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ELÔSZO HELYETT

Gôrgényï Lâszlô:

ERDÉL Y HEL YZETE A HÔHÉR HA LÀLA UTÀ N

Az isteni gondviselés gyônyôrû karâcsonyi ajândékot he-
lyezett Erdély szegényes ûnnepi asztalâra: Eurôpa leggyûlôl-
tebb zsarnokât sajât fegyverei âltal kivégezték. Talân egyet-
len hôhér pusztulâsa sem deritett oly egyôntetû ôrômet az
egész orszâgra, mint Ceausescu Nicolae bukâsa, aki szândé-
kosan âllandôsîtotta a csôcselék forradalmât. Ostobân mel-
lôzte a régi tanulsâgot, hogy "a forradalom felfalja sajât
fiait". Eszelôs egyugyûséggel élete utolsô rendelkezése is tô-
meggyilkossâgra uszitotta fegyveres erejét: a temesvâri magya-
rok ôldôklése egyenes parancsâra kezdôdôtt.

Idôkôzben a szibériai szelek langyosabban fujdogâltak
Kôzép-Eurôpa felé, de a "Kârpâtok lângesze" nem értette
meg a glasznoszty és a peresztrojka fôldrengetô eszméit.

A vâltozâsnak a magyar nemzet volt hôsi ûttdrôje négy
vilâgra szôlô eseménnyel: 1. a népfelkelés 1956-ban meg-
lepte a vilâgot azzal, hogy az orosz ôriâs nem legyôzhetet-
len; 2. 1989-bem a magyar nemzet ûtôtte az elsô rést a vas-
fûggônyôn, amikor a nyugati hatâr mentén lebontotta a drôt-
kerîtést és aknamezôt. A kelet-németek tîzezrei szabadultak

nyugatra kormânyuk éles tiltakozâsa ellenére; 3. a magyar
orszâggyûlés elsônek szavazta ki az orszâgot a kommunista
medve ôlelésébôl. És mindezek tetôfôkân, 4. egy zaklatott
magyar reformâtus lelkész, a temesvâri Tôkés Lâszlô adta
a szikrât, amely lângra lobbantotta Ceausescu 24 éves zsar-
noki egyeduralmât. A kiirtâsra îtélt magyar nemzet egyik
hôs fia kaparta ki a suit gesztenyét az egész român âllam
szâmâra!



A szorsdôntô kérdés ma ez; "Q,uo vadis, Remania?" Amîg
az eurôpai rabnemzetek sietnek minél messzebb rohanni a
népuralom igaz ûtjân, a roman ideiglenes kormâny cgy
helyben topog és kétértelmû sajtônyilatkozatokkal kcndôzi
kétséges szândékait. Românidban a cimke megvdltozott,
a lényeg azonosl A kormâny ôsszetétele nem îgér semmi ha-
ladâst a demokrâcia ûtjân. A hatalmat mcgragadô tâborno-
kok és a kétszînûségben edzett elvtârsak nem képesek Icvet-
ni a zsarnoksâg kopott kôntôsét: elsô feladatul a rab nem-
zetiségek repedezô bôrtônfalait foltozgatjâk. Mîg a ncmzcti-
ségek alapvetô emberi jogokat kôvetelnek, a kormâny fcnye-
getô tûntetések sorozatâra uszîtja az erdélyi vârosokban a
soviniszta român tômegeket. A nemzetiségek Romdnidban
nem dllampolgdrok, hanem rabok és tûszok, akiknek sorsâ-
rôl Bukarestben titkos ûléseken dôntenek. Hihetctlen osto-
basâgukban azt erôsgetik, hogy a besszarâbiai românok jo-
gosan kôvetelnek szabadsâgot az orosztôl, de az erdélyi ma-
gyarok hasonlô tôrekvése "fasiszta", "horthysta", "reviviôs
irredenta" és lâzadâs.

Ha a român kormâny ôszintén a demokrâcia ôsvényén
jârna, akkor — bârmilyen jelmezben is mutatkozik —, szakî-
tania kellene a zsarnoki mûlttal. Romdnia akkor tér az igazi
szabadsdg, béke, fejlôdés, kiengesztelôdés, egyûttélés és eurô-
paisodds ûtjdra, amikor az égbekidltô sérelmek jegyzékét
jôszdndékkal a kétoldah tdrgyalds napirendjére tûzi, a meg-
elôzô rendszerek bûneit jôvdteszi és a régôta esedékes alkot-
mdnyos rendet szildrd politikai valôsdggd teszi.

Amikor birodalmak omladoznak szét mûltbeli bûneik
miatt és elnyomott rabnépek kôvetelnek létjogot a szabad
nap alatt, Romdma nem hunyhat szemet sajdt veszélye nél-
kûl a magyar nép nemzetkôzi egyezményekben biztosûott
jogamak békés ûton keresett megvalôsuldsa elôtt.



A XXIX. MAGYAR TALÀLKOZÔ
FÔBB ESEMÊNYEI

Eogadâs és iidvôzlés

A XXIX. Magyar Talâikozô ûlései 1989. november 24.
és 26. kôzt az ohiôi Cleveland vârosâban, a Bond Court nagy-
szâllô (777 St. Clair Avenue), az irodalmi és mûvészest, a
dîszvacsora és a hagyomânyos Magyar Bâl pedig a Swingos
at the Statler nagy bâltermében voltak.

A Talâlkozôra sokan mâr az elôzô napon érkeztek. Ezek
tûlnyomô része tâvolabb esô orszâgokbôl, âllamokbôl vagy
vârosokbôl jôtt. Fogadâsukrôl a rendezôség kûlôn gondos-
kodott. November 23-ân este a korai vendégek egyùtt vacso-
râztak, majd a Bond Court nagyszâllô egyik termében gyul-
tek ôssze, aboi vidâm ismerkedô és mûsoros estet rendeztek.
Bevezetôiil ft. Mustos Istvdn Sch.P. (Trenton, NJ) mélyen
szântô gondolatokat tartalmazô beszédet mondott. Szôra-
koztatô mûsorszâmokkai kôzremûkôdôtt még Fazakas Ferenc
(Mountain View, CA), Kemenes Ernô (Philadelphia, PA),
Oldh Gydrfds Dezsô (St. Helena, CA), Radnôthy Kdroly
(Calgary, Alta., Kanada) és Stirling Gyôrgyné Tdrczy Kovdcs
Erzsébet (Falls Church, VA). A mûsorvezetôi tisztséget Fazakas
Ferenc lâtta el.

Pénteken, november 24-én reggel sorra érkeztek a XXIX.
Magyar Talâikozô vendégei, akiket a titkârsâg tagjai ûdvô-
zôltek. Regisztrâlâsuk, az elôre megvâltott jegyek, névkâr-
tyâk és kongresszusi jelvények âtvétele utân az Amenkai
Magyarok Orszdgos Szôvetségének orszâgos igazgatôsâgi ûlé-
sével a Magyar Kongresszus târgyalâsai meg is kezdôdtek.



Ezt megelôzôen azonban dr. Nddas Jdnos vezetésével
kûlôn kûldôttség ûdvôzôlte a szabad vilâgon élô katolikus
magyarok ûjonnan felszentelt pûspôkét, ft. dr. Miklôshdzy
Attildt, aki mint dîszvédnôk tiintette ki magas megjelené-
sével a Magyar Kongresszust. Az ûdvôzlô kûldôttség tagjai
kôzt foglalt helyet dr. Nddas Jdnoson kîvûl ft. Mustos Istvdn,
Sch.P., t. Baldssy Géza szerpap, intéz Serényï Istvdn, a Vi-
tézi Rend kôzponti tôrzskapitdnya, mint a dîszvacsora szer-
tartâsmestere, dr. vitéz Raddnyi Oszkdr, az Arpâd Szôvet-
ség fôszéktartôja és a Magyar Târsasâg fôtitkâra, valamint
dr. SomogyiFerenc, az Arpâd Akadémia fôtitkâra.

Ft. dr. Miklôshdzy Attila, S.J., a kûlfôldôn élô magyar katolikusok piispôke és
vitéz SerényiIstvdn, a VitéziRend kôzpontiszékkapitdnya. {Dr. Gdl ïmre)



Kiàllitàsok

A XXIX. Magyar Kongresszus magyar emigrâciôs kônyv-,
képzô- és iparmûvészeti, valamint bélyegkiâllîtâsânak rend-
kivûl gazdag anyagât Kûr Csaba (Warren, OH) szobrâsz-
mûvész, az Ârpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak veze-
tôje rendezte kônnyen âttekinthetô egységgé.

A leggazdagabbnak ebben az évben is a kônyvkiàllûâs
bizonyult, amelyet dr. Nâdas Gyula, az Ârpâd Kônyvkiadô
Vâllalat tulajdonosa rendezett ifj. Nddas Gyula (Chicago, IL)
és dr. Ludânyi Andrds (Ada, OH) egyetemi tanârok segît-
ségével.

Ezt a kiâllitâst november 24-én délutân 4 ôrakor dr. Nddas

Jdnos elnôk nyitotta meg, utâna Kônnyû Ldszlô, az Arpâd
Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak rendes tagja mondott
magas szînvonalû bevezetôt, majd név szerint ûdvôzôlte az
emigrâciô îrôit és kôltôit. Kôzûlûk személyesen jelen volt:

Kônnyû Ldszlô megnyitja a kônyvkidllftdst. (SomogytF. Lél)



Abelovszky Elfz (Worthington, OH), dr. Balogh Sdndor
(Greenbush, NY), Buza Gyôrgyné Ormai Ildikô (Bay Village,
OH), dr. Érdy Miklôs (West New York, NJ), Fazakns Ferenc
(Mountain View, CA), dr. Fiedler Kdlmdn (Chicago, IL), dr.
Fûry Lajos (Osprey, FL), Kovdcsy Jôzsef (Seven Hills, OH),
Kônnyû Ldszlô (St. Louis, MO), dr. Luddnyi Andrds (Ada,
OH), dr. Luddnyi Andrdsné Nddas Julianna (Ada, OH),
Ltwc Andrds (Westlake, OH), Môzsi Ferenc (Chicago, IL),
ft. Mustos Jstvdn, Sch.P. (Trenton, NJ), Németh Gyula
(Yonkers, NY), dr. Ndvori Kornél (Crosse Ile, MI), Panajoth
Zoltdnné Ldszlô Mdrta (Shaker Hts., OH), Pintérné dr.
Pereszlényi Mdrta (Columhus, OH), xntéz Serényi Istvdn (New
York, NY), dr. Somogyi Ferenc, Somogyi F. Lél (Parma
Hts., OH), Stirling Gyôrgy (Falls Church, VA), Stolmdr
Aladdrné G. Ilona (Pittshurgh, PA), dr. Szablya Jdnos
(Bellevue, WA), dr. Szablya Jdnosné Bartha-Kovdcs Ilona
(Bellevue, WA), dr. Szathmdry Lajos {Chïcaigo,\L), Tripolszky
Andrdsné Dombrddy Dôra (Lakewood, OH) és még sok mâs.

A képzô- és iparmûvészeti kiâllitâs kûlôn teremhen volt.
Megnyitôjât Kûr Csaba szohrâszmûvész mondta, aki elsô-
sorhan a kiâllitott mûveket, majd a személyesen is megjelent
mûvészeket mutatta he. Az utôhhiak kôzûl Oriold Gyôrgy
(Los Angeles, CA) erdélyi festômûvész kitûnô festményeivel,
Kûr Csaba (Warren, OH) szohrâszmûvész remek szobrâszati
aikotâsaival, rézkarcaival és festményeivel, Hampel Kitty
festômûvész, valamint Abelovszky Eliz (Worthington, OH)
mûvészi festményeivel vonta magâra a lâtogatôk figyelmét.
Szakdllas Ldszlô (Richmond, OH) acélhôl készûlt mûvészi
munkâi, Dôsa Margit és dr. Tapolyai Mihdlyné kerâmiâi
ugyancsak az érdeklôdés homlokteréhe kerûltek.

Az Amerikai Magyar Bélyeggyûjtô Egyesûlet XXV. ki-
âllîtâsânak anyagât Kôrmôczy Zoltdn mutatta he.

Irodalmi és mûvészest

A XXIX. Magyar Kongresszus irodalmi és mûvészestje
1989. november 24.-én, pénteken este 7 ôrakor a Swingos at
the Statler "Terrace" hâlterméhen kezdôdôtt.



Dr. Fûry Lajosné megnyitja az irodalmi és mûvészestet.

Fûry Lajosné Gitta ûdvôzôlte a megjelent kôzônséget,
majd minden mûsorszâm elôtt talâlô szavakkal bemutatta
a szereplôket is. Bevezetôjében a kôvetkezôket mondta:

Dr. Fûry Lajosné (Osprey, FL):

CSAK A MÉHES ÂLLJON

Hosszû idô telt mâr el azôta, hogy Clevelandben jârtam,
amikor megboldogult Takdcs Gdbor és Tornay Péter atyâk
nyomdâjâbôl âtvettuk férjem, Fûry Lajos "Arva Magyar
Jânos" cîmû kônyvét.

A magyar ûjsâgokban gyakran olvastam, hogy milyen
sok magyar ôsszejôvetel, gyûlés, irodalmi és mûvészest valô-
sult meg ebben a nagy amerikai magyar vârosban. En vala-
mennyibôl kimaradtam. Annal nagyobb volt meglepetésem,
amikor Nddas Jdnos telefonâlt és a legnagyobb csodâlkozâ-
somra azt mondta, velem akar beszélni, engem akar felkér-
ni a XXIX. Magyar Kongresszus irodalmi és mûvészestjé-
nek megnyitâsâra.

îgy kerûltem ma ide.



Elôszôr is mindnyâjunk nevében kérem a Magyarok Is-
tenét, hogy adjon dr. Nddas Jdnosnak erôt, egészséget és
tovâbbi munkabirâst ezekhez a rendezvényekhez és mâr csak
akkor vonuljon nyugalomba, amikor a legkôzelebbi, XXX.
Magyar Kongresszust segîtôtârsâval, dr. Nddas Rôzsdval
egyûtt a felszabadult Magyarorszâgon megrendezte.

A mai politikailag felzaklatott vilâgban kônnyen felme-
riilhet a gondolât, hogy ma, amikor mindent kitôlt a poli-
tika, az ideolôgia, a kormâny- és âllamformâk, a gazdasâgi
és a pénzûgyi problémâk megoldâsa — nemcsak mint régen
a fegyverek kôzben —, hallgatnak a mûzsâk. Régen sem îgy
volt ez, erre néhâny tôrténelmi példât sorolhatnék fel.

Megâllapîthatnâm, hogy az 1848-as szabadsâgharc elô-
estéjén néhâny îrô és kdltô a Pilvax-kâvéhâzban mondta ki
a felkelést; a Bach-korszak legszomorûbb napjaiban Tompa
Mihdly "A madâr fiaihoz" cimû kôlteményével, meg îrôtâr-
sai vittek életet a csûggedô magyarok életébe. 1956-ban Laki-
telek, a râdiô és az irôi ôsszejôvetelek, a szamizdat és a vele
bâtran felszmre lépô irodalom — a megszâllô orosz hadse-
reg, az ÂVO és a munkâsôrségek fegyveresei, a bôrtônôk,
internâlôtâborok, elhurcolâsok és kitelepîtések ellenére —
szôban és Irâsban tartottâk a lelket a nemzetben. A kôltôk
és az îrôk tetemre hîvtâk a magyar nép sirâsôit és a tizenket-
tedik ôrâban odakiâltottâk az egész vilâgnak, a Nyugat bû-
nôs és felelôs lelkiismeretének, hogy ne tovâbb, elég volt a
szolgasâgbôl, rabok voltunk mostanâig, de szolga fôldben
nem nyughatunk. Ahhoz is kôltôk és îrôk kellettek, hogy fôl-
âssâk az 56-os temetôket.

Ezért szûkséges, hogy ne csak a diplomatâk és politiku-
sok szôlamaira figyeljûnk, hanem arra is, amit a kôltôk ver-
seikben kiâltanak fûlûnkbe.

Az ôkor leghîresebb katonâi, a spârtaiak, Kr.e. 668-ban
nagy hâborût viseltek a messzeniaiakkal. Vâratlan esemény
kôvetkeztében a spârtai hadsereget csalârdul bekerîtették.
A csûggedô katonâk sorsa reménytelen volt. A hadsereg ve-
zére segltséget kért az athéniektôl. Azt vârta, hogy az athéniek
majd jôl fegyverzett, erôs hadsereget kûldenek segltségûl.
Ehelyett kôltô érkezett Athénbôl, aki lelkesitô kôlteményei-
vel gyôzelemre segîtette az elcsûggedt spârtai katonâkat.

Trôja pusztulâsakor Aeneas hajôn menekûlt csalâdjâval.



Az égô vârosbôl a hâzi tûzhelyrôl — Vergilius irdsa szerint —
edényben tûzet vitt magâval. Nagy vândorlâsa kôzben Aeneas
csalâdja ezt ôrizte, âpolta az ûj hazâban is.

A Pireneusokban élô baszk nép, amely hozzânk hasonlô,
tômeges amerikai bevândorlâsakor edényekben hozta ma
gâval a hazai tûzet, azt ôrizte és âpolta ûj életében.

Mi magyarok, amikor a szélrôzsa minden irânyâba, "37-
hatârban" szétszôrôdtunk, akâr a korâbbi kivândorlâsokban,
soha nem vittûnk magunkkal ilyen nyilt lângot. De minden
magyar lelkében ott égett az olthatatlan hazai tûz, a ma
gyar honvâgy, a hazaszeretet és ki hogyan tudta, képessége
és tehetsége szerint, templomokba, egyesûletekbe, târsula-
tokba vitte bele vagy épitette be magyarsâgât, magyar hitét
és soha el nem mûlô hazafisâgât.

Most, amikor otthon a vôrôs uralom galâdsâgait hozzâk
nyiivânossâgra, ûjra feiszinre kerûlt az 1956-ban ârtatlanul
legyilkolt negyven magyarôvâri békésen felvonulô férfi, asz-
szony és gyermek tragédiâja. Ebbôl a békésen felvonulô ma
gyar csoportbôl — Isten kûlônôs kegyelmébôl — egy kétéves
kislâny életben maradt. Talân azért, mert a felnôttek tér-
déig sem ért fel, talân mert az édesanyja testével védte meg
a gyilkos golyôk elôl. Amikor a holttestek alôl a sirâsba der-
medt Magyar Julikât kiszedték, kezében még mindig szo-
rongatta azt az egyszerû rongybabât, amelyet édesapja ké-
szîtett ûgy, hogy a levâgott sôprûnyél darabjât kôrûlcsavarta
rongyokkal és tintaceruzâval megrajzolta a baba arcât. A
kétéves Magyar Julika annyira megszerette ezt az egyszerû
rongybabât, hogy el nem engedte volna, oda nem adta volna
semmi kincsért. A szabadsâgharcosok kézrôl kézre adtâk
az ârva kislânyt és vitték magukkal akadâlyokon, erdôkôn,
folyôkon, orszâgokon, menekûlt tâborokon ât. Hosszas, tôr-
vényes eljârâsok utân egy gyermektelen, gazdag amerikai
hâzaspâr fogadta ôrôkbe Magyar Julikât és boldogan vitte
virginiai hâzâba.

Szépen kiôltôztették a kislânyt, aki gyerekszobât kapott
és szép, nagy alvô és beszélô hajasbabât, majdnem akkorât,
mint Julika volt. A rongybabât pedig a basement szekrényé-
be, a régi ruhâk kôzé dobtâk. Julika most mâr az ûj, gyônyôrû
babâval jâtszadozott. Egyszer azonban a nevelôszûlôk szin-
hâzba mentek, Julikâra 'babysitter' vigyâzott. A 'babysitter'



a televîziôt nézte. Julika letipegett a basementbe és a szekrény
aljâbôl, a sok kacat kôzûl elôkotorta a rongybabât. Pedig
mâr évek teltek és mégsem felejtette el. Ôlébe vctte, csôkol-
gatta és hullottak râ a kônnyei. Hiâba volt a sok jâték a szo-
bâjâban és a gyônyôrû amerikai hajas baba, Julika mégis
azt a régi, egyszerû, magyar rongybabât szerette.

Nekûnk, a hazâtôl tâvol élô magyaroknak, mindegyi-
kûnknek lelkében van ilyen otthoni rongybabânk, amelyet
mélyen elrejtve magunkban tartogatunk és amikor nem lât-
ja senki, elô-elôvessziik és dédelgetjûk. Ilyen a honvâgyunk,
amelyet hiâba lepleztink, ilyen a mi magyar anyanyelvûnk,
amelyet akârmilyen jôl megtanult, semmiféle idegen nyelv
nem pôtol és amelyet megtagadni nem lehet soha. Ilyen a
mi kultûrânk, ilyenek a szokâsaink és hagyomânyaink, ilyen
a mi magyar ôsszejôvetelûnk, ahol ôsszeveszûnk csak azért,
hogy megbékéljùnk és ilyen a Teremtôtôl lelkùnkbe plantait
ôsi magyar fôlényûnk és szabadsâgszeretetûnk.

Ilyenek ezek a magyar talâlkozôk és irodalmi ôsszejôve-
telek, ahol egymâshoz nemcsak magyar szôval, hanem ma
gyar sziwel kozelebb kerulûnk és ahol — akârmilyen jô dol-
gunk is legyen — szégyenkezés nélkûl gondolunk azokra az
egyszerû magyar rongybabâkra, amelyeket Magyar Julika
nem tudott, de mi sem tudunk soha elfelejteni.

A mai, XXIX. Magyar Kongresszus irodalmi és mûvész-
estjét a magyar pap kôltô, Mécs Ldszlô versével vezetem be:

Lehetûnk szétvdgva harminchét hatdrba,
Hordhatjuk a mézet a kôzôs kaptdrba
Csak a Méhes dlljon ragyogôn kitdrva
tjj hatdrokfelett minden égitdjra.
Autôn, vonaton széjjel szaladt minden.
Megûjult lelkekben megûjulhat minden
Csak a Méhes dlljonfényességes hitben,
Szegény magyarokat segitse az Isten.

Ft. Siklôdi Sdndor kitûnô vezényletével a Mindszenty
Kamarakôrus — Peller Miklôs zongoramûvéSz kîséretével —
a "Szelek szârnyân" cimû dalt énekelte el fegyelmezett, mû-
vészi elôadâsban.

Môzsi Istvdn (Chicago, IL) kôltô, a "Szivârvâny" cîmû



Ft. Siklôdi SdndoTa Mindszenty Kamarakôrus énekét vezényli.

A Mindszenty Kamarakôrus tagjai az irodalmi és mûvészesten. (Haraszthy)

szépirodalmi folyôirat szerkesztôje, Fdklya és korom cîmmel
sajât kôlteményét adta elô nagy sikerrel.

Stirling Gyôrgyné Tdrczy Kovdcs Erzsébet (Falls Church,



VA) mezzoszoprân énekmûvész Huszka-operettekbôl adott
elô részleteket, amelyeket a kôzônség szûnni nem akarô taps-
sal jutalmazott.

Kônnyû Lâszlô (St. Louis, MO), a kôzismert magyar
irodalomtôrténész, Nyîrô Jôzsefrôl, a nagy erdélyi îrôrôl
emlékezett meg szûletésének 100. évfordulôja alkalmâbôl.
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Kônnyû Ldszlô az irodalmi és mûvészesten NyfrôJôzsefrôl mond ernlékbeszédet.

Kônnyû Ldszlô (St. Louis, MO):

NYÎRÔ JÔZSEF SZÛLETÉSÉNEK CENTENÀRIUMA

1989. jôlius 19.-én volt 100. éve, hogy az Udvarhely me-
gyei, székelyzsombori iskolaigazgatô fiaként megszùletett
NyiTÔ Jôzsef, az erdélyi regénylrâsnak, de az egész magyar
irodalomnak is egyik legfényesebb csillaga. A helyi elemi
iskola utân kôzépiskolai tanulmânyait a székelyudvarbelyi
gimnâziumban végezte. Az ottani érettségivel 1907-ben fel-
vételre jelentkezett a gyulafehérvâri rômai katolikus Teolôgiai
Fôiskolân. Hittudomânyi tanulmânyait a bécsi Pâzmâneum-
ban fejezte be, ahol 1912-ben katolikus pappâ szentelték.

Mûkôdését, mint gimnâziumi hittanâr, Nagyszebenben
kezdte, majd 1915-tôl a Kolozs megyei Kide kôzség plébâ-



nosa lett. A hâborû elvesztése, a forradalom, a roman tâma-
dâs és a felùgyelet merevsége ûgy megzavarta, hogy 1919-ben
kilépett az egyhâzi rendbôl és feleségiil vette Dona Ilona ta-
nîtônôt. E hâzassâgbôl hârom gyermekiik sziiletett: Csaba,
Réka és Ildikô. Csabâbôl orvos lett Erdélyben.

Az atléta termetû, 30 éves fiatalember elôszôr testi erejét
prôbâlta hasznâlni és elment molnârnak. De ez a vâllalko-
zâs sem anyagilag, sem szellemileg nem elégîtette ki. 1920-
ban a kolozsvâri Keleti Ûjsdg belsô munkatârsa lett. Kôzben
rendûletlenul îrta regényeit. Ekkor merûlt fel elôtte a fûg-
getlenség vâgya. 1931-ben visszavonult gazdâlkodni Alsôrâkos
kdzségbe. De tâmogatôi, akik biztak tehetségében, nem hagy-
tâk nyugodni. 1938-ban felajânlottâk neki a Keleti Ûjsâg
szerkesztését. Tagja volt a Kemény Zsigmond Târsasâgnak
és tôbb hazai irodalmi târsasâgnak. Részt vett a marosvécsi
irodalmi talâlkozôkon és a pesti kônyvnapokon.

1940-ben megtôrtént Észak-Erdély s vele Kolozsvâr bol-
dog visszatérése. A magyar orszâggyûlés Nyîrôt meghîvta
erdélyi képviselônek. 1941-ben csalâdjâval Budapestre kôl-
tdzôtt és részt vett a fôvâros kulturâlis és politikai életében.
Mindvégig szerette hazâjât és kiizdô népét. Erkôlcsi alapon
tehât nem minôsîthetô "hâborûs bûnôs"-nek. Mivel mûvé-
szi eszkôzôkkel az orszâg szine elé târta a magyar népre vâ-
rakozô veszedelmet, az olvasôk kôrében rendkivûl népszerû
lett. (Ezt megjelent kônyveinek sokasâga és magas példâny-
szâma is bizonyitja.)

Az orosz front kozeledése miatt elôbb Sopronba, majd
Németorszâgba tâvozott. Minden âllomâshelyén magyar kul-
tûrmunkât végzett a menekùltek sokasâga kôzôtt. Magyar
Irodalmi Târsasâgot szervezett, ûjsâg- és kônyvlrâs, nyom-
tatâs és terjesztés terén az élen jârt; tôrténelmi emlékek (Pas-
sauban Boldog Gizella kirâlyné) megôrôkîtésére tôrekedett;
magyar tankônyvkiadâs érdekében a Kossuth Kiadô tervezésén,
elôadâsok rendezésén, felolvasâsok tartâsân és a menekùltek
lâtogatâsân fâradozott. Tevékenységében készséges segîtô-
târsa volt a két erdélyi îrô, grôf Wass Albert és Flôriân Tibor.

Az âllandô kiadatâsi kîsérletek miatt a meghajszolt îrô
1949-ben ôrômmel vette Marosy Eerenc madridi kôvet meg-
hîvâsât. "Zôld csillag" cimû emigrâciôs regénye (1950)
mâr Madridban jelent meg. Ezt 1951-ben az "Ime, az embe-



rek" cîmû kôtete kôvette. Elkészûlt "Megfeszîtett" cîmû
nagyszabâsû passiôjâtéka is, amelyet eredetileg filmnek szânt,
de ideiglenesen az csak hâzi sokszorositâsban jelent meg,
1981-ben a "Katolikus Magyarok Vasârnapja" adta ki nyom-
tatâsban. Madridban a kôvetségen kîvûl volt magyar râdiô-
adâs, bulletin és egy sereg mûvész élt ott: Pâger Antal, Komâr
Ilona, Szilassy Lâszlô, Szeleczky Zita, Vaszary Piri, Vaszary
Jânos, Murâti Lili. Nyirô Jôzsef tehât Madridban valôsâggal
magyar kômyezetbe keriilt. De az irô betegsége mâr ekkor
elôrehaladt. Szîv- és tûdôpanaszai voltak. Hasa felpuffadt,
fulladt. Felesége és Marosy Ferenc kôvet egyik orvostôl a mâ-
sikhoz vitte. A nagy îrô kôrhâzi âpolâsra szorult. Injekciôk-
kal tartottâk benne az életet. A jô ferences atyâk elkûldték
kérését XII. Pius pâpâhoz, hogy vegye vissza az egyhâzi rend-
be. Ahogy megjôtt az engedély, egy ferences atya meggyôn-
tatta és ellâtta a végsô szentségekkel, a viaticummal, az ûtra-
valô Oltâriszentséggel és az utolsô kenettel. Azutân elbûcsû-
zott feleségétôl:

— Mi lesz magâval, ha én meghalok? — tette fel a kér-
dést feleségének. — Gyermekei nem segîthetnek. Mâs rokona
nincs. Munka lehetôsége nincs. Pénzûnk nincs. Az itteni
magyarokra nem szâmithat.

— Majd a jô Isten...
— Igen, de ha mégis ûgy fordulna, hogy én elesem a harc-

ban, arra kérem népemet, hogy ne feledkezzék el szegény,
ôreg, ârva, elhagyott Dona Ilonârôl, ki infinitusban beszéli
a spanyol nyelvet... És utânam is kûldjenek egy kurta, futé
Miatyânkot.

És meghalt 1953 oktôber I3-ân déli féltizenkettôkor a
madridi kôrhâzban.

Latinul hangzott el felette: Circum dederunt me, gemitus
mortis dolores inferni, circum dederunt me. (Kôrûlvettek
engem a halâl borzalmai, kôrûlvettek.) Azutân a Pater Noster
(Miatyânk) kôvetkezett és a heszentelés. Egy ideig az ôrdôg
ott ôlâlkodott a koporsô kôrûl, de mikor a fûstôlésre kerûlt
a sor, ûgy elszaladt, hogy meg sem âllt Pestig.

Azt hiszem, hogy Dona Ilona mâr rég nyugszik egy hazai
temetôben.

És most arra kérem kedves hallgatôimat, hogy tegyunk
eleget a nagy irô kérésének: mondjunk el egy kurta Miatyânkot



ft. NyirôJôzsef \ç:W.\ ûdvéért: (Kérném felâllni és egyiitt mon-
dani. )

Mi Atydnk, ki vagy a mennyekben,
szenteltessék mes a te neved:

jôjjôn el a te orszdgod\
legyen meg a te akaratod,
miképpen mennyben,
azonképpen itt a fôldôn is!
Mindennapi kenyerûnket add meg nekûnk ma\
és bocsdsd meg a mi vétkeinket,
miképpen mi is megbocsdtunk az ellenûnk vétkezôknek-,
és ne mgy minket a kîsértésbe,
de szabadûs meg a gonosztôl. Àmen.

Most pedig legyen szabad innen javasolnom és kérnem
a Tekintetes Ârpâd Akadémiât, hogy ft. Nyirô Jôzsef ko-
szorûs erdélyi irôt halhatatlan érdemeinek elismeréséûl az
Akadémia posthumus tiszteleti tagjâul megvâlasztani szîves-
kedjék.

Nyirô Jôzsef meghajszolt teste ott nyugszik a madridi
temetôben, de lânglelke itt él kôzôttûnk mûveiben. Ezek-
nek listâja a kôvetkezô:

JéziLsfaragô ember cimû novellâskôtetével tûnt fel Buda-
pesten, 1924-ben. Ez a kôtete azôta tôbb kiadâst ért meg.

A sibôi bôlény cimû kétkôtetes Wesselényi-regénye 1928-
ban jelent meg Kolozsvârt. 1954-ben Clevelandben ûjra ki-
adta a Kossuth Kiadô.

A székelyek cîmû elbeszélés kiadâsa Kolozsvârt jelent meg
1929-ben. Ûjabb kiadâsârôl a Framo, Inc. (Môzsi Ferenc)
gondoskodott 1977-ben.

Onéletrajza, az Isten igdjdban /-//, Kolozsvârt, 1933-
ban jelent meg. Tôbb kiadâst ért el.

Kopjafdk cîmû elbeszélésgyûjteményét Kolozsvârt, 1933-
ban adtâk ki. II. kiadâsât a Katolikus Magyarok Vasârnapja
az ohiôi Youngstownban, 1956-ban tette kôzzé. (Ebben so-
rolja fel azok nevét, akik Amerikâbôl Nylrôt segélyezték,
kôztûk a Katolikus Magyarok Vasârnapja szerkesztôit, ft.
Takdcs Gdbor O.F.M. -t és dr. Eszterhds Istvdnt. Ez a kiadâs
tartalmazza tovâbbâ A/yz'rô kôszônetét és bûcsûjât.)

Az Ûz Bence elsô kiadâsa Székelyudvarhelyt 1934-ben.



mâsodik kiadâsa ugyanott, harmadik kiadâsa halina kôtés-
ben jelent meg.

(A kiadâs népszerûségére jellemzô, hogy Budapesten a
Révainâl 14 ezer példânyban jelent meg.)

Az én népem (regény) ugyancsak Budapesten, a Révai
nâl, 1935-ben halina kôtésben, 22 ezer példânyban kerûlt
kiadâsra.

A Havasok kônyve (elbeszélések) Nyfrô nyelvmûvészeté-
nek és természetszeretetének csûcsa. Budapesten, 1936-ban
adtâk ki. Ûjabb kiadôja Kovdch Aladdr (Bées, Bolyai Aka-
démia, 1968.) Emberek a havason cîmmel pâratlan mûvé-
szettel filmesîtette meg Szôts Istvdn kb. 1941/42-ben. (Tûl-
szârnyalja Jean Gionot, a svâjci-francia Ramûzt vagy az in-
diai-angol Rudyard Kipplinget. Nyfrô mûveiben a természet
lélegzik. A havasoknak mâgikus erejûk van.)

A Mddéfalvi veszedelem a Moldvâba tôrténô kivândorlâs,
1939-ben, Budapesten jelent meg elôszôr. Tôbb kiadâst ért
meg.

A Halhatatlan élet cîmû regény 1941-ben, a Néma kûz-
delem cîmû pedig 1944-ben ugyancsak Budapesten jelent

Emigrâciôs regényei:

A zôld csillag (1950, Madrid, 11. kiadâs Youngstown,
1981.), îme, az emberek (1951, Madrid, 1979 Youngstown.)
és a Megfeszitett magyar passiôjâték, amely eredetileg filmre
készûlt, de csak hâzi sokszorosîtâsig jutott el. A Katolikus
Magyarok Vasârnapja 1981-ben ezt is kinyomatta.

Nyfrô novellâinak, regényeinek drâmai szerkezete és bal-
ladai nyelve van. A magyar irodalomban szinte egyedi stî-
lusa nem "magyaros", de eredetien velôs és magyar. Emberei
tele vannak feszûltséggel, szenvedéllyel, elszântsâggal. A békét
és megnyugvâst a havasokban, az erdôrengetegekben talâl-
jâk meg, aboi az âllatvilâg megfér az emberrel. Az ôsz Udô
Mdrton szâzados bôlcsességeket mond, "Ûz Bence" éppen
olyan hôs, mint Tamâsi Abelje, de komolyabb, céltudato-
sabb. Erô, kitartâs, harcos szellem él benne. Mondanunk
sem kell, hogy ez milyen fontos a mai erdélyi magyarûldô-
zés idején.

Értesûlésem szerint Nyfrô egyes novellâit németre, fran-



ciâra és spanyolra fordîtottâk le. (Ezeknek a fordîtâsoknak
ôsszegyûjtése a jôvô feladata.) A "Jûlia szépleâny" ballada-
szôvege zenére ihlette Sûke Ottô Ferenc modem zeneszer-
zôt. Ez is bizonyîtja, hogy a magyar irodalom Nyfrô Jôzsef-
fel ûj csillagot adhat az eurôpai kultûrânak, és tovâbbi ter-
jesztése esetén nagy sikereket arathat. Hazai vonatkozâsban
magyarsâgunk ismét elmerûlhet abban a sajâtos magyar tùn-
dérkertben, amelyet ez a vâlasztott zseni mutatott meg az
egész vilâgnak s amelyet mi ûgy hîvunk, hogy "kincses Erdély"!

(A szerzô a Katolikus Magyarok Vasârnapjâban ismer-
tette a "Megfeszîtett"-et 1981. februâr 8-ân, az "Uz Bencé"-t
1980. oktôber 5-én, a "Kopjafâk"-at 1980. december 28-ân,
az "îme, az emberek"-et 1980. oktôber 12-én, a "Zôld csil-
lag"-ot 1980. mârcius 15-én. A szerkesztô)

Oldh Gydrfds Dezsô énekmûvész az irodalmi és m-ûvészesten éneket.



Olâh Gyârfds Dezsô (St. Helena, CA) bariton énckmû-
vész Kacsôh Pongrâc "Râkôczi megtcrrsc" cimû (laljâu'-kâi es
Erkel Ferenc "Bânk bân" cimû operâjâbôl âriâkat énckelt
— Peller Miklôs zongorakîséretével — olyan pârailan sikcr-
rel, hogy egyik énekszâmât hâromszor kellett megismétclnie.

*

Dr. Fûry Lajos (Osprey, FL), a kôzismert. kivâlô îrô és
az Ârpâd Akadémia volt elnôke, Tûndér llona Anierikdban
cîmû elbeszélését olvasta fel. Sok derût, még tôbb szomorû
visszaemlékezést idézett fel, szokatlanul nagy sikert aratott.

Dr. Fûry Lajos (Osprey, FL):

TUNDÉR ILONA AMERIKÂBAN

Ûgy vârta a viszontlâtâst, mint még soha.
Nagy idô telt el azôta, hogy Kari elment. A gycrekct meg

ûgy vitték a nyalâbjukban. Néha levél is jôtt az ûtrôl, amer-
re jârtak. Egyszer Tirolbôl, a nagy fenyves hegyekbôl, egy-
szer valami francia vârosbôl, aztân megint sokâig semmi.
Aztân Brémâbôl îrtak, hogy mennek a tengertûlra, Ameri-
kâba. Amikor ezt a képeslapot nézegette, kicsordult a kôny-
nye. Eddig mindig reménykedett abban, hogy egy napon
majd csak visszajôn a fia, a menye, meg az unokâja. Most
mâr érezte, hogy nem jônnek. Egyre tâvolodnak, egyre mesz-
szebb mennek és soha nem jônnek vissza. Sokâig sîrt és min
dig sîrt, valahânyszor a brémai képeslapot elôvette és for-
gatta. Aztân jôtt levél Amerikâbôl és ezek kezdték felszâri-
tani a kônnyeit. Még egy unoka szûletett, majd még kettô és jôl
vannak. Autôt vettek. Jégszekrényuk van és mosôgépûk. Hâ-
zat vettek. Csomagot is kûldtek és dollârt is. Mégis csak jô
az Isten. Kari itthon mâr biztos kônyvelô lehetne a bankban
és Klâri is inkâbb otthon maradna és nevelné a gyerekeket.
Minek is dolgozni az asszonynak? Soha nem vezet jôra, ha
az asszony is dolgozik. Inkâbb éljenek szerényebben, de az
asszony maradjon otthon.

Megcsodâlta a szines magazinokat és a képeket megmu-
togatta a szomszédoknak. Aztân egyszer jôtt a csoda. Kiild-
tek jegyet és pénzt: jôjjôn ki lâtogatôba egy évre; ha tetszik,
maradjon is kint. Szépen berendezett kûlôn szobât kap majd,
nem kell semmit csinâlnia. Mâr négy unoka vârja a nagy-
mamât. Jôjjôn.



— Dehât a nyugdîj, édes fiam, a nyugdîj, amit szegény
megboldogult édesapâd utân kapok a postâtôl. Aztân itt
van cz a szobakonyhâs lakâs, ezt sem lehet ûgy itt hagyni.
A sublôt, mcg az akasztôs szekrény, aztân a nagy tôlgyfaâgy.
Még akkor kaptuk nâszajândékba, amikor eskûdtûnk. Mi
iesz ezzel? Meg a staférungombôl van egy olyan dunyhahu-
zat, amit még nem is hasznâltam; ôrzôm a szekrényemben.
Aztân a pihetollas pârnâk, amelyeket mindonnap fel kell
râzni; a szobât ki kell takarîtani. A muskâtlikat ki ôntôzné
meg, ha elmegyek olyan hosszû idôre? És a leânderokat is
be kell télire hozni a verandârôl.

Megint elsîrta magât, amikor Kari azt îrta a levélben:
Hagyja ott azt a sok limlomot, van itt sokkal szebb és jobb.

Istenem, bât hogy mondhat ilyent, hogy limlom, amikor
egy életen ât dédelgette, âpolta minden darabjât és ôvta,
féltette, mert minden darabhoz egy-egy emlék fûzôdik? Hol
lehet ma ilyen erôs szekrényt, meg sublôtot kapni? Otven
forint volt, pengôforint bizony, pedig az nagy pénz volt ak-
koriban. A staférung minden darabjâban kézzel hîmzett a
monogram. Hol lehet ilyent kapni? És erre azt îrja Kari, hogy
limlom, van ott szebb. Hât lehet ennél szebb?

Akkor mosolyodott csak el, amikor a szînes csalâdi fény-
képeket nézegette. Micsoda szép gyerekekl És a fiûk szakasz-
tott olyanok, mint Kari. Kari ugyanilyen volt, amikor kicsi
volt. Még a szâja tartâsa is ugyanaz. A lânyok meg egészen
Klârira hasonlîtanak. Igaz, legszebb lâny is volt Klâri a Mes-
ter utcâban. A képen is milyen szép és fiatalos, meg sem lât-
szik, hogy négy gyereke van. Hiâba, ott Amerikâban megfi-
atalodnak az emberek.

Addig-addig nézegette a képeket, amîg mégiscsak elha-
târozta, hogy elmegy.

A nyugdîjat sem veszti el, nem mond le rôla, egy vilâgért
sem mondana le rôla, hiszen megszolgâlta az ura negyvenôt
éven ât, az jâr neki, ha csak a fele is, ha kevés is, de az jâr.
Addig nem kézbesîtik, amîg odalesz, de ha visszajôn, majd
kapja tovâbb. Aztân a Barosné nagyon megbîzhatô, jôra-
valô asszony, bekôltôzik a lakâsba, vigyâz majd mindenre.

— Ûgy lesz minden, ahogy hagyta, a szekrényeket zârja
be, aztân vigye el a kulcsot magâval, Molnâr néni, aztân
jôjjôn vissza. Meglesz minden, a muskâtlikat is, meg a leân
derokat is locsolom.



Igy aztân, nem egészen megnyugodtan, de mcsis elindidt.

A repûlôgépen zsebre dugta a szincs papîrba csomagolt
cukrot. Jô lesz majd az unokâknak. Hogy ôrûlnek majd neki!
A csomagjâban is vitt ajândékot mindcnkinek. Hiâba irtâk,
hogy ne hozzon semmit, azért tapasztalt asszonyi eszével ki-
talâlta, hogy mire lehet ott sziikség. Nincs mâkdarâlôjuk.
bât vitt nekik szép mâkdarâlôt. Aztân igazi sârga, hegyes
paprikamagot. Az azsûrozott szélû dunyha- es vânkoshuza-
tokbôl is vitt. Nâszajândékba kapta ôket, de neki mâr tigy
sincs szùksége râ. Még soha mosva nem volt egyik .sem, ûgy
van mind, ahogy az ùzletbôl ôtven éwel ezelôtt kihoztâk. Az
igaz, az âllâstôl kissé megsârgult. Vitt egy ûveg barackpâ-
linkât is; meg az ôlomkristâlyt a dohânyzôasztalrôl. Vitt egy kis
ûvegben pergamentpapîrral lekôtve, szép, sârgâra sûtôtt
kacsazsîrt. Aztân a gyerekeknek is képes meséskdnyvet.

Az utazâs érdekes volt. Még egy magyar asszony utazott
a lânyâhoz, azzal legalâbb tudott beszclni. Az âtszâllâsnâl
esett az esô. Amikor megérkezett, hiâba mondta magyarul
tôbbszôr egymâs utân;

— Az finom kacsazsîr, a fiamnak viszem.

Mégis elvették. El is panaszolia Karinak. de 6 csak neve-
tett. Hiâba, Kari kicsit mindig kônnyelmû volt, most .sem
hederitett arra, hogy elvették a kacsazsîrt. Utâna kelleti vad-
na jârni, bemenni a hivatalba. Hiszen egy hônapra is elé.g
lett volna kenyérre kenve a gyerekeknek.

Kari azonban csak nevetett ezen.

Aztân elfelejtette a mérgét, amikor végiggyônyôrkôdte
a fiât, a menyét és az unokâit. Amikor megâlltak a fehér
autô elôtt, ôsszecsapta a kezét.

— Szentséges Atyâm, bât ez a gyônyôrû meseautô a tietek?
Aztân micsoda a neve, mi van ide îrva?

Es betûzni kezdte;

— Thunderbird, bât ez meg micsoda firma? Soha nem
hallottam.

Kôrûljârta a hâzat kîviil, belûl. Ûgy kabâtban, ahogy
érkezett. Csodâlkozott. Nem mozdult el a mosôgép mellôl,
simogatta; a jégszekrényt nyitogatta és lélegzetet sem tudott
venni a televiziô elôtt. Aztân az elsô csodâlkozâsbôl magâhoz
tért. Hiânyolta a szekrényeket és a keritést a hâz elôl.



Mikor leultek az asztalhoz, kissé megreszketett a hangja,
mielôtt fôltette volna a kérdést:

— Te, Kari, Klâri! A gyerekek miért nem beszélnek ma-
gyarul?

Kari is mondott valami kifogâst, meg Klâri is. Meg hogy
azért értenek mindent, csak éppen beszélni nem tudnak.

Megint sirva fakadt.
— Az en unokâim nem tudnak magyarul beszélni! Hât

ezt is meg kellett érnem. De jô, hogy szegény uram nem érte
meg mâr. Talân nem is élte volna tûl.

Mindig ez motoszkâlt a fejében, hogy az ô unokâi, akik-
nek olyan szép nevûk van, Molnâr Kâroly, Tamâs, meg Er-
zsébet és Klâri, nem tudnak egy szôt sem magyarul beszélni.
Minden este elalvâs elôtt, mindjârt, ahogy elmondta az imâd-
sâgot, erre gondolt.

Az elsô napok csodâlata és bâmulata utân kezdett alkal-
mazkodni a dolgokhoz. Ûgy gondolta, hogy majd csak el-
telik a bat hônap, aztân megy vissza. Mert mi keresni valô-
ja is van itt? A gyereket, unokâit lâtta. Szépek, egészégesek,
boldogok. A fiatalok megszoktak itt és azok soha nem kivân-
koznak mâr innen vissza a Mester utcâba. De ô mâr nem
tudja megszokni, akârmilyen jô is itt minden. Nagyon sze-
rette a narancsot, és a gyûmôlcslevet, de azért mindig zsôr-
tôlôdôtt, hogy a tejet nem forraljâk fel.

Egyszer két napig sirt a szobâjâban, és azonnal csoma-
golni akart.

Pôrkôltet fôzôtt s mivel nem talâlt zsîrt a hâzban, nagy
nehezen megértette magât a sarki ûzletben, aboi mâr ismer-
ték és adtak neki zsîrt. Este boldog, sugârzô tekintettel vâr-
ta, hogy mit szôlnak a jô zsîros magyar pôrkôlthôz.

Mindenki megbetegedett.
Kari vilâgosîtotta fel.

— Elszoktunk mi mâr, mama kérem, a zsîros ételektôl.
A zsîr nem jô és nem egészséges. Mi csak kukoricaolajjal meg
margarinnal fôzûnk.

Meg is mondta a véleményét a fiânak.
— Sok mindent mondhatsz nekem, édes fiam, dehât

otthon mindenki zsîrral fôz. Aztân te nem mindig zsîros ke-
nyeret kértél-e? Soha nem volt semmi bajod.

Egyszer azért az elégtételt megkapta. Fânkot sûtôtt és



még a szomszédasszony is dîcsérte, hogy soha ilyen jôt nem
evett. Erre azonnal elmagyarâzta magyarul a szomszédasz-
szonynak, hogyan kell csinâlni. Persze, az egy szôt sem ér-
tett az egészbôl, csak udvariasan hallgatta.

A fia és a menye reggel elment munkâba. a négy gyerek-
re a nagymama vigyâzott. Ott volt a jégszekrényben elkészît-
ve nekik a mogyorôkrémes kenyér, a tej; ô is azt evett velùk;
kôzben varrt, vasalt és ruhâkat javîtgatott és a televîziôt néz-
te a gyerekekkel egyûtt.

Néha âtjôttek a szomszédbôl is a gyerekek; végighasaltak
a szônyegen és nézték a televîziôt.

Nagyon szerette a televîziôt nézni, bâr nem értette, csak
a képbôl igyekezett kitalâlni a tôrténetet; aztân este, amikor
hazajôttek, elmesélte, hogy mit lâtott.

Egyszer elromlott a televlziô. A kép elkezdett szaladni.
Csavargatta a legnagyobbik gyerek; ô nem mert hozzânyûl-
ni; de nem lehetett segîteni. A gyerekek unatkoztak, rosszal-
kodtak.

Akkor ôtlôtt az eszébe, hogy mesélni kezd nekik.
Odahîvta a gyerekeket maga kôré, aztân jô hangosan

mondta nekik; gondolta, hogy akkor jobban megértik. Két
szomszéd gyerek is kôzelebb jôtt és kôzben szînes ceruzâval
képeket rajzoltak.

Nagyot fohâszkodott, aztân elkezdte ûgy, mint valami-
kor neki meséltek, meg ahogyan Karinak mesélt.

— Hât egyszer volt, bol nem volt, volt a vilâgon is tûl
egy szépséges aranyhajû tûndérleâny, akit ûgy hîvtak. Tûn-
dér Ilona.

Lassan mondta ki a szavakat és a gyerekek figyeltek a
szâjâra.

Aztân, amikor a sârkâny ûldôzni kezdte a tâltos lovon
Tûndér Ilonâval menekûlô deli leventét, a mâsik két gyerek
is abbahagyta a szînezést és kôzelebb hûzôdott a nagymamâ-
hoz, aki szépen mondta a mesét és a kôzbeszôlô verseket el
is dûdolta nekik:

Aranykertben aranyfa,
Aranyalma van rajta.

A gyerekek lélegzet-visszafojtva figyelték és hallgattâk.
Este elmondtâk:



— A nagymama mesélt; nem értettûk a mesét, de na-

gyon szép volt és szerettûk.
Nem akartâk megmondani a nagymamânak, hogy el

ne vegyék a kedvét.
Mâsnap megint megkérdezte a gyerekeket, hogy mesél-

jen-e nekik. Mâr jô volt a televîziô, mégis kôré iiltek a gye-
rekek és hallgattâk.

Ez volt a legnagyobb szôrakozâsa, mert napkôzben sen-
kivel nem tudott beszélni. A postas is, meg a gâzleolvasô is
csak kôszônt és mâr ô is mondta nekik, bogy "Hallo", és
mosolygott.

Karâcsonyra sok ajândékot kapott, de leginkâbb akkor
kônnyezett, amikor a szomszéd gyerekek, akiknek szintén
mesélni szokott, kis szînes dobozokat boztak neki és az volt

azokra râirva: "To Hungarian Nagmama".

Kôzben jôttek a levelek bazulrôl. Az egyik leânder elszâ-
radt, akârbogy is vigyâzott râ, de a muskâtlik nagyon szépek,
kétszer is megstufferozta Borosné.

— A szomszédok mindig kérdezik, mikor jôn vissza.

Kari, meg Klâri marasztalta.
— Maradjon itt, marna, bagyja azt a nyugdijat, meg

lakâst, bûtort.
De ô csak csomagolt és készîtette a bolmijât, amit majd

visz, ajândékokat. És mindent, amit itt eldobtak, ôsszeszedett.
Mâr megvolt a repûlôjegy és mâsnap induit volna vissza.
A gyerekek meglâttâk felôltôzve, odamentek bozzâ.
Soba nem bîzelegtek eddig neki, most egyszerre kôrûl-

vették. Aztân a szomszéd gyerekek is. Megfogtâk a kezét,
bûztâk rôla a kabâtot.

— Stay! Stayl
Nem értette a gyerekeket és egyre kérdezte, bogy mit

mondanak.

Cibâltâk a kabâtjât.
Az egyik lâny sîrni kezdett, aztân nagy nebezen kicsor-

dult belôle.

— Nâgmâma, mesbe.
Egyszerre megértette és elfutotta szemét a kônny.
A tôbbi gyerek most mâr birtelen âtvette és kôrusban is-

mételni kezdte:

— Nâgmâma, mesbe, more mesbe.



Âtôlelte a gyerekeket és egyiitt sirtak.

Este a szobâjâban levelet îrt Borosnénak:
— Ûgy hatâroztam, hogy maradok. Itt nagyobb szûk-

ség van râm. A gyerekek unszolnak, hogy meséljek nekik. Az
kôll a gyereknek, mese. Hât persze, hogy mesélek nekik.

Mâr vârtâk a gyerekek.
Odaûlt kôzéjûk, hoztak kis széket a lâba alâ, kînâltâk

pattogatott kukoricâval, és unszoltâk mesére.
— Aztân értitek ti, amit mondok?
A gyerekek nevettek.
— No, but we like it.

Slirlmg Gyôrgyné Tàrczy Kovdcs Erzsébet és Olnh Gydrfds
Dezsô kettôse kôvetkezett. Virâgénekeket cnckcltck Pcllcr
M?7e/o5 zongorakîséretével. Ismét nagy sikert arattak.

Mécs Éva (Pittsburgh, PA) volt pccsi szînmûvész Az én
magyarsdgom cîmmel a magyar hazafias kôitészet rcmckcibôl
szavalt tôkéletes mûvészi âtéléssel. Hallgatôsâga, amciy hosz-
szan tartô tapssal ûnnepelte, mindvégig feszùlt figyelemmel
kisérte.

Stolmdr G. Ilona (Pittsburgh, PA), a ncvcs kôzîrô és or-
gonamûvész, Kodâly Zoltân Marosszéki tdncok cîmû mûvét
zongorân adta elô eredeti letétbeu és nagy mûvészi âtélé.ssel.

^ m
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Stolmdr G. Ilona a zongordndl



Az énekszâmokat Peller Miklôs, a Mindszenty Kamara
Kôrus zongoramûvésze és a Szent Imre Enekkar karnagya
kîsérte.

A mûsor végén dr. Nddas Jdnos mondott zârôszôt és hâ-
lâs kôszônetet kûlôn-kûlôn minden szereplônek, akik tudâsuk
Icgjavât adtâk, valamint a lelkes hallgatôsâgnak is.

Peller Miklôs a zongordndl. (Haraszthy)

4

Tarsasebéd, diszvacsom és
Magyar Bal

A XXIX. Magyar Kongresszus eseményeinek sorâban
kùlôn meg kell emlékeznûnk arrôl a tdrsasebédrôl, amelyen
(1989. november 25-én, szombaton délben) dr. Duray Miklôs
(Indiana, PA) felvidéki magyar îrônak és a magyar ôslakos-
sâg ugyet bâtor védelmezôjének bûcsûzô szavait olvastâk fel.

Dr. Duray Miklôs {Indiana, PA):

bûcsûzAs

Tizenôt hônapot tôltôttem az észak-amerikai kontinensen.
Megfordultam 37 vârosban, elôadâsaimon tôbb mint hat-
vanszor talâlkoztam az amerikai és kanadai magyar kôzôn-
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Az irodalmi és mûvészest kôzônségéneh egy része. (Haraszthy)

séggel, hozzâvetôlegesen 5,600-an hallgattak meg és tôbb
mint 300-an ajânlottâk fel személyesen, hogy szîvesen tâmo-
gatnâk a Csehszlovâkiâban —Felvidéken — élô magyarsâ-
got megmaradâsâért vîvott harcâban.

A 15 hônap alatt, egyéb tevékenységem mellett, sikerùlt
kialakitanom a Tûlélés Hàlôzat kereteit, amelyrôl eiôszor
1989. januâr 14-én Clevelandben beszéltem a hallgatôsâg-
nak. Most tehât — elutazâsunk elôtt — hozzâtok fordulok,

Kedves Barâtaim, akik tâmogatâsotokrôl biztositottatok, il-
letve mâr eddig is tâmogattatok bennûnkct: valôra lehet
vâltani az adott îgéretet.

De nemcsak azokhoz fordulok, akik személyesen jelent-
keztek erre a szolgâlatra, hanem azokhoz is. akikrôl ûgy gon-
doltam: târsadalmilag, tudatilag és erkôlcsileg olyan hely-
zetben vannak, hogy bekapcsolôdhatnak a felvidéki magyar-
sâgot tâmogatô mozgalomba és személyes példâjuk mâsokat
is râébreszt, mennyire elhanyagoltâk ezt az ûgyet.

Nem akarom ékes szavakkal bizonygatni, mennyire fon-
tos, hogy a nyugati magyarsâg szîvugyének tekintse a felvi
déki magyarok sorsât. Csupân két tényt akarok leszôgezni.

Az egyik\ Kôzép-Eurôpâban Csehszlovâkia az az orszâg
— România mellett —, ahol a legelnyomôbb politikai rend-
szer van hatalmon és a legâdâzabb magyarellenes indulatok
is uralkodnak.

A mdsik: Csehszlovâkiâban minden ôrdban ôt magyar



vész el véglegesen (vagy ûgy, hogy meg sem szûletik vagy ôn-
gyilkos lesz vagy asszimilâlôdni kényszerîtik). Minden évben
tfz magyar iskolâval csôkken a magyarsâg szellemi megma-
radâsânak esélye. Minden évtizedben falvak tucatjai tûnnek
el a csehszlovâkiai magyar kôzségek jegyzékébôl. Az elmûlt
hetven évben a felvidéki magyarsâg embervesztesége meg-
kôzeliti az egymilliôt.

Lchet, hogy a kôzép-eurôpai térségben folyamatban levô
politikai âtalakulâs Csehszlovâkiâban is meglazitja a poli-
(ikai elnyomâs abroncsait. Lehet, hogy igy lesz! De okulha-
tunk az 1968-ban lezajlott politikai eseményekbôl.

Akkor par hônap alatt ugyan liberalizâlôdott az orszâg,
âltalânos szempontbôl elviselhetôbbé vâlt az élet, de a kôz-
târsasâg szlovâkiai részében annal magasabbra hâgott a
magyarellenesség. Bizonyîthatô, hogy Szlovâkiâban a ma-
gyarellenesség egyûtt nôvekszik az antiszemitizmussal, sôt
ez utôbbinak is magyarellenes a tartalma. Tehât a felvidéki
magyarsâgnak akkor is segitségre van szûksége, ha marad
az elnyomô politikai rendszer, de akkor is, ha megbukik.
Egyik szlovâk-morva szârmazâsû ellenzéki barâtom mondta
Pozsonyban hârom éwel ezelôtt; Csehszlovâkiâban a totali-
târius rendszer talân még nagyobb védelmet jelent a magyar
sâgnak, mint egy liberâlisabb, mint ahogy mindent elnyom,
nem engedi megnyilvânulni a tômeges magyarellenességet
sem. Az 1945. és 1949. kôzôtti liberâlis korszak gyilkos ma-
gyarûldôzései is ezt bizonyîtjâk.

A csehszlovâkiai magyarsâgnak nincs elegendô ereje,
hogy hatékonyan védelmezze ônmagât. Ês ha példâul felépûl
a bôsi-dunai vrzierômû, még kevesebb ereje marad, mert
hatâsâra széthullik legegységesebb lakôterûletének, a Csallô-
kôznek magyarsâga is.

Ônvédelmûnkhôz és a megmaradâsért folytatott kiizdel-
mûnkhoz kérem segîtségeteket a Tûlélés Hdlôzat tâmoga-
tdsâval. Ez az utolsô alkalom, hogy szabadon fordulhatok
hozzâtok, mert november 27-én indulunk vissza Csehszlo-
vâkiâba.

Ha nem tôrténik helyzetûnkben idôben kedvezô vâltozâs,
ha nem kapunk idôben megfelelô tâmogatâst, késôbb lehet,
hogy bârmilyen segîtség elkésett lesz.



Szeretettel bûcsûzom tôletek. Kôszônôm eddigi segîtsé-
geteket és tâmogatâsotokat.

UTÔIRA T:

A Tûlélés Hdlôzat a demokrâcia és az emberi jogok je-
gyében a csehszlovâkiai (felvidéki) magyarsâg erkôlcsi, szel-
lemi, lelki és târsadalmi tâmogatâsâra alakult. Kiépîtése
nem ûj szervezetet jelent, hanem a létezô târsadalmi szer-
vezetek és magânszemélyek kôzott létesûlô kapcsolatra torek-
szik. Erkôlcsi szempontbôl rendldviil fontos, hogy a kisebb-
ségben élôk érezzék: tôrôdnek velûk, nem felejtették el sor-
sukat. Oktôber 28. a csehszlovâkiai magyarsâggal valô szo-
lidaritâs napja. Szellemi téren a fiatalok szâmâra ôsztôndî-
jakat, a vezetôk részére pedig a vilâgsajtôban is helyet kell
biztosîtani. Lelkileg segiteni kell a felvidéki magyarsâgot hi-
tében és vallâsos meggyôzôdésének megerôsîtésében. Târ
sadalmi vonalon beadvânyok, tiltakozâsok, levelek és kihall-
gatâsok révén a felvidéki magyarsâg ûgyét âllandôan napi-
renden kell tartani.

A Tûlélés Hdlôzat az Amerikai Egyesùlt Âllamok terû-
letén a nyugati és keleti partvidéken, valamint Kanadâban
kûlôn védnôkôkkel rendelkezik. Tanâcsadô testûletének ame

rikai tagjai: dr. Chdszdr Ede (Indiana, PA), Koszorus Ferenc
(Washington, DC), Liptdk Béla (Stamford, CT), dr. Luddnyi
Andrds (Ada, OH) és Szekeres Zsolt (Washington, DC).

A Tûlélés Hdlôzat egyik legfontosabb célja anyagi tdmo-
gafoî biztosîtâsa 25, 50 és 100 $ — az adôalapbôl levonhatô —
adomdny ûtjân.

A diszvacsora a Swingos at the Statler bâltermében volt.
1989. november 25-én, szombaton este 7 ôrakor kezdôdôtt.
Dîszvédnôke Voinovich V. George, Cleveland vâros polgâr-
mestere, ft. dr. Pilla M. Anthony, Cleveland megyés pûs-
pôke,/^. dr. Miklôshdzy Attila, S.J., a kûlfôldi magyar kato-
likusok pûspôke, Perk J. Ralph volt clevelandi polgârmes-
ter, a nemzetiségi mozgalom elnôke és dr. Bonutti Karl, a
Cleveland State egyetem tanâra volt.



A felemelôen szép bevezetô imât és asztali âldâst nt.
Bernhardt Béla ev. lelkipâsztor, a Szent Lâszlô Târsasâg és
Rend amerikai fôszéktartôja mondta. Az angol és magyar
himnuszt — Peller Miklôs zongorakîséretével — Bodnâr
Margit énekmûvész vezette.

enncos

Nt. Bernhardt Béla bevezetôimdjdtmondja. jobbrôl dr. Nddas Jdnos.

Az îzletes vacsora elfogyasztâsa utân dr. Nddas Jdnos,
mint a XXIX. Magyar Kongresszus ôsszehivôja, ûdvôzôlte
a megjelenteket. Kûlôn hâlâs kôszônetét fejezte ki ft. dr.
Miklôshdzy Attila, S.J. pûspôknek, a szabad vilâgon élô ka-
tolikus magyarok ûjonnan kinevezett fôpâsztorânak (akit
a kôzônség felâllva, hosszas, meleg ûnneplésben részesîtett),
hogy magas megjelenésével a Magyar Kongresszust megtisz-
telte. Majd ûdvôzôlte vitéz Serényi Istvdnt, a Vitézi Rend
kôzponti tôrzskapitânyât, akit felkért, hogy — mint âldomâs-
mester — vezesse le a dîszvacsora mûsorât.

Vitéz Serényi Istvdn kûlôn kôszôntôtte a megjelenteket,
elsôsôrban ft. dr. Miklôshdzy Attila, S.J. pûspôkôt, aztân
serra felkérte és rôviden bemutatta mindazokat, akik a dîsz-
vacsorât kôvetôen felszôlaltak. Âldomâsmesteri tisztét nagy
râtermettséggel és kivâlô felkészûltséggel lâtta el.

Dr. grôf Hoyos Jdnos (White Plains, Nx^) orvos, mâltai



grincofi

Vitéz Serényi Jstvdn szertaTtdsmester kôszônli a Magyar Kongrcsszust.
Tôle balraft. dr. Miklôshdzy Attila, S.J., pûspôk. (Haraszthy)

Dr. grôfHoyos Jânos orvos, mdltai lovag ûdvôzli a diszvacsora hôzônségél.



lovag, a Magyar Cserkészszovetség nagytanâcsânak elnoke,
magasrôptû beszédében elsôsorban ft. dr. Miklôshdyz Attila,
S.J. pûspôkôt méltatta s feladatânak jelentôségére mutatott
râ, majd kôzvetlen meleg szavakkal kôszôntôtte a Magyar
Kongresszust.

Ft. dr. Pilla Anthony megyés pûspôk ûdvôzlia dùzvacsora kôzônségêt.

Ft. dr. Pilla M. Anthony megyés piispôk arra mutatott
râ, hogy a Magyar Kongresszus nemcsak a vilâg magyarsâ-
gânak ôsszefogâsât bizonyitja, hanem az amerikai kôzmûve-
lôdés, valamint a clevelandi târsadalmi élet céljait szolgâlja,
szinte râadâsul pedig évrôl évre tanûsâgot tesz a magyar
ôsôk, hôsôk és szentek élô hitérôl is, amelynek nyîlt megval-
lâsâval — mint ahogy elôdeik tették — erôt meritenek a
megprôbâltatâsok idején.

Ft. dr. Miklôshâzy Attila, S.J. (Toronto, Ont., Kanada),
a kûlfôldi magyarsâg ûj pûspôke, szeretettel kôszôntôtte a
Magyar Kongresszus dîszvacsorâjân megjelent s rajtuk ke-
resztûl a vilâgon szétszôrt magyarokat, akiket arra kért, le-
gyenek segîtségére, hogy pûspôki jelmondatânak megfelelôen
az annyira szukséges magyar egységet meg tudja teremteni.
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A dùzxxicsoTafôCLSztaldnâl a Himnusz éneklése kôzben balrôl jobbra\ nt. Bemhardt
Béla, dr. Bonutti Karlné, dr. Bonutti Karl, ft. dr. Pilla Anthony megyés pûspôk,
ft. dr. Miklôshàzy Attila S.J. pûspôk, Bodnàr Margit, dr. Nddas Jdnos, vitéz Serényi

Jstvàn, dr. grôfHoyos Jdnos ésPerk J.Ralph. {Haraszthy)

Piist August, mint Cleveland vâros polgârmesterének ki-
kuldôttje, Voinovich V. George polgârmester ûdvôzletét
tolmâcsolta és kiâltvânyât olvasta fel, amellyel a Kongresz-
szus napjait magyar napokkâ nyilvânitotta s ugyanakkor el-



A
di

sz
va

cs
or

af
ôa

sz
ta

ld
nâ

l
ba

lr
ôl

jo
bb

ra
:

R
ad

nô
lh

y
K

dr
ol

y,
N

ag
y

T
ib

or
,

N
ag

y
Z

sô
ka

,
L

ux
A

nd
rd

s,
dr

.
Fû

ry
L

aj
os

,
nt

.
B

em
ha

rd
t

B
él

a,
dr

.
B

on
ul

ti
K

ar
ln

é,
dr

.
B

on
ut

ti
K

ar
l,

ft
.

dr
.

Pi
lla

A
nt

ho
ny

,f
t.

dr
.

M
ik

lô
sh

dz
y

A
tti

la
,

S.
J.

és
(d

ll)
vi

té
z

S
er

én
yi

Is
tv

dn
.

(S
om

og
yi

F.
L

él
)

'a
n

s



\

«nGos
Ft. dr. Miklôshdzy Attila pûspôk ûdvôzli a dtszvacsora kôzônségéi.

rendelte, hogy a vâroshâzât ezeken a napokon ât magyar zâsz-
lô dîszîtse.

Perk J. Ralph, Cleveland vârosânak volt polgârmestere,
mint a nemzetiségi mozgalom elnôke, nagy elismeréssel szôlt
a Magyar Kongresszus jelentôségérôl s arrôl az ônzetlen mun-
kârôl, amelyet dr. Nddas Jdnos és kivâlô munkatârsai hâ-
rom évtizeden ât kifejtettek.

A tovâbbiakban dr. Nddas Jdnos — dr. Somogyi Ferenc-
nek, a Birâlôbizottsâg einôkének felkérésére — ûnnepélyesen
âtnyûjtotta azokat az arany Arpâd-érmeket, amelyeket a
Magyar Kongresszus, mint kivâlô szellemi alkotâsok szerzôi-
nek, mâr korâbban odaîtélt.

Arany Arpdd-érmet kapott:

Lux (Westlake, OH),
ft. dr. Miskolczy Kdlmdn, Sch.P. (Derby, NY),
ft. Mustos Istvdn, Sch.P. (Trenton, NJ),
Nagy Tzôor (Sierra Madré, CA),
Nagy Zsôka (Sierra Madré, CA),
Radnôthy Kdroly (Calgary, Alta., Kanada) és
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Dr. SomogyiFerenc kihirdeti az Àrpdd-pdlydzat eredményét. (SomogyiF. Lél)

dr. Szablya Jdnosné Bartha-Kovâcs Ilona (Seattle, WA),
aki Szablyâné Painter Marceyt is képviselte.

Dr. Somogyi Ferenc, a Birâlôbizottsâg elnôke, kihirdette
a tudomânyos, irodalmi és mûvészeti Arpâd-pâlyâzatok
eredményét.

Arany Ârpâd-érmet nyert;

1. Magyarok és lengyelek a tôrténelem sodrdban 2 kôtet-
ben, sok képpel. Szerzôje Bdtky Ldszlô (Szeged, Magyarorszâg)

2. Mindszenty Jôzsef, Dokumentdciôs videofilm, /-///.
Magyarorszâg biboros hercegprimâsânak életérôl. Ôsszeâllî-
totta Erdey Sdndor, elmondta Erdey Sdndorné (Mûnchen,
Nyugat- Németorszâg).

Gyûlôlet a sivatagban. Regény. Melbourne, Nem'Sedga
Publishing, 1989., 311 oldal. Szerzôje Horog Mdria (Mel
bourne, Vie., Ausztrâlia).

4. A Method of Evaluating Gray Cast Iron. Cleveland,
Gould Electronics, 1986., 37 oldal. Egyik szerzôje Lux Andrds
{Westlake, OH).



5. Kanaddbôl szeretettel. Vâlogatott îrâsok 1975-1985.
Ottawa, Ont., Kanadai Magyar îrôk, 1989., 121 oldal. Szer-
zô^eMiska (Ottawa, Ont., Kanada).

6. Istefdn. Drâma. Mûnchen, Nemzedékek, 1989., 285
oldal. Szerzôje dr. Madardsz Pdl (San José, CA).

7. Pap voltam Rdkosi és Kdddr alatt. Fûggelékben: Buda
pest ostroma, ahogy én Idttam, Boardman, OH, Hazânk,
1989., 80 oldal. Szerzôje ft. dr. Miskolczy Kdlmdn, Sch.P.,
(Derby, NY).

8. Mécs Ldszlô, a "Idtô". A XXVII. Magyar Talâlkozô
krônikâja (Cleveland, Ârpâd Kiadô, 1988), 169-182. oldal).
Szerzôje/it. Mustos Istvdn, Sch.P. (Trenton, NJ).

9. Das Hunnenreich des "Heiligen Petrus". Môdling,
Missionsdriickerei St. Gabriel, 1988., 227 oldal. Szerzôje grôf
Széchényi Agost (Bées, Ausztria).

r a

Az Àrpdd-érem âtvevôinek egy része balrôljobbra:
Nagy Zsôka, Nagy Tibor, ft. dr. Miskolczy Kdlmdn, Sch.P., Lux Andrds. {Haraszthy)

Ezûst Ârpâd-érmet nyert:
I. Pro Utilitate Hominum. Youngstown, Catholic Pub-

lishing Co., 1989., 160 oldal. Szerzôje Hédervdry Charlotte
(Sarasota, FL).



