lâszlô.
Az Igazgatôsdg elnoke: dr. Tôrôk Zoltân (GA).
Tdrselnôk: Bodnâr Gâbor (NJ), Fazakas Ferenc (CA),

dr. Fiedler Kâlmân (IL) és Szarka Lajos (PA).

Fôtitkdr: dr. Balogh Sândor (NY).

Alelnôk: Fôldvâry Margit (NY), Jôkay Lajos (IL), dr.
Lengyel Alfonz (PA), Makk Imre (HA) és dr. Tôrôk Zoltân (GA).
Pénztdrnok: Sâlyi Pâl (PA).
Ellenôr: ft. Bolvâry Pâl (PA),

Kemenes

Ernô

(PA),

Kemenes Mâtyâs (KY) és Nagyjûlia (MI).
Jogtandcsos: Karlowitz Bêla (PA).

Az Amerikai Magyarok Orszàgos Szôvetségének kôzgyûlésén a fôasztalndl

balrôljobbra: dr. Balogh Sdndor kûlûgyi elnÔk, Pdsztor Ldszlô, az IntézôBizottsdg
elnôke, dr. Nddas Jdnos orszdgos elnôk, Fazakas Ferenc orszdgos tdrselnôk
( Vizsolyi Zsuzsa)

Gazdasdgi tandcsos: dr. Debreczeni Jôzsef (OH).
Igazgatô: Kun Tamâs (DC), Dresher Lajos (OH), Duska

Helen (NJ), Ébner Jânos (WI), Eiler Andrâs (WI), dr. Fabô
Imre (OH), ft. Horvâth Benedek (CA), Horvâth Rudi (NY),
Jurasits Jânos (IL), Kiss Gâbor (FL), Kocsondy Zoltân (MI),
Kôrôsmezey Sândor (PA), dr. Lelbach Antal (OH), dr. Nâdas
Rôzsa (OH), nt. Novâk Miklôs (PA), Rékay Andrâs (CA),
Renkey Albert (PA), Sândor Andrâs (FL), Sântha Lâszlô
(OH), Stirling Gyôrgy (VA), dr. Szécsey Sândor (GA), nt.
Szûcsjânos (WI), Tokay Lâszlô (IL), Varga Pâl (IL) és Zaykay
Sândor (NY).
(A fentiek mind kûlônbôzô AMOSz tagintézmények
vezetôi.)

Az AMOSz kozgyûlésén

balrôljobbra : dr. Nddas Jdnos orszdgos elnôk, Fazakas Ferenc orszdgos tdrselnôk
és Vigh ZsoU, az igazgatôsdg elnôke.
( VizsolyiZsuzsa)

Tiszteletbeli tdrselnôk: nt. dr. Bertalan Imre, ft. dr. Fûzér

Juliân, O.F.M., Kônnyii Ernô, ft. Mustos Istvân, dr. Teller
Ede, dr. Vizsolyi Daniel és dr. grôf Wass Albert.

Tiszteletbeli alelnôk: nt. Âbrahâm Dezsô, nt. Csordâs
Gâbor, dr. Châszâr Ede, ft. Eôrdôgh Andrâs, nt. Fodor Dénes,

Hâmos Lâszlô, Harkay Péter, Helz Tibor, Kônnyii Lâszlô,
Lôte Lajos és ft. Vitéz Baân, O.F.M.

Tiszteletbeli igazgatô: nt. Bodor Lâszlô, Bércz Christa,

Csâgolyi Tibor, Czish Jôzsef, T. Dombrâdy Dôra, Egyed
Erzsébet, dr. Fabô Lâszlô, Harkay Rôbert, bâcskai Harsâny
Béla, Horzsa Tivadar, nt. Jalsô Sândor, Jâvorik Tamâs, Keg-

levich Kâroly, Kiss Ernô (EL), Kovâcs Istvân (FA), ft. Kriegler
Béla, Lukâcs Lâszlô,

Mâthé Istvân,

ft.

Mészâros Gyôrgy,

O.F.M., Nagy Istvân (FL), nt. Négyessy Bertalan, Németh
Zsuzsa, dr. Papp Gâbor, nt. dr. Parragh Dezsô, nt. Poznan
Béla, dr. Rabcsâk Béla, Radies Géza, Rajnayjânos, nt.Rôczey
Barnabâs, Stolmâr Aladâr, Stolmâr Ilona, Stubner Gyula, nt.
dr. Szôke Istvân, Tâtray Gâbor, Tôth Lâszlô (CO), Vârady
Eva, ft. Vincze Mihâly.

A Szabad Magyar Ûjsâgirok Szôvetsége
A 10. jubileumi, tisztûjitô kôzgyûlés 1988. november 25én, pénteken délutân 2 ôrakor ûlt ôssze. A magyar Hiszekegy

elmondâsa utân T.Dombrddy Dora titkâr ûdvôzôlte a megjelenteket, majd megnyitôt mondott. Kegyeletes szavakkal emlékezett meg a Szôvetség halottairôl, elsôsorban
Stirling Gyôrgy elnôk feleségének hosszû szenvedés utân bekôvetkezô és Szabadkai Sdndor alelnôk-pénztâros vâratlan
tâvozâsârôl, majd Fiala Ferenc, Kisjôkai Erzsébet halâlârôl.
Az elhunytak irânt valô részvétet a jubileumi kôzgyûlés perces
néma felâllâssal juttatta kifejezésre.
Stirling Gyôrgy elnôk kôszônetet mondott a

titkâr el-

COURT

ijBwrlïf,

Stïrlmg Gyôrgy, a Szabad Magyar
T. Dombrddy Dora megnyûja
Ûjsdgirôszôvetség elnôke. {Dr.Somogymc) ajubtleumi kôzgyûlést. {Dr. Somogyzné)

mondott szavaiért, majd részletesen beszâmolt a Szôvetség
mûlt évi mûkôdésérôl. Beszâmolôjât a kôzgyûlés kôszônettel tudomâsul vette.

A kôvetkezôkben a kôzgyûlés ûj tisztikart vâlasztott. Elnôk
Stirling Gyôrgy, alelnôk és fôtitkâr T. Dombrddy Dôra,
kanadai alelnôk Gyimesi Gyula, pénztâros Soôs Jôzsef lett.

Vitêz Serényi Istvân kùlôn felszôlalâs keretében mutatott
râ a kûlfôldi magyar ûjsâgîrô nélkûlôzhetetlen, nagy jelentôség^û szerepére.

Az Àrpâd Akadémîa
Orvostudomânyî Osztâlyânak
elôadâssorozata
1988. november 26-ân, szombaton délelôtt 9 ôrakor az

elôadâssorozatot dr. Kondray Gergely, az Ârpâd Akadémia
tagja nyitotta meg. A megjelentek szîvélyes ûdvôzlése utân az
elsô rész moderâtorâul dr. Kismartoni Kdrolyt (Chicago, IL)
kérte fel.
Az elsô részben

dr. grôf HoyosJdnos (White Plains, NY) "Az acupuncture
helyzete napjainkban",

dr. Mihdly Ferenc (Toronto, Ont., Kanada) "Ép testben ép lélek",

dr. Bogndr Bêla (Beavercreek, OH) "A gerontolôgia
Magyarorszâgon video képeken bemutatva",
dr. Gutay Ldszlô (West Lafayett, IL) "A Nobel-dijas
Gâbor-féle 'laser'-hologrâfîa alapelve",
Dr. Kismartoni Kdroly (Chicago, IL) "A 'laser' szerepe
a nôgyôgyâszati betegségek kezelésében" cimmel tartott elôadâst.

A

mâsodik részben a

moderatori

tisztet

dr.

Kondray

Gergely elnôk tôltôtte be.
dr. Luczek Istvdn (Solon, OH) "A medence gyulladâsos
folyamatai a nôgyôgyâszatban",
dr. Varga G. Ildikô "Felsô légûti fertôzések",
dr. Spruch Rezsô (Banville, IL) "A veserâk korszerû kezelése",

dr. Kondray Gergely (Beechwood, OH)
kezelése" cimmel tartott elôadâst.

"A hôlyagrâk

Dr. Mihdly Ferenc (Toronto, Ont., Kanada):

ÉP TESTBEN ÉP LÉLEK
— kivonatosan —

Ma mâr minden civilizâlt orszâgn^ak van ûgynevezett

statisztikai hivatala, amely minden târsadalmi jelenséget
feldolgoz és az eredménybôl kôvetkeztetéseket von le a jôvôre vonatkozôlag.

Az Amerikai Egyesùlt Âllamok Kôzponti Statisztikai
Hivatalânak keretében mûkodô kûlfôldi néprajzi statisztikai
hivatal kiilfôldi felméréseinek adataiban minket, magyaro-

kat kôzelrôl és vésztjôslôan érint az 1979. évi kôzép-eurôpai
becslések eredménye, amely szerint a Magyarorszâgot kôriilvevô âllamok, vagyis România, Csehszlovâkia és Jugoszlâvia lakossâga a magyarokkal szemben arânytalanul gyorsabban szaporodik és ha kôztûk a szaporulati arâny nem
vâltozik, akkor a hârom "utôdâllam"-nak rôvidesen hatszor-

ta tôbb lakosa lesz, mint Magyarorszâgnak.
Hogy ez a jelenség milyen katasztrôfâlis, az kitûnik a sza
porulati szâzalékarânybôl, amely szerint 1975-ben Magyarorszâg népszaporulata 6% volt évi 65.000 fôvel, mîg 1977-

ben mâr csak 4.3% 46,000 szaporulattal, de 1978-ban zuhanâsszerûen csak 2.6% 28.000 szaporulattal.
A zuhanâs mâig sem akar megâllni, sôt enyhûlni sem.
Ez nemcsak az emigrâciôs, hanem a hazai irodalmi kiadvânyokbôl is vésztjôslôan kitûnik. Az adatok szâzai kôzûl elég,

ha a Magyar Demorata Fôrum szegedi értekezletén dr. Kovâcs
Zoltdn adjunktus âltal elôadottakat vesszûk figyelembe, amely
szerint "ha a sziiletések szâmânak 1958 ôta csôkkenô tenden-

ciâja nem vâltozik, akkor a 2000. évig 600,000-es, mîg 2020ig kétmilliôs, 2040-ig pedig hârom és félmilliôs népesség^ogyâssal kell szâmolni".

Ez az elôrejelzés annâl is inkâbb vészharangként kong

a fejunk fôlôtt, mert a helyzet a vilâgon szétszôrtsâgban élô
magyarok kôzôtt sem jobb. Utânpôtlâs tehât kûlfôldrôl nem
vârhatô.

A mâsik, ugyancsak vésztjôslô jelenség, amelyrôl tulajdon-

képpen beszélni ôhajtok, nemcsak magyar, hanem civili-

zâciôs vilâgjelenség is: a szellemileg fogyatékosok és torzszûlôttek âllandô szaporodâsa.

Magyarorszâgon mâr hûsz évvel ezelôtt nyilvânossâgra

hoztâk a Gyôgypedagôgusok Pécsi Kongresszusân, hogy minden szâz gyermek kôzûl hârom idegileg, szellemileg

vagy

fizikailag sériilt és a gyôgypedagôgiai oktatâs sikere érdekében ezekkel a gyermekekkel sokkal tôbbet kell foglalkozni,
mint az egészségés fiatalokkal. Azôta ez az arâny csak roszszabbodott.

Amint Varga Domokos "Népesedési gondok" (1982) cîmû
tudôsîtâsâban kôzli: "Az âldozatos jô nevelés gyenge képes-

ségû gyermekkel is sokat elérbet, de az ilyen adottsâgok mellett megjavithatja-e az emberi minôséget?" Sajnos, nemhogy
megjavîtani, de megtartani sem lehet.
A veszedelem nem is csak a jelenlegi adottsâgban van,

hanem abban, hogy a szellenaileg fogyatékosok nemi életét,
szaporodâsi készségét nem gâtoljâk kényelmi, erkôlcsi, népegészségi vagy gazdasâgi meggondolâsok.

Ez a jelenség — mint vilâgjelenség — mâr a kanadai
felelôs kôrôket is élénken foglalkoztatja. A honatyâk keresik a môdjât, hogy miképpen lehetne a népi minôségre és

nemzetgazdasâgra kâros egyedek szaporodâsât meggâtolni
vagy csôkkenteni.

A kanadai Ontario tartomâny egészségûgyi minisztere
mâr régen kidolgozta a tôrvénytervezetet, amelyet tanulmânyozâs végett szétosztott a provinciâlis képviselôknek és megkûldte a szakembereknek és szakintézeteknek, tovâbbâ egyhâzaknak véleményezés végett.

A miniszter kilenc hônapig tartô kôzvéleménykutatâs és
a szakemberek meghallgatâsa alapjân készitette el tôrvény-

tervezetét a 16 éven alûli szellemileg visszamaradt és fizikai
lag kimondottan hâtrânyos testalkattal szûletett egyének mûvi
sterilizâlâsâra, mert ezeknél bizonyosra vehetô, hogy utôdaik
is fogyatékossâggal szûletnek.
Ilyenkor jôn elôtérbe az Egyhâz, illetve a lelkészek szerepe,
akik megfelelô tanâcsokkal feloldhatnâk a szûlôk gâtlâsait

és ajânlhatnâk a torvényesen megengedett diszkrét eljârâst,
vigyâznânak, hogy a pâcienst ne rémîtsék el, ne okozzanak
neki lelki megrâzkôdtatâst a beavatkozâssal, aminek értelmét ûgysem tudja felfogni.

"Ha a tÔrvényhozâs semmit sem tesz ebben az ûgyben,
akkor hagyja râ a csalâd és az orvos jô lelkiismeretére" —
mondja az egészségûgyi miniszter a kormânyhoz benyûjtott
javaslatâban.

Ugyanebbe a kategôriâba tartozik a torzsziilôttek és a
magukkal tehetetlen, szenvedô, gyôgyîthatatlan betegek kérdése is. Nevezetesen: szabad-e az ilyeneket "engedni meghalni" vagy pedig "kegyes elaltatâssal", euthanasiâval megszabaditani az élet szenvedéseitôl?

Jelentôs lépést tett ebben az ûgyben a kanadai anghkân
egyhdz, amelynek Nemzeti Végrehajtô Tanâcsa 16 orvos,
jogâsz és teolôgus részvételével, hosszas és mélyrehatô târ-

gyalâsok utân ûgy hatârozott, hogy lehetséges erkôlcsi és
emberbarâti ok az irgalmas elaltatâsra vagy a meghalni
hagyâsra.

Ez a kérdés ma élénken vitatott a teolôgusok, jogâszok

és szociolôgusok kôrében. A végsô szôt azonban a teolôgiânak kell kimondania, hogy az emberi bûnôk miatt tehetet-

lennek szûletett testben jogos-e Isten lelkét rabsâgban tartanunk?

A test csak eszkoz, szerszâm a lélek, az Isten kezében.
De melyik mester szeret hasznâlhatatlan szerszâmmal dolgozni?

Mennyivel inkâbb Idvânatos volna a kegyes meghalni

hagyâs a népesség minôsége érdekében vagy humanitârius
szempontbôl azokkal a magzatokkal szemben, melyek vilâgra jôve lényeges testi és szellemi fogyatékossâgot mutatnak!

Âllatainkndl tudunk vigydzni a minôségi tenyésztésre.
Mennyivel fontosabb lenne ez a nemzeti tdrsadalomra alkalmazva!

A âlhumanizmus részben szellemi elmaradottsâg, rész-

ben képmutatâs, részben pedig felelôtlenség a târsadalommal szemben, mert a testi és szellemi torzszûlôtteket rend-

szerint nem a szûlôk tartjâk el, hanem a dolgozô és adôfizetô
târsadalom. És ez a kérdésnek csak az adôfizetô dolgozôt
terhelô oldala. A mâsik oldalân âll a nemzeti minôség védel-

me. Észak-Amerikâban egyes tagâllamokban mâr 1924 ôta
van sterilizâciôs tôrvény és faji minôségvédô mozgalom.

Kanadâban ez még csak a vitatkozâs, csûrés-csavarâs
âllapotâban van.
"A 16 éven alûliak sebészeti ûton valô gyôgyitâsâhoz a

tôrvény sziilôi beleegyezést kôvetel, amelyhez a szûlônek joga van. De olyan beavatkozâs engedélyezéséhez, amely nem
gyôgyîtô célzatû, mint példâul a sterilizâciô, a szûlôk hatâskôre még a tôrvénytelenség kôdében van" — âllapîtja meg
a miniszter tanâcsadôja.
Nem maradhatunk szôtlanok a

nemzetgyilkossdg tôr-

vényesen megengedett tényét illetôen sem. Egy kanadai orvos bîrôi engedéllyel magzatelhajtô klinikât nyithatott, a
mûtétek kôltségeinek egy részét, késôbb azonban esetleg
egészét az âllam, illetve az adôfizetôk fizetik.

A szemforgatô feminista âlarcba bûjt propaganda szerint a nônek joga van rendelkezni sajât testével. Ez igaz. De
a magzat mâr nem ô maga, hanem az ô gyermeke, ûj egyéniség, ûj élet, amelyet kioltani csak akkor van joga, ha orvosi és pszichiâtriai vélemény szerint egészséges egyed szûletése nem vârhatô vagy pedig a terhesség a nô életét veszélyezteti vagy ha a teherbeesés orvtâmadâsos erôszak eredménye.
Az érem mâsik oldala még az is, hogy nemcsak a népszaporulat vagy a nemzeti megmaradâs van veszélyben a korlâtlan mûvi vetélésekkel, hanem a népi minôség, a nemzeti
jelleg is. Mint példâul Kanadâban leginkâbb csak a fehér
nôk élnek ezzel a gyiikos szabadsâggal, de a szinesek nem,
sôt még a zsidôk sem. Tehât kônnyen igaza lehet annak a
demogrâfusnak, aki szerint a 2100. évre Kanada és az Egye-

sûlt Âllamok lakossâgânak tôbbsége fekete lesz vagy pedig
valamilyen keverék, szines nép.

Hogy ez a lehetôség mennyire komoly, azt bizonyîtja
Rabinovich Emanuel zsidô rabbi, aki a Budapesten 1952.
januâr 12-én tartott zsidô vezetôi vilâgkonferenciân kijelentette: a fehér emberek utolsô nemzedéke most sziiletik. Ez

azonban nem vonatkozik a zsidôsâgra, mert az amerikai
zsidôsâg vezetô rabbija, dr. Gittelson szerint a zsidô fajta

fennmaradâsa érdekében nem engedhetô meg az idegenekkel valô keveredés.

Mondhatnâ valaki, hogy ez vonatkozik Amerikâra, de
Magyarorszâgra nem, mert ott nincsenek szinesek. Nincse-

nek. De vannak cigânyok nemcsak a statisztika, hanem Kada
Lajos dr. érseknek a clevelandi XXVII. Magyar Talâlkozôn, 1987-ben elmondott beszéde szerint is, gyorsan nôvekvô
mennyiségben. Olyannyira, hogy — amint a Magyar De-

mokratikus Ellenzék lapja îrja — "senki se csodâlkozzék, ha
2000-re Magyarorszâg lakossâgânak egynegyede cigâny lesz".
Mindezek utân le kell szûrnûnk a tanulsâgot, hogy a
magzatelhajtâs nem egyéni jelenség, hanem kôzûgy, amely-

ben mindenkinek âllâst kell foglalnia, aki a nemzet fennmaradâsâért és népi minôségéért felelôsséget érez. Mégpedig
nemcsak befogadô hazânkban, hanem a Kârpâtok ôvezte
hazânkban is.

A mémôkôk talâlkozôja
Az Ârpâd Akadémia mérnôktudomânyi osztâlya és a
Magyar Mérnôkôk és Épîtészek Vilâgszôvetsége 1988. november 26-ân, szombaton délelôtt 9 ôrai kezdettel rendezte meg
a magyar mérnôkôk 18. clevelandi talâlkozôjât.

Somogyt F. Lél okl. km., az Ârpâd Akadémia rendes
a clevelandi Természettudomânyi Kôr nevében kôszôntôtte a megjelenteket.

Bejelentette, hogy Mitnyân Lâszlô, az Ârpâd Akadémia
mérnôktudomânyi osztâlyânak elnôke, feleségének sûlyos
kartôrésére és mûtétére valô tekintettel a talâlkozôn részt
venni nem tud.

A tovâbbiakban Urmôs Antal okl. gm., fôtitkâr szâmolt

be a Magyar Mérnôkôk és Épîtészek Vilâgszôvetségének mûlt
évi tevékenységérôl, majd "180 Syncron kismotor gyârtâsa
percenként" cîmmel tartotta megértékes elôadâsât.
Dr. Diôsady Levente (Willowdale, Ont. Kanada) okl.vm.
"A hûsipari termékek tartôsltâsa nitrid (salétromsav) nélkûl",

Stolmdr Aladdr (Pittsburgh, PA) fizikus "Ôsrobbanâs
és mâs téveszmék",
vttéz Hamvas Jôzsef (Toronto, Ont., Kanada) okl. vm.

A kiegyensûlyozott tâplâlkozâs".

A mémôkôk talàlkozôjdn

balrôljobbra: Urmôs Antal {Woodstock, Kanada), Hamvasjôzsef {Toronto, Kanada)
és SomogyiF. Lél. {Dr. Somogyiné)

Haralyi Fejér Pdl (Bloomfield Hills, MI) okl. gm. "Az
erôtér kifejezése egész szâmokkal",

Mihdly Ferenc (Toronto. Ont., Kanada) "A kôzép-keleti
âsatâsok magyar vonatkozâsai"
cîmmel tartott elôadâst.

Stolmdr Aladdr {Vïttshnr^h., PA):

ÔSROBBANÀS ÉS MAS TÈVESZMÉK
A tudomâny haladâsât akadâlyozô téveszmék keletkezését szeretném bemutatni, és arrôl meggyôzni hallgatôimat,
hogy ezeket tényleg nem szabad elhinni. Azt is megkîsérlem,
hogy felvâzoljak egy viszonylag egyszerû môdszert, amelynek

alkalmazâsâval eldônthetô egy ôtletrôl, hogy az nagy valôszinûséggel téveszme-e vagy csakugyan figyelmet érdemlô ôtlet.

Az ôsrobbandsrôl és a fekete lyukakrôl, valamint ezek
kapcsân a tâgulô vilâgegyetemrôl, az atomok magjârôl és
az energiasugârzâsok szerkezetére vonatkozô elképzelésekrôl
beszélek.

Hogyan keletkezett az ôsrobbands téveszméje?
Az ôsrobbanâs fogalmâval az az elképzelés ment ât a

kôztudatba, hogy a vilâgmindenséget alkotô teljes anyagmennyiség valamikor kis térfogatban tômôrult és az hatalmas robbanâssal szabadult ki onnan. Azôta is tâvolodik et-

tôl a helytôl, amely egyûttal a tâgulô vilâgegyetem fogalmaként ismeretes.

Ez érzékszerveinken keresztûl hozzânk eijutô informâciôkon alapszik.

Hubble azt tapasztalta, hogy a tôlûnk tâvolabb levô
csillagrendszerekbôl érkezô fény vôrôs eltolôdâsa arânyos a
tâvolsâggal (1). (Emlékeztetôûl: a kôzelebbi csillagok tâvolsâga a Fôld Nap kôrûli pâlyân elfoglalt âtellenes — pl. téli
és nyâri — helyzetének felhasznâlâsâval egyszerû hâromszô-

geléssel meghatârozhatô. A prizmân keresztûl haladô fény
a fényt kibocsâtô târgyat alkotô elemeire jellemzô szînképvonalakkal âbrâzolja a môgéje helyezett ernyôre. Ezek a jel

lemzô szinképvonal-csoportok a vôrôs szîn felé tolôdnak el,
vagyis a kôrnyezetûnkben szokâsos hullâmhosszaknâl na-

gyobb hullâmhosszakra esnek; ezt hivjâk vôrôs eltolôdâsnak.)
Ugyanakkor a Doppler-eiie\^X\xs (a kôzeledô és a tâvolodô
vonat fûttyének hangmagassâg-vâltozâsa) abszolûtizâlâsa,
kizârôlagos magyarâzatként tôrténô elfogadâsa azt eredményezi, bogy minél tâvolabb van tôlûnk valami, annal nagyobb

sebességgel tâvolodik tôlûnk. Vagyis a vilâgegyetem tâgul,
mi vagyunk a kôzepe, és most mâr csak vissza kell szâmolni,
hogy mikor voltak ezek a csillagok mind valahol a Fôld, vagy
esetleg a Nap kôzéppontjâban, és mâris gyârthatjuk az ôs
robbanâs-, meg a string-elméletet! Most mâr csak arra kell
vigyâznunk, hogy ennek ellentmondô tapasztalat napfényre
ne kerûljôn.

Igaz a vôrôs eltolôdâs arânyossâga a tâvolsâggal, és igaz
az is, hogy a Doppler-eiiékx.\is a fénynél is érvényesûl. Honnan veszem akkor a bâtorsâgot, hogy téveszmének nevezem

az ôsrobbanâst és a tâgulô vilâgegyetemet? Hiszen ha feltételezzûk, hogy a vôrôs eltolôdâst az âltalunk ismert Dopplereffektus okozza, ebbôl egyenesen kôvetkezik a tâgulô vilâg
egyetem, és ha a tâvolodâs sebességét âllandônak feltételezzûk, akkor ki tudjuk szâmitani, hogy mikor volt a teljes anyag-

mennyiség ugyanazon a helyen. Csak egy "jelentéktelen aprôsâgrôl" kell megfeledkeznûnk. Arrôl, hogy nincs tapasztalatunk, hogyan vâltozik a fény hullâmhossza az âltala befutott tâvolsâg fûggvényében. Itt pedig szâzezer és milliô
fényévekrôl van szô. Ennyi idô teit el a fény kibocsâtâsa és
észlelése, felfogâsa kôzôtt. Annak meg egyâltalân nem szabad
eszûnkbe jutnia, hogy az elektromâgneses hullâmok, îgy a
fény terjedését helyesen leîrô Maxwell-egyenXeték valamely
kôzeg gerjesztésén keresztûl magyarâzzâk meg a jelenségeket. Vagyis ennek a kôzegnek teljesen mentesnek kellene
lennie mindenféle tehetetlenségtôl és sûrlôdâstôl, a gerjesztésnek minden veszteség nélkûl kellene terjednie ahhoz, hogy
a szôban forgô ôriâsi tâvolsâgokat a fény vôrôs eltolôdâs
nélkiil tudja befutni, és a vôrôs eltolôdâsbôl a tâgulô vilâgegyetemre és az ôsrobbanâsra lehessen kôvetkeztetni.
Ebbôl lâthatjuk, hogy az ôsrobbanâs és a tâgulô vilâg-

egyetem téveszméi is csak az energiasugârzâs szerkezetének,
mibenlétének feltârâsâval kûszôbôlhetôk ki végérvényesen.
Most csak az âllapîthatô meg, hogy az egész elképzelés alapjât képezô tapasztalatok hiânyosak, és minden eddigi tapasztalatunkkal ellenkezô tulajdonsâgot, teljes inerciamentességet
tételez fel az elektromâgneses hullâmok terjedését biztosîtô
kôzegben. Egy sûlyos érvem azért van a mellett, hogy ez tév-

eszme. A tudomâny egész fejlôdése azt mutatja, hogy elégtelen tapasztalat alapjân kôvetkeztetett âllitâsok a késôbbi
ismeretek alapjân rendre téveszméknek minôsûltek.
A fekete lyukak téveszméje

A fekete lyukak fogalma olyan képzeletbeli égitesteket
jelôl, amelyek gravitâciôs erôtere lehetetlenné teszi, hogy
a fény elhagyja felûletûket. Ennek a téveszmének keletkezése még az ôsrobbanâsnâl is egyszerûbb. Einstein âltalânos
relativitâs-elmélete helyesen irja le a fénysugarak elhajlâsât
gravitâciôs erôterekhen. A fekete lyuk "felfedezéséhez" csak
arra volt szûkség, hogy olyan gravitâciôs térerôsséget téte-

lezzenek fel, amelyben a fénysugarak elhajlâsa kôzel 180 fokos.
Ne zavarjon bennûnket, hogy sem azt nem tudjuk, mi a fény,
sem azt, hogy mi a tômeg és milyen gravitâciôs mezôk lehetségesek vagy miben âll maga a gravitâciô. Fô, hogy van jô

képletûnk, amellyel a fénynek a Nap kôzelében tapasztalt
elhajlâsât jôl le lehet irni. Nézzûk, mire lehet még ezt a képletet hasznâlni. Ha ebbe a képletbe a gravitâciôs térerôt jellemzô egyûtthatô, tulajdonképpen az égitest felûletén tapasztalhatô szabadesési gyorsulâs értékét a tapasztaltaktôl
lényegesen nagyobbra vesszûk, akkor az ilyen képzeletbeli
égitest kôzelében elhaladô fénysugâr oly mértékben elhaj-

lik, hogy még az ilyen képzeletbeli égitestrôl sugârirânyban
elindulô fénysugâr is visszafordul. îgy szûletett egy egész
âltudomânyos âgazat, amelynek képviselôi ugyanolyan eltôkélt igyekezettel akarnak fekete lyukakat talâlni, mint
nem is olyan régen Lisenko prôbâlt élô sejtet élettelen anyagokbôl elôâllîtani. Ô még arra is képes volt — nagy tanîtômestere, Sztdlin teljes tâmogatâsâval —, hogy egy élô sejt
feldarabolâsât filmre vetette, és a filmet fordîtott sorrendben lejâtszva "bizonyîtotta" elmélete helyességét.

A tômeg és a vele egyutt megjelenô gravitâciô, tômegvonzâs kérdésével az "energia" terûletérôl az ûgynevezett

kondenzâlt anyag" vagy a részecskék és atommagok terûletére érkeztûnk. Ezeknek a képzeletbeli fekete lyukaknak
példâul mâr tômôrebbeknek kellene lenniûk az atomok

magjainâl, hogy a feltételezett gravitâciôs térerôt elô tudjâk

âlhtani. A hires einsteini képlet — E egyenlô m-szer cé a
négyzeten — tapasztalatunk szerint helyesen irja le a tômeg
és az energia ôsszefûggését. Az atomreaktorok és az atom-

bombâk hatâsos, (hogy ûgy mondjam) kirobbanô bizonyîtékai ennek. Maga ez az ôsszefûggés és az elemi részecskék
(példâul a mindenki âltal ismert elektronok) hullâm-jellege szerkezeti azonossâgokra utal az elektromâgneses hullâmok és a részecskék kôzôtt. Ez azonban nem jelenik meg a

hivatâsos tudomâny anyagszerkezet-elméleteiben. Pedig erre
vonatkozôan is rendelkezûnk tapasztalati ténnyel. Az elemek eloszlâsât igen pontosan meg tudjuk hatârozni a csil-

lagokbôl érkezô fénysugârzâsok szinképelemzése alapjân.
Ez az eloszlâs igen figyelemreméltô egyenetlenségeket mutât,
amelyeket a jelenleg hasznâlatos egyik anyagszerkezet elképzelése sem tud még megkôzelîtôleg sem megmagyarâzni.
A fekete lyukak téveszméjének végleges megcâfolâsâhoz
valôszînûleg szûkség van a fény szerkezetének feltârâsa mellett az anyagi részecskék, a tômeggel rendelkezô objektu-

mok szerkezetének feltârâsâra is. Ebbôl tôrvényszerûen kô-

vetkeznie kell a gravitâciô mibenlétének és a gravitâciôs térerô hatârainak. Ma azonban mâr megâllapîthatjuk, hogy

a fekete lyukak téveszméjének keletkezéséhez vezetô kôvetkeztetések tâvol âllnak a becsûletes, tudomânyos levezetéstôl.