2. Erdélybôl jôttek. Budapest, Ifjûsâgi Lap- és Kônyv-
kiadô, 1988., 162 oldal. Szerzôje dr. Rende Péter (Budapest,
Magyarorszâg).

Az Ârpdd éTem dtadâsa.
BalTôljobbra dll'- dr. Somogyi Ferenc, Nagy Zsôka, Nagy Tibor, ft. dr. Miskolczy

Kdlmdn, Sch.p,^ dr. Nddas Jdnos, Lux Andrds, ft. Mustos Istvdn, Sch.P., Radnôthy
Kdroly ésajobb szélen dr. Szablya Jdnosné. Balrôljobbra ûl: ft. dr. PillaAnthony

megyés pûspdk, ft. dr. Mzlôshdzy Attila, S.f., pûspôk, vitéz SerényiIstvdn és
dr. grôfHoyos Jdnos. (Haraszthy)

Az Arpad Akadémta tagjai kôzûl ûjbôl sikerrel pâlyâzott:

1. Abelovszky Eh'z (Worthington, OH) "A felszabadulâs
margôjdra, Eszter kônyve" cîmû 8 sûrûn gépelt kéziratâval,

2. Domokos Sdndor (Winnipeg, Man., Kanada) "Tisz-
tûôtûz" cîmmel sajât kiadâsâban 249 oldalon kiadott regé-
nyével, és

3. Kovdcsy Jôzsef (Seven Hills, OH) "Idegen emlôkon
cîmmel 432 oldalon, Clevelandben, sajât kiadâsâban meg-
jelent verseskôtetével.

Az eredmény kihirdetése utân vitéz Serényi Istvdn, a Vi-
tézi Rend kôzponti tôrzskapitânya kûlôn-kûlôn személyesen,
angol nyelven bemutatta a fôasztalnâl helyet foglalô vendé-
geket, majd dr. Nddas Jdnosnak adta ât a szôt.



Dr. Nddas Jdnos:

VAGY A NEMZETI FÙGGETLENSÉG UTAN

Szeretettel kôszôntom a fôasztalnâl helyet fo.çlalô elô-
kelôségeket és a kitiintetetteket, valamint a XXIX. Magyar
Kongresszus minden egyes tagjât, a diszvacsorânkon meg-
jelent kedves kôzônséget.

Dt. BonuttiKarl, dr. Nddas Rôzsa ésdr. BonuttiKarlné. (Haraszlhy)

Balrôljobbra: dr. Nddas Jdnos, dr. Wagner Ferencné, dr. Wagner Ferenc,
Shishman Andréné ésft. dr. Miklôshdzy Attila, S.J.



Mint minden elôzô alkalommal tettem, most is nagy saj-
nâlkozâsomat fejezem ki, hogy idô hiânyâban a dîszvacso-
rânkon megjelent sok kivâlô magyar vezetôt kûlôn-kûlôn
bemutatni nem tudjuk.

Kôszônôm, hogy eljôttek, idôt, anyagiakat és fâradsâgot
âldoztak.

Az a véleményem, hogy Kongresszusunk jô munkât vég-
zett, a napirendre vett és magyarsâgunkat kôzvetlenûl érin-
tô, idôszerû kérdésekhen véleményt nyilvânîtott.

V ' M

A Magyar Bdlon balrôljobbra: dr. Gdllmre, dr. Gdl Imréné, dr. Ndvori Komél,
dr. Fûry Lajosné és dr. Boyd-Bowmanné Fôldvdry Margit. {Dr. Gdl Imre)

A Magyar Bdlon balrôljobbra'. ifj. Medgyesy Jenô, Medgyesy Jenô, dr. Balogh
Sdndor, Kemenes Mdtyds, dr. Tdpay Miklôs és Fazakas Ferenc. (Haraszthy)



Munkânk a hârom nappai nem ért véget, mert a sok b^-
érkezett inditvânyt még ûjra meg ûjra ât keil vitatnunk, hogy
az egymâssal ellentétes javaslatokat kikûszôbôljûk, môdosît-
suk, ôsszhangba hozzuk.

A hazânkban végbemenô nagy politikai vâltozâst a Ma
gyar Kongresszus maris fïgyelembe vette, de azt nagy érdek-
lôdéssel tovâbbra figyeli. A mindmâig végre nem hajtott
jaltai hatârozat szellemében sûrgeti az âltalânos, titkos va-

artha Kovâcs Ilona, legfiatalabb la

dnos pTofesszor, legidôsebb unokâj
\rsné Szablya Ilona (a legidôsebb S:

Erzsébe



lasztâsok megtartâsât és a szovjet megszâllô seregnek — a
pârizsi békeszerzôdés, valamint az Egyesûlt Nemzetek tôbb
hatârozata értelmében torténô — visszahîvâsât hazânkbôl

teljesen és véglegesen. Ebben a Magyar Kongresszus tagjai
kôzt nincs ellentét. A Magyar Kongresszus abban is egyet-
ért, hogy a mai rendszerrel szemben az ellenzéki szervezete-
ket tâmogatja. Velûk szemben azonban azt a kîvânsâgât fe-
jezi ki, hogy ezek fogjanak ôssze, tômôruljenek egységes nem-
zeti pârtba, mert ha kiilôn-kûlôn kûzdenek, erôik szétfor-
gâcsolôdnak.

Balrôljobbra-, vitéz Hehs Akos és Torday Egon. A hdttérben-.Sttrlingné Tdrczy
Kovdcs Erzsébet és Stirling Gyôrgy az autôbuszon. (Haraszthy)



Megszâllt terûleteink helyzete, az azokon élô magyar
véreink keserves sorsa és âllandô ûldôzése tovâbbra is na-

gyon aggaszt bennùnket. Reméljûk azonban, hogy az eurô-
pai, vasfûggôny môgôtti orszâgokban elemi erôvel kirobbanô
vâgy a nemzeti fûggetlenség utân s az ezzel kapcsolatos moz-
galom elszakitott terûleteink magyarsâgânak is visszaszerzi
nemzeti jogait és feiszabadulâsât.

Reméljûk, hogy Magyarorszâg is megtalâlja a kibonta-
kozâs ûtjât, rabsâgban élô hazânk és szenvedô népûnk haj-
nala — mint a tôrténelem folyamân annyiszor — ûjra fel-
virrad.

A hivatalos részen tûl, ma este adjunk hclyet a jô kedv-
nek is, amelyhez a kitûnô Hegedeôs-zenekar bozzâsegit ben
nùnket.

Végûl hâlâs kôszônetet mondok minden kcdvcs munka-
târsamnak, a hîrkôzlô szerveknek, a kôzremûkôdôknek és
mindazoknak, akiknek âldozatos munkâja, megértô tâmo-
gatâsa ûjra sikerre vitte immâr 29. talâlkozônkat.

Isten éltesse sokâig a XXIX. Magyar Kongresszus min
den részvevôjét, dr. Miklôshâzy Attila piispôk atyânkat kû-
lôn is!

&
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Az irodalmi és mûvészest szereplôinek egy része balrôljobbra\ Mécs Éva,
Oldh Gydrfàs Dezsô, Stirlingné Tàrczy Kovdcs Erzsébet, dr. Nddas Jdnos,

dr. Fûry Lajosné, dr. Fûry Lajos és Kônnyû Ldszlô. {x/itéz Haraszthy Miklôs)



A dîszvacsora utân hangulatos Magyar Bdl kezùôdôtt,
amelynek megnyitâsâra dr. Nâdas Jânos adott engedélyt. A
tânczenét Hegedeôs Kdlmdn kivâlô zenekara szolgâltatta.

A Magyar Bâl megnyitâsa a cleveland' cserkészek regos
csoportjdnak hatâsos bemutatôjâval tôrtént.

A fiatal pârok magyar népi tâncokat lejtettek, amelyek
a jelenlevôk osztatlan tetszésével talâlkoztak.

Az elsô bâlozôkat és kîsérôjûket a két lelkes ifjûsâgi bâl-
elnôk, Debreczeni Sonia és Szent Kirdlyi Gyôrgy magyar, il-
letve angol nyelven mutatta be.

Az elsô bâlozôk bevonuldsa.

(dr. Boyd-Boiomanné Fôldvdry Margit)

Elsô bdlozô volt:

Dômôtôrffy Éva és Patay Kdroly
Gdspdr Andréa és Turôczy Istvdn
Gôtz Viktôria (Pittsburgh) és Solymosi Aiaddr
Sôregi Emese és Peller Miklôs
Strada Mdria és Csorba Gyôrgy
Szablya Dominica (Seattle, WA) és ifj. Eôrdôs Egon
Szablya M. Anna (Columbia, MD) és Gôtz Viktor (Pittsburgh)
Szdntô Erika és Csiszdr Istvdn

Tôth Erika és Vass Gyôrgy (Chicago, IL).



Mdsodbâlozô volt:

Faragô Krisztina és Hokky Péter
Gereg Erzsébet és Varga Csaba
Korôdi Erika és Czurkô Tamds

Lacza Mônika és Staneszek Istvdn

Mârcus Vivienne ésJdlics Miklôs
Nddas Krisztina (Chicago, IL) és Simovits Misi (Chicago, IL)
Peller Katiés Czurkô Andrds

Szendrey Tûnde (Erie, PA) és Abelovszky Attila (Worthington)

te

A két ifjûsdgi bdlelnôk, Szent Kirâlyi Gyôrgy és Debreczeni Sonia.
{Dr. DebreczeniJôzsefné)

A clevelandi cserkészek regôs c.soportja nêpi tdncot mutât be.



A hagyomânyoknak megfelelôen a Magyar Bâlt csârdâs-
sal, majd keringôvel kezdték. Mindkettôt csak a nyitô pârok
jârtâk, a tovâbbiakban azonban a Kongresszus minden tag-
ja és vendége tâncra perdûlt, kitûnôen szôrakozott. Az egyre
fokozôdô vidâm hangulat hajnali 3 ôrakor ért véget.

Puspoki szentmise és
protestàns istentisztelet

1989. november 26.-dn, vasdrnap délelôtt 9 ôrakor a Bond
Court szâllô fôldszinti nagytermében ft. dr. Miklôshdzy Attila,
S.J. (Toronto, Ont., Kanada) pûspôk fôpapi szentmisét muta-
tott be. Kôzremûkôdôtt ft. dr. Miskolczy Kdlmdn, Sch.P.
(Derby, NY) és ft. Mustos Istvdn, Sch.P. (Trenton, NJ), va-
lamint t. Baldssy Géza szerpap (North Royalton, OH). Az
elsô olvasmânyt és a kôzimât dr. Somogyi Ferenc, a szent-
leckét Fazakas Ferenc (Mountain View, CA), az evangéli-
umot t. Baldssy Géza szerpap olvasta fel. A szentbeszédet
ft. dr. Miklôshdzy Attila, S.J. pûspôk mondta. Gondolatait
az egyhâzi év utolsô vasârnapjânak megfelelôen Krisztus Urunk
kirâlysâgâhoz fûzte.

Az egyhâzi énekeket Stolmdr G. Ilona (Pittsburgh, PA)
kisérte zongorân és Stirling Gyôrgyné Tdrczy Kovdcs Erzsébet
(Falls Church, VA) vezette. Âldozâskor sokan vették maguk-
hoz — az ûnnepi szentmisét bemutatô pûspôk kezébôl — a
legméltôsâgosabb oltâriszentséget.

A fôpapi szentmisével egy idôben a Bond Court szâllô egyik
termében ft. Elek Aron reformâtus lelkész és kerûleti espe-
res tartott felemelô istentiszteletet, amelyen sokan vettek részt.
A protestâns hîvek zsoltârok éneklésével fokoztâk az âhitatot.

Bûcsûyacsora

A késô délutânig elhùzôdô megbeszélések vagy a repûlô-
jâratok miatt sokan kénytelenek voltak elutazâsukat a kôvet-



kezô napra halasztani, ezért a rendezôség november 26-dn,
vasârnap este kôzôs barâti vacsora utân — bevett gyakorlata
szerint — a visszamaradt mintegy 40 fônyi vendég szâmâra
a szâllôban hangulatos vidâm bûcsûestet rendezett, amelyen
— szavalatokkal, vidâm jelenetekkel és visszaemlékezésekkel —
kôzremûkôdtek: Stirling Gyôrgyné Târczy Kovdcs Erzsébet
(Falls Church, VA) énekszâmokkal, Fazakas Ferenc (Mount
View, CA), Kemenes Frnô (Philadelphia, PA), Kônnyû Fdszlô
(St. Louis, MO), ft. Mustos Istvdn, Sch.P. (Trenton, NJ),
Németh Gyula (Yonkers, NY), Oldh Gydrfds Dezsô (St.
Helena, CA), Radnôthy Kdroly (Calgary, Alta., Kanada),
dr. Szablya Jdnos és felesége (Seattle, WA), dr. Wagner
Ferenc (Kensington, MD).

A vendégek a késô ôrâkig maradtak egyiitt. Valôban
barâti est volt.

A budapesti Kossuth-téren 1989. oktôber 23'àn, a kôztdrsasàg kikidltdsdnak
alkalmdbôl rendezett ûnnepélyen. {Szakdly Jdnos, London)



A HAZAI VÀLTOZÀSOKRÔL

A XXIX. Magyar Kongresszus szorosabb értelemben
vett megbeszélései 1989. november 24-én, pénteken délutân
2 ôrakor a Bond Court szâllô fôldszinti Dorothy Fuldheim
termében kezdôdtek. dr. Nddas Jdnos, a Szabad Magyar
Vilâgtanâcs elnôke, mint a Magyar Kongresszus ôsszehîvôja,
megnyitôjâban a kôvetkezôket mondta:

Dr. Nddas Jdnos-.

1

Megnyîtâs

A XXIX. Magyar Kongresszust ûnnepélyesen megnyltom.

Szeretettel kôszôntôm a maris nagy szâmban megjelent
kongresszusi tagokat. Remélem, hogy mint az elôbbi Magyar
Kongresszusok tették, ez is jô munkât végez, ûj utakat mutât
a magyar emigrâciônak.

Mondjuk el a magyar Hiszekegyet.

Kedves Magyar Testvérek!
Ez a Kongresszus mindôssze hârom napig tart, holott a

târgysorozatâra felvett fontos kérdések alapos megbeszélésé-
hez két-hârom hét sem lenne elég. Mindezt csak azért jegy-
zem meg, mert szeretném bejelenteni, hogy hoinap reggel az
ûlést pontosan 9 ôrakor megnyitom. Ha valakinek a. napi-
rendre tûzôtt târgytôl eltérô javaslata, indîtvânya van, ké-
rem, foglalja azt îrâsba és a hoinapi ûlés elôtt nyûjtsa be hoz-

Bejelentem még, hogy mostani ûlésûnkkel pârhuzamosan
a magyar nôk tartanak fontos megbeszélést az amerikai ma-
gyarsâgnak azokrôl a tennivalôirôl, amelyek a jôvô kialakî-
tâsa szempontjâbôl az egész magyar emigrâciô szâmâra
irânyadôk lesznek.



Felhîvjuk a figyelmet a ma esti irodalmi és mûvészcstre,
amelyet a kôzeli Statler Tower félemeleti dîsztermcben tar-
tunk. Bizonyâra mindenki olvasta mâr hivatalos hirdetmé-
nyûnket, amely szerint — a szâllô jôvoltâbôl — autôbuszok-
kal szâllitjuk innen oda és onnan vissza Kongresszusunk kô-
zônségét.

Mostani ûlésûnket, mint tanâcskozâsi elnôk, kedves barâ-

tom, dr. Somogyï Ferenc, az Arpâd Akadémia fôtitkâra
vezed.

Bevezeto

Dr. Somogyi Ferenc tanâcskozâsi elnôk az alâbbi beve-
zetôvel nyitotta meg a kerekasztal-konferenciât:

A XXIX. Magyar Kongresszus kerekasztal-konferenciâ-
nak elnôkletét âtveszem. A magam részérôl is szeretettel
kôszôntôm a megjelenteket.

Konferenciânk cime: "A hazai politikai és gazdasdgi
fejlemények és az emigrâciô".

Ehhez a târgykôrhôz kûlôn bevezetés nem szûkséges. A
fejleményeket mind hazai lapokbôl, mind a szabad vilâgban
megjelenô magyar ûjsâgokbôl, angol nyelven kôzôlt hîrekbôl,
râdiôadâsokbôl ismerjûk.

A kerekasztal-konferenciânak az a feladata, hogy ezeket
a fejleményeket az emigrâciô szemûvegén ât vizsgâlja meg.
Nem szabad elfelejtenûnk, hogy az emigrâciô az otthon fenn-
âllô rendszerrel szemben kommunistaellenes és hogy a felszô-
lalôk nagy része a szô valôdi értelmezése szerint mâr nem
emigrâns, hanem valamilyen kûlfôldi hatalom âllampolgâra.

Kerekasztal-konferenciânk megbeszéléseit ezennel ûnnepé-
lyesen megnyitom.

* * *

A tanâcskozâsi elnôk egyenként felkérte és bemutatta a
kerekasztal-konferencia elôre felkért tagjait, akiknek — elô-

adâsuk végén — kûlôn-kûlôn kôszônetet is mondott.



Dr. Balogh Sândor (East Greenbush, NY):

TÔBBPÂRTRENDSZER

Az elôadô nem készîtett kéziratot, mert otthon ma mârôl
holnapra minden vâltozik. Amit tegnapelôtt mondott volna,
mâr tegnapra teljesen mâs véleményre vâltozott. Ezért in-
kâbb arra szeretne râmutatni, hogy a magyar nemzeti emig-
râciônak milyen âllâspontot kellene kialakîtania a tôbbpdrt-
rendszer kérdésében, amelynek megvilâgîtâsât a rendezôség
râbizta.

Tudjuk, hogy Magyarorszâgon évtizedeken ât csak egyet-
len part uralkodott. Azok tehât, akik most a politikai élet-
ben érvényesiilni akarnak, nem rendelkeznek azokkal az
ôsszekôttetésekkel, amelyekkel céljaik megvaiôsîtâsa érdekében
bîrniuk kellene. A tôbbpârtrendszer gyakor\2Lti kiépîtése éppen
ezért bizonyos nehézségekbe ûtkôzik.

Dr. Gdl Imre (New York, NY):

alkotmAnyreform

A "Magyar Kôzlôny"-ben kôzzétett alkotmânyreform-
tervezet javaslatainak részletes ismertetése utân észrevételeit
a kôvetkezôkben teszi meg:

Az igazsâgûgyi minisztérium torvényelôkészitô osztâlya
megkûldte részemre az alkotmâny môdosîtâsâval kapcsola-
tos tôrvényjavaslatokat, ezideig ôsszesen nyolcat.

A leglényegesebb ezek kôzûl: maga az ûj alkotmdny,
amely megszûntette az 1949-es sztâlini marxista-lenini al-
kotmânyt és kimondta, hogy Magyarorszâg kôztdrsasdg.

A mâsik lényeges intézkedése, hogy megszûntette a kom-
munista part egyeduralmât (séparation of power) és enge-
délyezte mâs politikai pârtok alakîtâsât. A pârtok âllami
tâmogatâsânak ôsszegét a Parlament hatârozza meg. Ebbôl
a meghatârozandô ôsszegbôl 25%-ot kell egyenlôen felosz-
tani a pârtok kôzôtt, amelyek a parlamentben lesznek, a to-



vâbbi 75%-ot pedig a szavazatok arânya szerint azok kôzôtt
a pârtok kôzôtt kell majd felosztani, amelyeket megvâlasz-
tottak.

A Parlamentnek 386 tagja lesz. Ebbôl 176 az egyéni vâ-
lasztô kerûletekbôl kerûl ki, 152-t megyénként, 58-at pedig
âllami szinten vâlasztanak.

Igen lényeges intézkedésnek kell tekinteni az Alkotmdny-
jogi Bnôsâg felâllitâsât, amelynek célja az alkotmânyban
h\ztos\toX.t emberi alapjogok hiztosîtéisa.. A Bîrôsâg 15 tagjât
a parlament 9 évre vâlasztja. A birâk tovâbbi 9 évre ûjra
vâlaszthatôk. A Bîrôsâg elsô ôt tagjât a jelenlegi parla
ment, a mâsik ôt tagot az ûj vâlasztâsok utân ôsszeiilô par
lament, harmadik ôt tagjât pedig a tôrvényhozâs 1994 év
végével vâlasztja. Az Alkotmânyjogi Bîrôsâg hatâskôrébe
tartozik az ûj tôrvényjavaslatok felûlvizsgâlâsa. A Bîrôsâg
székhelye Esztergom és 1990 januâr 1-én kezdi meg mûkôdését.

Intézkedés tôrtént a hatalmi âgak megosztâsa, az âllamfô
és a kormâny jogkôrének meghatârozâsa, az igazsâgszolgâl-
tatâs, az ûgyészség mûkôdésének irânyîtâsa, a hclyi és szak-
mai ônkormânyzatok, valamint a tulajdonformâk és az âl
lami pénziigyek kezelése tekintetében is.

A vâltozâsok mind olyanok, amilyeneket néhâny hônap-
pal ezelôtfhiég âlmunkban sem képzelhettûnk el.

MôzsiFerenc (Chicago, IL):

MAGYARORSZAG

A PLURALISZTIKA ÂRNYÉKÀBAN

"Aki nem él benne, fol se tudja fogni, mi tôrtcnik most ottlion a
târ.sadalomban. Minden ôrânak megvan a maga izgalmas eseménye.
Falak omianak le anélkiil, hogy valaki a kùrtôket fûjnâ. És poliii-
kusok lobbannak el szemiink lâttâra, egyik percrôl a mâsikra. mini
szélben meggyûjtott gyufaszâlak. Âllam? Part? Monopolista hata
lom?..."

(Csoôri Sândor: Mi a magyar ma?)

"Tûl sok idôt voltunk kénytclenek âlproblémâkra pazarolni. Ma
nap.sâg nem talâlom unalmasnak ezt a kavarodâst, Figyelemre mél-
tô, eszméktôl és rôgeszméktôl fesziilô alakok. Mind akar valami
furcsât, mâniâsok: ebbôl elôâll minden napra valami esemctn...



I.âtom az cgészséges becsvâgyat és hatalomvâg>'at az ûj politi-
kusokban: a tiszta erkôlcs és a kôzôsség szolgâlaia ôket a legniaga-
sabb polcok irânyâba ûzi. Amikor a hasadt tudatù kiviilàllôkbôl
ônelégult bclùlâllôk Icsznek, akkor egy madâr kiiepuli az ablakon.
Aki mcg két cve bôlcsen hallgatott, az most Icpten nyomon eisza-
valja az cllcnzéki rcpertoârt. Az elôzô korszak divatfigiirâi fcszen-
gcnek. Engem a jâtékszabâiyok tisztâzâsa érdekel, és nem a jâté-
kosok lecserélése..."

(Konrâd Gyôrgy: Véletlen bolyongâs)

"Vagy nctân mégis a magyar kommunistâknak csôkoljunk kezet,
amiért a râjuk oly jellemzô ônzetlenséggel fciszâmoltâk ônmagu-
kat?..."

(Csalog Zsolt: Ingeriilt vâlasz egy segélykiâltâsra)

Hazânk politikai kisplasztikâjât nehéz lenne elkészîteni.
Tobb évtizedes gôrcsôk oldôdnak, sebek elfertôzôdnek, a
mûlt fekélyei felfakadnak. Mâmor és aggodalom. Fegyelme-
zett tiintetôk, nem figyelmezô politikusok. Ez nem kônnyen
elsajâtithatô szakma. Tévhitek âllovagjai is tornâkra készû-
lôdnek. Mi a maradandô az elvetélt idôszakbôl? A lényegre
dôbbenés: râtalâlâs a megvâlt(hat)ô igazra. Galgôczi Erzsébet
szavaival a garancia a nép maga. Mire? A jelenre és a jôvôre
is. A demokrâcia hiânya iskola. A tâvolmaradâst igazoltan
be lehet pôtolni.

A pluralisztika ârnyékâban az inflâciô erôsôdik. A gaz-
dasâgi helyzeten az sem segît, ha az orszâgot kûlfôldi befek-
tetôknek kiszolgâltatjâk. A valutaéhség nem kedvez az ôntu-
datnak. A belvârosban lébecolô arabok sem. Az izmusok
kikezdték a 40 éve teljes (egyhangéi) életet sem gyakorlô or
szâgot. Eszmék kôrôi burjânoznak. Hadd ne térjek ki az egy-
séget nem segîtô antiszemitizmusra és cigânyellenességre. A
pârtok inkâbb az ônzetlen érdekképviselet jôzansâgât bizo-
nyîtanâk. Kilâtâsba helyezett pénzzel maris a szândék bor
dait tôrdeli az âllam. Lâtvânyosan folytatôdik a nagy
bekerûés.

A munkâsôrség 11 milliard megtakaritott (?) forintja
kevésbé jârul az emelt fôvel elvonulâs hamis pôzâhoz. A fô,
hogy azzal a bizonyos Pârttal egyiitt kivonultak a munkahe-
lyekrôl. A korrupciô jârvânya mâs terûleteken is terjed. Van,
akinek csak az érvényesûlés fontos.

Az idei év eseményekben oly dûs, hogy szinte fel sem lehet
ép ésszel fogni a lehetôségeket. A visszatartott évek levegôje



szétrepesztette a lazulô szelepet. A politikai (bûn)tudat, ha
van, felhasadt. Kdddr gulyâskommunizmusa elvctic a nép
létvâgyât is. Akikkel egyûtt fôzte, azoknak sincs mcgcmész-
tésre idejûk. Grôsz Mag^arorszâga sem lett mrnnyorszâg.
Ebbe a politikai mauzôleumba egyre kônnyebb a bcjutâs.
Ugyanazok a halottak, ugyanazok a préparait kriptaôrôk.
Négyek, hârmak. Nagyhatalmi érdekbôl rângatott idegbâbok.
Eléje sietnének minden vâltozâsnak, de a hit rég megrepedt
a nagy Divina Commedia szemlélôiben. Erre jô a pluralisz-
tikai gyorstalpalô. Foszd meg és uralkodj! Jognéikûli âilam-
ban egyszerre jogfolytonossâgot éneklô gitte.gyietek képzôd-
nek. A tanfolyamok elvégzésére sincs idô.

Gondokba temetkezés helyett egészséges koahriôra lenne
szûkség. Ha még egyâltalân kimondhatô; kôzérdekegyesîtésre!

Nem lep meg a tolerancia hiânya. A mi emigrâciôs tor-
zônk tiikre a jelenlegi otthoni politikai âllapot. Bolondgomba
môdra elszaporodott pârtocskâk. A tovébb mâr aiig hasad-
hatô Part ennek csak tapsol. A kommunizmus téveszméje
egyes hâborodott elmékben azért még bolyong. Kiût? Teije-
sen mindegy, hogy hûsz vagy szâzhûszezer. Hasznâlhatô vagy
hasznosîthatô? Még a nagy âtmentés sem fejezôdôtt be. kevés-
bé lâtvânyosan, de folyik. Lézengô reformlovagok rozsdâs
vagdalkozâsai ezek a politika pâncéljâbôl kihullt csôrrengé-
sek. Molyrâgta mozgalmak takarôja elfedésre nem alkalmas.
Kilôg a nem titkolhatô ârmâny. Pârtszakadâs. fôldindulâs.
Ez az istenadta nép hova tômôrûljôn?

Az eddigi pârt(ok) mâr és még nem adtak megnyugtatô
programot, de vezetôt sem. Ebben a nagy vâsâr(adat)ban
szintén minden ârus a sajât portékâjât dîcséri. Felbecsûlhe-
tetlen bôvli. Melyikbôl ne vegyenek? A szépen csomagolt do-
bozokbôl csak ûgy ârad az ûresség.

Nem félûnk a farkastôl! Mindig jôl jôn egy kis visszaren-
dezôdés! — harsogjâk szellemi torzszûlôttek, és a sûketek
vakon tapsoinak hozzâ. Nagy a zsivaly, lârma. Pdr{t)beszédek
sem alakulhatnak ki tartôsan.

Nem kortesként îrom (bar minden okom meglenne),
hogy a Magyar Demokrata Fôrumnak legnagyobb a tômeg-
ereje. Mégsem vitatom, hogy a koalîciô érdekében akâr a



Szabad Demokratâk Szôvetségének (vagy a tôbbi pârtnak) a
"szûrke âllomânya" sem volna nélkiilôzhetô. A Fiatal Demok
ratâk Szôvetsége is legyen jogilag védett, ne csak a Coca-Cola.
Ha mâr a tôrvényhozâs véglegesen szakîtott a sztâlinista ai-
kotmânnyal.

Ujabb tôrténelmiszakasz magyar nyitdnya ez!
Magyarorszâg jôl dôntôtt a kelet-német menekûltek elôtti

batârmegnyitâs humanista kérdésében. Ezt a politikai bônuszt
pozitîvan is be lehet vâltani a vilâg érzelmi perselyében. Ez-
zel nem kîvânom a româniai menekûltek kérdésének fontos-

sâgât kisebbiteni, csupân érzékeltetni, hogy Kôzép-Kelet-
Eurôpa szâmâra a politikai gesztenyét Magyarorszâg kapar-
ta ki még 1956-ban. Hogy a tûzet kôzôsen kellett volna szî-
tani? Lassû folyamat ez és âtment hideghâborûs jégkorszak-
ba. Prâgai Tavasz, Lengyel Eekete Karâcsony, Afgân Patt-
helyzet utân megérett a helyzet a Berlini Eal lebontâsâra is.
Gorbacsovnak van és lesz elég gondja a Szovjetuniô belsô
feszûltségét illetôen. Egyszerûbb a nagy nyitogatâs jegyében
a szabadsâg bajnokaként tetszelegnie.

Az idei oktôber 23. igazân ismertté tette nevûnket a vi-
lâgmédiâban. Csak a Time idei politikai naptârâban 8 ma
gyar vonatkozâsû hîrt emlît. Ennek fontossâgât a magyar
politikusok sem egyformân ért(ékel)ik. Pozsgay Imre lâtoga-
tâsakor nem a koztârsasâgi elnôkjelôltségnek kellett volna
legfontosabbnak lennie.

Azon is vitatkozni lehetne, hogy Pozsgay esetleges meg-
vâlasztâsâval (majdan) a kommunizmus, akâr âlruhâban is,
de ûjabb 4 éves âllami védettséget, belsô menedékjogot
élvezne.

Ez az âtmeneti idôszak nagyon fontos nemcsak a vâlasz-
tâsi kampânyban kûzdôknek, hanem az orszâgnak is, hiszen
nem kôzômbôs a belsô stabilitâs elérése a nemzetkôzi hely

zet kuszasâgâban. Nem beszélve a gazdasâgi problémâkrôl.
Egyik a mâsik fûggvénye.

A kelet-németek utân mâr a csehek és a bolgârok is meg-
mozdultak. Remélhetôleg Româniâban is tôrténik pozi-
tiv ôsszefogâs. Nem a puliszka robbanâsâra gondolok, ha
nem a békés, hosszûtâvon megoldhatô, a Duna-menti népek
kôzôs egymâs mellett valô élésének tervére.



Most, miutân Bush elnôk bejelentette, hog^ Maeryaror-
szâg tartôsan megkapja a legnagyobb vâmkedvezményt; igazân
a demokrâcia megerôsitése lenne a legfontosabb teendô.

A munkâssâg és a parasztsâg megnyerésére ûgyis csak
a jôvô hozza meg az eredményt. Keresztény Demokrata Nép-
pârt, Kisgazda Part, Magyar Néppârt, Magyarorszâgi Szoci-
âldemokrata Part: bârmelyiket sorolom is, a bizonyîtâs még
hâtra van. Ugyanîgy a 4 kôztârsasâgi elnôkjelôltnek is nehéz
dolga lesz. Nem szeretem a politikai lottôt. A MSZP jelôlt-
jét mâr ismerjûk, Fur Lajos (MDF), Kulcsdr Kdbndn (Haza-
fias Népfront) és Rdcz Sdndor (Magyar Oktôber és Radikâlis
Part) jelôltjei. A vâlasztâsig, amelynek idôpontja tân novem-
ber 26 an sem dôl el, még ûj âl- és igazi jelôltek is szôba jô-
hetnek.

Sok a biztatô jel a demokrâcia felé vezetô ûton, amely
remélhetôleg megalapozottabb lesz, mint az âlszocializmusé
volt. Nem tudok szabadulni a gondolattôl, hogy ne Môricz
Zsigmondot idézzem:

"Hagyd a politikdt és épithezz!"

Bîzom abban, hogy jelmondata ûjabb értelmezést kap
és félreértések nélkûl egyutt dolgozhatunk hazânk felvirâ-
goztatâsân (és ezt a megkopott jelmondatok ellenére sem gû-
nyosan értem), hazai és kinti magyarok, de ne csak a pârtok
jelszavainak ûnos hangoztatâsâval. Minden okunk megvan,
hogy a pluralisztikât mint ûj gazdasâgi-politikai lehetôséget
alkalmazzuk is. A kôzôs terrakotta is jobb, mint a gyorsan
mâllô matrica, csakfal ne legyen tôbbé!

A beruhâzâsok elodâzâsa a legdrâgâbb megoldâs, a vég-
leges leâlhtâs a legésszerûbb a bôs-nagymarosi vîzilépcsôt
illetôen. A magânvâllalkozôkat kellene ôsztônôzni innen is,
mint ahogy a lengyelek teszik. Kockâzatos ûzlet ez, de megéri
a rizikôt. A kocka mâr el van vetve és gyorsan pôrdûl. Annyi
balszerencse utân fordulhat még jobbra is, hiszen a szerencse
forgandô.

Marx politikai gazdasdgtana megbukott. A "Kommunista
Kiâltvâny" a "Tôke" âpolâsâra szorul. A lenini ût is a mûlté.
Nietsche és Hegel kôzôsen "épîtette" Hitler-Sztâlin mauzôle-
umât. A dialektikus materializmus âtcsap didaktikusba.



Csak az értelmezési zavarok miatt el ne maradjon a demokra-
tikus ônrendelkezésû âltalânos népjôlétet szolgâlô szavazâs.

A jôvô ûgy is a visszatartott Nép markâban piheg...

Dr. NàvoriKornél (Grosse Ile, MI):

A NEMZETI GONDOLAT

40 éves amerikai mûlt utân valaki jogosan mellemnek
szegezheti: milyen alapon merek én szôt emelni ebben a kér-
désben? Bizony, nehezen jôn szâmra a vâlasz. 40 év hosszû
idô az ember életében, de a nemzetet illetôen alig szâmot-
tevô. A nyugati magyar emigrâciô is 44 évre tekinthet vissza
és még most is — mint mindig is — vannak problémâi. Egyik
igen fontes problémâja, ami magât az emigrâciôt eddig
fenntartotta: a nemzetigondolât.

Talân kevesen vitatjâk azt a tételt, hogy magyar az, aki
magyarnak szûletett és mindenki, akinek szellemi vilâga be-
letartozik abba a kôzôsségbe, amelyet a vilâg magyarnak is-
mer. Mâr pedig ennek az emigrâciônak legfontosabb ereje
abban volt, hogy magyar volt és az is maradt. De 44 év utân
a sorok egyre ritkulnak, mert a vilâg két tâborra oszlâsâban
a beâllott politikai és gazdasâgi fejlemények az egyensûlyt
a Nyugat felé billentették. Egyre tôbben hangoztatjâk, hogy
"otthon" a csata eldôlt s itt az ideje, hogy a "kintiek" is fel-
szâmoljâk eddigi létjogosultsâgukat.

Vannak elvitathatatlan tények, amelyek élénken bizonyit-
jâk: mi, magyarok, egyedûl vagyunk. Mindazok, akik ât-
élték a mâsodik vilâghâborût, jôl tudjâk vagy illene, hogy
tudjâk: a magyart sem Hitler, sem Sztâlin nem tartotta bensô
barâtjânak. Boelske W.A. Kriegspropaganda 1939-41 cimû
kônyvébôl idézhetem Gôbbelst, aki 1940 jûliusâban kijelen-
tette, hogy "A magyar âllam felépitése diametrikusan ellen-
kezik a mienkkel". Vagy idézhetem Sztâlint, aki szerint a
"magyar kérdés: vagon kérdés". Akkor se volt, most sincs
rendithetetlen, elkôtelezett pârtolôja a magyar népnek. Egye
dûl vagyunk! Rânk, egyedûl rânk vâr a feladat, hogy a ma
gyar jôvôt a lehetô legszélesebb kôrûltekintéssel segîtsûk
létrehozni. Senki ezen a vilâgon nem sietett segitségûnkre,



amikor vérunkkel festettûk a harcmezôket, falvaink, vâro-

saink utcâit és hâzfalait 1945-ben és 1956-ban. Ha az ég ke-
gyelmébôl a tôrténelmi események a jclenlegi sugârûton ma-
radnak, a Râkôczi és Kossuth emigrâciôk utân, a mi emigrâ-
ciônk az, amelyik emelt fôvel és tettre készen s nem halô
poraiban térhet vissza a szabaddâ lett kicsiny kis Magyar-
orszâgba.

Most, hogy Kamcsatkâtôl az Al-Dunâig pattanâsig feszûlt
helyzetben fellazultak a béklyôk, a magyaroknak volt elô-
szôr merszûk a szôgesdrôt darabokra valô vagdalâsâra. A
vilâg megdôbbent. Ezt senki sem vârta. Most is kevesen hit-
tek a magyar csodâban.

Kicsiny kis nép vagyunk. Talân 14 milliô vallja magât
magyarnak. De nemzetùnk tôbb mint ezer éve a Kârpâtok
medencéjének Iakôja. Keleti eredetû, eurôpai nép vagyunk,
a nyugati civilizâciô legkeletibb bâstyâja, kultûrâjânak le-
téteményese. S ma mâr az se lehet vita târgya, hogy 1992
utân Magyarorszâg is joggal kapjon helyet a kiterjesztett
Eurôpai Gazdasâgi Kozôsségben. A jelenlegi Magyarorszâg
lâzasan dolgozik és halad a felvételhez szûkséges feltételek
megvaiôsîtâsân: az emberi jogok tiszteletben tartâsân, a ki-
sebbségi jogok biztosîtâsân és a szabad piac megteremtésén.
Eljôtt az ideje annak is, hogy a hazaiak komoly megfontolâs
târgyâvâ tegyék a vilâg magyarsâgânak egyuvé tartozâsât
biztositô tôrvényrendeletet, mely szerint mindenki, aki ma
gât eredet és szârmazâs alapjân magyarnak vallja — akâr
a hatâron innen, akâr a hatâron tûl — nemzeti kérdések el-
dôntésében szavazati jogot kaphasson.

A feladatok listâja szinte végtelen és bizonyos sorrend
felâllitâsa elkerûlhetetlen. îgy az âltalânos, de fôleg a tanyai,
falusi és kisvârosi egészségiigyi politika sûrgôs reformokra
szorul.

De bârmilyen kicsi vagy nagy legyen a segltségre vârô
feladat, minden szâmba vehetô feladatnâl sûrgôsebb a ki-
sebbségbe szoritott magyarok érdekeinek, vallâsi-kulturâlis
életének az eddiginél erôteljesebb védelme diplomâciai utak
és kôzvélemény-formâlâs felhasznâlâsâval. Ebben a nyuga-
ton élô magyarsâg hallatlanul fontos szerepet tôlthet be.

A jelenlegi befektetési lâzâlmokban a megfontolt véle-



ménynyûjtâs az otthoniak felé éppen olyan fontos, mint az
aktîv gazdasâgi kapcsolatok angol, amerikai, francia, svéd,
dân, japâni és kôreai stb. kiterjesztésének szorgalmazâsa.

Tehât a nemzeti érzéssel âtfûtôtt emigrâciônak most kell
kinyûjtania kezét a vilâg legeldugottabb sarkâbôl is. Most
kell akciôba lépnie, most kell a segîtség!

Ha mâsért nem, ezért van szûkség a nemzeti gondolât
ôntudatos, eltôkélt âpolâsâra és fennmaradâsâra.

Pdsztor Ldszlô (Pittsburgh, PA);

ELLENZÉKI MOZGALMAK ÉS PÂRTOK KIALAKULÂSA
AZ 1956-OS MAGYAR SZABADSÂGHARC

LEVERÉSE UTÂN

Az 1956-OS magyar forradalmat és szabadsâgharcot kô-
vetô megtorlâs utân nemcsak a forradalom alatt ûjjâalakult
vagy megalakult pârtok mûkôdését "szûntették be", de leg-
tôbbnek aktîv vezetôjét bebôrtônôzték, soi tôbbet ki is vé-
geztek, ha azok nem âlltak ât a kommunista vonalra. Sok
ellenzéki vezetô pedig menekûlni volt kénytelen.

A Képes 1989. januâr 21-i szâma szerint 1956-ban a kô-
vetkezô pârtok alakultak ûjjâ és mûkôdtek 1956. okt. 31-én:

Demokrata Néppârt, Fûggetlen Kisgazdapârt, Katolikus
Néppârt, Katolikus Népszôvetség, Keresztény Demokrata
Néppârt, Keresztény Front, Keresztény Ifjûsâg Szôvetsége,
Keresztény Magyar Pârt, Magyar Forradalmârok Pârtja,
Magyar Fûggetlenségi Pârt, Magyar Ifjûsâg Forradalmi
Pârtja, Magyar Paraszt Szôvetség, Magyar Szociâldemokrata
Pârt, Nemzeti Parasztpârt (Petôfi Pârt néven) és a Volt
Politikai Foglyok Szôvetsége. Ezeket 1956. december 5-én
mind betiltottâk.

November 1-én Gyôr megyében âllltôlag a Nyilaskeresz-
tes Pârt is ûjjâalakult, de ennek hîrét sokan akkor és ma is
kommunista trûkknek tartottâk, amivel a magyarorszâgi
zsidôkat prôbâitâk maguk mellett megtartani és a forradal
mat kûlfôldôn lejâratni. Én magam, aki a Gyôrben székelô
Dunântûli Forradalmi Munkâs, Paraszt, Katona és Értelmi-
ségi Tanâcs egyik vezetôje voltam, ilyenrôl sosem hallottam.



A forradalom leverése utân voltak még pârtszervezési
kisérletek, de azokat a legvéresebb terrorral a Kâdâr-legé-
nyek (AVO-sok, munkâsôrôk és a vészbirôsâgok) felszâmol-
tâk. Hûsz évig még hallani sem lehetett rôluk.

Az ellenzék a hetvenes évek mâsodik felében elôszôr csak
kéziratos (sokszorositott) illegâlis irodalommal jelentkezik
oly môdon, hogy az valamelyes nyilvânossâgot is kap. Ezt
az ûn. "alternativ szervezetek" jelentkezése kôveti, amelyet
a Kâdâr-rendszer még mindig terrorral prôbâl elnyomni,
de egyre kevesebb sikerrel.

Az elsô ilyen ismertebb alternativ szervezct, a Szegényeket
Tâmogatô Alap (SZETA) 1979 ôszén alakul meg szociâlis
célkitûzésekkel.

1982-ben a Rakpart Klubban mâr 1,000-1,500 egyete-
mista kezdi târsadalmi és tôrténelmi elôadâsok keretében a
politikai kérdéseket is vitatni.

1983-ban megalakul a 4-6-0 (béke) Csoport, majd 1984-
ben a kôrnyezetvédelmi kérdésekkel foglalkozô, hatârozottan
ellenzéki jellegû Duna Kôr.

Az elsô, kifejezetten politikai jellegû szervezet a Bajcsy-
Zsilinszky Barâti Târsasdg 1986. jûniusâban alakul meg az-
zal a céllal, hogy az alternativ szervezetek (amelyek akkor
mâr szervezkedtek) és a Magyar Szocialista Munkâspârt
{MSZMP) reformszârnyânak koaliciôjât megteremtse. (Az
MSZMP reform-szârnya ennek a târsasâgnak bizonyos po
litikai védelmet is tudott biztositani.)

Ezt kôvette a Veres Péter Târsasdg megalakulâsa 1987
tavaszân, amely mâr egy parasztpârt megalapltâsât vagy
ûjjâszervezését is latolgatja.

Az alternativ szervezetek és ellenzéki pârtok megalaku
lâsa 1988-ban. amikor Magyarorszâg gazdasâgi helyzete ro-
hamosan romlik és az elégedetlenség nô (és bizonyos fokig a
Helsinki Megegyezés adta lehetôségek kihasznâlâsâval) vâ-
ratlanul felgyorsul.

Egymâsutân alakul meg a Fiatal Demokratâk Szôvetsége
(FIDESZ), a Fûggetlen Jogâsz Fôrum, a Szabad Kezdemé-
nyezések Hâlôzata, amibôl a Szabad Demokratâk Szôvetsége
(SZDSZ) fejlôdik ki, a Kelet-Nyugat Pârbeszéd Hâlôzat, a
Magyar Demokrata Fôrum (MDF), a Tôrténelmi Igazsâg-



tétel Bizottsâga (TIB), a Nagymaros Bizottsâg, amely mâr
19 kôrnyezetvédelmi csoportot foglal magâban és amelynek
nyîk célja a bôs-nagymarosi vîzlépcsôk koncepciôjânak felûl-
vizsgâlata és az épitkezés leâllîtâsa.

De alakul Republikânus Kôr, Kârolyi Mihâly Târsasâg,
Nyilvânossâg Klub Orszâgos Egyesûlet, Szabadelvû Ifjû
Reformerek Kôre és tôbb aprôbb csoportosulâs és tôbb sza-
bad szakszervezet is, fôieg az értelmiségi dolgozôk védelmére.
Ezek az MDF kivételével mind budapesti alapîtâsûak.

A baloldali reformerek megalakîtjâk az Ûj MârciusiFrontot,
a Baloldali Aiternativa Egyesûlést, a Demokratikus Magyaror-

szdgért Mozgalmat és a kûlônbôzô helyi és teriileti baloldali
reform-csoportosulâsokat.

A konzervatîv kommunistâk viszont kezdik szervezni a

maguk szélsô baloldali egyesûléseit, mint pl. a Munich Ferenc
Târsasâgot, a Munkâsôrség Barâti Kôrét, a Kâdâr Jânos
Târsasâgot stb.

1989-ben aztân a politikai pdrtok szervezôdése is felgyor-

Elôszôr a régi, a kommunistâkkal eddig kényszer-koali-
ciôban levô pârtok, azaz a Kisgazda Part, a régi Paraszt
Part (Magyar Néppârt néven) és a Magyar Szociâldemokrata
Part kezdi el a szervezkedést. Hamarosan aztân az alternatîv
szervezetek kôzûl szâmos: az MDF, FIDESZ, és SZDSZ is el-
kezd pohtikat mozgalornként, illetôleg pârtként mûkôdni.
De megalakul a Magyar Fûggetlenségi Part, a Keresztény
Demokrata Néppârt, a Fùggetlen Magyar Demokrata Pârt,
a Magyar Cigânyok Pârtja (kommunista sugallatra), és a
Magyar Oktôber Pârtja is. Ezekrôl a magyar sajtô tôbbé-
kevésbé rendszeresen tâjékoztatôkat ad. Nevûk a kôzvéle-
mény-kutatâsi kérdôîveken is szerepel.

Az ellenzéki alternatîvâk és pârtok, azaz a Bajcsy-Zsilinszky
Târsasâg, a Fùggetlen Kisgazda Pârt, a FIDESZ, a Keresz
tény Demokrata Néppârt, az MDF, a Magyar Néppârt, a
Magyarorszâgi Szociâldemokrata Pârt és az SZDSZ 1989
jûniusâban az Ellenzéki Kerekasztalban tômôrûl. Tobb kisebb
szervezet és pârt, valamint a Fùggetlen Szakszervezetek De
mokratikus Ligâja, mint megfîgyelô vesz részt ebben.

Az Ellenzéki Kerekasztal 1989. jûnius 13-ân kezdte meg



târgyalâsait az MSZMP-vel és a "tdrsadalmi szervezetek"
delegâciôjâval. Az utôbbiban a Hazafias Népfront és a SZOT
volt a hangadô.

Kôzben tovâbb alakulnak, illetve lépnek nyiivânossâgra
az ûjabb pârtok és politikai jellegû szôvetségek. A fent emlî-
tetteken felûl porondra lép a Fûggetlen Magyar Demokrata
Part, a Magyar Fiiggetlenségi Part, a Magyar Liberâlis Nép-
pârt, a Kossuth Szôvetségi Néppârt, a Magyar Egészség Part, a
Magyar Nemzeti Keresztény Demokrata Munkâspârt, a
Magyar Politikai Foglyok Szôvetsége, a Magyar Radikâlis Part,
a Magyar Parasztszôvetség, a Magyarorszâgi Zôld Part Elô-
készitô Csoportja, a Népi Demokratikus Szôvetség, a Szôvet-
kezeti és Agrâr Part, a Vâllalkozôk Pârtja és tôbb egyelôre
jelentéktelen szervezkedés is.

Jelenieg az MSZP és a baloldali szocialistâk egyûttesen a
szavatazok 25-30 %-âra szâmîtanak.

Az ellenzéki pârtok kôzûl jelenieg a legnépszerûbb az MDF
(Magyar Demokrata Fôrum). Ez a szavazatok 15-20 %-âra
szâmit egyedûl, de a vele jelenieg koalîciôban levô ellenzéki
pârtokkal egyûtt a szavazatok tôbb mint 50 %-âra.

Ezek a szâmok azonban hamar vâltozhatnak, fôleg annak
kôvetkeztében, hogy az ellenzék pl. jûnius végén még 1 %-ât
sem kapta annak az âllami kôltségvetésbôl, mint maga az
MSZMP vagy 1/2 %-ât annak, amit az ôsszes régi "tdrsadalmi
szervezet". (Az MSZMP tagdijakbôl is legalâbb hûsszor any-
nyit szed be, mint az ôsszes ellenzéki pârt. Ezenfelûl a sajtô
és a komputer-park is szinte kizârôlag a régi szervezeteknek
âll rendelkezésére.)

A helyzet oktôber végére, a HGV oktôber 28-i szâma sze-
rint a kôvetkezô môdon vâltozott:

Az ellenzék azzal szemben, hogy jûniusban még csak évi
9.3 milliô forintot kapott a szâmâra elkûlônîtett 50 milliô
forintbôl mûkôdési és szervezési kiadâsokra, addig a szâmâra
mostmâr 100 milliô forintra emelt elkûlônîtett ôsszegbôl — az
1989. oktôber 28-i HGV szerint — eddig még mindig csak
27.3 milliô forintot utaltak ki neki, mîg ugyanerre az idôre
az MSZMP mâr 721 milliôt vett fel. Meg kell jegyezni azt is,
hogy sem a FIDESZ, sem az SZDSZ eddig még nem vett fel
az âllamtôl pénzt, bâr az SZDSZ 10 milliôt mâr igényelt.



Sajnos, a Magyar Szocialista Part (MSZP) megalakulâsa
ôta kiutalt ôsszegekrôl eddig még nem âll adat rendelkezé-
sûnkre. Az azonban biztos, hogy az ellenzék még mindig
nagyon nehéz helyzetben van. Sajnos, az is valôszînû, hogy
az amerikai Kongresszus âltal a demokratizâlôdâs elôse^-
tésére meghatârozott ôsszegnek még az 1990-es évre megsza-
vazott részébôl is csak kôzvetlen a vâlasztâsok elôtti hônapok-
ban kerûlhet segély a magyar ellenzék pénztârâba, ha az ûj
pârttôrvény alapjân azt az MSZP meg nem hiûsîtja. Az ûj
pârttôrvény szerint ugyanis a pârtok kûlfôldrôl, âllamoktôl
anyagi segîtséget nem fogadhatnak el. Az azonban még bi-
zonyos fokig vitatott kérdés, hogy azt kôvzvetitôkôn keresz-
tûl sem vehetik-e fel.

Vitân felûl az MSZMP-nek MSZP-re valô âtalakulâsa

ûj helyzetet teremtett. Az MSZP-be valô âtigazolâs sokkal
lassabban halad, mint azt a reformistâk gondoltâk. Ennek
kôvetkeztében az âtigazolâsi hatâridôt oktôber végérôl decem-
ber 31-ig meghosszabbitottâk, miutân az elsô hônapban a
tagsâgnak még csak 5 %-a sem iratkozott ât az MSZP-be.

A régi MSZMP viszont ûjjâszervezôdik. A régi tagsâgnak
mâr eddig is tôbb mint 15 %-ât soraiban tudhatja. Sokan
valôszînûnek tartjâk, hogy a régi MSZMP tagsâgânak nagy
része sem az ûjhoz, sem a MSZP-hez nem csatlakozik. Ez az
ellenzék esélyeit akkor segîtheti elô, ha elsôsorban vâlasztô-
kerûletenként és megyénként, de orszâgosan is legalâbb a
népi és nemzeti alapon âllô pârtok és a FIDESZ és az SZDSZ
vezetôi koalîciôt tudnak kiépiteni. Kûlônben a szavazatok
nagyon megoszolhatnak és a szocialista baloldal tôbb helyet
tud a maga szâmâra megszerezni a parlamentben, mint kû
lônben tudna.

Jelenleg még mindig nincs esélyegyenlôség a vâlasztâsok-
kal kapcsolatban, bâr a legûjabb tôrvény és a rendelkezé-
sek szerint a nagy tômegbefolyâssal rendelkezô hfrkôzlô szervek
(a Magyar Tâvirati Iroda, a Magyar Râdiô és a Magyar
Televiziô) a vâlasztâsokon jelôlteket âllitô pârtok felhivâsât
— azonos feltételek mellett — legalâbb egyszer kôzlik. Ugyan-
csak kôtelességûk ezeknek a kampâny utolsô napjân — pâr-
tonként azonos mûsorfeltételekkel, kommentâr nélkûl — a
pârtok âltal készîtett vâlasztâsi ôsszefoglalôt kôzreadni.



A fentiekben sok biztatôt is talâlhatunk. De azért nem
szabad felhagyni azzal, hogy a magyar ellenzéket, amelyik
a magyarsâg nemzeti fûggetlenségéért, a demokrâcia meg-
teremtéséért és a magyarsâg jôlétéért kûzd, mind anyagilag,
mind erkôlcsileg tovâbbra is tâmogassuk.

Az AMOSz a vâlasztâsokig hâtralevô idôben is ezért kûzd,
ha lehet még fokozottabb erôvel és még nagyobb anyagi âl-
dozatokkal, mint eddig.

Vitéz Serényi Istvân (New York, NY):

A HÔSÔK TISZTELETE

Az elôadô arra mutât râ, milyen ôriâsi jelentôsége volt
a mûltban és van a jelenben a hôsok tiszteletének. Azok a
nemzetek, amelyeket igazukért folytatott élethalâlharcuk-
ban hadiszerencséjûk elhagyott, fôleg abban lâttâk és lâtjâk
a jovô minden reménységét. Erthetô, hogy felfokozôdâsa
nâlunk, magyaroknâl, mind a trianoni, mind a pârizsi béke-
parancsok utân olyan elevenen tapasztalhatô. Az elôbbi eset-
ben ugyanis a nemzeti fâjdalom kifejezésére adott illô alkal-
mat, az utôbbiban viszont, amikor a hôsôk tisztelete tilos
lett, a felgyûlemlett keserûség robbanô és robbantô erejével
ûj szabadsâgkûzdelemre szitott.

A hôsôk tisztelete minden kultûrnépnek, az amerikai-
nak is, elidegemthetetlen sajâtossâga. Ez a tény tette lehe-
tôvé, hogy az elôadô a "Freedom for Hungary" jelszôval az
egész Egyesûlt Âllamok terûletén ât tudott futni és a magâ-
val vitt babérkoszorûval fel tudta kelteni a szabadsâgszeretô
amerikai nép érdeklôdését arra az égbekiâltô igazsâgtalan-
sâgra, amely a magyarsâgot a mindkét vilâghâborû elvesz-
tését megpecsételô békeparanccsal érte.

Kûlônôs isteni kegyelem volt, hogy 1989. szeptember 3 an
az elôadô az egész nyugati magyarsâg nevében a budapesti
Hôsôk terén is elhelyezhette babérkoszorûjât a magyar Isme-
retlen Katona sirjân s ezzel mintegy igazolta, hogy a magyar-
sâgnak a kommunizmussal vîvott kûzdelme nem volt hiâba-
valô. A koszorû hârom nemzetiszînû szalagjân a kôvetkezô
felirâs volt olvashatô:



"A mdsodik vilâghâborû hôseire, mârtîrjaira és dldozataira
ôrôk megemlékezésûl — Mortuorum virtute tenemur.

v.S.I. U.S.A.

Hâlaadâs volt ez azért a hitért, amelyért hôseink meg-
haltak s amely 45 éven ât — a tilalom ellenére is — minden
magyar lelkében élt, akâr otthon szenvedett, akâr kûlfôldre
kényszerûlt. Nem vitâs, hogy a magyarorszâgi vâltozâsokat
ez a hit idézte elô. Râ szeretne azonban az elôadô mutatni

arra is, hogy a hôsôk tiszteletének hûséges szolgâlata kôzben
meggyôzôdôtt arrôl, hogy a mai ôrvendetes vâltozâs csak a
vékony értelmiségi réteg dolga. A munkâs és a paraszt vala-
miképpen visszahûzôdik; vârja, hogy a vâltozâs utân mi kô-
vetkezik. Meglâtâsa szerint a magyar jôvô azé lesz, aki ezt
a réteget megnyeri magânak, aki a mély gôdôrben rejtôzô
sotétséget meg tudja vilâgîtani s aki annak a hârom milliô-
nak, amelyiknek ôsei valamikor Nyugatra "kitântorogtak",
valamit adni tud. A kôvetkezô magyar ezer év ezen mûlik.

SomogyiF. Le7(Parma Heights, OH):

A KISSZÔVETKEZETEK
ÉS AZ EGYÉNI KEZDEMÉNYEZÉS SZEREPE

A SZABAD MAGYARORSZÂG KIALAKULÂSABAN

Ma mindenki az otthon tôrténô politikai vâltozâsokrôl
beszél, pedig — nekem az a véleményem — az igazi vâlto-
zâsok nem politikai, hanem piaci, gazdasâgi vonalon tôr-
ténnek. Nem vitâs, hogy a politikai vâltozâsoknak is végbe
kell menniûk, de az a csendes hâborû, amely most folyik,
valôjâban gazdasâgi és piaci hâborû. Sajnos, errôl keveset
hallunk, nem sokat tudunk, pedig ez a fontos.

Minden lépés, amely ma Magyarorszâgon tôrténik, azt
a célt szolgâlja, hogy Magyarorszâg gazdasâgi szempontbôl
valahogyan az eddiginél jobb helyzetbe kerûljôn. Természe-
tesen a lehetôségeket azok a politikai vâltozâsok teremtik
meg, amelyeket Gorbachev engedett meg. Ezek tették le-
hetôvé, hogy bizonyos lépéseket megtegyenek, hogy a kez-
deményezés elinduljon, a hangsûly azonban korântsem eze-
ken a politikai vâltozâsokon van. Most az a fontos, hogy a



magyarok gazdasâgi és piaci vonalon milyen lépéseket tesz-
nek elôre.

1992. igen fontos év lesz eurôpai szempontbôl. Nagyon
kevesen irtak és beszéltek arrôl, mi lesz Magynrorszâg szerepe
és helye az ûj Eurôpâban. Gondolom, ez azéri van, mort még
maguk a magyarok sincsenek ezzel a kcrdéssel tisztâban. Cél-
kitûzésûk van, de tervûk a cél elérésére nincs. De azt hiszem,
Amerikânak is csak elképzelése van arrôl. mit szeretne lâtni
Magyarorszâgon, de terve neki sincs arra, hogyan tudnâ a
magyarokat elôre segîteni. Annyit azonban az itteni poli-
tikusok is tudnak, hogy a magyar egészen kulônâllô nép. mas
fajta nép, mint a tôbbi Kelet-Eurôpâban vagy bârhol a vi-
lâgon.

Mâsutt ûgy tûnik, hogy alulrôl fôlfelé jônnek a vâltozâsok,
Magyarorszâgon pedig pontosan fordîtott a helyzet. Magyar
orszâgon mâr korâbban tôrténtek vâltozâsok. amelyek a .gaz
dasâgi javulâst és a piaci kibontakozâst elôre segîtették. Az
elsô lépéseket az 1980-as évek elején az ûgynevezett "maszek"-
ok tették meg, amelyek nagyon fontosak voltak. A masze-
kokbôl fejlôdtek ki a kisszôvetkezeti formdk Magyarorszâ
gon. Ezek azok a kulônâllô cégek, vâllalatok, amelyek nem
a kormâny kezdeményezésére létesûltek s nem a kûlônbôzô
minisztériumok irânyîtâsâval mûkôdtek, hanem maguk ter-
vezték ki, hogy a piaci szùkségletnek megfelelôen mi lesz a
munkâjuk és hogyan alakul jôvôjûk.

Amerikânak és nekûnk, mindnyâjunknak is egyik fel-
adatunk, hogy ezt a piaci tâjékozôdâst, elôrehaladâst elôsegît-
sûk. Ha politikai vonalon tudjuk ezt a célt elérni, akkor po-
litizâljunk, de ha tudjuk a célt valamelyik cég ûtjân elômoz-
dîtani, akkor kapcsolôdjunk bele a cég munkâiâba is. Mert
a magyarorszâgi tôrekvéseket mindenképpen el kell indita-
nunk Nyugat felé s ezzel a szabad piac felé. Ne felejtsiik el,
hogy Magyarorszâgon mindez mâr folyamatban van.

Néhâny héttel ezelôtt felhîvott az egyik nagy tanâcsadô
cég fôvezetôje. Beszélgetés kôzben kideriilt, hogy a tanâcs
adô céget felkérte a magyar kormâny és a pârtok vezetôi-
nek egyik csoportja, jelôljôn meg valamilyen irânyzatot,
amelyen Magyarorszâgnak haladnia kellene. Beszélgetés kôz
ben derûlt ki az is, hogy a legfôbb tanâcsadô tanulmânyt



készîtett, amely arra a kôvetkeztetésre jutott amerikai szem-
pontbôl, hogy Magyarorszâgon a nehézipari gyârtâs folyta-
tâsa fontos, tehât nagy gyârakat, kocsik épîtését kell elômoz-
dîtani, âltalâban sok munkâst foglalkoztatô vâllalatokat kell
létesîteni, mert erre a kommunizmus termelési rendszere 40
éven ât megadta mâr az alapot. Es ekkor megkérdczte tô-
lem, mi a véleményem, mert tudja, hogy a mûszertechnika
vonalân dolgozom, sôt még el is adok bizonyos gyârtmânyo-
kat, amelyeket magyar mérnôkôk talâlmânya hozott létre.

Megkîséreltem gondolkodâsât arra âtirânyîtani, hogy a
magyar tehetség nem abban nyilvânul mcg, hogy nagy gyâ
rakat épit, nehézipari gépeket és ilyesmit gyârt, hanem hogy
valamilyen szellemi vonalon tudjon ûjat teremteni, mert
Magyarorszâg jôvôjét a matematikusok és a fizikusok jelentik.

Hogyan tudjuk az amerikai politikusokat és az amerikai
cégek vezetôit ûgy befolyâsolni, hogy ezt a fajta irânyzatot
hozzâk létre Magyarorszâgon?

Szép és jô, hogy a Général Electric — azt hiszem, min-
denki ballotta — megvette a Tungsram 51 %-ât, de ez nem
az az irânyzat, amelynek kôvetésére Magyarorszâgnak ma
szûksége van. Neki a technolôgiai irânyzat kell. De Amerika
attôl fél, hogy a technolôgia Magyarorszâgon keresztûl az
oroszokhoz jut. Fél attôl, mi lesz, ha ilyenfajta kapcsolatok
épûlnek ki ûgynevezett "kelet-eurôpai" orszâggal. Félnek attôl,
hogy ott visszarendezôdnek a dolgok ûgy, ahogy azelôtt is
voltak. Félnek, hogy megint a munkâsok kapnak erôre és a
kommunizmus tovâbbra is folytatôdik Magyarorszâgon. Ha
igy fejlôdik Magyarorszâg sorsa, ha végul is nekik lesz igazuk,
akkor az nagyon szomorû dolog lesz.

Nekûnk, azt hiszem, az a fontos, hogy az amerikai
politikusokat, cégvezetôket és a hîrkôzlô szerveket meggyôz-
zûk: Magyarorszâg népe nem az, amit az itteni propaganda
40, 60, 80 éven ât bemutatott, nem elmaradt, tanulatlan
nép, hanem kultûrâlt, mûvelt és magas szlnvonalù nép. En-
nek tudatât kell nekûnk valahogy elfogadtatnunk. Ez Ma
gyarorszâg jôvôje!

A kisszôvetkezeti cégek és az amerikai gazdasâgi szervek
kôzt kialakulô kapcsolatokat kell kiépîtenûnk és ezeket kell
elômozditanunk. Nagyon sok kisszôvetkezeti vezetô a reform-



mo7.galmakban is részt vesz, mert szeretne jobb jôvôt és ehhez
vezetô utat, irânyt talâlni Magyarorszâgnak. Sokan kôzûlûk
naîvan azt gondoljâk, ha megtôrténnek a politikai vâltozâ-
sok, a szabad vâlasztâsok, akkor rôgtôn jôn a pénz, a meg-
értés és a hozzâjârulâs olyan mértékben, ahogy azt vârjâk.
Meg kell âllapitanom — nemcsak mint magyarnak, hanem
mint amerikainak is —, hogy mindez a politikai vâltozâs
nem sokat vâltoztat a helyzeten. Az amerikai politikus és az
amerikai cég ugyanûgy fél Magyarorszâgtôl és a magyaror-
szâgi kormânytôl, mint azelôtt. Talân az események kicsit
gyorsabban tôrténnek.

Remélem, hogy itt meg tudjuk teremteni a lehetôsége-
ket és igry bele tudunk kapcsolôdni abba a kisszôvetkezeti
vilâgba és abba a piacot megteremtô fejlôdésbe, amely Ma-
gyarorszâgon jelenieg folyamatban van. Remélem, hogy
amerikai môdon elôre tudjuk segîteni a magyar tôrekvéseket
és ât tudjuk âllitani Magyarorszâg gazdasâgi céljait ûgy. hogy
azok technolôgiai, szellemi irânyban fejlôdjenek és ne nehéz-
ipari vonalon haladjanak.

Stirling Gyôrgy (Falls Church, VA):

AZ ELLENTMONDÂSOK ORSZÂGA

Ha kôzel 20 évi tâvollét utân hazalâtogat az ember s az-
tân az emigrâciôs létbe valô kényszerû és fâjdalmas vissza-
térést kôvetôen megprôbâlja rendezni a lâtottakat-hallotta-
kat, a hatalmas tapasztalati anyagbôl bizony nem kônnyû
kiszûrni mindazt, ami fontos. De nem kevésbé nehéz feladat
tômôren ôsszefoglalni a lényeget, ami legtalâlôbban jellemzi
ma a hazai valôsâgot. Megkisérlem, hâtha sikerûl!

Hogy a magyarorszâgi helyzet cseppfolyôs âllapotban
van, hogy a magyar târsadalom az âtalakulâs korât éli, amely-
ben szemkâprâztatô gyorsasâggal kergetik egymâst az esemé
nyek, ezzel nem mondok ûjat. De az âllandô vâltozâst kisérik
bizonyos jelenségek, amelyek alapjân talân leginkâbb az a
jelzô illik a hazai helyzetre, hogy ellentmonddsos.

No hiszen ebben sincs semmi meglepô: minden âtalaku
lâs ellentmondâsokkal terhes, mert a régi és az ûj ûtkôzése soha



sehol se megy simân, a fejlôdés îve ritkân tôretlen, visszaesé-
sek, megtorpanâsok tarkîtjâk. Ezek gyakran kételyeket tâ-
masztanak az emberben, hogy vajon egyértelmû-e az ûjat-
akarâs és a visszahûzô erôk nem kerekedhetnek-e felûl, hogy
nyakât szegjék a vâltoztatâsi szândékoknak.

Miért ellentmondâsos a hazai helyzet?

Elsôsorban azért, mert még mindig az a kommunista
kormâny van a hatalmon, amelynek gyôkerei Kàddr Jdnos
"orszâglâsâig" nyûlnak vissza s kôzben az egész orszâg har-
sogja, oktôber 23. emlékûnnepén a Parlament frontjân ki-
feszîtett transzparens is ezt hirdette: "Soha tôbbé kommu-
nizmust!"

Stirling Gyôrgy elôaddsa a hazai vdltozdsokkal kapcsolatban rendezett kerekasztal-
konferencidn. Az elôadôtôl balra az elnôklô dr. SomogyiFerenc, jobbra

dr. Nddas Jdnos. {Somogyi F. Lél)

Még ma is az az orszâggyûlés intézi az orszâg ûgyeit, hozza
a tôrvényeket, amelynek tagjai a régi bolsevista môdszerû
vâlasztâs nélkûli szavazâs révén kerûltek be a magas testû-
letbe. Ugyanakkor mindent megszavaznak, aminek az ellen-
kezôjét ugyanilyen készséges ûgybuzgalommal szavaztâk meg
még két-hârom évvel ezelôtt is. Lehet-e bîzni ilyen emberek-
ben?

A kôztârsasâgi elnôkjelôltségért versengô hârom legesé-
lyesebb jelôlt mind kiprôbâit kommunista, egyikûk-mâsikuk



mâr 40 éve hordja zsebében a piros kônyvecskét és râadâsul
fontos szerepet jâtszott a part leg^elsô vezetésében is. Pozsgay
Imre, a legjobban futtatott reformkommunista bizony elég
kacskaringôs politikai pâlyât futott be; Szûrôs Mdtyâsrà\ kép
forog kôzkézen Budapesten, amelyen lâthatô, hogy moszkvai
nagykôvet korâban hogyan tûzi mellére az egyik legmaga-
gasabb szovjet polgâri kitiintetést Andropov, végiil Kulcsâr
Kdlmdnm^ azt vetik szemére, hogy kiszolgâlta az Aczél-kor-
szak kultûrpolitikâjât.

Lehet-e hinni nekik?

A rehabilitâciôkat, a politikai perek felùlvizsgâlâsât
ugyanazok a hatôsâgok intézik (fôûgyészség, felsôbîrôsâg),
amelyek par éve még érdekeltek voltak ezekben vagy hasonlô
ûgyekben. Gyakran még a személyek is ugyanazok {Szydrtô
Kdroly, a legfôbb ûgyész, akinek a keze tôbb koncepciôs per-
ben is benne volt, példâul még mindig a helyén van).

Lehet-e ezekben bizni?

Ellentmondâsként lehet felfogni azt is, hogy mîg a poli
tikai életben naponta tôrténnek vâltozâsok és (legalâbbis
lâtszôlag) van fejlôdés, a gazdasâg egy helyben topog és ki-
bontakozâsra semmi remény se lâtszik. Fontossâgâhoz mér-
ten nem is beszélnek eleget a gazdasâgi helyzetrôl és semmi-
féle épkézlâb terv sincs a problémâk megoldâsâra. Az em-
bernek mâr-mâr az az érzése, hogy a kormâny célzatosan
irânyîtja a târsadalom figyelmét a napi politika felé, hogy
ne érdeklôdjék a gazdasâg helyzete felôl. Igy minden esély
megvan arra, hogy a teljes gazdasâgi csôd âllapotâba jut az
orszâg, ami alkalmat adna a kormânynak, hogy ûjra vissza-
térjen az adminisztratîv môdszerekhez és a diktatôrikus ve-
zetéshez.

A mai magyar élet tele van ellentmonddssal. A tényle-
ges hatalom még mindig azoknak a kezében van, akik négy
évtizeden dt kiârûsîtottâk az orszâgot a Szovjetuniônak és az
ûjjâszervezésben is olyanok kîvânnak fôszerepet jâtszani, aki-
ket az a pârt emelt fol, amely felelôs az egész eddigi csôd-
tômegért. Olyanok verik féltéglâval a mellûket és harsog-
jâk a reformszôlamokat, akik tegnap még Kdddr szekerét
toltâk. Ugyanakkor a tavaly nagy garral meghirdetett "elég-
tételadâs" lelassult: miôta Nagy Imre és târsai — âllami és



pârtsegédlettel — megkaptâk a végtisztességet, mintha a té-
ma lekeriilt volna a napirendrôl. A meghurcoltak szâzezrei-
nek ûgye nem elsôrendû politikai kérdés tôbbé; a Tôrténelmi
Igazsâgtétel Bizottsâga alig ballat magârôl. A perek felûl-
vizsgâlata vontatottan halad. Az indokolâs szerint a hatôsâ-
gok tûlterheltsége miatt, de én inkâbb hiszem, hogy nem aka-
râsa miatt: ûgy végzik ezt a munkât, mintha a fogukat bûz-
nâk, hiszen a rehabilitâciôkkal (tôrvényességi ôvâsokkal) sa-
jât korâbbi tevékenységiik fôlôtt mondanak îtéletet.