Remélem, sikeriilt bemutatnom a fizika jelenlegi siral-

mas âllapotât. Tôrténelmi pârhuzamként arra a nem is tûl
régi idôre szeretném emlékeztetni hallgatôimat, amikor az
emberek azt képzelték, hogy a Napban ugyanolyan tûz ég,

mint kâlyhâinkban, és a tûzelô hamarosan elfogy, jôn a vilâg vége. Akkor is azt hitték, hogy a mâr megszerzett ismeretek elégségesek minden tapasztalat megmagyarâzâsâra.
Szeretném, ha a NewtonnâA megfigyelhetô szerénység és
becsûletesség visszatérne a tudomâny vilâgâba. Ne gyârtsunk
elméleteket, hanem a tapasztalatokat vegyûk szemûgyre min
den elôîtélet nélkûl és mindig hivjuk fel a figyelmet a nem
fôltétlenûl helyes, csak a gyakorlati hasznâlhatôsâg érdekében bevezetett megfogalmazâsainkra, ahogyan azt Newton

tette az erô fogalmânak bevezetésekor. Ô még nem szégyellte
bevallani, hogy ezt az emberi erôkifejtés tapasztalatâbôl
kôlcsônôzte, és a tapasztalatok, a testek mozgâsainak elemzése igazoltâk ennek a megkôzelitésnek helyességét. Ideje
lenne felismerni, hogy a jelenségek nagy csoportjât helyesen leirô einsteini relativitâs-elmélet a fénysebességnek hatârsebességként tôrténô elfogadâsân alapszik, amit a tapasz
talat a CierenÂof-sugârzâs formâjâban fényesen bizonyît.
Ez az atomreaktorokban és elhasznâlt fûtôelem-târolôkban

tapasztalhatô gyônyôrû fényjelenség ugyanis az adott kôzegre jellemzô fénysebességnél nagyobb sebességgel haladô fotonok és részecskék âltal kibocsâtott sugârzâs, aminek révén
a megengedett hatârsebességre lassulnak. Azt sem ârtana
észrevenni, hogy maga a Cserenkov-sugârzâs nemcsak a
hatârsebesség feltételezésének helyességét igazolja, de azt

is, hogy a hatârsebességnél nagyobb sebességek is elôfordulhatnak, ami megkérdôjelezi azt az âllitâst, hogy a vâkuumban mért fénysebességnél nagyobb sebesség nem létezhetik.
Ez a sugârzâs éppen azt mutatja meg, hogy mi tôrténik a
nagyobb sebességû részecskével, és hogyan veszi fel a hatârsebességet.

Mikor jogos hât a gyanû, hogy téveszmével âllunk szemben? Az elsô mozzanat, amelyet figyelembe kell vennûnk,
hogy milyen tâvoli teriiletre, nem kézzelfoghatô, mindenki
âltal kôzvetlenûl nem vizsgâlhatô teriiletre vonatkozik az
adott elképzelés. Jogos a kételyùnk minden olyan esetben,
ha a kôzvetlen tapasztalattôl tûlsâgosan tâvollevô terûletrôl van szô. Ez igy van nemcsak a fizikâban, hanem a târsadalomtudomânyokban is. Amit nem tud minden ember

ônâllôan ellenôrizni, ott kônnyû hazûgsâgot elhitetni. Fol
tudjuk mérni kôzségiink kôzigazgatâsi mûkôdését, de nehezen tudjuk kôvetni az âllamkormânyzâs intézkedéseit. Egyedûl a tâvolsâg tehât még nem jelenti egyértelmûen, hogy
becsapôdtunk. A mâsodik lényeges mozzanat a rendelkezésre allô ismeretek ôsszevetése az ôtlettel. Ha nincs elég is-

meretûnk, akkor meg kell kérdôjeleznûnk az adott elméletet, de ha egyértelmûen ellentmondô ismeret birtokâban
vagyunk, akkor mint téveszmét el kell azt vetniink. Itt figye

lembe vehetjûk azt a tapasztalatot is, hogy az ember jelenlegi tudâsszintjén mindent megprôbâl megmagyarâzni, de
az eddigiek sorân ez mindig téveszmékhez vezetett. Ennek
a ténynek a figyelembevételével és a dôntô tapasztalatok-

nak az ôsrobbands, a tdgulô vildgegyetem és s. fekete lyukak
elképzeléseinek ellentmondô voltâval valôszînûsîthetjûk, hogy
téveszmékkel âllunk szemben. Annak feltârâsa, hogy maguk

ezek a fogalmak milyen kôrûlmények kôzt keletkeztek, anynyi haszonnal azért jârt, hogy a kisérletezô tudomâny szâmâra jô kérdéseket tudunk feltenni. Hogyan vâltozik a fény
hullâmhossza a kibocsâtâs és a felfogâs kôzôtt eltelt idô fûggvényében? Milyen kôzôs szerkezettel irhatôk le mind a fotonok,

mind az anyagi részecskék? Mi okozza a hatârsebességet és
miért egyenlô ez a kôzegre jellemzô fénysebességgel? Milyen
szerkezetû a gravitâciôs tér?
Ezek a kérdések mind megvâlaszolhatôk, ha visszatérûnk
Newtonnak a mindenûtt jelenlevô Isten, mint lényeg felfogâsâhoz. Az anyagi objektumokat, beleértve a fotonokat és
az erôterek kôzvetitô elemeit is, ennek a lényegnek az elemei
kôzôtti kôlcsônhatâsok sorozatât talâljuk, és magyarâzatot
talâlunk a kémiai elemek izotôpjainak tapasztalt gyakorisâgâra is. Ehhez azonban pontosan a tehetetlenséget, az egyes
kôlcsônhatâsi eseményekben bekôvetkezô vâltozâst kell fel-

tételeznûnk, hogy véges hatârsebességet, erôtereket, ônfenntartô terjedést és âltalâban ismereteinknek megfelelô vilâgképet kapjunk. Ezért a tudomâny tovâbblépése szempontjâbôl sorsdôntô lenne olyan kisérlet — nem fôldi méretû kîsér-

let — lefolytatâsa, amelybôl legalâbb némi informâciôt lehetne szerezni a fény hullâmhosszânak vâltozâsâra pusztân
a megtett ût — elég hosszû ût — fûggvényében.
HaralyiFejér Pdl (Bloomfield Hills, MI):

AZ ERÔTÉR KIFEJEZÉSE EGÉSZ SZAMOKKAL
— kivonatosan —

A kilenc és fél oldal sûrûn gépelt szôvegû tanulmâny
annak fejtegetésével kezdôdik, hogyan hozta létre az elôadô
a dinamikus geometria alapjait. Ennek megtôrténte utân a

dinamikus geometria elsô mintâjât (modelljét) mutatja be,
amely nem mas, mint a kiterjedô gômb, a felfûjt léggômb.

Az elôadô tûzetesen leîrja, hogy a mintâjâval (modelljével) végrehajtott kisérlet eredményeként az egész szâmok
segitségével hogyan hozta létre az erôteret. Az erôtérbôl kap-

ta meg a "0"-t (az origint), aztân az alapvonalat, a mind
nagyobb és nagyobb kôrôket, amelyek az alapvonalon tôrtént megjelôléssel, mint dimenzionâlis hatdrok kapnak nagy
jelentôséget. Az egész szâmok segitségével megâllapîtâst
nyemek az erôtérben levô nagysâgok pontos helyei. Az erôtérben levô szomszédos helyek pontjainak ôsszekôtése utân
létrejônnek a csigavonalak (spirâlisok). Ezeken keresztûl érkezûnk el a mérô vagy Fejér-csigavonalhoz (spirâlishoz), az
erôtérben levô helyek, az elsôrendû (prime) és az ôsszetett
(composite) helyek fontossâgâhoz, valamint az elsôrendû
(prime) és az ôsszetett (composite) szâmokhoz.

Az elôbb emlitett eredmény nagy fontossâga abban rejlik, hogy megteremti az idâig teljesen ismeretlen dinamikus
geometria alapjât. Mivel pedig ez az alap merôben mâs, mint
a mai matematika, a dinamikus geometria a mai matematika
hatârain kîviil esik. Alapjâul a jôvôben ûj matematika szerepel. A dinamikus geometria szâzadokon keresztûl a jôvô
nemzedékek bibliâja lesz.

A gondolkozô vilâg tôrténetében a dinamikus geometria
felfedezése, kiértékelése, kidolgozâsa, hasznâlata és alkal-

mazâsa ûj fejezetet jelent. Haralyi Fejér Pdl munkâjânak ez

az igazi jelentôsége: az ismeretlen felkutatâsâban az emberiség kûzdelméhez ûj utat mutât.

O r îentalîsztîka
Az Ârpâd Akadémia orientalisztikai osztâlyânak ûlése
ugyancsak 1988. november 26-ân, szombaton délelôtt 9 ôra-

kor kezdôdôtt. Lengyel Alfonz elnôk meleg szavakkal kôszôntôtte a meghîvott elôadôkat és a termet zsûfolâsig meg-

tôltô hallgatôsâgot. Napirend elôtt felolvasta az Ârpâd Aka
démia fôtitkârânak hozzâ intézett levelét, amely szerint
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Talâlkozô krônikâjâ"-ban a 250-253. oldalon kozzétett
"Erdély tôrténete mikroszkôp alatt" cîmû cikkel kapcsolatban kôzôlte vele: jôllehet a cikkben emlîtett Torma Zsôfiâra
vonatkozôan néhâny adatot adott, a cikk egyedûli szerzôje
Fazakas Ferenc. Kérte a szerkesztôi tévedés helyesbitését,
valamint annak megâllapîtâsât, hogy bâr filolôgiâbôl egyetemi oklevele van, a "Dr." cîm hasznâlatâra nem jogosult.
A fôtitkâri levél tartalmât az osztâly ûlése egybangûlag
tudomâsul vette.

Lengyel Alfonz (Ambler, PA):
A KÎNAI PIAC-SZOCIALIZMUS:
RFA LITAs VA G Y UTÔPIA?

Mao halâla utân Deng Xioping vezetésével a kînaiak
akarjâk most elérni azt, amit mi 1956-ban Nagy Imre miniszterelnôk és Mindszenty Jôzsef hercegprimâs vezetésével
kîséreltûnk meg elsô lépésként véghezvinni. Egyesek Deng
gazdasâgi és politikai reformtôrekvéseit mâsodik, de vérte-

len forradalomnak lâtjâk.
A kînaiak Mao alatt elîtélték az I956-os magyar szabadsâgharcot. Minket ellenforradalmâroknak mondtak, Nagy
Imrét pedig a kommunizmus ârulôjânak nevezték. Deng

reformja Nagy Imrét is rehabilitâlta. Ôt most a reformtôrekvés mârtirjânak tekintik, és Magyarorszâgon rehabilitâlâsât javasoljâk. 1988 nyarân 18 cikkbôl allô sorozatot tettek

kôzzé a hivatalos kormânylapban. Ebben a szovjetellenes
ellenâllâs hôseinek Magyarorszâgon csodâlatos elismerést
adtak.

A kînai ûjsâgok nem az amerikai ûjsâgoktôl veszik ât a
hîreket, amelyek sokkal tôbb hitelt adnak Gorbachev-nék,
mint amennyit megérdemel. A kînai ûjsâgok ismételten javasoljâk, hogy Gorbachev ne csak beszéljen, hanem tegyen
is mâr valamit.

A klnai politikai kôrôkhôz kôzel allô professzor tréfâsan
azt a kijelentést tette, hogy a kînai vezetôknek most nincs
sziikségiik arra, hogy Moszkvâba szaladjanak, mint az ame
rikai vezetôk tették, hogy a nép megbecsûlje ôket és pârtjukra szavazzon. Tréfâja és mosolya môgôtt ott volt az a
szomorû tôrténelmi igazsâg, hogy nemcsak a tâvozô elnôk
utolsô ûtja vezetett Moszkvâba, hanem az elnôkségre ûjonnan megvâlasztott is azonnal kijelentette, elsô ûtja Moszkvâ
ba viszi. A kînaiak, amikor Gorbachev felajânlotta, hogy
Kînâba megy, kijelentették, hogy annak feltétele a szovjet
csapatok kivonulâsa Afganisztânbôl, a vietnamiak kivonultatâsa Kambodzsâbôl és a rakétâk elvitele a kînai hatârrôl.

Ez esetben jôhetnek Kînâba arrôl târgyalni, hogy mikor adjâk vissza a szovjet âltal megszâllott kînai terûleteket. Persze az amerikai ûjsâgok ezt is elhallgattâk és helyette azt îr-

tâk, hogy Gorbachev kérésére Peking és Moszkva kôzôtt hamarosan târgyalâs kezdôdik.
Ez a hîr az amerikai ûzletembereket annyira kétségbe
ejti, hogy félnek a kînaiakkal kôzôs ûzletekbe belemenni. Az
amerikai ûjsâgok pedig azt a hîrt hoztâk, hogy Reagan és

Gorbachev talâlkozâsâval az amerikai-szovjet ûzleti vâllalkozâs megsokszorozôdott. Inkâbb ûzletelnek sajât ellenségiikkel, mint azzal a Kînâval, amely elutasîtotta a szovjet szocialista gazdasâgi és âllamrendet. Kîna most kisérli meg a
talpraâllâst és minden segîtségre szûksége van, hogy a Szovjetuniô karmaiba ismét bele ne essék.

Ezt az elôrelâtâst azonban sem az amerikai sajtôtôl, sem
egyetlen amerikai ûzletembertôl sem lehet elvârni.
Gazdasâgi reformok

Deng gazdasâgi reformjât a baloldali irânyzatû ameri-

kai sajtô mint kapitalista tôrekvéseket kônyveli el. Ezzel segîti a még meglevô maoistâk igazolâsât, hogy Maonak volt
igaza, amikor Nagy Imrét és Deng Ziaopingot egyarânt a
kommunizmus ârulôjânak hîvta és ôket mint 'kapitalista
utasokat' elîtélte. îme, itt van a bizonyiték: Deng a kapitalizmusba viszi Kînât. Ez persze az amerikai baloldalnak fâjdalom, a jobboldalnak viszont vâgyâlom. Ahogy Kîna késziti jôvôjét, egyiknek sincs igaza. Kîna mai vezetôi csak ât akarjâk venni a kapitalizmusbôl, ami jô és kidobni a marxizmusbôl, ami elavult. Deng elismerte, hogy a szoros értelemben
vett marxizmussal nem lehet modernizâlni, tehât azt refor-

mâlni kell. Deng soha nem mondta azt, hogy a kinaiakat
kapitalistâknak akarja âtâllitani. Luther sem lett buddhista,
amikor a keresztény katolicizmus reformjât végrehajtotta.
Krisztusban hîvô keresztény maradt. Deng sem tért el a
marxizmustôl, csak meg^eformâlta azt. Az amerikai ûjsâgok
minden kînai reformban kapitalizmust lâtnak, mîg a kînai
ûjsâgok a reformtôrekvésekben Weform-szocializmus' kifej-

lôdését lâtjâk. A kînaiak még azt is hangsûlyozzâk, hogy
reformtôrekvéseikben nem akarjâk a magyar reform-kommunistâk Kâdâr idején elkôvetett hibâit âtvenni, hanem azt

tipikus kînai mintâra kîvânjâk kialakîtani, ami az (1) âllami
termelô szôvetkezetek megszûntetésében, (2) a gazdasâgi ver-

seny kialakîtâsâban, (3) a nyitoit kapu politikâjâban és (4)
a tôzsde visszaâllîtâsâban mutatkozik meg.
T ermelôszôvetkezetek

Deng reformja a szovjet mintâjû termelôszôvetkezetek
megszûntetésével kezdôdôtt. A parasztok most egymâssal
szôvetkezve fôldbérlésre kôtnek szerzôdést az âllammal. A

bérletidîjat terményben fizetik. Ami pedig megmarad a termésbôl, azt szabad piacon eladhatjâk.
A fôldmûvelés Kînâban olyan nagy ûtemben induit el,
hogy Kîna még a vilâgpiacra is képes terményébôl eladâsra
felajânlani. Mao-ék idejében évekig még arra sem jutott,
hogy a nép eleget egyék. A szovjet mintâra valô âtâllâs nyomân azonnal éhinség lépett fel, melyet csak ûgy tudtak egyensùlyba hozni, hogy kényszermunkâra vitték a vâros lakôit a
termelô szôvetkezetekbe. Az iskolâkat, egyetemeket bezârtâk és a vârosi értelmiségieket szûkségmunkâra a falvakba

telepîtették. Ezzel olyan ôriâsi értelmiségi hiânyt létesîtettek, amelynek hatâsât a jelenben is érezni lehet.
Deng nemcsak a tôbbtermelést érte el, hanem arra is
ôsztôkélte a falu népét, hogy terményeit dolgozza fel és ûgy
értékesîtse. Igy az egyes fôldmûves szôvetkezetek most mâr
élelmiszerfeldolgozô ûzemet, és annak kôzeli és tâvoli piacra valô szâllitâsât is maguk végzik. Persze ez nem megy zôkkenômentesen.

Ahogy

egyetemeiken

és

kùlfôldôn

végzett

ûj gazdasâgi szakembereiket munkâba tudjâk âllîtani, a jelenlegi, sokszor ellentmondô és veszteséggel jârô intézkedések fokozatosan csôkkennek.

A piacon alapulô gazdasâgi rendszer kialakulâsâban
Denget sok tâmadâs éri. Deng ideolôgiailag magyarâzza meg
a Mao-korszak még megmaradt ôreg bolsevistâinak, hogy
az ârura alapulô piac-szocializmusban a munkâs nem mint

âru szerepel, ahogy azt Marx Karl kapitalista rendszere âllîtotta. A munkâs annak haszonélvezôje.
Piaci verseny

Az amerikai ûjsâgok a Kînâban hirdetett piaci versenyt
is kapitalista prôbâlkozâsnak nevezik. Deng ezt az ûj utat
is megmagyarâzza, de ezt a kapitalista ûjsâgok figyelmen
kîvul hagytâk. Deng szerint az a kûlônbség a kapitalista és
szocialista piaci versengésben, hogy a kapitalista versenyben
a tulajdonos maga vagy egy kis tôkés csoport kapja a hasznot, mig a kinai szocialista piaci versenyben a munkâsok és
parasztok kôzôssége gazdagodik. Deng ehhez még azt is hozzâtette, hogy a piaci verseny még hozzâ is segit a hibâk felismeréséhez és annak kijavîtâsâhoz.

A nyitott kapu politikdja

Ezzel az ûjîtâssal Deng lehetôvé tette a kûlfôldi tôke beâramlâsât. Deng tisztâban volt azzal, hogy a kûlfôlddel olyan
dolgok is beâramlanak, mint a prostitûciô, a kâbîtôszerek
hasznâlata és a kôzônséges bûnôzés. De ezek ellen majd vé-

dekezik, szigorû tôrvényekkel megkîsérli azok megakadâlyozâsât. Fel is akasztatott 150 bûnôzôt. Az elîtéltek kôzôtt prostituâltak és kâbîtôszerekkel ûzérkedôk is

voltak.

A

homo-

szekszualitâst is bûntetik. AIDS-ben eddig csak hârom em-

ber hait meg Kinâban, kôzûlûk kettô amerikai, egy pedig
newzeelandi volt.

Deng tôrvényt hozott a kùlfôldi kôzôs gyâripar és a kûlfôldiekkel valô magânvâllalkozâs elôsegîtésére. Mint minden, amit elkezdenek, ez is zôkkenéssel jâr, îgy ez sem ment

kônnyen. A nehézségeket persze az amerikai ûjsâgok azonnal felkaptâk, azokat alapos felnagyîtâssal kôzôlték és ezzel
elrémitették az amerikai ûzletembereket. Ez csak a japânoknak hasznâlt. Ôk minden konkurrencia nélkûl hathatôsan

benyomulhattak Kînâba, a kôzôs piacok és vâllalkozâsok
zômét maguknak foglalhattâk le. A 17 speciâlis ôvezetet,

amelyet Kînâban kivettek a kôzponti kommunista gazdasâgi
rendszerbôl, japân ûzletemberek, gyârosok, és épîtészeti vâllalkozôk ôzônlôtték el.

A részvênytôzsde visszadllûàsa

A részvénytôzsde Shanghaiban valô kinyitâsânak hire
futôtûzként terjedt el az amerikai ûjsâgokban, mihelyt ebben ûjabb bizonyîtékot lâttak, hogy Deng a kapitalizmusba
vezeti népét. Erre az âlhtâsra Dengnek. megint védekeznie
kellett. Kijelentette, hogy a kînai tôzsde nem kapitalista tîpusû, mert a szocialista tôzsdénél csak a részvények 10 szâza-

léka mehet magânkézbe, a tôbbi a munkâsok jôlétének elômozdîtâsât szolgâlja.
Politikai reform

A politikai reform Kînâban legalâbb olyan szûkségesnek
mutatkozott, mint a gazdasâgi reform. Annak lassû kialakulâsa és zôkkenése azonban a politikai reformot is hâtrâltatta. Ezt azok, akik benne élnek, nem lâthatjâk olyan tisztân, mint a kivûlâllôk. Az ifjûsâg nyugtalankodni kezdett.
Ki is vonult egyes vârosokban az utcâra tûntetni. Az ifjak
jobb szâllâst és kosztot, valamint tôbb beleszôlâst kôveteltek a helyi vezetôk megvâlasztâsâba.
Az amerikai ûjsâgok ezt ûgy âllîtottâk be, hogy Deng re-

formja bajban van. A kapukat most Deng becsukatja és
visszatér az értelmiségiek ûldôzése. A liberâlis amerikai pro-

fesszorok szemforgatôan alâîrâst gyûjtenek Deng ellen. De
amikor bebizonyosodott, hogy egyetlen egy értelmiségit sem
ûldôztek, a kapukat nem csuktâk be, de jobban kinyitottâk,
csak azokat vették "ônkritika" alâ s a pârtbôl csupân azokat
zârtâk ki, akik egyenetlenséget szîtottak a nép kôzôtt és elôidézték a diâkok utcai felvonulâsât: az amerikai ûjsâgok ezt
nem olyan hangosan propagâltâk, mint néhâny nappai elôbb
az ellenkezôjét.

Deng szép lassan nyugdîjba szorîtotta ellenfeleit és hogy

jô példât adjon nekik, ônmaga is nyugdîjba venait, de a hadsereg fôparancsnoksâgât megtartotta. A kînai nép elfogadta, hogy Denget, mint Ûj-Kîna apjât, még nyugdijas korâban is meghallgathassâk és orszâgépitési terveit megvalôsît-

sâk. îgy érik bele Kîna a XXI. szâzad elôestéjén a népek nagy
csalâdjâba, melybe az amerikaiak hîvtâk be, de ezt nem ôk,
hanem a japânok aknâzzâk ki.

Dr. Lâczay Ervin (New York, NY):

AZ ERDÉL YI BEA K VAGY B ULÂK NÉP
TÔRÔK EREDETE
— kivonatosan —

A magyar tôrténetîrâsban krônikâsaink hîradâsait kôvetôen nem talâlunk a bulâk nép eredetére vonatkozôan a kérdés lényegének megfelelô kutatâst. A tôrténészek ôsszetévesztették a tôrok nyelvû buldk népet a vlach, valach vagy

olahus (magyarui olâhnak nevezett) ûjlatin nyelvû néppel.
A kérdés lényeges, mert a buldk és nem az oldh nép volt az,

amely a magyar honfoglalâskor Erdélyben élt. Ezt a tôrténeti tényt magyar tôrténészek sohasem kutattâk,

pedig a

kérdés mâr azôta is tôbb figyelmet igényelt volna, miôta
lâtniuk kellett, hogy a roman tôrténészek minden tôrténeti
alap nélkûl sajâtitottâk ki olâhnak vagy românnak a bulâkokat. Az utolsô 40-50 év tôbb nyelvészeti és tôrténeti dolgozata hîvta mâr fel a figyelmet arra, hogy a buldk vagy
blak nép tôrôk nép volt. Ezt a kôrûlményt forrâsok ismerte-

tésére tâmaszkodva legalâbb az ûjonnan megjelent tôrténeti
munkâkban kellett volna târgyalni. Legûjabban az 1986ban megjelent "Erdély tôrténete" cîmû munka is sùlyos tévedéseket

tartalmaz,

amikor

kôvetkezetesen

romdnoknak

mondja a buldkokat és ezzel alâtâmasztja a român tôrténé-

szeknek a bulâkok minden tôrténeti alapot nélkûlôzô kisajâtîtâsât. Ez annâl sûlyosabb tévedés, mert a szerzôknek, akik
ismert tôrténészek, tudniuk kellett, hogy a roman nyelv a Kr.
utâni elsô évezred folyamân a Balkân félszigeten alakult ki,

ahol a rômai uralom 600-700 évig âllt fenn, az Ochrida tô kôrnyékén (amirôl késôbb ebben a tanulmânyban még lesz szô).
A roman tôrténészek azzal, hogy a bulâkokat românoknak
sajâtitjâk ki, a magyarsâgra nézve kâros hirverést végeznek

vilâgszerte, elôbb francia egyetemeken tartott elôadâsokon,
majd Bukarestben egy nemzetkôzi ankéton, késôbb New
Yorkban a Columbia egyetemen rendezett nyilvânos értekezleten és szâmos, nagy kôltséggel kiâllitott kiadvânnyal.
A magyar krônikdk

A magyar tôrténetîrâsban a legelsô hiradâst a bulàk néprôl "blak" néwel Anonymusnak, III. Béla kirâly jegyzôjének Gesta Hungarorum cimû krônikâjâbôl kaptuk, amelyet
Anonymus megkôzelîtôleg az 1200-as években îrt. A Gesta
Hungarorum elôszôr a 9. fejezetben emlîti a bulâkokat, amikor Almos vezér vitézeivel Kiev vârosât fogja osztrom alâ.
Az oroszok, amikor Pannônia fôidjérôl beszéinek, azt mondjâk, hogy ott szlovének, bolgârok és "blachok" laknak. Ezt
kôvetôen a 24-tôl a 27-ig terjedô fejezetekben emliti Anony
mus a bulâkokat. Leirja, hogy Tétény (Tôhôtôm) vezér tu-

domâst szerzett az erdôn tûli fôld (Erdély) jôsâgârôl, és hogy
ott Gyalu (Gelu) bulâk vezér uralkodik. Anonymus krônikâjânak 44. fejezetében ûjra emlîti a bulâkokat vagy blakokat Galâd vezér fôldjén, amely a mai Bânsâgnak nevezett
vidék volt.

Kézai Simon Chronicum Hungaricum cimû 1282 és 1285
kôzôtt Irott krônikâjâban mâr tud az "ulahi" néprôl, azaz
az olâhokrôl, de élesen megkûlônbôzteti ôket a "blaci" vagy
bulâk néptôl. Irja, hogy a székelyek a blakokkal egyutt a
végek hegyeiben nyertek osztâlyrészt, ezért a blakokkal ôszszeelegyedetten élnek és azok betûit hasznâljâk. A székely

rovâs a mai napig fennmaradt és a tôrôk népek rovâsâval
rokon. Ez felkelthette volna a magyar tôrténészek figyelmét,
mert tôrôk irâst ûjlatin néptôl nem vehettek volna ât. Németh
Gyula nyelvész "A magyar rovâsirâs cimû, 1924-ben meg-

jelent munkâjâban megjegyzi,

hogy a

székely rovâsîrâs a

kôzép-âzsiai Talas folyô vôlgyében talâlt tôrôk îrâshoz âll
legkôzelebb. Ez a vidék volt a bulâk nép hazâja, amikor tô
rôk tôrzsszôvetségben élt.

Kirdlyi és pdpai okiratok

II. Endre magyar kirâly 1222-ben kelt okievelében a

barcasâgi német lovagrendnek tett adomânyât megerôsîti.
Ebben az okiratban az Oit és a Déli-Kârpâtok kôzôtti terûletet Terra Blacorum-nak nevezi. III. Ince papa — ugyancsak îgy emlîti ezt a teriiletet.

A kirâly a kerci apâtsâgnak is a buldkok fôldjébôl hasît
ki teriiletet. A hatârleirâs ezen a terûleten tiszta magyar ne-

veket emlit. Az 1224-ben kelt adomânylevél is azt engedi
meg, hogy a szâszok a buldkok és besenyôk erdejét hasznâljâk.

Idegen kôzépkori krônikdk és egykorû forrdsok

Geoffroy de Villeharduin (1160-1213), aki Balduin konstantinâpolyi latin csâszâr hadvezére volt és részt vett a bolgâr Asen Jânos car (1186-1257) elleni harcokban, a negye-

dik keresztes hadjârat tôrténetét irta meg, Asen cârt "roi
des Blaquie"-nak, tehât Bulâkorszâg kirâlyânak mondja.
Minthogy sem valachok, sem vlachok, sem românok a Balkân félsziget déli felében âllamot nem alkottak, csak a buld
kok kirâlyârôl lehet szô.
Rubruk William ferences szerzetes 1253-bôl szârmazô
ûtleirâsâban megemliti, hogy a buldkok, bolgârok és van-

dâlok Nagy-Bulgâriâbôl egyiitt jôttek a Konstantinâpolyhoz
kôzel esô Bulgâriâba. Bacon Roger, aki ugyancsak ferences
szerzetes volt, az I265-1267-es évekbôl szârmazô krônikâjâban is arra hivatkozik, hogy a baskirokhoz kôzel, az Ural
hegységtôl nyugatra laktak a blakok, akik ebben az idôben

az ûj Bolgârorszâgtôl északra és az ûjabb Magyarorszâgtôl
délre, Asen fôldjén, a balkâni Bulgâria északi részén laktak.

Ûjkori tôrténészek és nyelvészek
Anonymus

Gesta

Hungarorum-ânak

forditâsa

kôzben

Pais DezsôneV. 1926-ban szûrt elôszôr szemet, hogy a blakus
nevet a vlach nép nevével tévesztik ôssze. Megâllapîtâsa sze-

rint a blakus nép egy része Erdélybe keriilt. A blak vagy tôrôk formâjâban buldk nevet a tôrôk balku szôbôl vezeti le,

amelynek értelme darab, rész vagy âg. És igaza volt, mert
a buldk nép valôban a nagy tôrôk tôrzsszôvetséghez tartozô
egyik rész, âg volt.
Czeglédy Kdroly 1949-ben a buldk népet a kilenc karluk
tôrôk tôrzs kôzt hetediknek emlîti. A karluk tôrôkôk Kr. u.
581-ben, az âzsiai tôrôk birodalom keleti és nyugati részre

bomlâsa idején a két ûj tôrôk birodalom kôzôtt helyezkedtek el.

Dami Aldo tanulmânyâban idézi a mâr elôbb emlîtett
Villeharduin-t.

Bodor Gyôrgy tôrténész 1976-ban, 42 éwel Pais Dezsô
megâllapîtâsa utân, hangsûlyozza, hogry ^ blakok és a székelyek a legûjabb kutatâsok szerint egyiitt éltek.
Rdsonyi Ldszlô, aki a tôrôkorszâgi ankarai egyetem tanâra volt, fôleg nyelvészeti alapon mutatott râ a buldk nép
eredetére. Megâllapitotta, hogy az Anonymus âltal emlî
tett blakokon nem valachokat (olâhokat), hanem buldkokat
kell érteni.

A buldkok tôrténete

A bulâk nép legrégibb telepûlési helyére a mai napig
fennmaradt fôldrajzi nevek mutatnak. A bulâkok a Talas
folyô vôlgyében mâr eddig ismert telepûlési helyétôl kôrûlbelûl 1400 kilométerre keletre a Kuruktagh-hegységtôl délre elterûlô, ma mâr elsivatagosodott Lop-nor lapâlyon végzett âsatâsokat egy svéd régészekbôl âllô csoport. Bergman

Folke régész Ûjonnan felfedezett sirok a Lop-nor sivatagban
cîmmel kôzôlt tanulmânyâban îrta le a helyi lakossâg nyelvében ma is élô fôldrajzi neveket, kôztûk négy bulâk telepû-

lés {Yardang-bulak, Altmish-bulak, Yetim-bulak és Kaurûkbulak) nevét. Yardang târsat, segîtôt, Altmish hatvanat,
Yetim ârvât jelent. A tôrôk szôtâr kavruk-ot ismer, ami
kiszikkadtat, kiégettet jelent.
A Lop-nor sivatag igen szâraz idôjârâsa kôvetkeztében a
feltârt sîrok hosszû idô utân is viszonylag épségben maradtak. Szerszâmok, sôt szôvetek és ruhadarabok is fennmarad-

tak. A cipôk az alacsony szkîta csizmâkra, a hegyes fôvegek
ugyancsak szkîta viseletre emlékeztetnek. A svéd régészek
1935 elôtt még igen tâg idômeghatârozâst adtak. Akkor
még a Carbon 14-es kormeghatârozâs nem volt ismeretes.
A kînai évkônyvek îrnak az ûgynevezett Lou-lan kirâlysâg
lakosairôl, akik hun szôvetségben a kînai selyem ûtnak igen
sok kârt okoztak. A selyem ût Lou-lan-on ment keresztûl.
A kînaiak ezért Kr. e. 77-ben biintetô hadjâratot indîtottak

ellenûk. A hadjârat utân Lop-nor-tôl délebbre,

a mai

Charkhlik térségébe helyezik ât a kirâlysâg székhelyét. A
Lou-lan helységnév a bulâk nevek szomszédsâgâban szintén âtélte az évezredeket. E szerint a buldkok a karluk torzs-

szôvetséget megelôzôen 500-600 éwel a kereszténység legelején a Talas vôlgyében volt telephelyûktôl még keletebbre éltek.
A buldkok tehât innen, Kelet-Turkesztânbôl, Belsô-Azsiâbôl indultak el, valôszînûleg a terulet elsivatagosodâsa miatt.

A IV. szâzadban mâr az Altai-hegység, az Irtis és a Talas
folyô vôlgyében éltek a karluk tôrzsszôvetségben. Innen vândoroltak tovâbb a VI. évszâzadban az Ural-hegység déli és

nyugati lejtôire, a baskîrok és bolgârok szomszédsâgâba.
Ezutân ôsszekôtôtték sorsukat a bulgârokkal és sok éves vândorlâs utân a bolgârokkal egyûtt foglaljâk el a Balkânon
679-ben az ûj Bolgârorszâgot, amely a mai Bolgârorszâgbôl,
az Al-Duna és a Déli-Kârpâtok âltal bezârt alfôldbôl âllt.
A bolgâr Krum kân 803-ban Erdélyt és Magyarorszâg egy
részét is elfoglalta. Erdélyben a honfoglalâs idején Anonymus

szerint az Almds patak, Gyalu kôzség, a Szamos és a Kûkûllô
térségében éltek a buldkok vagy blakok, de 11. Endre ma

gyar kirâly idejében mâr az Oit és Déli-Kârpâtok kôzôtti
terûleteket jelôlik az okiratok a buldkok fôldje (terra Blacorum) és a buldkok erdeje (silva Blacorum) névvel.

Az Erdély torténete cimû munka têvedései
Az 1986-ban megjelent Erdély torténete cîmû ôriâsi tôrténeti munka sûlyos hibât kôvet el, amikor a bulâkokat olâhok-

nak, sot românoknak îrja. Ez a hiba tôbbszôr megismétlôdik. (A tdrgyi — tôrténeti — tévedéseket a szerzô részletesen kimutatja. )

Az olâhok tôrténete

A vlach, olâh, illetve legûjabb nevûkôn roman tôrténészek a blakokat mâr tôbb mint mâsfél évszâzad ôta ennek

igazolâsâra szolgâlô tôrténeti bizonyîtékok nélkûl valachnak,
azaz românnak âllîtjâk be. Sturdza Alexandru (1833-1941) La
terre et la rasse roumaine depuis leurs origine jusqu' à nos

jours (A roman fôld és nép a kezdettôl napjainkig) cimû
Pârizsban megjelent munkâjâban a francia szôvegben minden megjegyzés nélkûl kôvetkezetesen valachot îr blak helyett. Csupân egyetlen helyen, kônyvének 238. oldalân teszi
zârôjelbe a latin elnevezést: "pays des Valaques {terres Blachorum)" és Béla magyar kirâly jegyzôjére, Anonymusra hivatkozik. Amikor roman terûletekrôl îr, az Anonymus krônikâjâban szereplô Gyalu vezért, majd Ménmarôtot és Galdd
vezért romdn hercegeknek, valamint népûket és tartomânyu-

kat românnak irja. Az àltala kôzôlt térképen ezeknek a terûleteit a Tisza északi folyâsâtôl kezdôdôen Gyalu vezér népével, majd Biharban Ménmarôt népével és délen az Al-

Dunâig Galdd vezér népével a Tiszâig terjeszti ki az âltala
românnak tekintett terûletet, mintha a Tiszântûlon magyarok nem is laknânak. A mâr 1904-ben megjelent igen nagy

terjedelmû, kôltséges kivitelû munka Debrecent, Gyulât,
Nagykârolyt, Csanâdot, Nagyvâradot mind român vârosoknak tûnteti fel. Ûjabb român tôrténészek (J. L. Pic, B. P.
Hasdeu, D. Onciul, G. G. Giurescu) hasonlô értelemben
irnak és hirdetik a dâkoromân elméletet. Pedig Anonymus

nem bizonylt sem tôbbet, sem kevesebbet, mint a kizârôlag
tôrôk eredetû buldkok jelenlétét Magyarorszâg terûletén.

Ôsszefoglalds
Ennek a tanulmânynak célja, hogy a buldkokat és mûltjukat a tôrténeti valôsdgnak megfelelôen mutassa be és
valachokkâ valô âtvâltoztatâsukat megakadâlyozza. Az Erdély
tôrténete cîmû munkânak a bulâkokra és românokra vonat-

kozô megâllapîtâsai az ebben a tanulmânyban bôven felhozott tôrténeti forrâsokra és bizonyltékokra tekintettel tôrté
neti szempontbôl nem tarthatôk fenn és kdrosak a magyarsdgra. A mû szerzôit rendkîvûl sûlyos felelôsség terheli a hibâs "megâllapltâsok" miatt. Ezeket helyre kell igazîtani.

mert ellenkezô esetben ûjabb alapot adnak a românok mâr
eddig is eltûlzott kôveteléseinek alâtâmasztâsâra. Az Erdêly
tôrténete kôvetkezô kiadâsânak kûlôn fejezetben kellene târgyalnia a tôrôk buldkok egyetemes és erdélyi tôrténetét: a
legûjabb 50 év kutatâsai alapjân.
Brady Marm (Montréal, Que., Kanada):
A KÂRPÂT-MEDENCEI RÉZKORSZAK
— kivonatosan —

Az elôadô 26 hosszû Idbjegyzettel és szdmos dbrdval elIdtott kitûnô tanulmdnydban kuldnôsképpen hdrom szerzô
megdllapûdsaira hivatkozik. Szerinte mind a hdrom irô sajdt stûusdnak megfelelôen hangsûlyozza azt a fontes szerepet, amelyet a vildg fémipardnak kifejlôdése terén a Kdrpdtmedence betôltôtt.

Dayton J. E. megâllapîtâsa szerint a rézkorszak iparmûtani fejlôdése alapvetô vâltozâst hozott az emberiség tôrténetében, amely fôleg a bronzra valô âttéréssel fokozôdott.

A rézkorszakkai (a réz meg a bronz hasznâlatâval) kezdôdik
ugyanis bizonyos ârucikkek tômeges gyârtâsa. Ezek a cikkek
(pl. a nyél-lyukas harci csâkânyok és baltâk) az Indus vôlgyétôl Kôzép-Eurôpâig elterjedtek, a Tisza-vidéki és erdélyi
fémkészîtmények Samarkandban és Karakorumban is megtalâlhatôk voltak. Nagy gazdasâgi fellendûlést eredményez-

tek, amelyet nagy népszaporodâs, népvândorlâs, ûj harcmodor kôvetett. Harcok tâmadtak, hâborûk tôrtek ki, pâratlan rombolâs keletkezett. Ezeréves vârosok (Trôja, Bey-

cesultan, Tarsus, Bogazkoy), egész vidékek pusztultak el.
Dayton a Kârpât-medence ôslakossâgânak mindebben
nagy szerepet ad. Nemcsak azért, mert az ôn-bronzot a Kârpât-medencében fedezték fel, hanem azért is, mert az itteni
ôslakossâg valôszmûleg rokonsâgban volt a kirâlyi sumer és
hurrita népcsoporttal. A fémiparral egyiitt megjelent a kerekes kocsi és elterjedt a fajansz gyôngy. Az Ur vârosâban talâlt, hârom részbôl allô kerék, a Mohenjo-daro és a badeni
kerék azonossâga nem lehet véletlen. Erôs bizonyîtékaink
vannak arra vonatkozôan, hogy Trôja vezetésével ôriâsi kereskedelem virâgzott Spanyolorszâgtôl Anatôliâig. S az a
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Kô-, réz- ês korabronzkori kocsi és karosszéria-mintdk leletei
a Kdrpdt-medencében

nép, amely ezt a kereskedelmet kiépîtette, valôszmûleg rokonsâgban volt azzal a népcsoporttal, amely Trôja pusztulâsa utân felszivârgott a Duna-medencébe. A szekeres szarvasmarhâval egyiitt tôrténô temetkezés szertartâsa kétségtelenûl erre s a kirâlyi sumerekkel valô rokonsâgra utal.
Dayton feltételezései réz- és bronzleletekre vonatkozô
kutatâsok alapjân észrevették azt is, hogy a Kôzel-Kelet és
Magyarorszâg terûlete kôzt szorosabb ôsszekôttetés âllapit-

hatô meg. Fontes Daytonmk az a meglâtâsa is, amelynek
alapjân arrôl a népi és nyelvi szôvetségrôl beszél, amelyet a
sumerok, finnugorok és hurritâk alkottak.

A rézkorszak a Kârpât-medencében tulajdonképpen a
tiszapolgdri kultûrdval kezdôdik. Ezt kôveti a bodrogkeresztûri, majd a pécel-badeni kultûra korszaka. Bognâr-

Kutzian 1963-ban megjelent tanulmânya szerint a tiszapol
gdri kultûra az elôbbi neolitkor "genetikai" leszârmazottja,
annak mintegy helybeli fejlôdése.

A késôi neolit telepûlési rendszerének lakossâga fôldmûveléssel, âllattenyésztéssel, vadâszattal és "ursus/auroch
szelidltéssel foglalkozott. Halottait falvakon belûl remette.

A rezet mâr ismerte, de nem gyârtotta, hanem behozta.
Fajtaisâg szempontjâbôl tôbbnyire mediterrân tîpusû volt.
A tiszapolgdri kultûra elsô szakaszâban az elôbbi telepûlésterûlet vâltozott. A lakossâg folyôk mentén szâllt meg,
ami nôvénytermelési szempontbôl gazdasâgosabb, a kôzle-

kedés kônnyebb és gyorsabb lett. Az âllattartâs (a marha,
juh, kecske, sertés, kutya, karcsû steppei 16 tartâsa) a vadâszatot hâttérbe szorîtotta és a nôvénytermelésnél is fonto-

sabbâ tette. A halottakat a telepiilésen kîvul temették el,
de azokban kétszer annyi a férfî, mint a nô. Megkezdôdôtt
a helybeli fémgyârtâs.

A tiszapolgdri kultûra mdsodik szakaszâban erôsôdôtt
a kôzôsségi egyûttmûkôdés. A hegyek aljâban telepek létesûltek, amelyek megkônnyltették a nyersanyag beszerzését.
A valôdi fém-iparmûvészet is megkezdôdôtt. Megjelent az
elsô arany és réz dlsz, az elsô nyél-lyukas csâkâny. A kereskedelem fokozôdott. A halottak eltemetése szigorû szabâ-

lyok szerint tôrtént. A férfiak jobb oldalukon és fejûkkel kelet felé kerûltek a sîrba, a nôk éppen ellenkezô môdon. Meg-

Az anatôliai-balkâni eredetû népek vdndorldsa
a Kdrpdt-medencében

wm

mm

i

2

A Rézkor kultûrdiMagyarorszdg terûletén-. 1. a tiszapolgdri,
2. a bodrogkeresztûri, 3. a ludanicei, 4. a balatoni, 5. a péceli
{badent) kultûra.

kezdôdôtt a hamvasztâs. Kôvekkel megrakott sîrra is bukkanunk.

A bodrogkôzi kultûrâban a tiszapolgâri kultûra hordozôitôl békés ûton mâs csoport vette ât a vezetô szerepet. A
nôk és férfiak arânya egyenlô lett. A szûkséges fémârukat
ûgy hoztâk be. Idegen csoportokkal kereskedelmi kapcsolatokat létesîtettek. Nyél-lyukas csâkânyokat gyârtottak s ezek

kivitelét a Balkânra és a Fekete-tenger felé is megkezdték.
Aranybôl (450 gramm sûlyûig is) és rézbôl dîsztârgyakat
készitettek. Megjelentek a szegényebbek kôzôtt a gazdag
sîrok, az élôk azonban mindenbôl részt vettek, akâr nyomo-

rékok, idôsek, akâr betegek voltak.
A péceli-badeni kultûra a rézkorszak harmadik szakasza,

leletanyaga azonban szorosabb kapcsolatot mutât Anatôliâval. Trôja kôrnyékével és az Égei-tenger partjaival, mint
akâr a tiszapolgâri, akâr a bodrogkôzi kultûrâval. Kétségtelenùl azt mutatja, hogy a keletrôl és délrôl jôvô nagy népmozgalmak elérték a Kârpât-medencét. Ezt a kultûrât mâr

bevândorolt csoport képviseli. A bodrogkeresztûri kultûra
el is tûnt, de maga a péceli-badeni kultûra békés volt. A
fôldmûvelés megint elôtérbe kerûlt. A telepûlési rendszer
vegyes. Az alfôldôn védtelenek a telepek, de a hegyekben
és a hegyes hatârszéleken erôdîtményes falvak létesûltek.

Az alfôldôn "futôlagos telephely" is alakult, amely a nomâd
pâsztorkodâs életformâjâra vall. Nagy népszaporodâs kelet-

kezett, de az a gazdagsâg, amely az elôzô korszakot jellemezte, mâr nem talâlhatô. A târsadalmi rétegezôdés gazdag

(vezetô) sîrok feltârâsâval igazolhatô. A kultûrât egyébként
a nagyâllatok tartâsa jellemzi. A szarvasmarhât példâul né-

ha az emberrel egyûtt helyezték sîrba. A nagyâllatokat rendszerint igavonô barmokként hasznâltâk. A temetkezés mâr
nem tôrtént olyan szigorû szabâlyok szerint, mint korâbban.

A halottégetés is gyakran elôfordult, megjelennek az agyagbôl készûlt, hlres halottaskocsik, valamint az embert âbrâzolô hamwedrek (urnâk), amelyek nagyon hasonlîtanak a
trôjai példâkhoz. A termés istennôjét âbrâzolô kis agyagszobrok megint fontos szerepet jâtszottak.
A harmadik szerzô, akinek munkâjât feltétlenûl idézni
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kell, Chernykh, aki a kûlônbôzô fémmûvességi kôzpontokat
Kr. e. 5000-tôl 2000-ig vizsgâlja. Négy korszakot kûlônbôztet meg. Az elsô az ôeurôpai kor (Kr. e. 5000-tôI 3500-ig),
a mâsodik a korai bronzkor (Kr. e. 3500-tôl 3000-ig), a har-

madik a kôzép-bronzkor (Kr. e. 2300-tôl 1600-ig), a negyedik pedig a késôi bronzkor.
Chernykh megâllapîtâsa szerint az elsô és legnagyobb

fémmûvességi kôzpont Eurôpa teruletén keletkezett. Ennek
négy lelôhelye (Karanovo, Vinca-Plocnik, Cucuteni-Plocnik
és Cucuteni-Tripolye) Kârpât-Balkân néven ismeretes. A
steppei kultûrâk a réz- és a fémgyârtâs ismereteit ettôl a

kôzponttôl vették ât. Chernykh szerint a Kârpât-Balkân
kultûra fémalkotâsai olyan magas szînvonalûak voltak, hogy
azoknak Anatôliâban, Irânban és Mezopotâmiâban sem
volt pârjuk. Termékei észak és kelet irânyâban 2000-3000
kilométerre is eljutottak.
A 4. évezred végén és a 3. évezred elején a Kaukâzuson
tûl levô Kuro-Araxes vidéke (amely ma Szovjetoroszorszâg
ôrmény tartomânya) és Mezopotâmia nagyon fontes befo-

lyâst gyakorolt a hîres majkopi kultûrâra, amely aztân északra terjedt. A Volgâtôl délre s az Ural mentén alakult ki a
jnmna-potlvkai fémmûves kôzpont, amely viszont a mâsodik

kurgân népmozgalom idején elârasztotta a Pontus vidékét
is az arzén-fém harci baltâkkal. Kialakult az ûn. "circumpontic" terûlet. A Kârpât-Balkân néven ismert kôzpontban
ugyanekkor csôkkent a fémgyârtâs tudâsa. Az arzén és réz
vegyîtése mâr a Kaukâzus részén alakult ki, de mégsem indoeurôpai talâlmâny, mert a tudâst azok a fémmûvesek és ôn-

tôszakértôk hoztâk magukkal, akik a Kârpât-Balkân kôzpontok terûletérôl elôbb a Kaukâzus kôzpontjaiba, onnan
pedig — mint vândorlô mesterek — északabbra kerûltek.

A kôzép-bronzkorban jelent meg az ôn-bronz, amelyet
a Duna-Kârpât vidéken lehetett elôszôr lâtni. Ez az ôn-bronz
aztân helyettesîtett mâs réz és fém keverékeket. A "circum-

pontic" fém gyârtâsi kôzpontja még ebben az idôben is mûkôdôtt.

A

késôi bronzkorban a "circumpontic" néven ismert

kôzpontok felbomlottak és helyettûk mâs kôzpontok alakultak. Az egész terûlet — a szkîtâké is — indoeurôpai hatâs
alâ kerûl.

A Kârpât-medence tôrténete tehât a

réz- és

bronzkor

idején korântsem olyan egyszerû, mint ahogy azt egyesek
szeretnék velûnk elhitetni. A tovâbbi kutatâs még sok titkot
felderithet. Kôrôsi
"Kutatni, keresni!"

Csoma

Sândort

kell

tehât

idéznûnk:
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Az irodalmi tdjékoztatô a fentieken kiviil még 34 szerzô mûvére vagy folyôiratban megjelent tanulmânyâra hivatkozik.

Kônnyû Lâszlô (St. Louis, MO):

BETTELHEIM J. BERNÂT (1811-1870),
AZ ELFELEJTETT MAGYAR NYELVÉSZ
— kivonatosan —

Elôljârôban be kell vallanom, hogy, sajnos, nem vagyok
se Idnai, se japân nyelvész. Az én koromban a szegedi tanâr-

képzôben a finnugor ôsszehasonlîtô nyelvészetet tanîtottâk.
De tudtuk, hogy japân tanszék volt a pesti egyetemen. Kôrôsi
Csoma Sândornak nagy irodalma volt. Kosztoldnyi Dezsô
"Idegen kôltôk" cimû mûve megtanitott bennûnket a haikura
és a kinai versek élvezetére. (Természetesen ez a zseniâlis
kôltô-mûfordîtô nem japânbôl és kînaibôl, hanem kôzvetîtô segîtségével, fôleg angolbôl, németbôl és franeiâbôl forditott.) Bartôk Béldt népdalkutatâsa a tôrôk vilâgba, a pen-

tatônikus Belsô-Azsiâba vezette. Voltak, akik emlékeztek a
Hunfalvy és Vâmbéry vitâjâra, amely a kôrûl folyt, hogy
minden finnugor szavunkra hâromszor annyi tôrôk eredetû
szavunk talâlhatô. A zseniâlis Arany Jdnos nemzedéke viszszaâllîtotta a legendâs hun ôrôkséget. Korunkban Ldszlô
Gyula és Fehér Mdtyds eljutott odâig, hogy az avarok elômagyarok voltak s a mi nyelvûnket beszélték. A 30-as évek-

ben Eurôpâban is beszéltek a Selyem-ût fontossâgârôl. Hâla
Erdy Miklôsm.'k, ma mâr tudjuk a tulipân ûtjât is. Gallm
Sândor ki merte mondani a nagy szôt, hogy nem mi tanultunk a Nyugattôl, hanem a Nyugat tanult a Kelettôl. Hogy
bennûnket tulajdonképpen szintetizâlâsra szemelt ki sorsunk.

A mâsodik vilâghâborû utân a pârizsi békében kitûnt,
hogy a Nyugat ismét eladott bennûnket, hogy tôle segîtséget nem vârhatunk. Meg kell prôbâlnunk keleti politikai és
szellemi segîtséggel visszaszerezni Szent Istvân orszâgât. A
Nyugatra menekûlt tudôsok, irôk, mûvészek lâzas erôfeszîtésekkel fogtak a hîdfôk kiépitéséhez. A sumerokkal valô
kulturâlis és nyelvi rokonsâgot Bobula Ida îrta meg. Mikor az 50-es években hâzunkban elôadta a sumer-magryar

rokonsâgot, szavait ûgy hallgattam, mint a kinyilatkoztatâst. Megrôkônyôdtûnk, amikor Bardth Tibortàl azt hal-

lottuk, hogy ô magyarul olvasta az egyiptomi Halottak Kônyvét. Amirôl elôdûnk, Horvdt. Istvdn csak âlmodozott, a szitytya-hun szavak etimolôgiâjât szemûnk elôtt bontja ki varâzs-

lô barâtunk, Németh Gyula. Szathmdry Lajos remek emlékkônyvet adott ki Kôrôsi Csoma Sândorrôl. Az ô kônyv-

târâban talâlkoztam Kazdr LajossdH, aki most Ausztrâliâbôl
prôbâl behatolni a japân térbe. Néhâny éve jelent meg
Kodzsiki" cimû japân olvasôkônyve, amelyet a Katolikus

Magyarok Vasârnapjâban ismertettem. Az Ârpâd Akadémia elôadâsain és évkônyveiben figyeltem fel az orientalisztikai osztâly mûkôdésére, amelynek Lengyel Alfonz az elnôke.
Az ô klnai tudâsa, kapcsolata, nyelvészeti és mûvészeti tanulmânyai, elôadâsai szâmunkra teljesen ûj tâvlatokat nyit-

nak. Ô mâr a Kînai-Japân Keleti Intézetrôl, egyetemi tan-

székek megnyitâsârôl beszél amerikai-magyar kôzvetîtéssel.
O ajânlotta nekem Lépô Zoltdn japâni magyar szobrâszt,
îrôt, mint aki meg tudja szerezni Bettelheim okinawai em-

lékoszlopânak fényképét. Az sajnos, még nem érkezett meg,
de ezt az alkalmat is felhasznâlom arra, hogy a keleti mozaikhoz egy, a Kôrôsi Csoma Sdndorhoz hasonlô fontossâgû,
kôzel 150 éves mârvânydarabot hozzâadjak.

Az elôadô vonatkozô tanulmdnydbôl kordbban két vdltozat készûlt. 1987-ben dllûotta ôssze "Bernhard Bettelheim,

Forgotten Hungarian Linguist" cimmel az angol szôveget,

amelyet a "Daily News Bulletin" {Brookfield, MO) 1987.
november 1-én kôzôlt. Ugyancsak 1987 ôszén dllûotta ôssze
a szerzô a magyar szôveget, amelyet a Katolikus Magyarok

Vasdrnapja 1987. december 27-i szdmdban hozott nyilvdnossdgra. Az elôadds — ot és fél oldalon dt — lényegileg
azonos tartalmû volt, ezért kûlon kôzlését itt mellôzzûk.

Németh Gyula (Yonkers, NY):

VALAMITAZ "OKKER SÎROK" REJTÉLYÉHEZ
El, hath granted me her in a dream,
Thefather of man. ..in a vision
That a scion be born to Keret

A child to be born of El.

/Ugarit kirdlya, Keret {cca. 2.000 B.C.) legenddja/

Az ôsi vallâsi hagyomânyok minden idôben tâvolsâg és
tôrténés ellenére sok mindent megôriztek a nagy-ôsiség egyetemes hagyomânyaibôl.

Az egyik TV-âllomâs helyszîni kôzvetitést adott a Lab

rador (Kanada) partjain talâlt viking temetô feltârâsârôl.
Meglepetés volt, hogy a sdrga dûné homokban okker vôrosre

festett sirokat lehetett talâlni. Pedig ezekrôl eddig azt véltûk, hogy chatti-szkûa eredetûek. Mindenesetre a frig-kaukâziusi vidékek jôhetnének elsôsorban szâmîtâsba. Ugy lât-

szik azonban, hogy a normannok, varégek, russok révén itt
Labradorban is elôforduinak (lâsd Mészâros Gyula, A mâsfélezeresztendôs magyar nemzet, 21.o.).

A halott hanyatt fekszik vagy jobb oldalâra dûl. Kezében piros okkerfôldet tart. Mollette pirit-âsvâny és tojâshéj-

maradvânyok talâlhatôk. Ezek jelentését igy oldanânk meg.
A tojds az élet, elsô élet, szaporasâg, pete, îgy a szerelem jelképe. Ha pirosra festik, szinezik, rajzoljâk, akkor szerelmi vallomâs. A hîmes mezô, himes szirontâk, csipke és
csipkerôzsa az ember, a kert és a puszta szerelmének és tovâbbélésének kifejezése.

A pirit (âsvâny) gyônyôrû aranysârga szîne — csak csalôdâs? Ostoba, aki szerelmét aranyra kîvânja fordîtani! Mi
marad belôle? A sîrban is csalôka kielégiilés? Hât ennyi az
élet?

Az okker vasérc, vasoxid. Porâbôl festéket, tinktûrât és

kenôcsôket gyârtottak és ezeket drâga pénzen adtâk el. A
sîr gôdrét, kamrâjât elôzôleg telehordtâk szalmâval, csalit-

tal, amelyet meggyujtottak s îgy kicserepesîtették a halott
szobâjât. A kâlyha: szoba (:soba:), mondja a tôrôk. Aztân
elvégezték a temetési szertartâst. Utoljâra égô meszet tettek
a sîrba. Ez megôlte a baktériumokat, de felhasznâlta az utolsô oxigént is. îgy konzervâlt mindaddig, mig a sîrt valaki
megtalâlta ésfeldûlta.

Az okker szô etimolôgiâjât — jobb hîjân — magam âl-

lîtom ôssze és hallgatôm fogadja vagy veti el. A sumer ag, agar
(fôld), azonos a latin ager, német acker, magyar és akkâd
ugaru szôval. Ebbôl a tô:

og;. amely benne van a hîres hé-

ber dddm (fôld) szôban is. Ugyanakkor a sumer-akkâd adamu
vôrôs vércsomôt jelent. A ker tagmâr nagyon ismerôs. Ker-m.it
az égetett tégla, kdrpdt a sumerban égetett edény. A d-g cse-

re kontrapozîciô (Gegenstellung), mint ahogy a vîg-vidâm,
hazug-hazud esetében. Ezek alapjân az okker-ogra, occre
etimolôgiâjât ilyen oldalrôl is meg lehetne kôzeliteni. Jelentése vérfôld lenne?

Csekélységem még lâthatta diâk korâban (és persze kignnyolta, mert amihez az ember nem ért, azt lenézi), hogy

Vas vârmegyei csalâdomban még szokâs volt az îvôkorsôbôl
elôbb a fôldre loccsantani. A gazda pedig hajnalban a korsôbôl szâjâba vett vizet kifûjta a Fôldanya, mint akkor mondtâk, a Boldogasszony tiszteletére. S ezt a szokâst keletfelé fordulva végezték. Tanîtônk még azt vélte, hogy ez a szokâs a
mâs szâja utân valô ivâs velejârôja lehetett. Ma mâr tudjuk,

hogy idôtlen idôk hagyomânya ez.
A népek etnogrâfiai értékszâlai majdhogy a ^eremtés nap-

jaiig nyûlnak és forvényei odâig elérnek. Csak fui, szem, vér
és kellô alâzat kôvetelhetô oda, ahol ezt a kérdést târgyaljâk.

Fazakas Ferenc {Mit.. View, CA):

AZ ÔTEZERÉVES KOLOZSVAR
Tôrténelmùnknek voltak olyan évszâzadai, amikor Erdély
nélkûl nem lett volna Magyarorszâg és a magyar nép sajât
véres megcsonkîtott ôntestének bevetése nélkûl a félhold
alatt rohamozô janicsârok felperzselték volna Eurôpât és
mecsetté szentségtelemtettek volna minden keresztény templomot. Az otthoni demokratikus ellenâllâsi mozgalom élvonalbeli vezetôje s az erdélyi menekûltek nagy jogi tâmasza

azt mondta sajât fûlem hallatâra, hogy szabad Erdély nél
kûl nincs Magyarorszâg, de az ôhaza nélkûl nincs székelymagyar Erdélyorszâg sem. Tôrténelmùnknek voltak olyan
gyâszos és tragikus korszakai, amikor a vâteszeknek kellett
a véres kardot hordozniuk még ônmaguk elhamvasztâsânak
veszélye tudatâban is, mert mâskép a kôveknek kellett vol
na megszôlalniuk Istenùr rendelése szerint. Legutolsô, vi-

lâgraszôlô ûstôkôs példâja ennek boldogult Mindszenty Jôzsef
bîboros, Magyarorszâg utolsô hercegprimâs zâszlôsura.
Hârom évszâzadon ât a bécsi kamarilla gondoskodott

arrôl, hogy a rebellis magyaroknak ne legyen alkalmuk a
magyar ôstôrténelemmel foglalkozni, îgy nem csoda, hogy
Erdélyre még kevesebb idôt fordithattunk. Csak szerencse
révén jutottam hozzâ a kolozsvâri kivâlô régész és tôrténész,

Roska Mdrton 1943-ban — tehât Észak-Erdély magyar âllamkeretbe tartozâsânak idején — a Kolozsvâri Szemlében
îrt "Az ôskori Kolozsvâr" cimû igen értékes tanulmânyâhoz.
Ebbôl a 13 oldalas értekezésbôl prôbâlok rôvid ismertetést
ôsszeszedni.

Kolozsvâr a Mezôség szélén a Kisszamos mellett fekszik,
ott, ahol a Nâdas nevû mellékfolyô a Szamosba ômlik. Az

ârterûlet fogta fel a keleti tâmadâsokat, Nyugat felôl pedig
a gyalui havasok nyûjtottak biztonsâgot, amelyek mâr elég
tâvol fekszenek a vârostôl, hogy az onnan leâramlô hideg

levegô ne okozhasson dermedést. îgy minden idôk telepûlésének két fôtényezôje, az élelem és a védelem itt megvolt s
az ezek utân harmadik helyen âllô kényelmi szempont, amely
a kereskedelemmel s ez a forgalmi utakkal van ôsszefûggés-

ben, itt hamar megvalôsult; ti. itt cserélôdtek ki a havasi
javak a Mezôség sik és dombos termékeivel. A kôrnyéket is

magâba foglalô ôskori Kolozsvdrott elég sok az elsô emberfajtâval még egyûttélô, de mâr elpusztult emlôsôktôl szârmazô csontlelet: mamut, rinocérosz (gyapjas orrszarvû), ôsszarvas, ôslô és ôstulok.

A régi kôkorban (paleolit) az Alpesekrôl lehûzôdô jégâradatok az emberi és âllati életet elpusztîtottâk, de a Kârpâtok
koszorûja a medencét megvédte, îgy ebbôl a korbôl Erdély
tôbb helyén talâltak barlangi és nyîlttéri leletekben ûn. pat-

tintott kôszerszâmokat. Az éghajlat enyhûlésével a steppék
ideje kôvetkezett s ebbôl mormota-csontmaradvânyt talâl
tak Kolozsvârott, de emberi nyomot csak a messzebbre esô
Szâszlônâl és a késôbbi tundrâk idejébôl a hidegszamosi
csontbarlangban. A régi kôkor végén a felmelegedés iszonyû
tômegû jeget és havat olvasztott el s Eurôpât valôsâgos vîzôzôn pusztîtja. A beâllô kôzépsô kôkor idején Eurôpa kétfelôl kezd benépesedni; nyugaton a Pireneusi-félszigettôl
Skandinâviâig és kelet-délkelet felôl Erdély irânyâba. A kôvetkezô részt idézem: "Csak a kutatâsok elégtelenségének

kell betudnunk, hogy ebbôl a korbôl csak egy par, tôlûnk
{vagyis Kolozsvdrtôl) meglehetôsen messze esô helyrôl ismerûnk emberi eszkôzôket: a Fehér-Kôrôs vôlgyébôl és a Szatmdr megyei Bikszddrôl".