Es a régi rendben kompromittâltak szâmâra a mundér
becsûlete fontosabb, mint az igazsâg felderitése. Egyszerûen
képtelenek a negyven év ôta beidegzôdôtt gondolkodâsmôdtôl
elszakadni. Ôdzkodnak attôl, hogy bizonyos ûgyekben âllâst
foglaljanak, olyan ûgyekben, amelyek nyilvânvalôan a kom-
munizmus megdôntésére irânyultak (fôleg '56 elôtti perekre
gondolok), ami lélektanilag érthetô, biszen akkor még ôk is
(vagy apâik) a part zâszlôja alatt meneteltek. Csupa ellent-
mondds, akârhova tekintûnk.

Ugyanilyen tartôzkodâs tapasztalhatô a '45 elôtti ûgyek-
kel kapcsolatosan is: akik a bolsevizmus elleni hâborût kô-
vetô esztelen megtorlâs âldozataiként szenvedtek vagy végez-
ték akasztôfân, azok ûgyeihez nem szivesen nyûinak. Amin
nem lehet csodâlkozni: a felûlvizsgâlatokat ma intézô "ki-
âbrândult kommunistâk" (vagy apâik) akkor még Sztâlin-
nak drukkoltak és abban a felfogâsban nôttek foi, hogy a
Horthy-Magyarorszâg a nâcik mellett vett részt a mâsodik
vilâghâborûban. Holott a magyar honvédség a bolsevizmus
és Sztâlin ellen harcolt, nem pedig Hitler érdekeiért. Erre
kôtelezte a két hâborû kôzti korszak egész politikâja, az elsô
kommûn tanulsâga. Horthy sajât elveivel kerûlt volna ellen-
tétbe, ha tâvoltartja magât a szovjetellenes kûzdelemtôl. Es
ami utâna kôvetkezett, az mind ôt igazolta.

Ezt persze nehéz megértetni "népkôztârsasâgi" mentali-
tâsban nevelkedett "megtért" kommunistâkkal. De nemcsak
ezt. Aki annak idején ténylegesen, tevôlegesen a kommunista
rendszer ellen lâzadt és megprôbâlt ârtani neki, azt valami
furcsa logikâval még ma is bûnôsnek tekintik. Azt mondjâk,
hogy a bizonyîthatôan âllamellenes tevékenység minden or-
szâg tôrvényei szerint bûncselekménynek minôsûl. Alkalmam
volt errôl Budapesten mâsfél ôrân ât beszélgetni Nyfri San-



rforral, a legfôbb ûgyész helyettesével, akihez a perûjrafel-
vételek és a rehabilitâciôs eljârâsok tartoznak. (Egyôrâs be-
szélgetésem volt ugyancsak errôl Kulcsdr Kdlmdn igazsâgtigy-
miniszterrel is hivatali szobâjâban.)

Az ellentmonddsokat nem oldhatja fol mâs, csak a szabad
vdlasztds, amelynek révén kitisztulnak majd a frontok és min-
denkinek vâllalnia kell a felelôsséget addigi tetteiért. Aki
kônnyûnek talâltatik, kihull a rostân és akkor kezdôdik majd
az igazi ûjjâépîtés.

De addig még sok nebézséget kell legyôzniûk azoknak,
akik ôszintén kîvânjâk a demokrâciât és a megûjulâst.

Stolmdr G. Ilona (Pittsburgh, PA):

SZOCIALIZMUSBÔL A PIACGAZDÂLKODÂSBA

Az elôadô szerint mâr mindent elmondtak elôtte. Dr. Gdl

Imre megâllapltotta, hogy a piacgazdasdg szô az ûj alkot-
mânyba is bekerûlt, mert az a szocidlis piacgazdasdgot meg-
valôsûô jogdllamba valô békés politikai dtmenet elôsegûése
érdekében jôtt létre. Kérdés azonban, miért és hogyan kerûl
a piacgazdasâg szava elé a szocidlis jelzô s tulajdonképpen mit
jelent ez. Magât a piacgazdâlkodâst sem hatâroztâk meg.
40 éven ât a szociâlis tervgazddlkodds érvényesûlt. Azokat,
akik a gazdasâgi életben valamilyen szerepet jâtszottak, kôz-
ponti terv szerint a part vâlogatta ki. Most ez megszûnik. De
a vâlogatâs szabâlyait ugyanazok âlHtjâk fel, akik eddig azt
végezték s az ûj gazdasâgi vâllalatokat is ugyanazok az em-
berek létesîtik, akik ilyeneket korâbban vezettek, mert ilyes-
mire csak ezeknek van pénzûk.

Talân érdemes lesz néhâny adatot felemlîteni, ami csak
most derûlt ki, bâr 1979 ôta a magyar gazdasâgi élet hihetet-
len mértékben csûszott lefelé. Kirdly Zoltdn a parlamentben
felszôlitotta a pénzûgyminisztert, hogy szâmoljon el a Magyar
Szocialista Munkâs Pârt vagyonârôl. Az elszâmoltatâs kér-

désével az ellenzéki kerekasztal-konferencia is egyetértett.

A pénzûgyminiszter nyilatkozatât, amelyben tulajdon
képpen mellébeszélt, nem fogadtâk el. Ekkor kôtelezték ar-
ra, hogy a beszâmolôt valôban tartsa meg. Ez meg is tôrtént.



A pénzûgyminiszter azonban nem a part vagyonârôl adott
szâmot, hanem azt mutatta ki, hogy a part 1979 és 1988 kôzt
milyen ûj beruhâzâsokat eszkôzôlt. Kitûnt, hogy tiz év alatt
160 pârtszékhâz, nyomda, vendéghâz és vadâszhâz épûlt 3.3
milliârt forint értékben. Ebbôl az ôsszegbôl a Magyar Szoci-
alista Munkâs Part (az MSzMP) mindôssze 4 %-ot, azaz 135
milliô forintot fizetett. A kommunistâk egyik bûszkesége,
az angyalfôldi székhâz 176,610.000 forintba kerûlt. Csak
akkor adtâk el, amikor a nyugati kôlcsônôk értéke tôbbszô-
rôsére kezdett emelkedni. Most arra hivatkoznak, hogy nekik
41 év alatt tôbb mint 20 milliard forint tagdîjuk folyt be s
hogy vâllalataik nyereséget szereztek. Egyik ilyen vâllalatuk
a Szikra Lapnyomda volt, amelynek ûj részlege 1982-ben
készûlt el 2 milliard 243 milliô forintért, amibôl 50 % $ kôl-
csôn volt. Hova lett a hitel? A part ûgy oldotta meg a kérdést,
hogy a beruhâzâsi bankoktôl vette fel a fedezetet s îgy az egész
ôsszeg a pârtkasszâba kerûlt.

Ennél is rosszabb, hogy az MSzMP-nek 2500 épûlete volt,
amelyeket az 1970-es években âllamositottak. A KlSz — na-
gyon ûgyesen — 38 épûletet kb. 100-100 forintért megvâsâ-
rolt s miutân a telekkônyvezés megtôrtént, az épûleteket visz-
szaszerezte és hivatalosan azok ma is a KISz utôdjânak nevén
vannak.

Itt kellene megemlîteni még azt is, hogy az MSzMP-nek
âllitôlag 350 fizetett alkalmazottja volt, most érdekes môdon
mégis azt mondjâk, hogy a kommunista part megszûntetése
kôvetkeztében 4500-an vâlnak munkanélkûlivé. Tévedés

azonban, hogy ezek munkahelyûkrôl kivonulnak. Még min-
dig 1200 pârttitkâr is mûkôdik. Ezek a dolgozôk pénzét kap-
jâk. Kirdly Zoltân parlamenti kijelentése szerint tizezres
személycserére van szûkség, mert — az elôadô szerint — azok,
akik tovâbbra is âllâsban maradnak, fogjâk egymâs kezét.

Az ûj részvénytârsasâgokat volt gyârigazgatôk szervezik.
Marad minden a régi kézben. Riogatjâk is az embereket,
ami majdnem jogosan tôrténik, ha âttérûnk a piacgazdâl-
kodâsra, vâlsâg kôvetkezik be.

Azt a kérdést eldônteni, hogy Magyarorszâgon melyik
vâllalkozâs veszteséges, nem lehet. Ebben az itt élô szakem-
berek lehetnének az otthoniak segîtségére. Nekik kellene
megâllapitaniuk, melyek azok az iparâgak, amelyekre piac-



gazdâlkodâsi szempontbôl valôban szûksrg van, amelyeket
aztân fejleszteni kell.

Az elôadô egyetért Somogy? Léllel: elsôsorban a kisszô-
vetkezeti vâllalkozâsokat kell tâmogatnunk s azokat kell se-
gîtenûnk. Az sem biztos, hogy ehhez feltétlenùl $ kell, mert
a magyar tehetséges fajta. Csak az ùzlet menjen. Ha a 40-50
ezer forintos nyugdîjakat megszûntetik, ha a hatalmas luxus-
lakâsokbôl kikôltôztetik azokat, akik seecîtettek abban, hogy
az orszâg tônkremenjen: az elôadô âllîtâsa szerint Magyar-
ofszâg $ nélkûl is hitelezô âllammâ lesz.

Vîta
A kerekasztal-konferencia felkért elôadôinak vélemény-

nyilvâmtâsa utân élénk vita fejlôdôtt ki, amelynek sorân
tôbben felszôlaltak. Az alâbbiakat kûlôn is ki kell emelnûnk.

Dr. Lelbach Antal Magyarorszâg jôvôjét tâvol-keleti
szôvetségesek, elsôsorban Japân és Kîna megnyerésében lât-
ja, mert a Nyugat valôsâggal leîrt bennûnket, tôle tehât
nem sok jôt vârhatunk.

Dr. Ndvori Kornél (Grosse Ile, MI) vâlaszâban hangsû-
lyozta, hogy Japânnal szemben semmiféle kifogâst nem tud
emelni, Kînâval szemben azonban egyéni élményeire hivat-
kozott, amelyeket ottani lâtogatâsa sorân szerzett, valamint
arra a magatartâsra, amelyet Kîna az I956-os felkeléssel
kapcsolatosan tanûsîtott. Kmâra tehât nem igen szâmitha-
tunk. Magyarorszâg jôvôje kizârôlag a hazaiak magatartâ-
sâtôl fûgg. Amikor 1948-ban Magyarorszâgot elhagyta, a
budapesti I. szâmû nôgyôgyâszati klinikân 24-en voltak al-
kalmazâsban. Ma ugyanott 82 orvos teljesit szolgâlatot. Ha
a tanszékvezetô tanârt, aki biztosan kommunista, mert kû-
lônben nem tôlthette volna be ezt az âllâst, levâltanâk is,
vajon mit tehetne utôdja. Kicserélné 82 beosztottjât? Nincs
kivel. Elôbb nevelni kell ûj nemzedéket!

Dr. Gutay Ldszlô (Lafayette, IN) szerint a gyôkeres vâl-
tozâsrôl addig szô sem lehet, amig az orosz megszâllô csapa-
tok Magyarorszâgon tartôzkodnak. Ezzel a ténnyel nemcsak
a felelôs vezetôk kénytelenek szâmolni, hanem azok a szâz-
ezrek is, akiknek dôntésétôl a politikai vâltozâs is fûgg. A



megszâllô csapatok jelenléte kétségtelenûl befolyâsolja az
otthoniak magatartâsât. Erre csak egyetlen példât hoz fel.
Oktôber 23-ân a parlament elôtt a tômeg azt kiabâlta, hogy
"ruszkik ki". Errôl azonban a hîrkôzlô szervek még csak em-
lîtést sem tettek.

Vitéz Szabô Zoltdn a "U.S. News and World Report"
legûjabb (1989. november 27-i) szâmâban megjelent Re-
inventing Europe cîmû cikkre hîvja fel a figyelmet. Kûlônô-
sen a cikk térképmellékleteit ajânlja hallgatôinak behatôbb
tanulmânyozâsra. A mâsolatban sokszorositott cikk "In-
tegrated Europe" cîmû térképe ugyanis Magyarorszâgot —
Lengyelorszâggal, Csehszlovâkiâval és Jugoszlâviâval egyutt —
mâr az eurôpai kôzôsség (European Community) tagjaként
tûnteti fel, az "A German Europe" cîmû térképen pedig
Magyarorszâg — tôbb északi és déli âllammal egyutt — a
német egyesûlés utdn — a német gazdasâgi vonzâs kôrében
lâthatô. A "Splintered Europe" nem tûnteti fel Csehszlovâ-
kiât, ellenben kûlôn alakulatként âbrâzolja Szlovâkiât és
"Bohemia-Moravia"-t, Erdélyt pedig "Transylvania" néven
elvâlasztja Româniâtôl.

Dr. Szablya Jdnos (Bellevue, WA) arra mutât râ, hogy
az otthoniakat mindenképpen seglteni kell, mert a legegy-
szerûbb dolgok tekintetében is elmaradtak a Nyugattôl. A
kommunizmus idején 40 év fejlôdésébôl estek ki. Ezért megy
haza most egy évre fia, Istvân, hogy segitsen az otthoniak-
nak nyugati môdon kônyvelni. Teszi pedig ezt a nagy bîbo-
ros, esztergomi érsek, Mindszenty Jôzsef kifejezett felszôli-
tâsâra. Magyarorszâg primâsa ugyanis, amikor évekkel ez-
elôtt Szablya professzor feleségével és 9 gyermekével egyutt
Bécsben ôt meglâtogatta, a bîboros gyermekeinek azt mond-
ta: "Csak tanuljatok, fiaim és leânyaim, aztân menjetek ha
za, vissza Magyarorszâgra, mert râtok ott nagy szûkség lesz".
Most lâtjuk csak, mennyire igaza volt.

Dr. Somogyi Ferenc, mint tanâcskozâsi elnôk, ûjbôl
hâlâs kôszônetet mond mind az elôre felkért, mind az utôlag
jelentkezett felszôlalôknak, az érdekesnek indulô vitât azon
ban az idô elôrehaladott voltâra valô tekintettel kénytelen
lezârni.

Felkéri mindazokat, akiknek még mondanivalôjuk akad.



sziveskedjenek szândékolt felszôlalâsuk szôvegét bekûldeni,
hogy azt a Krônika legkôzelebbi kôtetében kôzôlni lehessen.

A kerekasztal-konferencia târgyalâsait a Magyar Hiszekegy
elmondâsâval zârja.

IRASBAN BEKULDOTT HOZZASZOLASOK

Dezséry Andrds dr. (Beverley, S.A., Ausztrâlia) bosszas
beszâmolôt kûldôtt a Magyarorszâgon tapasztalt kulturâlis
vâltozâsokrôl.

Szakâly Jdnos (London, Anglia) Magyarorszâgon tett
megfigyeléseirôl — fôieg politikai és hîrlapîrôi szempontbôl —
adott szâmot s azokat az âtiratokat kôzôlte, amelyekkel az
angol miniszterelnôkôt igyekezett az ûj hazai helyzettel kap-
csolatosan tâjékoztatni.
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m.

BEOLVADUNK VAGY

MEGMARADUNK?

Az emîgràcîo problémàî.
Utak és modok kûlfôldi magyarsâgunk

megtartâsàra.
1990. november 24-én, pénteken délutân 2 ôrakor a Bond

Court szâllô Allen-termében nôi ankét volt, amelyet a meg-
jelentek ûdvôzlése utân Abelovszky Eliz (Worthington, OH)
vezetett be. Ezt megelôzôen ismertette a felkért felszôlalôk
rôvid életrajzât.

Abelovszky Eltz (Worthington, OH):

hivatAsunk

Lenni vagy nem lenni? A kérdés drâmai még egy ember
szempontjâbôl is, a nemzetre vonatkozôan szâzszorosan az!
Az elmûlt ôtszâz év alatt régi és ûjabb tragédiâk lâncolata
tizedelte népûnket, ugyanakkor a veliink kozel-azonos korû
és létszâmû âllamok megtîzszerezték âllampolgâraik létszâ-
mât! Csak egy példât emlitek: Mâtyâs kirâly korâban az an-
gol és magyar nép egyarânt ôtmilliôs lélekszâmû volt. Ma
ôk ôtven milliô felett vannak, pedig az angol sem szapora nép.

Az igazsâgtalan és gazdasâgi szempontbôl is rôvidlâtô
trianoni békeparancs elvette ezeréves hazânk kétharmadât
és népûnk felét.

Az elszakitott terûleteken kettôs elnyomâsban él a ma
gyar. Nem egyszer betolakodott idegenként kezelik anélkûl,
hogy valaha is elhagyta voina szûlôfôldjét, ahol évszâzado-
kon keresztûl éltek ôsei. A megmaradâs kiizdelmében azon-
ban — a tudatos magyar réteg — erôsebb, mint mi, a vi-
lâgban szerteszét szôrt, szabad magyarok.



A modem tudomâny szerint a gén, amelyet nemzetkô-
zileg markergén-nék neveztek el, kb. 40 nemzedéken ât, te-
hât 1,600 évig, megôrzi (még a szétszôrt csontokban is) a
faji jelleget.

Hitem szerint, ha a Teremtô Ûristen ilyen erôsen elje-
gyezte az embert sajât fajtâjâval, akkor nemcsak hiba, ha-
nem iszonyû bûn is eltûnni 3-4 nemzedék alatt. Aki nem hisz
a Teremtô akaratâban vagy létezésében, az nevezheti ezt a
folyamatot természet alkotta biolôgiai tôrvénynek, de a bûn
îgy is ugyanaz. Sajât hitvallâsom szerint, ha valaki magyar-
nak, kereszténynek szuletett és él 100 évig, azzal az ember-
rel az Ûristennek, mint magyar és keresztény emberrel van
100 éves terve. Az amerikai âllampolgârsâg csak annyit vâl-
toztatott ezen a félévszâzados felfogâson: az Ûristennek, mint
magyarnak szuletett, keresztény amerikai âllampolgârral van
100 éves terve. Vagyis: a terv nem vâltozott, csak bôviilt.

Az én hitvallâsom:

A huszadik szâzadban magyarnak szûlettem.
Lehetetlen, hogy ez csupân csak véletlen.
Hiszem, a Teremtô mâr régen îgy akarta.

Hatvan-nyolcvan éves terve is volt velem
mint magyar és keresztyén élni az életem
Kârpât-medencében, szûkôs szabadsâgba'.

A tôrténelmi vihar sem vâltoztatott rajta:
Ûj életet élni, mint ûj haza magyarja,
ahol jôlétem van és tôbb az, ami szabad.

De minden okmânyomban, mint a szemem szîne,
ûgy tartozik hozzâm magyarsâgom ténye.
Még ûtlevelemben is szûlôhazâm marad.

Lehet-e véletlen ilyen tartôs pecsét?
Terhét érezzem-e vagy nagy értékû becsét?

Ô, miként akarja az isteni bôlcsesség?

Nem kutatom titkât a felettunk levô rendnek.

Ha kereszt, ha adomâny, ha âldnak, ha vernek:
Magyarnak maradni szentelt kôtelesség.

Most pedig ôsszefoglalom azokat a szempontokat, ame-
lyeket a megmaradâs érdekében fontosaknak lâtok, utâna



pedig azt kérem, mondjâtok el, hogyan lâtjâtok ti a magyar-
sâg jôvôjét otthon, a tôrténelmi Magyarorszâg teriiletén, és
az ôt vilâgrészben élôk szempontjâbôl.

A megmaradâs érdekében néhâny fontos dolgot figye-
lembe kell vennûnk: Mindig egyetemes magyarsâgban gon-
dolkodjunk. A bôsz iramban vâltozô vilâg a tennivalôk ôzô-
nét zûdîtja rânk, s ugyanakkor bizonyos rugalmassâgra kész-
tet benniinket. Bâr âllandôan csôkken a cselekvô magya-
rok szâma kûlfôldôn, az ûj nemzedék nem mindig veszi ât
a fâklyât a szûlôktôl. Ne feledjûk el azonban, hogy a tôrté-
nelem nem a tômegek, hanem a hôsi egyének sikereit jegyzi
fel, bukâs esetén is ôket tartja nagyoknak, tragikus hôsôknek
az igazsâg és az erkôlcs mérlegén. Mi itt valamennyien —
hogy csak néhânyat emhtsek a nagy magyar asszonyok kô-
zûl — Zrinyi Ilona, Lôrântffy Zsuzsanna, Torma Zsôfia unokâi
vagyunk.

A lehetôség, képzettség, képesség nôveli munkânk jô ki-
lâtâsait, a hit és akarat megkétszerezheti. Tôretlenul higgyunk
abban, hogy megmaradunk, s errôl mindenûtt tegyûnk bi-
zonysâgot is. Tegyuk vonzôvâ a magyarsâghoz tartozâst az
ôhazâban is, s azok kôzôtt is, akiknek ez a hovatartozâs mâr
csak gyôkér. Svâjc kisebb és szegényebb orszâg, mint a mi
hazânk, s mégis elérte ezt a vonzô âllapotot.

Tôrekedjûnk egységre. A széthûzâsra szîtôk nem egy-egy
mozgalom ellenségei, hanem az egész magyarsûgéi. Tisztel-
jiik egymâsban az egyetemes magyarsâgért dolgozô honfi-
târsat. Ne mondjunk rosszat egymâsrôl. Âpoljuk és éleszt-
gessûk az ezer éve keresztény magyarsâgban a krisztusi sze-
retetet.

Tanîtsuk, beszéljùk, beszéltessûk nyelviinket. Ne feled
jûk el, hogy a mi nemzedékûnk hûsz (20) nyelvû nemzedék
lett a huszadik szâzadban. Hasznâljuk fel ezt a soknyelvû-
séggel szerzett érintkezési lehetôséget a magyar irodalom,
tudomânyos és târgyi kultûra, fôképpen pedig igazi lorté-
nelmûnk ismertetésére. Biztassuk gyermekeinket arra, hogy
lehetôleg magyart vâlasszanak élettârsul. Ennek érdekében
hozzunk létre olyan alkalmakat, ahova akkor is eimennek,
amikor a szûlôk mâr nem tudjâk "vinni" ôket. Pl. a Magyar
Talâlkozôknak legyen modem tudomânyos, humoros, esetleg
science fiction és party jellegû programja is. Tegyuk ôket



cselekvô rendezôrésztvevôkké. Buzditsuk és sesfîtsûk gyer-

mekeinket, hogy értékes âllami és tudomânyos âllâsokat tôlt-
senek be hûséggel, de mindir âlljanak ki az e<j,-\ctcmes ma-
gyarsâg és az emberiség jogai niellett.

Tâmogassuk a magyar templomokat, iskolâkat, ûjsâgo-
kat, kônyvterjesztôket, âltalâban tâmogassunk minden ma
gyar vâllalkozâst. Legyiink mi magunk és gyermekeink is mû-
velt, jô modorû, jô erkôlcsû emberek. Szerezzûnk barâto-
kat a befogadô nemzet derék polgârai kozûl, s a hîres magyar
vendégszeretet révén szerettessûk meg népûnket is veliik.
Tisztességes ûton tôrekedjûnk anyagi jôlétre, ha lehet: meg-
gazdagodâsra, mert ezzel nemcsak értékeinket és tekinté-
lyunket nôveljûk, hanem lehetôségeinket is a magyarsâg ér-
dekében.

Végiil, amit talân unâsig ismételek: egy percre se felejt-
sûk el. hogy a befogadô orszâg népe elôtt mi egész népûnket
képviseljûk, gyakran szélesebb kôrben, mint egy nagykôvet.

(Az elhangzottak utân a bevezetô râtért az utâna szôlôk
bemutatâsâra. Legnagyobb gondja az volt: hogyan mondja
el rôviden, milyen nagyszerûek az elôadôk. Ha ez a sokféle
tehetség, képzettség, tudomânyos minôsîtés sikerré vâltoznék,
akkor nem mi olvadnânk be, hanem Amerika.)

Vitéz Haraszthy Miklôsné Kapossy Kati (Solon, OH):

AZ ELIDEGENEDÉS ELLEN

Mielôtt bârmit is mondanék, engedjék meg, hogy két
rôvid idézetet mondjak el. Az elsô Kazinczy FerenctôX szâr-
mazik: "A mi nyelvûnk anya, leâny és ismert rokon nélkûl
ûgy âll a tôbbi nyelv kôzôtt, mint a fônix madâr az ég mada-
rainak szâmâban. Mi ezt a nyelvet szeretni tartoznânk, ha
ily szép nem volna is, a maga nemében egyetlen nem volna
is, mert a mienk".

A mâsik Ravasz Lâszlô egyik beszédébôl valô: "Nekûnk
a nyelvûnk nagyobb kincsûnk, mint a fôldûnk, mert régibb,
s akkor is él, amikor a fôld mâr nem a mienk. Nagyobb, mint
a tôrténelmûnk, mert a tôrténelem a nyelvben elfér, de a



nyelv nem fér el a tôrténelemben. Ezt az élô, zengô, ôriâsi
mûalkotâst az Alkotô maga teremtette, sok ezer év finomi-
totta, fejlesztette, âpolta. Ez az igazi nemzeti vagyon, mely-
bôl a szegény embernek is éppen annyi jut, mint a gazdag-
nak, és csak annak nincs belôle, aki maga dobta el magâtôl.
Nincs nemzeti vallâsunk, — mûvészetûnk, tudomânyunk,
jogrendûnk éppûgy Eurôpâé, mint a mienk, egyedûl a nyel-
vunk a mi kûlôn sajâtunk és senki mâsé. Ezt beszélni és mû-
velni: ez az igazi "Ars Hungarica".

Bizony ennek a két idézetnek minden betûjét meg kelle-
ne tanulnia minden magyar szûlônek, minden magyar gyer-
meknek. A szûlôk feladata elsôsorban, hogy gyermekeiket
megtanûsdk magyarul. De sokszor a megélhetés utâni hajsza,
a kôrnyezet elfelejteti velûnk, hogy ez a mi kûlônleges hiva-
tdsunk itt Amerikâban és âltalâban kiilfôldôn. Sokan olyan
helyen élnek, aboi nincs még magyar ûjsâg sem, a megélhe
tés kényszerît mindenkit, hogy ûj hazâja nyelvét minél job-
ban megtanulja, minél jobban be tudjon illeszkedni kôrnye-

Kapossy Kati
(Haraszthy)

A belovszky Elîz

zetébe. Kôzben persze elhanyagol mindent, ami a jôvô szem-
pontjâbôl fontos. Majd mâs gondoljon râ, mâs tegye meg.

Hihetetlen ôrômmel toit el, amikor itt szûletett fiatalo-
kat hallok szép, tiszta magyarsâggal beszélni. De ehhez a
szûlôk kemény munkâja, elhatârozâsa volt szûkséges. Kôlcsey
Ferenc halhatatlan mondâsa, hogy a haza, a nemzet és a



nyelvhârom ôsszetartozô, elvâlaszthatatlan dolog. És az is igaz,
hogy aki a nyelvért nem lelkesedik, a hazâért és a nemzetért
nehezen hoz âldozatot.

Az utôbbi idôben tôbb telefonhîvâst kapok olyanoktôl,
akik nem szûlettek magyaroknak vagy mâr harmad-negyed
nemzedékesek. Azt kérdik, bol tudnânak magyarul tanulni.
Ma divatos magyarnak lenni. Mindenki kûlônôs tisztelettel
néz rânk, mert megint a kis magyar nép jârt elôl, hogy Eurôpa
szabad lehessen.

Abban a nehéz kérdésben, mit tegyûnk az elidegenedés
ellen, arra az âllâspontra jutottam: az idôsebbek magyarsâga
sohasem szûnik meg, a fiataloknak pedid a sajât lelkiismere-
tûk szerint kell cselekedniûk. A felvilâgosîtô munka a mienk:
magyarul, angolul. Meg kell szerettetniink zenénket, nyel-
viinket. Beszéljûnk bûszkén mûltunkrôl, jelenûnkrôl, jôvônk-
rôl. Nem szabad szégyellnûnk, hogy honnan jôttûnk.

Nemrég elhunyt kedves honfitârsunk, Flôriân Tibor sza-
vait idézem: "Lehet-e mas vâgyam, mint az, hogy gyermeke-
im magyarul is megértsék ûzenetûnket a vilâgnak: nem azért
vagyunk magyarok, mert nem szeretûnk mâsokat. Nem azért
vagyunk magyarok, mert nem akarunk emberek lenni. Azért
vagyunk magyarok, mert magyarként akarunk mindenkit
szeretni és azért vagyunk magyarok, mert gyôkértelenûl nem
tudnânk az emher magassâgâba emelkedni".

A gyôkértelen nem tud mâsokat megérteni és nem tud
szeretni. Aki elidegenedett, az csak ônmagât sajnâlja és sze-
reti, nem tud békességet teremteni maga kôrûl, mert neki
sincsen békessége. Nincs célja, csak keresni tud — remény-
telenûl — a felvillanô célok kôzôtt. És aki elidegenedett,
annak nincsen fôldje, amelyen âll és bâtran kezet tud nyûj-
tani bârkinek. Hadd fejezzem be Ahrdnyi Emil kôltônk sza-
vaival: "Hatalmas, szép nyelv, magyarnak nyelve! Maradj
ôrôkké nagy és virâgzô! Kîsérjen âldâs, amig a vilâg âll! S
legyen megâldott az is, ki téged ajkâra vesz majd: Elsôt re-
begve, végsôt sôhajtva".

Ezeknek a gondolatoknak a szellemében vezetem mind a
két râdiôôrâmat. Prôbâlok azokra hatni, akikben még van
egy pici fény, de ezt mâr magyarul hiâba teszem, mert az
elveszett bârânyok nem értenek meg. Tôbben kérnek, hîv-



nak: ismételjem meg, amit mondtam, mondjam angolul,
mert magyarul mâr nem értik. Magyar târgyû angol kôny-
vekre, nyelvtankônyvekre van szûkség, amit azok is elérhet-
nek, akik csupa idegen kôzôtt élnek. Higgyétek el, nem kôny-
nyû heti 40-50 ôra felelôsségteljes munka utân leiilni és he-
tenkint 2 râdiômûsort ôsszeâllitani. De teszem, mert hajt
valami, mert ûgy érzem, hogy talân én is része vagyok annak
a hatalmas, ôsszerakhatô rejtvénynek, amelyet emigrdciôs
magyarsâgnak hiimak és tûlélésûnk, fennmaradâsunk érdeké-
ben mindent meg kell tennem, amire môdom és erôm van.

Gattoné dr. Gyékényesi Katalin (Cleveland Hts., OH):

MAGYAR MIVOLTUNK MEGÔRZÉSE

Mivel életemnek tôbb mint felét arra szenteltem, hogy
a spanyol kultûrât és irodalmat tanulmânyozzam, sokszor
râakadtam olvasmânyaimban itt-ott olyan gondolatra vagy
koncepciôra, amely felvilâgosîtott a sajât magam magyarsâ-
gânak identitâsa tekintetében. Ausztriâban szûlettem és
Amerikâban nôttem fel, de mindig ûgy éreztem. hogy
magyarsdgom tett a tôbbitôl kûlônbôzôvé; de azon mâr nem
igen gondolkodtam el, hogy tulajdonképpen mién. Nem ré-
gen ùjra kezembe akadt Cervantes vilâghîrû regénye, a Don
Qixijote de la Mancha. Ahogy hallgatôimmal, akik kôzûl a
legtôbb spanyolban specializâlja magât, elbeszélgettûnk a
regény kûlônbôzô târgykôreirôl, râjôttem, hogy Cervantes
engem is felvilâgosîthat az ûgrynevezett identitds kérdéseiben.

A regény meséje kôzismc»-i. rôvid ôsszefoglalâsban a
kôvetkezô: Don Alonso Quijote, aki a spanyol Mancha-
vidékén élô hidalgo, annyi lovagregényt olvas. hogy teljesen
beleéli magât azokba, elveszîti jôzan eszét és azt képzeli ma-
gârôl, hogy ô is udvari lovag. Elôkeresi a régi, rozsdâs fegy-
vereket, amelyeket a padlâson tartott, felnyergeli vékony,
csontos gebéjét és elindul a nagyvilâgba, hogy szerencsét prô-
bâljon. Elképzelése mindenféle lehetetlen dolgot varâzsol
eléje. Azt hiszi példâul, hogy a szélmalom nagy ôriâs. a mol-
nâr lânya kirâlykisasszony, a borotvâlkozô tâl varâzslô arany
sisakja stb. Egy korcsmârost, aki hajlandô Don Qjaijotet kô-
vetni ôrûletében, udvari lovaggâ avat. Râadâsul talâl ma-



gânak kîsérôt is, a kôvér, jôkedvû, egyszerû szomszédban,
Sancho Panza személyében, aki hûségesen elkiséri kûlônbôzô
értelmetlen kalandjain, amelyek legtôbbszôr sikerteleniil
végzôdnek, de senki sem tudja râvenni arra, hogy hagyja ott
lovagi eszméit és térjen haza. Végûl sok szercnrsétlen kaland
utân mégis visszakapja jôzan eszét, ez azonban mâr csak arra
képesiti, hogy hazatérjen és meghaljon.

A kôvetkezôkben Don Quijote egyik kalandjârôl szeret-
nék par szôt szôlni: arrôl, amely az emlîtett borotvâlkozô tâllal
kapcsolatosan tôrtént vele.

Ahogy egyszer Don Quijote és pajzsbordozôja, Sancho
Panza a kôvetkezô falu felé lovagolt, borbéllyal talâlkozott,
aki fejét a borotvâlkozô tâllal fedte le, mivel ezett az esô.
Don Quijote mihelyt megpillantotta a tâlat, odakiâltott
Sancho Panzâmk, hogy az a Mambrino varâzslô aranysisak-
ja. Elôrelovagolt és râtâmadt a szegény borbélyra, akit lând-
zsâjâval lelôkôtt lovârôl és kôvetelte tôle a varâzslô arany-
sisakjât. A borbély rôgtôn lâtta, hogy zavaros eszû emberrel
van dolga; feladta a tâlat és hamar el is tûnt a lâthatârrôl.

Ennek a kalandnak a regényen belûl persze tôbb jelen-
tôsége is van, de csak egyet szeretnék megemlitcni. Tulaj-
donképpen ez a jelenet a valôsâg és a lâtszôlagossâg viszonyât
juttatja kifejezésre. Cervantes leckéje ebben, hogy minden
egyén egyénileg fogja fel a vilâgot maga kôrûl. Sancho Panza
és a borbély hiâba lâtott egyszerû borotvâlkozô tâlat. Don
Quijote a varâzslô aranysisakjât lâtta benne és hajlandô volt
harcolni érte. Tanulsâg: minden egyén szubjektîven (alanyi
môdon), a maga szemûvegén ât lâtja a vilâgot.

Ezekbôl az elôzményekbôl kifolyôlag megkérdezhetnénk,
tulajdonképpen létezik-e magyar szubjektiv vilâgnézet? És
ha igen, hogyan szûletik, vagyis hogyan jôn létre ez az egyén-
ben? Don Quijote âllitôlag a sok olvasâstôl "bolondult" meg,
vagyis eszméit abbôl az ûj valôsâgbôl merîtette, amelyet olvas-
mânyai alapjân alakîtott ki magâban és végûl identitâsât is.
Talân olvasmânyainkat mi is ûgy elemezhetjûk ki, hogy ma
gyar szemmel, "magyar realitdssal" fogjuk fel a vilâgot. Per
sze, Don Quijote kônnyen "bolondult" meg, kônnyen volt
befolyâsolhatô, mert igen boldogtalan és unalmas életet élt.
De a végén mégis neki kellett elhatâroznia, hogy milyen élet-
môdot vâlaszt és fôleg, milyen vilâgnézetet vall magâénak.



Az egyén bizonyos fokig ma is szabadon vâlaszthatja élet-
môdjât, vilâgnézetét, ûn. Weltanschaung^kt és az identitâ-
sât. A kultûra — és itt a magyar kultûrârôl van szô — kôzôs
és ugyanakkor egyéni dolog. De a személyi identités legfon-
tosabb meghatârozôja az egyén ôrôkôlt és az dpolt felfogdsa a
vilâgTôl. Ha kôzelebbrôl vizsgâljuk ezt a kérdést, azt lâtjuk,
hogy a magyarsâg az egyénnek nem fôlvett, nem tanult
jellegzetessége. Csak mâsféle szokâsokat lehet elsajâtîtani,
de kultûrât, hagyomânyt nem. Beszélhetûnk tôbb nyelven,
sokszor kevesebb hibâval, mint az anyanyelviink, de gondol-
kozâsmôdunk — sokszor akaratlanul — elôdeinktôl ôrôkôlt

adottsâgainktôl fûgg. Mint egyének, illetve magyar egyének,
mindig megmaradunk, akâr beszéljûk a nyelvet, akâr nem.
A nyelvet elsajâtithatjuk olvasâssal, tanulâssal stb. Ez egyéni,
szubjektîv felfogâs és tôrekvés.

Don Quijote nem ûrben élt és cselekedett. Cervantes leg-
nagyobb sikere éppen abban nyilvânul, hogy a modem em-
bernek azt a fô konfliktusât, vagyis kûzdelmét ôntôtte sza-
vakba, amely egyéniségét megtartja a târsadalommal szem-
ben. Âllandôan arra a kérdésre ad vâlaszt, hogyan tudja az
egyén sajât kûlônbôzôségét megmenteni és bebizonyîtani.

Ez a kérdés pârhuzamos a beolvadâs kérdésével. Amint
Don Quijote feladja aimait és egyéniségét (identitâsât) és
"jôzan" ésszel hazatér, rôgtôn meghal. Amint sajât egyéni-
ségének harcât feladja és megnyilvânîtâsât abbahagyja, amint
a végén a târsadalmi erôk tûl erôsnek bizonyulnak és Don
Quijote feladja a harcot: megbetegszik és meghal.

Cervantes ûzenete egyszerû. Minden egyénnek be kell
bizonyîtania sajât identitâsât a târsadalommal szemben, kii-
lônben elpusztul.

A beolvadâs kérdése is azon fûgg, hogy a târsadalom von-
zâsa milyen erôs és hogy az egyén mennyire tud ellenâllni.
Ha ismerjûk tôrténelmûnk eseményeit, hagyomânyainkat,
legyûnk azokra bûszkék. Nincs mit szégyenkezni miattuk.
De a megmaradâs vagy beolvadâs a mai szétszôrt âllapotban
csak az egyénen mûlik. Tôrténelmi eseményeinket, hagyo
mânyainkat nemcsak ismerni kell, hanem azok jelentôségeit
is meg kell érteni.

A hovatartozâs velùnk szûletett. Senki sem lesz angol csak



azért, mert az Egyesûlt Âllamokban lâtta meg a napvilâgot.
Az egyénnek meg kell érteni, hogy a kultûra adja meg az
identitâst, amelynek a kultûra a legfontosabb része. Ez teszi
emberibbé. "Ember csak ûgy lehetek, ha magyar vagyok
elôbb" — îrta az amerikai magyar kôltô, Gyékényesi Gyôrgy.
Ô is felismerte, hogy az egyéniség fô kifejezôje a kultûra és
ha ez hiânyzik, az ember meztelen sablonna vâlik. Ezt kell
megértetni a mostani és a jôvendôbeli fiatalokkal.

Azt javasolnâm, hogy tanuljanak a mai fiatalok (iskolân
belûl vagy kivul) irodalmat, tôrténelmet, bôlcseletet (filo-
zôfiât), nyelveket, — ha nem is mindig magyarul. Aki ugyanis
valamelyik "libéral arts" pâlyât vâlasztanâ magânak, elôbb
vagy utôbb râdôbbenne arra a kérdésre: "ki vagyok én?" Es
erre a kérdésre csak egyéni vâlasz van.

A mai Amerikâban magyarnak lenni azt jelenti: emberibb
embernek lenni. De ez igaz Magyarorszâgon is. Ezt kell a
gyermekeinkkel megértetni. És ôk is ûgy, mint Don Quijote,
vâllaljâk a felelôsséget az egyéni vilâgnézetûkért, harcoljanak
ideâljukért, de ne adjâk fel magyar egyénisêgûket, mert an-
nak csak értéktelen pusztulâs lehet a vége.

Peller Miklôsné Falk Ildikô (Westlake, OH);

ADDIG VAGYUNK ÉRDEKESEK ÉS ÉRTÉKESEK,
AMIG MAGYAROK MARADUNK

Sajnos, az emigrâciô beolvadâsa kôrnyezetébe teljesen
természetes és elkerûlhetetlen folyamat. Az a tény, hogy mi
még ma is létezûnk, mint a magyar emigrâciô tagjai, szinte
csoda. Ez a csoda kétségtelenûl azoknak az âldozatos embe-
reknek kôszônhetô, akik idejûket nem sajnâltâk s ûgy érez-
ték, hogy kôzôsségi munkâjukkal tudatosan tevékenyked-
niûk kell a magyarsâg fenntartâsâért. Ezek kôzt kell emlîte-
nem a cserkészvezetôket, a magyar iskolâk tamtôit, a kûlôn-
hôzô kôzôsségek vezetôit, az egyesûletek alapitôit — veze-
tôit és munkâsait —, a tudôsokat, îrôkat, kôltôket és mûvé-
szeket stb. Ez a csoda azonhan legelsôsorban annak az âldo
zatos és szeretettel teljes személynek kôszônhetô, akinek az



Ûjvilâgban, a kezdet nincstelenségében el kellett mennie
dolgozni, bârmilyen munkât vâllalnia kellett, hogy a csalâd
fenntartâsâhoz valahogyan hozzâjâruljon, mégis talâlt idôt
arra, hogy gyermekének minden este magyar mesét mond-
jon, vele magyarul imâdkozzék és hogy gyermekének képze-
letvilâgât szînezze, gazdagîtsa, a magyar mûltbôl tôrténete-
ket mondjon el. Ez a személy; az édesanya.

Az a csoda tehât, hogy az emigrâciôban még mindig mint
magyarok létezûnk, elsôsorban az édesanyânak tulajdonît-
hatô. Neki kôszônhetô a magyar mûlt ismerete. De tôle fûgg,
râ vâr a magyar jôvô kialaldtâsa is. Nem tudom elfelejteni
azt, amit grôf Széchenyï Istvân, a legnagyobb magyar egy-
szerû szavakkal, de mindent kifejezôen édesanyjârôl mon-
dott: "Te oktattâl, tanâcsoltâl, te plântâltad szîvembe a jôt,
amelyben vagyok és leszek. S ami csekélyt Istenért, Uramért
és Hazâmért utôbb teszek: a Te munkdd".

A mâsodik vilâghâborû végétôl kezdôdô emigrâciônak
a fennmaradâs szempontjâbôl kônnyebb volt a feladata,
mert ez természetes volt. A kôzelmûlt élményeibôl és a nosz-
talgiâbôl élt. Es ez akkor mind jô volt. Ennek ideje azonban,
sajnos, elmûlt. A mai édesanyâk, cserkészvezetôk legtôbb-
nyire mâr itt nôttek fel. Itt, a kettôs kultûrâban, ûj kôrnye-
zetben, de régi ôrôkséggel élték kettôs életûket. Feladatuk,
az emigrâciôs magyarsâg fennmaradâsâért kifejtett erôfeszî-
tés, nekik ezerszer nehezebb, ha pesszimistâk akarunk lenni,
szinte lehetetlen. A szâmok is egyszerûen ezt bizonyîtjâk.
Az elmûlt években nemcsak a magyar templomok, magyar
iskolâk, cserkészcsapatok létszâma csôkkent, hanem az egyéb
magyar megmozdulâsoké is. Pedig Cleveland magyarsâga
talân 100,000-re tehetô. Mi ennek az âltalâban tapasztal-
hatô hanyatlâsnak az oka? Talân a kôzômbôsség? A sok fel-
merûlô nehézség? Vagy talân a cél hiânya?

Tény, hogy a mai gyermeknek 1./ a magyar nyelv meg-
tanulâsa egyre nehezebbjére esik, 2./ figyelmének lekôtése és
érdeklôdésének felkeltése érdekében ugyanis a versengés (com
pétition) — mind az iskolai kôvetelmények, mint a sportolâs
és a szôrakozâs szempontjâbôl — borzasztô erôs, amely a mai
fejlett technolôgia eszkôzeinek segîtségével a gyermek kép-
zeletvilâgât teljesen birtokâba veszi, 3./ îgy a magyarsâgra
tôrténô nevelés a gyermek életében mâr nem is fontos.



Ezek ellen a tények ellen talân lehet védekezni:
1. Azzal, hogy a magyarsâgra tôrténô nevelés minél

gyakrabban kellemes élménnyel fûzôdjék ôssze. a./ A kicsi-
nyeknek lefekvés elôtt mondjunk mesét. b./ Étkezés elôtt és
utân magyarul imâdkozzunk. c./ Jârjunk ma^çyar templom-
ba és ezutân, ha jô idô van, rôgtôn kanyarodjunk le a park-
ba vagy âlljunk meg valabol fagylaltért.

2. A magyarsâgra tôrténô nevelés nem lehet elvont, csak
elméleti (theoretical) és sohasem lehet kényszer. De legyen
mindig szemléltetô (visual) és korszerû (modem). Hasznâl-
junk VCR-t, video- vagy hangszalagot. Ezt szerezzûk be mind
szôrakozâsul, mind oktatâsi céllal vagy magunk is készitsunk
ilyent.

3. Legyen az itt szûletett gyermek jutalma (pl. "gradua
tion gift"-je), hogy Magyarorszâgon meglâtogathatja roko-
nait. Ismerje meg a gyermek nagysziileit, unokatestvéreit s
azok életmôdjât. Hadd érezzék, mit jelent, amikor mindenki
magyarul beszél. És tudatosîtsâk: ha nem lenne "anyaorszâg",
nem lenne értelme az emigrâciônak sem.

n

M

Gattoné dr. Gyékényesi Katalin PeUer Miklôsné Falk Ildikô

{Haraszthy)

Az ember sokszor elcsûgged, mert a kûzdelem nehéz, kû-
lônôsen ha naprôl napra kell folytatni. Sokszor felvetôdik



benniink a kérdés, hogy érdemes-e s ha igen, miért. Ha nincs
valaminek célja, akkor nincs értelme az érte folytatott kûz-
delemnek sem. Ha nincs cél, akkor a legjobb, legôtletesebb
eszkôz, môdszer is csak akadémikussâ vâlik és megfelelô in-
dok (motivation) nélkûl feleslegessé lesz.

A magam részérôl nemcsak a "hogyan?", hanem a "miért?"
kérdését is fontosnak tartom. Az utôbbira szeretnék most
kûlôn kitérni.

Nagyon megerôsôdôtt bennem az a tudat, hogy a ma
gyar megmaradâsnak az emigrâciôban is van célja és értelme,
amikor clevelandi lâtogatâsa idején Paskai Lâszlô bîboros,
esztergomi érsek, magyar primas szavait hallottam (elôszôr
otthon élôtôl), hogy a magyar emigrâciônak kûlônôs szerepe
volt és feladata van, mert konkrét példât mutatott és segit-
séget nyûjtott abban, hogy a cserkészeszményeket megmen-
tette, kônyveiben, kûlônôsképpen tôrténelemkônyveiben pe-
dig az igazsâgot leirta az utôkor szâmâra, megmentette kin-
cseit, munkâjânak eredményét viszont akkor, amikor az idô
erre megérett, âtadta az otthoniaknak.

Érdekes megâllapitâs ez kîviilâllô részérôl. Mert mi, az
emigrâciô. mindezt csak tudat alatt cselekedtûk, csak érez-
tûk, hogy az elmûlt tôbb mint 40 éven ât az otthoni tôrté-
nelemtanîtâs elhallgatta mûltunk fejlôdésének fontos részeit.
De tudtuk, hogy az a kormâny, amely a Regnum Marianum
templomât felrobbantotta és helyébe az 1956-ban ledôntôtt
Sztâlin-szobrot âllîttatta, a cserkészetet is elfojtotta, nem
marad ôrôkké hatalmon. Hâla Isten, pillanatnyilag minden
jel arra mutât, hogy az igazsâg tudatât vissza lehet juttatni
az otthoniaknak. A szabadsâg hazâjâban tehât az emigrâciô
egyik legszentebb hivatâsa éppen az igazsâgérzet megôrzése
volt.

A mâsik gondolatot, amely az emigrâciô céljât szemem
elôtt tartja, Kisbarnaki Farkas Ferenc, utolsô fôcserkészûnk
szavai juttatjâk kifejezésre. 1972-ben ô azt irta: "Érezzék (a
cserkészek), hogy érdemes lélekben magyarnak maradni, s
érezzék, hogy a magyar nyelv, kultûra érzelmi vonatkozâsai
olyan tôbbletet jelentenek szâmunkra, ami kûlfôldi életûn-
ket értelmesebbé és szebbé teszi. Mi addig vagyunk érdeke-
sek és értékesek, amig magyarok maradunk. Mert kûlônben



beolvadunk egy nagy idegen szûrkeségbe és abban mâr nem
sokat szâmûunk".

Nekem ez a két eszmény — az igazsdg és az érdekesség/
értékesség — elegendô ahhoz, hogy a "miért"-re vâlaszt ad-
jon, és hogy a célért valô kûzdelmet érdemessé tegye.

Dr. Szablydné Bartha Kovdcs Ilona (Bellevue, WA);

Kl AZ IGAZI MAGYAR?

Ki az igazi magyar? Aki annak vallja magât.

Rengetegszer talâikoztam olyanokkai, akiknek lâtszôlag
nem sok kôzûk volt Magyarorszâghoz, mégis ûgy érezték,
hogy magyarok.

Trinidadban talâlkoztunk Erika Hawkins-szsA, aki Buka-
restben szûletett és ott nôtt fel, 16 éves korâban hozzâment
egy angol diplomatâhoz, akivel azutân Trinidadban telepe-
dett le. Erika soha nem élt Magyarorszâgon, de magyarnak
vallja magât. Remekûl ir és beszél magyarul, sôt lânyât is
megtanîtotta magyarra.

Clark-ék. jelenleg Kansasban élnek, a férj ir szârmazâsû,
a feleség magyar. Ôzvegyasszony volt, amikor férje Magyar
orszâgon végzett kutatômunkât és tôkéletesen megtanult
magyarul. Otthon magyarul beszélnek New Guinea-ban
ôlôkbe fogadott fekete, de szôke hajû lânyukkal és sajât
fiûkkal, akit Magyarorszâgra kûldtek gimnâziumba.

Yvonne igazi neve Zsuzsi. Kutatô a Washington State
Universityn. Ô is Bukarestben szûletett. A Sorbonne-on ta-
nult, soha nem élt Magyarorszâgon, mégis amikor elôszôr
talâlkoztunk, azzal kôszôntôtt: "En is magyar vagyok".

A nyelv persze nem minden. Legkônnyebb a nyelvet
gyerekkorban elsajâtîtani. Erre példa, hogy amikor hat gye-
rekkel Németorszâgban tartôzkodtunk (a legidôsebb mâr
férjnél volt), a gyerekek hônapokon belûl babâikkal németûl
heszéltek. Iskolâskorban jô kûlônbôzô nyelveken irni és ol-
vasni megtanulni.

Nagyon fontos azonban, hogy felnôtt korban is tovâbb
beszéljûk a nyelvet. Az ember âllandôan tanul, fejlôdik és



létszûkség, hogy a nyelv is az emberrel fejlôdjék, kulônben
az idegen nyelven az illetô gyerek marad.

Ezért gyerekeinkkel abban a pillanatban, amikor az
amerikai vô, meny vagy udvarlô kilépett a szobâbôl, âtkap-
csoltam a magyar szôra. Teljesen automatikussâ vâlt ez a
szokâs. Igy elôfordul, hogy ûzletben pl., amikor a gyerekeim-
hez szôlok, magyarul beszélek. Miôta gyerekeink elkôltôz-
tek, még a telefonon is magyarra vâltunk ât, amint az angol
hâzastârs leteszi a kagylôt vagy ha nincsen otthon. Nem sza-
bad attôl sem megijedni, hogy "nehéz" kifejezéseket hasz-
nâlunk. Ha gyerekûnk nem érti a szôt, majd megkérdezi an-
nak jelentését.

Az is érdekes, hogy gyerekeink szâmâra sokszor éppen az
elkôitôzés utân vâlt hirtelen nagy fontossâgûvâ a magyar
nyelv. Az elkôitôzés ôta még inkâbb keresik a magyar târsa-
sâgot. hogy a nyelvet gyakoroljâk.

Sok minden mas is van, amit a nyelven kîvûl az amerikai
hâzastârsak is boldogan megtanulnak, pl. a tôrténelem, az
irodalom, kulturâlis dolgok, szokâsok, a magyar hagyomâny.

A legfontosabb, hogy mindig azt tegyiik, ami egyéni
helyzetûnknek legjobban megfelel.

Menyem, Marcey példâul most kapta meg az arany Ar-
pâd-érmet velem egyûtt îrt és elôadott "Hungary Remem-
bered" cimû szâjhagyomânyon alapulô szindarabunkért,
amelyet az 1956-os forradalom 30. évfordulôjâra âllitottunk
ôssze 100 interjû alapjân. Sok mâs dîjat is kaptunk a szin-
mûért, kôztûk a George Washington Honor Medal-t is a
Freedoms Foundation-tôl.

Marcey, aki azelôtt talân azt sem tudta, hogy hol van
Magyarorszâg, férje, a mi fiunk hatâsâra teljesen magyarra
vâltozott. Pedig Marcey csak néhâny szôt tud magyarul. De
ha râkerûlne a sor, valôszînûleg ô is életét adnâ a magyar
szabadsâgért, amelyért mâr annyit tett.

A szinészek és az énekkar tagjai, akik ingyen adtâk mun-
kâjukat, hogy a "Hungary Remembered" hatalmas elôadâ-
sât meg tudjuk valôsîtani, kônnyekben tôrtek ki, amikor lât-
tâk, hogy a Himnusz éneklésekor a nézôk mind felâlltak és
a szînhâz zengett az énektôl, amelyet ôk indîtottak el —
magyarul — annak ellenére, hogy amerikaiak voltak, mert
ûgy vélték, élményûk kôzben magyarra vâltak.



Fiûnk, Istvân, Mindszenty hercegrprimâsnâl tett lâtoga-
tâsunkra emlékezett vissza, amikor Magyarorszâgon megnyll-
tak a lehetôségek. Bîborosunk azt kérte fiainktôl, hogy dol-
gozzanak jôl és amikor Magyarorszâg megint szabad lesz,
menjenek vissza és segîtsenek ott mindent helyreâllîtani. Fiûnk
néhâny napja azzal az ôtlettel jôtt elô, hogy szeretne legalâbb
egy fél évre Magyarorszâgra menni amerikai feleségével és
két gyerekével, hogy ott az elektromos iparnak segitségére
legyen. Ô jelenleg MBA-vel (Master in Business Administra-
tion-nel) rendelkezô villamosmérnok (electrical engineer).
Magâtôl emlékezett arra, amit Mindszenty bîboros 13 éves
korâban mondott neki.

Ha a vâgy megmarad gyerekeinkben, megmarad bennûk
a magyarsâg is. Ha mindnyâjan azt prôbâljuk tenni, ami
helyzetûnkben a legjobb, akkor gyerekeinkben nem lesz el-
lenkezés és sokkal tôbbet tudnak segîteni a magyarsâg ûgyén
vilâgszerte. Mert: Ki a magyar? Aki annak vallja magât!

Dr. Szablya Jdnos a mémôk-taldlkozôn Dr. Szablya Jdnosné Bartha Kovdcs llona
eloaddst tart. (Dr. Somogymé) o. nôi konferencidn beszél. (Abetovszky Eltz)



Pintémédr. Pereszlényi Mdrta{Co\Mmh\xs, OH):

AKIK FÉLIG-MEDDIG MÂRIS "BEOLVADTAK"

Azokrôl a magyarokrôl szeretnék beszélni, akik félig-
meddig maris "beolvadtak" s azt a kérdést szeretném fel-
vetni, hogyan lehetne ezeket a magyar életbe valahogy visz-
szahozni. Csak clevelandi példâkat idézek.

Clevelandben a régi Buckeye-negyed mâr csak emléke-
zetben magyar. Az amerikai târsadalomban felfelé kapasz-
kodô négerek nagy szâmban oda kôltôztek. Itt-ott egy-egy
cukrâszda vagy vendéglô még megmaradt, ez azonban ko-
rântsem jelenti azt, hogy maga a negyed magyar. Hiszen a
vevôk, lâtogatôk tôbbsége nem magyar; és azoknak a ma-
gyaroknak szâma, akik hajlandôk âthajtani abba a negyedbe,
mâr igen kicsi.

A magyar elôadâsokon egyre tôbb a sziirkiilô vagy ôsz
fej. Az a nemzedék, amelynek ôk a tagjai, még Magyaror-
szâgon végezte tanulmânyait. Az emigrâciô kôzépnemze-
déke mâr itt jârt iskolâba s bâr akad soraiban kitûnô "csillag"
is, âltalâban mâr nem birja ûgy a magyar nyelvet, helyes-
îrâst, fogalmazâst, olvasâst, mint az elôbbi.

Mi ennek az oka? Hogyan kerûlt az emigrâciôs magyar-
sâg ebbe a helyzetbe? Ugyanûgy, mint a tôbbi nemzetiség,
amely elhagyta hazâjât. A fôbb okokat négy pontban fog-
lalhatjuk ôssze.

1. Elsô helyen kell emlitenem a vegyes hdzassâgokat.
Nem lehet a fiataloknak elôîrni, hogy kibe szeressenek, ki-
vel kôssenek hâzassâgot, s otthon a meghitt csalâdi élet mi-
lyen nyelven tôrténjék. Hiszen mâr az emigrâciôs magyar-
sâg vezetôinek gyermekei is vegyes hâzassâgot kôtnek. Vannak
olyanok is, akik magyar otthonban nevelkedtek fel, hâzas-
târsukkal vagy gyermekeikkel maguk kôzt mégis angolul vagy
fele-fele arânyban angolul és magyarul beszélnek. Senkire
sem akarok kôvet dobni, csak megâllapitom, hogy a 80-as
évek vége felé igy volt s a 90-es évek elején is igy lesz.

2. Mâsodik helyen a vdldst emlîtem. A mai vilâgban
ugyanis sok gyermek elvâlt szûlôk kôzt nevelkedik fel. Ilyen-
kor még ha az egyik fél kûszkôdik is a magyar lâng élesztge-



tésével, a mâsik erre nem okvetlenûl fektet sûlyt. Az egyol-
dalû erôltetés csak nagyobb bajt okoz. Ha aztân az egyik
vagy mâsik fél râadâsul ûj hâzassâgot is kôt nem magyarral:
az otthoni beszéd angolul elkeriilhetetlen.

3. A harmadik ok a sok kôltôzés. Vannak olyanok, akik
pâlyâjukon szeretnének elôre haladni vagy éppenséggel a
katonasâgnâl kôtnek ki. Olyanok is akadnak, akik kényszer-
bôl kôltoznek vârosrôl vârosra. Nem vaiôszmû, hogy bârme-
lyik esetben a szûlôk nagyobb vârosba kerûlnek, aboi még
van magyar élet.

4. Utoljâra emlîtem a templomokat. Tény és vaiôsâg,
hogy azokat a templomokat, amelyeket az elôzô magyarok,
az ûn. "ôregamerikâs" magyarok nagy nehézségek ârân emel-
tek, a 80-as évek vége felé az elôkelôbb "suburb" ôkbe me-
nekûlô magyarok nem hajlandôk fenntartani. Nem elég,
ha évente egyszer-kétszer (hûsvétkor vagy karâcsonykor) a
magyarok ellâtogatnak elôdeik régi templomâba s ott bori-
tékot dobnak a perselybe, mert ettôl a templom bizony nem
marad meg. Mindennap olvashatjuk a lapokban, hogy a
magyar temetések, hâzassâgkôtések, keresztelések nagyobb
szâma mâr nem magyar templomokban tôrténik. Aboi régen
az ajtôkon kîviil âllô tômegek hallgattâk a szentmisét, most
vasâmaponként csak 15-20 magyar gyûlik ôssze.

Nem kîvânom, hogy hozzâszôlâsom pesszimista bangot
ûssôn meg, ezért szeretnék arra is kitérni, milyen feladatok
vârnak rânk, ha magyarsâgunkat a jôvôre meg akarjuk ôrizni.
Ezeket is pontokba sûritem.

1. Arra kell tôrekedni, hogy az egyetemeken és fôisko-
lâkon âllandôan vezetett magyar tanfolyamok legyenek vagy
legalâbbis angol nyelven elôadâsok hangozzanak el magyar
târgykôrôkrôl.

2. Gyermekeinket léptessûk be a tôbb vârosban mûkôdô,
szôrakoztatô tânccsoportba, amelyben magyar nemzeti és
népi tâncot, magyar kultûrât tanulhatnak s egyben kelle-
mesen szôrakozhatnak, sot az amerikaiaknak is példât mu-
tathatnak.

3. Kutassuk ki magyar szdrmazâsû férfiak és nôk elért
eredményeit, amelyek nemcsak Magyarorszâgot, de az egész
vilâgot befolyâsoltâk. Ismertessûk meg ezeket az eredménye-



ket a befogadô orszâg Iakossâgâval ûjsâgcikkek ûtjân vagy
formâlis elôadâsokon vagy csak egyszerû beszélgetéssel.

4. Elôbb-utôbb el kell fogadnunk, hogy kultûrdnk meg-
marad, de a kifogâstalanul magyarul beszélô amerikai ma-
gyarok szâma évrôl évre csokken, kiadvânyainkat ezért két
nyelven kell majd kiadnunk. A magyar nyelv mellôzését
semmiképpen sem ajânlom, de felteszem a kérdést: mit
nyeriink azzal, ha magyar kérdéseinkrôl csak pici kis kôr
tud îrni vagy olvasni?

5. Magyar csoportjainkat tegyûk érdekesekké. Ne érez-
tessûk a harmad-, negyed- vagy ôtôdnemzedékes magyarok-
kal, hogy mi, akik még jôl beszélûnk magyarul, magyarabb
magyarok vagyunk, mint ôk. Inkâbb hîvjuk meg ôket ma-
gunk kôzé. Sôt, hîvjunk magunk kôzé nem magyar szârma-
zâsûakat is. Vegyûk meg a magyar târgyû kônyveket és ter-
jesszûk a hirt azokrôl a lehetôségekrôl, amelyek Magyaror-
szâgon a magyar kultûra elsajâtîtâsa céljâbôl nyîlnak!

Dr. Luddnyiné NddasJuUanna (Ada, OH):

BEFOGADÔ HAZÀJUKHOZ HÛ, BÛSZKE MAGYAROK

Az elôadô gyermekkori és késôbbi élményeit idézi s azok-
bôl von le a jelenre vonatkozô tanulsâgokat.

Vegyes (magyar és mas nemzetiségû kôzt kôtôtt) hâzas-
sâg esetén a magyarsâg megôrzése kizârôlag a magyar hâzas-
târson mûlik. Az utôdok magyarsâga ilyenkor mindig attôl
fûgg, hogy melyik hâzastârs tôlti he a dôntô szerepet. Ha
ezt a magyar hâzastârs tôlti he, a magyarsâg megôrzése szem-
pontjâhôl nagyohh nehézség nincs. A magyar hâzasfélnek
azonhan arra kell tôrekednie, hogy a gyermekek magyarsâ-
gukkal kapcsolatosan mindig ôrômet, jôkedvet, holdogsâgot
érezzenek. Ilyen alkalmakra (pl. a magyar cserkészetre) az
elôadô a példâk egész sorât nevezi meg.

Vigyâznunk kell azonhan arra is, hogy tûlzâsha ne es-
siink. Gyermekeink minden tekintethen legyenek hûségesek
ahhoz az orszâghoz, amely szûleiket, nagyszûleiket hefogad-
ta s érvényesûlésiiket hiztosltotta. A magyarsâgot ônmagunk
is tekintsiik mindenkor plusznak. Tudatositsuk, hogy Amerika



szabad fôldjén élûnk, gyermekeink azon nôttek nagyra, de
maradjunk magunk is, gyermekeinkben is bûszkék magyar
szârmazâsunkra, nyelviinkre és mûveltségunkre.

Pintémé dr. PereszlényiMdrta Dr. Luddnyi Andrdsné Nàdas Julianna

(Haraszthy)

Felszolalàsok

Nt. dr. Mihdly Ferenc (Toronto, Ont., Kanada) hosz-
szabb felszôlalâs keretében azt fejti ki, hogy a magyar meg-
maradâs kérdése idegenben is attôl fûgg, tudunk-e az egy Isten
szolgâlatâban ônâllô magyar hitet vallani és kôvetni. Példa-
ként a zsidôsâg egységére és fennmaradâsâra hivatkozik.
Meggyôzôdése szerint a magyarsâg harmadik és tovâbbi
nemzedékeinek fennmaradâsât is csak a minden magyart
egybefogô hit ereje tudja biztositani.

Vitéz Haraszthy Miklôs (Solon, OH) az édesanya nevelôi
tevékenységében lâtja magyarsâgunk fennmaradâsânak egyet-
len zâlogât. Példât idéz arra, hogy az édesanya — angol apa,
ukrân és mâs idegen kôrnyezetben is — meg tudja ôrizni
gyermekei magyar nyelvtudâsât és magyar ôntudatât.



IV.

ERDÊLY JÔVÔJE

Mî legyen a kiilfoldi magyarsâg
àllàsfoglalàsa?

1989. november 25-én, szombaton reggel 9 ôrai kezdet-
tel a Bond Court szâllô Dorothy Fuldheim termében kerek-
asztal-konferencia volt, amelyen dr. Nddas Jânos kôszôn-
tôtte az elôadôkat, valamint a szép szâmban ôsszegyûlt érdek-
lôdôket.

Dr. Nddas Jdnos:

AZ ERDÉL YI MA G VA RSA'G MEGMENTÉSÉNEK
LEHETÔSÉGEI

A mûlt évi Krônikâban részletesen beszâmoltunk az er-
délyi helyzettel kapcsolatos, jelentôs munkâssâgunkrôl, fô-
leg a Szabadvilâgi Magyarok V. Vilâgkongresszusâtôl nyert
felhatalmazâs alapjân magyar, angol, francia és német nyel-
ven elkészîtett emlékiratrôl, amelyet 283 példânyban kûld-
tûnk ki fontos politikusoknak, kûlûgyminisztereknek, tovâbbâ
a nemzetkôzi konferenciâk kikûldôttjeinek stb. Az ezekre
érkezett biztatô, egyûttérzô vâlaszokat, amelyek kôziil tôbbet
a Krônika legutôbbi kôtetében is kôzôltûnk, ôrômmel vet-
tûk. Ezek hasonlôan elîtélték a roman âllamfô kisebbségirtô
politikâjât. Genfben Ceausescu eljârâsât kûlôn is meg-
bélyegezték. Engedjék meg, hogy a Szabad Magyar Vilâg-
tanâcs és a Magyar Kongresszus nevében ezekért a vâlaszokért
kôszônetet mondjak.

Meg kell âllapîtanom, hogy Ceausescu eddig semmiféle
hajlandôsâgot nem mutatott arra, hogy magyarirtô politi
kâjât feladja, sôt annak folytatâsâra is intézkedéseket foga-
natositott. A falulerombolds végrehajtâsâhoz elengedhetet-
lenûl szûkséges buldôzerek gyârtâsât és a falvakbôl a jôvôben



kitelepitett véreink szâmâra tômegszâllâsok épîtését rendelte
el. Ugyancsak tovâbb folytatjâk a românok az erdélyi mind-
két nembeli magyar fiatalsâg kényszerkitclepitrsét is a Regât-
ba. Kôztudomâsû, hogy ennek az a célja, hogy a magyar
ifjak iskolâik befejezése utân România tiszta roman vârosai-
ba keriiljenek, magyarsâguktôl elszakadjanak.

Ezek a tények késztettek bennûnket, hogy Magyarorszâg
kommunista urai helyett ûjra foglalkozzunk az erdélyi ma
gyarsâg megmentésének lehetôségeivel.

A XXIX. Magyar Kongresszusra — mint elôzôleg is —
nemcsak minden erdélyi kérdéssel foglalkozô egyesûlet veze-
tôje kapott meghîvâst, hanem azt is lehetôvé tettûk, hogy —
abban az esetben, ha a részvételi dîjak elôteremtése képte-
lenség — irâsbeliieg szôljanak hozzâ. Tervûnk szerint a Ma
gyar Kongresszus befejezése utân az egész anyag âttanulmâ-
nyozâsa révén a vezetôség dont a tovâbbi lépésekrôl.

Dr. Luddnyi Andrds (Ada, OH):

ERDÉLY 1945 UTAN

Az elôadô vizsgâlôdâsait nem Trianonnal kezdi, inkâbb
azzal a kérdéssel foglalkozik, mi tôrtént a mâsodik vilâghâ-
borûban bekôvetkezett romdn dtdllds, 1944. augusztus 23.
utân. Ez a kérdés ugyanis nagyban hozzâjârul a jelenlegi
helyzet megértéséhez.

Elôszôr is azt kell leszôgezniink, hogy a romdn népszdm-
Idldsi adatok szerint az erdélyi magyarsâg létszâma 22%-ra
lecsôkkent. Ez a helyzet a Regâtbôl valô betelepités és az
egyre fokozôdô menekûlés (kivândorlâs) kôvetkeztében ala-
kult ki. A magyarsâg népesedési arânya tehât elképesztô.
Erdély lakossâgânak ma mâr csak kb. ôtôdrésze magyar. A
korâbbi arâny lényegesen megvâltozott. Ha ezt a tényt nem
tartjuk szem elôtt, olyan âlmokat szôhetûnk, amelyeknek
valôra vâlâsa nem reâlis.

A népesedési szâmadatok eltolôdâsân kîvûl minôségi
szempontbôl is vâltozâs kôvetkezett be, mert elromdnosûot-
tdk a vdrosokat. Az erdélyi élet kôzpontjaiban korâbban
magyar, szâsz, részben zsidô vagy mâs nemzetiségi akarat
érvényesûlt. Az iparositâsi politika és bizonyos tôrvényhozâsi
intézkedések ezen az adottsâgon vâltoztattak. Az utôbbiak



példâul a magyarok részére hatârozottan megtiltjâk, hogy
vârosokba telepedjenek.

Ha a vârosok elromânosîtâsâhoz még a falurombolâso-
kat is hozzâvesszûk, akkor Erdélyben a magyarsâg jôvô.je
nagyon reménytelen.

Természetesen az emlîtettek az erdélyi magyarsâg jôvôje
szempontjâbôl csak a kérdés sôtét oldalai, amelyekkel szem-
ben kétségtelenûl vannak annak jô oldalai is, ezekkel azon-
ban kûlôn nem kîvân az elôadô foglalkozni, mert az a meg-
gyôzôdése, hogy ezek a megbeszélések folyamân ûgyis kide-
rûlnek.

Az elôadô csak egyet szeretne még hangsûlyozni: az er
délyi vârosok elromânosîtâsân és a magyarok létszâmânak
âllandô csôkkenésén kîvûl târsadalmi téren a magyarok a
legszegényebbek. Az âtalakîtâs kôvetkeztében a magyarok
a cigânyokkal egy szinvonalra kerûltek. Minden gazdasâgi
rendelkezés a magyarsâg târsadalmi helyzetét sûllyeszti.
Terveink felâllltâsa sorân tehât azt is figyelembe kell ven-
nûnk, milyen annak a nemzeti kisebbségnek kiizdôképessége,
amelyiknek nincs anyagi hatalma.

Természetesen a belpolitikai helyzet is megvâltozott.
Azelôtt a dôntô tényezô Erdélyben a jelenlegi magyar, szâsz
stb. kisebbség volt, eleinte még a kommunista pârton belùl
is. A magyarok kôzôtt sok jô magyar volt, akik még a
kommunista pârton belûl is megvédték az erdélyi magyar
érdekeket. Az 1947 és 1949 kôzt, majd 1956 és 1959 kôzt
folytatott tisztogatâs azonban ezeket a magyar vezetôket
megfosztotta korâbbi befolyâsuktôl, regâti românokkal cse-
rélték ôket ki. Tehât magât a kommunista pârtot româno-
sltottâk el. A part vezetôi kôzt az erdélyi român is kevés.
Helyiiket inkâbb azok vették ât, akik român szempontbôl
a legnemzetibb gondolatot képviselték s a kormâny tâmoga-
tâsa tekintetében is feltétlenûl hûségeseknek bizonyultak.