Nem értem Roskdt, hiszen ô nagyon is ismerte Torma

Zsôfia felfedezését Tordoson, mégsem emliti Mezopotâmiât
sem itt, sem az ûjabb kôkor (neolit) târgyalâsânâl. Ehelyett
elôszôr a bûkki, majd a tiszai kultûra beâramlâsânak nyomait sorolja fel, majd északi finnugor pâsztornépek bevândorlâsât bizonyîtja a fuies csuprokkal, kôfejszékkel. Ezek a népek nemsokâra egy sokkal magasabb kultûrâjû nép szomszédsâgâba jutnak, amelytôl a festett kerâmiât, a réz és arany
hasznâlatât âtveszik. Aranyuk azonban nem erdélyi eredetû,
amely 25% ezûst-tartalma miatt vilâgosabb, hanem vôrôs
arany, amit vândor rézmûvesek hozhattak magukkal az

Ojtozi-szoroson ât, a rézcsâkânnyal egyiitt, s "nyomait Déloroszorszâgon ât a Kaukâzusig kôvethetjûk". Roska még
csak nem is sejteti olvasôival, hogy mindez a Fôldkôzi-tenger
partvidékérôl eredhet.

Roska tanulmânyâban az elsô megadott idôszak a Kr. e.
18. szâzad, amikor a Kârpât-medence is belép a bronzkorba és hatalmas bronzôntô mûhelyek létesûlnek, mîg a vas-

korszak csak a Kr. e. 9. és 8. szâzadokban jelenik meg, de
csak a 7. szâzad végén a szkitâk alatt terjed el.
Roska részletesen târgyalja a régészeti târgyak lelôhelyeit
Kolozsvâr magyar utcaneveinek és hâzszâmainak megadâsâval, de ezt nem idézem, hanem râtérek arra, hogy az 1986ban otthon kiadott és nagy hullâmverést kivâltô "Erdély
tôrténete" cîmû mû 221. oldalân az îrôk, akik Kolozsvâr ôs-

tôrténetével foglalkoznak, megâllapitjâk, hogy a vâros fôterén (a Szabadsâg téren, a régi Mâtyâs kirâly téren, amely
ma Piata Libertatii) 1927 és 1961 kôzôtt ôtszôr voltak âsatâsok. Az "Ôvâr"-ban az âsatâs 1956-ban is eredménytelen
maradt, mint ahogy régiségtani szempontbôl a fôtér 1871.
évi épitkezései alkalmâval és a belvâros 1895. évi csatornâzâsakor sem talâltak semmi ûjat. A 13. sorban kezdôdô —
a vâros rômai eredetét bizonyîtô — mondât îgy hangzik:

"A 12. szâzad végi — 13. szdzadi vdrosi élet legkordbbi ré
gészeti nyomai kôzvetlenûl a kôzel egy évezrede elpusztult
rômai vdros romjai {ledôlt oszlop, rômai tôrmelék 2-3. szdzadbeli pénzekkel) fôlôtt keletkezett humuszrétegben jelent-

keztek". Agyonhallgatjâk azonban, hogy 1968-ban a fôtéren âllô Szent Mihâly templom tornya mellett transzformâtor-âllomâs felâlUtâsa végett 13.8 x 5.25 méteres gôdrôt âs-

tak, amelynek âtlagos mélysége 5 m volt, egy helyen pedig
6.5 m; 5.2 méterig fôlûlrôl lefelé modem, késô kôzépkori,
majd kora kôzépkori és rômai rétegek kôvetkeztek, 5.2 és
6.2 m kôzôtt azonban neolitikus (kôkorszaki) rétegre bukkantak, amelyben kunyhôk maradvânyait és ugyanolyan jellegû
és szinezetû ôskori edénycserepeket talâltak, mint Torma
Zsôfta Tordoson.

Az 1 m vastag kôkorszakbeli réteg két szintre oszthatô,
amely egyrészt az alsô réteg vilâgosabb szine, mâsrészt a ta-

lâlt anyag csoportjai âltal kûlônbôznek,

amelyek csupân

vagy az egyik vagy a mâsik szintet jellemzik. Az alsô szint

kb. 70 cm, a felsô kb. 30 cm. magas. A kôkorszakbeli ré
teg és az elsô rômai szint kôzôtt mâs kultûrânak semmi nyoma sincs! A gyorsasâg, amellyel a munkâlatokat végezték,
nem tette lehetôvé a lakôhelyek, kunyhôk és vermek âtvizsgâlâsât, ahonnan a hasznâlati târgyak elôkerûltek, az âsatâsok azonban a Kolozsvâri Tôrténelmi Mûzeum vezetôségének felûgyeletével tôrténnek s két român és egy magyar szak-

ember a neves roman régészt, Nicolae Vlassdt tâjékoztatta
az âsatâsok menetérôl, aki a mindenkori mélység szerint kûlôn csomagoltan kapta az anyagot azzal a megjegyzéssel,
hogy az a tôrténelem elôtti réteg mindkét szintjébôl ered.

Legelôszôr a kolozsvâri '^'Igazsâg" cîmû ûjsâg 1968. mâjus
12-i szâmâban jelent meg rôvid tudôsîtâs a fenti âsatâsokrôl, majd 1970-ben a Kolozsvâri Tôrténelmi Mûzeum gon-

dozâsâban negyven oldalas német nyelvu fûzetet adtak ki
az Acta Museï Napocensis sorozat 7. szâmaként Vlassa ôszszeâllîtâsâban. A szôveg négy fejezetre oszlik. Az elsô cime:
"Kulturelle Beziehungen des neolithikums Siebenbûrgens
zum vorderen Orient" (A kôkorszaki Erdély kulturâlis kapcsolatai a Kôzel-Kelethez). Ebbôl is lâthatô, hogy Vlassa
az Erdély és Mezopotâmia kôzôtti ôskori ôsszekôttetés tételének hîve. A fûzetben vagy 80 âbra, rajz és fénykép is van
a leletekrôl, kb. egyharmada eredeti szinében. A szerzô
ôsszehasonlîtâsokat tesz Tordossal és Mezopotâmiâval kapcsolatban.

Az elsô meglepô megâllapitâs az volt, hogy mindkét szint
agyagformâi és kûlônôsképpen a szokâsos hasznâlati târgyak
a Tordos-kultûrâhoz tartoznak. A megmentett anyag fôleg
tôredékbôl âll, melybôl elenyészôen csekély alakzatot lehe-

tett ûjbôl ôsszerakni, mégis elegendô jellemzô darabot lehetett kivâlogatni. Ezekbôl a lelet kulturâlis hovatartozâsa és

idôszaka kétségtelenûl megâllapîthatô. Vlassa — mint képzett és jônevû régész — a mintâk, a szînek, az égetés, az edényeken levô nyîlâsok helyei és szâma, az azokon talâlhatô

karcolatok és jelek segîtségével bizonyîtja a Tordos-kultûrâval valô azonossâgot.
Még a laikusokat is érdekli, hogy milyen târgyak talâlbatôk egy ilyen régiségi leletben. Az egyszerû hâzi agyagedényeken kîviil vannak kis tâblâcskâk emberek és âllatok

rajzaival, valamint mâs képekkel, amelyeket pecsétnyomâsra
hasznâltak; olyan edények, amelyek korsôhoz vagy kôcsôghôz hasonlîtanak; ovâlis tâblâk, amelyeken tôbb személy
âbrâzolâsa lâthatô; meg egy csomô geometriai karcolâs,
amely feltételezhetôen îrâsjel. Vannak agyagkorongok, amelyeknek kôzepén lyuk van s feltehetôen halâszhâlô nehezékének hasznâltâk ôket. Egyes târgyakat a vallâsgyakorlâssal hoztak kapcsolatba. Nem hiânyoznak a vâgôszerszâmok

és nyelek szarvasszarubôl, marha-, disznô-, juh- vagy kecskecsontokbôl, és lyukkal ellâtott amulettek sem. Vlassa részletesen târgyalja a darabok szînezését és a 40 oldal utân 8 ol-

dalon a talâlt târgyakat eredeti szînben is bemutatja. A legkiilônlegesebb az az organikus, bitumenszerû, fekete lakknak
tûnô fénylô festék, amelyet a cserépedény falaira râégettek;
ha ez helyenként le is tôredezett, nyoma a vilâgos alapon

fennmaradt, s îgy a dîszîtô mintâk konnyen kijavîthatôk voltak. A leletek részletes târgyalâsa nem szûkséges, az ezekbôl levont kôvetkeztetések azonban a Kârpât-medence egész
ôskorâra vonatkozôlag nagyon fontosak.
Eddig az 1968-as felfedezésig âltalânosan elfogadott
meggyôzôdés volt, hogy a Tordos-kultûra csak a Marcs kôzépfolyâsâig terjedt, attôl északra tehât mâr nem jutott el.

Igy jelenleg ez

a

kolozsvâri

telepûlés

a

Tordos-ôvezet

legészakibb erdélyi pontjân, teruletén van és helyzete révén

a talâlt anyagra olyan hatâsok is érvényesûltek, amelyek az
emlitett kultûrôvezetnek nem jellegzetességei. Vlassa itt egyrészt az alaposan âtvizsgâlt tordai (és nem tordosi) leleteket

emlîti, mâsrészt utal a nyugatra fekvô nagyvâradi, tiszai
(kerpâlyi) és debreceni kisebb leletekre, sôt a keletre esô
Lumea Noua nevû leletre is.

De a vizsgâlatoknak van mâsik kétségtelen ténymegâllapitâsa is.

Vlassa az Alsôtatârlakân talâlt hârom tâblâcska

és mâs hasonlô, konnyen idôzîthetô leletek (pl. réztû jelenléte) alapjân — ôsszehasonlîtâs eredményeként — a tatârlaki és Lumea Noua leletek idôrendjét a Kr. e. 2600-2400
évek kôzé helyezi. A kolozsvâri lelet felsô rétegében azonban
egy bôgre alakû cserépedényt is talâltak, amely a kor megâllapîtâsâban dôntô jelentôségû. Az elôâllîtâs kûlônlegességei, a tômôtt, homokos agyag, a kivâlô égetés, a belsô fekete,
fémszerû csillogâs, a pires, esiszolt, vôrôs kûlsô fal a Tordoskerâmia tipikus mintâja. Vlassa figyelmét azonban az edény
aljâba belekarcolt, kb. 5 cm. âtmérôjû rajz ragadta meg,
amely hajôt âbrâzol kôzépârboccal, hâromszôgletû kettôs
vitorlâval, evezôkkel s azoknak nyîlâsaival a hajô oldalân.

A hajô szerkezetileg annyira tôkéletes, hogy Vlassa szerint
annak készitôje vagy kôzvetlenûl vagy mâs elmondâsâbôl a
lerajzolt hajô lényegét és céljât teljesen ismerte. Mindez azon
ban még îgy is meglepô és rejtélyes, mert a karcolt rajz nem

egyszerû vîzjârmûvet âbrâzol, hanem valôdi hajôt, vagyis
tengeri utazâsra alkalmas vitorlâst vitorlavâszonnal és eve-

zôkkel. Minthogy nem valôszînû, hogy a Kolozsvâr mellett
folydogâlô Kisszamoson ilyen komoly hajô kôzlekedett, Vlassa
a rendelkezésre âllô tudomânyos kiadvânyokban kôzzétett
régészeti leletek alapjân a kolozsvâri hajôt a Kr. elôtt két és fél
ezer éve mâr kifejlôdôtt krétai kultûrâra vezeti vissza, aboi
pecsétnyomôkon tûnik fel. A mezopotâmiai kultûrhatâs
azonban oda is mâr par szâz éwel elôzôleg elérhetett. Mindezek ôsszeadâsâval Kolozsvâr telepûlése 5000 éves.

Vlassa tudomânyos értekezése mâsodik fejezetének cîme:
"Die Tonscheibe von Tardas" (A tordosi agyagkorong). Ez
jelenleg annyiban érdekes, hogy Vlassa âllandôan ôsszehasonhtâsokat tesz a Kréta-szigeti, Egei-tengeri és kisâzsiai

leletekkel. îgy a 15. oldalon bemutat egy — a tordosi leletekbôl Roska âltal kôzôlt — 9.4 cm. âtmérôjû, 3.9 cm. vastag korongot, amelynek mindkét lapjân 13-13 bekarcolt jel
van. Ezek részben hasonlôk (mâsok egyenesen azonosak)
az ismert kék tâblâcskân levô jelekhez; ezek a tâblâcskâk
Mezopotâmia korai dinasztikus idejében, tehât Kr. e. 4-5000
éwel készûltek.

Vlassa szerint az âltala Alsôtatârlakân fel-

fedezett egyik tâblâcska jelei is feltalâlhatôk a kék tâblâcskâkon, tehât ezen az alapon mâr a 6000 év is szâmîtâsba jôhet. A românok azôta sem kutattak tovâbb s ûgy tudom, az
egyetlen magyar szakmû, amely errôl a felfedezésrôl Vlassa
nyomân beszâmolt, az Argentmâban — néhai Fehér Jenô
sorozatâban — kiadott Sumer nyomok Erdélyben cimû 1972
karâcsonyân megjelent kônyv, amelynek 3. részében Jdki
Gdbor "A kolozsvdri sumerok" cimû fejezetben 4 oldalnyi
szôveget és 2 oldalon âbrâkat kôzôl.

Befejezésûl ûjbôl meg kell emlîtenûnk, hogy 1986-ban
Budapesten az Akadémiai Kiadô megjelentette a 3 kôtetes
"Erdély tôrténete" cîmû mûvet kb. 2000 oldalon, amely 1987ben mâr a mâsodik kiadâst is megérte. Vâdat kell emelnûnk
a névtelenségben rejtôzô cenzor ellen, mert ebben a mûben
sem az 1987-es Magyar Talâlkozô Krônikâjânak 254. oldalân kezdôdô "Erdély és Mezopotdmia sok ezer éves kapcsolata" cimû elôadâsban, sem az itt most lefolyt ismertetésben
ôsszefoglalt legûjabb kutatâsi eredményekrôl egyetlen mon-

dat sem talâlhatô! Ez nemcsak érthetetlen, hanem felhâboritô és megdôbbentô, mert elsôsorban is hazânkrôl van szô
és népunk elidegemthetetlen jogairôl.
Mi a célja a szerkesztônek — illetve inkâbb a pârtnak —,
hogy el akarja tiintetni azt, hogy Kolozsvârnak volt ôskori
kultûrâja, volt ôskori élete évezredekkel a rômai telepûlés
elôtt? Talân azt a tévtant akarja a perdôntô bizonyîtékok
ellenére tovâbb is erôltetni, hogy Kolozsvâr csakis rômai
vâros volt, s ezen az alapon csakis romdn vâros lehet a mai
korban is? Ez a mi szempontunkbôl nagyon sûlyos, kart okozô
eljârâs, vôrôs pârtpolitika! Ugyanilyen sûlyos kérdés az is,
hogy miért hallgatjâk agyon azt, hogy Erdély és az egész
Kârpât-medence fôldrajzi nevei, a Duna, Kârpâtok, Napoka,
Kau-ko (Erdély ôsneve) és még sok mas fôldrajzi név sumer
szô és ugyanakkor a magyar nyelv ôsi szava is, mint azt Telekiné Kovdcs Zsuzsanna tôrténész és nyelvész kutatâsai nyomân
mâr emlîtett 1987. évi elôadâsomban ismertettem. Mindez

4 évezreddel elôzi meg 896-ot, a magyar honfoglalâs évét
és két-hârom évezreddel a dâk és rômai csatârozâsok és foglalâsok korât.

Az elôadottak azt bizonyîtjâk, hogy a Kârpât-medence
s Erdély ôslakossâga sumer-ôsmagyar nyelvû volt. De van az
Erdély tôrténete cîmû mûben még vagy féltucatnyi ferdités
és valôtlansâg, amit nem nézhetûnk el. Ilyeneket a român

îrôk, tôrténészek és politikusok mâr eddig is felhasznâltak
a magyarsâg sûlyos kârâra s ezutân majd az Erdély tôrténetére is hivatkozhatnak érveléseikben és ferditéseikben. Tilta-

kozunk az ellen, hogy ezeknek a részeknek âtdolgozâsa nélkûl a kiadvânyt idegen nyelvekre leforditsâk, s akâr otthon,
akâr kûlfôldôn a kôztudatba vigyék és rôgzîtsék. Ezeket a
fejezeteket, részeket, az Erdély tôrténete îrôinak a valôsâgnak megfelelôen ûjra kell irniuk s kûlôn kiadvânyban el kell
kûldeniûk mindazoknak, akik a kôteteket megvették, kûlônôs tekintettel a kûlfôldi tudomânyos intézetekre.

Dr. Mihdly Ferenc (Toronto, Ont., Kanada):

A KÔZÉPKELETI ÂSATÂSOK
MAGYAR

VONATKOZASAI

— Elhangzott a mémôkôk talàlkozôjdn —
Elmûlt vildgok nyomdnjdr az dsô,
Mûldsukon eltelt sok ezredév.

Kirdly és koldus csontja szertemdllô,
De ép még az arany és a cserép.

A mi vildgunk is majd szertehullik,
De valahogy csak tovdbb él a nép,
S marad a lelkekbôlforrott ôrôk kincs;
A magyar arany és a magyar cserép.

(Dr. Bobula Ida: Arany és cserép.)

Lissner Ivar kivâlô tôrténész Irja The Living Past dmû
kônyvében, hogy Kôzép-Azsia az emberi tôrténelem gazdag
tengere és a Gôbi-sivatag helyén valamikor létezett Paradicsom

volt az emberiség szûlôhelye, és hogy a Gôbi nem volt mindig olyan sivâr, olyan szâraz, mint amilyen ma, hanem vala
mikor ott beltenger és tôbb bôvîzû folyô biztosîtotta az életlehetôséget a dûs nôvényzetnek és a nyûzsgô ember- és âllatvilâgnak.

Ma mâr az ôstôrténelem, a geolôgia, geogrâfia és az
archeolôgia egyôntetûen bizonyîtja, hogy a mai Gôbi-sivatag
terûletén a nagy Paradicsom erdeiben, két vagy hârommilliô
éwel ezelôtt mâr emberek éltek és a megkôvesedett erdôk
feltârâsakor, mint Lissner îrja, "a mongolok elôtti 198 cm.
magas emberek csontvâzait is kiâstâk".

Ez a csaknem két méteres emberi magassâg akkor még
valôsâgos ôriâsnak szâmîtott, hiszen bar az emberi magas
sâg âllandôan nôvekszik, mégsem érte el mâig sem a két mé
teres âtlagos magassâgot.
Hova lettek ezek a magas emberek?

A régészet és az ôstôrténelem Kôzép-Âzsia és Mezopotâmia felé jelzi ûtjukat. Az An Encyclopedia of World History
(Langer William L.) beszél egy nem szemita néprôl, amelyet
indoirâni kirajzâsnak tart és amely Észak-Mezopotâmiâban,
a Kôzel-Keleten és Palesztinâban megelôzte a hettitâkat,
filiszteusokat és edomitâkat. Dél felé hùzôdva ez a nép szâ-

mos hercegséget alapitott. Langer William ezt a népet hurriânnak, tôbb tôrténész pedig hôritânak, hôriânak nevezi.

Évezredeken ât uralta az elveszett Paradicsomtôl Egyiptomig terjedô hatalmas terûletet.
A hôri név azonban nem annak a népnek tulajdonneve,
hanem csak ismertetô jelzôje. A hôri a Bibliâbôl értelmezve
ôridst, magas termetût jelent. A gôrôgôk gyûjtônevén szkîtiânnak, Chen Jack "The Sinkiang Story cîmû kônyvében pe
dig Idnai forrâsokra hivatkozva hunnak nevezi.

Sir H. C. Rawlinson — a modem régészet ûttôrôje —
mâr 1876-ban kijelentette, hogy a Mezopotâmiâban kultûrât alkotô nép beletartozik a szkîtânak nevezett hatalmas
népcsalâdba, amelynek tagjai zômmel hushitâknak és hunoknak, néhol pedig sakâknak, Tolstov professzor szerint pedig
a Kizyl-Kumban még karakdnoknak is neveztek.

Langer Vilâgtôrténelmi Encyclopédiâjâban az Egyipto-

most elfoglalô hikszoszokkal egyûtt a hôriakat is megemlîti,
azt jelenti, hogy létszâmuk nem volt jelentéktelen. De azt

is megîrja, hogy Szlriâban és Palesztinâban tovâbbra is fontos tôrténelmi tényezôk voltak.

Két olasz régész 1975-ben a Szîriâban végzett âsatâsok
kôzben fontos tôrténelmi emlékeket târt fel, amelyek a bibliai idôket megelôzô eblaita kirâlysâg romjai és kôtâblâkra
irt dokumentumai. A lelet helye az Orontes folyô nagy kanyarjâtôl keletre van, a régi Arpâdu vârosâllam és a mai Aleppo
kôzôtt.

A leletek feldolgozâsa, a tâblâk ékîrâsainak megfejtése
most van folyamatban. Az ôtestamentumista tôrténészek mar
is szeretnék azokat a zsidôk ôseivel kapcsolatba hozni, mintha azok egy ôtezer évvel ezelôtt virâgzott szemita kirdlysdgra, a
zsidôk ôseire vonatkoznânak

Az ilyen sugalmazâsokkal kapcsolatban a feltârâsokat
vezetô olasz régészprofesszor, Matthiae, a National Géographie
magazin 1978. évi (Vol. 154, 6.) szâmâban a kôvetkezôképpen nyilatkozott a riporternek;

"Az én véleményem szerint az âllitôlagos bibliai vonatkozâsoknak nincsenek reâlis bizonyîtékai. Jehova neve nem
fordul elô az eblaita szôvegekben. A hâromezer évvel régebbi,
magasan fejlett eblaita vârosi civilizâciôt nem lehet ôsszehasonlitani a bibliai pâtriârkâk nomâd kultûrâjâval".

A zsidôk ôsei — amint Swain Joseph Ward, a chicagôi
egyetem tôrténészprofesszora The Ancient World cîmû kônyvében îrja — csak jô ezer éwel késôbb kezdtek bevândorolni
Arâbiâbôl a kânaâni ôslakosok kôzé a Hiero-Solymâtôl (a

mai Jeruzsâlemtôl) délre esô hegyes-dombos terûletre. De
akkor mâr az e6/az'kultûra romokban bevert.

Az eblaita leletek tebât nem lehetnek szemita hagyaté-

kok, hanem a mi hôri-szittya ôrôkségûnk. Az ôrôkbagyôkrôl
Bobula Ida irja Arpdd cîmû értekezésében, hogy az asszîrok
Kr. e. 737-tôl kezdve hârom évig ostromoltâk Arpâdot, de
az nem adta meg magât. Miutân a vârost védôi fôlégették,
északra vonultak.

Az Otestamentumnak nevezett zsidô mitolôgia Irôi azon-

ban tudtak a hôritdk egykori hatalmârôl és Môzes I. kônyvének 6. részében az 1-4 vers mâr a vlzôzôn elôtti idôre teszi

ôket, ôsszehâzasltjâk ôket a zsidôk leânyaival, mintba ôk is
ott lettek volna, a kôvetkezôképpen:
"Lôn pedig hogy az emberek — mârmint a zsidôk —

sokasodni kezdének a fôld szînén és leânyaik szûletének. Es
lâtâk az Istennek fiai az emberek leânyait, hogy azok szépek
és vevének magoknak feleséget mindazok kôzûl, kiket megkedveltek vala. Az Ôriâsok valânak a fôldôn abban az idôben, sôt még azutân is, mikor az Isten fiai bemenének az

emberek leânyaihoz és azok gyermekeket szûlének nékik.
Ezek ama hatalmasok, akik eleitôl fogva hires-neves embe
rek voltak".

Az

ôtestamentumi

mîtoszok "istenfiûi"-nak,

"ôriâsai"-

nak, "gôliâtjai"-nak és "gigâszai"-nak kiléte, nemzeti hovatartozâsa

az ôstôrténelem és a régészet fényében ma mâr

tisztân âll elôttûnk. (Lukdcsy Kristôf A magyarok ôselet,
hajdankori nevei és lakhelyei cîmû kônyvében a feldolgozott
ôrmény dokumentumok hunfajta szkîtâi, a "hôrihorgas",
méd, pârtos, karakdn, szittya vitézek, akiket a tôrténelem

vihara szétszôrt, maradékaikat pedig Attila nagy kirâlyunk

és Arpâd apânk a testvérnépek âltal évezredek ôta Iakott
Kârpât-medencében tômôrîtette egybe.

Hosszû volt az Isten fiainak ûtja az Édenkerttôl a Kdrpdtmedencei igéret fôldjéig és nem szûkôlkôdik bol tragédiât,
bol pedig dicsôséget jelzô mérfôldkôvekben. Az utôbbiak
kôzé tartozik — az emlîtett eblaitdn kîvûl — az utôbbi évek

két leghiresebb ôstôrténeti felfedezése; a turkméniai Altin
Depe és az afganisztâni Tallya Tepe nevû "aranydomb"
archeolôgiai lelete.

Altin Depe és Tallya Tepe a legjelentôsebb mérfôldkôve
annak a tôrténelmi ûtvonalnak, amely a hittita Ugarittôl
Ebldn, Arpadon, Nimrudon, Parthidn, Baktridn, Balkhon
és Mazaron keresztûl az elveszett Édenkerthez, legjelentôsebb leâgazâsa pedig a saka szkitâk, hunzâk fôldjére, az északnyugat-indiai Kashmirba és Pakisztânba, Harappâba vezet.
Az altindepei âsatâsokat szovjet régészek végezték Masszon
professzor vezetésével. Beszâmolôja szerint Altin Depe a nép

nyelvén azt jelenti, hogy aranydomb, amely az ôkori civilizâciô egyik kôzpontjânak romjait rejti s 4000 évvel ezelôtt
nagy vâros volt. Sorozatosan târnak fel egész vârosnegyedeket. Az épûletek kivétel nélkûl, még a legnagyobbak is, vâlyogbôl készûltek. A vallâsi kultuszok monumentâlis épûletei
mellett a lakôhâzak is kényelmesek és nagyok.
A vdros kulturdlis kôzpontja ôridsi bdstyaszerû épûmény,

amely a sumeri ziggurdtokra emlékeztet. A sokezer elsôosztâlyû kézmûvesipari târgyak kôzôtt finom kerâmiâkat, arany
és eziist ékszereket, gyûrûket, pecsétnyomôkat, edényeket
és szobrokat talâltak. Kûlônôsen érdekes az arany bika- és

farkasfej, valamint egy kis kôlap, amelyen az égitestek jelképei, kôztûk a holdsarlô is lâthatô, melyet a Mezopotâmiâban is jelentôs holdistenséggel hoznak vonatkozâsba.

Masszon szerint Altin Depe nem volt elszigeielve a tôbbi civilizâciôtôl. Kultûrâjânak és mûvészetének szâmos jellegzetessége utal a sumeri hagyomânyok hatâsâra és kiilônôsen
erôs volt kapcsolôdâsa Eszak-Indiâhoz és Harappaihoz.

A nép fôfoglalkozâsa az ôntôzéses fôldmûvelés volt. A
feltârâsok sorân bûza, ârpa és szôlômagvak kerûltek elô.
Préshâzat és borospincét is feltârtak nagy bortârolô agyagcserép edényekkel.

A vdros lakôi erôs emberek voltak. A férfiak testmagassdga meghaladta a 180 centimétert.

Jelenleg Uzbegisztân déli részén és

Észak-Afganisztân-

ban vannak hasonlô feltârâsok. Egyik ezek kôzûl az afga

nisztâni Tallya Tepe, mely az ottani nép nyelvén emberemlékezet ôta szintén "aranydomb"-ot jelent. Itt a feltârâst 1977-

ben kezdték el szovjet és afgân régészek. Kiâstâk egy téglaoszlopos hdromezer éves templom kereszt alakû oltdrât és
ugyanekkor târtak fel egy csillogô aranykincs-halmazt is,
amely a szovjet tudôsok véleménye szerint vetekszik a
Tutankhamon-féle leletek gazdagsâgâval.
A templom alapjainâl sirokat is târtak fel, amelyekben
arany és ezûst

mûvészi

fakoporsôkban

voltak az

dombormûvû

lemezekkel

borîtott

eltemetett elôkelôségek csontjai

ékszerekkel és hasznâlati eszkôzôkkel.
A bat sir mellékleteinek szâmât hûszezer darabra becsii-

lik, amelyeknek 70%-a szinaranybôl készûlt. Néhâny nagyobb târgy sûlya kôzel egy kilogramm. A tallya-tepei lele
tek arra vallanak, hogy az egymâst kôvetô uralkodô nemzedékek tagjai kb. kétszâz évig temetkeztek ide. A kincsek
Sariadini Victor archeolôgus véleménye szerint kizârôlagosan helyi kézmûvesek alkotâsai.

Az eblaita és az "aranydomb"-ok leleteinek bizonysâgai
most ûjabb eredményekkel bôvûltek.
Kizlaszov Leonid és tôbb târsa (a moszkvai egyetem kutatôi) Nizdm kôzépkori azerbeidzsâni kôltô Iszkendemame
cimû eposzânak nyomân induit el és feltârta egy fejlett kô

zépkori civilizâciô eltemetett romjait, amely Kr. e. a 4. szâzadtôl a 12. szâzadig virâgzott Dél-Szibériâban, Krasznojarszktôl délre, a mai Abakan vâros kôrzetében ott, aboi Chen
Jack The Sinking Story cîmû kônyvében mâr Kr. e. a mâsodik
szâzadtôl kezdôdôen hun birodalmat jelôl, amely mâr kétezer éwel elôbb is fennâllott avar néven. Perlov Boris és Kifisin

Alexander Torma Zsôfia tatdrlaki leleteit méltatja. Kifisin
niegjegyzi, hogy Kr. e. 2852-ben az avarok behatoltak Kinâ-

ba és oda teljesen kialakult îrâsbeliséget vittek magukkal.
Ezeknek az avar-hunoknak maradvânyai lehetnek a Sârga-

folyô nagy kanyarjâban élô ordosiak, akik még ma is hun
nyelven beszélnek.

Az abakâni civilizâciôt a 12. szâzadban elônyomulô mongol-tatâr hordâk morzsoltâk fel. A bôséges leletanyag nemcsak monumentâlis épîtményekbôl és ôsi palotâk falmaradvânyaibôl, hanem a civilizâciô minden mâs kellékének ma-

radvânyaibôl is âll, fejlett vas- és fémmûvességre vall.
Az egyik héttornyû palota épîtési môdja és 700 négyzetméternyi alapterûletû terme âmulatba ejtette a régészeket,

de bizonyâra azokat is, akiket ebben az akkori hun uralkodô

fogadott. A veliik jôtt elôkelôségeket a fényûzô berendezések, mûvészi festmények és szobrok bizonyâra tiszteletre hangoltâk a fejedelem és népe irânt.
A Dél-Szibériâban felfedezett és még kellôképpen ki sem
értékelt ôriâsi jelentôségû és értékû leletek mind a mi {hun,
szittya, méd, pdrtos, magyar) nemzetûnk ôsi ôrôkségének
hagyatékai. Tolstov szçr'mx. ez az Isten fiainak hagyatéka Nap-

isten orszâgâbôl. Megâllapîtâsât Kiszely Istvdn és Érdy Miklôs
legûjabb kutatâsainak eredményei csak még jobban megerôsitik.

A mozgathatô leletanyag pedig — mint Bobula Ida îrja —
"magyar arany és magyar cserép" még akkor is, ha mâs nemzetek mûzeumait diszîtik.
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Vilâgsajtônk hasâbjain, televlziôs hîradâsokban egyre
tôbbet hallunk Kinârôl. Ez a hatalmas kiterjedésû orszâg
Mao halâla utân mintegy ezeregyszâz milliô Iakosâval egyre

erôteljesebben hatol be a nyugati vilâg kôztudatâba is. Akik
valamilyen okbôl kifolyôlag foglalkoznak a mai Kînâval,
azok elôtt minden bizonnyal ismerôssé vâltak olyan fogalmak, mint Xinjiang tartomâny vagy a Gansu folyosô.

E sorok irôja 1982-ben jârt a szovjet birodalom kôzépâzsiai térségében, igy Tadzsikisztânban, Kazakisztânban és

Ûzbekisztânban. Amikor a helyiek megtudtâk magyar szârmazâsomat, rôgvest felhoztâk,
arrôl a vidékrôl jôttek el.(l)

hogy a magyar kipcsâkok

Aima Atâban, a kazak fôvârosban mély benyomâst gya-
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korolt a hétezres magassâgba nyûlô és kétezer kilométerre

terjedô Mennyei Hegység,(2) mert ez a hegység természetes
vâlaszfal az orosz és kînai Tûrkisztân kôzôtt és ennek a ha-

talmas hegyvonulatnak két oldalân éltek és haltak tôbb mint
két évezrede a tôrôk fajtâjû népek.(3)
Taskentben egy angolul jôl beszélô egyetemi hallgatô

azt javasolta nekem, hogy keressem fel a Hermitâzs Mûzeumot, mert a Kazakisztânban talâlt kurgânok (4) kincseit
odavitték, amelyek élénken tanûskodnak az ugor és az ogur

népek kultûrâjârôl és temetkezési szokâsairôl. Példânak a
szînaranybôl készûlt néhâny kilos arany szarvast hozta fel.
Akkor és azôta is, akikkel beszélhettem ezekrôl a kérdé-

sekrôl, arra ôsztôkéltek, hogy ha tehetem, menjek el a kînai
Tûrkisztânba, keressem fel az ujgurokat, mert azok a mûlt
élô példânyai. Sokan azt is bizonygattâk, hogy az ujgurok
még mindig megôrizték faji azonossâgukat, mert nâluk a
vegyes hâzassâgok ritkasâg szâmba mennek. Ha vegyes hâzassâg van, akkor leginkâbb a kazak vagy a kirgiz jôhet
szâmba. Mârpedig a kirgizek egy része képezte a mi kunjaink ôsi âgât.

A XXVI. Magyar Talâlkozô keretében dr. Érdy Miklôs
értekezett a magyar tulipânos dîszîtô mûvészet âzsiai gyô-

kereirôl és Kinâban élô ujguroknak a magyar népmûvészettel pârhuzamba âllîthatô hâzdîszîtésérôl. Néhâny hônappal
késôbb a magyarorszâgi antropolôgus, dr. Kiszely Istvân
jelezte, hogy a magyarok és ujgurok kôzôtt tagadhatatlan
hasonlatossâgokat âllapitott meg. Ezt kôvetôen egy japân
hematolôgus professzor (5) tôbb tudomânyos cikkben foglalkozott az emberi vérben talâlhatô fehérjéhez kôtôtt genetikai
ôrôklôdés ma mâr laboratôriumban is bebizonyîthatô âllandôsâgâval. Szerinte mîg a japânok, kînaiak, indonéziaiak

és mongolok egy tôrôl szakadtak, addig a tûrk fajtâjû népek,
îgy az ujgurok és magyarok is tagadhatatlan rokonsâgrôl ta
nûskodnak.

Most mâr nem maradt mâs hâtra, mint tervbe venni
egy Ujguriâban teendô utazâst. Kellô felkészûlés és széles
kôrû adatgyûjtés arra a végsô elhatârozâsra késztetett, hogy
a szokâsos csoportos utazâs helyett a magân, egy-két személy
re szabott ûtiterv mellett kôssûnk ki. Fiam, aki tényleges
szolgâlatot teljesîtô repûlôtiszt, minden tovâbbi akadâly nél-

kûl megkapta az engedélyt az amerikai hajôhad fôparancsnoksâgâtôl.

Kînai ismerôseink azt tanâcsoltâk, hogy miutân a Gôbisivatag és a Tarim-medence, amely nagyjâbôl megfelel az
ujgurok telepûlési terûleteinek, szeptemberig elviselhetetlenûl meleg, jobb ha utamat szeptember kôzepe és oktôber
eleje kôzôtt teszem meg.

Ûtunk Beijingben vette kezdetét. (6) Az ôriâsi tâvolsâgok
miatt utunk legnagyobb részét repûlôgépen, a tôbbit autôn
és vonattal tettûk meg.

Ez egyébként azt jelentette, hogy a Gôbi-sivatagon keresztûl-kasul nyolc ôrât autôn és tizenhat ôrât vonaton âlmélkodhattunk az emberi szîvôssâgon, amely ilyen isten hâta
môgôtti terûleten is képes civilizâciôkat és birodalmakat
épiteni.

Miutân fôcélunk a Marco Polo âltal hiressé tett Selyem

Ût volt, Xiannâl kezdtûk meg ezt a rendklvulien érdekes
ismerkedést a kôrnyezettel és népeivel. Xian tizenegy évszâzadon ât volt a Kôzép Birodalom fôvârosa. Abban az idôben
Chang'an (ôrôkké tartô béke) volt a neve. (7) A mongol
eredetû Yuan dinasztia — amelynek legismertebb képviselôje Kublâj kân — fôvârosa Khanbalik, mai nevén Beijing
volt. A Qjn (Csin) kirâlyok sîrhelyei — a hires terrakotta
hadsereggel, valamint a 8,000 éves Ban Po faluval egyiitt —
a kôzelben vannak.

A tartomânyi mûzeum rendkîvûl érdekes kiâllîtâsi termeiben itt lâttunk elôszôr hun szerszâmokat és fegyvereket.

Itt tôrtént velem elôszôr az is, hogy a beosztott kînai tolmâcsnô megkérdezte tôlem, milyen akcentussal beszélem az angolt.
Mikor megtudta, hogy "szjung jâli", azaz magyar vagyok,
râm nézett, mintha vizsgâlna és azt mondta, hogy "akkor
maga a szjung nu-k rokona". (8)

Xianbôl Lanzhouba (Lancsô) kellett volna repûlnûnk,
ami a Sârga folyô kônyôkén fekszik és az északrôl betôrô nomâdok gyakori csatatere és a klnaiak erôdîtménye is volt.

Viszont a kînai repûlôjâratok gyakran okoznak csalôdâst,
mert két napig nem tudtak egy gépet se ûzembe âllîtani,
hogy benniinket és a turista csoportokat Lanzhouba szâllîtsa.
A klnaiak ehhez, ûgy lâtni, mâr hozzâszoktak, mert minden

tovâbbi nélkiil elfogadtâk a tényeket s ott ûtôttek tanyât,
aboi tudtak, ami mâr magâban véve sem egyszerû dolog.
Minket visszavittek a szâllôba, etettek-itattak bennùnket és

idônként jelentették, hogy a gép még nem érkezett meg. Két

napi vârakozâs utân le kellett mondanunk Lanzhourôl. Ôrûltûnk, hogy hajnali hârom ôrakor ûtunk kôvetkezô célpontjâba, Tunhuangba vitt el bennùnket egy gép.

Tunhuang (a homok vârosa), amit a kînaiak rendszerint
Dunhua-nak ejtenek, a mongol betôrésig a XIII. szâzadban,

a Hui Gu ujgur kirâlysâg székhelye volt. (9) A vâros oâzison
épûlt és ma meglehetôsen kiterjedt mezôgazdasâgi telepûlés, amit a Karez, az ujgurok âltal évszâzadokkal ezelôtt kiépitett fôldalatti vizcsatorna-hâlôzat tart nemcsak életben,
de tesz meglehetôsen jômôdûvâ is. A csatorna-rendszer 2500
kilométeres hâlôzatban kapja vizét a Tian Shan ôrôk hôfedte
lâncolatârôl s lâtja el nemcsak Tunhuangot, de a sokkal kiterjedtebb és fontosabb Turfânt is.

Tunhuang hirnevét a Mogao sziklabarlangoktôl szerezte. A
buddhista âbrâzolô mûvészetnek ezeket a kincseskamrâit

manapsâg is csodâlattal és ôszinte elismeréssel ôvezik, mint

az elmûlt szâzadok valaha virâgzô mûvészetének egyik legfontosabb tanûbizonysâgât a sivatagi vilâg elfelejtett zùgâban. A Buddha-szobrok mellett kûlônôsen a freskôk érde-

melnek figyelmet. Az egyik megôrôkitett hun vadâszjeleneten
a vâgtatô hun lovas nyergében visszafordulva halâlos biztonsâggal nyilazza le az ellenkezô irânyba iramodô szarvast. (10)

Egyébként ez a barlangtemplom-sorozat arrôl is hîres,
hogy a hîrhedt cangjingi templomtôl hazânkfia, Sir Aurel
Stein Wang buddhista szerzetes révén 1907-ben huszonkilenc lâdânyi szanszkrit iratot, buddhista szobrokat és festményeket kûldôtt a British Museumnak. Utâna jôtt a fran-

cia M. Paul Pelliot, aki ugyancsak potom âron vâsârolt meg
Wangtôl 600 tekercsnyi iratot a Louvre szâmâra. Azt az érzést, amelyet a vârostôl nem messze talâlhatô homok-hegy-

lânc keltett, nebéz lenne szavakba ônteni. Itt a Gôbi-sivatag

400-500 méter magas homokhegyekkel, tîz kilométer hoszszûsâgban fenyegeti az oâzist. A homokvonulatok aljân lâttuk az elsô kazak jurtât és itt ûtôtte meg fûlûnket az elsô ujgur csevegés. Meg kell jegyezniink, aki azt gondolja, hogy
az ujgur beszédnek a mondott rokonsâg folyomânyaként

érthetônek kell lennie, éppen ûgy csalatkozik, mint aki Finnorszâgban magyarul akar eligazodni. Az évszâzadok tâvolsâga a beszédet megvâltoztatta. Vannak azonos hangzâsû

és jelentésû kôzôs szavak, de az ujgurok beszéde tôrôkôs.
A szônyeggyârban ujgur lânyok szôtték a perzsa szônyegeket. Hâzi, népi mûvészetûk nagy hasonlôsâgot mutât a
magyarhoz. Tulipânos-rôzsâs mintâik és szinezetûk a kalo-

csai pingâlô asszonyok mûvészetét juttattâk eszùnkbe.
Amikor Tunhuang fôutcâjân jârtunk, szembeôtlôtt az
ûttest kôzepén levô virâgâgyak vaskerîtésének dîszîtése, amely
majdnem kizârôlag fehérre festett szarvasûnô volt. Vezetônk

1.

Tunhuangi rajz

X

V.

megmagyarâzta, hogy se ôz, se szarvas errefelé nincs, bar

rôka és vadnyûl akad, a szarvasûnô képe nyilvânvalôan a
Tunhuang
Iakossâgânak fele ugyanis ujgur és hui, csak a mâsik fele be"nemzeti kisebbség" mîtoszvilâgâbôl szârmazik.
telepîtett kînai.

1987-ben egy kînai-japân fïlmtârsasâg a Gôbi-sivatagban felépîtett egy tôrténelmi alapokra tâmaszkodô "Dunhuang" vârost. A mongolok ostromât és a vâros bevételét

filmezték itt. Az érdekesség abban rejlett, hogy vezetônk
Dunghuangot kînai vârosnak mondta, bar a szétosztott ismertetôn Tunhuangot is a Hui Gu kirâlysâg székvârosaként
îrjâk le.

Tunhuang a Gansu tartomânyban van és bôségesen lâtjâk el gazdasâgi termékek. Itt ismerkedtûnk meg a havit
dinnyével is, amely egyébként Kashgârig mindenùtt kaphatô. Ezt a dinnyét Magyarorszâgon turkesztâni néven ismerik.
Tartôzkodâsunk alatt nem mulasztottunk el egyetlen alkalmat sem, hogy asztalunkon ne legyen hami dinnye vagy az
ugyancsak kitûnô ujgur szôlô. Termelnek még ôszi- és sârga-

barackot, aimât, kôrtét, grânât aimât, fûgét. Mondhatni,
mindenféle zôldséget is lâttunk a bazâr-piacon.
Miutân ételekrôl van szô, ajânlatos a vîzivâstôl és a meg

nem fôzdtt ételektôl tartôzkodni. Habâr Xinjiang legtôbb
vidékén trâgyâzâsra nem hasznâlnak emberi virûléket, az
âltalânos egészségugyi elôvigyâzatossâg nem ârthat. Tovâbbâ
miutân Kînâban még a turista forgalom befogadâsâra felkészûlt vendéglôkben sem tesznek villât, kést az asztalra,

mert az étkezést fapâlcikâkkal kell lebonyolîtani, a zsebkés
hallatlanul hasznos valami. Ugyanakkor jô megjegyezni,
hogy kûlônôsen gyumôlcs szeletelése utân, de egyébként is

a késpengét le kell mosni. Mîg a keleti tengerparti vidékeken az ember ételtôl ragacsos kezét megmoshatja, minél
nyugatabbra vagyunk, annâl kisebb annak a lehetôsége, hogy
az asztalra mosôedény is keriil.

Tunhuangbôl autôn mentûnk Jiayûanba, amely kisebb

vâros, de âllomâsa van. A négyôrâs sivatagi ût utân a hâlôkocsis vonaton a Gôbi-sivatagon valô âthaladâs Turfânig
tizenhat ôrâba kerûlt. Repûlôvel az ût talân egy ôrât vett
volna igénybe, de Tunhuangnak repûlôtere van, viszont âl
lomâsa nincs, ugyanakkor Turfânnak âllomâsa van, de re-

pûlôtere nincs. îgy tehât egyik vârostôl a mâsikig hûsz ôrât
kellett utazni. Nem mondhatô, hogy az ût unalmas lenne,
mert az utas sokat lât és tanul. A vonaton csak elsô- és har-

madosztâly volt. Éjszakai utazâsra a kabint hâlôfûlkévé rendezték ât fehér âgynemûvel és vastag teveszôr takarôkkai,
mert a sivatagi éjszakâk dermesztôen hidegek és a kocsik fûtése korântsem kielégîtô. A hâlôkocsi végén mosdôfûlke és
w.c. van. Melegviz nem jôtt a csapbôl és a guggolâsi môdszert még mindig nem vâltotta fel a nyugaton megszokott
felszerelés.

Fûlkénkben azonban szines televîziô is volt. A

lépten-nyomon tapasztalhatô ellentét bârhol Kmâban és fôként a tâvol-nyugati tartomânyban mindennapos.
Valahânyszor ôsszejôttem néhâny ujgurral, ôk a Xinjiang
név helyett kizârôlag a Tûrkisztân nevet hasznâltâk.
A Kînai Idegenforgalmi Târsasâg (C.I.T.S.) becsûletére
vâljék, bârhova érkeztûnk, a repûlôtéren vagy az âllomâson
mindig vârt bennûnket angolul tudô tolmâcs és kocsivezetô
a szâmunkra kirendelt autôval, amely legtôbbszôr majdnem ûj kocsi volt.

Két észrevételt le kell tennem. Az egyik, hogy a kînaiak
mindig és mindenûtt a legmesszebbmenô udvariassâggal
fogadtak bennûnket. Mindig kûlôn asztalhoz ûltettek és az
éttermekben soha nem kevertek ôssze bennûnket sem a ja-

pân, sem a német vagy francia turistâkkal. Tolmâcsunk és

kocsivezetônk is ott étkezett, de mindig kûlôn asztalnâl. A
mâsodik: amikor ujgurokkal, kazakokkal jôttem ôssze, rendszerint széles mosollyal fogadtak és bâr nem értettem, mit
mondtak, vilâgos és érthetô volt, hogy mindig ujgur-tûrk,
vingir-tûrk, kazak-tûrk szavakkal prôbâltâk velem megértetni, hogy mi mindannyian tûrkôk vagyunk, tehât egy nagy
csalâdba tartozunk.

Turfân nagyrészt ujgur lakossâgû, de itt is nôvekszik a

betelepitett kînaiak szâma. Azt sehogysem tudtam kifûrkészni, hogy miért nevezik itt az ujgurokat w'gur-oknak. Urûmcsiben se tudtâk megmondani. Vezetônk elvitt egy szerény
ujgur hâzhoz. Az udvarrôl a hâzba terebélyes és kiterjedt
lugason keresztûl kellett mennûnk. A szôlô nagy fûrtôkben
csûngôtt az indâkrôl és a lugasban a kûlsô hômérséklethez
mérten, ami igen meleg volt, meglepôen hûvôs volt. A le-

dôngôlt pâdimentumot perzsa szônyeg takarta. Néhâny zsâmoly és egy asztalka is volt, amelyen az ôt gyerkôc nagy szemekkel nézett bennûnket. Nagyapa, apa és egy fitestvér volt
még a gyerekekkel és nézték a falon fûggô Sony televîziôt,
amely éppen Walt Disney fïlmet mutatott kînai és ujgur feliratokkal. Kérdésemre, hogy az asszonynép hol van, mert
két lâny is volt a csalâdban, tolmâcsom felvilâgosîtott, hogy
az asszonynép a tikkasztô hôség ellenére éppen gyapotsze-

déssel foglalkozik. Bizony a nôk sorsa nem sokat vâltozott
azon a tâjon.

A vâros kôzelében van hârom nevezetesség. Kocsô a 13.
szâzadra visszatekintô romvâros, amelynek ujgurul Astana
volt a neve. Mâig sem dôntôtték el; Astana fôvârost vagy a

vâros valôdi nevét jelentette-e. Kôrûlbelùl 30.000 lakosa volt
és falain belûl mintegy harminc kolostor és templomféle is

akadt. A szâmos ujgur kirâlysâg egyik igen fontos gôcpontja
volt a Selyem ût kellôs kôzepén. Dzsingisz kdn és mongol bor
dai a vârost bevették, felégették, lakosait vagy lemészâroltâk, vagy elhurcoltâk. Ismert adat, hogy a mongol haderô
nagy mértékben tâmaszkodott az ujgur tudôsokra, mérnôkôkre és orvosokra.

A romvâros kôzelében talâlhatôk az Astana-sîrok: tîz méte-

res mélységben, sziklâbôl kiképzett halottaskamrâk, amelyek nemcsak mûmiâkat, de tôbb mint kétezer okiratot, tér-

képet, nyomtatott kônyveket is tartalmaztak. A kônyvek
ujgur betûi nagy hasonlôsâgot mutattak a székely rovâsîrâs

betûihez. Lementûnk egy sîrboltba, amelyben asztalszerû
padon ujgur férfi és nô mûmiâja a foszladozô ruhanemûkben messziségbôl is minden emberi beavatkozâs nélktil fennmaradtak. Ennek természetesen a rendkîvûlien szâraz leve-

gô az oka. A mûmiâk lâbainâl cserépedények és szerszâmok
is voltak. A falakat festett emberalakok dlszîtették a buddhista
barlangtemplomok falain lâtott szokâs szerint. A sîrokban

talâlt és onnan elszâllîtott régiségek a beijingi, tokiôi és mâs
mûzeumokban talâltak helyet.

Érdekes emlék, hogy itt mondta egy ujgur férfi, hogy
fiam ujgurokra hasonlitô vonâsai miatt, ha nem lenne kûlfôldi ruhâban, ujgurnak is elmenne. Tényleg, az ujgurok
és a magyarok kôzôtt a hasonlatossâg szinte hihetetlen.

A harmadik nevezetesség, amit mindenkinek lâtnia kell,
a Idngolô hegység. Az a kôzepes magassâgû hegyvonulat,
amely a vârostôl mintegy tizenôt kilométerre van és szâz
kilométer hosszû, a délutâni napfényben azt a benyomâst
kelti, mintha lângolna. Vôrôs szînét a vastartalomnak kôszônheti. Sajnos, még a video-szalag sem képes a szînek orgiâjât visszaadni. Ebben a hegylâncban rejtôzik a Bazaklik
barlangtemplom-sorozat. LeCoq lâtogatâsa sorân a berlini
mûzeum részére tôbb barlangtemplomot tett csupasszâ a
legkiméletlenebb môdon. A Buddha-szobrokat talpazatukrôl lefûrészelték, a freskôkat a falakbôl baltâval és vésôvel
kivâgtâk. A vandalizmus méretei megdôbbentôek. Nem
csoda, hogy kînai vezetônk nem kis keserûséggel a hangjâban jegyezte meg: "Berlin bombâzâsâval minden, amit innen elvittek, ôrôkre elveszett az emberi kultûra szâmâra".

A kînai kormânyzat nemzetiségi politikâjâra mi sem mutatott jobban, mint az a tény, hogy Turfânban a nemrégen
épîtett és rendkîvûlien érdekes épîtészeti megoldâssal diszîtett ûj kôrhâznak csak 25 âgya volt és egyetlen egy ujgur or-

vos sem volt alkalmazâsâban. Ûgy hallottuk, hogy az ûrûmcsi egyetemen végzett ujgur orvosokat a kormânyzat helyezi el.

Utolsô esténken, vacsora utân a szâllô nagyméretû lugasâban a helyi ujgur lânyokbôl és fiukbôl ôsszeâllîtott népi
egyiittes énekekkel és tâncokkal szôrakoztatta a

turistâkat.

Bar zenéjûk fôleg tôrôkôs hangszerelésû, a magyar fûlnek
olyan ismerôs pentatonikus dallamaival igen hasonlitott a
magyar zenéhez.

Az ujg^rok hallatlanul szeretik a magyar zenét. Vittem
magammal tôbb hangszalagot, amelyekre régi és ûjabb ke-

letû magyar népi zeneszâmokat, valamint Bartok, Kodâly,
Liszt mûveibôl részleteket vettem fel. Ezeket, amikor alkalom adôdott râ, elajândékoztam. Csak annyit mondhatok,
hogy a Gôbi-sivatag ûtjain szûntelenûl szôltak a Galdntai
tdncok, Este a székelyeknél és a Mdsodik rapszôdia. Még kînai
autôvezetônk is dûdolva tanulta a magyar zenét. Rendkîvuli

hatâst keltett az is, amikor az Imin minaret klasszikusan
mohamedân épîtészeti remekét csodâltuk, vârakozô autônkbôl felhangzott az "A mi kis falunkban az a szokds jdrja" cîmû
dal zenéje. Lefordîtottam a szôveget. Jôlesett hallani, hogy

az ujgur hâznâl is az a szokâs jârja, hogy a betoppanô vendéget kenyérrel és (bor helyett) teâval kînâlja a mozlem hitû
ujgur.

Tdncaik kôzôtt szerepelt a magyar palackosnak megfelelô szûreti tânc, de ôk palack helyett nyitott edényt tesznek
fejûkre. A legényeken nyitott nyakû, hîmzett gallérû ing volt,
amelyet szijjal fogtak ôssze a derékban. Nadrâgjuk feszes,
fekete, aranyos hîmzésû, akârcsak dolmânyuk. Magas szârû

fekete csizmât viselnek. A magas, nyulânk lânyok 5-6 hosszû
copfba font fekete hajukkal, pruszlikos selyem ruhâzatukban magas arccsontjukkal és barna szemeikkel bârmelyik
magyar faluban a falu szépeinek szâmitanânak.

Turfânbôl négy ôrâs autôût vitt Ûrûmcsibe, az Ujgur
Autonôm Terûlet fôvârosâba, amely a Dzsungâr-medence
délkeleti részén van. Hegyek veszik kôrûl, kôztùk olyan nevû

is, mint az Ôrdôg- vagy Sâtân-domb. A messzeségben a
Mennyei-hegység kékes-fehéres sâvja hatârolja el az ég aljât. A vâros 900 méterrel van a tengerszint felett. November
és mârcius kôzôtt hô fedi, de mâjustôl szeptemberig virâgôzônben pompâzik. A kerti vetemények halmaza, a kupacokba rakott gyûmôlcsôk sokasâga a bazar padjain és asztalain azt a benyomâst kelti, hogy éhségrôl alig lehet beszélni.
Tényleg, Beijingtôl Kashgârig mindenûtt jôl tâplâlt tômegeket lâttunk, de még most is sok a tûdôbetegséggel sûjtot-

tak szâma. Urûmcsi mongolul annyit jelent, mint "remek
legelô". Lehet, hogy valaha dûs legelôk voltak errefelé, de
ezek ûgy eltûntek, mint a hajdani Vérmezô.

A tizenhârom nemzetiséghez tartozô nép kôzôtt az ujgur
a legszâmosabb. Ugry ôt-hatszâzezer ujgur lakja a vârost. A
kînai betelepûlés igen nagy méretû.

Ennek ellenére szép

szâmmal talâlhatô a kînain kîvul hui, kazak, ûzbég, kirgiz,
mongol, tatâr, tazsik, daur, sibô, nancsu és még sok kis szâmban orosz is.

Sok a fôldszintes lakôhâz, de az egyre szâmosabb két-hâromemeletes lakôhâzak mellett toronyépûletek és felhôkarcolôk is vannak. A biciklisek ezrei mellett a kôzforgalmat
autôbuszok és szamâr vontatta taxik bonyolitjâk le. Egyéb-

ként a szamâr a leggyakrabban hasznâlt igâsâllat és csacs-

nak hîvjâk. Rôvidebb-hosszabb pâlcâval
hogy "gyz".

ûgy biztatjâk,

UjguT nôk

ÏJrûmcsi nemcsak tartomânyi székhely, de a kereskedelem, ipar, bânyâszat, felsôbb oktatâs és a mûvészetek szempontjâbôl is fontos. A vâros jôkora mûzeumâban a kelet-

kôzép-âzsiai tôrôk és mongol mûlt bôséges teret kapott, de
a mûlttal pârhuzamosan a pusztai és falusi élet, valamint a
vândor pâsztorkodâs és jôszâgnevelés meg a népmûvészet
is szép szâmmal szerepel. A sivatagi sirokbôl hozott és ûveg
koporsôkban kiâilîtott mûmiâkkai baj van, mert a mûmiâk
szempontjâbôl a nedves levegô éppen nem a leghasznosabb.
Hârom ôrâs autôût vitt fel bennûnket a gyônyôrû fekvésû,

kristâlytiszta vîzû Tian Chi nevû alpesi tôhoz. Ez a tô 2400
méter magassâgban és helyenként 60 méteres mélységgel a

kûlfôldi turistâk egyik kedveit helye. A kormânyzat szâmukra
kabinokat épîttetett és még a férfi és nôi illemhelyeket is
angol nyelven jelôlte meg. A Tien-san hegységnek hétezer
méteres csûcsai is vannak és a hegy gerincét ôrôk hô fedi.
Ezekbôl a sivatag ôntôzô csatornâi bôségesen kapnak tiszta

vizet. Szembeôtlôtt az is, hogy a kabinokat kôrûlvevô vaskerités dîszîtése itt repûlô fehér liba vagy hattyû — és gyakran
arany szarvas is — volt.

Urûmcsiben a szônyeggyâr majdnem kivétel nélkûl nôket

alkalmazott. Szôvôgépeik nincsenek, a munkabér olyan alacsony, hogy az âllam biztosan nyereséggel zârja évkônyveit.
A gyârnak kiâllitâsi csarnoka is van, ahol a vevôkôzônség
szabadon vâlogathat a szebbnél szebb példânyok kôzôtt. Nem

messze van a helyi "Barâtsâghâz", ahol tôbbek kôzôtt tulipânos, rôzsâs, indâs varrottasok halmazait kînâljâk vételre.
Még a gyanakodôk elôtt is nyilvânvalô, hogy valamiféle kapcsolat az ujgur és a magyar népmûvészet kôzôtt tagadhatatlan.

m
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Ottlétûnkkor, a forradalom kitôrésének és a kommunista

âllam megalapîtâsânak 39. évfordulôjân, a népligetben egy
egyûttes ujgur népzenét és népi tâncokat mutatott be a tômegnek. Az itt készûlt videôn és fényképeken megôrzôtt uj-

gurok vonâsai sok hasonlôsâgot mutatnak a magyarokéval.
Az ujgurok népi hagyomânyai szerint,

amit ûton-ûtfélen

hallottunk, az ujgur és a magyar ezerôtszâz évvel ezelôtt az

urâl-altaji hatalmas térségben egyûtt élt. A rokoni kôtelé-

keket a népvândorlâs szakîtotta szét. Ôket a kirgizek a Tiensan déli oldalâra, a magyarokat a szabîrok a Kaukâzus felé

szoritottâk. Balladâik szerint a hôsi ûngiir, vingir nép meghôdîtotta Eurôpât és megalapitottâk Magyarisztânt. Zenés
balladâiknak sok részét a. 12 Mokam cimû és hûsz ôrât igénylô zenei kôlteménysorozat tartalmazza. Milyen kâr, hogy
nincs magyarra fordîtott forrâsmunka, amely a magyarsâg
részére minden bizonnyal nem lenne érdektelen.

Ûrûmcsi repûlôterének csarnokâban hozzâm jôtt egy
kôzepes termetû ujgur férfi és azt mondta: "Hallom, hogy
te ujgur-angol szôtârt kerestél az egyetem kônyvesboltjâban!
Ilyen nincs!". Elmesélte, hogy tanâr ember és angolul, kînaiul, oroszul beszél. Van egy 12.000 szôt kitevô angol-uj
gur szôgyûjteménye és szômagyarâzata, de képtelen kiadatni. Felajâniottam, hogy talân az Egyesûlt Âllamokban ki
lehetne adatni. Szomorûan râzta fejét s azt kérdezte, mi jôt
tenne az az ujguroknak, hiszen a kormâny biztosan nem engedné be az orszâgba terjesztés céljâbôl. Megajândékoztam
egy angol-magyar târsalgô kônyvecskével és a vele jârô hang-

szalaggal. Ennek lâthatôan megôrûlt és azt nagyon megkôszônte.

Kashgdrba utazâs kôzben a repûlôgépen egy klasszikus

sasorrû, magas homlokû, barna szemû férfi ûlt. Ûgy 50-60 éves
lehetett, amit ôszûlô feje is bizonyîtott. Meghallotta, hogy
fiammal magyarul beszélûnk. Mosolyog\'a râmnézett és ma-

gâra mutatva mondta, hogy ô ujgur. Én magamra mutatva
mondtam, hogy szjung jdli vagyok. Megrâzta fejét és azt
mondta: vingir. Azutân két mutatôujjât ôsszekapcsolva azt
mondta: vingir-ujgur. Nézett râm, hogy értem-e, mit akar

mondani s megint elkezdte: vingir-tûrk, ujgur-tûrk, kazaktûrk, kirgiz-tûrk. Tehât azt akarta mondani, hogy a magya-

rok, ujgurok, kazakok, kirgizek mind tôrôk fajû népek és
rokonok. Szinte felindultan râzta fejét, amikor kicsûszott a

szâmon: Xinjiang. Tagolva mondta: Tûr-kisz-tân, Tiir-kisztân. Késôbb megtudtam, hogy az ujgurok hazâjukat nem
tekintik Xinjiangnak (azaz "ujonnan szerzett nyugati terûlet"-nek), hanem ragaszkodnak a Tûrkisztân vagy Ujguria
névhez. Természetesen nem hivatalosan.

Kashgdr lakossâga 90%-ban ujgur. A régi vâros, azaz
a belvâros szomszédsâgâban van a hatalmas mecset két minaretjével, amelyen a muezzin ma mâr elektromos hangszôrôkon jelzi a hîvôknek, hogy az imâdkozâs ideje elérkezett.
A mecsetet szinte kôrûlveszi a bazar. Nagyvâsâr van minden
vasârnap. A mohamedân ûnnepnap pénteken van. Nem
maradhattunk a vâsâr idejére, de a hétkôznapokon is emberektôl hemzsegô bazar szûk utcâin zsibong az élet. Perzsa
szônyegektôl frissen ledit bârânyhûsig, hihetetlen nagysâgû

vadgombâktôl mindenféle zôldségig, élô pontytôl fûstôlt sertésbordâig minden kaphatô. A fûzérbe font piros paprika
Szegedre vagy Kalocsâra, a keleti fûszerek leirhatatlan illata
gyermekkorunkbôl emlékezetes fûszeres boltokra emlékezte-

tett bennûnket. Az asszonyok pergô nyelve, a gyerekek zsivajgâsa és a hangszôrôkbôl bômbdlô nyugati zenebona az
embert felragadja és teljesen ismeretlen vilâgba viszi.

Amint a nyugati stîlusû ruhâzatot, a mindeniitt fellelhetô râdiôt és televiziôs képernyôt, tovâbbâ az egyre nyugatiasabb épitkezési stilusokat nézi a messzirôl jôtt utazô, nyilvânvalôvâ vâlik, hogy sok tévhit vâr ûjabb felûlvizsgâlatra.
Azsia ma mâr nem a mesék és kiszinezett ûtleîrâsok hazâja.