Kûlpolitikai szempontbôl ugyanezt a vâltozâst kell ta-
pasztalnunk. Nemcsak azért, mert ez a belpolitikai vâltozâ-
sok egyenes folyomânya, hanem azért is, mert az orosz kûl-
politika célja szintén môdosult. Sztdlin célja eleinte annak
igazolâsa volt, hogy a kisebbségek jogait fennhatôsâga alatt
tiszteletben tartjâk. A Groza-kormâny magyarbarât politi-
kâjânak is ez volt valôjâban magyarâzata. Groza azért léte-



sîtette, létesithette a marosvâsârhelyi Bo/yaz'-egyetemet, mert
Sztâlinmk. az volt a tôrekvése, hogy a kommunizmuson be-
lûl béke legyen a nemzetiségek kôzôtt. Ez a helyzet azonban
idôvel szintén megvâltozott. A românok fûggetlenîtették
magukat az orosz kûlpolitikâtôl, az 1956-os magyar felkelés
leverése, majd Ceausescu hatalomra jutâsa tâg teret nyitott
a magyarellenes tôrekvések szâmâra, amelyek végûl a falu-
rombolâshoz vezettek és Szûrôs Mdtyds kôzbelépését is ered-
ménytelenekké tették.

A jôvô kibontakozâsa szempontjâbôl mindezt gondosan
mérlegelni kell.

Hâmos Lâszlô (New York, NY):

MI LEGYEN

AKÛLFÔLDI MAGYARSAG ALLÀSPONTJA?

Az elôadô szerint nem annyira beszélnûnk, mint inkâbb
tômegesen és minél hatékonyabban cselekednûnk kell. Eb-
bôl a szempontbôl tôkéletesen egyetértiink, de a szinte két
milliôs amerikai magyarsâg tûlnyomô tôbbsége még nem
dôbbent râ, hogy a cselekvésre lehetôsége van, s ez éppen
most rendldvûl fontos lenne. Elsô lépésként azokkal a ma-
gyarokkal kellene felvenni a kapcsolatot, akik mâr nem be-
szélnek ugyan magyarui, de a legutôbbi népszâmlâlâs ada-
tai szerint még fontosnak tartottâk, hogy magyar szârmazâ-
sukat feltûntessék. Ki tôrôdik ezekkel az emberekkel? Pedig
a Româniâval szemben alkalmazott amerikai kûlpolitika
szempontjâbôl korântsem lenne kôzômbôs olyan tômeget,
mint a magyarui mâr nem beszélô amerikaiakat is magâ-
ban foglalô magyarsâgot mozgôsitani.

Az elôadô véleménye szerint a mûlt kérdéseinek felvetése
helyett inkâbb gyakorlati, kézzelfoghatô, idôszerû fogalmakra
épûlô tervek megvitatâsâra kellene sûlyt helyezni. Olyan kér-
désekre kellene vâlaszolni, hogyan képzeljûk el Erdély sze-
repét a most âtalakulô, és 1992 utân lényegesen megvâltozô,
fôderativ Eurôpâban; miként nyerhetne tényleges értelmet
Erdélyre vonatkozôan a sokat hangoztatott fogalom, "a ha-
târok spiritualizâlâsa" vagy hogyan nevezhetné magât Eurôpa
haladônak, ha nem gondoskodnék a nemzeti kisebbségek
kôzôsségi jogainak intézményes védelmérôl. Âllâsfoglalâ-



sunk kialakitâsa kôzben prôbâljunk nem annyira szîwel, mint
inkâbb ésszel gondolkozni. Tôrekedjûnk arra, hogy egyszer
mâr ne utôlag nyilvânîtsunk véleményt a tôrténelem nagy
kerékforgâsaira, hanem elôre is beleszôljunk sajât jôvônkbe.

Megemlîti az ûj magyarorszâgi Erdély-politikât irânyîtô
felelôs tényezô nyilatkozatât, majd néhâny kôvetelményt âl-
lît fel a gyakorlati kivitelezés szempontjâbôl. Megîtélése sze-
rint: 1. nem hangoztathatunk olyan âllâspontot, amelynek
tâmogatâsât biztositani nem tudjuk kiilsô erôk részérôl is.
Példaként a legnagyobb vâmkedvezmény România szâmâra
tôrténô megadâsa ellen folytatott harcra hivatkozik. 2. Igye-
kezzûnk — hangzatos kijelentések helyett — arra figyelni,
amit az erdélyi magyarsâg sajât magânak igényel, szorgal-
maz vagy éppen kôvetel. 3. Nyugat és Kelet minden orszâgât
bîrjuk râ arra, hogy mindaddig zârkôzzék el Româniâtôl,
amîg ez az orszâg meg nem sziinteti a magyarsâg ûldôzését.
4. Tôrvényesen megvâlasztott képviselôinket bîrjuk râ, hogy
a român kormâny terrorcselekményei ellen komolyan lépje-
nek fel. 5. Vâllaljunk szolidaritâst Tôkés LdstlovaX, Irjunk
neki minél tôbb levelet, hogy a vilâg is, a român kormâny
is lâssa, nem egyedûl kûzd a magyarsâg szabadsâgâért. 6. A
magyarorszâgi vâlasztâsokon a szomszédos âllamok magyar-
sâga — az erdélyivel egyiitt — kapjon szavazati jogot és
egyelôre jelképes képviseletet az orszâggyûlésen.

Abban a kûzdelemben, amely az emlitett bat pontban
foglalt célok megvalôsîtâsâért folyik, mindenkinek megvan
a maga szerepe. Nem szabad azonban elfelednûnk, hogy a
végsô megoldâsra még nem jôtt el az idô.

Dr. Ballô Istvdn:

AZ ERDÉLYI KÉRDÉS MEGOLDÂSA

Az elôadô hûszoldalas levelet idéz részleteiben, amely az
erdélyi elromânosîtâsi folyamat leîrâsâval Ios\z\V.oz\k.Ceausescu
a maga ôrdôgi tervét 2000-re meg akarja valôsîtani. A bras-
sôi nagy buldôzer-gyârban a levél szerint készen âllnak azok
a gépek, amelyekkel az erdélyi falurombolâsokat végre akar-
jâk hajtani. Tôbb kôzséget mâris egyesîtettek. Az egyesîtett
kôzségekben a régi falvak nevei csak mint utcanevek szere-
pelnek. Ezek ellen az intézkedések ellen tiltakoznunk kell



az illetékes hatôsâgoknâl és szerveknél, elsôsorban az Eurôpai
Parlamentnél. Be kell bizonyîtani, hogy a românok bârmit
îgérnek is, szavukat sohasem tartjâk br.

Sûrgôs cselekvésre van szûkség. Ennek indokolâsaként az
1918-ban hozott gyulafehérvâri hatârozatok megszegésére
kell hivatkozni. Ezeket a hatârozatokat, amelyeket az erdélyi
românsâg hozott és az elôadô roman szerzô, Pascu Stefan
egyetemi tanâr mûve alapjân A XXVIII. Magyar Taldlkozô
krônikdjàna.\i I. fiiggelékében (a 315-333. oldalon) részlete-
sen ismertetett, a românok sorozatosan megszegték, s amit
ezzel elkezdtek, az évek folyamân csak folytattâk.

Mint szûletett erdélyi, Erdély kettéosztâsânak ellene van.
Az ônâllô Erdély Magyarorszâgnak is sîrâsôja lehet. Viszont
Erdélyt Româniâtôl mindenképpen el kell szakîtani. A meg-
oldâs nem lehet mâs, minthogy Erdély Magyarorszâgnak
tdrsorszdga legyen, amelyben a nemzetiségek (magyarok,
szâszok, românok) ônkormânyzattal bîrnak.

Dr. Balogh Sdndor (East Greenbush, NY);

AZ ERDÉLYI KÉRDÈS MARGÔJÀRA

1989 és 1990 kétségtelenûl a modem korszak leggyorsab-
ban pergô eseményeinek tanûja. Ami tegnap még lehetet-
lennek bizonyult, ma valôszinûnek lâtszik. Ami tegnap idô-
szerûtlennek tûnt, holnap mâr idejét mûlta. Erdéllyel kap-
csolatban is.

A gyorsan vâltozô események forgatagâban nehéz Erdély
kérdésében felelôsségteljes âllâst foglalni. Tegnap még idô-
szerû volt, hogy fûggetlen Erdélyt kôveteljûnk. Ma még a
legilletékesebb erdélyi szôszôlôk is legfeljebb ônkormânyza-
tot kérnek. Az otthoni rendszer és egyes emigrâciôs szerve-
zetek még kevesebbel is megelégednének.

Mit kérhet ilyen kôriilmények kôzt a szabad fôldôn élô,
szabadon gondolkodô és kôvetelô magyarsâg?

Az emigrâciônak ez a kérdés az egyik legsûlyosabb di-
lemmâja. Ha keveset kériink: van-e jogunk a tôbbrôl lemon-
dani? Ha sokat kérunk: esetleg elleniink hangoljuk a nagy-
hatalmakat, amelyek majd végsô sorban dôntenek Erdély
sorsa felett. Az esetleges megtorlâs veszélyérôl ne is beszél-



jûnk. Kitehetjûk-e erdélyi testvéreinket esetleges (és valô-
szinû) iildôzésnek roman elnyomôik részérôl, ha példâul Er-
dély Magyarorszâggal valô egyesîtését kérnénk?

Ilyen kôrûlmények kôzôtt diplomatikusaknak kell len-
nûnk. Amlg Româniâban a vihar le nem csendesedik, s amîg
az ûj magyar kormâny és a nemzet ki nem dolgozza az elsza-
Idtott terûletekkel kapcsolatos âllâspontjât, addig a legtôbb,
amit tehetûnk, az elvi âllâsfoglalâs alakîtâsa. Ennek alapja
ma sem lehet mâs, mint Hugo Grotius jogbôlcselete. Erdély-
ben a magyar felségjog tôretlen volt. Trianon nem senki fôld-
jét adomânyozott a românoknak, hanem a Szent Korona bir-
tokât, amelyrôl csupân a nemzet mondhatott volna le sza-
bad, ônkéntes elhatârozâssal. Ez azonban sohasem tôrtént
meg. A kényszerlemondâs még az âltalânos polgârjog szerint
is érvénytelen.

Erdély és a tôbbi elcsatolt terûlet kérdése csak

1. vag^ pârtatlan nemzetkôzi konferencia keretében old-
hatô meg, aboi a magyar nemzet képviselôi minden hâtrâ-
nyos utôhatâs veszedelme nélkûl, teljesen szabadon terjeszt-
hetik elô a magyarsâg véleményét, és aboi nemzetkôzi jogi-
lag biztositott, igazsâgos és méltânyos dôntés szûletbetik;

2. vagy pârtatlan nemzetkôzi birôsâg elôtt, aboi a nem
zetkôzi jog îrott tôrvényei és iratlan elvei, bagyomânyai sze
rint és alapjân bozzâk meg a dôntô îtéletet.

Hangsûlyozni kivânom még, bogy a nemzetkôzi jogban
olyan, bogy az erôsebb jogân — akâr nemzetkôzi konferen
cia keretében — tôrténjék dôntés, teriiletek eltulajdomtâsa
vagy egyes orszâgok batârainak megvâltoztatâsa, kizârôlag
azon az alapon, bogy egyik vagy mâsik orszâg a bâborû fo-
lyamân jô vagy rossz oldalon vette-e részt, teljesen ismeretlen.

Faluvêgi Endre (Desert Hot Springs, CA):

MIT TEHET MEG A KÛLFÔLDIMAGYARSAG
ÔNEREJÉBÔL?

Sûlyos feladat, valôban nebéz gordiuszi csomô, amelyet
Nagy Sândor, Macedônia kirâlya is csak kardjâval vâgott
ketté. A mi erdélyi drâmânkat is Trianon îgy oldotta meg s
ebben a megoldâsban vergôdik egész Kôzép- és Kelet-Eurôpa.



Ha az okokat keressûk, vissza kell mennûnk a tatârjârâs,
majd a tôrôkdûlâs okozta elnéptelenedésre, amely istencsapâs
volt, de nem mondhatjuk, hogy az egyenetlenkedés nem a
mi hibânk volt. A Habsburg-uralkodôcsalâd és a cseh âr-
mânyt lehelô bécsi kamarilla 300 év alatt legyengîtette népi
ellenâllâsunkat, s Kossuth detronizâlâst kimondô debreceni
ballépése és Fûggetlenségi Pârtjânak obstruâlô magatartâsa
a fajfenntartâsi ôsztôn kisiklâsât mutatja. A hadsereg nyel-
vének kérdése elenyészô volt ahhoz képest, amit az Amerikâ-
ba kivândorlô szâzezrek vagy a szintén szâzezres moldvai
csângôk vagy bukovinai székelyek hazatelepitése jelentett
volna. (Bukovina az osztrâk csâszârsâg tartomânya volt.)

Az elsô vilâghâborû végén lefolyt ôsszeomiâsi események
vezetô rétegûnk veszélyérzetének és ônfelâldozâsi készségének
majdnem teljes hiânyât mutattâk. Ha a félmilliôs székelység
ônkéntesekbôl elôteremtett székely hadosztâlyt. amely a Tisza
védelmében a roman és a hâtâban ellenségként viselkedô
magyar vôrôs hadsereg harapôfogôjâban morzsolôdott fel,
akkor az Erdélyen kîvûli magyarsâg 12 milliôs népessége
kônnyen kiâllîthatott volna 3 hadosztâlyt, s esetleg Trianon
soha nem jôtt volna létre. Mindezt hideg fejjel, sine ira et
studio el kellett mondanom azért, hogy megértsûk, miért
lângolt fel az ôskutatâs annyira a két vilâghâborû kôzôtt és
fôleg a mâsodik vilâghâborû utâni még szerencsétlenebb
helyzetben.

A "de profundis clamavi ad te, Domine" (a mélységek-
bôl Hozzâd kônyôrgôk, Uram) lelkiâllapotâban legjobbjaink
a hazânkban legalâbb 5000 év ôta megtelepedett sumer-ôs-
magyar népfolytonossâgot bizonyîtjâk, melyre 896-ban Kr.u.
a hun-tôrôk eredetû, Ârpâd vezette magyarsâg râtelepedett
és a népkeveredés ôrôk tôrvénye szerint idôvel âtvette sokkal
szâmosabb alattvalôjânak nyelvét, de Ârpâd magyari tôrzse
adta az îgy kialakult népnek a magyar nevet. Mindezt bizo
nyîtjâk: 1. Az érthetôen nem nagy szâmban fennmaradt
ôstôrténeti feljegyzések, 2. az 1200 korûli sumer eredetû
ôsszavunk, 3. az egész Kârpât-medencében, de fôleg Erdély-
ben a nagyobb fôldrajzi nevek — tehât folyôk, tavak, hegyek
és telepûlések — sumer elnevezései, 4. a legperdôntôbb az
a tény, hogy az utolsô évszâzadban tôrtént régészeti âsatâsok
vagy véletlenûl feltârt régészeti leletek târgyai megcâfolha-



tatlanul a mezopotâmiai eredetet bizonyîtjâk, 5. végiil az
antropolôgiai (embertani) vizsgâlatok is megerôsitik a fen-
tebbi négy csoport eredményeit. Ugyanez az 5 bizonyitô cso-
port teljesen megcâfolja a românok ddkoromân elméletét is.

Szomorû tény, hogy emigrâciôs vezetô rétegeinknek ezen
a téren csak nagyon hiânyos ismereteik vannak, otthon pedig
még utolsô ezer évûnket is alig ismerik.

Van még egy igen aggasztô jelenség, amit szôvâ kell ten-
nem. Az "Erdélyi Magyarsâg" 1989. augusztus 15-i szâmâban
Zolcsdk Istvdn jogosan megvâdolta a Magyar Demokrata
Fôrumot (ezutân MDF), hogy elârulta a kiirtâsra îtélt erdélyi
magyarsâgot. 1989. jûnius 16-ân ugyanis az MDF és a Demok-
ratikus Meggyôzôdésû Roman Fmigrâciô (néhâny eurôpai
roman szervezet tisztségviselôje) kôzôs nyilatkozatot irt alâ,
amelyben a nemzethû magyarsâg a kôvetkezô kitételeket
sûlyosan elîtéli; l.A kommunista rendszerek és mindenek-
elôtt Ceausescu politikâja akut vâlsâghelyzetet teremtettek. Fz
igaz, de a vâlsâghelyzet a kirâlysâg idején is megvolt, 2.
"Frdély etnikai térképének sajâtos jellegébôl adôdôan a
konfliktusok feloldâsât semmiképpen nem a hatârok reviziôja...
hozhatja magâval".

A hitszegést tipikus jellemvonâssâ alakîtotta minden ro
man kormâny, îgy mi, erdélyi magyar testvéreinket csak ha-
târrevlziôval menthetjûk meg. Fzeken tûlmenôen a MDF a
nemzetkôzi fôrumokhoz kiildôtt beadvânyaiban a românok
âltal kôvetkezetesen és céltudatosan meghamisitott népszâm-
lâlâsi adatokat alkalmazta, s kônnyelmûen vagy készakarva —
hibâsan szerkesztett —, az erdélyi magyarsâg elszigeteltségét
bizonyîtô térképet is csatolt azokhoz. Az utôbbi ellen valô
tiltakozâst Zolcsdk Istvdn személyesen adta ât Csurka Istvdn-
nak, aki a fennti român-magyar nyilatkozatot nem îrta alâ,
de Csoôri Sdndor, Fur Lajos és még 8 magyar alâirta. Frre
Zolcsdk az âltala életre hîvott "Frdélyi Magyarsâg" cîmû ûj-
sâgot âtadta az otthoni Frdélyi Szôvetségnek, gondolom az-
zal a céllal, hogy a kôzvéleményt az ilyen felelôtlen és kâros
nyilatkozatok mibenlétérôl tâjékoztassa.

A Katohkus Magyarok Vasdmapja 1989. november 12-i
szâmânak elsô oldalân egy Magyar-Csehszlovâk Fgyûttmûkô-
dési Bizottsâg — 1989. augusztus 26-ân Prâgâban tartott —
megbeszéléseinek zârônyilatkozatât kôzli. Alatta "Két lépést



hâtra, valôban egy lépést jelent elôre?" cîmmel Dr. Duray
Miklôs nyilt levelét is kôrli, aki a fôldtekén legilletékesebb
a felvidéki magyarsâg nevében nyilatkozni. Duray tîz pontban
îzekre szedi szét a MDF és a prâgai Demokratikus Kezdemé-
nyezés gyûlésének zârônyilatkozatât, de ezt nem ismertetem,
mert nem tartozik mai feladatunk târgysorozatâba.

Az erdélyi ûgyre vonatkozôlag egyébként hâlâs kôszône-
tet kîvânok mondani — nemcsak a magam, hanem minden
erdélyi és tôbbi magyar testvérem nevében is -- azért az ala-
pos munkâért, amelyet a Szabadvilâgi Magyarok V. Vilâg-
kongresszusa végzett erdélyi testvéreink emberi és nemzeti
jogainak védelmében. Az Egyesûlt Nemzetek genfi konferen-
ciâjâra elkészîtett emlékirat mindazokat a nemzetkôzi szer-
zôdéseket felsorolta, amelyeknek kisebbségvédelmi rendel-
kezéseit România ez irânyû elkôtelezettsége ellenére sobasem
tartott be. Melléklete, amely a Ceausescu-kormâny Erdély
Iakossâgânak, intézményeinek megsemmisîtésére irânyulô
sorozatos embertelen intézkedéseit foglalta ôssze, szintén ki-
tûnônek és mintaszerûnek mondhatô.

Ajânlom, hatalmazzuk fel a Magyar Kongresszust és a
Vilâgtanâcs vezetôségét: amennyiben a roman kormâny
nem orvosolnâ kielégîtôen az erdélyi magyarsâg jogos pana-
szait, amelyeket a Krônika is részletesen ismertetett, akkor
Erdélybôl elmenekûlt véreink nevében jogorvoslatért ôk for-
duljanak — miként azt a mûlt évben is tették — az illeté-
kes nemzetkôzi szervekhez.

Szerintem Erdély iigyében a megoldâs legalâbbis az ôn-
âllô Erdély lenne hâromhatalmi (magyar, roman, német)
kormânyzattal, az ENSz vagy a nagyhatalmak védelme alatt,
Erdély népességének a trianoni békekôtést megelôzô, tehât
1920. év elôtti megoszlâsa alapjân.

Javaslom tovâbbâ; a Magyar Kongresszus lépjen kapcso-
latba az erdélyi kérdéssel foglalkozô szabadfôldi szervezetek-
kel, hogy Erdély jôvô teruleti elrendezésére vonatkozô elgon-
dolâsaikat és terveiket ôsszeegyeztessék, és Igy egységes âllâs-
pontot tudjanak kialakitani és képviselni a vilâg illetékes fô-
rumai elôtt.

Szûkséges tovâbbâ, hogy minél tôbb tâmogatôt szerez-
zûnk a magyar ûgynek, mert e nélkûl lényeges eredményre
nem szâmithatunk.



Ugyancsak nagyon fontos lenne, hogy hazânk leendô,
remélhetôleg ûj demokratikus kormânyzatât is megnyerjûk
az emigrâciô tôbbsége âltal — kûlônôsen az erdélyi kérdés-
ben — kialakîtandô egységes tervek tâmogatâsâra, mert
Magyarorszâg âllâsfoglalâsa dôntôen eshetik latba a Duna-
medence, de fôleg hazânk terûleti ûjjârendezése târgyâban
a kôzeljôvô nagyhatalmi konferenciâjân, talân a mâsodik
Helsinki konferenciân, amikor a tôbbi elcsatolt teriilet ûjjâ
rendezése is a târgyalô asztalra kerûlhet.

A magyar kormâny mâr most megindîthatnâ a csângôk,
a moldvai magyarok âttelepîtésére vonatkozô târgyalâsokat
is.

Az idô siirget, megérett a cselekvésre, amelyre — Erdély
Iakossâgânak immâr a szabad vilâg fôrumai âltal is elîtélt, 70
éve tartô és az évek folyamân egfyre nagyobb méreteket ôltô —
emberi és nemzeti jogsértéseivel România indîtôokot szol-
gâltat.

A român kormâny semmilyen îgéreiében sem bizhatunk.
7 évtizedes tapasztalat bizonyîtja, hogy România egyetlenegy
nemzetkôzi szerzôdéssel vâllak kôtelezettségét sem teljesitette.
Sajnos, a magyar és a român lakossâg egymâssal valô meg-
békélésére sem szâmîthatunk, mert a român kormâny gyû-
lôletet szît a magyarsâg ellen mâr a kis gyermekekben is.
Az erdélyi magyarsâg és românsâg egyuttélésének évszâzados
viharos tôrténete legalâbbis ezt bizonyîtja.

Dr. Fûry Lajos (Osprey, FL):

ERDÉLYT VISSZA

A hozzâszôlô megismétli azt a véleményét, amelyet az
Erdélyi Vilâgszôvetség megalakulâsa ôta kôvetkezetesen han-
goztatott: Erdélyt vissza kell csatolni Magyarorszâghoz, mert
a românok sohasem tartottâk be a békeszerzôdésekben vâl-
lalt kôtelezettségeiket, amelyeket a kisebbségi jogok tekin-
tetében kûlôn szerzôdések is megâllapîtottak. Ezeket a kôte-
lezettségeket nemzetkôzi konferenciâk egész sorozatân (Hel-
sinkiben, New Yorkban, Genfben stb.) ônként vâllaltâk, a
hatârozatok végrehajtâsât alâîrâsukkai îgérték, mégis folytat-
tâk jogfosztô rendeikezéseik kiadâsât.



VITA

A tovâbbiakban igen élénk vita fejlôdôtt ki, amelynek
sorân Szathmàry Kamïllôné (Knoxville, TN), Bucskô Jôzsef,
Hallas Lâszlô, dr. Szathmàry Lajos (Chicago, IL), Fazakas
Ferenc (Mountain View, CA), Medgyessy Jenô, Volosin Lili,
dr. Gdspdr Bdlint (Akron, OH) és Kiss Edit szôlalt fel.

ÎRÂSBAN BEKÛLDÔTT HOZZÀSZ ÔLASOK

Mint minden mâs alkalommal, Erdély kérdéséhez szabad-
fôldi magyarsâgunk kôrébôl, ezûttal is szâmosan szôltak
hozzâ îrâsban erdélyi kérdésûnk szakértôi, erdélyi és mâs
szervezeteink vezetôi.

Dr. Kutasi Kâroly {Bvescott, AZ):

BÉKÉS REVÎZIÔ

Az îrâsban bekûldôtt hozzâszôlâs értelmében
1. az 1947. évi pârizsi békeszerzôdést alâirô nagybatal-

maknâl a "békeszerzôdés" békés revîziôjânak szorgalmazâsa
feltétlenûl szûkséges;

2. az Eurôpa Parlamenttel s annak befolyâsos diplomata
tagjaival a kapcsolatot fenn kell tartani és azt tovâbb kell
fejleszteni, hogy a jôvôben Magyarorszâg is az Eurôpai Kôzôs-
ség tagja lehessen. Ha ugyanis ez megtôrténik, valôra vâlha-
tik az 1920-ban Trianonban Magyarorszâgra kényszeritett,
igazsâgtalan "békeparancs" békés ûton tôrténô reviziôja is.

A hozzâszôlô nem hallgathatja el, hogy a Szabadvilâgi
Magyarok V. Vilâgkongresszusânak angol nyelvû erdélyi
emlékirata (memoranduma) az egész Krônikâval egyûtt min
den olvasô legnagyobb elismerését nyerte el.

Adorjàn Ferenc : (Mennaid Water, QJd., Ausztrâlia)

MAGYARORSZÀGGAL UNIÔBAN

A szerzô îrâsban bekûldôtt hozzâszôlâsa szerint nagyon
ôrvendene, ha a Kongresszus magâévâ tenné a szabad, fûg-
getlen Erdély gondolatât Magyarorszâggal uniôban. Az erdélyi
magyarsâg megmentésére, falvainak, templomainak, isko-



lâinak és nem utolsô sorban szabadsâgânak megôrzésére —
nyelvével egyûtt — mâs kiût nincs. Tudjuk-e segélyezni a
Budapesten megjelenô hârom nyelvû erdélyi lapot? Ez
nagyon fontos lenne. Erdély népeivel ôsszefogva prôbâljuk
megteremteni a fûggetlen, szabad Erdélyt Magyarorszàggal
umôban. Ha ez meglesz, a kôvetkezô lépés a diktatûrâtôl
mentes, demokratikus Remania megteremtése jôhet, amely
mâr bekapcsolhatô harmadiknak az uniôba. A szlâv és ger-
mân tengerben ez a hârmas uniô biztosîtanâ Kôzép-Kelet bé-
kéjét, amely minden tekintetben gazdag, szebb jôvôt nyitna
meg.

Berta Ldszlô:

A MAGYARSÂG LÉTSZAMA ERDÉLYBEN

A legtôbb kûlfoldi ûjsâg roman statisztikai adatokra tâ-
maszkodik és azt âllîtja, hogy a remaniai magyarsâg létszâma
2 million alul van. Ennek a valôtlan szâmadatnak megcâfe-
lâsa magyar kotelesség. A kotelesség teljesîtése nem is nehéz,
mert a tévedés hivatales roman statisztikai adatok alapjân
bizonyîthatô.

1987-ben Bukarestben Religious Life in Romania dmmel
fûzet lâtott napvilâgot, amelynek 44. oldalân angol nyelven
a kôvetkezô szôveg olvashatô:

"as part of continuing exchange of ideas the aims of which
are: better knowledge among churches and people, a grozv-
tng contribution of the churches ail over the world to peace,
disarmament, and understanding among people.

*

This booklet gives only an outline of what certaznly
is a far richer and more comprehensive religious life in Roma
nia.

However, it can give anybody wishing to know what the
actixnty of the religious dénominations in Romania is like
an idea of the full rights and liberties that ail their adhér
ents enjoy in the exercise oftheir belief. "

Ezt a szôveget kôveti az a tâblâzat, amelybôl a vallâsi
hovatartozâs alapjân igazolhatô a hamissâg.



A rômai katolikusok kimutatott 1,304,500-as létszâmâbôl
le kell vonni 80,000 fônyi bânâti hîvôt, magyar tehât

a rômai katolikusok kôzûl 1,224,500
reformatas 715,000

unitârius 70,000
evangélikus 32,000
zsidô 25,000
baptista 20,000
pûnkôsdi 20,000
szombatos 25,000
a szabad testvériség tagja 10,000

ôsszesen tehât 2,141,500 magyar mutathatô ki
a fenti tâblâzatbôl vallâsfelekezeti alapon.

A tâblâzat azonban csak 17,985,000 lelket vesz figyelem-
be, holott România teljes lakossâga 23,155,000 lélek, tehât
5,160,000-rel tôbb, mint amennyi a tâblâzatban szerepel.
Ha ennek a kimutatâsban nem szereplô 5,160,000 fônek
ugyanazt az arânyât (8.40 részét) vesszûk magyarnak, mint
amennyit az elôbbi tâblâzat szerint vehetûnk, 614,409 ma-
gyarral tôbbet, ôsszesen tehât 2,755,909 magyart szâmlâl-
hatunk ôssze Româniâban. A Ceasescu-rendszer môdszeré-
nek ismeretében azonban nyugodtan âllithatjuk, hogy ez a
statisztika bizonyâra hamis, a româniai magyarsâg létszâma
tehât ennél is magasabb lehet.

Mindenesetre râ kell mutatnunk, hogy az erdélyi gôrôg
katolikus (egyesûlt) egyhâzak tagjainak létszâma sehol sem
szerepel. Kôztudomâsû, hogy ezeket az egyhâzakat a român
hatôsâgok rendeletileg betiltottâk, illetôleg — teljes vagyonuk-
kal egyûtt — a gôrôg keleti (ortodox) egyhâzhoz soroltâk.

Joggal feltehetjûk a kérdést, vajon hâny magyar veszett
îgy el?

Gôrgényi Ldszlô:

AZ ERDÉLYI KÈRDÈS MEGOLDÀSÀNAK ALAPELVEI

A român kormânyok 1917 ôta untalanul bizonygattâk
a vilâg elôtt, hogy nem hajlandôk békésen egyûtt élni az er
délyi nemzetiségekkel, legkevésbé a magyar néppel. Két év-
szâzados tôrténelmi hagyomânyuk a magyar nép gyôkeres



kiirtâsâra irânyult. Az olthatatlan magyar gyûlôlet véres
nyomai adjâk az alapszînt tekervényes tôrténelmûknek. En-
nek a vâltozatlan tôrekvésnek bizonyitéka:

Horea parasztlâzadâsa, amelyben a hegyi môcok az olâh
pôpâk heccelésére teljesen elnéptelenîtettek hârom magyar
vârmegyét (1784-85), mîg az osztrâk csâszâr hadserege tét-
lenûl âllt;

lancu A. vadâllati vérengzése Észak- és Nyugat-Erdély-
ben a csâszâri udvar uszîtâsâra rettenetes irtâst eredménye-

zett a vegyes nemzetiségû vidékek magyar polgâri lakossâ-
gâban (1848) (Gracza Gydrgy).

A kirâlyi hadsereg rablôhadjârata magyar fôldôn még a
francia szôvetségeseket is felhâborîtotta nemtelen harâcso-
lâsâval (1918-20):

A kirâlyi diktatûra alkotmânytiprâsa (1938-44) bizo-
nyîtja, hogy a tôrvények nem nyûjtanak oitalmat Româniâ-
ban; ostromâllapotokra hivatkoznak, a tôrvényeket felfûg-
gesztik és titkos rendeletekkel kormânyoznak!

A Manm-gârda embertelen vérontâsai a Székelyfôldôn
(1944) arrôl tanûskodnak, hogy a magyar nép élete és vagyo-
na nincs a tôrvények védelme alatt;

Mintegy 40,000 magyar hadifogoly szândékos halâlra
éheztetése a temesvâri gyûjtôtâborban, 1944 december és
1945 mârcius kôzôtt, ékesen bizonyîtja, hogy a magyar nem-
zet irtâsa a românok részérôl âllandô politikai célkitûzés volt
és az is marad; a szerencsés tûlélôket rabszolga-munkâra ki-
szolgâltattâk az orosz hatalomnak (nagyobb részûk elpusztult);

A Szulina Duna-csatorna épîtésénél becslés szerint 250
ezer erdélyi kényszermunkâs — tûlnyomôlag magyar, kisebb
szâmban német és erdélyi roman — pusztult el.

Ceausescu rémuralma idején (1965-89) erôszakos âttele-
pités românokkal ârasztotta el a magyar vârosokat és az anya-
orszâg mentén elhûzôdô fôldsâvot, mîg az erdélyi magyart
ô-româniai tartomânyokba hurcoltâk munkâra, a falurom-
bolâs pedig gyôkerestôl tépte fel a magyar ôslakos tômb ki-
szemelt részeit.

Mindez élénken bizonyîtja, hogy az erdélyi magyar nép
nemzeti fennmaradâsa, békés fejlôdése a bukaresti kormâ-
nyok nemzetgyilkos politikâja miatt végveszélyben van.



A gyakori politikai gyilkossâg szokâssâ vâlt intézménye
Româniâban azt bizonyitja, hogy az orszâg képtelen élet- és
vagyonbiztonsâgot nyûjtani az âllampolgârnak, kûlônôsen
magyarnak.

Négy kirâlyuk kôzûl kettôt elkergettek (I. Kârolyt, II.
Mihâlyt), rôvid egymâsutânban hârom miniszterelnôkôt
(Ducat, lorgât és Tatarescut) meggyilkoltak, két ellenzéki
politikust (Zelea-Codreanut és Maniut) bôrtônben ôltek meg,
két âllamvezetôt (Antonescut és Ceausescut) rôgtônitélô had-
bîrôsâg lôvetett agyon. Kisebb fontossâgû politikai foglyo-
kat a hîrhedt âllamvédelmi titkos rendôrség bôrtônokben
kînzott halâlra.

Româniâban nincs szilârd, kiforrott nemzetpolitika: az
orszâg pillanatnyi érzelmek ormân hânyôdik egyik vâlsâg-
bôl a mâsikba. Ez igazolja a român kormânyok kôzmondâ-
sos ingadozâsât és nemcsak sorozatos szerzôdésszegését, ha-
nem azt is, hogy România egyik szôvetségi viszonybôl a mâ
sikba âllt ât (a elmûlt évszâzad alatt négyszer: 1877-ben,
1916-ban, 1940-ben és 1944-ben). De bdrmely vildgnézeti
irdnyzat vetûl felszinre, Romdnia egy vonalvezetésben min-
dig azonos marad: — a magyarok elleni kôvetkezetes nem-
zetgyilkossdgban.

Ezért ma az erdélyi magyar nemzet a szabad vilâg lel-
kiismeretéhez folyamodik segélykiâltâsâval, és a nagyhatal-
mak tâmogatâsât kérelmezi életjogânak biztositâsa céljâ-
bôl az erdélyi kérdés végleges, igazsâgos, vérontâs nélkûli
békés megoldâsa érdekében.

A rablâncon tartott erdélyi magyarsâg nem szôlalhat fel
természetes ônrendelkezési jogân. Az anyaorszâg kormânya
pedig késlekedik az erdélyi magyarok létvédelmének a târ-
gyalô asztalra tevésével. Ezért a kûlfôldre sodort erdélyi ma
gyarok vezetôsége lép fel erélyesen az erdélyi magyarok érdek-
képviseletében. Nem ûjabb emlékiratot akarunk a magyar
sérelmek kônyveibe iktatni, banem végleges és méltânyos
megoldâst keresûnk a mélységes vérzô sebre.

Célkitûzéseink kiindulô pontjai az alâbbiak:

I. Az 1940 ôta Erdély fôldjére telepîtett vagy oda beszi-
vârgott român népelemek teljes kivonâsa; az ô-româniai
tartomânyokba kényszerîtett magyar dolgozôk, értelmiségiek
és diâkok haladéktalan hazaszâllîtâsa;



2. A Magyarorszâg keleti hatârvonalâval pârhuzamos
terûletek (Nyîrség, Kôrôsvidék, a Bânsâg magyarlakta vi-
déke) a Kirâlyhâgô gerincéig (Kôrôsfô, Kalotaszeg, Torockô
stb.) feltétel nélkûli visszacsatolâsa;

3. Erdélynek és tartozékainak (Mâramarosnak, Bânsâg-
nak) teljes politikai, gazdasâgi és mûvelôdési ônâliôsâga a
nemzetkôzi jog értelmében. nagyhatalmi biztosîtékok mellett;

4. Az Erdélyben élô nemzetek (magyar, német, roman,
szerb, rutén) teljes egyenjogûsâga és fûggetlensége a szom-
szédos orszâgoktôl a tôrténelmi "unie trium nationum" (1437)
mintâjâra;

5. Az ônâllô erdélyi nemzetek semleges nemzetkôzi el-
lenôrzés alatt végzett népszavazâs alapjân "nemzetiségi kôr-
leteket" alkotnak; a nemzetiségi kôrleteken belûl a szabad
ônrendelkezés jogân népi ônkormânyzatot gyakorolnak;

a. A nemzetiségi kôrletek az âltalânos vâlasztâsi jog za-
vartalan gyakorlâsâval maguk vâlasztjâk politikai vezetôiket
és nevezik ki hatôsâgaikat;

b. teljes szabadsâg biztosîtja az anyanyelv hasznâlatât
mind a nemzetiségi kôrletekben, mind az egész Erdély or-
szâgban;

6. Az egyfajta nemzetiségi kôrletek, még ha terûletileg
nem is érintkeznek, egységes nemzetet alkotnak Erdély szer-
vezetén belûl;

7. Erdély alkotmânya biztosîtja minden nemzet szabad
ônkormânyzatât ;

8. A nemzetiségi kôrletek kûldôttsége egységes erdélyi
orszâggyûlést alkot; minden nemzet egyenlô szâmû kûldôtt-
séggel képviselteti magât az orszâggyûlésen;

9. Erdély népe orszâgos népszavazâssal kormânyzôt vâ-
laszt ôt évi szolgâlatra;

10. Erdély nemzetszôvetségi kormânyformât alkot; a kor-
mânyzô népszavazâs alapjân ad megbîzâst szôvetségi kormâny
alakîtâsâra;

11. Minden minisztériumnak nemzetiségi elôadôi és tanâ-
csosai lesznek, akiknek fizetésérôl az illetô nemzet terhére tôr-
ténik kôltségvetési gondoskodâs;

12. Jelképes méretû szôvetségi katonasâg szervezete szol-
gâlja a hatârok biztonsâgât, az âllami diszszolgâlatot, a vâr-
megyék, jârâsok, vârosok és falvak kôzbiztonsâgât, szûkség
esetén alâtâmasztja a rendôri helyôrséget;



13. Erdély torténelmi cimere mellé a szovetségi zâszlô kôzôs
egyezmény alapjân nemzeti jelképpé vâlik;

14. Erdély kûlképviseletében a nemzetiségek nyelve — a
kûlûgyek intézésében és a polgârok jogvédelmében — egyen-
rangû hasznâlatot élvez.

ParajdiIncze Lajos (Lewiston, ME):

AZ ERDÉLYISÉG MEGTESTESÎTÔJE
S A FÂJDALMAS SZÉKELY SORS HÎRVIVÔJE

NYÎRÔ JÔZSEE

Erdély ôriâsai kôzôtt feltétlenûl meg kell emlitenûnk
templomalapitô és vârépîtô lovagkirâlyunkat, nagyvâradi
Szent Ldszlôt, s a tôrôkverô ôsz vitézt, Hunyadi Jdnost, a
kolozsvâri igazsâgos Mdtyds kirâlyt, a nemzetkôzi diplomâcia
nagymesterét, alvinci Gyôrgy barâtot, az enciklopédiâs Apdcai
Csere Jdnost, a testvérkeresô Âzsia-kutatôt, Kôrôsi Csoma
Sdndort, az âgyûôntô Gdbor Âront.

Trianon gyâszbaborult ege alatt, amikor a nemzetmentô
feladatok vlzôzônként omlottak a magyar értelmiségre, de
a munkâs kezek és lângolô szîvek szâma Isten erdélyi szôlôs-
kertjében elapadt, a székelyek vezércsillaga kûlônôs fénnyel
râmosolygott egy szegény vidéki katolikus papra, Nyirô
Jôzsefre, aki szâz éwel ezelôtt szûletett és egy személyben népi
îrô és kôzéleti harcos lett.

A két vilâgpusztîtô hâborû kôzôtt gyônyôrûen kibimbô-
zott erdélyi irodalomnak ôt kimagaslô alakja volt: hârom
kôltô, két Irô: a székely tâj csodâs szépségérôl dalolô Âpnly
Lajos, a magyar fennmaradâsért sajât lelkét tépdesô Reményik
Sdndor, a székely fajta dacos erejét tâplâlô Tompa Ldszlô
("Lôfûrôsztés"): az îrôk kôzûl Tamdsi Âron és Nyirô Jôzsef
tûndôklô ûstôkôsként tôr fel a sôtét erdélyi égre. Jelentôs
pârhuzam van kôzôttûk: mindkettô hitelesen erdélyi, tagad-
hatatlanul népi, utolsô szlvdobbanâsig magyar. De a kûlônb-
ség nagyobb, mint a hasonlôsâg. Tamâsi a jâtékos kedvû,
mindig môkâzô Abel szemléletében mutatja be ezt a cudar
vilâgot. Nytrô pedig Ûz Bence mindennapi terhes gondjai-
ban tûkrôzi vissza az erdélyi magyar sors keserû valôsâgât. A
hit, remény és szeretet arany kincseit ônti irodalmi formâba:



a tôrhetetlen hitet Erdély életképességében, a lankadatlan
reményt a magyar feltâmadâsban, a lângolô szeretetet sze-
gény szenvedô fajtânk irânt.

Nyelvezete oly gyônyôrû, mint a harmatcsôkolta vadvi-
râgos rét; tiszta, mint a Hargita kék ege; természetesen folyô,
mint a csobogô havasi patak. Tôrténetei felejthetetlenek,
mint a frissen kaszâlt fû illata; zamatos. mint a hâzi sùtetû
székely kenyér. Nyirô hitelesen népi îrô, a fâjdalmas székely
sors htrxnvôje. Minden sorâbôl az erdélyiség kereszthordozô
élete omlik felénk. Nyirô kônnybôl és vérbôl eredô remek-
mûvekkel vâlaszolt a honfibânattal terhelt magyar sziv fâj-
dalmâra. Sivâr életkôrûlmények kôzôtt is termékeny îrô volt.

A magyar îrôk és kôltôk kôzôs sorsa, a szegénység volt
utitârsa.

Testét, amely a hâzsongârdi temetô diszhelyére volt jo-
gosult, idegen fôldben helyezték kegyelettel ôrôk nyugovôra,
de lelke elutasîtotta a spanyol vendégszeretô meghlvâst, és
hazaszâllt. Ma ott lebeg a drâga Erdély és a gyônyôrû Székely-
fôld fôlôtt, a Kôrôs-vidéktôl Marosfôig, a Szamostôl az Ol-
tig, a két Kûkûllô-kôzben, a Kirâlyhâgô és a Hargita lârma-
fâs ôrhelyein. Zokogva tekint le idegen nyelven zsibongô
ôsi vârosainkra, lerombolâsra îtélt védtelen falvainkra, temp-
lomok elnémîtott harangjaira, lelakatolt iskolâinkra, fôld-
ekével szembe nézô temetôinkre. A gyulâk és rabonbânok
fôldjén, az ôrtûzek rianô lângjâval vetîti az égre fogadal-
munkat — élôk és elhunytak nevében —: amig magyar sztv
dobog és székely vér lûktet, amîg magyar szô zeng és székely
dal harsog, amig magyar kéz tartja az eke szarvdt és magyar
kéz hintî az istendldotta vetômagot vérrel szerzett és kônnyel
dztatott ôsi bardzddinkba, egy lélekkel és szent hatdrozattal
bontatlan testvériségben dacosan kidltjuk a vildg felé\ "Nem!
Ez nem mehet igy tovdbb!Ez nem megy igy tovdbb!"

TO VABBIFONTOSABB ÎRÂSBELIHOZZÀSZÔLAST

KÛLDOTT BE MÉG:

Benczédi Pdl (Le Lignon. Svâjc), az "S.O.S. Erdély
Genfi Bizottsâg" elnôke,

Dr. Dabas Rezsô (Montréal, Ont. Kanada),



Farkas Lâszlô (Zug, Svâjc), a Svâjci 56-os Szabadsâghar-
cosok és a Volt Magyar Politikai Foglyok szervezetének elnôke,

FazaAas jFerenc (Mountain View, CA),

Fôldvâry Gaèor (Martaville, NSW, Ausztrâlia),

Gôrgey Gâbor (Malmô, Svédorszâg), a svédorszâgi erdélyi
mozgalom vezetô tagja, a svédorszâgi lapok tâjékoztatô szol-
gâlatânak vezetôje,

Dr. Habdn Jenô (Buenos Aires, Argentîna) volt diplomata,

Hetyey Sdndor (Fairfîeld, NSW, Ausztrâlia), az MHBK
ausztrâliai victoriai fôcsoportjânak vezetôje,

Kolozsy Sdndor (Sydney, Ausztrâlia), az Erdélyi Vilâg-
szôvetség sydneyi csoportjânak elnôke,

Dr. Konthur Bertalan (Stuttgart, Németorszâg), az Er
délyi Vilâgszôvetség németorszâgi csoportjânak elnôke,

Koppdny Endre (Bern, Svâjc) nemzetkôzi jogtanâcsos,
a Magyar Szent Korona Vilâgszôvetség elnôke,

Koréh Ferenc (Englewood, NJ), az Erdélyi Szôvetség târs-
elnôke,

Lôte Lajos (Rochester, NY), az Erdélyi Bizottsâg elnôke,

Nt. vitéz Mohai Szabô Béla (Sao Paulo, Brazîlia),

Nddasy T. Jenô (Wembley, Middlesex, Anglia) lap-
szerkesztô,

Dr. (Wûrzburg, Németorszâg) volt diplomata,
Sujdnszky Jenô (Maisons Alfort, Franciaorszâg), a Ma

gyar Szabadsâgharcos Vilâgszôvetség franciaorszâgi csoport
jânak elnôke,

Szakdly Jdnos (London, Anglia), a Magyar Szabadsâg
harcos Vilâgszôvetség angliai csoportjânak elnôke,

Szarka Gdbor (Genf, Svâjc), az Erdélyi Vilâgszôvetség
svâjci csoportjânak elnôke,

T. Dombrddy Dôra, az Erdélyi Vilâgszôvetség Nôi Osztâ-
lyânak clevelandi elnôke,

grôf Telekt Mîhdly (Eondon, Anglia) volt fôldmûvelésiigyi
miniszter, a "Central European Federalists" alelnôke,

Dr. Tôttôsy Ernô (Briisszel, Belgium) ûgyvéd, kôzîrô,
Zolcsdk Istvdn (Sao Paulo, Brazîlia), az Erdélyi Vilâgszô

vetség târselnôke.



KtjLPOLITIKAI KONCEPCIÔK
ÉS A MAI MAGYARORSZÀG

Vitaelôadâs

Dr. Somogyi Ferenc, az Ârpâd Akadémia fôtitkâra a
vitaelôadâst 1989. november 23-én, szombaton délutân 4
ôrakor a Bond Court szâllô Dorothy Fuldheim termében
nyitja meg. Bejelenti, hogy a tanâcskozâsi elnôk tisztségét
dr. Nâdas Jdnos mâs irânyû elfoglaltsâgâra valô tekintettel
neki kell betôltenie.

Mély tisztelettel és magyar szeretettel kôszônti a megje-
lenteket, kôztûk elsôsorban az elôadôt, dr. Wagner Ferencet,
akit a fontosabb életrajzi adatok âttekintô ismertetésével
hallgatôsâgânak kiilôn is bemutat, majd felkér, hogy elôadâsât
tartsa meg.

Dr. Wagner Ferenc (Kensington, MD):

KULPOLITIKAI KONCEPCIÔK
ÉS A MAI MAGYARORSZÀG

A cîmben jelzett kérdéscsoport feltételezi a kiil- és a bel-
politika pârhuzamos szemléletét. Ez a megâllapîtâs szinte
magâtôl értetôdôen felveti a két fogalom kôzti rangsorbeli
kûlônbséget. Mâsszôval: minek van nagyobb tôrténetformâlô
szerepe, a kûlpolitikânak vagy pedig a belpolitikânak? A
vélemények megoszlanak. A marxista és egyéb szélsôséges
irânyzat a belpolitika mellett tôr lândzsât, mîg mâsok —



Leopold von Rankeva.] az élen — a kûlpolitika fontossâgât
hangsûlyozzâk. Végelemzésben egyik felfogâs sem perdôntô,
mert elfelejtették megjelôlni a két fogalom kôzt mutatkozô
reâlis kûlônbséget: a nagyhatalmak életében âltalâban a
belpolitika, a kisnépek tôrténelmében pedig inkâbb a kûl
politika jâtszik nagyobb szerepet. Ez maradéktalanul kitûnik
a tôrténelmi tények ôsszehasonlîtô elemzésébôl. A gyarmat-
birodalomba tartozô, leigâzott népek fejlôdése is teljesen
fûggvénye volt az uralkodô nép kénye-kedvének s nem volt
lehetôségûk sajât képûkre és hasonlatossâgukra szabott rend-
szerben élniûk. Ilyetén alârendeltségi viszony észlelhetô a
nagyhatalmak szélsôséges politikai rendszerében élô kisnépek
esetében. De ne menjûnk példâkért a szomszédba.

Mâtyâs kirâly 1490-ben bekôvetkezett halâlâval Magyar-
orszâg nagyhatalmi âllâsa is sirba szâllt. Kisnép, kishatalom
lettûnk és a nagyhatalmak beavatkozâsa ellen a szabadsâg-
harcok ûgyszôlvân szakadatlan sorâval védekezett a nemzet
Bocskai Istvântôl kezdve egészen 1956 oktôberéig.

A kishatalmi sorba sûllyedt orszâg sorsânak azôta is osz-
tâlyrésze lett a szokszor oly reménytelen kûzdelem népi-nem-
zeti egyéniségének a megôvâsâra és âtmentésére a kôvetkezô
nemzedékek szâmâra.

Sok lelkében minden bizonnyal, megszûletik a gondolât:
valahol utat vesztettûnk. Erre az ûtvesztésre szeretném râ-
irânyîtani a kutatôlencse fényét és megvilâgîtani az egymâst
vâltô kûlpolitikai koncepciôk valôdi tartalmât és szerepét,
miként ezek a magyar és a Duna-vôlgyi tôrténet sodrâban
megjelennek.

Helyezzûk a kûlônbôzô kûlpolitikai koncepciôk mind-
egyikét tôrténelmi megvilâgîtâsba, mivel jelentôségûk csak îgy,
fejlôdéstôrténeti alapon értékelhetô. Elsôként a konfôderdciô
tôrténelmi szerepével foglalkozunk (1). Ez a fogalom nem
ûjkeletû. A kûlpolitikai helyzetkép a XV. szâzad mâsodik
felében szemlâtomâst kedvezett a fôderâciôs kisérleteknek.

Habâr az uralkodôk pontosan lâttâk a tôrôk elônyomulâs
kôzeledô, valamint a Habsburg-terjeszkedés kôzvetlen veszé-
lyét, a kôzép-eurôpai kôzôsségtudat hiânya és egyéni érdekei-



ket szolgâlô kûlpolitikai akciôik a Habsburgok és a tôrôk
porta malmâra hajtotta a vizet.

Sikertelen prôbâlkozâsok és elméleti fejtegetések tovâbbra
is kôvették egymâst. A M^ejje/ényt'-ôsszeeskûvés (1664) kez-
deti szakâban az Elmélkedés cîmû kortôrténeti dokumentum

névtelen îrôja hatârozottan elutasîtotta mind a tôrôk, mind
a Habsburg-uralmat és âllâst foglalt Magyarorszâg és a szom-
szédos âllamok, îgy Csehorszâg, Lengyelorszâg, Horvâtor-
szâg és Erdély kôzôtt szervezendô szôvetség mellett.

Dr. Wagner Ferenc
{Dr. Somogyiné)

SomogyiF. Lél

Tôrténelmi vâlsâgok idején kôvetkezetesen felbukkant,
mint megoldâsi lehetôség, a fôderalizmus valamilyen for-
mâja. Békeidôkben azonban megfeledkeztek rôla. A fôde
ralizmus eszméje egyetlen tartôs megoldâsnak bizonyult vei
na Kôzép-Eurôpa térségében, ahol a néprajzi tarkasâg az
ôkortôl kezdve dîvott. Annal meglepôbb, hogy az eszme elsô
reâlis megjelenését majd minden oldalrôl a meg nem értés,
az elzârkôzâs fogadta anélkûl azonban, hogy a nemzetiségi
kérdés rendezését mâs môdon, kôzmegelégedésre megkîsé-
relték volna.



Bizonyos mértékben ez tôrtént az 1867:XII. te. félrema-
gyarâzâsâval, amely — a Monarchia keretein belûl — Ausztria
és Magyarorszâg szâmâra konfôderâciôt létesitett. Ez a tôr-
vénycikk a sok nemzetiségû birodalom âtmentésére — s eb-
ben Ferenc Ferdinândnak igaza volt — csak ûgy lett volna
alkalmas, ha a dualizmust legalâbb trializmussâ fejlesztet-
ték volna s igy a konfôderâciôs szerkezetbe bekapcsolôd-
hattak volna a nagyobb tôrténelmi mûlttal rendelkezô nem-
zetiségek is. Ennek azonban akadâlya volt minden baj kût-
feje: a nemzetâllamnak a soknyelvû Duna-medencében meg-
valôsithatatlan âbrândja valamennyi nemzetiség részérôl.

Jôllehet a kiegyezés alkotôi sem jôsoltak félszâzadnâl na
gyobb jôvôt a Monarchiânak, a dualizmus kibôvîtésének ter-
vét nem sikeriilt keresztûlvinniûk. A nemzetâllam ârnyékâ-
ban a szôvetkezés eszméje olyan gyéren pislâkolt, hogy a tria-
lizmus, mint megoldâsi forma, komolyan tôbbé szôba sem
keriilhetett, holott el kellett volna fogadniuk legalâbb a
nemzetiségek kôzôtti târgyalâsok alapjâul.

A nemzetiségi kérdés âtfogô, fôderâciôs rendezése helyett
az Andrâssy-kormâny kûlpolitikai tâmaszpontokat keresett
az orszâg és a Monarchia jôvôjének biztosîtâsâra és egyolda-
lûan Bismarck Németorszâgâra tâmaszkodott a szlâvsâg el-
lensûlyozâsâra. Nem hiâba îrta rôla az egykorû budapesti
porosz konzul: Andrâssynak "reggel és este Oroszorszâg van
a feiében" (2).

îgy mi sem természetesebb, minthogy az 1870. jûlius 18-i
koronatanâcsban, amikor mâr-mâr hatârozat szûletett a
folyamatban levô német-francia hâborûban valô fegyveres
beavatkozâsra Franciaorszâg oldalân, Andrâssy miniszter-
elnôk ôsztônzésére az elnôklô Ferenc Jôzsef megvâltoztatta
véleményét és a koronatanâcs, Andrâssy javaslatâra, a teljes
semlegesség âllâspontjâra helyezkedett. Ez a hatârozat elô-
készîtette a német-osztrâk-magyar katonai szôvetséget és meg-
pecsételte az orszâg sorsât két vilâghâborûban.

Az I. vilâghâborût betetôzô Pârizs kôrnyéki békék pon-
tosan ellenkezô irânyban hatottak, amikor a Monarchiât
etnikai alkotô elemeire bontottâk, s az îgy keletkezett aprô
âllamok nem tudtak ellenâllni a szélsôséges politikai hatal-
mak Duna vôlgyi terjeszkedésének. Hodza Milân megkésett
terve (3) csupân elméleti értéket jelentett.



A II. vilâghâborût kôvetô idôben, pontosabban 1946 elsô
hônapjaiban tôrtént kisérlet egy konfôderâciô létesîtésére Tito
és Clementis, kisebb mértékben Gmtav Husak részérôl Ma-
gyarorszâg teljes elszigetelésére. E szerint az osztrâk hatâr
mentén, magyar terûleten hûzôdô keskeny hatârsâv kôtôtte
volna ôssze Csehszlovâkiât Jugoszlâviâval, s ezzel Magyarorszâ-
got tôkéletesen elzârtâk volna a Nyugattôl. Az Antifasistîcky
Blok Slovanov v Madarsku és félhivatalos minôségben jelent-
kezô egyéb szlâv elemek, amelyek Prâga és Belgrâd megbî-
zâsâra hivatkoztak, szintén felvetették a hatârsâv gondola-
tât. Gyôngyôsi kûlûgyminiszter megbizâsâbôl e sorok îrôja
tôbb héten ât folytatott puhatolôdzô târgyalâsokat velûk, s
amikor szândékukrôl minden kitudôdott, Gyôngyôsi kûlûgy
miniszter a megbeszéléseket leâllîtotta.

A vilâghâborût kôvetô rendezés tarthatatlansâgâra tôb-
ben râmutattak. Igy Seton- Watson (Scotus Viator) is, aki
az 1948 februâri kommunista puces napjaiban Pozsonyban,
elôttem nyomatékosan helytelenîtette az 1918 ôta bekôvet-
kezett ûjjârendezések elhibâzott voltât. Ugyancsak ezekben
a napokban hosszabb eszmecsere keretében Daniel Rapant,
az egyik legképzettebb szlovâk tôrténetîrô, elôttem ûgy nyi-
latkozott, hogy a kaotikus viszonyok a Monarchia szétdara-
bolâsâra vezethetôk vissza, mert azôta Kôzép-Eurôpâban
megszûnt az emberi jogok gyakorlâsa.

Nemsokâra két tanulsâgos kîsérlet tôrtént a fôderalizmus
irânyâban. Mégpedig Csehszlovâkiâban és Jugoszlâviâban.
Az 1968. évi Alkotmâny szellemében a cseh-szlovâk viszonyt
igyekeztek konfôderâciô formâjâban ûj alapokra fektetni s
ezzel népkôzi tekintetben tagadhatatlanul bizonyos fokû
javulâst idéztek elô.

A konfôderâciô szerkezete azonban nem volt képes nyug-
vôpontra juttatni a nemzetiségi viszâlyokat, mert a szôvet-
ségben résztvevô népek (szerbek, horvâtok, szlovének stb.)
mâs-mâs kultûrkôrbe tartoznak, s igy nem sikerûlt az egy-
mâssal szembenâllô nemzeti mozgalmakat kôzôs nevezôre:
a jugoszlâv kôzôsségtudatra hozni.

A Duna vôlgyi konfôderâciô megvalôsulâsânak ûtjâban
âllott elsôsorban a kedvezôtlen kûlpolitikai (nagyhatalmi)
konstellâciô és a még fejletlen kôzép-eurôpai kôzôsségtudat,
amely képtelen volt felûlemelkedni a nemzetiségi ellentéte-



ken, képtelen volt az egymâssal viaskodô, tûlfûtôtt naciona-
lizmusokat tûlzâsaiktôl megszabaditani, s mintegy feloldani
az ellentétek kikûszôbôlésére egyedûl alkalmas regionâlis
kôzôsségtudatban.

Mig a kôzép-eurôpai kôzosségtudat csak a szellemi élit
kis hânyadâban él, addig Nyugat-Eurôpa 12 nemzete a fôde-
ralizmus eszméjét a gyakorlati megvalôsîtâs sikjâra terelte,
pedig a Nyugat-Eurôpai Uniô gondolata jôval késôbbi ere-
detû, mint a dunai konfôderâciô eszméje. Az eurôpai uniô
eszméje komolyabb megfogalmazâsban csak az elsô vilâg-
hâborû utân Coudenhove-Kalergi és Briand francia kûlûgy-
miniszter kezdeményezésére jelentkezett. Ezt a nemes hagyo-
mânyt élesztette fel De Gaulle és Adenauer politikai egyet-
értése s lâthatô formât ôltôtt az Eurôpai Kôzôsség megszer-
vezésével. Ezt a gondolatot lâtszik — legalâbbis egyelôre —
megerôsîteni Gorbacsov "kôzôs eurôpai hâz" néven ismert
koncepciôja. François Mitterrand és sok mâs terve szerint az
Eurôpai Kôzôsség 1992. december 31-ig létrejôvô gazdasâgi
integrâciôjâval majd egyiittjâr a 12 orszâg kulturâlis és poli
tikai kôzeledése az eurôpai egység jegyében. Az Eurôpai Kô
zôsség egyik feladatânak lâtszik a két Németorszàg egyesi-
tése, tovâbbâ a Kôzép- és Kelet-Eurôpa âllamaival valô
kapcsolatok kiépitése az eurôpai egyûvé tartozâs szellemé-
ben. Érdemes megemlîteni, hogy Helmut Schmidt mâr évek-
kel ezelôtt vallotta: a német egyesîtés csak az Eurôpai Kôzôs
ség kereteiben valôsithatô meg. Az eurôpai egység felé vivo
utat jelzi a semleges âllamok, valamint a szocialista âlla-
mok, kôztûk Lengyelorszâg, Csehszlovâkia, Magyarorszâg
és Jugoszlâvia kormânyânak fokozôdô érdeklôdése az Eurôpai
Kôzôsség munkâjâba leendô bekapcsolôdâsuk lehetôsége irânt.

Mindenesetre merôben ûj egyensûlyi âllapot keletkezett
mâr eddig is, ami Magyarorszâg részére eleddig nem remélt
sorompôkat nyitott meg. Az eladôsodott orszâgok, kôztûk
Lengyel- és Magyarorszâg, csak abban az esetben képesek
talpraâllni, ha valamilyen, akârcsak kôtetlen formâban is,
részt vesznek az Eurôpai Kôzôsségbe tômôrûlt 12 orszâg gaz
dasâgi vérkeringésében. Ez annâl is inkâbb természetesnek
lâtszik, mert Magyarorszâg, Lengyelorszâg és Csehszlovâkia



kultûrâja nyugati tôrôl sarjadt, s népiik és tôrténelmûk po-
litikai filozôfiâja — tôbb évtizedes elnyomâs ellenére — még
most is, vâltozatlanul nyugati forrâsokbôl merit.

Magâtôl értetôdôen, ez a lehetôség csak akkor vâlhatik
valôra, ha a nagyhatalmak nem osztjâk ismét ketté Eurôpât
és a vilâgot. miként ezt Roosevelt és Sztâlin tette.

Magyarorszâg kûlpolitikai helyzete az Eurôpai Kôzôsség
jelentôségének nôvekedésével kedvezôen vâltozhatik és a
demokrâcia szellemében ûjjâszûletô, egységes Németorszâg
ûj — és talân kedvezôbb — kûlpolitikai légkôrt teremthet.
Ez a valôszînûség annyira kôzelâllônak tetszik, hogy Gorbacsov
egyik kijelentése, habâr kôzvetve, utal râ. Eszerint Magyar
orszâg kiléphet a Varsôi Szerzôdésbôl. Erre azonban meg-
itélésem szerint — jelenleg kevés lehetôség kînâlkozik. Ma
gyarorszâg helyzetét még mindig a Varsôi Szerzôdés, kisebb
mértékben a szocialista orszâgokat tômôritô gazdasâgi segély-
nyûjtâsi egyezmény hatârozza meg. Mindkét szervezet Moszkva
korlâtlan uralma alatt mûkôdik. A gazdasâgi szervezet elsô-
sorban Moszkva érdekeit szolgâlja, mîg a Varsôi Szerzôdés
teljes egészében katonai jellegû. Ennek mûkôdését a szovjet
megszâllô erôk jelenléte biztositja.

Az enyhûlô légkôrben sok szô esik a Varsôi Szerzôdés po-
litikai szervezetté tôrténô âtalakitâsârôl. Ha Magyarorszâg
mégis kilépne az igy âtalakîtott Varsôi Szerzôdésbôl, ezzel
tôkéletesen elszigetelné magât — Ausztria kivételével — a
szomszéd âllamoktôl, anélkûl azonban, hogy nyugati kap-
csolatokat épîthetne ki. Ezzel az orszâg ûtkôzôdllammâ vâl-
hatna. Hiâba tartozik az orszâg népe a nyugati vilâg kultûr-
kôrébe, geopolitikai helyzete egészében véve megszabja a
kûlpolitikai tâjékozôdâs irânyelveit.

Magyarorszâg semlegessége esetén teljesen magâra ma-
radna, ha ezt nemzetkôzi garancia nem tâmasztanâ alâ, és
elszigetelôdnék a szomszéd âllamoktôl, ha ôk maguk a semle-
gesség elvét nem fogadnâk el. Ez idô szerint a Varsôi Szerzô
désbôl valô kilépés, valamint a semlegesség elvének kinyil-
vânîtâsa tûlsdgosan kockdzatos vâllalkozâs lenne, és vâlsâg
esetén a nyugati hatalmaknak most sem telne tôbbre, mint
hatâstalan diplomâciai jegyzékvâltâsokra, ahogy ez 1956-ban
tôrtént (4).



Valô tény, a légkôrvâltozâs egyrészt az 1956-os magyar,
majd az 1968-as csehszlovâk és a lengyel események hatâsâ-
ra tôrtént. Ezek az események nyitottak kaput Gorbacsov
1985-ben kezdôdô reformtôrekvéseinek, melyek mâr most is
alapvetô fordulatot jelentenek a glasznoszt és peresztroika
szorgalmazâsâval mind bel-, mind kûlpolitikai téren.

A reformkommunista gondoikozâsban îgy beâllott vâl-
tozâsoknak egyéb okai is vannak, s ezek is irânyîtô szerepet
vâllaltak a bel- és kûlpolitika fordulataiban. Vegyûk ezeket
az okokat kôzelebbrôl szemûgyre. Gorbacsov és a kôréje se-
reglett értelmiségi élit sok évtizedes tapasztalat utân két fon
tes teriileten felismerte az ortodox marxi-lenini dogmâk
csôdjét: a gazdasâgpolitikâban és a nemzetiségi (faji) kérdés
szemléletében. A marxi-lenini gazdasâgi rendszer ôsszeom-
lâsâra, ami szemûnk elôtt zajlik, nem kell kûlôn szôt veszte-
getnûnk. Erre mâr T.G. Masaryk is râmutatott, méghozzâ
évtizedekkel a kommunista âllamalapitâsok elôtt (5). A gaz
dasâgi felbomlâs szûkségképpen megvâltoztatta kûlpolitikâjuk
irânyvonalât, mert râszorulnak a vilâgpiaci kapcsolatokra, a-
melyek nélkûl târsadalmuk még tengôdni is alig lenne képes.

Marx utôpisztikus elméletét, amely szerint az osztâlyharc
fokozâsa végeredményben elvezet az osztâlytalan târsadalom
és osztâlytalan kultûra megvalôsitâsâhoz, Lenin tovâbbfej-
lesztette a nemzetiségi (faji) elemzéseknek a teruletére. A
Szovjetuniô és az érdekszférâjâba tartozô orszâgok politikâja
évtizedeken keresztûl minden eszkôzzel kûzdôtt Lenin jôsla-
tânak bekôvetkezéséért, hogy az osztâlytalan târsadalomban
kifejlôdôtt osztâlytalan kultûra majd lehetôvé teszi a nemze-
tek (fajok) szabad elhatârozâsâbôl tôrténô kôzeledését egy-
mâshoz, és ôsszeolvadâsukat etnikai (faji) kûlônbségektôl
mentes képzôdménnyé az egységes kommunista târsadalom
ban.

Ma mâr mindenki elôtt vilâgos és a reformkommunis-
tâk is tudomâsul veszik, hogy a tôrténeti fejlôdés mind a
Szovjetuniôban, mind pedig a tôbbi szocialista orszâgban
ennek a vétkes illûziônak pontosan az ellenkezôjét igazolja,
mert a probléma, akârcsak a polgâri idôkben, jelen van a
szocialista (kommunista) orszâgok mindennapi életében és
hozzâjârul a kûlpolitikai âthangolâsokhoz (6).



A Magyarorszâg kûlpolitikai helyzetét meghatârozô ténye-
zôk kôziil meg kell emlitenûnk a kôvetkezôket: 1. az orszâg
lakossâgânak évek ôta tartô csôkkenését, mîg a szomszéd or-
szâgokban — Ausztria kivételével — a demogrâfiai statisz-
tika jelentôs évi gyarapodâsrôl szâmol be (7). A létszâmcsôk-
kenés érinti a magyar kisebbségeket is az asszimilâciô egyre
nôvekvô formâjâban. 2. A nemzeti kisebbségek kezelése ma-
napsâg jobban, mint valaha, indîtôoka lehet a kûlpolitikai
akciôknak. Sajnos, a mûlt terhes ôrôksége egyik részrôl sem
îgéri a kérdés pozitiv megkôzelitését. A tôbb évtizedes marxis-
ta-leninista gyakorlat is amellett bizonyît, hogy az etnikai
csoporthoz tartozâs tudata, az identités sokkal inkâbb tôrté-
netformâlô tényezô, mint az osztâlyharcos szocialista patrio-
tizmus. A marxista-leninista âllam- és târsadalomszervezet-
ben élô tôbbségi népeknél ugyanûgy felûlkerekedett a nem-
zetâllam egyeduralomra tôrô politikâja, akârcsak a polgâri
idôkben. A magyarsâg és a szomszéd népek viszonyânak bé-
kés alakulâsa azért is fontos, mivel népûnknek hiânyzanak
rokoni kapcsolatai, mîg a szlâv népeknél ez megvan. Ez a kô-
rûlmény az egyik magyarâzô oka az orszâg idônkénti német
orientâciôjânak is. 3. A kûlpolitikât eleve meghatârozô ténye-
zôk kôzôtt kell feltûntetnûnk a gazdasâgpolitikai meg-
fontolâsokat. A kôzép- és kelet-eurôpai orszâgok legtôbbjé-
nek, fôleg Magyarorszâgnak, nyersanyagellâtâsa jelenleg
majdnem teljes egészében a Szovjetuniôtôl fûgg. Az olajszâl-
lîtâst, az âramszolgâltatâst Moszkva egyik pillanatrôl a mâ-
sikra megszûntetheti, s ezzel az orszâg gyâriparât leâllitja.
Ilyen intézkedés az orszâglakôk életét elviselhetetlenné tenné.
Nyilvânvalô, ezt a tényt a kûlpolitika intézôinek figyelembe
kell venniûk. Ezen a ponton kell keresnûnk magyarâzatot
az orszâg kôltségvetési helyzetére is. A 20 milliârd dollâr âl-
lamadôssâg, ami ez idô szerint az orszâgot sûjtja, csak akkor
érthetô meg, ha feltételezzûk, hogy az ôsszeg nagyobbik fele
az orszâghatârokon tûl talâlt felhasznâlâst. Ezért sem jelen-
hetik meg részletekbe menô, tételes kimutatâs egy kis orszâg
— csupân néhâny évre terjedô — 20 milliârd $-os kûlfôldi
kôlcsônének felhasznâlâsârôl.

Az imént târgyalt tényezôk fontos szerepet tôltenek be,
de a belpolitika szerkezete sem elhanyagolhatô. Minden



kétséget kizârôan a mai Magyarorszâg râlépett a demokrati-
zâlôdâs ôsvényére. Az egypârtrendszerrôl âttért a tôbbpârt-
rendszerre. Ez a tény az âtmeneti korszak legfontosabb is-
mertetôjele. A Magyar Szocialista Munkâspârt is — kényte-
len-kelleden — nevet vâltoztatott, de az ûjszûlôtt Magyar
Szocialista Part vezetôi egytôl-egyig évtizedes tapasztalatok-
kal rendelkezô kommunista politikusok, s ugyanakkor az
ellenzék rengeteg pârtra és vilâgnézeti csoportra szakado-
zott (8). Ehhez még hozzâjârul a politikai vezetés tôbb évti
zedes értelmiségellenes irânyzata. Sipka Ldszlô fiatal buda-
pesti mérnôk ezt a gazdasâgi életre vonatkoztatva îgy fogal-
mazza meg (9): "A mûszaki igazgatôi vagy fômérnôki be-
osztâsban dolgozôk mintegy 25 %-a legfeljebb kôzépfokû
végzettséggel rendelkezik. S ekôzben a diplomâsok sorât nem
mérnôki munkakôrben foglalkoztatjâk" (S.old.)- Majd îgy
folytatja: "Sajât életûnket tesszûk sokkal elviselhetôbbé,
ûgy is mondhatnâm: emberivé, ha visszaadjuk a szakértelem,
a szaktudâs becsûletét" (40. old.). Az efféle sûlyos birâlatok
sokkal inkâbb vonatkoznak a politikai természetû foglalko-
zâsokra, beleértve a kûlûgyi beosztâsban dolgozôkat. îgy
mâr érthetô, miért rekedt meg évtizedek ôta a szakmai utân-
pôtlâs a legtôbb vonalon.