De azt sem szabad elfelejteni, hogy a keleti miszticizmus

még nem hait ki. Kûlônôsképpen nem lehet kéziegyintéssel
elintézni a nagyhatalmi tôrekvések acéimarkâban morzsolôdô kisebbségeket. Az ujgursâg ôt-hatgyermekes csalâdi kô-

telékei, a mâsfajtâval ôsszehâzasodô ujgurok elenyészô hâ-

nyada, az ûton-ûtfélen feitôrô elégedetlcnség a gazdasâgi

kiszolgâltatottsâg és a kulturâlis kasztba szorîtottsâg érzése
miatt a kînai kolosszust ûj utak keresésére kényszeritette.
Csak egy példa: amikor a bazâr môgôtti kacskaringôs

sikâtorok ûtvesztôjébôl kijutottunk, megtalâltuk a régi vâros fôterét, amelyet emeletes magânhâzak és kôzépûletek
vesznek kôrûl. A kôvezett fôteret lombos, ârnyat adô fâk és

fapadok ovezik. A kôzépûletekben ôvoda, demi iskola is volt.

Tizenegy ôra felé az ôvoda nôvendékei, kizârôlag ujgur

gyerekek, nemzeti viseletben tanîtônôik irânyîtâsâval énekeket és tâncokat mutattak be a kôzônségnek. A kôltségeket

az ujgurok fedezik. A nemzeti hagyomânyokat féltékenyen
ôrzô és a gyermekeket mâr négy-ôtéves kortôl intézményesen oktatô tamtônôk érezhetôen âllnak ellen a beolvasztâs
kîméletlen, habâr jôl palâstolt môdszereinek. Szerény adomânyomat, amely az ott érvényben levô âtvâltâsban talân

meglepô volt, az iskola igazgatônôje csak akkor fogadta el,
amikor megmondtam, hogy vingir vagyok. Felragyogott az
arca és kézszoritâssal mondta, hogy "rahmed" (kôszônôm).
Az a bûszkeség és bâj, amellyel ez a matrôna ôvodâja elôtt

fogadott, elkerûlhetetlenûl mély benyomâst tett râm. A
hétmilliô ujgurt talân nem tudja ellepni a han âradat.

Az ujgurokkal valô talâlkozâs termékenynek bizonyult.
Ha nem is mondhatjuk azt, hogy regéik minden tekintetben szavahihetôk és ôk Azsiâban maradt unokatestvéreink,

arra mégis csak fel kell figyelnûnk, amit vérvizsgâlatokkal
komoly tudôsok mind Eurôpâban, mind Japânban felfedezni véltek; a tôrôk népek s kôztuk az ujgur és a magyar
vérrokonsâgât. De ha még ez sem lenne meggyôzô, akkor

menjûnk el kôzéjûk. Nézzûk meg ôket mindennapjaikhan.
Hallgassuk meg zenéjuket. Vizsgâljuk meg népmûvészetuket, szokâsaikat. S amit lâtnak és hallanak, mindazok alapjân, még a kishitûek is arra hajlanak, hogy az ujgur-magyar
rokonsâgban van valami!

JEGYZETEK:

1. A kirgizcktôl szârmaztak a kumânok, azoktôl a kipcsâkok, majd az oroszok
âltal po/oi^eccknck ncvfzett kunok, akiket Magyarorszâgon palôc néven ismernek.
2. Mcnnyci Hi-gysi'g (Ticn-san)

3. Ilyen az ujgur. latâr, kazak, kirgiz, sibô, hui, daur, iizbég. jogur stb. nép.
4. Kurgân

(halomsir,

kiscbb nagyobb szikiadarabokkai

fedelt,

fâbôl

épûlt

sirkamra).

5. Hidco Malsumolo hcmatolôgus, az osakai egyetcm tônényszcki bonctani székének lanâra.

6. Beijing, azclôtt Pciping vagy Peking.
7. Chag'an (ôrôkké tartô békc).

8. Xiong Nu (ejtsd: szjung nu) kinai nyelven Aun-t jelent.
9. Nem nchéz kielcmczni, bogy a Hui Gu jogurt jclenthetett, mert a kinai
Turfân hclycu Tulufânt, Urumcsi helyett Wulumucsit és Hashgar (Kasgar) helyett
Kasit mond.

10. Ez mâr azcrt i,s nagy ôrômet keltett bcnniink, mcrt ennek a lovas jelenetnek szintc szakasztott mâsa a Vclence feletti és tôrténetûnkbôl oly jôl ismert Aquileja

altemplomâban talâlt falfcstménynek, amelyen a magyar harcos hasonlôképpen
nyilaz az cllcnscgrc. Hasonlô, kôbe vésett jelenetnck rizspapirra âtvitt mâsolatât
késôbb sikcriilt mcgszcrczncm.
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A

Clevelandî

Magyar Tôrténelmî Târsulat iilése
1988. november 26-ân, szombaton délutân 2 ôrakor a

Clevelandî Magyar Tôrténelmî Tdrsulat (Cleveland Hungarian Héritage Society) tartott ûlést, amelyen dr. Somogyî Ferenc
elnôkôlt. A megjelentek fôként a Târsulat célja és feladatkôre irânt érdekiôdtek. Az einôk mindkettôt vâzolta s râ-

mutatott, hogy a Târsulat tulajdonképpen a Clevelandî
Magyar Mûzeum létesîtése és fenntartâsa céljâbôl alakult meg.
Frîedrîch Ottô ûgyvezetô, mint a Clevelandî Magyar
Mûzeum igazgatôja — fôként mâs magyar mûzeumok munkakôrével kapcsolatban — kiegészîtette az elnôk ismertetését.
Kûlônôsképpen hangsûlyozta, hogy a clevelandî magyar
mûzeum otthona a clevelandî Szent Erzsébet rômai katolikus

egyhâzkôzség épûleteiben van, amelyeket még néhai ft. dr.
Nyeste Jânos plébânos — az egyhâzmegye pûspôkének engedélyével — engedett ât s bâr a Tôrténelmî Tdrsulat mint
fenntartô testûlet az egyhâzkôzség szervezetétôl teljesen fûggetlen, ônâllô jogi személy, a mûzeum eddigi anyagânak târolâsa, kônyvtâra jelentôs részének elhelyezése a szôvetségi,
âllami és vârosi szervek részérôl egyarânt mûemlékké nyilvânîtott templom alagsori helyiségeiben tôrténik, ûjabban
pedig ft. Antal Andrds adminisztrâtor felajânlâsaként ideiglenesen a plébânialak elkûlônîtett helyiségeiben valôsul
meg.

A tovâbbiakban Frzetirfc/t Ottô ûgyvezetô, mint a mûzeum
igazgatôja, tûzetesen ismertette a mûzeum eddigi gyûjteményeinek egyre bôvûlô anyagât és tôbb ezer kôtetet felôlelô

kônyvtârât. Munkatârsai kôzûl dr. Mészdros Magdolna, Ldzdr

Andrds, Pavlîsh James és Szabô Éva ônzetlen kôzremûkôdését emelte ki.

Befejezésûl dr. Somogyî Ferenc,

a

Clevelandî Magyar

Tôrténelmî Tdrsulat elnôke a XXVIII. Magyar Talâlkozô
keretében rendezett mûzeumi kiâllitâsra és a

"Second One

Hundred Years" cimmel megjelenô szemle {Revîew) szâmaira
hlvta fel a fîgyelmet, végûl dr. Nddas Jdnosnak, a Magyar
Tôrténelmî Târsulat tb. igazgatôjânak mondott kôszônetet.

hogy a XXVIII. Magyar Talâlkozô fôrendezôjeként mind
a kiâllîtâs, mind a tâjékoztatô ûlés megtartâsâra engedélyt
és lehetôséget adott.

Az Egyesiilt Magyar Alap
jubileumî kôzgyûlése
Somogyi F. Lél alelnôk vezetésével 1988. november 26-ân,

szombaton délutân fél 3 ôrakor az Egyesiilt Magyar Alap
(United Hungarian Fund) tartotta meg a XXVIII. Magyar
Talâlkozô keretében jubileumi kôzgyûlését.
Az elnôk felemelô szavakkal emlékezett meg az Alap
1968. mâjus 4-én Buffaloban tôrtént megalakulâsârôl s arrôl az eredményes munkârôl, amelyet azôta végzett.

Beodray Ferenc alelnôk a magyarsâg âldozatkészségérôl
beszélt, amelyet komoly szâmadatokkal, a gyûjtôtt ôsszegekrôl s azok alapszabâlyszerû felhasznâlâsârôl nyûjtott beszâmolôval igazolt.

Dr. Somogyi Ferenc a jubileumi megemlékezésekkel kapcsolatban kûlôn méltatta a clevelandi Magyar Iskola és a
Magyar Kôzponti Tankônyvbizottsdg tevékenységét. Mindkettô immdr 30 éve — a Magyar Iskola 1958. âprilis 20, a
Tankônyvbizottsâg pedig 1958. mâjus 9 ôta — fejti ki âldâsos mûkôdését, ebbôl a 30 évbôl mindkét intézmény 20 esz-

tendôt az Egyesiilt Magyar Alap keretében tôltôtt. Szerinte
az sem véletlen, hogy az egyik (a Magyar Iskola) megalapîtâsa 30 éwel ezelôtt az Egyesiilt Magyar Alap jelenlegi elnôkének, dr. Papp Gdbornak s egyik alelnôkének, Beodray Ferencnek nevéhez és âldozatkészségéhez fûzôdik. Megîtélése szerint
az Egyesiilt Magyar Alap hûsz éves jubileuma értékesebbé
vâlik, ha errôl a két harmincéves jubileumrôl s a 20. évfordulôjât iilô Alap emlitett két vezetô tisztségviselôjének ugyancsak harmincéves jubileumârôl is megemlékezûnk.
Az elnôklô Somogyi F. Lél alelnôk hâlâs kôszônetet mondott a megemlékezésekért s az Alap messzebbrôl jôtt tagjainak szives megjelenéséért, majd abbeli reményét juttatta kifejezésre, hogy az Egyesiilt Magyar Alap — ôsztôndijaival,
adomânyaival és pâlyâzataival — tovâbbra is szolgâlhatja
magyarsâgunkat.

A Szent Làszlô Târsasâg és Rend
II. Tartomânyânak rendî gyûlése
1988.

november

26-ân.

szombaton

délutân

3

ôrakor

kezdôdott.

Szent Kirdlyi Jânos széktartô melegen ùdvôzôlte a megjelenteket, majd beszâmolt a Rend évi mûkôdésérôl.

A nagy sikerû jûliusi Szent Lâszlô ûnnepségen ôt ûj lovagot avattak fel. Hehs Akos, Kdkonyi Kdroly, Szent Kirdlyi
Gyôrgy, ifj. Tôth Istvdn és VeresJôzsef\ett a Rend ûj tagja.

II
A Szent Ldszlô Tdrsasdg és Rend gyûlésén

balrôljobbra: vitéz Falk Viktor, vitéz Hollosy Ervin, Linka Ldszlô, Szent KirdlyiJdnos,
ifj. Tôth Istvdn, ft. Mustos Istvdn, Sch.P. és Szent Kirdlyi Gyôrgy.
{Bekûldte\ Szent Kirdlyi Jdnos)

A mâsik kiemelkedô esemény a youngstowni bûcsû volt.
Itt leplezték le dr. vitéz Irdnyi Ldszlô pûspôk, volt rend!
kormânyzô emléktâblâjât. A szép dombormûvet, amelyet
a templom kiilsô falâba épltettek be, Kûr Csaba szobrâszmûvész, az Arpâd Akadémia képzômûvészeti osztâlyânak
elnôke, alkotta.

A Rend koszorût helyezett el Szent Istvân kirâly szobrâ-

nâl is, az elsô magyar koronâs kirâly halâlânak 950. évfordulôja alkalmâbôl.

A tovâbbiakban vitéz Hollôsy Ervin adta elô Negyedi
Szabô Margit rendi nagyasszony "Imâdsâgos âlom" dmû
kôlteményét.
A névadô Szent Lâszlôrôl, mint lovagkirâlyrôl ft. Mustos
Istvdn piarista mondott felemelôen szép megemlékezést.
Szent Kirâlyi Jdnos széktartô a rendi prior nevében Linka
Ldszlôt a magyarsâg érdekében kifejtett munkâssâga elismeréseképpen érdemkeresztes lovaggâ avatta. A széktartô
ezutân bemutatta utôdjât, vitéz Falk Viktort, akit a Rend
tagjai osztatlan szeretettel fogadtak és meieg tapssal kôszôntôttek.

Az egyik pdrhuzamos iilés hallgatôsdga. Balrâljobbra az elsôsorban dr. Fiedler

Kdlmdn (Chicago, IL), Hehs Akosésfelesége; a mdsodik sorbandr. SomogyiFerenc,
Somogyi F. Lél\ a harmadik sorban KondorJôzsef Kiss Jdnos ésfelesége, jobbrôl
Friedrich Ottô, môgôtte Linka Ldszlô, hdtul Andahdzy Géza. (Dr. Somogyiné)

VIII.

AZ EMBERI JOGOK

EGYETEMES KIÀLTVÂNYA

Az Ài'pàd Akadémia rendkiviili iilése
1988. december 10-én az Ârpâd Akadémia rendkîvûli
ûlést tartott, hogy ûnnepélyesen megemlékezzék az emberi
jogok egyetemes kiâltvânyânak 40 évvel ezelôtt, 1948. de
cember 10-én tôrtént elfogadâsârôl és kihirdetésérôl az Egyesiilt Nemzetek Szervezetének kôzgyûlésén.

Dr. Nâdas Jdnos, az Ârpâd Akadémia elnôke, az egybegyûltek ûdvôziése utân rôviden méltatta az évfordulô jelentôségét, majd feikérésére dr. Somogyi Ferenc egyetemi tanâr,

tôrténész, mint az Ârpâd Akadémia fôtitkâra, magas szmvonalû szakelôadâs keretében tûzetesen ismertette a

Kiâlt-

vâny 30 pontjât. Megemlékezésében nemcsak a Kiâltvâny
politikai, hanem korszakalkotô kôzmûvelôdési jelentôségét

is hangsûlyozta. Râmutatott arra is, hogy az Egyesûlt Nem
zetek Szervezetének szâmos tagâllama — bâr a Kiâltvânyt

annak idején alâirta és îgy a 30 pontban ôsszefoglalt egye
temes emberi jogok betartâsâra îgéretet tett — ma sem teljesîti ônként vâllalt kôtelezettségét, mert az egyéni szabad-

sâgjogokat, amelyek kozt a magântulajdon védelme, a vallâs fûggetlensége, a békés gyiilekezés lebetôsége, az egyesûlés szabadsâga, sôt a 21. szakasz értelmében mindenki-

nek az a joga is szerepel, hogy "akâr kôzvetlenûl, akâr szabadon vâlasztott képviselôk ûtjân részt vegyen orszâga kormânyzatâban", egyszerûen nem tartja tiszteletben vagy sok

esetben annyira korlâtozza, hogy egyéni szabadsâgjogokrôl
mâr szô sem lehet.

A megemlékezést szâmos felszôlalô

tobb szempontbôl

is megvilâgitotta. Az elôadâst és a mindvégig akadémiai
szînvonalon mozgô hozzâszôlâsokat dr. Nâdas Jânos elnôk
azzal az ôhajjal kôszônte meg, hogy az emberi jogok egye
temes kiâltvânya hamarosan meghozza minden megemiéke-

zésnél értékesebb gyiimôlcsét, az alapvetô emberi szabadsâgjogok megrvalôsîtâsât és szigorû betartâsât is az egész vilâgon.

Az Ârpâd Akadémia rendkivuli ûlése a Kiâltvâny alâîrâsânak 40.

évfordulôjân az Egyesûlt Nemzetek Szervezeté-

nek fôtitkâra cîmére kûlôn ùdvôzlô tâviratot kûldôtt.

Akik a bûcsûcbéden részt vettek: Onold Gyôrgy{LosAngeles, CA), Farkas Ldszlô

{Svdjc), Neszlênyijudit {Pasadena, CA), Koppdny Endre(Svdjc),
dr. Nddas Jdnos és dr. Nddas Rôzsa.
{Bekûldte: Neszlênyijudit)

IX.

A CLEVELANDI
MAGYAR SZABADEGYETEM

1989. ÉVI ELÔADÀSSOROZATA
Mdjus 12:
Imât mond: t. Baldssy Géza
Bartok - Varga Sdndor emlékest
Bartôk zenei testamentuma. Lux Andrds elôadâsa zenei
bemutatôkkal.

Az elôadôt bemutatja és kôzremûkôdik Burgydn Aladdr.
Varga Sdndorrôl megemlékezik dr. Somogyi Ferenc.
Az est hdziasszonyai: Lux Andrdsné, dr. Nddas Rôzsa és
dr. Somogyi Ferencné.
Mdjus 19:

Erdélyrôl Erdélyért.
Rendezi az Erdélyi Vilâgszôvetség clevelandi nôi csoportja.
Megnyitôt mond és az elôadôkat bemutatja T. Dombrddy
Dôra.

Szilâgyi Béla Székely Miatyânk

cimû

verset

szavalja

Szabolcs Andréa.

Erdély ezeréves orszâgrészunk. Et. Antal Andrds elôadâsa.
Panajothné Ldszlô Mdrta Levé! Erdélybôl c. versét adja elô.

Erdélyi dalokat énekel Tôthné Domjdn Kldra, fia, Tamds
Idséretével.

Brahms: Magyar tâncok. Zongorân elôadja Peller Miklôs.
Megmenthetjûk-e Erdélyt? dr. Nddas Jdnos.
Székely himnusz.

Az est hâziasszonyai: dr. Deme Kdrolyné, dr. Pereszlényï
Ernôné és dr. Somogyi Ferencné.

Mdjus 26:

Rokon népeink Keleten. Hârom hét az ujgurok fôldjén
Kina Xingiang tartomânyâban. 54.000 km. repûlôvel, vonattal, autôval, tevehâton.
Dr. Ndvori Kornél (Grosse Ile, MI) elôadâsa filmbemutatôval.

Az elôadôt bemutatja dr. Nddas Jdnos.
Az est hâziasszonyai: dr. Bogndmé Gosztonyï Mdrta,
Molndr Istvdnné és dr. Nddas Rôzsa.

Jûnius 2 :
Az emigrdciôs kôltészet nagyjai.
Ft. dr. Miskolczy Kdlmdn (Derby, NY) elôadâsa versbetétekkel.

Az elôadôt bemutatja és kôlteményeket ad elô dr.
dr. Bogndrné Gosztonyï Mdrta.
Mârai Halotti ének cîmû kôlteményét adja elô: Pétervdry
Kdroly.
Petôfi "Est" cîmû versére irt dalât, valamint "Mûzsâmhoz"

és "Szél" cîmû sajât szerzeményét énekii Buzdné Ormai Ildikô,
zongorân kîséri Gyôriné Mezô Margit.
Az est hâziasszonyai: Burgydn Aladdmé, Dreisziger
Ferencné és dr. Nâdas Gyulâné.
Jûnius 11 :
Vasdrnap délben, 12:30-kor a Magyar Tdrsasdg szezon-

zdrô ûnnepi ebédje hôseink tiszteletére a Hofbrau Haus kitûnô
éttermében.

Hôseinkrôl emlékezik: dr. Molndr Zsigmond.
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Székely hdz Gyergyôbôl. (Lamportné Miklôs Ildtkô, 1974)

ÉLETRAJZI ADATOK
(A név utdn zdrôjelben a jelenlegi lakôhelyet — a vdros és
az dllam vagy orszdg nevét — taldljuk. A * jelentése: szûletésének éve és helye. A nagy M betû Magyarorszâg rômdûése.)

ÀRKOSI BENKÔJENO DR. (East Lansing, MI). * 1917
jûnius 2., Szâszrégen rendezett tanâcsû vâros, Maros-Torda
vârmegye, M. Kôzépiskolai tanulmânyait a marosvâsârhelyi
âllami fôgimnâziumban végezte, ahol érettségit is tett. Egyetemi tanulmânyokat Kolozsvârott folytatott. Ezek eredményeként a kolozsvâri roman egyetemen 1939-ben, ill. 1940-ben
végzett, majd ugyanott a magyar egyetem 1940-ben âllam-,
1943-ban pedig kôzgazdasâgtudomânyi doktorrâ avatta.
Elôbb Maros-Torda vârmegye kôzigazgatâsâban, késôbb

a m. kir. belûgyminisztérium fogalmazâsi karâban teljesîtett szolgâlatot.

Az Egyesûlt Âllamokba 1950-ben vândorolt ki. Az Indiana
egyetemen kônyvtârtudomânyi képesîtést szerzett. A Michigan
egyetemen kônyvtâr vezetôje lett, majd târsadalomtudomânyi karân professzorként adott elô. 1976-tôl 1985-ig az
USA AID megbîzâsâbôl a végzetes szahéli szârazsâg idején
Chad, Niger, Mauretania, Szenegâl, Burkina Fasso, Gambia
és Capo Verde hatôsâgaival mûkôdôtt egyûtt. 1987-ben,
mint egyetemének "Professor Emeritus"-a, vonult nyugalomba. Ezt megelôzôen, még 1972-ben Afrikâban tanâcsadôi tevékenységével elért eredményeinek elismeréseként
"Distinguished Faculty Award"-dal tûntették ki.
1988 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

BRÂDY MARIA (Montréal, Q,ue., Kanada). * Pârizs,

Franciaorszâg. Elemi, kôzépiskolai és egyetemi tanulmânyait
a kanadai Montréalban végezte. Antropolôgus és biokémikus.
Magyar iskolât nem végzett. Magyarul kizârôlag az otthoni
kômyezetben tanult meg, de egyetemi hallgatô korâban

tevékenyen részt vett a magyar kôzéletben.
Francia nyelvtudâsânak tôkéletesîtése céljâbôl a pârizsi
Sorbonne-on végzett tanulmânyokat. Erdélyben is jârt, hogy
megismerje édesapja szûlôfôldjét és Brâd kiskôzséget, az

erdélyi aranybânyâszat egykori kôzpontjât Hunyad vârmegyében, valamint édesanyja szûletési helyét, Csîkorszâgot.
1973-ban felkérésre részt vett a 29. nemzetkôzi orientalisz-

tikai kongresszuson Pârizsban s azon elôadâst tartott. Antropolôgiai adatok és âsatâsi leletek alapjân bebizonyîtotta,
hogy a tiszapolgâri kultûra emlékei szerint a Kârpât-medence
és Mezopotâmia kôzt kapcsolat volt.
Mint egyetemi hallgatô, tagja volt a New Mexico teruletén âsatâsokat végzô expediciônak. Antorpolôgiâval foglalkozik.

DOMA-MIKÔ ISTVÂN (Tokyo, Japân). * 1951, Fûzesgyarmat, Békés megye, M. (A Mikô-csalâd II. Râkôczi Ferenc

erdélyi fejedelemtôl 1705-ben kapott nemességet.) Kôzépiskolai tanulmânyainak befejezése utân a budapesti Képzômûvészeti Fôiskolân végzett. Eleinte tv-felvételek filmforgatâsânâl dolgozott, késôbb a Lengyel Kulturâlis Egyesû-

let kôzmûvelôdési osztâlyânak vezetôje lett. Festômûvész,
tanâr, mûvészetlélektani kutatô.

1978-ban Tsutsui Harumi japân brâcsamûvésszel kôtôtt

hâzassâgot. 1980-ban Magyarorszâgon sajât kôltségén japân
mûzeumot nyitott. Japânba kôltôzôtt, hogy feleségét hangversenyeire kisérje s kôzben kiâllitâsokat rendezzen. Festmé-

nyeivel orszâgos japân pâlyâzaton kûlôn dîjat nyert. Tojâsokra festett ultraminiatûr képeivel Japânban rôvid idôn
belûl orszâgos hîrre tett szert. Tokyo Ikebukuro kerûletében mûzeumot létesitett. 1982-tôl a japân UNESCO megbîzâsâbôl nemzetkôzi mûvészetlélektani kutatâsokat folytat, amelyeknek eredményét az UNESCO a nemzetkôzi kultûrcserében hasznosîtja. "Hîres emberek" cimû sorozatâban

kûlôn emlîtést érdemel IV. Tupou tongai kirâlyrôl alkotott
arcképe. Altalânos feltûnést keltenek azok a vâsznai, ame-

lyekbe nemes anyagot (arany- és ezûstlemezt, opâlkôvet,
igazgyôngyôt, korallt vagy teknôsbéka-pâncélt) ragaszt. Hiresek még a japân kultûra kivâlôsâgairôl, Erdélyrôl, a képzômûvészet tôrténetérôl stb. szôlô alkotâsai is.

Keleten bat, Eurôpâban bat, Amerikâban két ônâllô ki-

âllîtâst rendezett. A mâr emlîtett kûlôn dîjon kivûl olajfestményével elsô,

plakâtjâval kétszer elsô, egyszer mâsodik,

karikatûrâjâval barmadik dijat nyert. A svéd Skanska Kunst
Academy oklevéllel tûntette ki.

1988 ôta az Arpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

DURAY MIKLÔS DR. (Pozsony, Csehszlovâkia). * 1945.
jûlius

18.,

Losonc,

Csehszlovâkia.

Iskolai

tanulmânyait

Losoncon kezdte, majd Fûleken folytatta. Érettségije utân
egy évig rakodômunkâs volt. A pozsonyi Comenius egyetem
természettudomânyi karânak geolôgiai szakâra 1963-ban
vették fel, ahol 1977-ben geokémiâbôl doktori oklevelet szer-

zett. Jelenleg pozsonyi hîd- és utépîtô vâllalat geolôgusaként
mûkôdik.

Egyetemi tanulmânyai sorân megszervezte a Jôzsef Attila
Ifjûsàgi Klubot, amelynek 1966-tôl 1969-ig elnôke volt.
1968/69-ben a 20.000 tagot szâmlâlô Magyar Ifjûsâgi Szôvetséget hîvta életre. Ezt 1969 novemberében a csehszlovâk
hatôsâg betiltotta. 1966-tôl 1970-ig a Csehszlovâkiai Magyar
Dolgozôk Kulturâlis Szôvetségének (a CSEMADOKnak) is
vezetôségi tagja volt, a szervezetbôl azonban a csehszlovâk
hatôsâgok kizârtâk. 1977-ben megszervezte a magyar értelmiség klubhâlôzatât, a kôvetkezô évben pedig a Csehszlovâ
kiai Magyar Kisebbség Jogvédô Bizottsdgéit, amely miatt
1982. jûnius 3-ân elhurcoltâk, izgatâs cîmén vâd alâ helyezték, 1982. oktôber 10-én pedig letartôztattâk és perbe fogtâk, de 1983. februâr 22-én szabadlâbra helyezték. 1984.
mâjus 10-én ismét letartôztattâk és csak 470 napig tartô fogsâg utân a nemzetkôzi tiltakozâsok hatâsâra bîrôi îtélet nélkiil bocsâtottâk szabadon. 1983-ban alâîrta a Charta 77-et,
1988. mârcius 6-ân — a Budapesten szervezett Szabad Kez-

deményezések Hdlôzatdhoz tôrtént csatlakozâs utân — a
Magyar Demokrata Fôrumon, a Jurta Szinhâzban tartott
elôadâst. Ugyancsak 1988-ban egy évre szôlô meghîvâst ka-

pott a pennsylvaniai Indiana Egyetemre.
Eddig 3 kônyve jelent meg "Szlovdkiai jelentés" (Pârizs,
1982) "Kutyaszorûô" (New York, 1983), valamint "Tegnap
alighanem bolondgombdt etettek veliXnk" (Chicago, 1983)
ctmmel. Nagyobb tanulmânyait gyûjteményes munkâk, tôbb
cikkét ûjsâgok és folyôiratok kôzôlték.
KOPPÂNY S. ENDRE (Mûri bei Bern, Svâjc). * 1922.
âprilis 24., Budapest. Kôzépiskolai tanulmânyait Sopron-

ban, Cegléden és Budapesten végezte. Érettségit 1940. jûnius
8 an szerzett. Egyetemi tanulmânyokat a kolozsvâri m. kir.

Ferenc Jôzsef Tudomânyegyetem jog- és âllamtudomânyi
karân folytatott, ahol 1944-ben végbizonyîtvânyt szerzett.
Kiegészitô jogtudomânyi tanulmânyokat Zûrichben, Bemben,
Hâgâban és Bécsben végzett. Érettségi bizonyîtvânyât Bécsben, eurôpai egyetemi bizonyîtvânyait Hâgâban nosztrifikâltatta. 1958 ôta a hâgai nemzetkôzi jogi akadémia ûgyvédi csoportjânak ôrôkôs tagja. Jelenleg svâjci hatôsâgok
engedélye alapjân a nemzetkôzi jog tanâcsosa (Rechtskonsulent fur Internationales Recht).
A mâsodik vilâghâborû utân Bécsben ônâllô kûlkeres-

kedelmi vâllalatot alapitott az osztrâk-magyar ârucsereforgalom kiépîtése céljâbôl. Az Osztrâk-Magyar Gazdasâgi Kamara igazgatôi, késôbb einôki tanâcsosâvâ nevezték ki. 1948-

ban osztrâk âllampolgârsâgot kapott. 1952-ben Svâjcba kôltôzôtt, ahol megfelelô jogi âtképzés utân 1956-ban — fôleg
nyugat-német jôvâtételi ûgyekben — a svâjci kûlûgyminisztérium jogi képviselôje lett. 1957-ben Bernben ônâllô nem
zetkôzi jogi irodât nyitott, 1979-ben svâjci âllampolgârsâgot
szerzett. 1967-ben a

World Peace Thorough Law Center

(Washington, DC) tagja, 1975-ben az "Eurôpai Fôiskolai
és Kutatô Alapitvdny" (Bern, Svâjc) fôtitkâra, 1976-ban a
World Association of Lawyers (Washington, DC) alapîtô
tagja, 1979-ben a svâjci nemzetkôzi jogi egyesûlet, 1980-ban
a svâjci kûlûgyi târsasâg tagja lett. 40 év ôta az emberi jo-

gok és a magyar érdekek védôje. (1956-ban a magyar ûgyek
bizottsâgânak elnôkévé vâlasztottâk), 1988-ban az Egyesûlt
Nemzetek Szervezete és az Eurôpai Biztonsâgi és Egyûttmûkôdési Konferencia (EBEK) elôtt Bécsben, Genfben és New
Yorkban az erdélyi kisebbségek nemzetkôzi szôszôlôja volt.
Munkâi 1953 és 1985 kôzt német nyelven Juristische
Schriften cîmmel jelentek meg s azok bârmelyik nagy jogi
szakkônyvtârban megtalâlhatôk.
1988 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghivott rendes tagja.

KOVÂCSY JÔZSEF (Seven Hills, OH). *1920. december
1., Herceghalom,

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vârmegye. Kôzép-

iskolai tanulmânyait Pâpân és Gyôrôtt végezte, egyetemet
a budapesti mûszaki egyetemen és New Yorkban hallgatott.
Gépészmérnôki oklevelet Budapesten szerzett. A mâsodik
vilâghâborû idején a légierôknél teljesîtett katonai szolgâ-

latot. Németorszâgba 1945 tavaszân kerûlt. Az Amerikai
Egyesûlt Âllamokba 1949-ben érkezett. Itt eleinte fizikai
munkât végzett, majd ônkéntes katonai szolgâlatot teljesîtett. Allampolgârsâgânak megszerzése utân gépészmérnôki,
késôbb mûszaki felûgyelôi munkakôrt lâtott el. A kôrnyezetvédelem terén kifejtett munkâssâgânak elismeréséûl az ipar
legjobbjainak îtélt dîjak elbirâlôjâvâ vâlasztottâk.
Kôltészettel kora ifjûsâga ôta foglalkozott. Elsô kôlteményeit még diâkkorâban îrta. Tôbb verse hazai lapokban és
folyôiratokban is megjelent. New Yorkban és New Jerseyben — Flôriân Tiborral egyiitt — szâmos alkotâsât adta elô.

Két kôtete jelent meg: az Elsodort forgdcsok 1987-ben, az
Idegen emlôkôn 1988-ban.
Szâmos amerikai hivatâsos târsasâgon kiviil a Magyar

Mérnôkôk és Épûészek Vildgszôvetségéndk, a Magyar Harcosok Bajtdrsi Kôzôsségénék. és a Clevelandi Magyar Tôrténelmi Tdrsulatnsk is tagja.

1988 ôta az Ârpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak
meghivott rendes tagja.

NAGYKÀLLÔI NAGY GYULA DR. (Solothurn, Syâjc).
* 1914. november 26., Vinga, Temes vârmegye, M. Erettségi vizsgât 1932-ben Makôn tett. A budapesti Pâzmâny Pé

ter tudomânyegyetemen elôbb a jogi, késôbb a bôlcsészeti
kar hallgatôja volt. Doktori okievelet a jogtudomâny kôrébôl 1932-ben szerzett. Filozôfiai, tôrténelmi és mûvészettôrténeti tanulmânyait Heidelbergben, Besanconban, Mûnchen-

ben, Grazban és Baselben folytatta. Kûlûgyi szeminâriumot
Budapesten végzett, oklevelét 1936-ban szerezte. A Fôldmérô

Technikum oklevelét 1953-ban kapta meg. 1937-tôl 1940-ig
Csanâd-Arad-Torontâl vârmegye tb. szolgabîrâja volt Makôn,

utâna 3 évig a budapesti kir. jârâsbîrôsâgon mint gyakornok,
3 évig mint birô mûkôdôtt. 1945-ben a budapesti kir. polgâri
tôrvényszék birâjâvâ nevezték ki. Elbocsâtâsa utân 6 éven

ât Magyarorszâgon technikus rajzolô, majd 1964-tôl 1978-ig
a svâjci Solothurn épîtésûgyi igazgatôsâgânak alkalmazottja
volt.

Târsadalmi tevékenységet ifjûsâgi egyesûletekben és a
Vôrôskeresztnél, majd a Mindszenty Mozgalomban fejtett ki.
10 hônapig bôrtônben iilt. 1975-ben a Szent Korona Védelmezôi Szôvetség titkâra lett. 1959 ôta a zûrichi Magyar Ke-

reskedelmi Alkalmazottak Szôvetségének tagja. 1988-ban a
Vitézi Rend nemzetvédelmi tagozatânak tagsâgâval tûntette
ki.

1988 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

SASVÀRI LASZLÔ DR. (Lausanne, Svâjc). * 1921 oktôber 3., Budapest. A bencés gimnâziumban érettségizett.
1944-ben a mûegyetem kôzgazdasâgtudomânyi és kûlûgyi
osztâlyân summa cum laude doktorrâ avattâk. 1961 ôszén

az Eôtvôs Lôrând tudomânyegyetemen jogtudomânyi doktori
oklevelet is szerzett.

1957 tavaszâtôl 1980 karâcsonyâig Magyarorszâgon iigyvédként mûkôdôtt. Ezt kôvetôen csalâdjâval egyûtt Svâjcba
emigrâlt, ahol 1984-ben a Vaud Kantoni Svâjci Magyar
Egyesûlet elnôkévé vâlasztotta. 1985 januârjâban a Svdjci
Magyar Egyesûletek fôtitkâra lett.
1986 novemberében részt vett a clevelandi Magyar Kong-

resszuson, a kôvetkezô évben pedig Svâjc és Ausztria tôbb
vârosâban kûlônbôzô târgykôrôkbôl tôrténeti elôadâsokat
tartott.

1987 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

WAGNER FERENC DR. (Kensington, MD). * 1911,
Korpona, Hont megye. Tanulmânyait — mindvégig summa
cum laude — a szegedi tudomânyegyetemen fejezte be, ahol
1937-ben tanâri oklevelet, 1940-ben pedig bôlcsészettudomânyi doktori oklevelet szerzett. 1936-t6l 1938-ig Szegeden,
1945-ig Budapesten tanârként mûkôdôtt, 1938-tôl 1945-ig
a m. ki. vallâs- és kôzoktatâsûgyi minisztérium szlâv szakértôje volt. 1946-ig a magyar kûlûgyminisztériumban teljesîtett szolgâlatot, 1946-t6l 1948-ig a pozsonyi magyar fôkonzulâtust vezette. 1949-tôl 1953-ig a connecticuti Bridgeport,
majd New York magyar és szlovâk râdiôjânak szerkesztôjeként végzett magyarsâgmentô szolgâlatot, végûl a Kongreszszusi Kônyvtâr fôtisztviselôje lett.
Irodalmi tevékenységét 1938-ban kezdte magyarul, aztân
szlovâkul, majd angolul folytatta. Tôbb ônâllô kônyve, szâmos szaktanulmânya jelent meg. Szâmos nemzetkôzileg is
jôl ismert, neves folyôirat âllandô munkatârsa lett. Egyik
legismertebb mûve arrôl kôzôl pontos adatokat, hogy a ma-

gyarsâg mivel jârult hozzâ az emberiség âltalânos mûvelôdésének fejlôdéséhez.

1988 ôta az Arpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.
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Bdnffyhunyad reformdtus temploma.
ahonnan Ravasz Ldszlô reformdtus piùpôk lelkipdsztori ûtjdra induit.
(Lamportné Miklôs Ildikô, 1974)

XI.

FUGGELÉK

Dr. Ballô Istvân (Fairview Park, OH):
AZ ELSIKKASZTOTT

G YULAFEHÉR VÂRI HA TÂR OZA TOK
"Amit nyers erôszak vesz ela nemzettôl,
azl az idô mûldsa és a jô szerencse mtndig
visszatéritheti- de amirôl ônként lemond, azt soha tôbbé

vissza nem nyerheti". (DeâkFerenc, 1867)

A mûlt november végén Clevelandben megtartott 3 napos V. Magyar Vilâgkongresszus — a tovâbbiakban csak
Kongresszus — a gazdag târgysorozat keretében két izben

is foglalkozott erdélyi véreink helyzetével. A Româniâbôl
érkezô hîrek, a megtôrtént, folyamatba tett és tervbe vett
falurombolâsi tervek, valamint a kényszerû diâkcserére vonatkozô rendelkezések, amelyek a kb. 2,500.000 kisebbségi
sorba kényszeritett magyarsâgot létalapjaiban fenyegetik,
mélységes egyûttérzéssel és elkeseredéssel tôltdtték el a Kong
resszus résztvevôit, akik fajtestvéreink védelme érdekében erô-

teljesebb lépések megtételét tartottâk szûkségesnek.
A Kongresszus hatârozatânak kûlônôs jelentôséget ad az
a kôrûlmény, hogy éppen a Kongresszus idejében volt a 70.
évfordulôja, hogy România az elsô vilâghâborû befejeztével, egy és fél éwel a trianoni "békeszerzôdés" elôtt egyol-

dalûan 1918. december 24-én kelt kirâlyi decrétummal
Româniâhoz csatolta Erdélyt.
*

*

*

Mélységes tragédiânktôl még ma is szinte megbénultan
a 70. évfordulô alkalmâbôl a Kongresszus fontosnak tartotta, hogy a tragédia kôzvetlen elôzményeit és az elmûlt 70
év Erdélyre vonatkozô tôrténetét, valamint a tervezett lépéseket a Kongresszus megbizâsâbôl a nagy nyilvânossâg elé
târjuk.

Erdélyi véreink védelme érdekében nem szândékozunk

senkivel sem vitâba bocsâtkozni és csupân a rendelkezésre
allô régebbi és ûjabb forrâsok alapjân igyekszûnk a tôrténteket — és meg nem tôrténteket — târgyilagosan rôgzîteni.
Az elsô vilâghâborû kitôrésekor România Bratianu miniszterelnôk fogalmazâsa szerint — érdekeinek megfelelôen — aktîv semleges volt.
A németek a mellettûk

tôrténô

hadbalépés

esetére

Besszarâbiât îgérték jutalmul, mig a szôvetségesek egyedûl
a semlegesség fejében 1914. oktôber 1-én Szentpétervâron
megkôtôtt român-orosz semlegességi szerzôdés révén a tôrténelmi Erdélyt és Bukovinât egészen a Prut folyôig. Bratianu
mesterkedése sikeres volt és 1916 nyarâig a tôrténelmi Erdély mellett a szôvetségesek még felajânlottâk a magyar
Partiumot, Bânâtot és az Alfôld keleti szegélyét néhol
egészen a Tiszâig. Bânâtra azonban a szerbek is szemet vetettek és igy Bânât ûgye a békekonferenciân elég sok komplikâciôt okozott.

A végleges titkos szerzôdést Bratianu,

Britannia, Franciaorszâg,

tovâbbâ Nagy-

Olaszorszâg és Oroszorszâg kô-

vetei 1916. augusztus 17-én irtâk alâ Bukarestben.

A titkos szerzôdés 7. cikkelye szerint a megâllapodâsok
az "âltalânos béke" megkôtéséig titokban tartandôk. Bratianu
azonban a românbarât és magyar gyûlôlô André Tardieu
segîtségével 1919. februâr 3 an leadta kôzlésre a "Le Temps"
szerkesztôségének.
A sors irôniâja, hogy ez a szerzôdés Wilson elnôk 14 pont-

ja és a 7. cikkely ellenére tôrtént nyilvânossâgra hozatala
utân sem vesztette el jelentôségét. A românok mindvégig
erre a szerzôdésre tâmaszkodtak és a francia âllamférfiak,

békedelegâtusok, ha nyîltan nem is, de lényegében Româniânak a szerzôdésben lefektetett kôveteléseit tâmogattâk.

Magyar részrôl a szerzôdés azért olyan tragikusan fontos,
mert Trianonban az ûj magyar-român hatâr Bratianu ter-

vei szerinti meghûzâsâban dôntô jelentôségû volt és csupân
Wilson elnôk és az amerikai kikûldôttek beavatkozâsânak

kôszônhetjûk, hogy az eredeti roman igény szerinti még kb.
10.000 km. teruletet nem csatoltâk România ûj terûletéhez.
A szerzôdés értelmében 1916. augusztus 27-én România
22 gyalog- és 2 lovashadosztâllyal, mintegy 400.000-450.000
fônyi erôvel tâmadta meg a teljesen védtelen Erdélyt. A

hatârokon jôformân csak a csendôrség volt. A diadalût azonban nem tartott sokâig. Sebtében ôsszevont osztrâk-magyar,
fôleg azonban német erôk Mackensen és Falkenhayn tâbor-

nokok parancsnoksâga alatt a nagyszebeni és a brassôi csatâkban tônkreverték a betôrt roman csapatokat és oktôber
13-ân mâr nem volt harcolô roman katona Erdélyben. De-

cember 6-ân pedig Mackensen bevonult Bukarestbe és 1917.
mâjus 7-en megkôtôtték a bukaresti békét. Ez a békeszerzôdés ellentétben âllt a titkos szerzôdés 5. cikkelyével, amely
megtiltotta a szerzôdô felek részére a kiilônbékekôtést.

A békekôtés értelmében Magyarorszâg egy keskeny 2-3
négyzetkilométeres sâvot kapott a Kârpâtokban, az ûn.
"stratégiai sâv"-ot kb. 23.000 lakossal. România vesztesége
a rôvid hâborûban tôbb mint 150.000 hadifogoly és mintegy 100.000 halott volt.

A békekôtésnél a Kôzponti Hatalmak elkôvettek egy sû-

lyos hibât és ez késôbb nagyon megbosszulta magât. Havasalfôld, azaz a Kârpâtoktôl délre esô teriilet ugyanis a békekô
tés utân is megszâllâs alatt maradt. Moldvâban azonban

Jassy székhellyel, azaz a Kârpâtoktôl keletre esô terùleten,
nemcsak a român kormâny mûkôdôtt szabadon, hanem az

antanthatalmak megbîzottjait se tâvolitottâk el. îgy tôrténhetett meg, hogy a Jassy-i kormânynak 1918 januârjâban
sikerûlt Besszarâbiât megszereznie, kb. 44.000 négyzetkilométer teriiletet mintegy 3 milliô lakossal.

Bratianu miniszterelnôk a pârizsi béketârgyalâsokon
nyugodtan elmondhatta, hogy ez a helyzet tette lehetôvé,
hogy az 1917. mâjus 7-i békeszerzôdés megkôtése utân a ro
mân kormâny tovâbb folytatta készûlôdéseit az ûj hâborûra.
Erdély gyors megmentése grôf Tisza Istvân miniszterel
nôk személyes érdeme volt.

Az 1917-es esztendô a Monarchia szempontjâbôl nagyon
nehéz volt. Jelentkezett a hâborûs fâradtsâg és a kûlônféle
propagandâk hatâsa, Ausztriâban helyenként az éhinség is

és jûniusban Franciaorszâgban partra szâlltak az elsô amerikai csapatok. Érthetô, ha a kôzhangulat erôsen nyomott
volt. Ilyen kôriilmények kôzôtt hangzott el 1918. januârjâ
ban Wilson elnôk 14 pontos békeûzenete, amelyet még mâsik két ûzenet is kôvetett.

Az ûzenet elsô pontja ehtélte a titkos diplomâciai szer-

zôdéseket, és îgy veszélyeztette a megkôtôtt antant-român
titkos megâllapodâs érvényességét.
A 10. pont szerint pedig Wilson elnôk az Osztrâk-MagyarMonarchiâban mindôssze autonômiât kért a nemzetiségek
szâmâra, nem pedig a szomszédos âllamokba valô bekebelezésûket. De nem kîvânta Nagy-Britannia sem felosztani a
Monarchiât, hanem mindôssze jogokat kôvetelt a roman és
mâs nemzetiségi csoportoknak.
Az ûzenetek hatâsâra mind belfôldôn,

mind kûlfôldôn

egyarânt nagyon megerôsôdtek a nemzetiségi mozgalmak
ûgyannyira, hogy Kâroly kirâly az 1918. oktôber 15-i manifesztumban elismerte a népek ônrendelkezési jogât. Az erdélyi românok megelôzték a manifesztumot, mert mâr 1918.
oktôber 12-én Nagyvâradon az ônrendelkezés jogâra helyezkedtek.

Kijelentették azonban, hogy a magyarorszâgi românsâgnak nincsenek elszakadâsi tôrekvései.

Ezt a nyilatkozatot oktôber 18-ân a budapesti parlamentben is felolvastâk.

A nagyvâradi hatârozatok végrehajtâsâra 1918. oktôber
31-én Aradon megalakult a "Roman Nemzeti Tanâcs". Ez
elvetette a Jâszi Oszkâr âltal javasolt "Keleti Svâjc"-szerû

elgondolâst és âtvette a kormânyzâst Erdélyben a românok
âltal lakott terûleteken. A

hatalom âtvételérôl értesîtették

a Magyar Nemzeti Tanâcsot.

A kôvetkezô lépés volt, hogy 1918. december 1-re Gyulafehérvârra ôsszehîvtâk a "Great National Assembly"-t. En-

nek a gyûlésnek a lefolyâsât és hatârozatait a hitelesség és
a tôrténelmi hûség miatt Pascu Stefan kolozsvâri egyetemi
tanâr 1968-ban Kolozsvârt megjelent român nyelvû kônyvének angol nyelvû kivonata alapjân eredetiben ismertet-

jûk. A kônyv cime: "Mare adunare nationala de la Alba
Julia".
"The mandate of those elected was to vote the union into

a free and démocratie country. In centers with mixed popu
lation Magyars and Saxons attend the élection meeting too.
Besides the officiai delegates, numerous peasants, workers,

townspeople and intellectuals expressed their décision to
attend the meeting.
Through the gâtes of the fortress of Alba Iulia, through
which 319 years before Michael the Brave had entered tri-

umphantly on 1 December, people flooded in an impressive
order. Impressive was the column of about 10,000 miners

from the Jiu Valley, led by the Président of the Trade Union,
losif Cizer. More than 100,000 people gathered on Horea's
Field on the outskirts of the fortress. The 1228 officiai dele-

gates, the représentatives of the press and many others who
could slip in, entered the big hall known ever since as the
Hall of the Union.

In this hall, the officiai debates under the guidance of

a presidium headed by the président of the Romanian Na
tional Party, the eighty years of Gheorghe Pop de Basesti
were to take place. In order to express the will for unifica

tion of the Romanians of Transylvania the floor was taken
in turn by the authorized delegates: Stefan Goldis, luliu
Maniu, losif Jumanca, the représentative of the P.S.D. The
unanimity of those présent underlined, with unending ac
clamations, the speeches.
With an indescribable enthusiasm the resolution was

adopted, discussed and made final, the previous day, and
read in the Assembly by Vasile Goldis: "The National Assembly decrees the unification with Romania of the Ro

manians of Transylvania, the Banat and Tara Ungureasca
as well as the territories inhabited by them." This main state-

ment was followed by certain explanations: the mentioned
territories were to retain a temporary autonomy until the
Constituent Assembly elected under universal suffrage could
meet; full liberty and equal rights are given to ail the nationalities living on these territories — éducation, administra

tion and justice in the mother tongue, the right to be members of the législative bodies and to participate in the governing of the country in the proportion of their number; relig
ions equality and liberty; a démocratie régime in ail branches
of public life; direct equal and secret universal suffrage,
for both sexes from the âge of 21; liberty of press, assembly
and association; radical agrarian reform; advantages to the
industrial workers as are secured to them in the most advanced

industrial states; the guarantee, on the behalf of the Peace

Congress, of justice and right for small or great nations alike;
avoidance of wars as means of setting international rela
tions; the foundation of a Great Romanian "National Sfat"
to lead the interests of the Romanian nation in Transylvania

and the Banat, and the right to represent the Romanian
nation before ail the countries in the world. Concluding,

the National Assembly of the Romanian people of Tran
sylvania and the Banat déclarés the unification with Romania of these Romanian provinces as "everlasting. "

Thus in an impressive atmosphère, through the wisdom
of a nation which had to décidé upon its own future, the
most important millenary, dramatic and heroic act of its
history was conducted. By abandoning resentments and bitterness accumulated along the centuries, the Romanian
nation appeared before the world resolute, mature, serene

and dignified, forgetting in those magnificent moments ail
hardships and injustice undergone, inviting to this great
festivity ail those with whom they had to go on living and
working. The Romanian nation proved to be worthy of the
great responsibilities it was assuming.
The resolution of Alba Iulia, those proclaimed at the

same time in other villages and towns by those who could
not attend the great meetings, show ail that preoccupied
a nation through centuries of hardships, being a lesson given
by the past as well as a firm belief in the bright truth of
humanity.
What followed the next days and weeks was but the sanct-

tioningof those great resolutions. The Great National Gouncil
made up of 250 members, under the chairmanship of
Gheorghe Pop de Basesti, The Législative Assembly of Tran
sylvania, and the Directing Gouncil (Gonsiliul Dirigent)
composed of 15 members, under the chairmanship of Maniu
and its provisional government, had to govern the province
until the definite administrative unification.

This rule full of responsibility was also a guarantee for
the future of the minorities. That is why the Saxons gathered
at Médias, on 8 January 1919, unanimously recognized the
union of Transylvania with Romania, and stated their fidelity to the "new homeland." Through their political organizations the Jews too adhered to the resolution of unification
of Transylvania to Romania. The Germans in Banat (Shvabs)

followed their example at the meeting at Timisoara too,
on 10 July 1919, and then at the Congress, gathered at Timi
soara too on 10 August.

These strong and repeated manifestations made the
représentatives of the allied forces at the Paris Peace Con
gress confirm at International Peace Treaties, the resolu

tions already accomplished. With the Trianon Treaty, 4
June 1920, the union of Transylvania, Banat, Crisana and
Maramures with Romania was recognized."

És mindez magyar felségterûleten hivatalos âllami tâmogatâssal tôrtént mâsfél éwel a trianoni béke elôtt!

A gyulafehérvâri gyûlésen a românsâg kêpxdselôi foglaltak dllâst Erdély és Romdnia egyesûése mellett. A magyarsdgot az ônrendelkezési jog alapjdn soha senki nem
kérdezte meg. Tekintélyes szdmû képxdselôje jôtt ôssze Kolozsvdrt 1918. december 22-én és ezek a képviselôk tiltakoztak a gyulafehérvdri hatdrozatok ellen, de tiltakozdsukat
senki se hallgatta meg.
A roman "Great National Assembly" hatârozata alapjân az utolsô lépés az a roman kirâlyi dekrétum volt, amelyet 1918. december 24-én Ferdinand român kirâly adott

ki Erdélynek Româniâval valô egyesîtésérôl.

A tovâbbi fejleményekre dôntô befolyâssal voltak a Budapesten lejâtszôdott események.

Mikôzben ezeréves hatâraink a legnagyobb veszedelemben voltak, Budapest az 1918. oktôber 3Tén kitôrt "ôszirôzsâs forradalmat" ûnnepelte. Akkor, amikor a magyar katonâra a legnagyobb szûkség lett volna, a magyar hadûgyminiszter szâjâbôl elhangzott a magyar tôrténelem legvégzetesebb kijelentése: "Nem akarok tôbbé katonât lâtnil" —
és a magyar hadûgyminiszter kiadta a rendeletet a zârt rendben hazatérô alakulatok lefegyverzésére. November 2-ân
pedig megjelent a kormâny hivatalos fegyverletételi rendelete is.

Erdély fiai Szatmâmémetiben gyûlekeztek Erdély védelmére, a két tûz — a kommunista alakulatok és a român

csapatok — kôzt azonban fél évi csatârozâs utân 1919. mâjus

1-én kénytelenek voltak a roman tûlerô elôtt letenni a fegyvert.

A megegyezés értelmében a Székely Hadosztâly beszûntette a harcot, a românok pedig vâllaltâk, hogy a hadosz
tâly harcosait a részûkre kiâllîtott menetlevéllel hazaszâllîtjâk Erdélybe, otthonukba. A românok azonban a fegyverszûneti szerzôdést nem tartottâk be.

A

harcosokat hadi-

foglyoknak tekintették és Brassôba vitték hadifogsâgba.
A hadosztâly parancsnoka Kratochwill Kdroly altâbor-

nagy volt, vezérkari fônôke pedig Hauzinger Gusztdv (a késôbbi vitéz Jdny Gusztdv vezérezredes) vk. szâzados. Ereje
649 tiszt és 12 ezer fônyi legénység volt.
A visszamaradottak Sdrôi Szabô Tibor szâzados parancsnoksâga alatt végig kitartottak a tanâcskôztârsasâg mellett.
A november 2-i fegyverletételi rendelet katasztrofâlis
hatâssal volt Erdélyre.
A român vizeken âllomâsozô

dunai

flotilla

elhajôzott

Budapestre. A Kârpâtok keleti oldalân âllô és a kôrûlmé-

nyekhez képest jôl felszerelt és ellâtott Kôvess és Goldbach
osztrâk-magyar hadseregek szétestek. A kôzépen levô és
mintegy 170 ezer embert és 60 ûteget szâmlâlô Mackensen
hadsereg pedig fegyelmezetten megkezdte visszavonulâsât
és november 19-én mâr magyar fôldre ért.
A két harcedzett hadsereg ereje bizonyâra elegendô lett

volna — a tovâbbi erôsitések beérkeztéig — a keleti és déli
hatârok megvédésére.

A pâduai fegyverszûneti szerzôdés megkôtése alkalmâval a francia kûlûgyminisztériumban szâmoltak is ezzel a
lehetôséggel, hogy a leendô fûggetlen ûj magyar kormâny
az arcvonalakon felszabadulô

erôket

a

hatârok

védelmére

fogja felhasznâlni. Csak Innsbruckon ât egy hét alatt tôbb
mint félmilliô magyar katona tôdult haza. Tôbb alakulat —

pl. a budapesti Tes honvédek — teljes felszereléssel érkezett.
Nézzûk, mi tôrtént a român oldalon.

A Jassy-i kormâny nem volt tétlen és fokozott figyelemmel kîsérte a szâmâra kedvezôen alakulô eseményeket.
Bratianu miniszterelnôk 1918. februâr 8-ân benyûjtotta
lemondâsât Ferdinând kirâlynak. A lemondâsban fô szere-

pûk volt a wilsoni pontoknak, amelyek a Monarchia nemzetiségei szâmâra nem elszakadâst, hanem autonômiât ja-

vasoltak. Bratianu azonban tovâbbra is teljes erejével tâmogatta az erdélyi roman nacionalistâk tôrekvéseit. Sikerûlt

a németeknél elérnie, hogy 1918. januâr folyamân Take
Jonescu vezetésével mintegy kétszâz, a szôvetségesekhez hûzô
roman politikus, magas rangû hivatalosok, stb. a német
vezérkar âltal rendelkezésre bocsâjtott kulônvonattal otthagyhatta Româniât, hogy Pârizsban telepedjék le. Ez a
csoport azutân a mâr kint levô politikusokkal megalakîtotta
a Roman Nemzeti Tanâcsot és megkezdte heti propagandakiadvânyânak. a "La Romanie"-nak kiadâsât. Bradanuval szoros kapcsolatban maradtak.

Helyzetûk nem volt kônnyû! Wilson 14 pontja éles ellentétben âllt a roman felfogâssal és tartani lehetett attôl, hogy
az 1917. mâjus 7-i kûlônbéke miatt az 1916 augusztusâban
megkôtôtt titkos szerzôdés 5. cikkelye alapjân, mely megtiltotta a kûlônbéke megkôtését, a titkos szerzôdést a szôvet-

ségesek érvénytelennek fogjâk nyilvânîtani. Mârpedig, mint
emhtettûk, ez a titkos szerzôdés România jôvôje szempont-

jâbôl életfontossâgû volt. Ez a titkos szerzôdés volt az alapja
a roman terûleti kôveteléseknek. Azonklvul a szôvetségesek

elégedetlenek voltak a românok igen rôvid ideig tartô hâborûs szereplésével is. Mint Clemenceau 1918 oktôberében
mondta: "Az ôsszes hdborûs szemetek kôzôtt a românok vol

tak a legszemetebbek. A csatatereken hitvâny gazemberek
môdjdra viselkedtek. Vereség idején drulôkkd lettek. Ez mdr
mégiscsak sok!"

Franciaorszâg pedig mindvégig kitartott amellett, hogy
a titkosszerzôdés elôîrâsait teljes egészûkben nem hajtja végre.
A helyzet annyira elromlott, hogy a szôvetségesek mâr
nem szîvesen lâttâk volna Româniât a békekonferencia asz-

talânâl velûk egyenrangû félnek, mint ezt a titkos szerzôdés
6. cikkelyében vâllaltâk.

Wilson elnôk februâr elején kôzôlte Bratianuval, hogy
az Amerikai Egyesûlt Âllamok semmiféle titkos szerzôdést
nem ismer el.

Ugyancsak nehézségek merûltek fel a titkos szerzôdéssel
kapcsolatban a szerb-horvât-szlovén kirâlysâg képviselôivel
valô târgyalâsok sorân is.
{A romdnok mindezzel nem sokat tôrôdtek. Ragaszkod-

tak a titkos szerzôdés igéreteihez, mindvégig kitartottak
eredeti igényeik mellett, amelyeket a késôbbiek sordn majd-

nem teljes egészûkben sikerûlt elérniûk. Tovdbbra is birtokoltâk Erdélyfôldjét.
A szerkesztô. )
Végul is a katonai, politikai és presztizsszempontokon
tûlmenôleg felmerult a jogi kérdés is, hogy ti. a szerzôdés
érvényesnek tekinthetô-e vagy sem. Ez a fontos kérdés csak
a hâborû utân oldôdott meg minden részletében és akkor is

csak keserves huzavonâk utân. îgy érthetô, ha ma is felmerûl a kérdés. hogy hogyan lehetett akkor a béketârgyalâsok
alkalmâval érvényesnek tekinteni és târgyalâsi alapnak elfogadni?!
1918 oktôbere folyamân megkezdôdôtt Moldvâban a
roman hadsereg ûjjâszervezése és a szôvetségesektôl kapott
hadianyaggal valô ellâtâsa. Bulgâria fegyverletétele utân
pedig november 10-én — lâtva a Monarchia széthullâsât —
Ferdinând kirâly jôvâhagyâsâval megindultak a român csapatok a visszavonulô németek utân a védtelen erdélyi szorosokon ât az ûj honfoglalâsra.
Megindultak a csapatok, hogy megvalôsîtsâk a român
nacionalistâk âlmât: Nagy-România a Dnyesztertôl a Tiszâig!
Presan tâbornok-fôparancsnok november 26-ân mâr

Csikszeredâban volt és ott kijelentette, hogy a nemzeti jogok és szabadsâgok elismerése jegyében: "Garantdljdk a lét
és a javak biztonsdgât a romdn fôld minden népének a Tiszdig és a Dundig, nem téve kûlônbséget sem nemzetiség,
sem vallds kôzôtt".

Pâr nappai elôbb a Szék ûtjârôl lâttuk egy român szâzad
bevonulâsât. Azon éjjel jôttek ât a Gyimesi-szoroson.

És a csapatok mentek tovâbb...
1918 karâcsonyân vonultak be Kolozsvârra és 1919. augusz-

tus 3-ân egy român lovasdandâr mâr elérte Budapestet,
ahonnan erôs nyomâsra csak november 14-én vonultak ki.
A Nemzeti Hadsereg csapatai vïtéz Nagybdnyai Horthy
Miklôs fôvezér parancsnoksâga alatt 1919. november 16-ân
vonultak be Budapestre. Ettôl a naptôl szâmithatjuk a ma

gyar alkotmânyos élet helyreâllitâsât.
A november 14-i român kivonulâs nem érintette az or-

szâg tôbbi részében tartôzkodô csapatokat. Ezek a kiûritést
késôbb kezdték meg.

A român megszâllô hadsereg magyarorszâgi magatartâsât, fosztogatâsait és emôgôtt a român kormâny szerepét a

szôvetségesek részérôl Clemenceau îtélte el a legszigorûbban.
Szerinte a românok elvesztették szôvetségesi jogaikat és felmerûl az a kérdés is, van-e jogi alap arra, hogy Erdélyt elvegyék Româniâtôl. Végul is a Legfelsôbb Tanâcs 1919.
november 15-én kénytelen volt 8 napos ultimâtumot intézni a roman kormânyhoz. Az ultimâtumban — felsorolva a
românok ôsszes bûneit — kôvetelték a rekvirâlâsok megszûn-

tetését és a csapatok visszavonâsât. Az ultimatum elfogadâsârôl a vâlaszt legkésôbb 1919. december 5-re Pârizsba vârta a Tanâcs. El nem fogadâs esetén életbe léptek voina a
megtorlô intézkedések: România nem îrhatja alâ sem az

osztrâk, sem a bolgâr békeszerzôdéseket és a szôvetségesek
visszahîvjâk képviseleteiket.

Coandra tâbornok, a pârizsi român delegâtus és Antonescu

kôvet "ettôl a hangtôl mâr valôban megrémûlt". Az ultimâtumnak megvolt a hatâsa. Tovâbbi târgyalâsok utân végre
1920. februâr 24-én a csapatok megkezdték a kivonulâst és
azt négy szakaszban le is bonyolîtottâk.

A hâborûban kivérzett és 133 napig tartô kommunista

rémuralom utân még jobban elszegényedett orszâg mintegy
3.5 milliârd svâjci frank értékû anyaggal lett szegényebb a
român fosztogatâsok és harâcsolâsok miatt.

1920 nagypéntekén Gyulafehérvârrôl jôvet, ahol a vârbôrtônben édesapâmat lâtogattam meg, magam is lâttam
a zsûfolâsig megrakott, nyitott szerelvényeket. Verte ôket
az esô, a hô és a hatalmas brassôi pâlyaudvar nem tudta befogadni valamennyit. A sok ôcskavasat, mert mâr csak az
volt.

De térjûnk vissza a gyulafehérvâri hatârozatokra.

A nemzetiségek szâmâra az uniôt kimondô gyulafehér
vâri hatârozatokban az erdélyi românsâgnak az erdélyi hagyomânyokban felnôtt vezetôi egyben a szabadsâgjogok
chartâjât szândékoztak megfogalmazni.

Ez a hatârozat a politikai és târsadalmi kérdésekben a
polgâri demokrâcia szellemét tûkrôzte és azt igérte érvényesîteni a nemzetiségi életben is.

Ez a nagyvonalûsâg nagy mértékben jârult hozzâ, hogy
a nemzetiségek bizakodva néztek ûj jôvôjûk elé.