Nem vitâs, a Magyar Szocialista Part szervezeti elônyét
ûgyesen kihasznâlja, és kônnyen megôrzi egységes képét.
Erre enged kôvetkeztetni a régi pârttagok osztatlan fôlénye
a kormânyban és a parlamentben, nem beszélve a helyi kôz-
igazgatâsrôl. Ez az ôsszetétel biztositéka a gorbacsovi hajlé-
kony politika vâllalâsânak az âltalânos vâlasztâsokig. Nem
lâtszik jelenleg valôszînûnek, hogy a vâlasztâsok utân lénye-
ges kûlpolitikai eltolôdâsok keletkezzenek, mert az ellenzék
nemcsak szervezeteiben széttagolt, hanem — ami âltalânos
magyar jelenség — majd minden vonalon utânpôtlâsi ne-
hézségekkel kûzd. Ez fôleg a kûlpolitikâban érezhetô, mivel
hozzâszoktak a râjuk kényszeritett kûlpolitikai célkitûzések
szolgai kôvetéséhez, és még gondolni is alig merészeltek az
orszâg sajâtos érdekeinek a védelmére.

A kisnépek fûggetlensége és kûlpolitikai akciôképessége
alâ van vetve a nagyhatalmak dôntésének. Ez a viszony tûk-
rôzôdik a tôrténelem minden korszakâban. Bârmiként is ala-
kuljon az orszâg belsô élete, végsôsoron a két vilâghatalom



nyîlt vagy hallgatôlagos megegyezésétôl fûgg majd Kôzép-
és Kelet-Eurôpa ûjjâszervezése, miként ez tôrtént a két vilâg-
hâborût kôvetô béketârgyalâsokon is.

A mai helyzet azonban sokkal elônyôsebbnek mondhatô,
mert a Bush-Gorbacsov megbeszélések feltétlenûl magasabb
szînvonalon taglaljâk e terûletnek megoldâsra vârô problé-
mâit, mint ahogy elôdeik tették. Tovâbbâ ma mâr a tôrté-
nelem porondjâra lépett az Eurôpai Kôzôsség 12 âllamâval,
amely elsôsorban eurôpai érdekeket képvisel.

Az Eurôpai Kôzôsség kôzvetitô szerepe a magyarsâg és
a szomszéd népek békés fejlôdésének lehet egyik biztosîtéka
az egyiittélés megfelelô formâjânak létrehozâsâban. Igy ta-
lân elérhetô lenne a népkôzi kapcsolatok tartôs, barâti ren-
dezése és a tûizott nacionalizmusok megfékezése a kôzép-
eurôpai kôzôsségtudatbôl fakadô érdekek szolgâlatâban.
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Vîta

Az elôadô értékes fejtegetéseit élénk vita kôvette, a felszô-
lalôk azonban — megfelelô idô hiânyâban — inkâbb csak
âltalânos megjegyzésekre vagy konkrét kérdések feltevésére
szoritkoztak. Ezekre az elôadô rôviden vâlaszolt.

Dr. Somogyi Ferenc tanâcskozâsi elnôk a vitât hamaro-
san be is zârta.

Hâlâs kôszônetet mondott az elôadônak a kérdés tûze-

tes megvilâgîtâsâért, majd a vita sorân felszôlalôknak fejez-
te ki kôszônetét.

A vitaelôadâst a Magyar Hiszekegy elmondâsâval fejezte
be.

.Ft. dr. Mihâlyi Gilbert, O.Prem. ( Jackson, MS):

HISTORIA EST MAGISTRA VITAE

{îrdsban bekûldôtt hozzdszôlds)

Historia est magistra vitae — e szerint az ôsi megâllapî-
tâs szerint a tôrténelmi tapasztalat értékes, mert a belôle
leszûrhetô bôlcsesség megadja a szûkséges egyetemes perspek-
tîvât és eligazîthat az események alakulâsâban. Ezért a tôr-
ténelmet értékeljiik és a jô tôrténészt megbecsûljûk. Nemzeti
emigrâciônknak fâradhatatlan tôrténésze, dr. Wagner Ferenc,
aki kônyveiben, tanulmânyaiban és elôadâsaiban honfitâr-
sai és kûlfôldiek elôtt egyarânt méltôn prezentâlta fôleg Kô-
zépkelet-Eurôpa s benne a Dunavôlgy terhes tôrténelmét.

Kîvâncsi voltam ezért az 1989-es Magyar Kongresszuson
november 25-én "Kûlpolitikai koncepciôk és a mai Magyar-
orszâg" cîmû elôadâsâra. Hogy rôvid legyek, azt gondoltam,
hogy az elôadâs tûl 'tôrténelmi' volt, fôleg a jôl ismert
kôzép-eurôpai fôderâciôs gondolatok tôrténelmi vâltozatait
ismertette. A mûlton csiingôtt, holott példâul az, hogy mit
mondott Hodzsa Milan 1942-ben, nem mérvadô és egyâl-
talân nem eligazîtô ma, 1989-ben, amikor éppen ezekben a



hônapokban a rabnépek soha nem lâtott és alig vârt môdon
irjâk mârôl-holnapra a tôrténelmet, amely egyâltalân nem
kôveti a mûltbôl kiolvasott megâllapitâsokat. Vagyis a mai
eseményeket nem lehet egyszerûen râkényszeriteni semmi-
féle tôrténelmi research vagy tudôsan kigondolt tanulmâny
kaptafâjâra.

Manapsâg kûlônôsen âll, hogy "sohasem lehet a jôvôt
tervezni a mûlt alapjân", ahogy Edmund Burke, a jeles po-
litikai filozôfus megâllapitotta. De az is nagyon igaz és meg-
szîvlelendô, hogy "hiba lenne a tôrténelmet crystal ball-
nak tekinteni", ahogy figyelmeztetett C. Vann Woodward,
a Yale egyetem Pulitzer-dîjat nyert nyugalmazott professzora,
nemrégen itt a Millsaps Collegeban 'A mûlt, mint a jelen
kalauza' cimû elôadâsâban.

Dr. Wagner elôadâsa tudomânyos jellegû volt, de
izgalmas és annyira vârandôs jelenûnkre nem vonatko-
zott. Amikor rôviden a mâra tért, ûgy tûnt fel nekem, az
elôadô is érezte, hogy felvâzolt anyagânak napjaink szâmâra
nincs sok mondanivalôja és amit megjegyzett, elég pesszimista
volt. Ha a târgyalt fôderâlista tervek egyes elemeit is vizsgâlta
volna, kiilônôsen pedig azt a kérdést vetette volna fel, vajon
hasznâlhatôk-e ezek az elemek a Dunavôlgy jôvôjének kiala-
kîtâsâban fôleg Magyarorszâg jelenlegi helyzetének nemzet-
kôzi rendezési lehetôségeivel, az elôadô kivâlô tehetségével és
nagy tôrténelmi felkészûltségével még érdekesebb és egyben
idôszerûbb fejtegetésekbe bocsâtkozhatott volna.

De a régi latin kôzmondâs igazât igy is tôkéletesen bebi-
zonyitotta.

Dr. Bognâr Kdlmân (Sarasota, FL):

AZ IDÔ "MEGÉRETT"

A szerzô ugyancsak dr. Wagner Ferenc kitûnô elôadâ-
sâhoz kûldte be îrâsbeli hozzâszôlâsât. Kûlônôsképpen arra
mutatott râ, hogy a magyar ifjtisâg magâra talâlt és tettekre
kész. Mindent tudni akar, ami "akkor" (1956-ban) és elôtte
tôrtént. Keresi a "hogyan?" kérdésére is a helyes vâlaszt. En-
nek egyik eredménye, hogy a magyar sajtô fénykorât éli.
Mâsik eredménye az a pârjât ritkîtô tiintetés, amelyet 1989
nyarân a Hôsôk terén Erdélyért rendeztek.



Otthon a népkôztârsasâgot elvetették s helyette kôztâr-
sasâgot kiâltottak ki. Râjôttek arra is, hogy vitéz Nagybd-
nyai Horthy Miklôs, a volt kormânyzô âllamférfiûi bôlcses-
sége és mindenkori kormânya 24 éven ât megmentette az
orszâgot a kommunizmus borzalmaitôl. Azt is mindenki
vilâgosan lâtja, hogy a trianoni "békeparancs" és az 1947-es
pârizsi kényszerbéke magyar milliôkat csatolt el a Szent
Korona orszâgaitôl a lakosok ônrendeikezési joga nélkûl olyan
utôdâllamokhoz, amelyek maguk is "nemzetiségi" âllamok
lettek.

Egyéni tragédiâk hosszû sorozatânak felsorolâsa utân
a szerzô hangsûlyozza, hogy 1956 utân 33 évvel a kommuniz
mus, mint ilyen megbukott, s a korszakvâltâs ideje kôvetke-
zett el, amely magyarsâgunknak remélhetôleg majd a kon-
fôderâciô keretében végre meghozza a szabad Eurôpâban
régen vârt nemzeti szabadsâgât. Az idô erre kétségtelenûl
megérett.
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Tûntetés Londonban a Tomdnokkalegyûtt a romdn nagykôvet lakdsa. elôtt.
(Szakdly Jdnos, London)



VI.

BESZÀMOLÔK ES TERVEK

A Szabad Magyar Vîlâgtanâcs
mûkodése

Mint ismeretes, 1988-ban a Szabadvilàgi Magyarok V.
Vilâgkongresszusdn a megjelentek megtisztelô, egyhangû
felhatalmazâsa alapjân vâllaltam a Szabad Magyar Vîlâgta
nâcs felâllîtâsât, amely mintegy ôsszekôtô testûlet lenne
emigrâciôs szervezeteink kôzôtt a felmerûlô, sorsdôntôen
fontos magyar kérdésekben tôrténô kôzôs, egységes vélemény
kialakîtâsâra, valamint tevékenységûnk koordinâlâsâra.

Kîsérletem, ha elvben széles kôrû elismeréssel talâlkozott
is, gyakorlatban még sok kivânnivalôt hagy hâtra. Ilyen
nagyszabâsû terv megvalôsîtâsâhoz. mint amilyen a Szabad
Magyar Vîlâgtanâcs hathatôs mûkôdtetése, az egyûttmû-
kôdési szândékon kîviil meglehetôsen nagy anyagi alâtâmasz-
tâs is szûkséges. A mai idôkben pl. a gyorsan vâltozô politi-
kai élet elengedhetetlenné teszi, hogy olyan eszkôzôkrôl is
gondoskodjunk, amelyek a gyors eszmecserét biztositjâk. Ilyen
eszkôz a /ax-berendezés. Az egyébként felmerûlô anyagi
nehézségekkel magam is tisztâban voltam. A kôzpont fel-
âllîtâsânak égetô szûkségességére valô tekintettel, amelyet
mindazok, akik a Szabadvilàgi Magyarok V. Vilâgkong-
resszusân részt vettek, egyértelmûen hangoztattak: vâllaltam
ezt a feladatot és ha szerényebb keretek kôzôtt is, annak
mûkôdtetését az elnôkletemmol mûkôdô Magyar Târsasâg
anyagi tâmogatâsâval megkezdtem. Ma mâr fax-gépen is
tudok levelezni, bar ezt csak azokkal tudom megtenni, akik
maguk is rendelkeznek ilyen berendezéssel.

Megbîzatâsom alapjân a Szabad Magyar Vîlâgtanâcs
tagjaiul felkértem az emigrâciô âltalam ismert élenjârô ve-
zetôit és szakembereit, akiket arra kértem, hogy bizottsâgai-
kat tovâbbi szakemberek meghivâsâval szervezzék meg. A
Szabad Magyar Vîlâgtanâcs tôbbi tagjât is kértem, hogy is-



meretségûk alapjân tovâbbi személyeket ajânljanak a Vilâg-
tanâcs tagsâgâra. Ez a kôr tehât a lehetôségek szerint bôvît-
hetô.

Alapelvûnk az volt és ma is vâltozatlanul az, hogy a Vtldg-
tandcs tagsâgâra valô meghîvâs szempontjâbôl csak olya-
nok jôhetnek szâmîtâsba, akik feltétlenûl nemzeti alapon
âllnak, és akik hajlandôk kûzdeni a hazânkat tôrvényteleniil
megszâllô szovjet csapatok teljes kivonâsâért és azért, hogy
Magyarorszâg ûgyeit a demokratikus alapon titkos vâlasztâ-
sok révén megbizott magyar orszâggyûlés intézze.

Pbcking, 1989. oktôber 29.-én.

.<edves dr. Nâdas!

Magyon koszbnbm ok t bber 19 . - èn kc 11 ked '/es sor ai t

és a Szabadvilâgi .lagyarok V. Vi1âçkcngres szus a Krônixâjât.
bszintên "r.'.;lbk niinden évber znnek a szé-. o tartalmas

kbnyvnek és hâlâs vagyok, hogy olyan huségesen kjldi nekem.

Êrtêkes Runkâjâban tovâbbi sok siksrt kivânva,

ir. 91 ê ÎSiVbz1911e1,

aAiÀ/
HABSBURG OTTO

Dr. Habsburg Ottô kôszônôlevele.



Elsô nagyobb munkatervunk megvalôsîtâsa a Vilâgkong-
resszus nevében és 5 kitûnô erdélyi szakértô tanâcsadôi véle-
ményének meghallgatâsâval elkészitett erdélyi emlékirat volt,
amelyet német, francia és angol nyelvre tôrtént âtûltetése
utân a szabad vilâg fontosabb politikai tényezôinek, âllam-
férfiaknak, az emberjogi konferenciâk kikûldôttjeinek is
megkûldtûnk.

Ha tekintetbe vesszûk, hogy az emberi jogok védelmére
a tavasszal ôsszehivott konferenciâra, amelyet az Egyesûlt
Nemzetek erdélyi véreink megmentése érdekében hivott ôsz-
sze, csak magyar részrôl tôbb ezer emlékirat érkezett be, ak-
kor az a tény, hogy a Szabadvilâgi Magyarok V. Vilâgkong-
resszusa nevében kûldôtt emlékiratunk az amerikai és eurô-
pai âllamférfiak részérôl — kôztûk pl. az Eurôpai Parlament
elnôkétôl is — iigyûnkkel rokonszenvezô vâlaszlevelet kapott,
ékesen bizonyîtja, hogy a vilâgszervezet nevében benyûjtott
emlékiratnak sûlya van és annak tartalmât az illetékesek
igen komolyan mérlegelik. Hangsûlyozni kîvânom, hogy a
vâlaszok a vilâg magyarsâgânak szôltak, tehât azoknak, akik-
nek nevében az emlékiratot kûldtûk. Erre azért kîvânom a
figyelmet kûlôn is felhîvni, mert szeretném vele a Szabad
Magyar Vilâgtanâcs jelentôségét kimutatni.

Az a véleményem, hogy honfitârsaim kôzûl egyre tôbhen
lâtjâk be: szûkségûnk van kôzponti szervre, amely nem dik-
tâlni akar, csupân fontos kérdésekben az emigrâciô vélemé-
nyét akarja egységessé formâlni és a nemzeti érzésû magyar-
sâg âllâspontjât kîvânja nemzetkôzi fôrumokon képviselni.
Természetesen a kôzpont lenne hivatott arra is, hogy ennek
a nemzeti emigrâciônak magatartâsât az otthon kialakulô
rendszerrel szemben is éreztesse, és a hazânkat érintô hél
és kiilpolitikai kérdésekben az orszâg jôvô vezetôivel szemben
az emigrâciôt képviselje. Erre annâl is inkâbb szûkség van,
mert hiszen Magyarorszâg jelenlegi kommunista vezetôi is
helyesen megâllapîtottâk, hogy hazânk lakossâgânak egy-
harmada a szabad fôldôn élô magyarsâg soraibôl kerûl ki.
Ha a szellemi felkészûltséget tekintjûk, ez az arâny még in
kâbb fokozôdik. Kûlfôldre menekiilt véreink és utôdaik Ma

gyarorszâg jôvôje szâmâra pôtolhatatlan erôtartalékot jelen-
tenek.

Az elôbbi gondolatok alapjân elhatâroztuk, hogy a Szabad



Magyar Vildgtandcsot — meghîvâsokkal kibôvitett tagjai-
val egyutt — az 1990. évi Magyar Kongresszus alkalmâbôl
konferenciâra hîvjuk ôssze, hogy azon a Magyar Vilâgtanâcs
szervezeti és személyi kérdéseit megtârgyaljuk. Ahhoz azon-
ban, hogy ezeket a kérdéseket — az idôkôzben bekiildôtt
javaslatokkal egyûtt — alaposan, minden részletében, par-
lamentâris môdszerekkel megvitathassuk, szûkség lenne arra
is, hogy erre a tanâcskozâsra legalâbb 2-3 napot szenteljûnk.
A hozott hatârozatok egyes pontjait szûkség szerint mind a
hazai, mind a nemzetkôzi tényezôknek megkûldhetnénk.

Miutân semmit sem kivânunk ônhatalmûlag intézni,
kérjûk a magyar intézmények és szervezetek vezetôinek, va-
lamint a tudôsoknak és szakembereknek javaslatait, amelyek
ezzel az elvben annyira sûrgetett magyar kôzponttal és an-
nak kiépitésével kapcsolatosak. Nevezetteket kérjûk, szîves-
kedjenek kôzôlni velûnk azt is, hajlandôk lennének-e az ez
évi Magyar Kongresszus alkalmâval a Szabad Magyar Vildg-
tandcs kûlôn megbeszélésein is részt venni.

Magyarorszâg 1100 éves fennâllâsânak
vilâgraszôlo megimneplése 1996-ban

Dr. Nddas Jdnos felhîvta a XXIX. Magyar Kongresszus
fîgyelmét arra a javaslatra, amelyet elôszôr az azôta Istenben
boldogult Ember Sdndor volt magyar orszâggyûlési képviselô
tett 1986-ban a XXVI. Magyar Talâlkozôn (lâsd a XXVI.
Magyar Talâlkozô krônikâja /Cleveland, Ârpâd Kônyvkiadô,
1987/ 166-187. oldalân) és ekkor is csak megismételte a XVIII.
Magyar Talâlkozôra 1978-ban îrâsban beterjesztett korâbbi
javaslatât (lâsd a XVIII. Magyar Talâlkozô krônikâja /Cleve
land, Ârpâd Kônyvkiadô, 1979/ 140-141. oldalân).

Ember Sdndor 1979-ben îrâsban bekûldôtt indîtvânyâban
idézte az 1896. évi VII. tôrvénycikk 3. pontjât, amely szerint
a tôrvényhozâs "a magyar dllam ezeréves fenndlldsdnak em-
lékét ôrôk idôkre tôrvénybe iktatja". Hangsûlyozta, hogy
a XIX. szâzad elejétôl legjobbjaink tudatosan készitették
elô nemzetûnket a "millennium"-ra. Az ûnnepre készûlés
serkentô erejét — felsorolt példâkon — két éwel korâbban



tapasztalta. Ily serkentô hatâst remélt a nemzethû magyarok
felkészûlésétôl is a honfoglalds és dllamalapûds 1100. évfor-
dulôjânak méltô megûnneplésére. Ez tette kôtelességévé,
hogy indîtvânyât annak idején megtegye.

Dr. Nâdas Jdnost, a Szabad Magyar Vilâgtanâcs elnôkét,
hasonlô cél vezette, amikor az 1100-as évfordulô vilâgraszôlô
megiinneplésének illô elôkészitésére szôlitotta fel a XXIX.
Magyar Kongresszus nyilvânossâgân keresztûl a vilâgon
szétszôrt egész magyarsâgot s evégbôl bizottsâg kikûldését
javasolta. Elgondolâsa szerint a bizottsâg tagjâul minden
olyan kivâlô magyart meg kellene nyerni, aki tudomânyos,
irodalmi, mûvészeti vagy târsadalmi és politikai téren valô-
ban az egyetemes magyarsâg méltô képviselôjének tekinthetô
és/vagy rendelkezik akâr sajât befogadô hazâjâban, akâr
vilâgviszonylatban olyan ôsszekôttetésekkel, amelyek ilyen
vilâgraszôlô emlékûnnepély megrendezéséhez feltétlenûl
szûkségesek.

Magyar élet Burgenlandban
A kôvetkezôkben dr. Nddas Jdnos, a Szabad Magyar

Vildgtandcs elnôke, részleteket olvasott fel Mag. vitéz Csoknyai
Péter (Felsôôr-Oberwart, Ausztria) igen érdekes kôrlevelébôl,
amelyben magyarsâgmentô munkâjârôl s annak eredményérôl
szâmol be.

Mindenekelôtt behatôan ismertette, hogy vitéz Csoknyai
Péter mi mindent végzett a magyar cserkészet szolgâlatâban
attôl a perctôl kezdôdôen, amikor a magyar kormâny enge-
délyezte, hogy Magyarorszâgon a régi alapeszméknek meg-
felelô cserkészcsapatok alakîthatôk. Ft. Hegyi Gyôrgy bécsi
magyar lelkész révén megismerkedett ft. Nagy Kdroly nemes-
gulâcsi plébânossal, aki "Szent Gyôrgy" néven cserkészcsa-
patot szervezett és 1989. âprilis 30-ân szentmise keretében
(5000 fônyi vendég, a magyar râdiô, televîziô, sajtô jelen-
létében) 120 ûj cserkészt avatott s mintegy 300 régi cserkész-
tôl vette ki a cserkészfogadalom felûjîtâsât. Az ûnnepségen
a beszâmolô kôrlevél szerzôje két lânyâval egyiitt az osztrâk
cserkészszôvetséget képviselte. Az avatô ûnnepség legmeg-
hatôbb része a magyar himnusz eléneklése volt 5000-nél tôbb



magyar részérôl, amelynek hangjait az orkânszerû szél tovâbb-
vitte a Balaton felé. Ez azonban a magyar cserkészmun-
kânak csak a kezdetét jelentette. Egyik âllomâsa volt mâjus
4-én az az elôadâs is, amelyet ft. vitéz Kôlley Gyôrgy a Pro-
testâns Szabad Vilâgegyetem felsôôri gyûlésén a nyugati ma
gyar cserkészetrôl tartott, majd az a sok-sok tâborozâs, iin-
nepség, amelynek rendezésében a kôrlevél szerzôje cselekvô
részt vett.

A kôrlevél mâsik része arrôl szâmol be, hogy amikor az
osztrâk belûgyminiszter a lengyel és a magyar menekiiltek-
tôl megvonta a politikai menedékjogot azzal az indokolâs-
sal, hogy Lengyel- és Magyarorszâg terûletérôl mâr nincs
jogcîm az elmenekûlésre, hogyan kellett mintegy 300 magyar
menekûltrôl neki és csalâdjânak gondoskodnia. Ezt a fel-
adatot csak az osztrâk zôldek pârtjânak segîtségével tudta
megoldani a belûgyminiszter bukâsa utân és azzal, hogy a
szakmunkâsok hiânyât a magyar menekûlt szakmunkâsok
alkalmazâsâval pôtoltâk.

Vitéz Csoknyai Péter jelen volt Mindszenty Jôzsef bîbo-
ros (dîsztagunk) elsô magyarorszâgi emlékmûvének felszen-
telési ûnnepélyén is. A kb. 2 m magas obeliszk Mindszenty
biborost mint vértanût âbrâzolja s a felirat is ezt juttatja ki-
fejezésre. Az emlékmûvet a mâr nyugalomban levô veszprémi
segédpûspôk szentelte fel tôbb ezer fônyi tômeg jelenlétében.
Az utôbbiak soraiban ott volt a Magyar Cserkészszôvetség
minden csapata is, persze egyenruhâban. Az ûnnepségen
felolvastâk dr. Habsburg Ottô pâneurôpai elnôk és Németh
Miklôs magyar miniszterelnôk levelét is. A zalaegerszegi
plébânos viszont bejelentette, hogy Zalaegerszegen komoly
lépéseket tettek Mindszenty-emléktemplom épîtésére, amely
nek munkâlatait 1990-ben mâr meg is kezdik.

Befejezésûl dr. Nddas Jdnos elmondta még, hogy 1989.
oktôber 25-én Sipôtz Hans burgenlandi tartomânyfônôk
és helyettese, dr. Sauerkopf Franz kitûntetésben részesitette
azokat, akik tôbb évtizeden ât rendkivûl értékes szolgâlata-
ikkal mozditottâk elô a tartomâny kôzmûvelôdési életét. A
kitûntetettek kôzt négy magyar volt: ft. dr. Blazovics bencés
kanonok, ft. dr. Galambos Ireneus bencés, alsôôri plébâ
nos, Behofsits Istvdn kormânytanâcsos és a kôrlevél szerzôje,
Mag. x/itéz Csoknyai Péter. Ft. dr. Galambos Ireneus ese-



tében — akit személyesen ismerûnk, mert az egyik Magyar
Talâlkozôn személyesen részt vett — a magyarsâg kôrében
végzett âldozatos munkâssâgât is figyelembe vették. Mag. vitéz
Csoknyai Péter azért kapott tartomânyi kitiintetést, mert
28 év ôta az osztrâk cserkészszôvetség kôzpontjânak is veze-
tôségi tagja s a szôvetség érdekében a csapatoknâl, a tarto
mânyi kormânynâl és az ifjûsâgi csûcsszerveknél kimagaslô
értékû munkât végzett. Kitûntetése az egykori Magyar Er-
demrend tiszti keresztjének felel meg.

Mindezt dr. Nddas Jdnos csak azért mondta el, hogy
bizonysâgot szolgâltasson magyarsâgunk lelkes szolgâlatâra.

Pâlyâzatok

Az Àrpâd Akadémia pàlyâzata
Volosin P. Lili nt. Vasvdry Ôdôn emiékére 50 $-t,

szûlei, néhai Volosin Jdnos ésfelesége emiékére pedig 200 $-t
adomânyozott az Ârpâd Akadémiânak. Az adomânyok fel-
hasznâlâsa céljâbôl a Magyar Târsasâg pâlyâzatot hirdet:

1. Vasvâry Ôdôn élete és munkâssâga,
2. A clevelandi magyar kultûrkert létesitése, tôrténete

és rendeltetése

cimû tételek szakszerû, tudomânyos jellegû feldolgozâsâra.
A legjobb mûvek jutalmazâsâra I. dijként 125 $-t, II. dîj-

ként 75 $-t, III. dijként 50 $-t itélûnk oda.

A Magyar Târsasâg pâlyâzata
A Magyar Târsasâg pâlyâzatot hirdet az alâbbi kérdé-

sek tûzetes meg^vilâgitâsâra;

1. A magyarorszâgi nemzetiségek elszakadâsra irânyulô
tôrekvéseinek tôrténete.

2. A nemzeti kisebbség sorsâra jutott magyarsâg helyzete
a. Csehszlovâkiâban (a Felvidéken)



b. Româniâban (fôleg Erdélyben)
c. Jugoszlâviâban (a magyar Délvidéken) és
d. Ausztriâban (kûlônôsen Burgenlandban).

A 2. szâmû pâlyâzat 4 alpontja kûlôn is feldolgozhatô.

A pâlyamûvek szerzôinek teljes egészében vagy megosz-
tottan az alâbbi dijakat îtélik oda: I. dîj 600 $, II. dîj 300 $,
III. dîj 100 $.

A Magyar Kongresszus
kûlon pàlyâzata

A Magyar Kongresszus — a tudomânyos, irodalmi és
mûvészeti Ârpâd-pâlyâzatokon kîvûl — kiilôn pâlyâzatot
hirdet az alâbbi tétel szakszerû, tudomânyos jellegû, lâb-
jegyzetekkel és irodalmi utalâsokkal is ellâîott feldolgozâsâra:

A Magyarorszdgon végbement politik.ai, kôzmûvelôdési és
gazdasdgi vdltozdsok a régi magyar alkotmdny szempontjdbôl.

A pâlyamûvek szerzôinek teljes egészében vagy megosz-
tottan az alâbbi dîjakat îtélik oda: I. dîj arany Ârpâd-érem
és 500 $; II. dîj ezûst Ârpâd-érem és 300 $; III. dîj bronz
Arpâd-érem és 100 $.

Fîatalok részére

TRIANON És AZ EGYESULT ÂLLAMOK

cîmmel 15-25 éves ifjak részére a Magyar Târsasâg 10 (tîz),
egyenként 100-100 $ dîjjal jutalmazott pâlyâzatot hirdet
fôként annak kimutatâsâra, hogy a trianoni 'béke' gyakor-
lati alkalmazâsa az Amerikai Egyesùlt Àllamok szempont-
jâbôl milyen eredménnyel jârt volna.

A 70. évfordulô alkalmâbol

TRIANONÉS A WILSONIPONTOK
cîmmel kûlônôsen azt a kérdést kell tisztâzni, miért nem



kôvették a békekôtôk az amerikai elnôk irânyelveit és maga-
tartâsuk milyen kôvetkezményekkel jârt magyar vonatko-
zâsban.

A wilsoni 14 pont kôziil a 10. csak "Ausztria-Magyar-
orszâg népei autonôm fejlôdésének biztositâsâ"-rôl szôlt.

Az 1918. januâr 8-ân kiadott pontokhoz 1918. februâr 12-én
Wilson elnôk a tartôs béke feltételéûl még a kôvetkezôket
kôtôtte ki: 1. Az igazsâg kôvetelményeinek szemmel tartâ-
sât, 2. azt a kôvetelményt, hogy "a népek és tartomânyok
nem tolhatôk ât ônkényesen egyik fennhatôsâg alôl a mâsik
alâ", 3. a felvetôdô teriileti kérdéseket mindig az érdekelt
lakossâg javâra kell elintézni, 4. a nemzetiségi igényeket a
legmesszebb menô môdon kell kielégiteni.

A pâlyamûvek benyûjtôinak teljes egészében vagy megosz-
tottan az alâbbi dîjakat îtélik oda: I. dlj 500 $, II. dij 400 $,
111. dîj200$.

Mind az 5 pâlyamûvet ritkân gépelt oldalakon, 3 példâny-
ban, legalâbb 5 oldal teljedelemben, legkésôbb 1990. augusz-
tus 20-ig, magyar vagy angol nyelven a Magyar Târsasâg
cîmére (1450 Grâce Avenue, Cleveland, OH 44107 U.S.A.)
kell bekûldeni. A jeligés pâlyamûhôz hasonlô jeligével ellâ-
tott, zârt boritékban csatolni kell a pâlyâzô nevét, pontes
lakcîmét és rôvid életrajzât is.

A pâlyamûveket az Ârpdd Akadémia hârom felkért tagja
bîrâlja el. Az eredmény kihirdetése a XXX. Magyar Kong-
resszuson, 1990. november 24-én tôrténik meg. Minden pâlya-
mû — az esetleges kiadâs jogâval egyûtt — a Magyar Târsasâg
tulajdonâba megy ât.

Cleveland, 1990. mârcius 15-én.

Dr. Nddas Jdnos
elnôk

Dr. vitéz Raddnyi Oszkdr
az Arpdd Szôvetség
fôszéktartôja

Dr. Somogyi Ferenc
az Arpdd Akadémia

fôtitkâra



Zârônyîlatkozat

A XXIX. Magyar Kongresszus, amely az ohiôi Cleveland
vârosâban 1989. november 24. és 26. kôzt folyt. le, a kôvet-
kezô zârônyilatkozatot adta ki:

1. A hazai politikai és gazdasâgi fejleményekkel az emig-
râciô szempontjâbôl foglalkozô kerekasztal-konferencia elô-
adôinak âltalânos véleménye szerint az otthoni vâltozâsok
csak részlegesek, mert azok lényegileg csupân abbôl âllnak,
hogy az orszâg vezetését ûgynevezett reformkommunistâk
vették ât, akik a part hatalmânak megtartâsa érdekében
egyrészt bizonyos engedményekre kényszerûltek, mâsrészt
ûj elnevezések môgé rejtôztek. A velûk szemben allô erôk
kétségtelenûl kommunistaellenesek, de a politikai életben
jâratlanok s az ahhoz feltétlenûl szûkséges anyagi eszkôzôk-
kel sem rendelkeznek, râadâsul a demokrâcia jelszavainak
és lehetôségeinek jegyében 40-50 politikai pârtot alkotnak
s ezzel a hatalmon levô kommunista part viszonylagos tôbb-
ségét biztosîtjâk. Ezért a Magyar Kongresszus arra kéri az
otthoni ellenzéket, hogy a vâlasztâsok eredményessége cél-
jâbôl tômôruljôn egységes tômbbe.

2. Az emigrâciôban élô magyarsâg az otthoni vâlasztâ
sok kedvezô eredménye utân is vâlaszût elé kerûl. Minden-
képpen dôntenie kell, hogy beolvad-e vagy tovâbbra is meg-
marad-e magyarnak. Az utôbbi cél szolgâlata mind az egy-
hâzak, mind az egyesûletek feladatait megvâltoztatja, mert
minden erejûket az itteni magyar iskolâk, ifjûsâgi egyesû
letek (cserkészcsapatok, sportkôrôk) létesîtésére és mûkôd-
tetésére kell fordîtaniuk, hogy a kinti magyar ifjûsâg ne csak
alapvetô magyar oktatâsban részesûljôn, îrni, olvasni tud-
jon, hanem az idôsebb magyar nemzedékek hivatâsât, ma
gyar feladatkôrét is ât tudja venni, a magyar érdekek szôszô-
lôja tudjon lenni. A jelenlegi helyzeten mindenképpen ja-
vîtani kell, mert most a kûlfôldôn élô magyarsâgnak leg-
feljebb 1 %-a részesûl magyar oktatâsban, holott a vilâg
magyarsâgânak harmadrésze az orszâg hatârain kîvûl él.

3. Erdély magyarsâga érdekében Ceausescu terroruralma
ellen foglalt a Magyar Kongresszus âllâst és ôrômmel âlla-



pîtotta meg, hogy 21 nemzet ôszintén osztozik aggodalmâ-
ban. A Kongresszus kôszônetét nyilvâmtotta és hâlâjât fejezte
ki ezért. Megâllapitotta tovâbbâ, hogy az erdélyi magyar-
sâg létszâma — roman statisztikai adatok mérlegelésével —
mintegy 3 milliôra tehetô. Ehhez hozzâ kell még adni a régi
roman kirâlysâg terûletére kivândorolt magyarok utôdait is.
(Nt. Tôkés Lâszlô temesvâri reformâtus lelkész elhurcolâsa
ellen magyarok ezrei tûntettek. A békés felvonulôk soraira
Ceausescu utasîtâsâra tôbb sortûzet nyitottak s ennek mint-
egy 700-an — gyermekek, nôk is — âldozatul estek, de a
roman terroruralom Ceausescu kivégzése utân sem ért véget.
Egyébként Magyarorszâg nyitotta meg hatârait Kelet-Né-
metorszâg szabadsâg utân vâgyô tômegei elôtt is és âltalâ-
ban Kôzép-Eurôpa minden vâltozâsâban ûttôrô szerepet
jâtszott.)

4. Az erdélyi magyarsâg védelme, a magyar kisebbsé-
gek helyzete s az a tény, hogy a lengyel-német hatâr meg-
âllapîtâsa békeszerzôdésben mindmâig nem tôrtént meg,
a Magyar Kongresszust a kôzép-eurôpai kérdés ûjabb ren-
dezésének sûrgetésére jogositja.

5. A Magyar Kongresszus ismételten felhîvja a figyelmet
a magyar honfoglalâs 1100. évfordulôjâra, amely 1996-ban
kôvetkezik be. Az évfordulô illôképpen tôrténô megûnnep-
lésével megint a magyarsâg ûgyére hîvhatjuk fel a vilâg fi-
gyelmét és napnâl fényesebben bebizonyithatjuk, hogy Szent
Istvân birodalma, Mâria orszâga 1100 éven keresztûl ônfel-
âldozôan védte a keresztény, mûvelt Nyugat eszméit és in-
tézményeit, ugyanakkor minden menekûltet befogadott és
bevândorlôinak egyenjogûsâgot, szabadsâgot, fejlôdési lehe-
tôséget biztosîtott.

Dr. Nddas Jânos
a Szabad Magyar Vilâgtanâcs és a Magyar Kongresszus

elnôke

1450 Grâce Avenue.

Cleveland, OH 44107



VII.

AZ ÀRPÀD AKADÉMIA
XXTV. KOZGYCTLËSE

Nâdas Jdnos: j

Elnôki megnyîto
A szabad vilâgon élô magyar tudôsok, îrôk és mûvészek

Ârpâd Akadémiâjânak {The Ârpâd Academy of Hungarian
Scientists, Writers, and Artists Abroad) XXIV. évi rendes
kôzgyûlését Nâdas Jdnos elnôk a Bond Court szâllô "Dorothy
Fuldheim" termében 1989. november 26-ân, vasârnap dél-
elôtt kb. 11 ôrakor, a pûspôki szentmise és a protestâns isten-
tisztelet utân nyitotta meg.

Szeretettel kôszôntôtte a jelentôs szâmban megjelent
akadémiai tagokat és a vendégeket, megâllapitotta, hogy
a kôzgyûlés az ûgyviteli szabâlyok szerint hatârozatképes,
majd felkérte a fôtitkârt, hogy tartsa meg szokâsos évi jelen-
tését az Ârpâd Akadémia mûkôdésérôl s egyben tegye meg
az ûj tagok megvâlasztâsâra vonatkozô, esetleg mâs javaslatât.

Somogyi Ferenc:

Fôtîtkârî jelentés

Létszdm

Az Arpâd Akadémia létszâma egy évvel ezelôtt 374 volt.
A mûlt évi kôzgyûlés 8 ûj tagot vett fel, a létszâm tehât idô-
kôzben 382 lett. Az elmûlt év folyamân meghalt 12 tag, igy
az Arpâd Akadémia létszâma jelenleg 370, tehât néggyel
kevesebb, mint amennyi tavaly volt.



Ulések és megbeszélések

Az Igazgatô Tanâcs — az Ârpâd Akadémia fenntartô
testûletének, a clevelandi Magyar Târsasâgnak vâlasztmâ-
nyâval egyûtt — két izben, 1989. februâr 18-ân és augusztus
19-én tartott ûlést. Az elnôkség — minden alkalommal né-
hâny ôrân keresztûl — az einôk lakâsân 34 fzben folytatott
hivatalos megbeszéléseket. Az elnôk személy szerint sokszor, a
fôtitkârral egyiitt 6 târsegyesûlet ûnnepélyén képviselte Aka-
démiânkat.

Elhunyt

1. Ambrôzy Pdl zeneszerzô, tanâr és îrô, 1971 ôta a mûvé-
szeti fôosztâly rendes tagja, 83 éves korâban az ausztrâliai
Melbourne-ben,

2. dr. Agoston Ede kôltô, 1971 ôta az irodalmi fôosztâly
rendes tagja, 82 éves korâban a kaliforniai Oakland-ben,

3. Becze Jôzsef kôltô, 1980 ôta az irodalmi fôosztâly
rendes tagja, 58 éves korâban az ausztrâliai Balwyn-ben,

4. dr. Egyed Miklôs sebész szakorvos, zeneszerzô, 1966
ôta a tudomânyos fôosztâly rendes tagja, 68 éves korâban
Clevelandben,

5. dr. Illyés Elemér kôzirô, 1976 ôta az irodalmi fôosztâly
rendes tagja, 70 éves korâban az észak-olaszorszâgi Pieve
di Tremosinében,

6. Kossdnyi Jôzsef \.b\x.ô, 1967 ôta az irodalmi fôosztâly
rendes tagja, 80 éves korâban Magyarorszâgon,

7. Lajossy (valôdi nevén Tamds) Sdndor presbiteriânus
lelkész, kôltô, îrô, szerkesztô és kiadô, 1966 ôta az irodalmi
fôosztâly rendes tagja, 68 éves korâban az angliai Croydonban,

8. dr. Puky Pdl egyetemi magântanâr, klinikai igazgatô,
szakirô, 1974 ôta a tudomânyos fôosztâly rendes tagja, 86
éves korâban a venezuelai San Cristôbalban,

9. dr. Rektor Béla egyetemi tanâr, okleveles tanîtô, ren-
dészeti szakîrô, 1977 ôta a tudomânyos fôosztâly rendes tagja,
77 éves korâban az arizônai Tucsonban,

10. Sdndor Andrds mérnôk, feltalâlô, 1975 ôta a tudomâ
nyos fôosztâly rendes tagja, 88 éves korâban a floridai Fort
Walton Beachen,



11. Varga Ferenc szobrâszmûvész, 1968 ôta a mûvészeti fô-
osztâly rendes tagja, 83 éves korâban a floridai Delray Beachen,

12. Varga Sdndor, 1975 ôta az Igazgatô Tanâcs tagja,
80 éves korâban az ohiôi Cleveland vârosâban.

Ûj tagok vâlasztâsa

Az Igazgatô Tanâcs nevében és megbîzâsâbôl javaslom,
hogy a Tekintetes Kôzgyûlés vegye fel, vâlassza meg az Arpâd
Akadémia rendes tagjâul:

1. dr. Acs Zoltdn (Phoenix, MD) egyetemi tanârt,

2. Buza Gyôrgy (Bay Village, OH) fényképészmûvészt,

3. dr. Duray Miklôs (Pozsony, Csehszlovâkia) geolôgust,

4. Gattoné dr. Gyékényesi Katalin (Cleveland Heights,
OH) egyetemi tanârt, levelezô tagot,

5. dr. grôf Hoyos Jdnos (White Plains, NY) orvost,
mâltai lovagot, a Magyar Cserkészszôvetség Nagytanâcsâ-
nak elnôkét,

6. vitéz Keresztes Lajos (Calgary, Alta., Kanada) kar-
nagyot,

7. ft. Kiss Barnabds, G.F.M. (Youngstown, OH) szer-
kesztôt,

8. dr. Kônya J. Calvin (Montville, OH) bânyamérnôkôt,
a budapesti Nehézipari Mûszaki Egyetem tb. doktorât,

9. dr. Ldczay Ervin (Long Island City, NY) tôrténészt,
10. ft. Ligeti Angélus, O.F.M. (Youngstown, OH) szerkesz-

tôt,

11. nt. dr. Mihdly Ferenc (Toronto, Ont., Kanada) mér-
nôkôt és tôrténészt,

12. Oldh Gydrfds Dezsô (St. Helena, CA) bariton ének-
mûvészt,

13. Oldh Gydrfds Dezsôné dr. Kirdly Kldra (St. Helena, CA)
egyetemi tanârt és kutatô vegyészt,

14. dr. Oldh Ldszlôné Hédervdry Sarolta (Sarasota, FL)
irôt,

15. dr. Papp Kldra (Louisville, KY) egyetemi tanârt,
16. Radnôthy Kdroly {CzXgSLvy, Alta., Kanada) zeneszerzôt,

17. Stolmdr Aladdr (Pittsburgh, PA) mérnôkôt és atom-
kutatôt.



\S.Stolmdr G. Ilona (Pittsburgh, PA) kôzîrôt és orgona-
mûvészt,

19. dr. Gyékényesï P. Jdnos (North Olmsted, OH)
mérnôkôt,

20. Fûry J. Rudolf (Silver Springs, MA) geodéziai
mérnôkôt,

levelezô tagjâul

21 . Szakdllas Ldszlô (Richmond Hts., OH) képzômûvészt,

rendkivûli tagjâul

22. dr. vitéz Raddnyi Oszkdrt (Cleveland, OH), a Magyar
Târsasâg fôtitkârât és az Arpâd Szôvetség fôszéktartôjât.

A javaslatot a kôzgyûlés egyhangû hatdrozattal elfogadta.

Orôkôs tiszteletbeli tag vdlasztdsa

Idôkôzben megérkezett ft. dr. Miklôshdzy Attila, S.J., a
szabad vilâgon élô katolikus magryarok ûjonnan kinevezett
pûspôke, aki elôbb a XXIX. Magyar Kongresszuson muta-
tott be ûnnepi szentmisét, amely utân a helybeli Szent Imre
rômai katolikus egyhâzkôzség templomâba sietett, hogy ott
is fôpapi szentmisét mondjon.

Nddas Jdnos elnôk meleg szavakkal, szîvélyesen kôszôn-
tôtte a pûspôkôt, aki magas megjelenésével az Ârpâd Aka-
démia évi rendes kôzgyûlését is kitûntette.

Utâna Somogyi Ferenc fôtitkâr a kôvetkezô szavakat in-
tézte a kôzgyûléshez:

Az elnôk ùdvôzlô szavai utân tisztelettel javaslom, hogy
s Tekintetes Kôzgfyûlés fôtisztelendô dr. Miklôshdzy Attila
pûspôkôt, a torontôi Szent Âgoston Szeminârium teolôgiai
karânak dékânjât, a kûlfôldôn élô magyar katolikusok fô-
pâsztorât, keresztény nemzeti hagyomânyaink szellemében
nébai Mindszenty Jôzsef biboros, magyar primâs, esztergomi
érsek, dr. Kada Lajos érsek és nébai dr. Irânyi Ldszlô pûspôk
példâjâra ôrôkôs tiszteletbeli taggd megvâlasztani szîveskedjék.

Kôtelességszerûen bejelentem, hogy elnôkûnk a pûspôk
urat az Ârpâd Akadémia ôrôkôs tiszteletbeli tagsâgâra mâr



korâbban felkérte s a piispôk ûr mai megvâlasztâsâhoz elô-
zetesen, îrâsban hozzâjârult.

A kôzgyûlés a fôtitkdr javaslatât egyhangû hatdrozattal
elfogadja, majd az ûjonnan megvdlasztott ôrôkôs tiszteletbeli
tagot hosszan tartô, meleg tapssal ûnnepli.

Amikor az Arpâd Akadémia fôtitkâraként ônagyméltôsâ-
gât, mint ôrôkôs tiszteletbeli tagunkat, ôszinte nagyrabecsû-
léssel, mélységes tisztelettel és magyar szeretettel kôszôntôm,
egyhâzi és tudomânyos tevékenységére Isten bôséges âldâsât
kérem.

Az Ârpâd Akadémia mai kôzgyûlésének hatârozatârôl
kiâllîtott diszoklevelet ûnnepélyesen âtnyûjtom.

Azûjtb. tagfelszôlaldsa

Ft. Miklôshdzy Attila, S. J. pûspôk, mint az Arpâd
Akadémia most megvâlasztott ôrôkôs tiszteletbeli tagja,
felszôlalâsâban ôszinte kôszônetet mondott azért a kitûnte-

tésért, amelyben a kôzgyûlés részesîtette. îgéretet tett, hogy
Mindszenty Jôzsef biboros, ft. Kada Lajos érsek és kôzvet-
len hivatali elôdje, ft. Irdnyi Ldszlô pûspôk nyomdokaiba
lép. Viszonzâsul az Ârpâd Akadémia tagjaitôl azt kéri, fog-
laljâk imâikba és tâmogassâk ne csak vallâsi, hanem magyar
vonatkozâsban is.

Fôpâsztori jelmondata — Cor unum et anima una —
(egy szîv, egy lélek) minden magyar tôrekvés ôsszefogâsâra
irânyul.

Reméli, hogy szândékât megértik, s az ùjjâ szûletô ma
gyar nemzeti élet keresztény vilâgnézetének ûtjân nemcsak
tudomânyos, hanem târsadalmi téren is elômozdîthatja —
elsôsorban a Nyugaton élô magyarok — felemelô céljait.

Egyéni mûkôdés

Az Igazgatô Tandcs cimére bekuldôtt jelentések alapjân:

Abelovszky R. Eliz (Worthington, OH) îrô és festômûvész
verseket, novellâkat îrt, amelyeket kûlôn kôtetben is kiadâs-
ra készît elô. 8-10 festményt alkotott. "Eszter kônyve" clmû
elbeszélését a Magyar Kongresszus kitûntetésben részesîtette,
ûjabb ezûst éremmel jutalmazta. Terveket készlt az Egyesûlt



Âllamok magyar ifjûsâgânak hatékonyabb magyar oktatâ-

Alpâr Jànos (Amarillo, TX) egyetemi tanâr, orvostudo-
mânyi doktor, szemész szakorvos, legalâbb 18 tudomânyos
szakelôadâst tartott kûlonbôzô konferenciâkon s elnyerte az
American Academy of Ophthalmology 1989-es kitûntetését.

Acs J. Zoltân (Phoenix, MD) egyetemi tanâr, szôvetke-
zeti szakértô "Innovation and Small Firms", valamint "The
Economies of Small Firms" cîmmel tanulmânyokat kôzôlt
(Audretsch David B-vel egyiitt és 3 kitûnô szakelôadâst tar
tott.

Baranchi Tamdska Endre (Sarasota, FL) trô, szobrâsz-
és festômûvész 5 dombormûvet alkotott, festményeit és bronz
plakettjeit kiâllîtotta, tôbb cikket îrt és szerkesztette f. sara-
sotai Keresztény Magryar Egyhâzi Értesîtô 2. évfolyamât,
valamint a Floridai Bajtârsi Hîradô 7. szâmât.

Berty Jôzsef (Allison Park, PA) mérnôk 8 tudomânyos
mûszaki tanulmânyât tette kôzzé. Indiâban, Japânban és
Magyarorszâgon elôadâsokat tartott. A veszprémi Vegyipari
Egyetem dîszdoktorrâ avatta. Az amerikai vegyészmémô-
kôk intézetétôl — ûjszerû reaktorok tervezéséért — az Auto
clave Engineers vândordîjat kapta.

Binnger Pdl (Toronto, Ont., Kanada) egyetemi tanâr,
îrô, mérnôk szâmos ûj kiadvânyt tett kôzzé, 3 dîjat nyert és
5 ûj tisztségre vâlasztottâk meg.

Bodndr Gdbor (Passaic, NJ), a Magyar Cserkész Szôvet-
ség ûgyvezetô elnôke, îrô, Magyarorszâgon a cserkészetrôl
ismertetô elôadâsokat tartott, szâmos cserkészcikket irt. Ve-
zetésével a fîllmorei tâborban magyar cserkészvezetôket ké-
peztek ki.

Bogndr Kdlmdn (Sarasota, FL) bôlcsészettudomânyi
doktor, nyugalmazott egyetemi tanâr, kôzlrô, fôldrajzbôl,
valamint idôjârâs-jelzô szolgâlatbôl szakîrô. Szâmos cikket
kôzôlt kûlônbôzô emigrâciôs lapokban. Készûlô kônyvén
dolgozott és annak hazai kiadâsârôl târgyalt.

Borbds Kdroly (Toronto, Ont., Kanada) îrô, a Magyar
Harcosok Bajtârsi Kôzôssége torontôi fôcsoportjânak veze-



tôje, a Hadak Ûtjân szerkesztôi tennivalôit lâtta el és szâmos
katonapolitikai vonatkozâsû cikket Irt.

Bujdosô Bdlint (Devon, PA) kôltô, mûfordîtô, piarista
kôzépiskolai tanâr, îrôi nevén verseit a Katolikus Magyarok
Vasâmapja, ennek naptâra, valamint az Ûj Hîdfô kôzôlte;
mûforditâsai jelentek meg. Mintegy 400 kôlteménye sajtôra
kész.

Burgyân Aladâr (Cleveland, OH) okl. vegyészmérnôk, a
Magyar Târsasâg alelnôke, tôbb szaktanulmânyt irt, ûnnepi
beszédeket mondott; a budapesti mûegyetem dîszoklevél ât-
adâsâval tûntette ki.

Buza Gyôrgy (Bay Village, OH) fényképmûvész tôbb
fényképészeti kiâllitâson ért el sikereket.

Buzânê Ormai Ildikô (Bay Village, OH) operaénekes,
zongoramûvész, zeneszerzô, templomi orgonista megzené-
sîtette a Szent Lâszlô Târsasâg és Rend bimnuszât, tôbb si-
keres elôadâst tartott, Budapesten ônâllô énekhangversenyt
rendezett, az Ohio Music Teachers Association zenei pâlyâ-
zatân dijat nyert, râdiôkon adott elô. Avon Laken, a Holy
Spirit templomban kântorként mûkôdôtt.

Del Medico Erzsébet (Hollywood, CA) îrô, "Mindhalâlig,
Péter" cimû elbeszélése kitûntetésben részesult. A Californiai
Magyarsâg âllandô munkatârsa.

Demecs Dezsô (Pine Bluff, AR) a jog- és âllamtudomâ-
nyok doktora, az arkansasi egyetem tanâra. Legûjabb ku-
tatâsairôl "Sovereignity, Glasnost, and Perestroïka" cîmmel
az arkansasi Philosophical Association elôadâssorozatâban
szâmolt be.

Dezséry Andrds (Beverley, S.A., Ausztrâlia) a jog- és âl-
lamtudomânyok doktora, îrô, kônyvkiadô és vâllalkozô. Az
âltala kiadott magyar és mâs nemzetiségû szerzôk mûveirôl
részletes jegyzéket készitett. Az ausztrâliai Irodalmi Tanâcs
ôsztôndijâval a magyarorszâgi Kecskeméten "Magyar kônyv-
kiadâs a vegyes kultûrâjû Ausztrâliâban" cîmmel értékes
elôadâst tartott, amely Ausztrâliâban angol nyelven is meg-
jelent. Hîrlapîrôi és irôi tevékenységét folytatta, tôbb elô
adâst tartott és iinnepi beszédet mondott.



Doma-Mikô Istvân (Tokiô, Japân) festômûvész. Japânban
és a szomszédos orszâgokban 12 kiâllîtâst rendezett, magyar
emigrâciôs lapokban cikkeket irt. Tongâban magyar tâjké-
peket âllîtott ki s a kirâlyi csalâd tagjairôl alkotott festmé-
nyeket. IV. Topou tongai kirâly udvari festôjének nevezte ki.

Dominits Lâszlô (Talladega, AL) bôlcsészettudomânyi
doktor, nyugalmazott fôiskolai tanâr. Folytatta fôiskolai
elôadâsait a német nyelvbôl és irodalombôl, Erdély magyar-
sâgânak nehéz sorsât 5 alkalommal ismertette.

Domokos SdndoT (Winnipeg, Man., Kanada) bôlcselô,
îrô és kôltô. "Tisztitôtûz" cimmel regényt adott ki, amely
az Arpâd-pâlyâzaton elnyerte a XXVIII. Magyar Kongresz-
szus arany Ârpâd-érmét. Az ausztrâliai Magyar Élet hasâb-
jain "Dél keresztje alatt" folytatôlagosan cikksorozata, ma
gyar és angol lapokban tôbb cikke, tanulmânya és kôltemé-
nye jelent meg; elôadâsokat tartott.

Domonkos Ldszlô (Youngstown, OH), a bôlcsészettudo-
mânyok doktora, tôrténész, egyetemi tanâr "The Royal
Chancery, I458-I490: Was it a Center for Humanism?" cim
mel tanulmânyt îrt a Somogyi Ferenc tiszteletére kiadott,
és a Vârdy-hâzaspâr âltal szerkesztett "Triumph in Adversity"
cîmû gyûjteményes mûben és "A Renaissance Wedding: The
Nuptials of the Italian Princess Béatrice of Aragon and
Matthias Corvinus, King of Hungary" cimmel a "Women
in History, Literature and the Arts" kôtetében. A budapesti
és a pécsi egyetemeken elôadâst tartott.

Domonkos Mikô Mària (Toronto, Ont., Kanada) îrô,
néhâny novellât irt s "Anna" cîmû regényének mâsodik kô-
tetén dolgozott.

Dômôtôrffy Zsolt (Cleveland, OH), a Cuyahoga Com-
munity Collège tanâra, a Magyar Harcosok Bajtârsi Kôzôs-
ségében a clevelandi fôcsoport fôtitkâraként fejtett ki értékes
kôzéleti tevékenységet.

Erdey Sdndor (Mûnchen, Nyugat-Németorszâg) îrô,
"Mindszenty Jôzsef Magyarorszâg bîboros hercegprîmâsa
életérôl I-III." cîmmel dokumentâciôs video-filmet készî-
tett, amely az Arpâd-pâlyâzaton elnyerte a XXVIII. Magyar
Kongresszus arany Arpâd-érmét.



Blszenyi Làszlô {Beûiesddi, MD)îrô, hadtôrténész "Trianoni
nemzedék" cîmû munkâjât az otthoni Magyar Vilâg Kft.
15,000 példânyban, 422 oldalon adta ki.

Érdy Miklôs (West New York, NJ), a vegyészet doktora,
orientalista nyelvész és îrô, tobb ôstôrténeti cikket kôzôlt,
tôbb orszâgban elôadâsokat tartott.

Fazakas Ferenc (Mountain View, CA) tôbb cikket és tanul-
mânyt îrt és adott kôzre, elôadâsokat tartott.

Fây Istvân (Welland, Ont., Kanada) bôlcsészettudomânyi
doktor, îrô, okleveles magyar kôzépiskolai tanâr, az Ameri-
kai Magyarsâg âllandô munkatârsaként mûkôdôtt, de tôbb
kûlfôldi lapnak is munkatârsa. Fôként hazai irodalmi és târ-
sadalmi vonatkozâsû cikkeinek szâma 87 volt. Tôbb erdélyi
vonatkozâsû, tôrténeti és ôstôrténeti cikke jelent meg.

Ferencz Béla (Venice, CA) fafaragômûvész, amerikai
fehér hârsbôl faragott g^yônyôrû dombormûvet, amelyet a
keserûség és az elfojtott fâjdalom sugallt. Erdélyt âbrâzolja.
Mesteri vésôje megelevenlti Erdély magyar tôrténelmi vârait.

sfim
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Ferencz Béla dombormûve Erdélyrôl.



kastélyait, templomait, mûemlékeit, székelyfôldi falvait.
Fadrusz hîres kolozsvâri Mâtyâs-szobrât és a Szent Mihâly
templomot. Alul virâgcsokor kôzepén kopjafâk az erdélyi
hôsok emlékét idézik.

Fiedler Kdlmdn (Chicago, IL) jogtudomânyi doktor,
kôltô, îrô és zeneszerzô, a Magyar-Lengyel Vilâgszôvetség
elnôke. Cikkei a Katolikus Magyarok Vasârnapja és a Chicago
és Kôrnyéke hasâhjain jelentek meg."Délibâb a kôdhen"
cîmû verseskôtetével ûjahh sikereket aratott.

Filippi Istvdn (Frankfurt am Main, Nyugat-Németorszâg)
hirlapîrô, a Katolikus Magyarok Vasârnapjânak és tôhh mas
nyugati lapnak âllandô munkatârsa.

Fôldvdry Gdbor (Matraville, N.S.W., Australia), a sydneyi
egyetemen a leletgyûjtemények kurâtora, "Geology of the
Carpatian Région" cimmel 1988-ban kiadott mûvével ûj
sikereket ért el, tudomânyos cikkeket îrt és szakelôadâsokat
tartott.

A Sydneyi Magyar Tôrténelmi Târsulat kiadâsâhan
megjelenô "Magyar Mûlt" cîmû folyôirat szâmaiban tôbb
tanulmânyt kôzôlt Erdély ôstôrténetérôl.

IT GEOLOGY OF THE
CARPATHIAN REGION
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Fôldvdry Gdbor és mûvênekfedôlapja



Sydney-ben a N.S.W. Magyar Szôvetség szervezésében
nagyszabâsû tûntetéseket rendezett az erdélyi magyarsâg el-
leni roman atrocitâsok miatt.

Fûry Lajos (Osprey, FL) jogtudomânyi doktor, îrô vâltozat-
lan sikerrel folytatja irodalmi munkâssâgât; kônyvei ûjab-
ban angol nyelven is megjelentek; tôbb irodalmi elôadâst
tartott.

Fûry Rudolf (Silver Spring, MD) geodéta, ok. mérnôk.
"A modem geodéta Petôfi nyomâban" cîmmel értékes ta-
nulmânyt nyûjtott be az Arpâd Akadémiâhoz. Korâbban
"Automated Récognition of Collocated Geodetic and As
tronomie Station Using Corrélation Analysis" cîmmel jelent
meg angol nyelven nagyobb tanulmânya.

Fûzér Julidn (Détroit, MI) ferences, nyugalmazott detroiti
plébânos, îrô, Mindszenty Jôzsef bîboros szentté avatâsânak
szôszôlôja; a Katolikus Magyarok Vasârnapjânak âllandô
munkatârsa; cikkeit és tanulmânyait mâs nyugati lapok is
âllandôan kôzlik.

Gratzer Miklôs (Syracuse, NY) egyetemi tanâr, a bôl-
csétettudomânyok doktora, erdômérnôk. Erdészeti és kôr-
nyezettudomânyi elôadâsait folytatta; a felsôoktatâsi bizott-
sâg elnôke és az Ontario-tavi ôkolôgiai kutatôcsoport ve-
zetôje lett.

Gyimesi Gyula (Scarboro, Ont., Kanada) volt hittudo-
mânyi fôiskolai tanâr, a Kanadai Magyar îrôk Szôvetségé-
nek elnôke, îrô. Elbeszéléseit az ausztrâliai "Nemzeti Ujsâg"
kôzôlte. A torontôi "Krônika" szerkesztôbizottsâgânak tag-
jaként a folyôirat elbeszélési részlegét és hîrrovatât lâtta el
anyaggal. Târsadalmi tevékenységét a Kanadai Ma^ar îrôk
Szôvetségének elnôkeként és a Szabad Magyar Ûjsâgîrôk
Szôvetségének kanadai alelnôkeként fejtette ki.

Hamvas Jôzsef (Toronto, Ont., Kanada) vitéz, okl. ve-
gyészmérnôk, a Râkôczi Alap s a kanadai Egyesûlt Magyar
Alap ûjonnan megvâlasztott elnôke, tôbb tâjékoztatô cikket
îrt, szâmos kitûntetésben részesûlt és ûj otthonok létesîtésé-
vel szolgâlta a magyarsâg érdekeit. Értékes elôadâsokat tar
tott és fontos târgyalâsokat folytatott.

Haralyi Fejér Pâl (Bloomfield Hills, MI) okl. gépészmér-



nôk korâbbi hârom kônyvét az arizônai Tempe egyetemén
hasznâljâk vezérfonâlként, negyedik kônyve, amelynek cîme
"Dynamic Geometry", majdnem teljes egészében sajtôra kész.

Hecker C. Henrik (Newport News, VA) audiolôgus elô-
adâst tartott a floridai Sarasotâban a Magyar Orvosszôvet-
ség iilésén a hallâsvesztés problémâjârôl és a hallôberende-
zésekrôl.

Hehs Akos (Mayfield Heights, OH) szkv. mérnôk-ôrnagy
1942-ben tanûsitott hôsies magatartâsâért a Vitézi Rend
tagja lett. Hârom napon belûl 9 leszâllâst végzett 3 motoros
Caproni-gépével, hogy az oroszok részérôl teljesen kôrûlzârt
pâncélos alakulatot megmentse, majd 40 pâncélost hor-
dâgyon a kurszki kôrhâzba szâllitson. 1943-ban Signum
Laudist kapott hadi szalagon, a németek részérôl arany
Sasrenddel tiintették ki.

Hetyey Sdndor (Fairfield, Vie., Ausztrâlia) az MHBK
ausztrâliai fôcsoportjânak vezetôje. A hazai âtalakulâssal
kapcsolatosan figyelemre méltô cikkeket îrt; az ausztrâliai
Melbourneben 1990. december 29. és 1991. januâr 7. kôzôtt
megrendezésre kerûlô VIII. Ausztrâliai Magyar Talâlkozô
fôrendezôje lesz.

Juba Ferenc (St. Pôlten, Ausztria) orvos, tengerészeti
tôrténész, tôbb szaktanulmânyt îrt. Komâromban a magyar
tengeri hajôzâssal kapcsolatos tengerész-emléket avatott.
"Tengeri utazâsok emlékérmei az osztrâk-magyar haditen-
gerészetben" cîmmel Keszthelyen nemzetkôzi szimpôziumon
elôadâst tartott.

Juharos Istvàn (Sedona, AZ) festômûvész tôbb remek-
mûvet alkotott. 1989-ben az arizonai Flagstaff hârom plé-
bâniâja gyônyôrkôdôtt kivâlô oltârképében, amelyet a Nativity
of Blessed Virgin Mary templomâban festett. Életrajzât
1988-ban kôzôltûk. (Az oltârképet lâsd a kôvetkezô oldalon.)

Kapôtsy Béla (New York, NY) kôzgazdasâgtudomânyi
doktor, fôiskolai tanâr és kônyvtâros a Katolikus Szemlében
"Az ôngyilkossâg megelôzhetô" cîmmel magyarul tanulmânyt
îrt, a "Carmel in the World" hasâbjain pedig Rômâban egy-
felvonâsos szînmûve jelent meg angolul.
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Aflagstajfi oltdrkép

Keviczky Kâlmân (Jackson Heights, NY) a galaktikus
ûrhajôegységek globâlis mûveleteinek és tevékenységének
analitikusa, nemzetkôzileg elismert, ûttôrô szakértôje. Vilâg-



szerte az UFO târgykôrében szakelôadâsokat tartott, két
nemzetkôzi konferenciân szerepelt és tôbb helyen nagy elis-
merésben részesûlt.

Kocsis-Szûcs Ferenc (New Castle, PA), a természet- és
bôlcsészettudomânyok doktora, egyetemi tanâr, mineralôgus,
geolôgus és meteorolôgxis a pekingi nemzetkôzi konferenciâra
készûlô szakelôadâsâhoz végzett Pennsylvânia tôbb megyé-
jében a kôzetfajtâk kialakulâsânak kôrnyezeti adottsâgait
vizsgâlô kutatâsokat. Slippery Rock egyetemén az "Earth
Day" 20. évforulôjânak fôszervezôje volt.

Kolozsy Sdndor (Sydney, Ausztrâlia) szobrâszmûvész, az
Erdélyi Vilâgszôvetség ausztrâliai tagozatânak elnôke. A
sydneyi roman kôvetség elôtt tôbb îzben nagy tiintetést ren-
dezett, az erdélyi magyarok és a temesvâri hôsi halottak ûgyé-
ben râdiôbeszédeket mondott. A Duna-delta magyar âldoza-
taiért ûnnepélyes szentmiséket mutattatott be.

Koppdny Endre (Bern, Svâjc) nemzetkôzi jogtanâcsos,
a Magyar Szent Korona Vilâgszôvetségének elnôke, îzléses
kiadâsban jelentette meg "A magyar kérdés a Szent Korona
tanânak tûkrében" cimû tanulmânyât; szâmos cikket és tôbb
emlékiratot irt; Erdély vigyében jelentôs munkât végzett,
magyar és német nyelven Svâjcban magyar târgyû elôadâ-
sokat tartott.

Koszorûs- Varsa Gabriella (Washington, DC) festômûvész,
tôbb festményt alkotott; a Magyar Tôrténelmi Kutatô Târ-
sasâg kiadâsâban 528 oldalon kôzzétette elsô férjének, Koszo
rûs Ferenc volt vk. ezredesnek emlékiratait és tanulmâny-

gyûjteményét.

Kosztoldnyi Kdroly (Villers les Nancy, Franciaorszâg), a
mûszaki és természettudomânyok doktora, okl. vegyészmér-
nôk, fôiskolai tanâr. Folytatta korâbbi tudomânyos vegyé-
szeti munkâssâgât. Magyar hazaflas iinnepségeket rendezett.

Kovdcsy Jôzsef (Seven Hills, OH) kôltô, okl. mérnôk
harmadik verseskôtetének sajtô alâ rendezésén dolgozott,
amely 512 oldalon "Magtalan aratâs" cîmmel jelenik meg.
Az Amerikai-Kanadai Magyar Élet hasâbjain tôbb kôltemé-
nye jelent meg. Negyedik verseskôtetéhez is anyagot gyûj-



Kônnyû Ldszlô (St. Louis, MO) kôltô, irô, fôldrajztudôs
"Bettelheim 1811-1870. Trailblazer of Western Civilization"
cimmel emlékalbumot adott ki; szâmos tanulmânyt, cikket
és kônyvismertetést îrt. A budapesti tudomânyegyetem bol-
csészeti doktorrâ avatta.

Kûr Csaba (Warren, OH) szobrâszmûvész ûjabb szobrâ-
szati alkotâsokkal és festményekkel aratott sikert; Kossuth
Lajosrôl készîtett szobrât az amerikai Kongresszus "Rotunda"-
jâban nagy ûnnepség keretében helyezték el.

Làczay Ervin (Long Island City, NY) ôstôrténész, okl.
ûgyvéd. Az Encyclopedia Hungarica részére tôbb cimszôt
dolgozott fel. Az erdélyi bulâk nép tôrôk eredetét igazolô
tanulmânyât angol nyelven is kiadtâk. A budapesti Széchenyi
Târsasâg meghivta tagjai kôzé.

Lelbach Antal (Rocky River, OH) orvostudomânyi dok-
tor, a Délvidék Felszabaditô Tanâcsânak elnôke. Szâmos
politikai vonatkozâsû cikket îrt, elôadâsokat tartott. A Dél
vidék Felszabadîtô Tanâcsa 80. szûletésnapjân — diszebéd
keretében — melegen ûnnepelte.

Lengyel Alfonz {AxnhXer, PA) bôlcsészettudomânyi doktor,
egyetemi tanâr, mûvészettôrténész, régész. Tôbb cikkét tu-
domânyos folyôiratok kôzôlték. Beijingben konferenciân vett
részt. A "University Professors for Académie Order" kitûn-
tetésben részesitette. Az amerikai belûgyminiszter meghivta
a Kolumbusz felfedezésének 500. évfordulôjât elôkészîtô
kûldôttségbe.

Légrddy Tamas (Willowdale, Ont., Kanada), âllamtudo-
mânyi doktor, zeneszerzô és karnagy, rendezô. A kanadai
kir. konzervatôriumban Mozart, Liszt Ferenc, Chopin és
Kodâly mûveibôl hangversenyt rendezett. Az ottawai Bel
Canto fûvôsôtôs részére barokk szvitet szerzett, amely a St.
Andrew egyhâz hangversenyén kerûlt elôadâsra s a CBC-n
is kôzvetîtették. Palotâs-zenéjét a holland kir. hadsereg le-
mezre vetette, a Molenaar-féle holland kiadô pedig kiadta.
A torontôi Krônika részére rendszeresen Irja tudôsitâsait a
zenei eseményekrôl.

Liix Andrds (Westlake, OH) okl. kohômérnôk, zene-
esztétikus. "A Method of Evaluating Gray Cast Iron" dm-



mel angol nyelven tanulmânyt îrt, amelyet a XXIX. Magyar
Kongresszus arany Ârpâd-éremmel tûntetett ki; elôadâsokat
tartott.

Mihdlyi Gilbert (De Pere, WI) a hittudomânyok doktora,
premontrei kanonok, volt magyar és amerikai fôiskolai ta-
nâr és chicagôi plébânos. Cikkei és tanulmânyai fôként a
Katolikus Magyarok Vasârnapjâban jelentek meg. Korâb-
ban "The Institution of Licentiatus: Hungarian Experiment
with the Laity's Participation in Ministry during the XVI.
and XVII. Centuries" cimmel a "Triumph in Adversity"
cimû gyûjteményes mûben kôzôlt tanulmânyt. A KMV 1990.
évkônyve "A keresztény lét kialakulâsa" cimû irâsât hozta.
A Vitézi Rend érdeméremmel tûntette ki.

Mtklôshdzy Attila (Scarborough, Ont., Kanada), jezsuita,
pûspôk, a hittudomânyok doktora, a Szent Âgoston Szemi-
nârium bôlcsészeti karânak dékânja. Kûlfôldi magyarsâgunk
érdekében teljesîtett kivâlô szolgâlatokat. A Magyar Kong
resszus vendéglâtâsât kûlôn levélben kôszônte meg.

Miskolczy Kâlmân (Derby, NY) piarista, a hittudomâ
nyok doktora, oki. kôzépiskolai tanâr, îrô és kôitô. A Kato
likus Magyarok Vasârnapjâban tôbb tudomânyos értekezést
adott kôzre. "Pap voltam Râkosi és Kâdâr alatt" cimmel
kônyvet adott ki, amelyet a XXIX. Magyar Kongresszus
arany Ârpâd-éremmel tûntetett ki.

Miska Jdnos (Ottawa, Ont., Kanada) kônyvtâros, irô,
mûforditô és szerkesztô 3 angol nyelven kiadott kônywel és
"Kanadâbôl szeretettel" cimen magryar tanulmânyainak
gryujteményével tûntette ki magât. Az utôbbit a XXIX.
Magyar Kongresszus arany Ârpâd-éremmel, a torontôi egye-
tem a "Best Canadian Librarian of the Year" cimmel jutal-
niazta. Tôbb nyugati lap âllandô munkatârsa volt.

Mohai Szabô Béla (Sao Bernardo do Campo, Brazilia)
vitéz, reformâtus lelkész, szobrâszmûvész. Fôleg az erdélyi
kérdéssel foglalkozott.