Vajda-Voivod,

az ûj

miniszterelnôk

1919.

december

6-ân utasîtâst adott a pârizsi roman delegâtusnak, Coandra
tâbornoknak a kisebbségi szerzôdés alâîrâsâra. Ez a szerzôdés biztosîtotta a nem românok szâmâra az âltalânos jogegyenlôséget, a szabad nyelvhasznâlatot és a nemzetiségi
oktatâst. A székelyeknek és a szâszoknak némi kulturâlis
autonômiât helyezett kilâtâsba és felhatalmazta a nemzetiségek képviselôit, hogy sérelmeikkel jogorvoslâsért a Népszôvetséghez fordulhassanak.
A nemzetiségi jogegyenlôséget az 1923. évi alkotmâny,
amely az orszâgot "roman nemzeti âllam"-mâ nyilvânîtotta,

megerôsitette, a gyulafehérvâri hatârozatok îgéreteit azonban
nem emelte tôrvényerôre.

Hamarosan az is kiderûlt, hogy a roman politika sem
nem alkalmas, sem nem eléggé érett a gyulafehérvâri hatârozatokban és nemzetkôzi szerzôdésekben lefektetett îgére-

tek érvényesîtésére.

Az alkotmânyos rendelkezések és a valôsâg kôzôtt mindig ellentmondâs tâmadt és ez nem kis mértékben hatârozta

meg a tôbbség és a kisebbségek kôzôtti egyiittmûkôdés lehetôségeit.

A roman nemzeti âllam megvaiôsîtâsa lett az elérendô

cél és ezt a célt szolgâljâk a betelepîtések, falurombolâsok
és az ûjabban bevezetett kényszer diâkcsere is. Mi jôn még?

Észak-Erdély visszafoglalâsa utân Petru Groza kormânya
îgéretet tett a belsô béke és a nemzetiségi jogok tiszteletben
tartâsâra. Az 1945. mârcius 13-ân Kolozsvârt megrendezett

gyûlés, amelyen a szôvetséges hatalmak képviseletében A. JVisinszkij, a Szovjetuniô kûlûgyi népbiztoshelyettese is részt
vett, tâviratot kûldôtt Sztâlinnak, amelyben hâlanyilvânîtâs
mellett — tôbbek kôzôtt — biztosîtotta Sztâlint arrôl is,
hogy a roman hatôsâgok "mindent megtesznek, hogy az
egyûttélô népek jogainak és kôtelességeinek érvényesîtését
megvaiôsîtsâk".

A roman kormâny képviselôi pedig 1946 ôszén a békekonferenciân kijelentették, hogy "România csatlakozik az
Egyesûlt Nemzetek Chartâjânak elveihez és minden személy
részére biztositja faji, etnikai szârmazâs és vallâsi megkûlônbôztetés nélkûl az emberi jogok és az alapvetô szabadsâgjogok teljes és âltalânos alkalmazâsât".

Szovjet nyomâsra 1952-ben, a hîres lenini nemzetiségi

elv alapjân a szovjet autonôm terûletek mintâjâra, a régi
megyerendszer megszûntetése utân a négy székely megyé-

bôl felâllîtottâk a Magyar Autonôm Teruletet. A roman alkotmâny ezzel kapcsolatos rendelkezésének szôvege szô szerint
a kôvetkezô:

"A Romdn Népkôztdrsasàg biztosûja a zdrt kôzôsségben

élô székelyfôldi magyar népesség szdmdra a kôzigazgatdsi
és terûleti ônkormdnyzatot".
N. Ceausescu, a roman kommunista part fôtitkâra 1960-

ban ûn. "terûleti adminisztrâciôs egyszerûsités" ûrûgyével
teljesen ûjjâalakîtotta a Magyar Autonôm Terûlet hatârvonalait.

Az âtrendezés a régi Magyar Autonôm terûlet magyar
jellegét erôsen lecsôkkentette. A terûlet létezése ugyanis

ellentmondott a roman nemzeti âllam ûj alapelveinek.
Az utolsô, az 1965. évi aikotmâny leszôgezte, hog^ a ro
man âllam egységes, nemzeti és szocialista jellegû. Az aikot
mâny 17. szakasza az alapjogokat "nemzetiségre, fajra, nemre vagy vallâsra valô tekintet nélkûl garantâlja". A 22. sza-

kasz pedig vegyes lakossâgû kôzigazgatâsi egységekben (falvakban, vârosokban, megyékben) a român mellett biztositja
az illetô nemzetiség szabad nyelvhasznâlatât és az "âllâsokban valô részesedését". Ez a szakasz biztosîtotta a nemzeti-

ségeknek a szabad nyelvhasznâlatot a kônyvek, ûjsâgok, folyôiratok, szînhâzak terén és minden fokon az oktatâst sajât
anyanyelvûkôn.

A

régi

megyerendszer visszaâllîtâsa folytân

1968-ban

megszûntették a Magyar Autonôm Teruletet.

Kûlôn is meg kell még emlékeznûnk néhâny — Româniât is kôtelezô — nemzetkôzi hatârozatrôl.
1. Az 1948. december 9-i szerzôdés (Art. TIV. delictum

iuris gentium) bûntetôjogilag kôtelezi az âllamokat a kisebbségi jogsértések elitélésére.
2. Az 1948. december 10-i âltalânos Emberi Jogok Nyi-

latkozata (Art. 1-30.) az ENSz tagjaira és minden kormâny
részére kôtelezô.

3. Az 1965. december 16-i nemzetkôzi egyezmény a né-

pek bârmiféle faji megkûlônbôztetésének elkerûlésére.

4. Az ENSz 1966. december 16-ân kelt egyezménye a
politikai és polgâri jogokrôl, tovâbbâ a gazdasâgi, szociâlis
és kulturâlis jogokrôl nemzetkôzi joggal kôtelezi Româniât
az emberi jogok betartâsâra (Art. 17.).
5. Az 1974. november 1-i "Systematisierung" roman tôrvény szerint a vârosi és falusi terepek rendszerét csak az illetô
vârosok és falvak polgârainak beleegyezésével szabad megzavami (Art. 5., Alinéa 2.). A tôrvény ellenére megkezdték a falvak és azzal egyiitt a tôbb szâz éves kultûrâk elpusztitâsât. A hivatalos roman sajtô 1988. mâjus 26. és augusz-

tus 13. kôzôtt 112 falut sorol fel, amihez még 222 tovâbbi
magyar falu listân valô felsorolâsât kozlik.
6. Az 1975. augusztus 1-i Helsinki Zârôirat (Kap. VIL,

az emberi jogok betartâsâra) Ceausescu alâîrâsâval ûjbôl
kôtelezi Româniât (!) a mai român terûleteken élô népek,
kisebbségek személyi, vallâsi és meggyôzôdési jogainak be
tartâsâra.

A jelenlegi român helyzettel, fôleg a falurombolâssal
kapcsolatban rendklvul erôs felhivâs hangzott el a Szabad
Eurôpa Râdiôban mûlt év szeptember 18-ân Mihdly volt
român kirâly részérôl. A felhivâs az alâbbi drâmai mondattal végzôdôtt: "Segûség! ne hagyjdtok, hogy elvesszen egy egész
drtatlan nép".

Ez év januâr havâban pedig Mihâly kirâly beadvânnyal
fordult az ENSz-hez és vizsgâlatot kért a "rule of terror" miatt. A beadvâny szerint: "At stake is the survival of 23 million
people forced to applaud a régime that starves them, humilitates them and destroys their cities and villages. "
Lapjelentések szerint folyô év januâr hô 15-én Bécsben
a NATO, a Varsôi Paktum âllamok és 12 mâs eurôpai nemzet 26 havi kemény târgyalâs utân az emberi jogok és a biztonsâg terén ûj egyezményt kôtôttek, melyet mindkét nagyhatalom tôrténelmi jelentôségûnek nevezett.
România azonnal jegyzékben tiltakozott, kijelentve, hogy
nem fog alkalmazni néhâny intézkedést, melyeknek célja,
hogy a szovjet blokkon belûl milliôk részére nag^obb szahadsâgot biztositson.

Az Egyesûlt Âllamok kôvete, Warren Zimmerman figyelmen kiviil hagyta a jegyzéket mint tôrvénytelent és alaptalant és kijelentette az ûjsâglrôknak, hogy: "A romdnok

megfognak fizetni, ha ezt megprôbdljdk".
Kasajev szovjet ûgyvivô szintén elitélte a roman magatartâst.

Az egyezményt az 1975. évi Helsinki Zârônyilatkozatot

alâîrô 35 âllam irta alâ. Az egyezmény — elsô esetben — jogot biztosît a nyugati és a semleges kormânyoknak, hogy
emberi jogi kérdéseket bârmely idôben felvessenek a keleti
blokk âllamainak.

A teljesség kedvéért megemlîtjûk az alâbbi sikertelen
prôbâlkozâsokat is.

Az erdélyi magyarok 1921 és 1937 kôzôtt 33 sikertelen
panaszt nyûjtottak be a Népszôvetséghez. A Népszôvetség
tôkéletlen eljârâsa azonban hatâstalannak bizonyult és inkâbb ârtott, mint hasznâlt.
Ugyancsak eredménytelenek maradtak az ûn. optâns
perekben 1928 decemberében Abbâziâban megkezdôdôtt
magyar-român kôzvetlen târgyalâsok is. Végiil is a magyar

kormâny kôrûlbelûl egy év mûlva kénytelen volt az egész
ûgyet a Népszôvetség elé vinni.

Nem jârtak sikerrel azok a prôbâlkozâsok sem, amelyek
a Vatikân segîtségét kérték a katolikus egyhâz sérelmei miatt. A gôrôg katolikus egyhâz 1948-ban megszûnt és beolvadt a gôrôgkeletibe. A veszteség 5 pûspôkség és kb. 1,600.000
hivô volt.

Legûjabban pedig a mûlt év ôszén Aradon megtartott
legfelsôbb szintû târgyalâsok sorân sem sikeriilt semmi kézzel foghatô eredményt elérni.

A hét évtized tapasztalatai azt mutatjâk, bogy a gyulafehérvâri hatârozatokban lefektetett nagyvonalû és emberséges erdélyi szellem idegen a regâti hatalmon levôknek és
nem egyeztethetô ôssze az immâr kormânyprogrammâ vâlt,

"egységes nemzeti âllam" fogalmâval. A cél szolgâlata fûggetlen a politikai pârtoktôl. az âllamformâtôl és a rendszertôl. Ezzel magyarâzhatô a sok alkotmânyvâltoztatâs és hogy
a român kormânyok még az âltaluk alâîrt nemzetkôzi szer-'

zôdéseket se ismerték el magukra nézve kôtelezô erejûnek.
Ebben az "ex lex" âllapotban azutân a nemzetiségek véd-

telen és tehetetlen âldozatai az immâr dog^mâvâ merevedett
"egységes roman nemzeti âllam" fogalmânak. Jogosan meriilt fel tehât a kérdés, hogy mi értelme van és van-e egyâltalân értelme az ilyenfajta nemzetkôzi szerzôdéseknek.
A kongresszus a hatâridôhôz kôtôtt és szankciôkat is tartalmazô ultimâtumot tartja olyan kényszerîtô eszkôznek,
melyet a roman kormâny megért.

Ennek alapjân az erdélyi kérdés tartôs megoldâsâra egy
3 lépcsôs megoldâst tartana célszerûnek:
1. lépcsôben: hatâridôhôz és szankciôkhoz kôtôtt ultimâtumban felszôlîtani Româniât a betelepîtések, falurombolâsok és kôtelezô diâkcserék azonnali beszûntetésére.

Alâîrâsra tekintetbe jôhetne:

A. Az U.S.A. A United States of America ugyanis sem
az 1916. augusztus 17-i bukaresti titkos szerzôdést, sem a
trianoni békeszerzôdést nem irta alâ.

B. Franciaorszâg mint a titkos szerzôdés egyik alâîrôja
és

mint

abonnan

az

1919.

november

15-i

ultimatum

Clemenceau nyomâsâra elindult.
G. Nyugat-Németorszâg, melynek a szâsz és a svâb nemzetiség révén velûnk kôzôs érdekei vannak.
D. Anglia és Olaszorszâg, mint a titkos szerzôdés alâîrôja.
E. A Szovjetuniô, mint a titkos szerzôdést alâîrô câri
Oroszorszâg jogutôdja.
Esetleg
F. A belsinki és a bécsi szerzôdést alâirô tôbbi âllam
(ôsszesen 35 volt).
2. lépcsôben:

Az 1910-i utolsô magyar népszâmlâlâs alapjân — elvileg — az elcsatolt terûleten vissza kell térni az 1918. decem-

ber 1-i belyzetbez kûlônôs tekintettel az egybâzak, iskolâk,
mûzeumok, levéltârak stb. elrabolt kincseire.
3. lépcsôben:

Az erdélyi tragédia megoldâsa Erdély jôvôjének nem
zetkôzi rendezése.

Az erdélyi belyzet rendezése sorân rendkîvûl fontos lenne:
1. Az 1916. augusztus 17-i titkos szerzôdés érvényességének megâllapltâsa nemcsak România, banem a tôbbi alâ
îrô batalom szempontjâbôl is. Ez tôrténbetnék katonai szak-

értôkkel is kiegészîtett pârtatlan és semleges bizottsâg vagy
nemzetkôzi bîrôsâg âltal.

Mint az elôbbiekben mâr lâttuk az erdélyi kérdés rendezésével kapcsolatban a roman békedelegâciô francia tâmogatâssal a trianoni béketârgyalâsok sorân mindvégig arra

hivatkozott, hogy Erdélyre az 1916-os titkos szerzôdés alapjân tart igényt. Ez az âllâspont azonban semmiképpen sem
âllja meg helyét, inert a titkos szerzôdést az alâirô felek, sem
a românok, sem az antanthatalmak nem tartottâk be. Az

erre valô hivatkozâs tehât jogilag helytelen. Lâsd a titkos
szerzôdés 5. és 7. cikkelyét. Egyébként az Amerikai Egyesûlt
Allamok kormânya ennek a titkos szerzôdésnek az érvényességét sohasem ismerte el.

A zalatnai, brâdi, csîkszentdomokosi stb. vérfûrdôk tanulsâgai alapjân azonban bârmiféle tevékenység megindîtâsa

elôtt a roman kormânyt idejében kôtelezni kell a nemzetiségek személy- és vagyonbiztonsâgânak megvédésére.
2. Az âllîtôlagos "magyar elnyomâs" tisztâzâsa.
Az I. vilâghâborû elôtt, valamint a béketârgyalâsok so
rân a românok kedvelt és hatékony propaganda anyaga volt
az âllîtôlagos "1000 éves magyar elnyomâs".
Bârmilyen pârtatlan és semleges bizottsâg elôtt készségesen vâllaljuk az ôsszehasonlîtâst az 1000 éves magyar és

az elmûlt 70 év alatti erdélyi helyzet kôzôtt.
3. Magyarorszâg részvétele a II. vilâghâborûban és az
ezzel kapcsolatos "hâborûs bûnôsség" kérdése és az utolsô
satellite" megjelôléssel ôsszefûggô râgalmak.
România âtâllâsâban 1944. augusztus 23-ân a legfontosabb tényezô volt Észak-Erdély visszaszerzése. Az indokolâs
szerint
România
âtâllâsâval
megrôvidîtette
a
hâborût és ezâltal sok emberéletet és kôltséget lehetett megtakarîtani.

Ez îgy igaz is, de csak rôvid tâvonl
A Kârpât-medence tôrténelme azt mutatja, hogy az utol
sô 2000 év sorân minden keletrôl és délrôl jôvô imperialista

tôrekvés, mely Eurôpât fenyegette, a Kârpât-medencében
akadt el és semmisûlt meg. Sôt a Kârpât-medence a nyugati
"Drang nach Osten"-nak is âthidalhatatlan akadâlya volt.

Magyarorszâg az utolsô 800 év sorân — az 1241-es mon
gol betôrés ôta — tôméntelen vért és vagyont âldozott ezen

a tôrténelmi helyen a Nyugat védelmében, amig a kârpâti
szorosok magyar kézben voltak.
A magyar politikai és katonai vezetés a II. vilâghâborûban is vâllalta ezt a tôrténelmi szerepet.
România 1944. augusztus 23-i âtâllâsâval azonban megnyîltak a déli szorosok és a szovjet hadsereg elôzônlôtte a
Kârpât-Duna-medencét és ez, az Eurôpa védelme szempontjâbôl létfontossâgû terulet a Szovjetuniô kezébe kerûlt és
igy ma a pânszlâvizmus nyugati hatâra egybeesik Magyarorszâg nyugati hatârâval.
Soha, senki nem tudja majd kiszâmîtani, bogy a roman
âtâllâs miatt mennyit kôltôtt a Nyugat védelmi berendezésekre és fegyverkezésre és bogy ez az ôsszeg bânyszorosa annak, amit annak idején România âtâllâsa folytân megtakaritottak.

És senki sem tudja megmondani, bogy mit hoz a holnap...
Magyarorszâg helytâllâsâval megmentette a magyar becsûletet és a szôvetségi hûségbe vetett hitet, esetleg a Nyugat
elôzôniését. România pedig âtâllâsâval nem csupân a szô
vetségi hûséget ârulta el, hanem az eurôpai gondolatot is.
VÉGSZÔ

A Kongresszus befejezése utân a Kongresszus munkatôrzse mâr az elôbbiek szellemében készitette memorandu-

Kérjûk az erdélyi kérdés itânt érdeklôdô egyeseket és
magyar szervezeteket, bogy beadvânyaikban stb. szîveskedje-

nek — az ôsszhang és a jobb eredmény érdekében — az elôbbiekre szintén tekintettel lenni.

Tudjuk, szokatlan a hang, de szokatlan idôket is élûnk.

Uj és hatékonyabb utakat kell keresnûnk.
Nekûnk mind a két kezûnk szabad!

A tét 2.5 milliô erdélyi testvérûnk jelene és jôvôje. Nem
nézhetjûk tétlenûl, hogy a român âllamvezetés bevâltsa ismételten hangoztatott szândékât:

"the relocation Project should be compeleted by 2000. "
Van tehât erdélyi kérdés!
Erdély ma a mi szâmunkra a magyar holocaust, a Kârpât-

Duna-medence békéje és nyugalma, valamint Eurôpa biz-

tonsâga szempontjâbôl pedig az ûj Elzâsz-Lotaringia. Ebben
a viharsarokban a béke és âllandôsâg helyreâllîtâsa legalâbb
olyan fontos, mint bârmelyik viharsarokban szerte a nagyvilâgban, beleértve a palesztiniai és az afgân kérdést is.

És kérjûk az illetékeseket és a hivatottakat értsék meg
vegre:

Erdély nem Regdt!
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Pdsztor Ldszlô (Pittsburgh, PA):
MAGYAR EREDMÉNYEK PARIZSBAN
Az AMOSz hirszolgdlata jelenti Pdrizsbôl: Az Eurôpai
Biztonsâgi és Egyeûttmûkôdési Konferencia bécsi hatârozatânak megfelelôen az Emberi Jogok Konferenciâjânak ûlései
mâjus 30-ân kezdôdtek el Pârizsban.

Az elsô két nap ûnnepélyes ûléseit a Sorbonne dîsztermében, majd a kôvetkezôket a Nemzetkôzi Konferenciâk Kôzpontjâban a francia kûlûgyminisztériumban tartottâk.
A konferencia magyar szempontbôl kedvezôen alakult.
Mindjârt a megnyitâs alkalmâval Mitterrand François, Franciaorszâg elnoke is csatlakozott tôbb kûldôttség vezetôjéhez
és elîtélte a românok emberi és nemzetiségi jogsértéseit.
A konferenciân a românok (és a bolgârok a tôrôk-ûldôzés miatt) teljesen elszigetelôdtek. A 35 âllambôl ôsszesereglett kûldottségek egymâs utân îtélték el ezeket az âllamokat

azért, mert az emberi jogok terùletén még a maguk âltal is
alâîrt megâllapodâsokat sem tartjâk be.
A nyugati kûldottségek kôrében kellemes meglepetést

keltett, hogy még a magyar kûldôttség is tôbb alkalommal
felszôlalt az erdélyi magyarsâg elnyomâsa és ûldôzése ellen.
Erdôs André nagykôvet felszôlalâsait mindig nagy érdeklôdés elôzte meg. A românok emberi jogsértéseit és a ma
gyarsâg kôvetkezetes elnyomâsât és elromânositâsât adatok

sorozatâval bizonyîtô beszédeit a résztvevôk nagy megértéssel
és tetszéssel fogadtâk.
Az AMOSz képviselôje a felvidéki magyarsâg két nyilatkozatâval és a hazai magyarsâg mârcius 15-i tizenkét pontjâval egyûtt az erdélyi katolikusok feliratât is terjesztette.

Ezen felûl Perina Rudy, az amerikai kûldôttség helyettes
vezetôje, még a szabad szakszervezeteknek Româniât elitélô
hatârozatât és dokumentâciôjât is elkérte az AMOSz vezetô-

jétôl, amit az AMOSz az amerikai kûldôttségen keresztûl
eredetileg a genfi Nemzetkôzi Munkaûgyi Konferenciâhoz
is eljuttatott.

A magyar kûldôttség jùnius 16-i szereplése is kellemes
meglepetést hozott, amikor a nagykôvet francia nyelvû fel-

szôlalâsânak megszakitâsâval felolvasta a budapesti kormâny

angol nyelvû nyilatkozatât, amelyet az 1956-os âldozatok
és szabadsâgharcosok rehabilitâlâsa ûgyében tett.

Az amerz'feaz kûldôttség vezetôje, Abrams Morris, valamint

Deychak Orest és Dobriansky Paula felszôlalâsai is mind
megfelekek a magyar vârakozâsoknak. Abrams megemlitette azt is, hogy az amerikai kuldôttségnek amerikai ma
gyar tagja is van.

Dobriansky felszôlalâsât — amelyben a nemzetiségek elnyomâsârôl beszélt, mert abban a Szovjetuniôban tôrténô
rendszeres eloroszitâsra is kitért —, az orosz kôvet rossz néven
vette és azt "konfrontâciôs" beszédnek nyilvânîtotta.

A konferencia ûlésein résztvevô AMOSz vezetô, Pâsztor

Ldszlô, aki mint az egyik nem kormânyszervezet (AMOSz)
képviselôje volt Pârizsban, a szovjet kôvet felszôlalâsa utân
szôvâtette neki, hogy bar a magyarsâg a kârpâtaljai magyar-

sâg helyzetének viszonylagos javulâsât ôrômmel veszi, amig
a szovjet megszâllô csapatokat ki nem vonjâk Magyarorszâgrôl és a nemzetek ônrendelkezési jogât tiszteletben nem tart-

jâk, addig a szovjet beszédek csak propagandânak tekinthetôk és nem vezethetnek a népek kôzti barâtsâghoz és tényleges békéhez.

A konferenciân a nem kormânyszervezetek képviselôi

kôzt majdnem minden rab-nemzet képviselôjét meg lehetett
talâlni az Amerikai Egyesûlt Âllamokbôl is.
Magyar részrôl az AMOSz kikûldôttjén és a kûldôttség
tanâcsadôjaként szereplô Koszorus Ferencen kîvûl, csak a
CHRR amerikai és ausztriai képviselôi voltak jelen Hamas
Ldszlô vezetésével.

Érdekességnek szâmîtott, hogy az Erdélybôl nem régen
Magyarorszâgra menekûlt magyarok is eljôttek Pârizsba, akik

ûgyesen szerepeltek a kûlônbôzô sajtôértekezleteken is.

AZ AMOSZ LE VELE

AZ EGYESÙLT ÀLLAMOK ELNÔKÉHEZ
BUDAPESTI LÂTOGATÀSA ELÔTT
NATIONAL FEDERATION OF AMERICAN HL'NGARIANS

AMERIKAI MAGYAROK ORSZÂGOS SZÔVETSÉGE

June 19,

1939

The WMte House

Washington, OC

Dear Hr. Président:

We wish to congratulate you on your very successful trip to Europe. Your firm
position on disarmaraent Is an Important step to«ard guaranteelng world peace for the
Immédiate future.

Yet It cannct &e considered the final solution. Sny amount cf foreign arms,

ccnventlonal or nuclear In Central Europe (Hungary, Poland, and Crechoslovakia) wlll
aiways constitute a threat to murld peace.

Central Europe does not, and never has constituted a threat te any of Its

neighboring countries. HIstorIcally, the threat had always consisted of others using
Central Europe as a marching ground, a mllltary outpost In thelr Imperlallstlc

designs, threatening the safety and securlty of other nations.
In this context, Hungary has served repeatedly as the defender of the West
against the Tartars, the Turks, and more recently agalnst the Imperlallstlc designs
of the Russians. Therefore Hungary deserves the protection and support of the West
now that It has fallen under foreign domination once agaln. Such support would

benefit not only Hungary, but by making It, along with Poland and Crechoslovakia
stronger, «ould serve both the defense needs of the West wlthout threatening the
Soviet Union, and be a more efficient trading partner of both the East and the
Wost, Incluclng the unlted States.
Therefore, plcase permit us on tho eve of your tilp to Cuntr.il Europe,
Includlng Hungary and Poland to Inform you of some of our conccrns, and offer our

assistance In preparlng to deal wllh the Issues, the governmenl, and llie peuple of
Hungary.

If your proposai to drastically reduce foreign arms In Central Europe
succeeds, the next loglcal step should be to strlve for a polltical solution as a
more permanent securlty measure.

In a separate statement wc provloe somcNhat detalled reconmendations relatlng

to Hungary. it is ix)pecj that you wiU consider them.
But Hungary is only part of Central Europe» and 1 ain suce you mIII treat this

Important geopoUtical région as such on your trlp, especially since it also
Inciuûes visiting Poland. Therefore *e would like to emphaslze that it Is a strong
and centuries old cesire of the peoples of Central Europe to de aDle to frcely Joln

together in sone politically neutral federated System. It would help the cause of
world peace if you would announce your support of such an idea.
Peace in Central Europe is also threatened by the déplorable human rights

policies of some nations, and especially policies against nationality groups that
became mlnorities in their own homeland with the stroke of a pen. Hungarian

minorlties are suffering in both Czechoslovakia and in Rumania where Ceausescu
defies reason and world opinion with his insane plans of systematization, Ouring
your trip therefore you should address the centuries-old ethnie and the related
territorial disputes.
Another related issue that we would like to bring to your attention is the
"»atter of armaments by some governments in the Central European région. This is
especially disturbing to Hungarians, since there are rumors circulating here that

Ceausescu has a major part of his army positioned ready to Invade the much smaller
and basically defenseless Hungary, to salisfy the natlonalistlc Runanian dream of
extending Rumania's territory to the Tlsza river in the middle of hkjngary.
Therefore you should recommend that the restrictions imposed by the peace

treaties be strictly enforced and impose a limit on the troops of each nation in

Central Europe based on the minimum necessary for self defense.
It is intolérable, for instance, that according to January 1988 NATO figures
the standing armies of thosc nations ail exceed several fold the figures authorired
in their respective peace treaties. These are the authorized/actual 1988 figures

(plus the unauthorized reservists in parenthesis) for some of the Warsaw Pact
nations: Bulgaria: 65,000/330,000 (216.500); Hungary: 70,000/175,000 (127,000),
Runanla: 138/A69 (556,000).

Thus, Bulgaria has about 6.75X, Hungary about 2.85X, and Rumania about A.a5X
of Its population actually or potentially in arms. These figures are much greater

that a peacefui Central Europe needs. The Hungarian people, for exan^le, would like
to reouce the defense burden on their economy, but it would be hlyhly inadvisable
for therr. to do so as long as there is the potential threat f.'-om a much larger
Rumanian army.

Accoroing to the nato figures, including reservists, the 302,CCC htingarlan army
would face a Rumanian army of well over one million. This fact, we believe, requires
your immédiate attention, and should be publicly denounced.

As you suggested some six years ago in your Vienna statement as Vice
Président, the Yalta Agreement could serve as the basis of such a political solution
to these problems. At Yalta, the parties agreed to provlde national self
détermination to the peoples of Central Europe, but they falled to provide adéquate
sanctions if the Agreement was vioisted.
The Helsinki Accords further detailed the concept of self détermination and

^Hjman rights, but without effective sanctions agaln untll earlier this year some
mild remedy was accepted at Vienna, but Rumania has so far refused to cooperate with

it. You have also announced In your Vienna speech the concept of differentiation,

glving preferential treatnwnt to conmunlst governments in proportion to thelr
independence fron hoscom.
But even tnis dpproach does not envision (as in )963 it would not have been

realistic) the possibility or replacing a communist régime peaceTully, in a free
élection Mlth a non>communist régime.
What Me need noM is an approach lhat goes one step Turther: demand national

Sûvereignity and cd-nplete popular self détermination, including transfer of
governmentai power and authority to non>communist parties if the élection résulta
warrant it, and attach rewards for respecting and guaranteeing these rlghts, and
sanctions for violating Ihem.
it can ba assuned that the HungarJan régime wlll countcr some of these

requests by claimlng an obligation under the Warsaw Pact. you should point eut,
however, that accordlng to a Library of Congress stuOy

(I)t is significant that the pact was slgncd on May U, 1955,
one day before the Austrian State Treaty entered into force. This
Pact's military provisions made it possible for Hungary to açree

wlth the government of the Soviet Union to keep Soviet forces in the
country, but there is no published proof of such an agreement.

Whether such an agreement between the two governments was, indeed,
made before October 23, 1956, cannot be corroborated from officiai
Hungarian sources. Such an agreement was never ratified and
promulgated, as it can be ascertained from officiai publications
available to the public (William Solyom-fekete, The Légal Effects of
a Révolution. Hunqary's Légal Hlstory, 1956-66, Washington, DC:

Library of Congress, Law Library, 1932, p. 7).

(a) Thus, since the treaty provided that after ending the occupation of
Austris the Soviets must pull out also from Hungary, the Uarsaw Pact was adopted as

a last minute hurried plan to allow keeping the Soviet Troops In Hungary after the
Soviet withdrawal from Austrla;

(b) the Warsaw Pact Itself was signed by a colonizing power and Its

colonial/client goverament. Hungary in 1955 dld not have a govemnent responsible to
the Hungarian peopie or pirliament. Accordlng te î;'ir.ic lerjal prlnclples a contract
oetween a principal and its agent is not binding on a third party, i.e. on the

scvereigo Hungarian nation and a truly Independent govemment. If the current régime
considers the Warsaw Pact binding, it means tnat the régime is still responslve to
the dictâtes of Hoscow, and not the interest and desire of the Hungarian peopie;

(c) accordlng to the Library of Congress study, the actual agreement to allow
Soviet Troops stationed in Hungary was ncver agreed to, or at ieast not promulgated
and ratified as Article 17 C of the Hungarian Constitution requires.

Thereforo, nelthc-r the Warsaiv Pact nor any valid subséquent agreement rcoulres
that Soviet troops be stalloneJ in liuny.iry.
Out evcn If there wcro v.illd agrcements, there

l>e li'gil provisions for

terminating such a treaty or agreement if one of the parties is determined to do so.
Therefore In thls matter again ycu should urgc the Hungarian government to act
accordlng to the deslres and interest of the Hungarian peopie.

We pray and request that you make these points forcefully when visitlng
Hungary.

Also, we request Lhat you use your influence nith the Hungarian governnent to
continue in good foitti not only ttie political refcrnis but begin to restructure the
economy along the free enterprise irodel as the only possible way for the Hungarians
to solve thelr économie crisis.

Finally, «e ask that you oppose any further irresponsible loans to the
Hungarian government. Every foreign ioan must be given to finance spécifie projects
by private entrepreneurs, and not to the government to t>e used to strengthen the
political hold of the régime over the people.
For your use and information ne also include an abbreviated list cf our

recommendations concerning your trip, a copy of the demands of the Hungarian people,
and of the related Mt^OAA^«XN of the National Fédération of Amerlcan Hungarians.
We hope that the above comments and the enclosed material niii be useful for

you in your visit and oealings with the Hungarian government.

Sincerely yours.

Or. jânos Nadas

Laszlo Pasrtor

Or. Sàndor Balogh

National Président

Près., Exec. Commlttee

Secrelary Général

1450 Crace Ave

721 2nd Street

7 Creenbush Avenue

Cleveland, tti 44107

Washington, OC 20002

E. Creenbush, NY 12061

(216) 226-4089

(202) 546-JOOJ

(518) 477-5476
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Székely kapu Csfkrdkos kômyékérôl. (Lamportné Miklôs lldikô, 1974)
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