Mmtos Istvdn (Trenton, NJ) piarista, a devoni kôzépis-
kola volt igazgatôja, a Magyar Papi Egyesûlet keleti tagoza-
tânak elnôke, cikkeket, beszâmolôkat és elmélkedéseket irt
a Katolikus Magyarok Vasârnapjâban. "Mécs Lâszlô, a 'lâtô' "



dmû tanulmânyât a XXIX. Magyar Kongresszus arany
Ârpâd-éremmel tûntette ki.

Naphegyï Imre (Winnipeg, Man., Kanada) îrô és szob-
râszmûvész "Az arany câpa titka" cimmel bûniigyi regényt
irt. Tôbb cikke jelent meg.

Nâdas Jdnos (Cleveland, OH) a kôzgazdasâgtudomânyok
doktora, az Ârpâd Akadémia elnôke, Cleveland vârosânak
tiszteletbeli polgârmestere lett. Ezt a cîmet Voinovich V.
George, Cleveland nyugalomba vonulô polgârmestere ado-
mânyozta neki. A kitûntetés nemcsak Nâdas Jânost egyénileg
teheti méltân bûszkévé, hanem azokat az egyesùleteket és
szervezeteket is, amelyeknek elnôki tisztét betôlti. Ezek az
egyesûletek és szervezetek a kôvetkezôk: a Szabad Magyar
Vilâgtanâcs (Free Hungarian World Council), az Amerikai
Magyarok Orszâgos Szôvetsége (National Fédération of Ame-
rican Hungarians), az Ârpâd Akadémia (Arpâd Academy
of Hungarian Scientists, Writers, and Artists Abroad), az
Ârpâd Szôvetség és Rend (Ârpâd Fédération and Order), az
Erdélyi Vilâgszôvetség Âmerikâban (Transylvanian World
Fédération in America), a clevelandi Magyar Târsasâg
(Hungarian Association).

Voinox/ich V. George, Perk J. Ralph, dr. Nddas Jdnos, dr. Nddas Rôzsa és
dr. Nddas Gyula.

Ezt megelôzôen a Clevelandben székelô Amerikai Nem-
zetiségi Mozgalom (American Nationalities Movement)
karâcsonyi dîszebédjén Nddas Jdnost, dr. Nddas Rôzsdt, a



Magyar Târsasâg nôi alelnôkét, valamint dr. Nâdas Gyulât, az
Arpâd Kônyvkiadô tulajdonosât, hosszû éveken ât kifejtett
eredményes kôzéleti tevékenységiik elismeréseként meleg
ûnneplésben részesîtette. A kitûntetettek érdemeit Perk A.
Ralph, Cleveland vâros volt polgarmestere, az Amerikai
Nemzetiségi Mozgalom alapîtô és jelenlegi elnôke méltatta,
Voinoidch V. George, Cleveland vâros polgarmestere pedig
a vâros és Ohio elismerô okleveleit, valamint ajândéktârgya-
it nyûjtotta ât az ûnnepelteknek. A dîszebéden a Magyar Târ
sasâg 30 tagja (tôbben az Ârpâd Akadémia részérôl) is részt
vett. A kitûntetéseket és ajândékokat dr. Nâdas Rôzsa angol
nyelven kôszônte meg. Hangsûlyozta, hogy a Nâdas-csalâd
kitûntetett tagjai nemcsak a magyar kultûrât kîvântâk szol-
gâlni, hanem a magyar hagyomânyokat is mindenkor ôssz-
hangba kîvântâk hozni az Amerikai Egyesûlt Âllamok nemes
hagyomânyaival. A dîszebéd kôzônsége a Nâdas-csalâd kitûnô
tagjai hosszasan és lelkesen ûnnepelte.

Negyedi Szabô Margit (New York, NY) kôltô és irô kôl-
teményeket îrt, amelyek kulônbôzô nyugati lapokban jelen-
tek meg. A Szent Lâszlô Târsasâg és Rend nagyasszonyâvâ
nevezték ki, tôbb mâs kitûntetésben részesûlt. "Imâdsâg Szent
Lâszlôhoz" cimû kôlteményét megzenésîtették s a Szent Lâszlô
Târsasâg és Rend himnuszâvâ tették.

Neszlényi Judit (Covina, CA) zeneszerzô, zongoramûvész
édesapja emlékére 5 hangversenyt rendezett. Folytatta zene-
tanâri tevékenységét. Az amerikai magyar lapokban tôbb
cikke jelent meg. Munkâi kôzûl sokat lemezre vettek vagy
nyomtatâsban is kiadtak. Az International New Music Con
férence keretében 2 egyhâzi kôrusmûvét mutattâk be.

Németh Gyula (Yonkers, NY) nyelvész, ôstôrténész elké-
szûlt "A posta regénye" cîmû 12 énekbôl âllô, hatalmas mû-
vével, amely mâris nyomâs alatt van. "Chrestomatia" cîm-
mel mâsik nagy mûvén dolgozott. Szâmos nyelvészeti elô-
adâst tartott.

Oriold Gyôrgy (Los Angeles, CA) festômûvész szâmos
festményt alkotott. Grôf Apponyi Albertrôl és vitéz Nagy-
bânyai Horthy Miklôsrôl készûlt képeit a Clevelandi Magyar
Mûzeumnak adomânyozta.

Panajothné Lâszlô Mârta (Shaker Heights, OH) kôltô



tôbb kitûnô kôlteményt îrt, amelyeket részben nyugati ma
gyar lapok kôzôltek, részben magyar ûnnepélyeken adott elô.

Parajdi Incze Lajos (Lewiston, ME) îrô befejezte — an-
gol nyelven — ônéletrajzi munkâjât, amely tulajdonképpen
egy székely falu életét mutatja be. A Maine Writers' Alliance
folyôiratâban 4 tanulmânyt irt. Nagyobb kônyvadomâ-
nyokat juttatott a Magyar Tudomânyos Akadémia kônyv-
târânak, valamint a budapesti Zenetudomânyi Intézetnek
Parajd kôzség 150 évét felôlelô népdal- és népballada-gyûj-
teményt.

Petry Béla (Maitland, EL) grafikus és festômûvész szem-
mûtéte miatt csak csôkkentett mértékben tudott alkotni.
Szegedre Mâtyâs kirâly halâlânak 500. évfordulôjâra készî-
tett emléklapot és kûlônbôzô orszâgokba 14 "ex libris"-t.
A bolognai kiâllîtâson 45 munkâjâval vett részt.
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R. Gadl Veronika (Freidorf, Svâjc) ôstôrténész — Berenik
Anna néwel — kiadta "A félremagyarâzott Anonymus" dmû
arany Ârpâd-éremmel jutalmazott munkâjât 93 oldalon.

Saâry Éva (Lugano, Svâjc) kôltô, îrô és szervezô tollâbôl
— nyugati lapokban és folyôiratokban — mintegy 50 vers,
cikk, kônyvismertetés stb. jelent meg. Képzômûvészeti alko-
tâsait — Krump Évâval egryiitt — Luganoban kiâllîtâson
mutatta be. Nyugat-Németorszâgban elôadâsokat tartott.
Mint a Svâjci Magyar Irodalmi és Képzômûvészeti Kôr
(SMIKK) elnôke, novemberben "Eredményeink, gondjaink:
Magyarorszâg 1989" cimmel tanulmânyi konferènciât tar
tott, amelyen mintegy 150-en vettek részt.

Somogyi Ferenc (Cleveland, OH), a jog- és âllamtudo-
mânyok doktora, tôrténész, volt magyar és amerikai egyetemi
tanâr, az Ârpâd Akadémia fôtitkâra tôbb rôvid cikket és
tanulmânyt îrt, az Egyesûlt Magyar Alap (EMA) tôrténetén
dolgozott, a XXVIII.. Magyar Talâikozô Krônikâjât szer-
kesztette. Âprilis 16-an diszebéd keretében adtâk ât neki
azt a "Triumph in Adversity" cîmû, 616 oldalas gyûjtemé-
nyes munkât, amelyet 80. szûletésnapjâra — 25 târss^zerzô
(kôztûk 18 az Ârpâd Akadémia tagja) kôzremûkôdésével —
Vârdy Béla és felesége, Vârdyné Huszâr Agnes szerkesztett.

Somogyi F. Lél (Parma Heights, OH) okl. komputer
mérnôk, vâllalati elnôk angol nyelven tudomânyos cikke-
ket îrt, szerkesztette a "Hungarian Insights" idôszaki lapot,
szâmos magyar szervezetben fejtett ki tevékenységet. A Vitézi
Rend érdeméremmel tûntette ki.

Stirling Gyôrgy (Falls Church, VA) îrô, lapszerkesztô
tovâbb szerkesztette a "Fûggetlen Magyar Hîradôt", a Kato-
likus Magyarok Vasârnapjânak és a Kaliforniai Magyarsâg-
nak âllandô munkatârsa, tôbb nyugati lap is âllandôan hoz-
ta cikkeit és tudôsîtâsait.

Stirling Gyôrgyné Târczy Kovâcs Erzsébet (Falls Church,
VA) énekmûvész orszâgszerte nagy sikereket aratott.

Stolmdr G. Ilona (Pittsburgh, PA) îrô és orgonamûvész,
a Katolikus Magyarok Vasârnapjânak âllandô munkatârsa,
mind ebben a hetilapban, mind mâs nyugati lapokban szâ
mos cikke jelent meg. (Fôként a hazai politikai életrôl és
kôzéleti vâltozâsokrôl îrt.)



Szablya Jânos (Bellevue, WA), a kôzgazdasâgtudomâ-
nyok doktora, egyetemi tanâr, okl. elektromérnôk, a mér-
nôki talâlkozôn és az Ârpâd Akadémia kôzgyûlésén tartott
elôadâst. A Washington State Universityrôl évekkel ezelôtt
nyugalomba vonult, jelenleg az Ebasco Servicenél osztâly-
vezetôként mûkôdik.

Szablya Jânosné Bartha Kovdcs liona (Bellevue, WA)
îrô, mûfordîtô igen élénk szép- és szakirodalmi tevékenysé-
get fejtett ki. Az Ârpâd Akadémia kôzgyûlésén székfoglalô
elôadâst tartott. Az Egyesûlt Âllamokban tôbb konferencia
târsadalmi kérdésekkel foglalkozô feladatkôrének meghîvott
elôadôja volt. A XXVIII. Magyar Kongresszuson — menye
képviseletében is — âtvette az arany Arpâd-érmet.

Szabô Pàl (Rustorf, Ausztria) orvostudomânyi doktor,
fôorvos szaktanulmânyât az Acta Physiologica Scandinavica
kôzôlte. Liege-ben és Goteborgban tudomânyos konferen-
ciâkon vett részt. Tôbb târsasâg tevékeny tagjaként mûkôdôtt.

Szebehely Viktor (Austin, TX), a mûszaki tudomânyok
doktora, egyetemi tanâr, okleveles mérnôk, matematikus
"Adventures in Celestial Mechanics" clmmel ônâllô kônyve
jelent meg. 4 tudomânyos szakcikket irt. Mint Fulbright-
dîjas, budapesti elôadâssorozatot és meghîvâsra mâsik 4 elô
adâst tartott.

Széll Tamds (Essex Junction, VT), a természet-, mûszaki
és vegyészeti tudomânyok doktora, vegyészmérnôk és tanâr,
szerves vegyészeti szakcikkét a "Chemische Berichte" cîmû
folyôirat Nyugat-Németorszâgban kôzôlte.

Tollas Tibor (Mûnchen, Nyugat-Németorszâg) kôltô, îrô
és laptulajdonos, fôszerkesztô a "Nemzetôr" szerkesztését vé-
gezte, szâmos cikket îrt és kôlteményt alkotott.

Tuba Istvân (Pittsburgh, PA) okl. gm., a bôlcsészettu-
domânyok doktora, az "International Technology Institute"
elnôke, aki hosszabb idôn ât betegsége (mûtéte) miatt nem
tudott az Arpâd Akadémia tudomânyos (mûszaki) tevékeny-
ségében részt venni, The American Society of Mechanical
Engineers részérôl "Industrial Récognition Award"-ot nyert.

Valentin Béla (Hawthorn, Vie., Ausztrâlia), a bôlcsé-
szettudomânyok doktora, festômûvész, portrét és tâjképet



Lôsy Imre, Esztergom 54. érseke.

festett, képzômûvészeti szaktanâcsokat és mûtârgy-értéke-
léseket adott. Lôsy Imre esztergomi érsekrôl cikket îrt. Elet-
pâlyâjât "Arany kardbojt és festôecset" cîmmel a "Nemzeti
Ûjsâg" (Ausztrâlia) âprilis 10-i szâmânak 9-10. oldalân Endrey
Antal ismertette. Az MHBK fennâllâsânak 40. évfordulôjâra
tôbb emlékérmet alkotott.

Valentin Ôdôn (Hawthorn, Vie., Ausztrâlia) festômûvész,
restaurâtor figurâlis rajzokat és festményeket alkotott, mû-
vészi fényképek készîtéséhez mûtermet rendezett be, rajz-
iskolai oktatâst és zomâncégetést tanltott, olaj- és vîzfestmé-
nyeket, valamint vegyes mûtârgyakat restaurait.

Vdrdy Béla (Pittsburgh, PA), a bôlcsészettudomânyok
doktora, egyetemi tanâr, tôrténész két magyar vonatkozâsû
kônyvet îrt angol nyelven. Az egyik "The Hungarian Ameri-
cans: The Hungarian Expérience in North America", a mâ-



sik "The Austro-Hungarian Mind: At Home and Abroad"
(az utôbbit feleségével egyûtt îrta). 3 tudomânyos cikke, 3
kônyvismertetése jelent meg. Felkérésre kûlônbôzô egyeteme-
ken 6 tudomânyos elôadâst tartott, 3 ôsztôndîjat nyert, 4
konzultâciôt végzett, tucatnyi râdiô- és televîziô-interjût adott.
Munkâssâgânak elismerése ûjabb 3 helyen tôrtént meg.

Vârdy Huszdr Agnes (Pittsburgh, PA), a bôlrsészettudo-
mânyok doktora, irodalomtôrténész. a férjével egyûtt szer-
kesztett "The Austro-Hungarian Mind" gyûjteményes mûbe
irodalomtôrténeti tanulmânyokat irt, szâmos szakcikket kôzôlt.

Wagner Ferencû (Kensington, MD), a bôlcsészettudo-
mânyok doktora, okl. kôzépiskolai tanâr, szlâv szakértô, a
pozsonyi magyar fôkonzulâtus volt vezetôje, ôt hosszabb ta-
nulmânyât tette kôzzé, 3 nagyobb elôadâst tartott, 2 alap-
vetô monogrâfiât lektorâlt és a Canadian Siavonic Papers
szerkesztôjének felkérésére részletes irâsbeli szakvéleményt
nyilvâmtott "The Gypsies of Czechoslovakia" cîmû kézirat-
rôl.

Székfoglalo elôadâsok

Szablya Jdnos (Bellevue, WA):

MIÉR T KELL ENER GIA
A KULTÛRÂLT TÂRSADALOMNAK?

Gyermekkoromban, a harmincas években, az "energia"
csalâdunkban âllandô téma volt. Nem tûlzâs, ha azt mon-
dom, hogy az "energiât" édesanyâm tejével szîvtam magamba.

Magyarorszâg azokban az években lépte ât a négyzet-
kilométerenként 100 lakos népsûrûséget. Ez a 30-as években
azt jelentette, hogy az iparositâs elkerûlhetetlenné vâlt. Az
orszâgot villamos energiâval kellett ellâtni. Az elsô nagy vil-
lamos erômû Bânhidân épûlt. Teljesîtménye eredetileg 55
mégawatt volt. Ez ma kicsinek tûnik, de akkor ôriâsi telje-
sitményt jelentett. A Bânhidai Erômû megcsodâlâsâra a
vilâg minden részérôl jôttek szakértôk.

Mi ez a bûvôs fogalom: energia?



Az energia mozgâst, haladâst, életet jelent. Mit értûnk,
ha valakire azt mondjuk, hogy "energikus"? Âltalâban azt,
hogy az illetô mozgékony, tevékeny, eredményeket ér el. Es
mi mâs lehet fontosabb az emberiség szâmâra, mint az, hogy
a dolgok elôrehaladjanak?

Alig 150 évvel ezelôtt Marx Kàroly elképzelhetetlen vi-
szonyokat talâlt az angliai bânyâkban. Gyerekek, nôk és fér-
fiak félig vagy egészen meztelenûl, hosszû mûszakokat dol-
goztak a sôtétben. Davy lâmpâja alig volt hûszéves. Robba-
nâsok, târnabedôlések mindennaposak voltak. Emiékezzûnk
a bânyâsz-himnuszra:

"Szerencse fel, szerencse le,
Ilyen a bânyâsz élete".

Platon az ôkorban fennen hirdette: a rabszolgasâg szûk-
séges ahhoz, hogy néhâny kivâltsâgos embernek môdja le-
gyen idejét gondolkozâsra fordîtani. Szinte hihetetlen: a rab
szolgasâg Platon szerint szûkséges és filozôfusok mégis, két-
és félezer évvel késôbb is, dicshimnuszokat zengenek Platôn-
rôl!

Az emberiség sorsât nem politikusok és forradalmârok
javîtottâk meg, hanem tudôsok, akik a természet titkait ku-
tattâk és azokat az emberiség javâra fordîtottâk.

Alig 107 éwel ezelôtt, 1882 januârjâban Londonban,
majd szeptember 4.-én New Yorkban, helyezte Edison iizem-
be elsô erômûveit. Egy éwel késôbb Marx meghalt. Meg-
gyôzôdésem, még ha tudott is ezekrôl az eseményekrôl, nem
is âlmodott arrôl, hogy ezek elméletét elavulttâ teszik majd.

Az eurôpai kirâlysâgok levéltâraibôl az erdészet és szén-
bânyâszat termelési adatai, az egyhâzak anyakônyveibôl pe-
dig a lakossâg szâma kônnyen megâllapithatôk. Ezekbôl vi-
lâgosan lâthatjuk, hogy a kôzépkortôl kezdve a fejenkénti
évi energiafogyasztâs kôrûlbelûl 10 megawattôra volt. Ezt
az energiât fôleg fûtésre és fôzésre hasznâltâk.

Ez a szâm nem vâltozott lényegesen az 1880-as évek kô-
zepéig. Akkor a gôrbe hirtelen megugrott és azôta az ener
giafogyasztâs vilâgviszonylatban kôrûlbelûl minden 30 évben
kétszerezôdik. Érdemes megemliteni, hogy az Egyesûlt Al-
lamokban az energiafogyasztâs nôvekedése lanyhulôfélben
van és jelenleg 55 év a kétszerezôdés ideje. Indiâban azon-



ban 15 év alatt kétszerezôdik az energiafogyasztâs, ami meg-
lepôen gyors fejlôdésre mutât.

Mi, magyarok, a villamosîtâsban vezetô szerepet jâtszot-
tunk. A villamos energia gazdasâgos elosztâsât a transzfor-
mâtor tette lehetôvé, melyet a budai Ganz Gyârban Déri,
Blâthy és Zipemowsky talâlt fel.

Tanulmânyok sora igazolja, hogy szigorû korrelâciô kôti
ôssze az energiafogyasztâst a nemzeti jôvedelemmel, a nem-
zeti jôléttel, a nemzeti egészséggel és mds hasonlô értékmérôk-
kel.

Egy erôs munkâs rôvid ideig 100 wattot tud teljesiteni
(100 wattos lâmpât tudna tâplâlni), de ugyanakkor egész mun-
kanapon ât, nagy megerôltetéssel, legfeljebb csak 0.7 kilo-
wattôrât tud elôâllîtani. Ma Észak-Amerikâban a legdrâ-
gâbb villanyârak mellett is ennek 9 cent (nem tévedés, kilenc
cent!) az âra.

Gondolunk-e valaha arra, hogy minden fali konnektor
môgôtt jelenleg 50 "rabszolga" âll minden észak-amerikai
rendelkezésére éjjel-nappal, az év minden napjân. Az ame-
rikai ûn. "nyomortanyân" lakônak ma tôbb "rabszolgâja"
van, mint a legtôbb eurôpai kirâlynak valaha is volt.

Mivel ma energia — és ennek nagy része villamos ener
gia — végzi a szolgai munkât, tôbb idô marad mâs tevékeny-
ségre.

Beethoven 9. szimfôniâjât egyszer adtâk elô életében és
utâna legkôzelebb harminc év mûlva. Schubert tôbb szimfô
niâjât egyâltalâban nem ballotta. Ma, mialatt ezt az elôadâst
tartom, tôbb ember hallgatja Beethoven mûveit, mint a
zeneszerzô élete sorân ôsszesen.

Emberek ezrei jârnak szinhâzba, hangversenyre. Johann
Sébastian Bach hârom napig gyalogolt Lûbeckbôl, aboi
orgonista volt, Celle-be, hogy korânak hires fejedelmi szin-
hâzâban egy darabot lâthasson.

Nem hiszem, hogy van két ember, aki megegyezik a kul-
tûra és a civilizâciô spengleri értelemben vett pontos elha-
târolâsâban. De nem is errôl van szô. Akâr Shakespeare,
Zane Grey vagy Stephen King a kedvenc îrônk, akâr Beethoven
vagy az Earth, Wind and Fire zenéjét élvezzûk, akâr Picasso,
Rembrandt vagy Norman Rockwell mûvein vitatkozunk,
a lényeg, hogy kulturâlis tevékenységet folytatunk. Kultûra



minden olyan tevékenység, amely az emberi szellem uralmât
erôsiti a durva erôszakkal szemben.

Az utolsô 40 évben Eurôpâban nem volt hâborû. Ennek
fô okât abban lâtom, hogy az energiaellâtâs olyan fokot ért
el, amely mellett kulturâlis tevékenykedések foglaljâk el a
fô helyet az emberek életében. Ezt az teszi lehetôvé, hogy az
energiabôség mindnyâjunk szâmâra biztosîtja a 100 rabszol-
ga munkâjâval egyenértékû kényelmet.

A fejenkénti energ^afogyasztâs, mint szâm ônmagâban,
nem ad felvilâgositâst a kultûra szînvonalârôl. Gondoljunk
csak arra, hogy egy trôpusi szigeten sokkal kevesebb energi-
âra van szûkség, mint Alaszka vagy Észak-Szibéria vârosai-
ban. Sokkal fontosabb, hogy a fejlôdés vonalait figyeljûk és
a trendekbôl (irânyvonalakbôl) vonjuk le kôvetkeztetésein-
ket.

Nézzûnk a vilâgnak azokra a részeire, ahol az energia
ellâtâs szûkôs, mint Afrikâban, Âzsiâban, Dél-Amerikâban.
A hâborûk ott még mindig folynak.

Ezért olyan veszedelmesek az energiakorlâtozâst szorgal-
mazô mozgalmak. Bâr jôhiszemûen kardoskodnak igazuk
mellett, kérdés, vajon ôk-e az igazi kôrnyezetvédôk. Vagy
hamarosan az emberiség hâtramozdîtôinak tekintjûk ôket?

Jelenleg egyik legfontosabb energiaforrâsunk az atom-
energia. Jôformân kimerithetetlen készletek âllnak rendel-
kezésûnkre. Kôrnyezetvédelmi szempontbôl elsôrangû, mert
nem szennyez. Manapsâg rengeteget hallunk a savas esôrôl
(acid rain). Sok milliârd dollârt kôltûnk majd olyasmire, amire
sohasem kellett volna kôltenûnk, ha atomerômûveket épî-
tettûnk volna.

Miért nem épitûnk? Én ezt ûgy szoktam megfogalmaz-
ni, hogy ez semmi mâs, mint a primitîv ember félelme az ûj-
tôl. Jôformân az ôsszes nagy mûszaki ûjîtâs hasonlô nehéz-
ségekbe ûtkôzôtt.

A legnagyobb bûn jelenleg a szénhidrâtok (szén, olaj,
fôldgâz) égetése villamos erômûvekben. A kôvetkezô adat
mindennél jobban beszél. Ha a fôldgolyô csak kôolajbôl âl-
lana és az olajfogyasztâs olyan mértékben nôvekednék to-
vâbb, mint az utolsô 50 évben, az olajat 300 év alatt elhasz-
nâlnânk. 300 év nem sok idô és a fôld nem csupân kôolaj-



bôl âll. Manapsâg a szénhidrâtok a vegyipar legfontosabb
alapanyagai. Ha elégetjûk a meglevô készleteket, a szén-
dioxidot a levegôbôl kivenni és szénné visszavâltoztatni gya-
korlatilag lehetetlen lesz.

Mi, az Ârpâd Akadémia tagjai, a kultûra élharcosai va-
gyunk. A mi feladatunk, hogy a magyar kultûrât minden
megnyilvânulâsâban dpoljuk. Legyen a magyar kulturâlis
élet terûlete az irodalom, mûvészet, tudomâny, sport vagy
bârmi mâs, a mi kôtelességiink, hogy ezt a magyar kultûrât
az egész vilâgszâmâra hozzâférhetôvé tegyuk.

Célunkat azonban csak akkor tudjuk elérni, ha minden
élô ember olcsô villamos energiâhoz jut.

Szablyâné Bartha Kovdcs Ilona (Seattle. WA):

MAGYARORSZÂGJÔ VÔJE
A NÉPSZAPORODÀS TUKRÉBEN

Ajôvô teendôia megmaradds érdekében

Ahogy a hîres ellenâllâsi vezetô, Buldnyi Gyôrgy atya
mondta még a Kâdâr-évek idején; "Azért élûnk ilyen jôl,
mert megessziik gyerekeinket".

Az âllam âltal fizetett és tôrvényesen végrehajtott mûvi
vetélések korszaka 1955-ben kezdôdôtt. A nyolcvanas évek
elejére mâr a magzatelhajtâsok szâma az ôt milliôt is meg-
haladta a 10 milliôs orszâgban.

"Semmi az a kaparâs. Nekem mâr 20-szor csinâltâk" —
mondta egy kôzépkorû asszony Magyarorszâgon. "Ez volt a
legegyszerûbb môdja, hogy megszabaduljak az âllapotos-
sâgtôl, mikor nem akartam. En soha nem lâttam semmi mâst,
csak vért".

Hogyan lesznek az emberek ennyire kérges szîvûek?
Magyarorszâgon a problémâhoz még az is hozzâjârul,

hogy a szabadsâg fogalma a marxista orszâgokban nagyon
is kûlônbôzik attôl, ahogy mi azt a demokratikus piacgaz-
dâlkodâsban felfogjuk.

A kommunizmusban két alapszabadsâga van az embe-
reknek:

1. Mindenért az âllam fizet, sôt mâr meg is fizetett, ami-



kor az ember vilâgra jôn: a bôlcsôtôl a koporsôig. Ez a sza-
badsâg természetesen magâban hordozza azt a megkôtôtt-
séget, rabsâgot is, hogy aki mindenért fîzet, az azt is megha-
târozza: hogy miért fizet, hogy mit kap az ember. Vdlasztâs
nincs.

2. Minden vâltozâs és kezdeményezés felûlrôl tôrténik.
Senki sem indîtvânyozhat semmit. Nincs vdlasztâs.

A nyugati demokrâciâban szabadon vâlaszthatunk és
inditvânyozhatunk. lit a vdlasztâs az élet alapja.

A férfiakkal szemben a nôk nagy hâtrânya, hogy nemcsak
szellemileg, hanem testileg is teljesen kiszolgâltatottak a
rendszernek, mivel a népszaporodâs arânyât is a Part dônti el.

Magyarorszâgon a lakossâg szaporulatârôl csak negatî-
vumokban beszélhetûnk. 1945 utân nem volt elég ember.
Az âllamnak minden csecsemôre sziiksége volt. Az OTI (ké-
sôbb SzTK) rendelôkben kiirtâk: "Asszonynak szûlni kôte-
lesség, lânynak dicsôség!" A mûvi vetélés bûncselekmény volt, a
szûletésszabâlyozâshoz szûkséges ôvszereket nem lehetett
kônnyen beszerezni.

Tîz éven belûl annyi gyerek jârt az iskolâkba, hogy min-
denûtt két mûszakban folyt a tanîtâs. Még igy sem tudtak
mit kezdeni a rengeteg gyerekkel. Végûlis a helyszûke kész-
tette a kormânyt arra, hogy 1955-ben nagylelkûen megenged-
je a mûvi vetélést.

Magyarorszâgon mégsem fajult el a helyzet annyira,
mint mâs orszâgokban. A két végletre Kîna és România re-
mek példa.

Kînâban tûl sok az ember, ezért csak egy gyereket enge-
délyezett a kormâny. A mâsodik gyereket mindenkitôl elvet-
ték. (Kivétel a legutôbbi idôk ûjitâsa: falun néha engedélyt
adnak a mâsodik gyerekre.) Ha valaki mâsodszor is âllapo-
tos lesz, dtnevelésre viszik. Filmeket mutatnak, elôadâsokat
tartanak és mindent elkôvetnek, hogy meggyôzzék a nôket:
el kell vetetniûk gyermekûket. Napokig tartjâk ôket ott, ad-
dig, amîg alâ nem îrjâk, hogy beleegyeznek a mûtétbe.

A mâsik véglet România, ahol Ceausescu elhatârozta, hogy
orszâga vilâghatalom lesz. Ennek kôvetkeztében szûksége
van minden emberre. Céljâul tûzte, hogy a népesség szâmât
40 milliôra emeli. Ôvszer nincs, és minden mûszert, amelyet fel
lehetne hasznâlni mûvi vetélésre, ûgy zârnak el, hogy két



orvos két kûlônbôzô kulccsal tudja csak az ajtôt kinyitni. Egy
szerencsétien asszony koraszûlésben hait meg, mert nem tud-
tâk a mâsodik kulcsot hirtelen elôkeriteni.

A szûlôkorban levô fiatal nôket sokszor havonta is ellen-

ôrzik, hogy âllapotosak-e. Ha igen, gondosan ôrzik, hogy
el ne hajtsa a gyermeket.

Magyarorszâgon mâr 1967-ben, a Dunântûli Naplôban
arrôl a problémârôl jelent meg cikk, hogy 1980-ra minden
negyedik ember nyugdîjban lesz, mert az âtlag csalâdnak
csak 1.7 gyermeke van. Ki végzi majd el a munkât a gyârak-
ban és a fôldeken? Ki tartja és lâtja majd el az idôsebbeket?

1974 januârjâban a tôrvény megint bûnténnyé nyilvânî-
totta ezt a mûtétet. Kivételt csak abban az esetben tett, ha
a bizottsâgok magzatelhajtâsra engedélyt adtak. Ilyenkor
azonban a nôknek szûlés vagy mûvi vetélés utân a kôrhâz
elhagyâsa elôtt az orvossal vagy az âpolônôvel komoly beszél-
getést kellett folytatniuk, hogy a jôvôben a magzatelhajtâst
elkerûljék.

Magyarorszâg hivatalosan ateista (istentelen) kormânya
1974-ben râjôtt, hogy kénytelen az anyai méhben levô cse-
csemôket sajât sziileikkel szemben megvédeni. Ugyanarra
jôtt râ 18 éves tapasztalat utân, amire dr. Nathanson Bernard
Amerikâban, aki az elsô olyan klinikât nyitotta New York-
ban, amely kizârôlag mûvi vetélések céljait szolgâlta. Sok
év utân azt vallotta: Mélyen bânt a bennem mindinkâbb
megvilâgosodô tudat, hogy klinikâmon 60,000 életet oltot-
tunk ki. A mûvi vetélés életet vesz el, és ez az élet tudatos
megszûntetése. Nathanson egyik hathatôs érve arra, hogy
a magzat nem az anya testének része, az volt, hogy a terhesség,
vizeletvizsgâlat ûtjân kimutathatô, az âllapotos nôk vizele-
tében ugyanis egy bizonyos hormon talâlhatô, amelyet az
anya szervezete azért termel, hogy az idegen test "behatolâ-
sâ"-hoz hozzâidomuljon, hosszâszokjék.

A legnagyobb probléma a kôvetkezô terhességekkel van,
a hatodik hônaptôl kezdve, mert a mâr egyszer kitâgîtott
vagy megsehesitett izmok nem képesek a teljesen kifejlôdôtt
csecsemô sûlyât hordani. Mâs komplikâciôk is elôfordulhat-
nak. Példâul az elsô terhesség megszakîtâsa esetén négy nô
kôzûl egy nem lesz tôbbet âllapotos.



Az egészségi problémâkon kivûl nagy néprajzi nehézsé-
gek is felmerûltek. Szabady Egon demografus 1973-ban ar-
rôl îrt, hogy még akkor is, ha az ideiglenesen munkaerôhi-
ânyt idéz is elô, a szûletések szâmât fel kell emelni. 1973.
âprilisâban Magyarorszâgon 2,125,000 nô dolgozott, mig a
dolgozô férfiak szâma 2,915,000 volt. A hârom hônapos szû-
lési szabadsâg tehât nem kis problémât jelentett a gazdasâg
szâmâra.

1973-ban az ûj hâzasok 6%-ânak volt mindôssze lehetô-
sége arra, hogy sajât lakâsâba kôltôzzék. A kormâny ezért
rendeletet adott ki, amely szerint mindazok, akik sajât hâzat
vagy lakâst épitenek vagy vesznek, a tôkébôl 10,000 forintot
leirhatnak, ha egy éven belûl szûletik egy gyerekûk. Ugyan-
ez âllt a kôvetkezô évre és a harmadikra is. A csalâdi pôtlé-
kot felemelték. Az édesanyâk hârom évig otthon marad-
hattak gyerekeikkel, mialatt fizetésûk egy részét tovâbbra
is megkaptâk. Kôzben rangidôsségûket és nyugdîjjogosult-
sâgukat, betegségbiztosîtâsukat, és mindennemû mâs jutta-
tâsukat megtarthattâk.

A szûlés megint dicsôséggé vâltozott!

A môdszer mûkôdôtt, mert az évi 250,000 helyett a mûvi
vetélések szâma 80,000-re csôkkent. Ez a szâm ugyan még
mindig magas, de a nemzet legalâbb jô irânyban halad.

Szârszôn 1988-ban ôsszejôtt a magyar fiatalsâg és értel-
miség szîne-java. Az egyik fiatal szônok kijelentette, hogy
Magyarorszâgnak azon kell dolgoznia, hogy a fiataloknak
reményt adjon arra, hogy akarjanak gyerekeket a vilâgra
hozni, hogy lâssâk annak értelmét, hogy szûlôk legyenek.
Az orszâg ugyan kicsi, arânylag sok ember él benne, mégis
szûkség van tôbb emberre, olyan emberre, aki el is tudja
végezni a munkât.

Reményben ma nincs hiâny, de a magyar csalâdoknak
segîtségre annâl inkâbb szûkséguk van.

1983-tôl 1986-ig szerkesztôje voltam egy kezdô csalâdok
nak îrt kiadvânynak. Nem volt nagy, nem volt sok, de fel-
vilâgositâst adott szûlôknek arrôl, hogyan lehet gyerekeiket
mâr szûletésûktôl kezdve jô keresztényekké nevelni. Angolul
jelent meg, de néhâny cimre Magyarorszâgra is elkûldtiik.
Egyik cimzett fiatal hatgyerekes hâzaspâr volt. Ez azt îrta.



hogy csak kûldjiik a lapot, nem baj, ha angolul van is, mert
mindenki sorban âll érte, hogy elolvassa.

Hogyan lehet hathatôsan segîteni a magyar édesanyâkon?
A hathatôs segitség fôtôrvénye:

Menjiink egyenesen a forrâshoz, a magyar édesanyâk-
hoz, és kérdezzûk meg tôlûk, mi az, amit akarnak.

Azutân kérdezzûk meg, hogyan akarjâk céljukat elérni.
Végûlis adjuk meg nekik azt a segîtséget, amit a legjob-

ban tudnak hasznâlni, de csak akkor, ha ôk maguk is haj-
landôk legalâbb a felét hozzâadni. Az ô hozzâjârulâsuk le
het munka formâjâban is, hiszen sokszor az anyagiak nem
âllnak rendelkezésûkre. Mégis, amit ôk beleadnak, az biz-
tosîtja a vâllalkozâs sikerét, mert azzal vâlik a vâllalkozâs
tulajdonukkâ.

Azt szeretném indîtvânyozni, hogy mindnyâjan, akik itt
vagyunk, hatârozzuk el, hogy amint hazamegyûnk, îrunk
legalâbb egy édesanyânak Magyarorszâgra és megkérdezzûk
tôle, miben tudnânk mi, személy szerint neki személyesen
vagy valamelyik magyarorszâgi szervezetnek segîteni. Ha
megvan a vâlasz, ne vârjunk jôvô évig, hanem kezdjûk el
azonnal magân segélyakciônkat.

Jôvôre pedig, mikor megint talâlkozunk, mindnyâjan
beszâmolhatunk arrôl, mit tettûnk mi azért, hogy megkôny-
nyîtsûk a magyar anyâk helyzetét, amikor leginkâbb szûksé-
gûk volt rânk.

Miskolczy Kâlmdn Sch.P. (Derby, NY):

A BIBLIA CSODÀIA MODERN TUDOMÀNY
SZÎNE ELÔTT

Mi az oka annak, hogy a természettudôsok jô része isten-
hîvô, de vannak kôztûk, akik nyiltan nem hivôknek valljâk
magukat?

Ez nemcsak szûletési és neveltetési kôrûlményeiktôl fûgg,
hanem a tudôsok életfilozôfîâjâtôl is. Fôleg az emberi érte-
lem megismerô képességérôl vallott felfogâs gyûmôlcse. Mâs
szôval: képes-e az emberi értelem az ôt kôrûlvevô valôsâgot
helyesen és a maga tényleges mivoltâban felfogni? Tudôsaink
jô része Descart és Kant filozôfiâjânak emlôin nevelôdôtt.



Descart francia bôlcselô szerint, mint az kôzismert, csak egy
dolog biztos: Cogito, ergo sum. Gondolkodom, tehât (csak
ennyi biztos, bogy) vagyok! Kant, a nagy német bôlcselô,
tovâbbfejlesztette Descart fîlozôfiâjât: értelmûnk a veleszûle-
tett sémâk, kategôriâk szerint fogja fel az ôt kôrûlvevô vilâ-
got, annak igazi lényegét, a "Ding an sich"-et nem ismerheti
meg.

Mindkét filozôfus szubjektiv, vagyis az embert helyezi elô-
térbe, belôle indul ki. Hume angol bôlcselô egy lépéssel még
tovâbb ment: csak az a valôsâg, amit érzékeinkkel felfog-
hatunk, mûszereinkkel mérhetûnk. Filozôfiâjât empirizmus-
nak nevezztik: valôsâg, ami kézzel foghatô, megtapasztalhatô.

A vilâgban tapasztalhatô dinamizmus, élet és fejlô-
dés magyarâzatâra Hegel német bôlcselô prôbâlt vâlaszt
adni. A végsô valôsâg ôs eszme, idea, amely ônkifejlôdésé-
ben, evolûciôjâban (1. Darwin) egyre jobban kibontakozik,
létrehozza az anyagot, az egyre differenciâltabb életformâ-
kat; az emberben ébred ôntudatra, de ott sem âll meg, ha-
nem az egyre fejlettebb népfajokat s azokon belûl az egyre
tôkéletesebb egyéneket tôrekszik kifejleszteni. A hitleri Né-
metorszâg ennek a filozôfïânak volt a neveltje s îgy érthetô,
miért lâtta a fejlôdés csûcsdt az ârja fajban, azon belûl a
német népben s azon belûl a Fûhrer-hen, mint akiben leg-
inkâbb ôntudatosult a német nép, de egyben az egész embe-
riség célja és érdeke.

A dialektikus materializmus szintén a hegeli filozôfia
torzszulôttje azzal a kûlônbséggel, hogy az ôsidea helyett az
anyagot tekinti ôsvalôsdgmk, amely szintén az evolûciô tôr-
vényeit kôveti, egyre jobban differenciâlôdik, létrehozza az
élô anyagot, a nôvény- és âllatvilâgot, az emberben ôntuda-
tosul, de ott sem âll meg; a munkâsosztâlyban és annak ve-
zetôiben éri el a fejlôdés csûcsât. Nem nehéz észrevenni a
két hegeli filozôfia kôzôtt a rokonsdgot, amelyet a mi nemze-
dékûnk sajât életében is tapasztalt.

A keresztény filozôfia, amely Arisztotelészen és Szent
Tamdson alapul, kôzépùton âll a hegeli idealista és a kanti
kritikus bôlcselet kôzôtt. Tehât: a kûlsô valôsâg megismer-
hetô; érzékszerveink âltal veszûnk rôla tudomâst, vagyis leg-
alâbb ôt-hatféle ûton. Értelmûnk ezekbôl az érzéki benyo-



mâsokbôl képes fogalmakat alkotni elvonâs, absztrakciô ût-
jân. Példâul amikor lâtja a sokféle âllatot, nôvényt, meg-
alkotja az âllat, a nôvény fogalmât. Az egyedi lovak lâttân
megalkotja a lô fogalmât. A sokféle rôzsa lâttân megalkotja
a rôzsa fogalmât. Ezek az elvont fogalmak mâr csak az em-
beri agyban léteznek, de ôsszefûggésben vannak a kûlsô va-
lôsâggal. Az ember képes tovâbbâ e fogalmakat szûkîteni,
bôviteni, rendszerezni, egymâs kôzôtti ôsszefûggéseiket ész-
revenni, vagyis gondolkodni. Képes ezek révén embertârsai-
val érintkezni, egymâs fogalmait ôsszevetni, ha kell, javîtani.

A keresztény bôlcselet tehât hisz az emberi értelem meg-
ismerô képességében s bâr elismeri, hogy itt-ott tévedhet,
de erre elôbb-utôbb képes râjônni éppen a reâlis valôsâg
jobb megismerése ûtjân.

Erre a filozôfîai bevezetésre azért volt szûkség, mert mint
lâtjuk majd, a csodâk lehetôségérôl valô vitâkban igen sok
fùgg attôl, hogy vitatârsunk melyik fdozôfia elveit tette ma-
gâévâ. A csillagâszatban példâul Newton ôta, aki a bolygôk
mozgâsânak tôrvényeit kidolgozta, 200 éven ât uralkodott
az a felfogâs, hogy az univerzum olyan, mint a hatalmas
ôramû, amely hajszâlpontosan jâr a vele adott tôrvények
szerint: abba belenyûlni — csoda révén — az ôramû tônkre-
tételét jelentené. Ebben a felfogâsban persze a tudôsok még
kényszeritve voltak, hogy feltételezzék az ôramû megalkotô-
jât és elindîtôjât. (Az 1700-as évek elején vagyunk.) De mâr
akkor kialakult az ûn. deista istenfogalom, amely szerint
Isten csak az alapvetô feltételeket (a "primary condition"-t)
teremtette meg, s utâna mâr hagyja menni a dolgokat a
maguk ûtjdn a beléjûk oltott tôrvények szerint. Szent Âgoston-
nâl is talâlunk hasonlô gondolatokat és a mi Maddchnvik
is ezt képviseli Az ember tragédidja elsô képében: "A gép
forog, az Alkotô pihen, évszâzadokig eljâr tengelyén, mîg
egy-egy kerékfogât javitni kell". Ebbe a felfogâsba tehât
nehezen fér el a csoda, bâr Newton még elismert hârom cso-
dât: a teremtés, a szabad akarat és a megtestesiilés csodâjât,
valamint a Biblia csodâit, de azontûl mâr nem.

A mi hivô istenképûnk nem errôl az oldalrôl kôzelîti meg
a csoda lehetôségének kérdését. Abbôl indulunk ki, hogy
Istennek, mint legfôbb tôrvényhozônak joga van kivétele-



ket tenni. Isten nem lehet foglya sajât tôrvényeinek. Min-
den tôrvényhozô fenntartja magânak a jogot, hogy kivéte-
leket tegyen s ez, mint tudjuk, nem rontja le a tôrvényt, sot
erôsîti azt: mert nem enged egyéni kibûvôkat. A kivétele-
ket a tôrvényhozô vagy beleilleszti a tôrvénybe vagy adandô
alkalommal gyakorolja azt, mint példâul az amerikai elnôk
a megkegyelmezés jogât.

Aki tehât elfogadja Istennek, mint legfôbb tôrvényhozô-
nak létezését, az eo ipso elfogadja a csoda, vagyis a tôrvény
alôli kivétel lehetôségét. îgy a newtoni filozôfia és fizika nem
tagadhatja a tovâbbi csodâk lehetôségét sem, mert elfogadja
a legfôbb tôrvényhozô létezését.

Elôadâsom cimében azonban azt îgértem, hogy a modem
tudomâny âllâspontjât ismertetem a csodâk lehetôségét ille-
tôen. Es itt kellemes meglepetéssel szolgâlhatok. A modem
atomfizika ugyanis megdôntôtte a newtoni mechanisztikus
vilâgképet. Méginkâbb az ûn. quantum-Tizïka., amely a
subomatic tehât az atomoknâl még kisebb energia-egységek,
a quantum-ok természetét kutatja és jut meglepô eredmé-
nyekre. Ezek a legkisebb részecskék (partikulâk) energia-
egységek, mint pld. a quarkok, leptonok, mâr szinte nem is
anyagiak, elektromos tôltések, amelyek a fénynél nagyobb
sebességgel haladnak, mâr nem kôvetik a hagyomânyos fi
zika tôrvényeit. Képesek tôbb ezer mérfôld vastagsâgû ôlom-
falon is âthatolni, nyîlegyenesen haladnak céljuk felé, tud-
nak egymâssal érintkezni, tâjékoztatâst tudnak kôzôlni s ha
meggondoljdk magukat vagy felsôbb parancsra, tudnak el-
lenkezô irânyba is haladni, mint azt — mondjuk — a gra-
vitâciô tôrvénye szerint elvârnânk. Gyakorlati példâval ez
azt jelenti, hogy a leejtett kô nem 100%-osan biztos, hogy
leesik, csupân statisztikai valôszinûségrôl beszélhetûnk. Ugyan-
csak a quantum-îizika tanîtâsa szerint az ûn. neutrînôk —
amelyek hârom csalâdot (és csakis ennyit) alkotnak — szinte
mâr nem is anyagiak, hanem szellemiek, amelyeket egy még
szâmunkra ismeretlen energiakôzpont gerjeszt. A vilâg nem
készen adott mechanizmus, hanem minden pillanatban ûjra
teremtett valôsâg. A quantum-mechanika tehât nemcsak
lehetségesnek tartja a csoddkat, hanem a lét minden pilla-
natât csoddnak tekinti, mert kiszdmûhatatlan és ettôl a ti-
tokzatos erôkôzponttôl (central power-tôl) fûgg. (Lâsd erre



névzve a Katolikus Magyarok Vasârnapjâban kôzôU cikke-
met, amelynek cime "Ismerkedjûnk az atomfizikâval".)

A csoda-ellenesek ellenérve, hogy ami érvényes a mikro-
fizikâban, nem érvényes a makrofizikâban, tehât a gyakor-
lati életben. Erre azt vâlaszoljuk: a quantum-fizika nemcsak
fantasztikus elmélet. Ezt bizonyîtjâk korunk tecbnikai csodâi,
amelyek mind a quantum-fizika felfedezésein alapulnak: a
tranzisztortôl a televîziôig (tôkéletesebb formâjâban), a
kvarcôfâtôl a komputerig, a kontaktlencsétôl a lézersugârig.
Ez tette lehetôvé az ûrutazâst, a rendkîvùli pontossâgot
igénylô becélzâst. A japânok gyârtjâk azokat a kis "chip"-ekei,
amelyek penny nagysâgûak, de egy 400 oldalas kônyvet le-
het beléjûk tâplâlni. A quantum-fizika jôtt râ a teremtett
vilâgban rejlô végtelen lehetôségekre, gyorsîtotta fel a tech-
nika fejlôdését és hivô szemmel nézve itt van az a kiskapu a
Teremtô szâmâra, aki az atomok vilâgât nemcsak gerjeszti,
hanem akaratâval irânyitja is. A modem tudomâny vilâgâ-
nâl tehât megerôsitett hittel fogadhatjuk a Biblia csodâit,
akâr az Ô-, akâr a Ûjszôvetség tudôsit rôluk. Leirâsukban
lehet sok tûlzâs vagy naivîtâs, de kétségteleniil valôdi élmé-
nyek âllnak môgôttûk.

Fontes arra is reflektâlnunk, hogy az igazi csoda (kôz-
vetlen isteni beavatkozâs) létrejôttéhez mindenkor hit kivâ-
natos. A csoda nem a hitetlenek, hanem a htvôk szâmâra
adatik, a hitet jutalmazza. Rendkîvùli isteni ajândék, ezért
kiszâmithatatlan, tudomânyos eszkôzôkkel nem vagy csak
nehezen megkôzelithetô. A megajândékozottak tanûsâgté-
telére tâmaszkodik, bâr szokszor nekik még akkor is nehéz
rôla beszâmolniuk, ha tôbben egyszerre tapasztaljâk s élik ât.
Gondoljunk itt arra, ha sajât életùnkben is tortént ilyesmi,
mily nehéz rôla beszélni. Mâsok esetleg csupân szerencsét,
véletlent, "coincident"-et lâtnak ott, ahol — mi tudjuk —
Isten ujja mûkôdôtt. Ezért az apostolok is Jézus csodâival
kapcsolatban a tényeket hangsûlyozzâk abban a reményben,
hogy a jôakaratû hallgatôk belâtjâk, nem kigondolt mesék-
kel (II. Péter lev. 1:16) âltatjâk ôket és nem ôncsalâs vagy
hallucinâciô âldozatai. Jâki Szaniszlô, a kivâlô magyar ben-
cés tudôs, amerikai egyetemi tanâr Irja "Miracles and Physics"
clmû mûvében: "Kûlônôs, hogy mîg egy bîrôsâgi târgyalâ-
son az Itélet eredménye a tanûk egybehangzô vallomâsâtôl
fûgg, a csodatagadôk nem akarnak a csodâs eseményrôl ta-



nûskodôkkal szôba âllni, hogy legalâbb megvizsgâlnâk szava-
hihetôségûket s azutân formâlnânak itéletet. Végeredmény-
ben tudomânytalan a pirori elôitéletbôl indulnak ki: A csoda
nem lehetséges".

Ôsszefoglalôlag: Amikor csodârôl, fôieg a Biblia csodâi-
rôl beszélûnk vagy vitatkozunk, a kôvetkezôket kell hang-
sûlyoznunk: 1. Az emberi értelem képes a kôriilôttûnk levô
valôsâg megismerésére. Aki oly filozôfia hîve, amely ezt ta-
gadja, azzal kâr az idôt vesztegetnûnk. 2. El kell fogadni
egy teremtô Értelem létezését, akâr mint a hagyomânyos
istenképet, amely szerint Ô a legfôbb tôrvényhozô, akinek
mint ilyennek, joga van kivételeket tenni, akâr a quantum-
fizika vilâgképét, akâr azt a titokzatos energia-kôzpontot,
amely a vilâgot âllandôan teremti és fenntartja: megvâltoz-
tatni. Mivel a vilâgban rend és célszerûség van, ez az erôkôz-
pont is szûkségképpen értelmes és szabad akarattal bird sze-
mély. 3. Igazi csodânak csak azt nevezzûk, ami ûdvtôrténeti
jelentôséggel bir: tehât vagy az egyén vagy a kôzôsség ûdvôz-
ségét hivatott szolgâlni. Mâskûlônben lehet valami csodâs vagy
csodàlatos dolog, de nem csoda a szô szoros értelmében (pél-
dâul a technika "csodâi").

Befejezésûl ismét Jâki professzor kônyvét idézziik: "Egyre
bizonyosabbâ vâlik, hogy ez a fizikai vilâg egy Teremtônek
kôszôni létezését s hogy a tudomâny és hit kozôtt nincsen
ellentét, sôt inkâbb csodàlatos harmônia".

Ft. dr. Miskolczy Kâlmân, Sch.P. Dr. ÉltetôÉva orvos Budapestrôl
(Somogyz F. Lél)



VIII.

PÀRHUZAMOS ULÉSEK

Az AMOSz îgazgatôsàgi iilése
Az Amerikai Magyarok Orszâgos Szôvetsége (az AMOSz)

1989. november 24-én, pénteken délelôtt 10 ôrai kezdettel
a Bond Court szâllô Rockefeller termében évi mâsodik orszâ

gos igazgatôsâgi és évi harmadik intézôbizottsâgi ûlését tar-
totta meg. Mindkét iilésen Pdsztor Ldszlô (Pittsburgh, PA),
az intézôbizottsâg elnôke, mint az AMOSz ûgyvezetôje, elnô-
kôlt, de a kettôs ûlésen részt vett dr. Nddas Jdnos orszâgos
elnôk, valamint Fazakas Ferenc (Mountain View, CA) és dr.
Fiedler Kdlmdn (Chicago, IL) alelnôk is. Rajtuk kîvul 11
âllambôl 50-nél tôbb kikùldôtt jelent meg.

Az IB javaslatâra az igazgatôsâg mindenekelôtt 8 ûj in-
tézményt vett fel a Szôvetség tagjai kôzé (ezzel az utôbbiak
szâma 105-re emelkedett).

Pdsztor Ldszlô ûdvôzôlte a megjelenteket, majd elsôsor-
ban a washingtoni (DC) kôzponti irodâban végzett munkâjâ-
rôl tett jelentést, végiil magyarorszâgi kapcsolatainak kiépi-
tésérôl szâmolt be.

Dr. Balogh Sdndor (East Greenbush, NY) fôtitkâr a
nemzetkôzi kapcsolatok létesîtésérôl, kûlônôsen magyaror
szâgi tevékenységérôl és az emberi jogok bizottsâgânak mun-
kâjârôl tâjékoztatta hallgatôsâgât.

Kemenes Ernô (Philadelphia, PA), a gazdasâgi bizottsâg
elnôke, az AMOSz megalakulâsa ôta elôszôr inditott gyûjtés
eredményét ismertette azzal a megjegyzéssel, hogy a bevételt
a washingtoni kôzpont irodâjânak fenntartâsi kôltségeire
forditottâk.

A tâjékoztatô bizottsâg hârom tagja, Noe Zoltdn, Stirling
Gyôrgy és Stolmdr Ilona az "AMOSZ HANGJA" cîmû idô-



Dr. Balogh Sdndorfôtitkdr és Pdsztor Ldszlô ûgyvezetô elnôk
az AMOSz OTszdgosigazgatôsdgi ûlésén.

szaki lap 3. szâmât mutatta be, tovâbbâ a magyarorszâgi
sajtôval és az ellenzékkel kialakîtott kapcsolatokrôl tett je-
lentést.

Ft. Bolvdry Pdl (Pittsburgh, PA), a szociâlis bizottsâg
elnoke, valamint Makk Imre (Honolulu, HI), a kôzmûve-
lôdési és mûvészeti bizottsâg elnoke, îrâsban kiildte be je-
lentését.

Az igazgatôsâg és az IB Busch George-nak, az Egye-
sult Âllamok eindkének, Baker A. James-nek, az Egyesûlt
Allamok kûlûgyminiszterének, valamint Dole J. Robert és
Simon Paul szenâtornak bâiâs kôszônetét fejezte ki azért a
tevékenységért, amelyet Magyarorszâg demokratizâlôdâsa
és gazdasâgi megsegîtése érdekében kifejtett.

Lôte Lajos (Rochester, NY) tb. alelnôknek az igazgatô
sâg azért mondott kôszônetet, mert az AMOSz részérôl be-
advânyt szerkesztett az Egyesûlt Âllamok Kongresszusâhoz,
amelyben a Magyarorszâgra érkezô erdélyi menekûltek tâ-
mogatâsât kérte.

Az igazgatôsâg ûj tagja lett Bene Gabriella (Boston, MA),
Harkay Péter (New York, NY) és Eszes Mdtyds, a Wisconsini
Magyarok Egyesûletének elnoke.



Az egyûttes ûlés kegyelettel emlékezett meg Vigh Zsolt-
rôl, az igazgatôsâg volt kivâlô elnôkérôl és Sdndor Andrâs-
rôl, az iskolabizottsâg tevékeny elnôkérôl. (Mindketten az
elmûlt évben tâvoztak az élôk sorâbôl. )

Az ûlés Pâsztor Lâszlô elnôki zârôszava utân a Magyar
Hiszekegy elmondâsâval ért véget.

Az AMOSz egyûttes igazgatôsâgi és intézôbizottsâgi ûlését
vâratlanul meglâtogatta ft. dr. Miklôshdyz Attila, S.J., pûs-
pôk, a kûlfôldôn élô magyar katolikusok ûjonnan kineve-
zett fôpâsztora is, akit dr. Nddas Jdnos orszâgos elnôk meleg
szavakkal ûdvôzôlt. A pûspôk kôzvetlen, elismerô és biztatô
szavai âltalânos tetszést arattak.

Az Àrpâd Akadémia
Orvostudomânyî Osztâlyànak iilése

Az Arpdd Akadémia Orvostudomdnyi Osztdlya 1989.
november 25-én, szombaton délelôtt 9 ôrai kezdettel a Bond
Court szâllô White termében ûlt ôssze.

Dr. Kondray Gergely (Beachwood, OH) elnôki meg-
nyitôja utân dr. Delneky Istvdn (Chicago, IL) modérator
vezetésével az ûlés elsô részében a kôvetkezô elôadâsok hang-
zottak el;

Dr. Varga G. Ildikô (Solon, OH): Amit a cholesterolrôl
tudnunk kell.

Dr. Éltetô Éva (Budapest); A magyar gyermek egészség-
ûgyi helyzete. Gyermekrôntgenek.

Dr. Kondrayné dr. Tomaschek Ildikô (Beachwood, OH):
Glaucoma laser-sugaras kezelése.

Dr. Gutay Ldszlô (West Lafayette, IN): A neutron-be-
sugârzâs hatâsa a râkra.

12:30-kor az elôadôk és a hallgatôsâg tagjai târsasebéden
vettek részt.



Az ûlés mâsodik részében dr. Kondrayné dr. Tomaschek
Ildikô moderâtor vezetésével az alâbbi elôadâsok hangzot-
tak el:

Dr. Spruch Rezsô (Banville, IL): Vizeleti utak fertôzô
folyamatai.

Dr. Kismdrtoni Kdroly (Chicago, IL): Miért olyan sok
a csâszârmetszés napjainkban?

Dr. Kondray Gergely (Beachwood, OH): A prosztatarâk
korai felismerése ultra-hangos vizsgâlattal.

Éltetô Éva dr. (Budapest):

A MAGYAR GYERMEKRADIOLÔGIA HELYZETE

(kivonatosan)

A magyar szellemi élet minden idôben lépést tudott tar-
tani a vilâg szellemi életével. îgy volt ez az orvostudomânyok
terén is. Legfényesebb bizonyîték erre a négy magyar szâr-
mazâsû Nobel-dijas orvos.

A szâzadunkba berobbant radiolôgia tudomânyâval is
ez tôrtént. Alexander Béldtôl Bdrsony Tivadaron, Ratkôczyn
és Zsebôkôn keresztûl a mellettiik felnôvekvô és utânuk kô-
vetkezô raidolôgusok nemcsak a boni radiolôgiât, hanem
annak nemzetkôzi jelentôségét is ôregbitették. A gyermek-
radiolôgia magyarorszâgi ûttôrôje Gefferth professzor volt,
aki 1930 ôta dolgozik ezen a szakteriileten. Kôzleményei, a-
melyek német és angol nyelven az elsôk kôzt szerepeltek, szâ-
mos ûj megfigyeléssel gazda^tottâk a szakirodalmat. A Gef-
ferth-féle fûlfelvételekre kûlôn is hivatkoznunk kell.

Nagy tekintélyû még dr. Kôteles Gyôrgy (az elôadâs târs-
szerzôje), akinek "X-Ray Diagnosis in Neonates" cimû mûve
angol nyelven 1982-ben az Akadémiai Kiadô gondozâsâban
jelent meg. Nemzetkôzi hîrû gyermekradiolôgus még Lombay,
Weisenbach és Gôrgényi is. Mindegyikûknek cikkei, kônyvei
jelentek meg. Bûszkék vagyunk még a kanadai professzor-
nôre, Nôgrddira, aki — sajnos — mâr nem él, és Gyepes T.
Mihdly professzorra, aki Long Beach-en él.

Az utôbbi 15-20 évben a hagyomânyos rôntgen-diagnosz-
tikân kivul a képalkotô radiodiagnosztika (az ultrahang, az
izotôp-szcintiogrâfia, a komputer tomogrâfia, a mâgneses



mag-rezonancia vagy az intervenciôs diagnosztika) a radio-
lôgiai diagnosztikâtôl elvâlaszthatatlan és nagy jelentôség-
gel, valamint lehetôséggel bîr.

A magyarorszâgi egészségûgyi szolgâlatban a klasszikus
radiolôgiai diagnosztikât azok kôzôtt a diszciplînâk kôzôtt
tartjâk szâmon, amelyek elérik a fejlett orszâgok szintjét.
Ez azonban, sajnos, korlâtozottan érvényes a csûcstechnolô-
giâkra (pl. az ultrahangra, a C.T-re és a mâgneses mag-
rezonanciâra) vonatkozôlag.

A magyar radiolôgusok szâma az egy milliô lakoshoz ké-
pest magas. A viszonyszâm 110. A radiolôgusok szâma még
is kevésnek tûnik. Ennek az a fô oka, hogy a rôntgenosztâ-
lyok — helyiségben, technikâban és emberben — szétfor-
gâcsolôdnak, a szubdiszciplinâkban, fôleg az izotôpdiagnosz-
tikâban, a neuroradiolôgiâban és a gyermekradiolôgiâban
pedig a szakorvos-képzés hiânyos.

A polihisztorok kora minden tudomânyban lejârt. A ra-
diolôgiâban is. Ezért ezt a nagy terûletet egy ember âtfogni
nem tudja. Arra tôrekedtûnk és tôreksziink tehât, hogy a
gyermekradiolôgia, mint szubdiszciplina, profiljânak meg-
felelô szerepet kapjon és a klinikai osztâlyokkal eredményes
kapcsolatot épitsen ki.

A magyar gyermekradiolôgusok 1978 ôta kûlôn osztâly-
ként mûkôdnek és minden mâsodik évben nemzetkôzi rész-

vétellel szimpôziumot is rendeznek. A Magyar Radiolôgus
Kongresszuson az osztâly kûlôn terwel szerepel. A radiolô
gusok részt vesznek kûlfôldi kongresszusokon is. Kôzlemé-
nyeik folyamatosan jelennek meg nemzetkôzi szaklapokban.

Az Orszâgos Rôntgen- és Sugârfizikai Intézet éppen eb-
ben az évben terjesztette fel az egészségûgyi és szociâlis mi-
nisztériumhoz a gyermekradiolôgiai szakvizsga tervezetét. A
szakképzésnek ma Magyarorszâgon igen nagy jelentôsége
van. A szubdiszciplina szakmai képviselôitôl azt vârjuk, hogy
tudomânyos és technikai felkészûltségûket a gyermekradio
lôgia érdekében eredményesebben kamatoztassâk.

Magyarorszâgon és fôleg a fôvârosban a gyermekkôrhâ-
zak leromlott és hâtrânyos helyzetben vannak, technikailag
és a mûszerezettség terén elmaradt szînvonalon mûkôdnek.
A fôvâros gyermekkôrhâzai példâul csupân 1989-ben kap-
tak ultrahang-készûléket. A budai gyermekkôrhâz még most



sem rendelkezik ilyen berendezéssel. Az intervenciôs radio-
lôgia mûkôdése — elsôsorban az âgyhâttér hiânyâban —
szûk és korszerûtlen. Itt az ûj eljârâsnak terâpiâs irânyba
tôrténô fejlesztésével volna nagy fontossâga. A gyermekeken
szâmos mûtét elvégzését kikiiszôbôlhetnénk (az anyagi vonat-
kozâsokrôl ne is beszéljûnk). Budapesten 1500 gyermekkôr-
hâzi âgyra csupân egy helyen van angiokardiografîâs lehe-
tôség. A csûcstechnolôgiât képviselô komputer-tomografiâs
és mâgneses rezonanciâs berendezések beszerzése terén tîz-
éves elmaradâs tapasztalhatô. Korszerûen felszerelt izotôp
laboratôriumban — szâmitôgéppel kombinâlt gamma-
kamerâval — egyik magyar intézet sem rendelkezik. Mâgne
ses rezonancia-berendezés Budapesten csak egy mûkôdik.

A szûkséges vizsgâlatokat gyermekeken — tanâcsadôi
minôségben — feinôttek szâmâra létesîtett intézetek jôl kép-
zett szakemberei végzik.

A vidék helyzete sem jobb. Korszerû felszerelés egyedûl
a miskolci megyei kôrhâz rendelôintézetében van, amelyben
Lombay professzor vezetésével a Kôzponti Radiolôgiai Diag-
nosztikai Intézet mûkôdik.

Mindezek ellenére ûgy tûnik, hogy a gyermekradiolôgia
fejlôdôben van. Vidéken két kôzpont alakul ki: a Dunântûlon
Fejér megyében és a Nagy-Alfôldôn Hajdû megyében. A cél
mindenképpen az, hogy gyermekradiolôgiai kôzpontok ala-
kuljanak és ezek megteremtsék a racionâlis, kûlônieges ra-
diolôgia lehetôségeit megfelelô szakemberek képzésével egyutt.

A nehéz és devizahiânyos gazdasâgi helyzetben kônyvek
és folyôiratok beszerzésének is nagy jelentôsége lehet. A ma
gyar intézetek vezetôi erre vonatkozôan mindent meg is tesz-
nek, de ami môdjukban âll, sajnos, kevés.

A "Eurôpai Gyermekradiolôgiai Kongresszus"-t 1992-ben
elôszôr rendezi Magyarorszâg. Remélhetôleg addigra sok
elképzelésûnk valôra vâlik, fôként ha kûlfôldi szakintézetek
és kartârsak is segitséget, megértô tâmogatâst nyûjtanak.
Mindenesetre megragadom az alkalmat, hogy erre a kon-
gresszusra mâr most mindenkit szeretettel meghîvjak.



A magyar mérnôkôk talâlkozôja

A Magyar Mérnôkôk és Epûészek Vildgszôvetségének
és az Arpâd Akadémia mérnôktudomânyi osztâlyânak egyiitt
rendezett 19. talâlkozôjân, amely a Bond Court szâllô Rock-
efeller termében, 1989. november 25-én, szombaton dél-
elôtt 9 ôrakor kezdôdôtt, a magyar mérnôki târsadalom
szâmos kivâlôsâga vett részt.

Burgyân Aladâr okl. vegyészmérnôk, a clevelandi Magyar
Târsasâg alelnôke, a Cleveland vârosâban székelô Termé-
szettudomânyi Kôr és az Arpâd Akadémia mérnôktudomânyi
osztâlyânak nevében kôszôntôtte a megjelenteket. Néhâny
szôval megemlékezett a Magyar Mérnôkôk és Épitészek Vi-
lâgszôvetségének értékes munkâssâgârôl, megalapitâsârôl,
vezetôirôl és elhunyt kivâlô tagjai kôziil Czakô Kârolyr6\, a
clevelandi Természettudomânyi Kôr megalapitôjârôl, Erdélyi
IstvdnroX (Brazîilia), Nerdth Vilmosx6\ (Ml), Paddnyi Gulyds
JenôxôX (MO), Papp Remigxôl (NY), Pavlàth Attzldxôl (CA),
Tarnay Kdlmdnxôl (OH), Tuzson Tzborxôl (Franciaorszâg),
Vdsdrhelyi Dezsôxô\. (DC) és Végh Mzhdlyxàl (CA). Meggyô-
zôdése szerint nevezettek s âltalâban a magyar mérnôkôk jô
munkât végeztek és vezetô szerepet tôltôttek be azon a helyen,
amelyre sorsuk âllltotta ôket. Az otthon tapasztalhatô ât-
alakulâs folyamân is fontos feladat vâr a mérnôkre. A 45
éves rémuralom és vad gazdâlkodâs kôvetkeztében ugyanis
az orszâg gyâri ûzemeinek felszerelése elhasznâlôdott, gépei
elrozsdâsodtak, môdszerei elavultak. A helyreâllitâs felada-
tât a magyar mérnôknek kell vâllalnia. Az otthon sokat ta-
nulhatna a szabad vilâgban mûkôdô mérnôktôl, akinek fel-
készûltsége kamatoztatni tudnâ azokat a tôkéket is, amelye-
ket értesûlése szerint a Nyugat mâris befektetett hazai iize-

mekbe. Az âtalakulâs folyamatâhoz kétségtelenûl hozzâjârul
a magyar mérnôkôk felkésziiltsége, amely (nem vitâs) na-
gyobb, mint a szomszédos âllamok mûszaki szakembereié.

Ûrmôs Antal (Woodstock, Ont., Kanada) okl. gm., a
Magyar Mérnôkôk és Épitészek Vilâgszôvetségének fôtitkâra,
kiilôn is ûdvôzôlte a jelenlevôket, majd melegen gratulâlt
Burgydn Aladdmak, akinek néhâny héttel korâbban nyûj-



totta ât az arany oklevelet a budapesti Mûszaki Egyetem
részérôl dr. Fodor Lajos egyetemi tanâr. A vilâgszôvetségi
elnok és a két volt elnôk ûdvôzletének tolmâcsolâsa utân

A mémôki taldlkozô hallgatôsdgdnak egy része. Az elôtérben balrôl jobbra: vitéz
Falk Viktor, dr. Szablya Jdnos, Burgydn Aladdr ês vitéz Hamvas Jôzsef.

{Somogyi F. Lél)

az év folyamân elhûnyt dr. Botâr Olivér okl. m., és Fekete
Ferenc okl. gm. emlékének âldozott. Miutân figyelmeztette
a magyar és magyar szârmazâsû épîtészeket az 1990. szep-
tember 9-tôl 14-ig tartô mûszaki vilâgtalâlkozôra, beszâmolt
az 1989. augusztus 20. és 25. kôzt Budapesten rendezett
mûszaki tudomânyos talâlkozôrôl, amelyen 16 orszâgbôl 340
magyar szakember vett részt. A talâlkozôn 252 elôadâs hang-
zott el. Ezek kôzûl 112 volt a kûlfôldi magyar és 44 az MMÉV
tagja. Ezutân ismertette dr. Pungor Emô levelét, aki a buda
pesti mûszaki egyetem professzora és âltalânos kémiai tan-
székének vezetôje, akadémikus, amelyben kôzôlte, hogy az
MMÉV Magyarorszâgon is megalakult. A tovâbbiakban a
tudomânyos konferenciârôl mutatott be videoszalagot.

(Itt emlîtjûk meg, hogy a délutân folyamân Ûrmôs Antal
fôtitkâr mutatta be Kienle Jôzsef okl. m. (Ventura, CA)
vetitett képeit, amelyek a székesfehérvâri videoton meglâto-
gatâsârôl készûltek; végul Noël Péter okl. gm. (Edmonton,



Alta., Kanada) elôadâsât olvasta fel "A modem fizika ha-
tâsa a tudomânyban" cîmmel.)

Vitéz Hamvas Jôzsef okl. vm. (Toronto, Ont., Kanada)
"Magyar mérfôldkôvek a tudomâny orszâgûtjân" cîmmel
a magyar természettudomânyok kivâlô tudôsainak életérôl
és munkâssâgârôl 1989 augusztusâban, Budapesten megtar-
tott és mâsutt mâr kôzôlt elôadâsât olvasta fel.

Relie Ferenc okl. vm. (Columbus, OH) "Laboratôrium
épîtése Oroszorszâgban" cîmû elôadâsâban elmondta, hogy
vâllalata a Szovjetuniôban épîtett laboratôriumi gyârat két
éven keresztiil 17 amerikai mérnôk kôzremûkôdésével. Rész-

letesen kitért azokra a sûlyos nehézségekre, amelyekkel fô-
leg nyelvi adottsâgok miatt kellett megkûzdeniuk, hogy a
gyâr 1984-re elkészûljôn.

Szablya Jânos dr. okl. em., egyetemi tanâr (Bellevue,
WA) nagyszabâsû emlékbeszédet mondott Pattantyûs Âbra-
hâm Gézârôl, a magyar mérnôknemzedékek kivâlô nevelô-
jérôl.

Dr. Szablya Jânos (Bellevue, WA):

PATTANTYÛS ÂBRAHAm GÉZA
MÉRNÔKNEMZEDÉKEK NE VELÔJE

Gyermekkorom nyarait a Balaton mellett, Âbrahâm-
hegyen tôltôttem. Amikor 1934 jûniusâban leszâlltunk a
vonatrôl, ûj hâz fogadott bennûnket. Mint 10 éves gyermek,
nem is gondoltam, hogy életpâlyâmra milyen nagy hatâssal
lesz ez az ûj nyaralô.

Pâr héttel késôbb magas, ôszûlô, kôzépkorû, kissé racs-
csolô és mindig mosolygô férfî szâllt le csalâdjâval a vonat
rôl. Géza bâcsi, ahogy mi gyerekek hivtuk, hamar mindenki
kedvence lett. Csak évekkel késôbb tudtam meg, hogy a
"nagyvilâg" Patyi bdcsinak hîvja.

Személyes kapcsolatom Pattantyûs Âbrahàm Gézdval
hâromszoros.

Elôszôr is Âbrahâmhegyen tîz nyarat tôltôttem el vele
egyiitt.

Mâsodszor — 39 éwel utâna ugyan — én is a budai kirâlyi
katolikus egyetemi gimnâziumban (népszerû nevén a "Ferenc
Jôskâ"-ban) érettségiztem.



Harmadszor: éveken ât voltam tanszékén "szâzlâbû"

asszisztens.

De ami leginkâbb fûz hozzâ, az a szeretet, amely belôle
âradt.

Dr. Pattantyûs Âbrahâm Géza, a Magyar Tudomânyos
Akadémia tagja, a gépészmérnôki tudomânyok egyik legki-
emelkedôbb alakja, nemzetkôzileg elismert tudôs, szakcik-
kek és kônyvek tômegének szerzôje. 1885-ben szûletett Selmec-
bânyân. A tudomâny a csalâdban élt. Dédapja a bécsi mû-
szaki fôiskolân volt a matematika, mechanika és gépészet
professzora, aki tudomânyos munkâjânak elismeréseképpen
bârôsâgot kapott. Nagyapja a selmeci fôiskola professzora,
édesapja pedig orvos volt. Nagybâtyja, Selmeczi Pôschl Imre,
akit mindenki szeretett, a budapesti Mûcgyetemen a villa-
mos gépek professzora volt.

Pattantyûs Géza 10 éves korâban kerûlt Budapestre,
ahol 1903-ban jelesen érettségizett. Az akkori Jôzsef Nâdor
Mûszaki Egyetemen szerzett — kitûnô minôsitésû — okle-
velet 1907-ben.

1910-ben a Ganz-ôsztôndîjjal szâznapos kûlfôldi tanul-
mânyûtra induit. Jârt németorszâgban, Belgiumban, Angliâ-
ban, az Egyesûlt Âllamokban és Kanadâban.

A Gary-ben eltôltôtt idô két szempontbôl volt dôntô be-
folyâssal Pattantyûs professzorra. Elôszôr is megerôsîtette
benne azt a meggyôzôdést, hogy a magyar mérnôknevelés-
nek âltalânosnak és nem specializâltnak kell lennie. Ez a
nézet teljesen ellentétben volt az akkor uralkodô német fel-
fogâssal. Amikor ugyanis megérkezett Gary-be, a gyârnak
nem volt mâr szûksége tôbb villamos mérnôkre, hanem sta-
tikusra. Ez persze nem zavarta Pattantyûst, mert hiszen a
Mûegyetemen statikât és vasszerkezeteket minden gépész-
mérnôknek kellett tanulnia. (Ezek még az 1940-es években
is kôtelezô târgyak voltak.)

Elsô feladatai kôzôtt Gary-ben egy râcsos vas szerkezetû
tetôt kellett megterveznie. Rôvid hatâridôt adtak neki. Mint
nekem mesélte, egész éjjel fennmaradt, reggelre azonban,
mire fônôke bejôtt az irodâba, a terv készen volt. Ezzel meg-
alapozta jôvôjét. Két és fél hônapig dolgozott Gary-ben.

Ebben a munkakôrben erôsodhetett meg benne a dimen-



ziôk fontossâga. Azon a bizonyos éjszakân valôszînûleg na-
gyon pontosan szâmîtotta ât a dimenziôkat, hogy a szâmi-
tâsokjôk legyenek.

A mâsik hatâs az amerikai méretek kôvetkezménye volt.
1905-ben, amikor Pattantyûs ott dolgozott a gyârban, csak
a'6.500 voltos nagy feszûltségû motorok teljesîtménye 42.000
lôerô volt. A legnagyobb motor abban az idôben Garyben
6.500 lôerôs volt, 10.000 lôerô egyôrâs tûlterhelô képességgel.

Ez még jobban megerôsîtette benne a tudatot, hogy a
tudomânyos és mérnôki munka nagyon fontos szerepet jât-
szik majd Magyarorszâgon. Hiszen géniuszânak csak "extra-
polâlni" kellett.

Legyen szabad idéznem hazatérése utân irt jelentésébôl:
"Dimenziôk és modem berendezés tekintetében egyedûl-

âllô a U.S. Steel Corporationnek ez a legûjabb telepe, amely
a Michigan-tô lakatlan, futôhomok boritotta déli partjân
rôvid négy év alatt létesûlt. A vâros tûneményes fejlôdésérôl
csak annyit akarok megemliteni, hogy vîzvezetéki, csatornâ-
zâsi hâlôzata, elektromos és gâzvilâgîtâsa mindenben mo
dem vârossâ emeli Gary-t, amely merôben kûlônbôzik a
sablonos munkâstelepektôl".

Nemcsak gyârakat és erômûveket tanulmânyozott Ame-
rikâban, hanem sok amerikai egyetemet is meglâtogatott.
Négy hônap az Egyesvilt Âllamokban és Kanadâban el nem
mûlô nyomot hagyott lelkében.

Azt hiszem, kevesen vannak mâr életben, akiknek Patyi
bâcsi annyit mesélt volna amerikai élményeirôl, mint nekem.
Ennek kiilônleges oka volt. Amikor édesapâm, mint az 1939.
évi New York-i Vilâgkiâllitâs Magyar Pavillonjânak elnôke,
a megnyitâsra kiutazott, édesanyâmon kivûl engem is magâ-
val hozott Amerikâba. A mai fiatalsâg szâmâra elképzelhe-
tetlen, hogy ez mit jelentett. Nem hiszem, hogy Magyar
orszâgon 1939-ben volt még egy 15 éves fiû, aki Amerikâba
ment és onnan vissza is jôtt.

1939 jûniusânak elsô napjaiban érkeztûnk vissza. Pâr hét
mûlva Abrahâmhegyen, a Balaton partjân, megint egyûtt
voltam Géza bâcsival. Attôl kezdve volt egy kôzôs élményûnk:
mindketten megjârtuk Amerikât!

En mâr 4 éves koromban elhatâroztam, hogy gépészmér-
nôk leszek. Edesapâmnak, mint a Ganz-gyâr adminisztratîv



fônôkének, sok mérnôk barâtja volt. Ha hozzânk jôttek, azon-
nal kérdésekkel ostromoltam ôket. Ez a szokâsom megma-
radt, ûgyhogy ezt tettem Abrahâmhegyen Pattantyûs pro-
fesszorral is. Ha valaki szeretett mûszaki dolgokat magya-
râzni, az Patyi bâcsi volt, és ha akadt egy fiatal fiû, akit ez
mind érdekelt, az én voltam.

Kereken tîz nyarat tôltôttem a Pattantyûs-csalâd kôzelé-
ben Âbrahâmhegyen. Szâmtalan szép emiékem maradt.
Pattantyûs professzor ott kezdte îrni "A gépek ûzemtana"
cîmû kônyvét. Hosszû délutânokon ât ûlt âbrahâmhegyi
hâzânak verandâjân vagy a kertben, és îrta a sorokat, raj-
zolta az âbrâkat, szâmolta logarléccel a példâkat. Szemûvege
kôzben jellegzetesen fel-feltolôdott a homiokâra, de amikor
megjelentem, mindig lelkesen magyarâzta el, amivel éppen
foglalkozott.

1942-ben adtam be kérvényemet a budapesti mûegye-
temre. Patyi bâcsi hozta meg a hîrt Abrahâmhegyre, hogy
felvettek. Mielôtt Budapestre indultam voina beiratkozni,
megfogta mindkét karomat az âllomâson, és igy szôlt:

"Jancsi! Jârj be minden elôadâsra! Sokan mondjâk majd,
hogy nem érdemes, hogy jegyzetekbôl és kônyvekbôl sokkal
jobban lehet tanulni. Hidd el nekem, akârmilyen rossz is az
elôadô, mégis egy ôra alatt tôbbet tanulsz elôadâs kôzben,
mint ugyanannyi idô alatt otthon! És még egyet ajânlok:
mindennap este nézd ât az aznapi anyagot. Aztân a soron
kôvetkezô elôadâs elôtti estén megint nézd ât. îgy hâromszor
vetted ât az anyagot, és minden nehézség nélkûl kôvetni tu-
dod a kôvetkezô elôadâst".

Nâlam ez a jô tanâcs nagyon bevâlt. Mindegyik gyerme-
kemnek és sok diâkomnak ugyanezt adtam tovâbb.

Mâsodféléves hallgatô koromban kerûltem be tanszékére,
mint "szâzlâbû". A szâzlâbû hallgatô asszisztens volt. Nem
hûztunk fizetést, de a tanszék minden kiadvânyât, jegyzete-
ket, kônyveket ingyen kaptuk meg. Itt tanultam meg grafi-
kusan integrâlni, a planimétert hasznâlni és szâz mâs dolgot.

Ez hihetetlen tanulâsi lehetôséget adott a fiatal mérnôk-
jelôlteknek. A tanszéken csodâlatos szellem uralkodott. Még
ma is, annyi év utân, mindenfelé szétszôrôdva, sokkal leve-
lezûnk.

Tanîtâsi môdszerei érdekesek voltak. Hâromôrâs elôadâ-



sokat egyben tartott. Még ma is kôszônettel tartozom neki,
amikor hosszû târgyalâsok sorân lâtom, ahogy a résztvevôk
figyelme elkalandozik. Pattantyûs professzor megtanîtott
arra, hogy hosszû ôrâkon ât tudjak koncentrâlni.

Bejôtt az ôrâra. Jegyzeteket sohasem hasznâlt. Megnézte
valakinek a jegyzetét, hogy bol hagyta abba az utolsô elô-
adâst. Azutân felîrt egy betût, szôt vagy képletet a tabla
egyik sarkâba vagy a kôzepére. A két felbûzbatô tabla le- és
felment egész elôadâs alatt. A végén az elôadâs tôkéletesen
âttekintbetô ôsszefoglalâsa volt a tâblâkon. Hogyan jegyez-
tûnk? Kinyitottuk jegyzetfûzetûnket, 90 fokkal elforgattuk
és a két lapra pontosan azt irtuk fel, és oda, abova Pattantyûs
professzor tette a megfelelô tâblân.

Minden alkalmat megragadott, bogy embertârsaink szùk-
ségleteit és a természet védelmét kibangsûlyozza. Mindig
râmutatott arra, ba valamilyen megoldâs ugyan mûszaki-
lag és gazdasâgilag elônyôs volt, de azt mâs szempontok mi-
att megvalôsitbatatlannak tartotta. Mai szôbasznâlattal
mondbatjuk, bogy szociâlis felelôsségérzetet és kôrnyezet-
védelmet plantait tanîtvânyaiba.

Két terûleten volt kûlônlegesen élenjârô mûszaki vonalon.

Elsôsorban azzal, bogy dinamikai meggondolâsok belyett
mindent energetikai alapokra belyezett. Elve az volt, bogy
az energia megmaradâsa a bibâk lebetôségét minimalizâlja.
Évtizedekkel megelôzte azokat, akik bamiltoni és lagrange-e
mecbanikât vezettek be a mûszaki tudomânyokba.

Mâsodszor: grafikai môdszereivel. Hânyszor mosolyog-
tuk meg grafikus môdszereit és âbrâzolâsait. Mindenki tud-
ja manapsâg, bogy grafikonokkal tôbbet lebet megmagyarâz-
ni, mint szôveggel. Pattantyûs Âbrabâm Géza évtizedekkel
megelôzte korât.

Meg kell emlékeznûnk nemcsak termékeny tamtôi és
tudomânyos mérnôki tevékenységérôl, banem mûszaki iro-
dalmi munkâssâgârôl is.

A kétkôtetes Gépészeti Zsebkônyv (Gé-Zsé) 1937-ben je-
lent meg. Ez a mû majdnem minden magyar mérnôk aszta-
lân ott volt.

Kônyvei kôzûl meg kell emlitenûnk a kôvetkezôket: Emelô-
gépek (1927), Âramldstan (1942), Felvonôk (1945), Szdrny-



lapdtos vizgêpek (1949), Âltaldnos géptan (1950), Gépészeti
lengéstan (1952), A vizgépkutatds korszerû feladatai (1953),
Anyagszdllûds légdramban (1953). Mind nagy sikert arattak.
Kôziiluk néhâny tôbb kiadâst megért. Cikkeinek szâma jôval
meghaladja a szâzat.

"A gépek ûzemtana" cîmû kônyve (1944, 11 kiadâst ért el)
szerintem még ma is nemcsak megâllja helyét, hanem mo-
dernebb, mint szâmos jelenleg forgalomban levô tankônyv
a vilâgon.

Egyetemi tanâri pâlyafutâsom az évek sorân Magyaror-
szâg hatârain kîvul sok helyre vitt el: Kanadâban, itt az
Egyesûlt Âllamokban, Nyugat-Németorszâgban, a nyugat
indiai szigetvilâgban és Dél-Amerikâban tanîtottam. Pat-
tantyûs professzor tanîtâsai a vilâg minden részébe eljutottak.

Pattantyûs Âbrahâm Géza 1956. szeptember 29-én szo-
kâsos nagy iramû munkâja kôzben rosszul lett és még aznap
este meghalt. A temetési szertartâs oktôber 4-én a Mûegye-
tem aulâjâban volt. Nagy tômeg gyûlt ôssze. Mindannyian
tudtuk, hogy igazi magyar, nagy lélek, a ma.gyar fiatalsâg
apostola tâvozott el kôrûnkbôl. Sokan azt a napot a felkelés
elôhlrnôkének tekintjûk még most is.

"Az ember addig él, amîg tetteinek emléke él" — tartja
a mondas. Pattantyûs Âbrahdm Géza, az én Patyi bâcsim,
tettei ôrôkké élnek. Mert nôvendékei és azok nôvendékei
tudatosan vagy tudattalanul, tovâbb viszik szellemét!

Pattantyûs Abrahdm Géza a halhatatlanok sorâba tartozik!

Lux Andrds okl. kohôm. (Westlake, OH), az Ârpâd Aka-
démia zeneesztétikai osztâlyânak elnôke, tartott igen érde-
kes elôadâst Petôfi Sdndor sîrhelyének megâllapîtâsâra vo-
natkozô ûjabb kutatâsok eredményérôl.

Lux Andrds (Westlake, OH:

MÉRNÔK SZEMÉVEL PETÔFI NYOMABAN

(kivonatosan)

Vilâgtôrténelmi események tanûi vagyunk. Kinydltak
egyes titkos levéltârak is. A hîr szerint valahogy îgy keriilt
elô egy volt magfyar hadifogoly, Alexander Petroincs neve.



aki szibériai szâmûzetésben 1856-ban a Bajkâl tô menti falu-
ban, Barguzinban hait meg.

Ez a hîr Magyarorszâgon lâzba hozott egy lelkes csopor-
tot, mert ebben az Alexander Petrovicsban a segesvâri csa-
tatéren 1849. jûlius 31-én nyomtalanul eltûnt Petôfi Sdndort
sejtette. A sir feltârâsâra expedlciôt szerveztek helyi és magyar
szakértôk bevonâsâval. Semleges szakértôknek éppen innen,
a clevelandi Natural History Museumbôl kérték két antro-
polôgus kôzremûkôdését.

Mielôtt az âllltôlagos Petôfi szibériai szâmûzetése hîré-
nek margôjâra fûzném gondolataimat, hadd mondjam el,
hogy eddig mit ismertem meg Petôfi sorsârôl. Ezt is csak
diôhéjba sûritetten mondom el, de azok fontos adalékok
szememben Petôfi karakterének és sorsa alakulâsânak meg-
értéséhez.

Tudjuk, hogy a derék, jô, ôreg kocsmârost, aki tanîttat-
ni kîvânta értelmes idôsebb fiât, a csalôk hogyan tették tônk-
re; azt is tudjuk, hogyan vitte el hâzât a Duna. Anyagiak
hîjân a tâvoli rokonsâg ajânlatâra a siheder Petrovics Sàndor
a selmecbânyai evangélikus liceumba kerult. Ott — felte-
hetôen szerb hangzâsû neve miatt — egy magyarellenes tôt
szârmazâsû és pânszlâv tanokat hirdetô tanâra sugdolôdzott
fûlébe, amit Sândor elutasîtott. Hogy mi lehetett e sugdo-
lôdzâs târgya, arra kônnyen kôvetkeztethetûnk abbôl a "zâszlô-
ûgybôl", amely késôbb Selmecen idegenbôl jôtt pânszlâv iz-
gatôk aknamunkâjâra a Magyar Bânyâszati Akadémia kûlôn-
bôzô nemzetiségû hallgatôi kôzôtt kirobbant. A beszivâr-
gott izgatôkat a tôbbségben levô magyar hallgatôsâg elker-
gette. Az ûgy kivizsgâlâsâra a magyar kormâny Benitzky La-
jost, azt az igazsâgossâgârôl ismert felviédki fôispânt kûldte
ki, aki tôtul is jôl beszélt és akinek sikerûlt lecsendesîteni a
kedélyeket. Ugyanez a fiatal fôispân volt az a vezéregyéni-
ség, aki Selmecbânyân 1848-ban, a magyar szabadsâgharc
kitôrése utân, de még Gôrgey hîres, erôgyûjtô felvidéki visz-
szavonulâsa elôtt a selmeci diâkokbôl szabadcsapatot szer-
vezett, a Bécsbe indîtott ôlomszâllîtmânyt elfogta, keresz-
tûl vâgta magât az osztrâk erôkôn és a szâllîtmânnyal elôbb
ért Debrecenbe, mint Gôrgey Miskolcra. {Benitzky alakjât
Jôkai "A kôszîvû ember fiai" cîmû tôrténelmi regényében
Baradlay Odôn szerepében rajzolta meg, amire figyelmemet



az itt, Clevelandben élô Benitzky-rdkonsêig hîvta fel. Be-
nitzkyt sûlyos kufsteini vârbôrtôn-buntetésének letelte utân
szélsôséges elemek budai lakâsârôl elcsaltâk és télvîz idején
a zajlô Dunâba fojtottâk.)

Litx Andras elôaddsa a mémôki ialdlkozôn. (Dr. Somogyiné Sarolta)

Petôfi selmeci éveirôl îrja késôbb Splény Béla bânyamér-
nôk, Guyon Richard volt honvédtâbornok sôgora, "Nemzet
és emlékezet" cimû emlékiratâban: "Azon kônyvek kôzôtt,
amiket egy pesti kônyvârus nekem idôrôl idôre megtekintés-
re kûldeni szokott, ott talâltam Petôfi "Cyprus lombjait".
Elôszôr hallottam ezzel Petôfi nevét. Nagyon megtetszettek
mindjârt a kôltemények és fîgyelmeztettem reâja Budâra îrt
levelemben Lottit (az emlékîrô nôvérét). Késôbb, amint
egyenként megjôttek, megtartottam a tôbbi kôlteményeket
is. Selmecen nemigen beszéitek még Petôfïrôl, még a ma
gyar olvasô egyletben sem, bar Petôfi a mi akadémiai korunk-
ban jârt volt a selmeci evangélikus liceumba egy ideig, ter-
mészetesen senki âltal kôzûlûnk észrevéve". Splény ezt a
negyvenes évek kôzepérôl visszatekintve Petôfi 1838-43 ko-



zôtti akadémiai diâkéveirôl îrta, amikor Petôfi név még nem

létezett. Ott a selmeci liceumban a tanâri tekintély gyôzôtt.
A pânszlâv érzelmû tanâr Petromcs Sdndort elbuktatta. A
"rossz tanulônak" minôsîtett ifjû hazamenni, hogy belôle
csizmadiainas legyen, nem akart. îgy apja levette rôla kezét.
Egy ideig a "nemzet napszâmosa" lett, szînészekkel egyûtt
vândorolt. De mindig szeretett volna tovâbb tanulni. Isme-
retes Szilâgyi Lajoshoz 1842. jûlius 7-én kelt levele, amely-
ben tôbbek kôzôtt ezt îrja: "Sûmegen és Szombathelyen ke-
resztûl Sopronba értem. Itt tanulni akartam, de nem volt
semmim, s —ex nihilo nihil — onnan Pozsonyba mentem,
de ott is ûgy jârtam. Végre onnan Pâpâra, s itt némileg csil-
lâmlani kezdett szerencsecsillagom. Tarczy, a derék Tarczyaz,
kinek mindent kôszônhetek".

Tarczy Lajos a pâpai reformatas fôiskolân a matézis,
fîzika és kémia tanâra volt. A pâpai reformatas teolôgiai
akadémia elvégzése atân segédtanârrâ akartâk kinevezni,
ezt azonban Tarczy kôszônettel elhâritotta magâtôl, mivel
tovâbbtanalâssal magasabb ambiciôi voltak. Megtakarîtott
kevéske pénzébôl, majd kiérdemelt ôsztôndîjbôl ôt évig ta-
nalt még a bécsi, majd a berlini és végul a gôttingeni egye-
temen, s amikor visszatért, azonnal rendes tanâr lett. Nem-
csak a kôzépiskolâsok szâmâra, de az egyetemek hallgatôi
részére is îrt felsôbb matematikai, majd elsô magyar nyelvû
kémiai tankônyvével Széchenyi Istvânt is meglepte, mivel
a legnagyobb magyar nem tadta elképzelni, hogy a maga
sabb tadomânyokat a "pôri" magyar nyelven is ki lehet fe-
jezni. Tarczy egyszer ezt mondta: "Értelmesen beszélni nem
kônnyû. Aki nem vigydz, az belefullad tekervényes kôrmon-
dataiba. Ûgy beszéljetek, mint Petrovics! Rôviden és velôsen".

Ez a megjegyzés az akkor frissen érkezett és a tanârokra
gyanakvô Sândort, aki osztâlyâban az atolsô sorban ûlt és
éles kritikâjâval sem târsait, sem tanârait nem kimélte, ô-
szintén meglepte. îgy matatta meg Tarczynak késôbb kôl-
tészetének elsô zsengéit. Tarczy meglâtta az ifjûban kibon-
takozô zsenit. A Tavasz clmû helyi folyôiratban — amelyet
szintén Tarczy szerkesztett — jelentette meg Petôfi elsô kôl-
teményeit (és Jôkai elsô novellâit), amelyekért szerzôi dîj is
jârt. (Tarczy egyengette mâs kiadôkhoz is két tehetséges di-
âkjânak îrâsait.) A Kiskôrôsôn szûletett Petrovics Sândor
Petôfiként mâr îgy vallja meg magyarsâgât:



Ha nem szûlettem volna is magyarnak,
E néphez âllanék ezennel én,
Mert elhagyott, mert a legelhagyottabb
Minden népek kôzt a fôld kerekén.

Az "Élet vagy halâl" soraihoz nem kell semmi magyarâ-
zat. Szâzadok tôrténelme lùktet benniik és vâdbeszédet mon-

danak a vilâg lelkiismeretéhez.

(Az elôadô ezutân elmondja, hogyan lett volt iskolâjâban,
a pâpai reformâtus konviktusban Petôfi neve hagyomânyok
ôrzôje és mit mondott 1937-ben Herczeg Ferenc "Szendrey
Jûlia" cîmû tôrténelmi drâmâjânak dîszelôadâsa. Sokan
feltételezték, hogy a koltô 1849. jûlius 31. utân is élt. Németh
Ldszlô Herczeg Ferenccel egyûtt âlUtja, hogy dr. Horvdt Arpdd
a vilâgosi fegyverletétel utân bejârta fél Erdélyt, de nem akadt
Petôfi nyomâra, mert aki hallott is valamit rôla, inkâbb
hallgatott. Késôbb, a gyâszév leteltével ugyanaz a Horvât
Ârpâd vette feleségûl Szendrey Jûliât — Herczeg Ferenc sze-
rint szânalombôl —, mert a Bach-korszak rendôrsége nem
adott Petôfi ôzvegyének ûtlevelet, hogy Tôrôkorszâgba utaz-
zék s ott ura utân kutasson. Németh Ldszlô "Petôfi Mezô-
berényben" cîmû tôrténelmi drâmâjâban 1954-ben is ki-
fejtette, hogy Petôfi mâr 1849 nyarân tudott arrôl, hogy az
osztrâkok elfogatâsi parancsot adtak ki ellene. Mezôberény-
ben meghitt barâtok igérték a kôltônek, hogy "elbûjtatjâk
a nâdas ingovânyâban, ahol az osztrâk csendôr sohasem ta-
lâl majd râ". Illyés Gyula Petôfirôl Irt mûvében nagy kôltôi
invenciôval és pszicholôgiai okoskodâssal csak azt mutatta
ki, hogy Petôfi sorsârôl hamis âlmokat nem szôhetûnk.

Az elôadô végûl hivatkozik Dienes Andrds hadtôrténész-
re, aki "A Petôfi-titok" cimmel mindazokat a hiedelmeket
ôsszefoglalta, amelyek 1849 utân Petôfirôl keringtek az or-
szâgban és kétségtelenûl bebizon>4totta, hogy a kôltô a héj-
jasfalvai ut mentén az Ispân-kût kôzelében valôban elesett,
holttestét nem tômegslrban, hanem a Csonta-kertben temet-
ték el.)

A fentiektôl fûggetlenûl szeretném megvizsgâlni annak
lehetôségét: racionâlisan elképzelhetô-e, hogy Petôfi Bar-
guzinig gyalogolt és hogy ez mennyi idôbe kerûlhetett. Eh-
hez mindenekelôtt meg kell âllapitanunk, hogy Segesvâr-
tôl Barguzin valôban milyen messze van. Ekkora tâvolsâgot



Segesvdr és Barguzin koordinâtâi
a Wulff-hdlôn.

J1

A Segesvdr és Barguzin kôzt mutatkozô
szôg értéke az elforgatds utdn\ ^1.7fok.

ugyanis — a fôld felszinének gôrbûlete miatt — egyszerûen
a térképrôl leolvasni nem kônnyû.

Minden fôldi pont egyértelmû meghatârozâsâhoz két adat
sziikséges. Az egyik az egyenlitôtôl mért szélességi fokérték,
a mâsik a ponton âtmenô és az egyenlitôt merôlegesen metszô
nagykôrîv vagy meridiân fokértéke, amelyet megâllapodâs
szerint a greenwichi csillagvizsgâlôhoz viszonyîtott szôggel
fejeznek ki. Az elsôt csillagâszati mérésbôl hatâroztâk meg,
mîg a mdsodikat a csillagok delelésébôl a Fôld forgâsa révén
pontos ôrâval és szintén egy âllô csillag-mérés irânyânak
kombinâciôjâbôl. A mâsodik fokérték a hosszûsdg. Mind-
kettô mérése egyszerûnek lâtszik.

Fûry Rudolf kedves barâtom és volt soproni tamtvânyom
(aki jelenleg az amerikai National Geodetic Survey egyik
programjânak vezetôje) szerint azonban "a mûszerek, a le-
olvasâs, a légkôri viszonyok optikai aberrâciôi hibâkat okoz-
tak. A legnagyobb hâtrâny pedig az volt, hogy a csillagâ
szati méréseket csak éjjel és csak tiszta idôben lehetett elvé-
gezni".

A geodetânak az 1970-es évek végéig az volt a legfonto-
sabb feladata, hogy a fôldmérô szâmâra mindig pontosabb
és pontosabb kiinduldsi bdzispontokat adjon. A fôldmérô
aztân a bâzispontokbôl kiindulô rôvidebb bdzisvonal hosszât
mérte le. Ennek két végpontjâbôl fokbeosztâsos tâvcsôvel
lâthatô mâs ponthoz tartozô szôgeket mért le, majd az îgy
képzett hâromszôget tovâbbi hdromszôgelési hdlôzat kiépî-
tésére hasznâlta fel. A topogrâfiai magassâg kûlônbségét a
kôzéptengerszint âllâsâhoz viszonyîtott vizszintezéssel érte el.
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ami szintén fokmérés volt. Az ilyen munka azonban mâr
nappai is elvégezhetôvé vâlt, bâr még mindig rendkîviil las-
sûnak bizonyult.

Ez az eljârâs 1984 ôta a mûlté. Hâromdimenziôs eljârâs
vâltotta fel, amelyet angolul very long base line interfero-
metry néven ismernek. Lényegileg a legtâvolabbi csillagrend-
szerekbôl, a quaesar okhol érkezô elektromâgneses (râdiô)
hullâmok interferenciâjât mérik — a legpontosabb céziumos
atomôrâkkal — két âllomâson. Fûry Rudolf szerint ezzel az
eljârâssal cm-es pontossâggal meg lehetne âllapîtani azt a
tâvolsâgot, amely Petôfi âllîtôlagos "elfogatâsa" és barguzini
sîrja kôzt van, ha egy-egy interferométer antennâjât mind-
két belyen felâlhtanânk. Ma ez a legpontosabb mérési môd-



szer. Az interferométer azonban ritka és nagyon drâga, ezért
kénytelenek vagyunk a tâvolsâgot még a régebbi môdszerrel
meghatârozni, ami rendkivûl bonyolult, kûlôn szaktudâst
igényel. Igy is csak a Wulff-hdlô segîtségével tôrténhetik. (A
Wulff-hâlô a gombfeliilet "meghatârozott" perspektivikus
rajza.)

A Segesvârhoz és Barguzinhoz tartozô sugarak âltal be-
zârt szôg értékét azonnal leolvashatjuk, mihelyt a Wulff-hâ-
lôhoz viszonyîtott âttetszô papîrlapot és rajta a két pontot
a gombostû adta forgâstengely kôrûl elforgatjuk mindaddig,
amîg a két pont valamelyik délkôrre nem esik. Ekkor a szé-
lességi fokbeosztâs kûlônbségében leolvashatjuk a szôg érté
két, amely a délkôrôk és a szélességi kôrôk sîkjainak merô-
leges viszonyâbôl adôdik. A szôgxe 51.7 fokot talâltam. Mi-
vel pedig a fôldsugâr âtlagos hosszât 6370 km-ben szokâsos
figyelembe venni, Segesvârtôl Barguzinig az îvhossz 6370 km
51.7 fok pi par 180 fok egyenlô: 5748 km-nek adôdott.

Tovâbbi szâmîtâsok elvégzése utân a javîtott îvhosszûsâg
5751 km.

Dienes Andrds vdzlata Petôfi haldldrôl.



A tâvolsâg meghatârozâsa és szâmîtâssal végzett ellen-
ôrzése utân most ûljûnk fel a képzelet lovâra és becsûljûk
meg, Petôfi Sdndor mennyit gyalogolhntott Segesvârtôl Bar-
guzinig. Ha Oroszorszâg tôrténetét is figyelembe vesszûk,
tovâbbâ bizonyos okok miatt elkerûlhetetlen kitérôkkel az
ût valôban megtett hosszât 6370 km-ben kell meghatâroz-
nunk. Kûlônbôzô szempontok igen gondos figyelembe véte-
lével a napi teljesîtmény 5 km-nél nem lehetett tôbb. A Se
gesvârtôl Barguzinig tartô araszolô gyaloglâs éveinek szâmât
éppen ezért 6.98 évre becsûlôm. Ez a szâm pedig megegye-
zik azzal a 7 esztendôvel, amelyet — a jelentés szerint —
Alexander Petrovics sîrjân a fejfa mutât. Elképzelhetô te-
hât annak lehetôsége, hogy Petôfi Sândor Segesvârtôl Bar-
guzinig gyalogolt. Ez azonban nem bizonyîthatô s ennek va-
lôszînûsége is kicsi.

Hôn reméljiik, hogy Petôfi Sândor sorsânak kutatâsât
nemcsak érzelmi elképzelés, hanem az igazsâgra valô tôrek-
vés vezeti s a kôzeljôvô azt is lehetôvé teszi, hogy a kôltô —
âllîtôlag az erdélyi Csonta-kertben ôrôk pihenôre helyezett
hamvainak — csontvâza ôsszevethetô lesz a barguzini lelet-
tel.

I• fetôfi Djjugvôhel^e.
^ '̂ ^•tesiklaFeJêrtg^tioza-jegfjvQ/i cjataléfrôL]

Crôf HallerJôzsef.
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Petôfi Sdndor nyugvôhelye Haller szerint.



Orîentalîsztîka

Az orientalisztika mûvelôi 1989. november 25-én, szom-

baton délelôtt 9 ôrakor a Bond Court szâllô Miller-termé-

ben Fazakas Ferenc (Mountain View, CA) elnôkletével gyûltek
ôssze.

Az elnôki megnyitô utân dr. Érdy Miklôs (West New
York, NJ) vetîtett képekkel "Az Ordos-pusztai magyarok:
Valôsâg vagy legenda:" cîmmel tartott elôadâst. (Elôadâsâ-
nak szôvegét fûggelékként kôzôljûk.)

Tovâbbi elôadâsokat tartott

Horvàth Izabella (Skokie, IL) "A tâltoshit emlékei a ma
gyarok és a belsô-âzsiai népek meséjében",

Dr. Ndvori Kornél (Grosse Ile, IL) "Felfedezô ûton Mon-
gôliâban a Sârga-folyô kônyôkén élô sala tôrôk ajkû néptôrzs-
nél" filmbemutatôval,

Fazakas Ferenc (Mt.View, CA) "A székelyek eredete",

Németh Gyula (Yonkers, NY): "Az ember teszi az idôt
vagy az idô az embert?

Németh Gyula (Yonkers, NY);

AZ IDÔ TESZI AZ EMBERT VAGY AZ EMBER AZ IDÔT?

A volt miniszterelnôk, Tisza Kdlmdn (1875-1890), mi-
utân Mikszdth Kdlmdn elolvastatta vele Dosztojevszkij Bûn és
bûnhôdés cimû regényét (1866), kijelentette: ha ez a kônyv jô,
akkor minden mâs regényt el kell égetni. De ha csak ez a kônyv
a rossz, akkor csupân ezt az egyet.

Miért tette Tisza Kdlmdn ezt a kijelentést, ha egész éjen
ât, amig kiolvasta Dosztojevszkij regényét, megszerette vagy
megvetette a mihaszna, egyâltalân nem szorgalmas, filozô-
fâlô, ugyanakkor rettenetes nyomorban levô diâkot (Raskolni-
kovot) és szôrnyû kriminalitâsât és tetszett neki a diâk tôr-
ténete, ugyanakkor az inség, nyomor, szerencsétlenség, gya-
lâzat gyermekének, Szonjânak (akit a sziilôk nyilvânos hâz-
nak adtak el) sorsât âtszenvedhette, és az ifjak egymâsra ta-



lâlâsât élvezhette, akkor hol a mérték? Fôhôsûnk minden,
csak nem nemes, kivâlô vagy legalâbbis rokonszenves egyé-
niség. Hol van a jô és mi a rossz?

Mârpedig e mû remekmû a maga nemében. Akkor itt
valahogyan hiba csûszott a szâmitâsba! Lehet-e a bûn rokon
szenves, megengedhetô egyedûl végsô megoldâs csak azért,
hogy a végén mégis csak az Evangéliumba magasztosuljon?

Itt a kérdés veleje: képes az evangélium elsimîtani a szôr-
nyûség bûnét? Van-e bât mindenre bocsânat, ha kell?

Ma mâr tudjuk, érezzûk, hogy van. De a biedermeier kor
végén, a viktoriânus kor kôzepén, a gôzgép-forradalom ide-
jén ez a pokol tornâcânak mutatkozott!

Van-e és ha van: hol? Melyik az a hatâr, ahol az erény
mâr nem erô tôbbé? Van-e mindent felmorzsolô idô? Ha van,

képesek vagyunk-e ezt észrevenni, megérteni és megértetni
mâsokkal és felkészûlni a jôvendôkre?

És ha van bennûnk (vagy legalâbbis valakikben) erre ké-
pesség, vajon ez a képesség tesz bennûnket naggyâ, utolérhe-
tetlenné?

Avagy az idô: henger. Elugorhatunk-e elôle? Vagy el kell
pusztulnunk alatta? Az idô egyenlô a jôvôvel. Az idô létra:
fel vagy: henger, amely ôl! (Példâk: Bismarck, D'Izraeli,
II. Miklôs câr, II. Vilmos csâszâr, Ferenc Ferdinând és IV.
Kâroly; Lenin, Hitler és Onassis életébôl; lehetôségek, mu-
lasztâsok, felûletességek és kétségbeesések.)

Mostani meglâtâsom szerint: Az idô: kegyelem. Az tdô:
felelôsség.

Dr. Lengyel Alfonz (Ambler, PA), mivel tengeri ûtja és
egyetemi elôadâsa miatt a Magyar Kongresszuson részt ven-
ni nem tudott, alâbbi elôadâsât irâsban kûldte be.

Lengyel Alfonz {Amhlev, PA):

HO VA VEZETETTA KINAIAK "NYIEOTT KAPIH

POLITIKÂJA?

Az elsô tiz év Mao halâla utân tûzetesen kôvette a kom-

munista pârt âltal elfogadott négy pontot, amelynek alap-
jân Kîna korszerûsîtése megoldhatônak mutatkozott. Ezt a



kînaiak piacszocializmusnak nevezték, amîg a nyugati sajtô
és kôzvélemény ezt a kapitalizmus irânyâba tett kezdemé-
nyezésnek minôsîtette. A kôzpontosîtott gazdasâgi rendszer
felszâmolâsânak elsô lépéseként Kina szabad gazdasâgi oveze-
teket létesitett és a kùlfôldi tôke beâramlâsânak biztositâsâra

lehetôvé tette, hogy a kûlfôldiek kôzôs vâllalkozâst kezdemé-
nyezzenek a kinaiakkal.

Elôszôr, mint az vârhatô volt, a japânok ârasztottâk el
Kînât kôzôs vâllalkozâsaikkal és megkezdték nagy szabâsû
hirdetés-hadjâratukat elektromos âruik eladâsâra. Mivel
Kînânak nincsen elég elektromos ârama, a japânok felajân-
lottâk az elektromos mûvek kiépîtését. îgy ôk kétszer is le-
hûzhatjâk a hasznot: egyrészt az âramhasznâlattal, mâsrészt
az elektromos âramon mûkôdô âruik eladâsâval. Erre az

ôvatoskodô amerikai ûzletemberek csak akkor jôttek râ, ami-
kor mâr a németek és Hong Kong ûzletemberei is elârasztot-
tâk a piacot. Az amerikaiaknak tehât a sokkal kôltségesebb
nehéziparba, valamint a szénbânyâba valô beruhâzâs maradt.
A gyorsan visszatérîthetô befektetéseket, a szâllodâkat is
beleértve, nagyobbâra a japânok vagy Hong Kong pénzem-
berei szerezték meg.

Piacszocializmus vagy kapitalizmxis?

A Idnai kommunistâk ûj gazdasâgi tôrekvéseit az amerikai
hîrkôzlô irodâk nagy ôrômmel fogadtâk és azt a kapitaliz-
musba vezetô ûtnak nevezték. A politikai tudomânyokban
nem nagyon jârtas amerikai ûjsâ^rôk nem értették meg a
kûlônbséget a kapitalista és a kommunista gazdasâgi versen-
gés kôzt, pedig a kînai ûjsâgok ezt alaposan megmagyarâztâk.

A Beijing Review cîmû hetilap 1980. jûnius 2-i szâmâ-
ban a kinai piac-orientâlôdâs szûkségességére adott magya-
râzatot. A cikkirô megâllapîtotta, hogy az ûj gazdasâgi irâny-
zat megsziintette a szovjet stilusû gazdasâgi rendet, amely
Kînâban is, a Szovjetben is teljes gazdasâgi csôdbe jutott. A
cikk azonban nyomatékosan alâhûzta azt a tényt, hogy ez a
Mao halâla utân kialakult ûj gazdasâgi kezdeményezés nem
ôhajtja âtvenni a kapitalizmust, csak annak a szocialistâk
âltal hasznâlhatô részét.

A cikk irôja azt is megâllapîtotta, hogy az amerikai hîr-



magyarâzôk a gazdasâgi versenyt kapitalista ûtnak tartjâk,
mivel ezt Marx îgy hatârozta meg. Azt azonban az amerikai
ûjsâgok figyelmen kîvûl hagytâk, hogy amikor Deng Xiaoping
bejelentette a gazdasâgi verseny szûkségességét, ô azt szocialista
gazdasâgi versenynek nevezte. Deng ennek az ûj, soha nem
hasznâlt fogalomnak azt a magyarâzatot adta, hogy a kapi
talista versengés a gyôztesnek, de nem munkâsaiknak hoz
hasznot, amîg a kinai szocialista gazdasâgi verseny megszûn-
teti a szocialista termelésben gyakran elôfordulô vesztesége-
ket és a verseny gyôzelme utâni jôvedelem szétosztâsnâl a
munkâsok is kiveszik részûket. Persze azt nem mondta, hogy

milyen szâzalékban. îgy a sztâlinizmus jônak ismert munka-
versenyét a kînaiak âtalakîtottâk szocialista gazdasâgi ver-
sengésre.

Erre vonatkozôan Deng beszéde utân tôbb cikkben egye-
sek a gazdasâgi versengés szùkségessége, mâsok szûkségtelen-
sége mellett foglaltak âllâst. Volt olyan, aki azt Irta, hogy
a gazdasâgi versengés a szocialista rendszerben anarchiât
okoz, valamint alââssa a szocialista kapcsolatok alapjait az
âllam és annak termelô csoportjai, valamint iizemei kôzôtt.

Ez a magyarâzat soha emlitést nem nyert az amerikai
hirekben. A Kînâban meghirdetett gazdasâgi versengést
tovâbbra is ûgy kezelték, mint a kapitalizmusba vezetô ût
egyik âllomâsât. Valôszînûleg a félreértés abbôl keletkezett,
hogy Deng megemlitette: lehetséges, hogy az âltala elindîtott
rendszer bizonyos — a kapitalizmusbôl eredô — dekaden-
ciât hoz Kînâba. Ehhez a kijelentéséhez még azt is hozzâtette,
hogy a kapitalizmus jobb, mint a feudalizmus volt. Azt
azonban Deng soha nem mondta, hogy ezzel ô a kapitalizmus
mellett tort pâlcât. Deng csak azt âllapîtotta meg, hogy amit
âtvesznek a kapitalizmusbôl, nem hozhat veszélyt, ha a tu-
lajdonjog az âllam kezében marad. Dengnek ez a megjegy-
zése soha nem ért el az amerikai hirkôzlô irodâkba.

Ha ôsszegezzûk Deng Xiaoping minden korszerûsitésre
irânyulô kijelentését, akkor lâthatjuk, hogy az ô javasolt re-
formszocializmusâban csak bizonyos — a kommunistâk âl-
tal hasznâlhatônak minôsitett — elemeket a kapitalizmusbôl
akar âtvenni, de lényegében meg akarja tartani a socializ-
mus alapvetô tételeit. Ez mutatkozik a jelenlegi szovjet glasz-
noszty, a lengyel és a magyar kommunistâk gazdasâgpolitikai



tôrekvéseiben is. A feszîthetôség most nagyobb a szovjet poli-
tikâban, mint a sztâlinistâk idejében volt, de ez nem jelenti,
bogy annak nincs hatâra. Aki pedig azt âtlépi, ugyanazt kap-
hatja meg, amit Deng adott 1989. jûnius 5-én Beijingben a
demokrâciât ôhajtô fiatalsâgnak. Mâr a szovjet Georgiâban
meg is mutatkozott, bogy a szovjet a feszîthetôség hatârânak
âtlépése utân azonnal lecsap. Ott mérges gâzzal embereket
irtott ki, bogy a lâzongâst még csîrâjâban elfojthassa. Ezt
pedig a "Gorbi"-ôruIetben levô amerikai hîrszolgâlat agyon-
hallgatta.

A klnai értéktôzsde ûjjâélesztése szintén megzavarta az
amerikai hirkôzlôket. Ezt ôk megint mint a kapitalizmusba
valô baladas bizonyltékât kônyvelték el. Természetesen nem
figyelték meg a kinaiak magyarâzatât arra vonatkozôan,
bogy a szocialista gazdasâgba hogyan illik be a kapitalista
értéktôzsde gondolata. A kînaiak magyarâzata szerint ez
szintén gazdasâgi versengés: az ûj szocialista irânyzat talâl-
mânya. Az értékpapîroknak csak tîz %-ât lehet magânosok-
nak a sanghaji tôzsdén megvenni, a tôbbit csak a munkâsok
kôzôssége vâsârolbatja fel.

A politikai reform csôdje

1980 elején Deng Xiaoping kijelentette, bogy politikai
reform nélkûl gazdasâgi reform nem lehetséges. Hogy mit
értett ezen Deng és az amerikai sajtô, az nagyon is kûlônbôzô.
Amint késôbb lâthatôvâ lett, Deng csak ideolôgiai reformot
értett a marxizmuson belûl és nem annak teljes egészében
valô elvetését.

Az amerikai sajtô vilâggâ kûrtôlte, hogy Deng elvetette
a marxi ideolôgiât. Egyesek Martin Luther Amg-hez, a vallâs-
reformâtorboz hasonlîtottâk Denget. Ez persze nem volt
igaz, de erre csak akkor jôttek râ az amerikai politikai szak-
emberek, amikor a televîziôn keresztûl lâttâk az igazi poli
tikai reformerek bîveinek lemészârlâsât.

Az ût pedig ehhez a tragédiâhoz lassan vezetett. Az ese-
mények elsô âllomâsa 1986 végén volt, amikor az egyetemi
ifjûsâg kiment az utcâra és jobb ellâtâst kôvetelt az egyete-
meken, valamint szôlâs- és sajtôszabadsâgot. Az eredmény
az volt, hogy a kommunista part vezetôjét — mivel gyenge-



séget mutatott a fiatalsâggal szemben — levâltottâk. A fia-
talsâg csendben visszatért az egyetemekre tanulni. Jobb kosz-
tot adtak neki, de nem sajtô- vagy véleményszabadsâgot, ami
szintén kôvetelései kôzôtt volt.

A hîrek pedig jôttek a Szovjetuniôbôl és Magyarorszâg-
rôl, az ottani politikai szabadsâg kibontakozâsârôl. Lâttâk,
hogy Kdddrt — aki gûzsba kôtôtte a magyarokat — lemon-
dâsra kényszeritették. A Szovjetuniôban is mâs szelek fûjnak.
Az a hir is megtévesztette ôket, hogy a kînai kommunista
part elhatârozta, hogy a pârtot és a kormânyt szétvâlasztja.
Ez megnyugtatta a fiatalsâgot és tûrelmesen vârt a tovâbbi
kibontakozâsra.

Mivel semmi fejlemény nem tôrtént, Deng kineveztette
a szovjetben tanult Li Penget miniszterelnôknek. Ez a hîr
megint fellâzîtotta az egyetemi fiatalsâgot. Bush elnôk lâto-
gatâsa idején még semmi sem tôrtént, de nem sokkal utâna
a kommunista part volt vezetôjének, Hu Fao6ang-nak hir-
telen halâla és temetése ôriâsi tômegeket ôsszpontosîtott ra-
vatalânâl a Tiananmen téren. A tômeghen felvonulô ifjû-
sâg pedig nem ment haza, hanem a téren maradt és nemso-
kâra megkezdte tôrténelmi jelentôségû éhségsztrâjkjât.

A tômeg Gorbachev lâtogatâsa idején sem oszlott szét.
A CBS-nek szerzôdése volt, hogy a Gorbachev talâlkozô alatt
kôzvetlen hirt adjon haza Amerikâha. Mivel Gorhachevnek
hamarahh kellett hazamennie, mint tervezte, îgy aztân a CBS
szerzôdése értelméhen ott maradhatott, âllandô helyszini
jelentést tudott adni a diâkok kôveteléseirôl és hâtor kiâllâ-
sârôl. A diâkok nemcsak politikai reformot, szôlâs- és sajtô-
szahadsâgot kôveteltek, hanem a pârtvezetôség gazdasâgi
visszaéléseinek kivizsgâlâsât is. Ez persze annyira felhôszitette
a kommunista vezetôséget, hogy elrendelte a ifjûsâg eltâvo-
lîtâsât a Mao-mauzôleum elôtt âllandôsîtott helyérôl. Zhao
Ziyang, a pârt fôtitkâra a diâkok kôvetelését részhen elis-
merte és kérte a diâkokat, hogy térjenek haza. Mivel azon-
han ilyen îgérgetéseket az ifjûsâg mâr 1987-es tûntetése ide
jén is kapott, tovâhh folytatta a téren tûntetéseit.

A katonasâg megkisérelte tankokkal a térre valô hevo-
nulâst, de Beijing lakossâga a diâkok védelmére az utcâkra
rohant és azokat elârasztva megakadâlyozta a tankok elôre-
nyomulâsât. A televîziôn és a râdiôn keresztûl pedig azt
hangoztattâk, hogy a néphadsereg nem lô a népre. Hârom



héttel késôbb, jûnius 3-ân a 27. kînai hadsere.ç megszegte
ezt az îgéretet és keresztûlvâgta magât az akadâlyokon, be-
rohant a Tiananmen térre és megkezdte a diâkok lemészâr-
lâsât. A térrôl kifutô diâkokat a tankok utân jôvô pâncél-
kocsik lôvészei sebesitették vagy ôlték meg. A felbâborodott
nép pedig megkezdte a feltorlôdott hadoszlop pâncélkocsi-
jainak, valamint teherautôinak felgyûjtâsât.

Annak ellenére, hogy ez mind a CBS felvevô késziilékei-
nek szalagjaira felkerûlt, a kommunistâk azt hazudtâk a vi-
lâgnak, hogy ôk senkit nem ôltek meg a Tiananmen téren,
de a diâkok és a polgârok kôvettek el vérengzéseket. Amikor
mâr a diâkok vérét felmostâk és elégetett holiestiiket a tér
rôl kitisztîtottâk, a kûlfôldi sajtô embereit a térre hîvtâk és
azt mutattâk nekik, hogy ott semmi nem tôrtént. Arra sem-
mit sem tudtak vâlaszolni, hogy a bôsôk oszlopânak lépcsô-
jére hogy kerûlt oda egy barckocsi talpazatânak lenyomata.

Ahogy a magyarok 1956-os forradalmâbôl is lassan ki-
nôtt Magyarorszâgon a jelenlegi gazdasâgi és politikai reform-
tôrekvés, talân a kînai diâkok vérébôl is hasonlô vâltozâs nô
ki. A kînai sztâlinistâk megint hatalomra jutottak, de az
élet rendje szerint a hatalmat sokâig nem tarthatjâk, mâr
csak azért sem, mert nagyobb részûk 80 és 90 év kôzôtt van.
Kommunistât a fiatalok kôzôtt is lehet talâlni, fôieg rendort
és a katonai akadémiâk hallgatôit, de azok a szabad demok-
râciâért a nem kommunista diâkokkal egyûtt tiintettek.

A magyarok 1956-os forradalma nemcsak a lengyelor-
szâgi Szolidaritds jelenlegi elôretôrését eredményezte; a szov-
jet maga is râjôtt arra, hogy terrorral nem lehet gazdasâgi
életet fejleszteni; gazdasâg nélkûl pedig nem lehet a kommu-
nizmust katonailag megvédeni. Ezt a kétes kimenetelû jâtsz-
mât Deng Xiaoping nem merte vâllalni, ezért a terrorhoz
folyamodott. Nem tôrôdôtt azzal, hogy amit 10 évig épîtett,
azt a tankokkal percek alatt leromholtatja.

Akihen elôrelâtâs van, az észreveheti, hogy a vilâg kom-
munizmusa ôsszeomlôhan van. Szabad vâlasztâs esetén mint
ellenzéki pârt megmaradhat, de a jôvô tôrténelméhen elvesz-
tette az uralma alatt levô orszâgokhan a vezetô szerepet. Ta
lân az 1956-OS magyar hôsôk, valamint a kelet-németek,
lengyelek és most a kînai mârtîrok vérébôl ûj gazdasâgi rend
alakul ki a kôvetkezô évszâzadok részére. Egy hiztos, minden



jel arra mutât, hogy a nyugati ifjûsâg nem készûlt fel arra
az ûj rendre, amely még csak a keleti rabsâgban sînyiôdô if
jûsâg elméjében fogamzott meg; annak béklyôja mâr egyes
helyeken lazulôban van. Igen fontos azonban, hogy ha a Kelet
ifjûsâga lerâzta bilincseit, ne a rosszat ve.gye ât a nyugati de-
mokrâciâbôl, hanem annak értékeibôl épitse fel az ûj vilâgot.

Igaz, hogy Kînâban a demokrâcia erôit âtmenetileg el-
hallgattattâk. A liberâlisan gondolkozô nem kommunistâk
és kommunistâk Zhao Ziyanggal az élen elvesztették a csatât,
de nem a hâborût. A jelenlegi kommunista vezetôk, ha késôn
is, de mâr belâttâk, hogy terrorral nem tudnak billiôs népet
vezetni. Elkezdték a kisebb pârtvezetôk gazdasâgi visszaélé-
seinek kivizsgâlâsât. Ez a szemfényvesztés azonban nem ered-
ményezhet semmit a nép lelkében. A lemészârolt egyetemi
ifjûsâgot nem lehet feltâmasztani. Dcng halâla utân pedig
kiûjulhat a harc a kommunista pârton belûl. Erre a nyuga-
tiaknak fel kell készûlniûk, hogy ez is olyan meglepetésszerûen
ne érje ôket, mint a Tiananmen téri népîrtâs. Meg kell
érteniûk, hogy a kînai demokratizâlôdâs a vilâg békéjét ered-
ményezi, mert ezzel a jelenlegi vilâghelyzet egyensûlyba ke-
rûl.

A vilâg vezetése azonban a XXI. szâzadban annak az or-
szâgnak a kezébe csûszik ât, amelyik a tôbb mint ezermilliôs
Kînâval lesz kôzôs tengelyen. Japân vagy a Szovjetuniô és
ezeknek valamelyik csatlôsa lesz kôzôs tengelyen Kînâval? A
jôvô âldâsât vagy borzalmait az emberiség szâmâra kizârôlag
ez a kérdés dônti el.

A Szabad Magyar Ûjsàgirok Szôvetsége
A Szabad Magyar Ûjsâgîrôk Szôvetsége — mint 1978-ban

tôrtént megalakulâsa ôta minden esztendôben — ezûttal is
a Magyar Kongresszus keretében tartotta rendes évi tanâcs-
kozâsât.

A gyûlést Stirling Gyôrgy elnôk nyitotta meg és rôviden
beszâmolt az elmûlt idôszakban végzett munkârôl. Soôs Jôzsef
pénztâros tâvollétében tâjékoztatta a tagsâgot a Szôvetség
anyagi helyzetérôl is. Bejelentette, hogy az év elején a SzMUSz
200 $-t juttatott az erdélyi menekûltek megsegîtésére, oktô-



berben pedig, az ellenzéki sajtô ûjjâszûletésekor, 50-50 $-os
tâmogatâst kûldôtt a Magyar Demokrata Fôrum napilap-
indîtâsâra, illetve a Volt Politikai Foglyok Szôvetségének
sajtôalapjâra. Kérte a tagokat, hogy tegyenek eleget tagdîj-
fizetési kôtelezettségiiknek, mert a Szôvetség csak îgy képes
segîtséget nyûjtani azoknak, akik arra érdemesek. T.Dombràdy
Dôra aleinôk-fôtitkâr az erdélyi helyzetrôl tartott beszâmolôt
és részletet olvasott fel "Erdélyben kigyûltak a lârmafâk" dmû
kônyvébôl.

A megjelentek kôzûl tôbben hozzâszôltak az elhangzottak-
hoz, egyebek kôzt dr. Szathmâry Lajos tett emlîtést a ma-
gyarsâgot kedvezôtien szînben feltûntetô cikkrôl, amely a
"Time" folyôiratban jelent meg s ami ellen tiltakozni kell.
Stirling Gyôrgy intézkedést îgért.

A tovâbbiakban még tôbb felszôlalâs tôrtént Fazakas Fe-
renc (Mountain View, CA), vitéz Serényi Istvdn (New York) stb.
részérôl is, az einôk azonban az idô elôrehaladottsâgâra valô
hivatkozâssal a vitât berekesztette és a Szabad Magyar Ûjsâg-
îrôk Szôvetségének ôsszejôvetelét, miutân az elôadônak is, a
felszôlalôknak is kûlôn-kûlôn, a megjelenteknek pedig âlta-
lânossâgban kôszônetet mondott, a Magyar Hiszekeggyel
bezârta.

A Szent Lâszlô Tàrsasàg és Rend
a Vîtézî Renddel egyiitt rendezett iilése

A Szent Lâszlô Tdrsasâg és Rend II. tartomânya a Vitézi
Rend Ohio és a Csatolt Allamok einevezésû tagozatâval
egyiitt lefolyt talâikozôja 1989. november 25-én, szomba-
ion délutân 3 ôrakor kezdôdôtt a Bond Court szâllô Dorothy
Fuldheim termében.

A talâlkozôt rôvid ûnnepi beszéddel nt. Bernhardt Béla
âg. h. ev. lelkész, a Szent Lâszlô Târsasâg és Rend amerikai
tôrzsszéktartôja nyitotta meg. Udvôzôlte a megjelenteket,
akik a Magyar Hiszekegy elmondâsa utân megilletôdôtten
hallgattâk végig Buzdné Ormai Ildikô ének- és orgonamû-
vész elôadâsâban az ûj Szent Lâszlô Himnuszt, amelynek
szôvegét Negyedi Szabô Margit rendi nagyasszony irta, zené-
jét pedig az elôadô szerezte:



/

Fi. dr. Miklôshdzy Attila, S.J., piispôk Szent Ldszlô kirdly emlêkét idêzi.

Vitéz Falk Viktor, a Szent Ldszlô Tdrsasdg és Rend II. tartomdnydnak széktartôja
ûj lovaggd avatja Balogh Zoltdnt. Kôzremûkôdôtt : Szent Kirdlyi Gyôrgy.



Vitêz Haraszthy Miklôs, az "Ohio és Csatolt Allamok" székkapitdnya (jobbrâl)
bemutatjaa VitéziRend ûj tagfait (balrôl jobbra): vitêz Hehs Âkos szkv. mémôk-

ômagyot, vitêz Uzoni Kovdcs Istvdnl és vitêz Uzoni Kovdcs Ferencet.

Lâszlô, Te szent, Te harcos csatabârdû,
Jaj, nézdekort, mely béna, békés, bârgyû,
Mely szereti fôldi puha létét,
Hogy elveszteget érte égi békét.

Lâszlô, idézlek! Allj elénk, vezess még
Ûjabb csatâkra, hogyha hîvnak eszmék,
Ha fôld sikolt, a messzi, elfelejtett,
Ha menteni kell csak egy ârva lelket.

Egyetlen lélek — tudtadTe — megéri,
S most sok milliô néma kînba' kéri,
Hogy csatabârdod ûjra szertevâgjon
E hitvâny, âtulô, pogâny vilâgon.

Az egybegyûltek lelkesen kôszôntôtték a szabad vilâgon
élô katolikus magyarok ûj fôpâsztorât, ft. dr. Miklôshâzy
Attila, SJ. pûspôkôt, rendi kormânyzônk, ft. dr. vitéz Irânyi
Lâszlô pûspôk utôdjât, aki lebilincselôen érdekes elôadâs-
ban méltatta Szent Lâszlô kirâly személyét és lovagi életpél-
dâjât.

Ezt kôvetôen xdtéz Falk Viktor, a IL tartomâny széktar-



»

Vitéz SerényiIstvdn, a VitéziRend kôzpontiszékkapitdnya, felavatja a VitéziRend
hdromûj tagjdt. (Haraszthy)

X i.

Vùéz Serényi Istvdn, a Vitézi Rend kôzponti székkapitdnya dtadja ft. dr. Mihdlyi
Gilbert premontrei kanonoknak és volt chicagôi plébdnosnak a Vitézi Rend érdem-
keresztjét. Tôlûk balra dll vitéz Haraszthy Miklôs székkapitdny.

tôja — Szent Kirdlyi Gyôrgy segédletével — avatta Szent
Lâszlô lovagjâvâ Balogh Zoltdn Mihâlyt a texasi San Anto-
niôbôl.

A talâlkozô vezetését a . tovâbbiakban vitéz Haraszthy
Miklôs, a Vitézi Rend és a Csatolt Allamok elnevezésû tago-
zatânak székkapitânya vette ât. Kérésére vitéz Serényi Istvdn,
a Vitézi Rend kôzponti tôrzskapitânya avatta vitézzé



Hehs Âkos (Mayfield Heights, OH) szkv. mérnôk-ôr-
nagyot a mâsodik vilâghâborû folyamân tanûsîtott hôsies
magatartâsâért,

Uzoni Kovâcs Istvdnt és

Uzoni Kovâcs Ferencet pedig mint vitéz Uzoni Kovâcs
Ferenc vâromânyosait,

majd a Vitézi Rend érdemkeresztjét adta ât ft. dr. Mihâlyi
Gilbert premontrei kanonoknak, a chicagôi Szent Istvân
egyhâzkôzség nyugalmazott plébânosânak és az Arpâd Aka-
démia osztâlyelnôkének.

(A Vitézi Rend érdemkeresztjét kapta még a tâvollevô
t. Antal Reginald, O.F.M., ft. Kiss Barnabâs, O.F.M., ft.
Ligeti Angélus, O.F.M., ft. Siklôdi Sândor és vitéz Szarka
Lajos. )

A Vitézi Rend Nemzetvédelmi Tagozatdnak hdTom ûj tagja: {balrôljobbrà)\ Horgosi
Vargha Zoltdn, Panajothné Ldszlô Mdrta és Kdkonyi Kdroly. {Haraszthy)

A Vitézi Rend nemzetvédelmi tagozatânak ûj tagja Horgosi
Vargha Zoltdn (North Olmsted, OH), Kdkonyi Kdroly (North
Olmsted, OH) és Panajoth Zoltdnné Ldszlô Mdrta (Shaker
Heights, OH)lett.

Az egyuttes ûlés ft. dr. Miklôshdzy Attila, S.J. pûspôk
âldâsa utân vitéz Serényi Istvân kôzponti tôrzskapitâny
zârôszavaival ért véget.



IX.

ÊLETRAJZI ADATOK
(A név utân zdrôjelhen ajelenlegi lakôhelyet — a vàros és

az dllam vagy orszdg nevét — taldljuk. A * jelentése: szûle-
tésének éve és helye. A nagy M betû Magyarorszdg rôvidûése.)

ACS ZOLTAN DR. (Phoenix, MD) egyetemi tanâr,
* 1947. mârcius 9., Feffemitz, Karintia, Ausztria. Kôzépis-
kolai tanulmânyainak elvégzése utân 1972-ben kôzgazdasâg-
tanbôl B.S. fokozatot, majd a New School for Social Re-
search ôsztôndîjjal tôrténô elvégzése utân 1974-ben M.A.,
1980-ban pedig Ph.D. fokozatot nyert. Tôbb tudomânyos
intézetben kutatâst végzett és elôadott, 1989-ben a baltimore-i
egyetem tanâra és kutatôja lett.

The Changing Structure of the U.S. Economy: Lessons
from the Steel Industry cîmû "ônâllô tanulmânyân kîviil târs-
szerzôkkel még két mâsik szakdolgozatot îrt, szâmos tudo
mânyos cikket adott ki, tôbb konferenciân vett részt és sze-
minâriumokban végzett tudomânyos kutatômunkât.

1980/82-ben a Middleburg Collège, 1982/85-ben a Man
hattan Collège assistant professor-a volt, majd — a kôvet-
kezô években Berlinben folytatott kutatâsok utân — 1989-
ben a University of Baltimore assistant professorâvâ nevez-
ték ki.

1988-ban "Small Business Economies" cîmmel nemzet-
kôzi szakfolyôiratot alapitott, amelynek szerkesztôje is.

1989 ôta az Arpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

HOROG MARIA (Melbourne, Vie., Ausztrâlia). * 1954
januâr 10., Miskolc, M. Otthon a kereskedelemben dolgo-
zott, Ausztrâliâba tôrtént kivândorlâsa utân nyomdâban
mûkôdôtt, majd férjhezment. Férje 15 év ôta épitésvezetô.
Két kis lânyât neveli és ir. Az irâs utân érzett vâgya gyermek-
kora ôta él benne; rendszeresen érdeklôdôtt az irodalmi élet
eseményei irânt, részt vett minden irodalmi vonatkozâsû
rendezésen is, de tollat igazân csak 1976-ban ragadott.

1989-ben "Gyûlôlet a sivatagban" cîmû târsadalmi re-
génye a XXIX. Magyar Kongresszuson arany Ârpâd-érmet
nyert.



HOYOS JÀNOS GRÔF DR. (White Plains, NY) orvos,
mâltai lovag, a Magyar Cserkész Szôvetség nagytanâcsânak
elnôke. * M. 1933-ban Gôdôllôn, a premontrei kanonok-
rend gimnâziumâban érettségizett. 1939-ben Debrecenben
orvostudomânyi oklevelet, 1942-ben sebészi szakképzést nyert.
A budapesti III. szâmû sebészeti klinikân lett — elbocsâtâ-
sâig — tanârsegéd. 1949-ben az ÂVH letartôztatta s kiilôn-
bôzô internâlô tâborokban vagy mâs helyeken fogsâgban
tartotta. 3 éwel késôbb életfogytiglani elzârâsra îtéiték, csak
1956-ban szabadult ki. Ausztriai jô elhelyezkedés utân Ame-
rikâba kôitôzôtt.

1943-tôI az ôsszeomlâsig harctéri szolgâlatot teljesîtett,
vitézségi érmet, harctéri szolgâlatâért emlékérmet kapott a
hadi szalagon. A német vaskereszttel is kitûntették. Orosz
hadifogsâgâbôl harmadszori szôkésének eredményeként si-
kerûlt kiszabadulnia.

Elsô cserkészélménye az angliai jamboree volt. A Mâltai
Lovagrend nagykeresztes (engedelmességi) lovagja; 9 éven
ât az észak-amerikai delegâtust vezette. Az Ârpâd Szôvet
ség hivatâs- és hûségrendjének 1980 ôta lovagja.

Két (26 és 25 éves) fia mâr Amerikâban szûletett, az an-
golon kîviil magyarul és németvil mindkettô tud.

Egy tudomânyos kônyv târsszerzôje és kilenc tudomânyos
kôzlemény szerzôje.

1989 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

VITÉZ KERESZTES LAJOS (Calgary, Alta., Kanada)
* 1910. mârcius 10., Dég, Veszprém vârmegye, M. Kôzép-
iskolai tanulmânyait Pestszenterzsébeten végezte. 1929. szep-
tember I-tôl az ôsszeomlâsig csendôr volt s mint ilyen, kû-
lônbôzô rendfokozatokat ért el. 1944 nyarân, mint a nagy-
tétényi kôzlekedési ors parancsnokât, keletre vezényelték,
aboi Szolyvân sikeres vâllalkozâsâért bronz vitézségi éremmel
tûntettékki. 1980-ban avattâk vitézzé.

Magyarorszâgot 1945. mârcius 31-én hagyta el; az ausztriai
Weissensteinben mâjus 22-én telepûlt le. A feffernitzi tâbor-
ban magyar szînhâzat épîtett, amelynek fennâllâsâig dîsz-
letmestere, kelléktârosa, sokszor mûvésze lett.

1948-ban Angliâba vândorolt ki, aboi megnôsûlt. Innen
sajât kôltségén a kanadai Calgaryba kôitôzôtt, megalapî-



totta az MKCsBK csoportjât s annak tôbb izben vezetôje lett.
Bekapcsolôdott a magyar életbe. A Szent Lâszlô Târsasâg-
nak és Rendnek elôbb lovagja, késôbb lovagkeresztes lovagja
lett. 1980-ban az Ârpâd Szôvetség hivatâs- és hûségrendjé-
nek lovagjâvâ avattâk, 1984-ben a Vitézi Rend érdemkereszt-
jével, 1982-ben a Magyar Kongresszus arany Ârpâd-érmével
tûntették ki. Tôbb magyar szervezet kivâlôan tevékeny tagja.

A Calgaryban 180 taggal mûkôdô nyugdrjas kôr 30 tagû
énekkarânak vezetôje. Az énekkar 1979 ôta 6 lemezen 142
régi magyar notât és kazettân 22 magyar karâcsonyi éneket
adott ki 7000, illetve 500 példânyban.

1989 ôta az Ârpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

FT. KISS BARNABAS, O.F.M. (Youngstown, OH).
* 1953. mâjus 30., Kapuvâr, Sopron vârmegye, M. Kôzép-
iskolai tanulmânyait a gyôri Czuczor Gergely gimnâziumban
végezte, ott is érettségizett. Két évi katonai szolgâlat utân a
gyôri hittudomânyi fôiskolân végzett. 1978. jûnius 15-én
szentelték âldozôpappâ. Mint kâplân, Szanyban és Csornân
kapott leikészi beosztâst, de mivel 1976 ôta titokban az ir-
galmas rend tagja volt, gyakran végzett kûlfôldi feladatokat
is. 1983-ban Ausztriâba kôltôzôtt s mint irgalmasrendi szer-
zetes. St. Veit, Graz és Bées kôrhâzaiban leikészi szolgâlatot
teljesîtett. Irânyi Lâszlô pûspôkkel valô talâlkozâsa utân
1984. november 30-ân Amerikâba érkezett és a youngstowni
ferenceseknél kapott beosztâst. A Katolikus Magyarok Vasâr-
napjânak lett egyik szerkesztôje. Idôkôzben Bostonban vég
zett tanulmânyokat. 1988. novembere ôta a Catholic Pub-
lishing Co. vezetésével bîztâk meg.

Eurôpâban rendszeresen îrt a Mûnchenben megjelenô
"Életûnk" cîmû katolikus lapba. A "Katolikus Magyarok
Vasârnapjâ"-ban fôleg vallâsos irâsai jelennek meg.

A Vitézi Rend nemzetvédelmi tagozatânak s 1989 ôta az
Arpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak meghîvott rendes
tagja.

KÔNYA J. CALVIN DR. (Montville, OH) egyetemi
tanâr. * 1943. jûnius 23., M. A B.S. fokozatot 1966-ban,
az M.S. fokozatot 1968-ban a missouri egyetemen szerezte,
1970-ben ugyanott M.S. fokozatot szerzett Engineering Man-
agementbôl, 1972-ben pedig bânyamérnôki doktori oklevelet



kapott. 1989-ben a Nehézipari Mûszaki Egyetem tiszteletbeli
doktorâvâ avatta.

Egyetemen 1966 ôta tanit. Assistant professorrâ West
Virgina egyetemén 1971-ben, associate professorrâ ugyanott
1975-ben, az Ohio State egyetemen pedig 1978-ban nevez-
tékki; ugyanitt lett 1980-ban a bânyâszat professzora. 1987 ôta
a John Carroll és az Ohio egyetemen 'adjunct professer A
kormânyzat megbîzâsâbôl szâmos kutatâst végzett. Lengyel-
orszâgban és Magyarorszâgon robbantâsi kisérleteket hajtott
végre, mintegy 77 tudomânyos szakmunkât adott ki. Mint
nemzetkôzi tanâcsadô, a Précision Blasting Services kereté-
ben (Montville, OH 44064) hozzâvetôleg 60 orszâgnak adott
véleményt.

1989 ôta az Arpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

LÂCZAY ERVIN DR. (Long Island City, NY). * 1909.
augusztus 29, Budapest. 1932-ben a budapesti kir. magyar
Pâzmâny Péter tudomânyegyetemen avattâk a jogtudomâ-
nyok doktorâvâ. Német nyelvtudâsât Berlinben az "Univer-
sitât am Unter den Linden" egyetemen fokozta. Az egyesi-
tett ûgyvéd-birôi vizsgât 1932-ben tette le. 1938-tôl 1956-ig
a budapesti ûgyvédi kamara tagja volt, de a mâsodik vilâg-
hâborti idején katonai szolgâlatot teljesitett Rahôn, majd a
Tatâr-hâgôn. Az ôsszeomlâs utân francia hîranyagot kellett
németre fordîtania. A pârizsi békeszerzôdés utân visszatért
Magyarorszâgra, aboi 1948-ban az ÂVO letartôztatta. Inter-
nâlâs utân 1949-ben szabadult. 1956-ban részt vett a felkelés-

ben. 1957. januârja ôta az Egyesûlt Àllamokban él.
A Szabad Magyar Jogâszok Vilâgszôvetségének 25 éven

ât fôtitkâra volt. Elismerésûl az ûgyvezetô alelnôki cîmet
kapta.

Magyar ôstôrténettel az 1960-as évek eleje ôta foglalko-
zott, sok ûjsâgcikket irt és elôadâst tartott. Az utôbbiak szâma
mintegy 20.

1989 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

FT. LIGETI ANGELUS, O.F.M. (Youngstown, OH).
* 1955. jûnius 18., Nagykanizsa, Zala vârmegye, M. Kôzép-
iskolai tanulmânyait Pannonhalmân a bencés fôgimnâzium-
ban, a hittudomânyi fôiskolât Gyôrôtt végezte; kôzben egy



évig dolgozott. Âldozôpappâ Paskai Lâszlô akkor veszprémi
piispôk szentelte fel 1979-ben.

Kâplânként Siôfokra, majd Attalâra osztottâk be, késôbb
Dombôvârtôl Kaposvârig kûlônbôzô plébâniâkon végzett
lelki gondozâst. Kôzben az irgalmas rend betegâpolô tagja
volt mindaddig, amig Irânyi Lâszlô pûspôkkel nem talâlko-
zott. Magyarorszâgot 1983-ban hagyta el, a ferencesek erdélyi
tartomânyâhoz 1984-ben csatlakozott. Itt a "Katolikus Ma-
gyarok Vasârnapjâ"-nak egyik szerkesztôje lett; 1987-tôl
1988-ig Bostonban végzett tanulmânyokat. 1988. november
10. ôta a "Katolikus Magyarok Vasârnapjâ"t szerkeszti. Mint
ilyen, fôként politikai és egyhâzpolitikai cikkeket kôzôl.

1989 ôta az Ârpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak
meghivott rendes tagja.

MADARASZ PAL DR. (Monterey, CA). * 1921., Hajdû-
szoboszlô, Hajdû vârmegye, M. Kôzépiskolai tanulmânyait
Karcagon végezte, 1940-ben érettségizett. 1943-ban hivatâsos
hadnaggyâ avattâk. Ezt kôvetôen harctéri szolgâlatot telje-
sitett. Az ôsszeomlâs utân Amerikâba vândorolt, ahol osztrâk

szârmazâsû feleségét és fiât is- tôkéletesen megtanîtotta ma-
gyarul. Montereyben 1953-ban telepedett le s a katonai aka-
démiân kûlônbôzô beosztâsokban mûkôdôtt. Legutôbb az
akadémiân tanîtott 39 nyelv kurrikulumât âllitotta ôssze.
Mintegy 15 tanulmânyutat vezetett mâs âllamokba is.

1960-ban San Francisco egyetemén Eurôpa modem tôr-
ténetébôl M.A. fokozatot, 1968-ban pedig a Berkeley egye-
temen nyelvészetbôl és pedagôgiâbôl doktori oklevelet szer-

1961-tôl 1970-ig modernkori eurôpai tôrténelmet tanîtott
San José egyetemén, 1970-tôl nyelvészetet adott elô Kalifor-
nia mâs egyetemein és tanintézeteiben is. Mint nyelvészeti
tanâcsadô, kûlônbôzô tanintézeteknél mûkôdôtt.

Elsô versei az Innsbruckban kiadott "Magyar vetés ide-
genben" cîmû gyûjteményes kôtetben jelentek meg. Kôlte-
ményeket îrt Gônczy Pâl néven tôbb amerikai, ausztriai és
kanadai folyôiratban is.

1989-ben a XXIX. Magyar Kongresszus arany Ârpâd-
éremmel tûntette ki.

NT. MIHÀLY FERENC DR. (Toronto, Ont., Kanada).
* 1910. szeptember 10., Mindszent, Csongrâd vârmegye, M.



Kôzépiskolai tanulmânyait Hôdmezôvâsârhelyen és Szatmâr-
németiben végezte, érettségi vizsgât Szatmârnémetiben tett.
Brazîliâban a Faculdade Universitaria de Rio de Janeiro
keretében kultûrmémôki oklevelet szerzett, majd a sheffieldi
egyetemen "Doctor of Science" fokozatot nyert.

Erettségije utân 14 éven ât a m. kir. pénzûgyôrségnél tel-
jesîtett szolgâlatot. Àtminôsîtéssel megyei szolgâlatba keriilt.
Elvégezte a budapesti ûtmesteri technikumot s a hâborû vé-
géig a Szatmârnémeti Âllamépitészeti Hivatal kebelében
ûtbiztosként mûkôdôtt. 1944-ben katonai szolgâlatra vonult
be. Az ôsszeomlâs utân Brazîliâba vândorolt s mint ûtépitô

mûkôdôtt. Sao Paulôban vârosi utakat épitett, nemzetkôzi
nagyvâllalatok részére gyâri létesitményeket készittetett.
Kanadâba tôrtént âtkôltôzése utân, mint lelkészi szolgâlatot
teljesîtô presbiteriânus, egyistenhîvô magyar egyhâzat szer-
vezett s annak papja lett.

Tôbb kitûntetésben részesûlt, szâmos tudomânyos egye-
sûlet tevékeny tagja lett. Mint tôrténész, tôbb tanulmânyt
îrt, sok szakelôadâst tartott.

1989 ôta az Arpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

FT. MIKLÔSHÀZY ATTILA, S.J., DR. (Scarboro,
Ont., Kanada). * 1931. âprilis 5-én Diôsgyôrben, M. Kôzép
iskolai tanulmânyait a miskolci katolikus Frâter Gyôrgy gim-
nâziumban és a kalocsai Szent Istvân gimnâziumban végezte.
1949-ben belépett a Jézus-târsasâgba. 1950-52-ben filozôfiât
és teolôgiât tanult a budapesti Kôzponti Szeminârium Teo-
lôgiai Akadémiâjân. 1952-tôl 1956-ig a budapesti Szent Istvân
kôrhâzban volt mûtôs, de kôzben két évre katonai szolgâ
latra is behîvtâk.

1956-ban elhagyta Magyarorszâgot és a pullachi Berch-
manns Kollégiumban fejezte be filozôfiai tanulmânyait.
1957-tôl 1959-ig a kalksburgi (bécsi) jezsuita kollégiumban
volt a diâkok prefektusa. 1959-ben elôljârôi a kanadai Toron-
tôba kûldték, hogy az ottani jezsuita Régis College-ban vé-
gezzen teolôgiai tanulmânyokat. MacGulgan biboros érsek
1961. jûnius 16-ân szentelte âldozôpappâ Torontôban.

1963-64-ben a montreali Loyola College-ban tamtott
teolôgiât. 1967-ben Rômâban doktorâlt. Unnepélyes jezsuita



fogadalmait a rômai Gesu templom Szent Ignâc oltârânâl
tette le 1966. augnsztus 15-én.

1967-tôI 1974-ig teolôgiât tamtott a torontôi jezsuita
Régis College-ban, majd a Szent Mihâly egyetem teolôgiai
fakultâsân. 1984-ben a fôegyhâzmegye Szent Âgoston Szemi-
nâriumâba a teolôgia és a liturgia tanârâvâ és a teolôgiai
fakultâs dékânjâvâ nevezték ki.

Magyarul megjelent kônyve "Benedicamus Domino"
(Eisenstadt, PrûggVerlag, 1984).

1989. augusztus 12-én 11. Jânos Pâl papa Castel Minore
cîmzetes pûspôkévé s az emigrâns katolikus magyarok fô-
pâsztorâvâ nevezte ki.

1989 ôta az Ârpâd Akadémia meghîvott tiszteletbeli tagja.

OLÂH GYARFAS DEZSÔ (St. Helena, CA) operaénekes.
* 1913, Monor, Pest-Pilis-Solt-Kiskun vârmegye, M. Kôzép-
iskolai tanulmânyait felsôkereskedelmi iskolâban végezte,
ahol 1933-ban érettségizett. Badacsonyban sajât szôlôbirto-
kân gazdâlkodott, majd budapesti konzervgyârral târsult.
1944 ôszéig a katonai szolgâlat alôl mentességet élvezett,
ekkor azonban behîvtâk. Rôvidesen kôrhâzba kerûlt, ahon-
nan szabadsâgra kûldték. Budapestre érkezése utân a fôvâ-
rost az oroszok bekeritették. Az ostrom utân a konzervgyârat

helyreâllîtotta s innen, valamint fatelepérôl — orosz fenn-
hatôsâg alatt — szâllîtâsokat eszkôzôlt. 1948-ban minden
vagyonât âllamosltottâk. Fahasznâlati instruktorrâ nevezték
ki, de korâbban a szavalâs terén elért sikerei alapjân mûsor-
vezetôi feladatokat is vâllalt, szînész akart lenni. Mint osz-
tâlyidegent, elutasitottâk. Erdészeti kutatâsokat kezdett, szak-
kônyveket îrt. Ellentétbe kerûlt a pârtvezetôséggel. Az 1956-os
forradalomban tevékenyen részt vett. Felesége révén kûlfôldre,
majd 1969-ben Amerikâba kerûlt, ahol tovâbb képezte ma-
gât, magyar mûsorokon, amerikai elôadâsokon vett részt,
kivâlô magyar és amerikai mûvésszé fejlôdôtt. Kôzben "Pro
Arts Hungarica" elnevezéssel nonprofît szervezetet hîvott
életre, hangversenyeket, magyar ûnnepségeket rendezett.
Tôbb kitûntetést kapott.

1989 ôta az Arpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.



OLÂH GYÀRFÀS DEZSÔNÉ KIRALY KLÂRA DR
(St. Helena, CA). * 1922. oktôber 3., Szeged, M. Kôzépis-
kolai tanulmânyait Makôn végezte. Érettségi vizsgât 1941-ben
tett. Két évet a szegedi egyetemen, két évet a budapesti egye-
temen végzett. Gyôgyszerészeti oklevelet szerzett, majd ûjabb
tanulmânyok elvégzése utân vegyészetbôl 1947-ben summa
cum laude doktorrâ avattâk.

1946-tôl 1966-ig a budapesti orvostudomânyi karon mû-
kôdôtt, elôadâsokat tartott, kutatômunkât végzett és tudo-
mânyos folyôiratot szerkesztett, egyetemi adjunktus lett.

Kûlônbôzô orszâgok pâlyâzôi kôzûl Szudânban elnyerte
a kahrtoumi egyetem tanâri âllâsât, de nem vârta be az 5
éves szerzôdés lejârtât, 1968-ban meghivâs alapjân mvincheni
egyetemi tanszékre tâvozott. Innen 1969-ben Amerikâba
jôtt, aboi San Francisco egyetemén ônâllô kutatôként mu-
kôdôtt.

1989 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghlvott rendes tagja.

PAPP K. KLARA DR. (Louisville, KY) egyetemi tanâr,
pszicholôgus. * Cleveland, OH, U.S.A. Kôzépiskolai tanul
mânyait az ohiôi Cleveland vârosâban a St. Joseph Academy-
ben végezte, ott is érettségizett. Biolôgiât a John Carroll
egyetemen 1972-ben hallgatott. Doktori oklevelet a New York
egyetem buffalôi tagozatân "Educational Psychology" târgy-
kôrbôl kapott. 1979 ôta a virginiai orvosi karon 'associate
professor'. Ônâllô kutatâsokat végzett és elôadâsokat tartott,
nevelésûgyi tanâcsadô volt. 12 tudomânyos szakdolgozatot
îrt.

Elvégezte a clevelandi Magyar Iskolât és a Western Re
serve egyetemen a magyar mûvelôdéstôrténeti tanfolyamot.
Mint magyar cserkésztiszt, kivâlô eredményeket ért el. Férjhez
ment s gyermekei tôkéletesen beszélnek magyarul.

1989 ôta az Ârpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghlvott rendes tagja.

VITÉZ RADÂNYI OSZKÂR DR. (Cleveland, OH), a
Magyar Târsasâg fôtitkâra, az Arpâd Szôvetség hivatâs- és
hûségrendjének fôszéktartôja. * 1914. mârcius 8-ân Bulkeszi,
Bâcs-Bodrog vârmegye, M. Kôzépiskolai tanulmânyait a
bonyhâdi evangélikus reâlgimnâziumban végezte. 1932-ben
érettségizett. Jog- és âllamtudomânyt Pécsett hallgatott.



ahol doktori oklevelet szerzett. 1938-tôl Bajân ûgyvédjelôlt-
ként mûkôdôdtt. Az ûgyvéd-birôi vizsga letéte utân 1943-ban
a kalocsai Ûgyvédi Kamara tagja lett.

1941. december 6-tôl 1942. szeptemberéig katonai szolgâ-
latot teljesîtett. Megkapta a Signum Laudist a kardokkal,
a Tûzkereszt I. fokozatât, valamint a német "Winterschlacht
im Osten" érmet. Ezek alapjân vitézzé avattâk.

5 évi ausztriai tartôzkodâs utân Amerikâba vândorolt.

28 évi szolgâlat utân a clevelandi Ford-mûvektôl vonult nyu-
galomba.

A republikânus pârt programjâval képviselôjelôlt volt.
Szâmos magyar szervezetben végzett kivâlôan értékes kôz-
életi munkât. Az Ârpâd Szôvetség hivatâs- és hûségrendjé-
nek 1985 ôta lovagja.

1989 ôta az Arpâd Akadémia rendkîviili tagja.

RADNÔTHY KÂROLY (Calgary, Alta., Kanada) zene-
szerzô, elôadômûvész. * 1917. oktôber 11, Délkomârom,

Komârom vârmegye, M. Otthon Kémiai Technolôgiât,
Franciaorszâgban fémipari technolôgiât (Métallurgie Général)
végzett, majd a Sorbonne-on esti tanfolyamon a politech-
nique-tanfolyamot lâtogatta. 3 éven ât esti tanfolyamon ze-
neiskolâba is jârt.

Magyarorszâgon az olajiparban alkalmaztâk, Calgary-
ban mint aerotechnikus dolgozott.

A zene, kôltészet és ének irânt gyermekkora ôta érdeklô-
dôtt. Mâr hatéves korâban szâjharmonika-mûvésznek hiv-
tâk. A zeneiskolâba nyolcéves korâban kezdett jârni. Almâs-
fiizîtôn 47 tagbôl âllô fûvôs zenekart, 70 tagû férfi vegyes-
kart szervezett. 1943 januârjâban 8 mûdalâval arany, 1943
âprilisâban 10 mûdalâval gyémdnt diszoklevelet nyert.
Pârizsban megalakîtotta a Szabad Magyar Mûvészegyesûle-
tet; Montréalban a Magyar Katolikus Ifjûsâgi Egyesûlet ve-
zetôje lett. Tôbb szîndarabot rendezett s mint egyhâzi kar-
i^agy, a magyar iskola tanitôjaként mûkôdôtt. Calgaryban
16 éven ât egyhâzi karnagy volt, szâmos elôadâst tartott és
a râdiôban szerepelt. Vâlogatott verseit "Teremtés" cîmmel
adta ki, "Volgaparti szerenâd" cimû zenés szînmûvét a
XXVIII. Magyar Kongresszus arany Arpâd-éremmel tûntette
ki.

1989 ôta az Arpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.



STOLMÀR ALADÂR (Pittsburgh, PA) * 1948, Nagyût,
Heves vârmegye, M. Kôzépiskolai tanulmânyainak elvégzé-
se utân a moszkvai Energetikai Intézet atomerômû-szakân
kalorikus mérnôki oklevelet szerzett, majd magyar esti tan-
folyamon a fîlozôfia szakosîtô tanfolyamât lâtogatta. Tudo-
mânyos kutatâsainak eredményeként 1973-ban ûj atom-fî-
zikai elméletet aikotott. 1985-ben csalâdjâval egyûtt az
Egyesûlt Âllamokba vândorolt ki s 1987-ben — feleségével
egyûtt — a kommunista diktatûrâk leleplezésére vonatko-
zôan helyzet-elemzést adott. 1988-ban a marxi alap-axiôma
câfolatâval nagyban hozzâjârult az otthoni helyzet âtalakîtâ-
sâhoz. Szûkebb szakmâjâban az atommûvek biztonsâgânak
kérdésében feltârta az ûzemzavarok azonos okozôjât.

1989 ôta az Arpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyâ-
nak meghîvott rendes tagja.

STOLMÀR G. ILONA (Pittsburgh, PA) irô * 1948. ja-
nuâr 23., Lôrinci, Heves vârmegye, M. A budapesti Zrînyi
Ilona leânygimnâzium elvégzése utân a Bartok Béla Zenemû-
vészeti Szakiskolân orgonamûvészeti és zeneszerzôi oklevelet
szerzett. Szolnokon a Szigligeti Târsulat korrepetitoraként
helyezkedett el, de hamarosan Budapestre kôltôzôtt és kû-
lônbôzô templomokban orgonamûvészként kapott âllâst.
A Marx Kâroly kôzgazdasâgi tudomânyegyetemen felsôfokû
képesîtést nyert, ennek birtokâban a Nemzeti Szinhâz anyag-
gazdâlkodâsi vezetôje lett. Férjével és gyermekeivel az Egyesûlt
Âllamokba vândorolt ki 1985-ben.

A Katolikus Magyarok Vasârnapjânak és mâs nyugati
lapoknak âllandô munkatârsa. A hazai politikai helyzetrôl
értékes tudôsîtâsokat adott kozre. Az Amerikai Magyarok
Orszâgos Szôvetsége "AMOSz Hangja" c. lapjânak Noël Zol-
tânnal és Stirling Gyôrggyel egyûtt szerkesztôje és cikkîrôja.

1989 ôta az Arpâd Akadémia irodalmi fôosztâlyânak meg
hîvott rendes tagja.

SZABLYA JANOS és felesége SZABLYA ILONA élet-
rajzi adatai "Az Arpâd Akadémia tagjainak tevékenysége"
cîmû mû (Arpâd Kiadô, 1982) 521. oldalân talâlhatôk.

VARJÛ LÎVIA (Genf, Svâjc) mûfordîtô. * Eger, M.
Egész kicsi korâban, 1945-ben édesapjâval egyûtt menekûlt
ki Magyarorszâgrôl. 1951-ben kerûlt Kanadâba. Torontô-
ban a cserkészetben fejtett ki tevékenységet. 1982-ben Van-



couverbe kôltôzôtt, ahol a University of British Columbia
kôtelékében nyert alkalmazâst. 1969-ben visszatért Eurôpâ-
ba. Elôbb Bécsben, majd Londonban és Rômâban élt. Be-
tegsége miatt Vancouverbe kôltôzôtt vissza. 1978 ôta megint
Eurôpâban, Genfben Iakik. Az ENSz alkalmazottja. Sokat
fordîtott magyarrôl angolra. Irodalmi vonatkozâsban Tollas
Tibor és Kânyâdi Sândor verseit ûltette ât. "Contemporary
Christiana Poetry" cimmel sajât kôlteményeit rendezte sajtô
alâ.

A XXVIII. Magyar Kongresszus mûfordîtâsait arany
Ârpâd-éremmel tûntette ki.

4 ss

Màtyds kirdly szobra Kolozsvdroit
{Fadrusz Jdnos mûve, Németh Ndndor rajza.)



FÛGGELÊK: ORDOS

Dr. Érdy Miklôs

AZ ORDOS-PUSZTAIMAGYAROK:

VAL ÔSA G VAG Y LEGENDA ?

— Expediciô a koraihun birodalom terûletére —

Az elmûlt 60 év folyamân, 1930 ôta sokunkhoz eljutott
a hîr vagy csak hîrfoszlâny arrôl, hogy valahol a Tâvol-Kele-
ten, Ordos-pusztân magyar testvérek élnek. (A magyarban
az Ordos szôt leggyakrabban s-sel irjâk és ejtik, de idegen
nyelvekben, s a helyszinen is sz hangot hasznâlnak. A szô-
vegben mi kôvetjiik a magyar szokâst. )

Egy magyarorszâgi ûjsâgcikk (Kulcsâr, 1982) emlîtette,
hogy az ordosi magyarokrôl az elsô hîradâs mâr 1933-ban
elhangzott Budapesten a magyar râdiôban. Ezt sikeriilt
megerôslteni. A clevelandi dr. Somogyï Eerenc ugyanis kér-
désemre elmondta, hogy valamikor az 1930-as évek derekân,
rôviddel pécsi doktorâtusânak megszerzése utân vagy késôbb,
fiatal jogtôrténeti magântanâr korâban (1937-ben ugyancsak
Pécsett habilitâltâk) a pécsi m. kir. Erzsébet tudomânyegye-
tem egyik tanszékén ballotta, hogy târgyaltâk az ordosi ma
gyarokrôl szôlô hireket (Somogyi, 1990).

SZAJKÔ JÔZSEF MISSZIONÂRIUS ATYA HIRADÂSA
AZ ORDOSI MAGYAROKRÔL

Ezek a hîrek Szajkô Jôzsef jezsuita atyâtôl szârmaztak,
aki hârom éwel korâbban, 1930-ban, fiatal misszionârius-
ként ment Kînâba. A magyar jezsuitâk 1922-tôl mûkôdtek
Kinâban, elôbb a francia atyâk mellett, akik Észak-Kînâban
mâr régôta téritettek. Késôbb a magyar jezsuitâk is ônâllô-
an mûkôdtek HOPEH tartomânyban, Tamin székhellyel,



amelyet a papa pûspôki székhellyé nyilvânîtott. Pûspôkszen-
telésre azonban mâr nem keriilt sor, a missziôt apostoli ad-
minisztrâtorként Lischerong Gâspâr jezsuita atya vezette,
aki legutôbb 1938-ban missziôs kôrûton bejârta az észak-
amerikai és kanadai magyar telepûléseket (Szajkô, 1953).
Hopeh tartomâny jelenlegi neve HEBEI, amely Beijingtôl
(Pekingtôl), a fôvârostôl kôzvetlen délre esik és jelenleg
Daming-nak betûzik. (Fôldrajzi koordinâtâi: 25 fok széles-
ség, 24.5 fok hosszûsâg.)

Szajkô Jôzsef22 évet tôltôtt Kînâban. Eleinte Észak-Kînâ-
ban orvosként mûkôdôtt, majd 1936-ban Sanghajba keriilt,
aboi végiil is a sanghaji obszervatôrium vezetôje lett. A kom-
munistâk 1949-ben kerûltek Kînâban hatalomra. Szajkôt
1952. mârciusâban a kémkedés jôl ismert vâdjâval letartôz-
tattâk és hét hônapon keresztûl vâlogatott kînzâsoknak ve-
tették alâ. Kivégzést meg deportâlâst helyeztek kilâtâsba
szâmâra. Végiil oktôberben teherhajô fedélzetére vitték és
ott bezârtâk. A fenyegetésnek megfelelôen szibériai depor
tâlâst vâr, kideriilt azonban, hogy angol teherhajôra tették,
amely Hongkongba, a szabadulâsba vitte.

1953 elején érkezett Vancouverbe, s februârban és mâr-
ciusban mâr hârom kanadai ûjsâg kôzôlt cikket a magyar
misszionârius hânyatott sorsârôl. Ennek kapcsân keriilt sor
arra, hogy Clevelandbôl a Katolikus Magyarok Vasârnapja
is 1953. âprilis 19-i szâmânak elsô oldalân nagy cikkben fog-
lalkozott Szajkô atyâval. A cikk cime: Az "érthetetlen" hô-
siesség. A cikk îrôja, aki az interjût készîtette, az ûjsâg széles
kôrben ismert szerkesztôje, dr. Eszterhâs Istvân volt.

A cikk elején arrôl van szô, mi lehet az értelme annak, hogy
egy fiatal pap Kînâba indul. A vâlaszt erre valôjâban az îrâs
alcîme érzékelteti: "Father Szajkô Jôzsef az ordosi magya-
rokrôl". A cikk idevonatkozô része, mintegy annak harmada,
târgykôrûnk szempontjâbôl alapvetô fontossâgû, îgy ezt ha-
sonmâs nyomâsban kôzôljûk (Szajkô, 1953):

A "VASAFINAP" BESZÉLGETÉST FOLYTATOTT
Szajkô Jôzsef atyâval. Kérte, mondjon el yalamit
kinai tapasztalataibôl, ami magyar vonatkozâsu.

— Az ordosi testvéreinkrôl szeretnék beszélni —
Sok min-

dent felejt az ember, azt azonban sohasem lehet el-



felejteni, milyen meglepetés volt, amikor talâlkoztam
Kinâban a jôl ismert francia tudôssal, Pater Licent
jezsuita atyâval es magyarul kezdett el hozzâm be-
szélni'. A nagyhirii francia geolôgus végezte a-kinai
âsatâsokat és neki koszonheti a tudomânyos élet a
pekingi ôsember feltârâsât. Meglepetve csak hallgat-
tam. Magyarul beszélt, azt hittem, mert egyes sza-
vakat tisztân megértettem, de olyan . elvâltozott tâ]-
szôlâsnak éreztem beszédét, hogy megkérdeztem, Ma-
gyarorszâg melyik .részén tanult meg magyami?
Legnagyobb meglepetésemi-e azt vâlaszolta, hogy sch
hasem jârt Magyarorszâgon és én vagyok az elsô
Magyarorszâgrôl valô ember, akivel életében talâl-
kozik. Elmondotta, hogy kisérletként szôlt hozzâm
ezen a nyelven és mâr régôta vârt ana, hogy egy
magyar emberen ezt a prôbât megejthesse. Asatâsai
sorân ugyanis elvetôdott egy Mongôliâhoz tartozô
teriiletre, amelyen olyan népet ismert meg, amely
ezt a nyelvet beszéli. Kûlonôs nép. Szomszédaitôl el-
iitô a nyelve, szokâsai és teljesen elzârkôzva is él,
nem keveredik a szomszéd népekkel. Nem tudott ki-
igazodni a nyelviikôn, de azok a francia atyâk, akik
mâr régen ezen a vidéken dolgoztak, azt âllitottâk,
hogy ez a nyelv valôszinùleg a magyar nyelvhez ha-
sonlô. Megtanulta a nyelvûket és alig vârta, hogy egy
magyar emberrel talâlkozva, jprôbât tegyen. Pater
Licent szerint ettôl a néptol szarmaztak a magyarek.

— Az a teiiilet — foljdatta érdekes nyilatkozatât
Jôzsef atya — ahol ez a nép él, Kina, Tibet es Mon-
gôlia hahârânak ôsszeszôgellésénél fekszik. A Sârga-
folyô itt nagy hurkot alkot és a folyô âltal kôiiil-
ôlelt teriileten élnek. Az ott lévô vârosrôl az egész te-
rûletet Ordôsnak nevezik és jelzik. Életmôdjuk no-
mâd. Allattenyésztéssel foglalkoznak, ezenkivûl leg-
feljebb zoldsé^élék termelésével. Lehetnek Içétmiiiiô-
nyian. Aliandô mozgâsban vannak. Pogânyok. ApM-
ja-nagyja, fiuk, lânyok lovon szâguldoznak — mon-
dotta Pater Licent.

— Mindezt azonnal megirtam.magyarorszâgi rend-
târsaimnafc és bavâtaimnak. 1936-bâh. Sanghaiban
tartqzkodtam. amikor egy nap 5, hollanci"konzulâtus-
ra kérettek és ott szi^orti'személyazondssâgl igazofâst
kértek tôlem, majd âtadtâk a magyar korm'any pe-
csétes, nagy levelét, Ez a kormânyirat hivatalos meg-
bizatâst tartalmazott, hogy utazzam el Ordôsra a
kormâny megbizâsâbôl, keressem fel az ordôsi ma
gyar testvérnépet, rokonainkat, vagy ôseinket, de-
ritsem fel âllapotukat, életmôdjukat, nyelvûket, ha-



gyomânyaikat, tôrténetiiket, szokâsaikat és minder-
rôl minél elôbb tudôsitsam a magyar kormânyt.

— Pâter Szarvas, a magyar jezsuita missziô akkori
fônôke a legmagyobb orômmel adta beleegyezését eh-
hez a szép feladathoz. Felkésziiltem a hosszu utra
és boldogan mâr éppen indulôban^ voltam, amkor
kitort a japân-kinai hâboru. A 8 évig' tarto japân
megszâllâs, majd az utâna kôvetkezo kommimista
rémuralom lehetetlenné tette, hogy megkdzelitsem
Ordôst. Pedig bizonyos, hogy még ma is ott élnek
a Sârga-folyô kanyarulatâban . . .

— Miiiden vâgyam és reményem az — mondja
szelid, ^eriis erôvel ez a meggyôtort magyar barât,
ald még talân vissza sem nyerte régi onmagât a hét
hônapig tartô szakadatlan tortura utân — hogy vls:?-
szatérhetek a szabad Kinâba. És ott az elsô utam az
lesz, hogy az ordôsi testvéreket felkeressem . . .

Katolikus Magyarok Vasdrnapja 1953. âprilis 19. — részlet.

2. FELKÉSZÛLÉS AZ ORDOSI EXPEDÎCIÔRA

Eurâzsia kôzponti részén széles ôvként hûzôdik keletrôl
nyugatra a sivatagokkal tarkîtott végtelen fiives puszta, a
steppe ôvezet. Ez a steppe (a szerzô a szôt a régi helyesîrâs
szabâlyai szerint irja) néhol hegyi steppe vagy erdôs steppe,
leginkâbb a 40 és 50 fokos szélességi pârhuzamosok kôzti
sâvot fedi, kiterjedését az 1. kép mutatja.

A Nagy Fal menti Ordos-puszta a sâv keleti, mig a
Kârpât-medence a hatalmas ôvezet nyugati szélén foglal he-
lyet. Abban minden tudomânyâg egyetért, hogy a magyar-
sâgnak a 895-ôs honfoglalâst megelôzô tôrténete az eurâzsiai
steppén jâtszôdott le. A vélemények csak abban térnek el,
hogy kelet felé a steppén milyen mélységig lehet, ill. kell
kôvetni a magyarsâg korai tôrténetét.

A finnugor nyelvészet magyarorszâgi eredményei szerint
a magyarsâg az Urâl hegység térségében északrôl lépett a
steppére. Az egyik vâltozat szerint ez az Ob kôzépsô folyâ-
sânak vidékén tôrtént, amely az idôk folyamân feltételezett
egyik finnugor ôshaza.

A Szovjetuniô szibériai szakértôinek, néprajzosainak
(Prokofyeva, Chemetsov and Prytkova, 1964) és régészei
nek munkâiban (Chemetsov and Moszynska, 1974) északrôl
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délre irânyulô népmozgâsnak azonban nincs nyoma. Éppen
ellenkezôleg, az Irtis steppérôl lovas nomâd tôredékeknek
észak felé, a tajga ôvezetbe valô nyomulâsârôl és maradandô
kulturâlis befolyâsârôl adnak csak szâmot.

Ehhez jârulnak a honfoglalâs korabeli îrâsos forrâsok,
amelyek napkelettôl napnyugatig, a bokharai perzsa nagy-
vezértôl, Dzsajhanitôl (9. sz.), az arab fôldrajztudôsokon, a
bizânci csâszâron és tôrténészein (Joannes Kinnamos, 12. sz.)
keresztûl a nyugat-eurôpai kancellârig, érsekig és apâtig —
beleértve a késôbbi magyar krônikâkat és a tôrôk Tarihi
Ungiiruszt is — tûrk, hun és szldta népnek îrjâk le a magya-
rokat. Ezek a nevek az idô kiilônbôzô mélységeiben megje-
lenô népcsoportok elnevezései (Pauler és Szilâgyi, 1900;
Gyôrffi, 1958).

Az îrâsos forrâsok ûtmutatâsa és a finnugor nyelvészeti
feltételezések kôzti nagymérvû ellentmondâs késztetett âzsiai
tanulmânyûtjaimra. Lépéseim kelet felé 1979-ben kezdôd-
tek Erdélybe, majd 1981-ben Moldvâba vezetô utakkal. 1982-
ben Kôzép-Âzsia, Szamarkand, Buhara, Taskent kôvetkezett,
majd 1983-ban Ujguria, azaz a kînai Sinkiang. Ezeket a ta-
nulmânyutakat a 2. kép mutatja be. îgy a térképen lâthatô,
hogy 1983-ban âtrepûltem Ordos fôlôtt. Akkor nagyon is
tudatâban voltam az alattam akkor nem hozzâférhetô talâny-
nak. Râdiôelôadâsaim szôvegében (Érdy, 1983) és azokat
kôvetô dolgozataimban (Érdy, 1984) megemlékeztem az or-
dosi kérdésrôl és arrôl, hogy reményem Du Yaxiong-ban van,
aki Pekingben a "Conservatory of China" népzene-ôsszeha-
sonlîtâs professzora és aki Észak-Kîna tiirk kisebbségeinek
és tôrténelmûknek jô ismerôje. Reméltem, hogy segîtségével
kôzelebb tudok férkôzni az ordosi magyarok létének kivizs-
gâlâsâhoz. Valôban, ahogy ez bebizonyosodott, az 1989. évi
ordosi expedîciôban Du Yaxiongnak kulcsszerepe lett.

Tervezésem — Du segltségére is szâmitva — mâr 1984-
ben elkezdôdôtt. Abban az évben nem is mentem ûjabb ta-
nulmânyûtra. 1985 elejére készen âllt ûtitervem: Ordoson, Ha-
min, Sinkiangon keresztûl Kashgarig. Egy kisebb csoporttal
lehetôleg a mâjusi Dzsingisz kân ûnnepségekre szerettem
volna Ordosba menni, az idôk azonban még nem értek meg
a térség szabad meglâtogatâsâra, îgy a tervet elejtettem. E-
helyett 1985 novemberében a Dél-Kaukâzusba, decemberé-
ben pedig az ôsi Khorezm terûletére mentem a Szovjetuniôba.
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Az elsô négy âzsiai tanulmânyût eredmênyei

Kûlônôsen az utôbbi, az ôsi Khorezm terûletére, a volt
Khivai Kânsâgba és az Amu-darja (Oxus) kôrnyékére vivo
ût volt igen nagy fontossâgû, mert itt kûlônieges ûj kapcso-
lat nyitjâra bukkantam. Ez a kapcsolat mind a honfoglalâs-
kori, mind a jelenlegi magyarsâgot a hun-utôd tûrk népek
csalâdjâhoz és a szkîta kultûrkôrhôz kôti és egyértelmûen el-
lene mond a finnugor nyelvészet âltal felvâzolt ôstôrténeti
feltevéseknek. Ezt a kapcsolatot a néprajz dîszltômûvészet
âga formâlta, amely igen gazdagon szolgâltatta a nyomôs
érveket (Érdy, 1987, 1989). Elôszôr 23 diszîtô alapmotivum
faktoriâlis elemzésével, majd egyedi elemek — îgy a tulipân-
motîvum és a dam, mint jelkép és dmerâllat — vizsgâlatâ-
val. Ezeket az elemzéseket Horvâth Izabella (1988) griffeket
és âllatmotivumokat vizsgâlô munkâja egészîtette ki. A nép
rajz mâs âgaiban a kûlsô ôltôzetek kôzûl a kôdmôn (Érdy,
1989), valamint a szûr elemzése (Gervers-Moinâr, 1973) mu-
tatott Eurâzsia belsôbb steppe-vidéke felé.

A tôrténelemnek és târstudomânyainak egyiittes elemzése
kilenc érvrendszert eredményezett, amely ellentmond a nyel-
vészeti eredet-feltételezéseknek és a magyarsâg korai szâlait
a jelenlegi tôrôk (turâni) népek âltal lakott teriiletek felé je-
Idli ki. Ez a kilenc érvrendszer a kôvetkezô tudomânyâgak-
bôl épîtôdik fel: 1) îrott tôrténeti forrâsokbôl, 2) a népkôl-
tészetbôl, népmesékbôl, 3) régészeti érvekbôl, 4) a magyar
tôrténeti eredetmondâkbôl, 5) mûvészettôrténetbôl (a magyar
Szent Korona zomâncképébôl, a koronâzâsi palâst szegélyé-
bôl), 6) népdalôsszehasonlîtâsbôl (Bartôk, Kodâly, Kallôs Z.
és Du Yaxiong munkâibôl), 7) az embertanbôl (Henkey, Tôth
Tibor, Karin Mark munkâibôl), 8) a dîszltômûvészet sok
szâlâbôl, 9) a nyugat-eurôpai nyelvészet ûj eredményeibôl
és Finnorszâgban a jelenlegi nyelvészeti kutatâsok drâmai
ûj kôvetkeztetéseibôl.

A tôrténelem târstudomânyainak ez a kilenc érvcsoportja
olyan adatokat szolgâltat, amelyek kôzûl a legtôbb térképen
âbrâzolhatô. Az ilyen térképek sorozatânak vizsgâlata ûj
felismerésre vezetett, amely "a térképek rétegezésének ûj
môdszere a magyar eredetkutatâsban" (Érdy, 1989/b). Az
alapfelismerés az, hogy a târstudomânyok eredményeit kép-
viselô térképek egymâsra rétegezve olyan âtlapolô terûletet



eredményeznek, amely tôbb térképen, sôt az ôsszes térképen
egyszerre megvan. Az ilyen âtlapolô terùletet elkeriilhetet-
leniil sûlyozott fontossâggal kell figyelembe venni a magyar
eredetkutatâsban.

Expediciô Ordos-pusztdra 1989-ben.

Az itt vâzolt eredmények feldolgozâsa utân kerûlhetett
sor 1989-ben ûjabb tanulmânyûtra. Az erre valô felkészûlés
1988-ban kezdôdôtt el. Célom hârmas volt: 1. az Ordos-

pusztai magyarok kérdésének kivizsgâlâsa. 2. A tâvol-keleti
hun leletek és az egykori hun térség (Hunnia) vizsgâlata (an
nal is inkâbb, mert Ordos a déli hunok szâllâsterûlete volt).
3. A tûrk népek (ujgurok, kazakhok, sârga ujgurok stb.) je-
lenének és tôrténelmének vizsgâlata, a magyarsâg és a tûrk
népek kôzti rokon néprajzi vonâsok tanulmânyozâsa.

Mîg az ordosi magyarok kérdésének kivizsgâlâsât 1989
végén és 1990-ben tôbb elôadâsban târgyaltam Clevelandben,
New Yorkban és New Jerseyben, addig a hun kutatâsok is-
mertetésére a Harvard egyetemtôl kaptam meghivâst. Az
eredményeket a "Harvard Egyetem Belsô Âzsia és Altâji
Tanulmânyok Komitéja" rendezésében "A hunok aranyko-
ronâja Ordosban és az ûj hun régészeti leletek jelentôsége"
cimen 1990 âprilisâban târgyaltam.

A mintegy 12,000 kilométeres tanulmânyût térképét a
3. âbra mutatja. A felszlnen autôval, ill. vonattal megtett
utakat a térkép a légi utaktôl megkûlônbôzteti. A rész-expe-
dlciôk sorozatâbôl âllô hatalmas tanuimanyûtra meghîvtam
dr. Bdrdi Ldszlôt Pécsrôl és dr. Du Yaxiong professzort Bei-
jingbôl (Pekingbôl). Dr. Bârdi Lâszlô tôrténész, de fôldrajzi
és nyelvészeti képzettséggel is rendelkezik. A magyar oktatâs-
ûgy magas rangû képviselôje (Baranya megyei fôtanâcsos).
Egy éwel utânam a bonyhâdi Petôfi Sândor gimnâziumban
végzett. Evtizedek mûltân azt talâltuk, hogy mindkettônk
érdeklôdése a magyarok korai tôrténete és a hunok, valamint
a tûrk népek felé irânyult. Bdrdi ezenkivûl sikeresen haladt
elôre a kînai nyelv és îrâs elsajâtîtâsâban s bizonyos ismere-
tekkel rendelkezik a tôrôk és mongol nyelv terén is. Valôban
kitûnô târsat talâltam benne, aki a fentebb târgyalt alapvetô
tervekhez a mongôliai rész-expediciô fontos gondolatât hoz-
zâadta és Lin Gan professzorral a Belsô-Mongôlia Egyetem
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(Hohhot-ban) vilâghîrû hun szakértôjével a kapcsolatot meg-
teremtette.

Az 1989-es tanulmânyût kulcsembere Észak-Kmâban Du
Yaxiong professzor volt, aki Beijingben a Conservatory of
China etnomuzikolôgia-tanâra (az ôsszehasonlîtô népzene
kutatôja). Mongôlia kivételével az expedîciônak âllandô tagja
volt. Szélesen kiterjedt kapcsolatai — volt hallgatôi és kar-
târsai révén — behâlôzzâk egész Kinât. Igen nagy népszerû-
sége csaknem minden ajtôt megnyitott szâmunkra. O szerezte
meg a Ministry of Culture "jie-shao-xin"-\éx. (ejtsd: gye-so-sin),
amely bemutatô parancslevél. Ez megnyitotta szâmunkra a
szûnnapon bezârt mûzeumokat, az intézeti, nem nyilvânos
kutatâsi gyûjteményeket, és Jiayuguan-ban a Nagy Fal még
meg nem nyitott mûzeumât, amelynek emlékkônyvében igy
az elsô bejegyzés a szerzôé. A bemutatô parancslevelek pira-
midâlis elrendezésben kisérték és biztosîtottâk ûtunkat a mi-

nisztériumtôl (Beijing), a tartomânyok kormânyaihoz (Xin-
jiang, Gansu, Belsô-Mongôlia), ezeké a megyék csoportjâ-
hoz, a ligâhoz (Ordos, ill. Kashgar), majd innen ûj parancs-
levelekkel a falvakhoz, ahova menni készûltunk. Azt tapasz-
taltuk, ennek e rendszemek sajâtossâga, hogy amit elôszôr
kérûnk, azt megadjâk, de ahhoz, hogy azt ûtkôzben tovâbb
bôvîtsûk, âltalâban nem jârulnak hozzâ.

A belsô-mongôliai, ordosi expediciô negyedik, igen hasz-
nos tagja volt Wang Junjie zeneszerzô, a hohhoti Mûvészeti
Kutatô Intézet tagja, aki Du professzor egykori tamtvânya.
O a helyi szervezés nem kônnyû munkâjât végezte s az ordosi
tanulmânyûtnak mindvégig lelkes és hasznos tagja volt.

Ôtôdik tagunk Xû volt, az autôvezetô; nagyon kellemes,
ûgyes fiatalember, aki a legtôbb fényképet készîtette rôlunk
gépeinkkel, ezért a legtôbb csoportképrôl hiânyzik. Tîz évig
tanîtô volt, azutân vâltott ât a szabadfoglalkozâsra, a bér-
autôzâsra.

A hatodik tagot nem szabadon vâlasztottuk. Ordos fô-
vârosâban, Dongsheng-ben kellett felvennûnk a mâr ûgyis
tûlzsûfolt autônkra. Mongol nyelvtudâsât egyszer vettûk
igénybe. (Kûlônben tôrténetesen ô is Du professzor egykori
tamtvânya volt.)

A teljesség kedvéért emlitem meg, hogy a tanulmânyût
mongôliai szakaszân a helybeli személy, aki ûtunkat és mun-



kânkat seg^tette, valamint autôjât rendelkezésûnkre bocsâ-
totta, Bârdi Ldszlô barâtja, dr. Rdgcsaïn Radna âllatorvos
volt. Radna feleségével és fîâval 8-9 évet tôltôtt kikûldetés-
ben Magyarorszâgon, Igy a magyar tolmâcsolâst nagy ké-
nyelmûnkre ôrômmel szolgâkatta. A mongôliai ût célja az
Ulânbâtorban, a Mongol Âllami Kôzponti Mûzeumban ki-
âllîtott Noin Ula-i hun fejedelmi temetôbôl valô leletek ta-
nulmânyozâsa és Tonjukuk tûrk fôherceg és fôtanâcsadô ro-
vâsos sîremlékének meglâtogatâsa volt. Az âzsiai steppe ma-
dâr- és âllatvilâgânak gazdag kiâllîtâsa (kôztûk szâmos daru-
fajta, sôlymok, keselyûk, kûlônféle szarvasok, kôszâli kecs-
kék stb., tudomânyos latin nevûk feltûntetésével is, amely
âllatok fontosak a steppe népeinek dîszîtômûvészete szempont-
jâbôl) igen hasznos, vâratlan meglepetés volt.

3. HOHHOTI ELÔTANULMÂNYOK

Hohhot Belsô-Mongôlia fôvârosa, nagy, fejlett vâros 3/4
milliô lakossal, felhôkarcolôkkal, hatalmas parkîrozott kôz
ponti térrel (4. kép). Hohhot mongolul "Kékvâros"-t jelent,

; «s. i

Hohhot (Kékvâros).
A kùiai Belsô-Mongôliafôvdrosdnak egyikfôûtvonala (Fotô: Érdy, 1989).

4. kép



kînaiul neve Huhhehot. îgy mondtâk, Belsô-Mongôliâban
17 milliô kînai és kôzel 3 milliô mongol él. Ulânbâtorban
azonban a mongol lakossâg szâmât Belsô-Mongôliâban 6
milliôra teszik.

Hohhot nagy egyetemi vâros, ott székel Belsô-Mongôlia
egyeteme. Du professzor és Wang segîtségével, valamint dr.
Bârdi levelezésén keresztûl magas egyetemi kôrôkkel kerûl-
tûnk kapcsolatba.

Tudomdnyos személyi kapcsolatok

Elsôsorban Lin Gan-t emlîtem meg, aki a Belsô-Mongôlia
Egyetem tôrténész professzora s a jelenlegi tudomânyos vi-
lâg kiemelkedô hun szakértôje. Alapvetô munkâi a 80-as évek
folyamân kînaiul jelentek meg, Igy a nyelv izolâltsâga csôk-
kenti ismertségét a vilâgban. Életmûve (Lin Gan, 1983, 1984,
1986) hârom nagy népcsoporttal foglalkozik: a hunokkal
(xiong-nu), a tûrk (tôrôk-tatâr) népekkel és a keleti népek-
kel (a dung-hu, tunguz csoporttal). Megkôzelîtése hârom
lépcsôs: 1. Ûjra kôzzéteszi a népcsoportra vonatkozô legré-
gibb îrott forrâsokat, kôztûk szâmos eddig sosem kôzôlt for-
râst. 2. Ûjra kiadja a népcsoportrôl Kînâban az utolsô 60
évben megjelent tanulmânyokat, kôztûk sajât tanulmânyait
is. 3. Az adatok alapjân ûj szintetikus munka formâjâban
ôsszegezi a népcsoport évezredes tôrténetét. Igy példâul a
hunokkal foglalkozô hârom munkâjânak cîme: 1. A hunok
tôrténelmi kalendâriuma (1984). 2. Ôsszegyûjtôtt hun tôrté-
nelmi tanulmânyok 1919-1979 (1983). 3. A hunok tôrténete
(1986).

Lin Gannal hâromszor talâlkoztam. Elôszôr otthonâban
tôbb ôrân keresztûl vizsgâltuk az ordosi nép, tovâbbâ a hunok
kérdését. Kérdésemre, hogy mit gondol, van-e a magyarok-
nak rokoni kapcsolatuk a hunokkal, azt vâlaszolta; természe-
tesen (of course). Sûrgettem, hogy Irjon tanulrnânyt errôl
a kérdésrôl.

Lin Gan tôbb kôtetével megajândékozott bennûnket.
Mâsnap este az elsô osztâlyû, modem Belsô-Mongôlia szâl-
lôban — kb. 20-25 fogâssal — nagy vacsorât adott tisztele-
tûnkre, amelyen a belsô-mongôliai televlziô tiz részes hun
fïlmjének igazgatô és rendezô csoportjân kivûl kisebbségi
ûgyekkel foglalkozô személyek és mâs professzorok is jelen



voltak. A 12 tagû asztaltârsasâgban helyet foglalt egy fiatal
mongol énekesnô is, aki néhâny hagyomânyos dalt énekelt.
Irânyunkban az egész târsasâg a legszîvélyesebb volt. Ôrôm-
mel tûzték kabâtjukra az emlékként adott jelvényen a koro-
nâs magyar cîmerrel dîszitett zâszlôt.

Egy mâsik meghîvâs Camszu (irôi neve: Ulandzse) mon
gol îrô otthonâba szôlt mâs mongol szînhâzi és irodalmi sze-
mélyekkel egyûtt. A tâvol-keleti népeknek a magyarok irânti
rokonszenvét az îrô egyik megjegyzése is példâzza. Azt mond-
ta, hogy nem a tôrténelem ismerete szerint, de a nép tôrténe-
tei szerint a magyarok a mongolok testvérei is. Kérdésemre,
hogy mi môdon, vâlasza az volt: a hunokon keresztûl. Kûlôn-
ben Camszunak egyetlen és legnagyobb vâgya, hogy ellâto-
gathasson Magyarorszâgra. A politikai fejleményekkel lépést
tart, a kiemelkedô magyarokat ismeri és csodâlja, a sport-
teljesitményeket szâmontartja. Egy megjegyzése: "nagy elô-
dôm, Dzsingisz kân szerencsésebb volt, mint én, mert ô mâr
jârt Magyarorszâgon". (Ez tôrténelmileg nem helyes, mert csak
Dzsingisz kân unokâja, Batu kân volt ott.)

Egy mâsik egyûttléten, ebédmeghlvâson, a hun televîziô-
sorozat rendezôjének, Dong-nak otthonâban voltunk vagy
tîzen (5. kép). A sorozat cime: Wang Zhao Jun (ejtsd: Wang
Dzsao Dzsûn). Ez klnai szépség volt a csâszâr udvarâban és a
déli hunok kirâlyânak, a sanjûnek lett a felesége Kr. e.
33-ban. Elgondolkodtatô, hogy hatâsâban és elrendezesében
teljes a pârhuzam az ezer éwel késôbbi Szent Istvân kirâly
és a Bajor Gizella hâzassâgâval. Mindkét esethen a szilaj bar
cos népet a hivatâst érzô idegen feleség szelidîti. Belsô-Mon-
gôliâban a hunok klnai kirâlynéjânak nagy kultusza van.
Nagy kiterjedésû park kôzepén a hatalmas domb elôterét a
sanjû és a kirâlyné gyônyôrû lovas szobrai diszitik (6. kép).
A dombon a mauzôleum van, aboi a kirâlyné mondabeli slr-
jât vélik. Kûlônben a szobron Huhanyie sanjû fejét az az arany-
korona dîszîti, amelyet gazdag aranyleletekkel egyûtt Ordos-
ban talâltak és amelynek ismertetésére késôbb visszatérûnk.
A korona tetején kiterjesztett szârnyû arany madâr âll, amely
nek fejét és nyakât tûrkiszbôl faragtâk ki. Huhanyie a fîlmen
is ezt a koronât viseli, mâr pedig a filmsorozat Lin Gan szak-
értése mellett készûlt. Dong, a hâzigazda Wang Zhao Jun
arasznyi nemeskô szobrâval és a fîlmbôl egy 20 perces kivo-
nattal ajândékozott meg bennûnket.



lin Gan tÔrténész professzor, hun szakértô, kÔzépen DONG-gal, a tt'z ôrds folyta
tàsos hun TV-film rendezôjével és Dongnéval, akinek kezêben a hires hagyomdnyos

hangszer, a pipa van {Fotô'. Érdy, 1989, Hohhot).

5. kép

Ismét mâs helyen, Wang otthonâban, aki zeneszerzô és
ordosi expediciônk tagja s akinek felesége kitûnôen beszél
angolul, tôbb alkalommal is meghîvâst kaptunk. Itt fontos
néprajzi adatokhoz jutottam, amelyek — térképekkel egyûtt —
az ordosi népességnek az utôbbi negyedszâzadra vonatkozô
eloszlâsât mutatjâk. Ott ismerkedtem meg Lu Hongjiu pro-
fesszorral, a Belsô-Mongôlia egyetem nemzetiségi zenéjének
( etnomuzikolôgia) tanârâval. Részben itt, részben a Lu pro
fesszor otthonâban rendezett ôsszejôveteleken Lu igen lényeg-
bevâgô tâjékoztatâst adott az ordosi bennszûlôtt lakossâgrôl.
(Ezekre a szôvegben tôbbszôr kitérûnk.)

Lu professzor otthhonâban hârom ordosi személlyel is-
mertetett meg bennûnket. Az egyik hôlgy énekesnô volt, aki
tôbb dalt énekelt szâmunkra, valamint az elengedhetetlen
énekes-pâlinkâs kôszôntést végezte. A mâsik hôlgy a hagyo-
mânyos hârom hûrû, pengetô hangszer egyetemi tanâra,
szintén ordosi szûletésû és nemzetiségû volt. Jelenleg is bir-
kanyâj tulajdonosa ott, amelyet Ordos-pusztân nôvére lât el
szâmâra. A jôvedelem biztos jôl jôn a tanâri fîzetéshez. A
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Wang ZhaoJun, Kt. e. 33-tôl a délihunok ktnai kirâlynéja ésférje, Huhanyie
hunsanjii loj^szobrat a hiralyné emlékét ôrzôsirdomb Idbdndl.

(Fotô: Érdy, 1989, Hohhot)

Az emlékpark tdvlatiképe a dombtetôrôla szobrokkal (Fotô: Érdy, 1989, Hohhot).

6. kép



harmadik, fîatal tanârsegéd ugyancsak az ordosiak nemzet-
ségébôl szârmazott és szintén etnomuzikolôgus volt.

Ez az utolsônak emlîtett Sonom, aki Otok Qtanqi (ejtsd:
Otok csencsi) megyében szûletett, abban a megyében, amely-
ben a misszionâriusok (kôztûk Licent pâter is) tevékenyked-
tek, lett legfontosabb személyi adatkôzlôm. 5onommal (az
ordosiaknak csak egy nevûk van) Wu professzor hozott
bennûnket ôssze, akivel Lin Gan otthonâban talâlkoztunk és
aki az angol nyelv professzora Belsô-Mongôlia egyetemén,
igy volt szîves tolmâcsolni a kînaiul is beszélô Sonommal foly-
tatott beszélgetésem alatt (ôket mutatja a 7. kép).

%

SONOM ordosi néprajzkutatô és nyelvész jobbrôl, nyakkendôvel és Wu professzor,
nyelvész, Belsô-Mongôlia Egyetem {Fotô: Érdy, 1989,Hohhot).

7. kép

Antoine MOSTAERT kônyve ordosi népiszôvegekkel

Sonom (ejtsd: Szonom) jelenleg képviselô az elôbb emlî
tett megyében, aki szabad idejében, Wu prof, kôzremûkô-
désével mongol nyelvre fordltott egy fontos és alapvetô fran-
cia nyelvû munkât, amelynek szerzôje és cîme:

Antoine MOSTAERT C.I.C.M.: "Textes Oraux Ordos",
Cura Universitatis Catholicae Pekini Todit, Peiping, 1937-

Sonom elmondta: kîvâncsi lett, hogy egy idegen miért



îrta meg ezt a kônyvet. S amikor megismerte, mint Ordos
szûlotte, kôtelességének érezte, hogy a munkât leforditsa sa-
jât népe nyelvére. MagyaruI a mû cîme: "Ordosi népi szôve-
gek". A kônyv tartalma az idevonatkozô szôvegeket ôleli fel,
azaz mépdalokat, kôzmondâsokat, gyermekjâtékokat, tréfâ-
kat, szitkozôdâsokat stb. Az ûj forditâs, amelybôl Sonom
cgy-egy példânyt nekûnk ajândékozott, hîven adja vissza
Mostaert munkâjât. Sonom azonban a glosszâriumot nem
fordîtotta le, a Idnai kiadô pedig a szitkozôdâsokat hagyta ki.

Mostaert fenti munkâjât Sonom az âltalânos mongol
nyelvre fordîtotta le, de aboi sajâtos ordosi szerkezet vagy
vonatkozâs volt, azt lâbjegyzetben feltuntette. A fordîtâs cî-
meként mîtikus népi nevet hasznâltak, a dmlapon tehât a
pontos cîm a kôvetkezô:

"Ardza-Bardza Khan", ordosi népi szôvegek, ôsszegyûjtôtte
és rendszerezte A. Mostaert, fordîtotta és jegyzetekkel ellâtta
SONOM. Néprajzi sorozat, Nemzetiségi kiadô, Beijing, 1982,
ûjranyomds 1989.

Az itt felsorolt elôtanulmânyok és tudomânyos kapcso-
latok mind lényegesek voltak az ordosi magyarok kérdésé-
nek kibogozâsâban. Ezt a problémakôrt hârom nagy lépcsôre
bontva kôzelîtettem meg és a kôvetkezô kérdésekre kerestem
a vâlaszt: 1. Mikor szolgâlt Licent pâter Ordosban? 2. Melyik
az a nép, amelynek a nyelvét ô beszélte? 3. Mi ennek a nép-
nek tôrténete, nyelve, jellemzôje, életmôdja?

4. LICENT PATER, AZ ELSÔ HIRKÔZLÔ,
MIKOR SZOLGÂLT ORDOSBAN?

AZ ORDOSI MISSZIÔK.

Szajkô interjûjâbôl lâtjuk (1953), hogy Licenttel legkorâb-
ban 1930-ban talâlkozott és beszélt. De ekkorra Licent mâr sok
helyen megfordult Kînâban, âsatâsokat végzett, majd meg-
tanulta az ordosiak nyelvét. Ehhez az kellett, hogy Licent
legalâbb 1925 tâjân mâr Kînâban legyen. Licent tovâbbâ
azoknak az atyâknak a véleményére is hivatkozott, akik "mâr
régebben ott voltak". îgy tovâbbi 5 évet hozzâadva legalâbb
I920-ig tolhatjuk vissza a magyarokhoz kapcsolôdô véleke-
dés létrejôttét.

Ezt a szâmîtâst igazolni lâtszik az a kînai nyelvû utalâs
(Baosar, 1987:159), hogy Ordosban a 35,000 éves "Hetao



ember" maradvânyait, csontokat és fogakat, 1922/23-ban
francia misszionâriusok târtâk fel, egyik geolôgus és biolôgus, a
mâsik archeolôgus volt. Szajkô atya azt îrta, hogy Licent
pâter nagyhîrû geolôgus és Mongôliâhoz tartozô terûleten
âsott. Ezek szerint Licent az ordosi "Hetao ember"-t, nem a

"pekingi ember" maradvânyait târta fel (az utôbbinâl a ne-
vet nem emlîti a szakirodalom). Ez Licent ott tartôzkodâsi
idejének és az ordosi magyar hîr létrejôttének helyes kiszâmî-
tâsât erôsiti meg 1920 tâjâra. Kinek a kortârsa tehât Licent
pâter? Kortârsat azért keresûnk, mert Licenttôl ordosi ma-
gyarokat emlîtô irâst nem ismerûnk. Ennek a kérdésnek a
tisztâzâsâban igen nagy segîtségemre volt Sonom.

Az ordosi missziô 1874-tôl.

Sonom ugyanis abban a megyében és azon a kôrnyéken
szûletett, aboi a katolikus missziôs templomok voltak, Ordos
déli részén, a Nagy Falhoz kôzel, a mai Otok Qianqi megyé
ben (jelentése: Otok front zâszlô). Sonom ûgy magyarâzta,
hogy ôsszesen hét missziôs templom volt, ôt Ordosban a Nagy
Faltôl északra, kettô pedig attôl délre Shaanxi tartomâny-
ban. Ordos Belsô-Mongôlia tartomânyânak déli részén van,
Ordos és Shaanxi kôzôtt a Nagy Fal a hatâr.

Kôvetkezô talâlkozâsunkkor Sonom még a kôvetkezô ada-
tokat szolgâltatta: 1874-re épûlt fel az elsô templom Chen-
chuan-ban, amelyet az elsô misszionârius, Verlinden 1872-ben
kezdett el, amikor megérkezett. 1879-ben épûlt a mâsodik
Shao-chao-ban, Shaanxi tartomânyban. Aztân még az 1800-
az évek végére kettô épûlt Ordosban, a Kôbr-i s a Nalingho-i
templom. A hârom ordosi templomot 1900-ban lâmahitû
mongolok felgyûjtottâk. 1901-ben azonban mindhârmat
ûjjâépîtették. 1936-ban épûlt Ordosban a Xili (Shili) temp
lom. Sonom ezt a négy ordosi és egy Shaanxi-i. templomot is-
merte. A tovâbbi kettô hollétére nem emlékeznek.

A chen-chuani volt a nagy és fô templom. A tôbbiek kiseb-
bek. Csak a fôtemplom fôpâsztorainak listâja van meg.Sok pap
és apâca szolgâlt itt. A lista (8. kép) utolsô személye Martens,
helybeli mongol pap, akinek mongol neve Munkacse; most
egyedûl mûkôdik az egyik templomban, a tôbbi romokban
van. Az eurôpai misszionâriusok 1948-ban eltâvoztak. Sonom
megjegyzése szerint jelenleg csak a Xili templom mûkôdik.
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/4z ordost katolikus missziô Chen-chuan-ifôtemplomdbanszolgdlatot teljesttô
fôpdsztorok névsora és szolgdlatiiâeje. Sonomtôl kapott adatok.

8. kép



ez épiilt utoljâra. Ezek szerint oda âtkôltôzôtt a jelenlegi pap.
A lényeg, hogy nêgy missziôs templom biztosan volt Otok
Qjanqi-ben.

Ordosban a chen-chuani fôtemplomhoz viszonyîtva a
tôbbi templom 5-5 mérfôldre volt egymâstôl, mert egy-egy
templomnak 2 és Vz mérfôld sugarû terûlete lehetett. A temp-
lomok kôzti 5 mérfôldes tâvolsâg a kînai mértékrendszerben
10 li. Sonom 1934-ben a fôtemplomtôl 40 km-re északra
szûletett.

A chen-chuani fôtemplom fôljegyzéseinek mimeografâlt
vâltozatâban a fôpâsztorok szolgâlati ideje kezdettôl fogva
megvolt. Ezt a listât Sonom volt szîves rendelkezésemre bo-
csâtani, s ezt a tâblâzatot az eredetinek kôzel felére valô ki-
csinyîtésével a 8. kép mutatja ûgy, ahogy azt Sonomtôl kap-
tam, a neveknek a mongol és a kînai vâltozataival egyûtt. A
listâbôl lâthatô, hogy az ordosi missziôs munka 1874-ben
kezdôdôtt. Szâmunkra azonban az a fôpâsztor fontos, aki a
fentebb kiszâmîtott 1920/25-ôs idôszakban szolgâlt, amely
Licent pâter és târsai mûkôdésének is az ideje.

Mostaert, mint ordosifôpâsztor, Licent kortdrsa

Ez a személy Mostaert Antonitis, a fentebb târgyalt ordosi
népi szôvegek szerzôje volt. 1912 és 1925 kôzôtt volt a misz-
sziôs templomok fôpâsztora; utalâsok vannak arra, hogy belga
szûletésû. Mostaert 1925 utân Pekingbe keriilt, ahol évek so-
rân kiadâs alâ rendezte munkâjât, amely 1937-ben jelent
meg. Ebben az évben rôvid idôre visszalâtogatott Ordosba.
Amikor Pekingbe visszatért, mâsodik munkâjât is sajtô alâ
rendezte. Ez a kôvetkezô:

Antoine MOSTAERT, C.I.C.M.: "Dictionnaire Ordos",
Monumenta serica, Monograph V. - Tome Premier (A-1)

The Catholic University - Peking, 1941.

Mostaert mindkét munkâja nagy, vaskos kônyv, egy-egy
Rêvai Nagylexikona kôtetnél valamivel nagyobb és vaskosabb.
Az ordosi szôtârban Sonom szerint 21,241 szô van. Ezt én
nagysâgrendi szâmolâssal ellenôriztem és helyesnek talâltam.
Az ordosi szôtârban a mongol nyelv Ordosban beszélt nyelv-
jârâsânak szavait talâljuk.

A mongolok jelenleg a kôvetkezô négy nagy csoportra



tagolôdnak délrôl észak felé haladva: 1. az ordosi mongo-
lokra, 2. a Kmâhoz tartozô Belsô-Mongôlia lakôira, 3. a
Mongôlâban lakôkra (ezek nagy része halha mongol), vala-
mint 4. a Szovjetuniôhoz tartozô burjât mongolokra. Nagy
teruleteket âtfogô expedîciônk alkalmâval a mongolsâgnak
mind a négy csoportjâval talâlkoztunk. Burjâtokkal is, mert
egy lâtogatô csoportjuk Ulânbâtorban velûnk egyûtt ugyan-
csak a Bajan-Gol szâllôban Iakott.

Kérdésemre Sonom azt felelte, hogy az ordosi beszédet
a tôbbi mongol megérti, bar az ordosi szôtâr kb. 4000 szavât
a tobbi mongol nem hasznâlja és szôtâraikban sem szerepel.
Ezenktvûl Ordosban tovâbbi 3000 szôt hasznâlnak, amely
nincs benne Mostaert szôtârâban. Ôsszesen tehât 7000 szô-
ban kûlônbôzik az ordosi mongol nyelvjârâs a fô mongol
nyelvtôl. Sonom jelenleg Wu professzorral egyûtt az "Ordosi
szôtâr" franciâbôl mongolra tôrténô forditâsân dolgozik.

Ordosi beszêd-prôba Sonommal

Sonom volt az elsô ordosi személy, akivel talâlkoztunk,
s aki méghozzâ szerencsénkre néprajzkutatô és nyelvész. Elsô
ténykedésem alapvetô prôba volt. Megkértem Sonomot, hogy
fi&yeljen, megért-e valamit a magyar beszédbôl. Bârdtval
néhâny percig hangosan beszélgettûnk magyarul. Kérdé-
sûnkre Sonom vâlasza az volt, hogy egyetlen szôt sem értett
meg ebbôl. Akkor megkértem Sonomot, hogy néhâny percig
ô beszéljen anyanyelvén folyamatosan. (Ezt hangszalagra
is vettem.) S utâna Bârdi Lâszlôval megâllapitottuk, hogy
most viszont mi nem értettûnk semmit. Egyben feltûnt be-
szédében a sok torokhang, amely a magyarbôl hiânyzik. En-
nél a prôbânâl jelen volt Du professzor Beijingbôl és Wu
professzor Hohhotbôl.

Visszatérve tehât Licent pâter és Szajkô pâter eredeti
hiradâsâhoz, amely szerint az ordosi nép magyarul beszélne,
râ kell mutatnunk Mostaert munkâjânak alapvetô fontossâ-
gâra a mi szempontunkbôl. Licenttôl ugyanis nem ismerunk
ezzel a kérdéssel foglalkozô irâst. Kortârsa és valôszînû fônôke,
Mostaert, nagy ordosi munkâiban viszont nem emlékezett
meg arrôl, hogy az ordosiak magyarul beszélnének vagy hogy
azok valami môdon magyarok lennének. Sonommal valô
két délelôttôn folytatott âtfogô beszélgetésûnk és szôvegprô-



bânk azt mutatta, hogy nyelveink egymâs szâmâra nem ért-
hetôk. A kérdés azonban szâmomra még mindig nem volt
eldôntôtt. Meg kellett vizsgâlni ugyanis, hogy Szajkô, Licent
valamint Sonom ugyanarrôl a néprôl beszélt-e. Azaz — mâs
oldalrôl megkôzelitve — hânyféle nép él Ordosban? Nem
rossz irânyban kutatunk-e? îgy érkeztûnk el elemzésûnk
kôvetkezô pontjâhoz.

5. MELYIK AZ A NÉP, AMELYRÔL
LICENT ÉS SZAJKÔ BESZÉLT?

Itt Szajkô pâter interjujâbôl visszaidézek hârom dôntô
fontossâgû megâllapîtâst: a.) "lehetnek kétmilliônyian",
b.) "pedig bizonyos, hogy még ma, azaz 1953-ban is ott él-
nek a Sârga-folyô kanyarulatâban", c.) "apraja-nagyja, fiûk,
lânyok lovon szâguldoznak".

Egy, az 1970-es években kiadott népesedési térkép szerint
Ordos Iakossâga kereken: 98,000 mongol, 825,000 kînai és
7,000 egyéb (koreai, muszlim lunai, taur, evenki, ûrûnqin
sth.). Ôsszesen 930.000. Mikor a népesség szâmârôl és mégosz-

)/• /•
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A népesség megkôzelftô eloszldsa Ordosban (Belsô-Mongôlia Mûzeum).
1—csakkinai, 2—kevert ktnai-mongol, 3—mongol, kevés kinai, 4—mongol.

A tôbbikevés lélekszdmû kisebbségfôként a vdrosokban taldlhatô.

9. kép



lâsârôl kérdeztem Sonomot, azt mondta, kômlbeliil 100,000
mongol és 800,000 kînai él Ordosban, tovâbbâ fôieg a vâro-
sokban 16 féle tôredékes kis nemzetiség(9. kép).

îgy Sonom adatai megegyeznek a térkép adataival. Szajkô
kétmilliôja ûgy reâlis, hogy az egész Belsô-Mongôlia tarto-
mâny mongol lakossâga 2-3 milliô, mig a Idnaiak szâma 17
milliô. Nem vârhatunk tehât valahol meghûzôdva egy ma-
roknyi tôredéknépet, amely magyarul beszélhet, hisz Szajkô
becslése szerint kétmilliôs lovas néprôl van szô, amelyrôl bi-
zonyos, hogy 1953-ban helyben éltek.

Nagyobb szâmû lovas, âllattenyésztô nép Ordosban csak
egy van, az ordosi mongol. A kînai fôldmûveléssel foglalko-
zik. îgy tehât eltéveszthetetleniil megtalâltuk a Szajkô pâter
âltal leîrt népet, amely az ordosi mongol, amelyrôl Mostaert
Antoine két kônyvét irta, s amelyhez Sonom is tartozik, aki-
nek beszédét nem értettûk meg.

A népirtâs, elvândorlâs kérdése

Az 1980-as években a kûlfôldi magyar irâsok kôzôtt olyan
hîrek is megjelentek, hogy nincsenek mâr Ordosban magya-
rok, mert Mao kiirtotta ôket meg elvândoroltak Tibetbe.
Errôl a lehetôségrôl is ûjra meg ûjra érdeklôdtem Sonomtôl,
mâs ordosi mongoloktôl, barâti kînaiaktôl legalâbb ôt alka-
lommal, nôktôl, férfiaktôl, egyediil, mâskor csoportban. A
vâlasz mindig egyértelmû volt, sem elvândorlâs, sem népirtâs
Ordosban nem volt. Sonom emlîtette azt is, hogy Mao ura-
lomra jutâsakor a hâborû utân élelemre volt szûkség és az
egyik jelszô ez volt: "gyarapodjék a nép és a jôszâg" (let people
and cattle flourish). A jelszô jegyében még a legvagyonosabb
gazdâkat sem gyilkoltâk le Ordosban — mondta Sonom. Mi-
vel Ordos gazdag vidék volt, oda — fôleg sok kînai — jobb
élet reményében csak bevândorolt. Ordosbôl el nem vândo-
rolt senki. A tûlzott bevândorlâs kôvetkeztében az élet Or

dosban ma mâr kevésbé jô. Szajkô 1953-ban biztosra mond
ta, hogy az ordosiak, akikrôl ô beszélt, még mindig ott lak-
nak. 1953 utân pedig népirtâsnak, plâne milliôs, de akâr-
csak szâzezres nép kiirtâsânak nyoma sincs.



6. AZ ORDOSI NÉP TÔRTÉNETE, NYELVE
Ordos a hunok szdlldsterûlete

Ordosban, a Sârga-folyô nagy fordîtott "U" kanyarjâ-
ban, a csiszolatlan kôkor ôta él ember. A "Hetao ember" a

legrégebbi lelet; kora 35,000 év.

A tôrténelem hîradâsai és a régészeti leletek révén Kr. e.
az elsô évezred népessége jôl ismert. Ordos a déli hunok szâl-
lâsterulete. A Kînai Nagy Falat a 4. szâzadtôl kezdték épî-
teni a hunok ellen. Ez folytatôdott a 3. szâzad folyamân. A
mâr âllô darabokat az elsô Qjn (ejtsd: Csin) csâszâr kôtôtte
ôssze Kr. e. 210-re. Az a tény, hogy a Nagy Fal âtlôsan szeli
ât a kôzel négyszôgletes folyôkanyart és nem hûzôdik a Sârga-
folyô mentén, mutatja, hogy ennek a teruletnek âllattartâsra
alkalmas steppés-homokos északnyugati fele milyen hatâro-
zottan a hunok birtokâban volt. A hunok Kr. e. tôbb mint

fél évezreden keresztûl ûtkôzésben voltak az északi terûlete-

ket meghôdîtani igyekvô kînaiakkal. A gyorsan mozgô hun
lovas hadsereg kônnyûszerrel tâmadta és sarcolta az északi
teriiletek kînai telepûléseit.

Kr. e. a 3. szâzad végére Kînât az elsô Qjn uralkodô egye-
sîtette. Ugyanabban a szâzadban a hunok uralkodôja, Tuoman
elkezdte a kôzpontosltâst. Fia, Mao-tun (Kr. e. 207-174) pe-
dig a korai hunok legnagyobb uralkodôja lett. îgy a két kôz-
pontosîtott hatalom kôzt az ûtkôzés elkeriilhetetlen volt. A
hunok megfékezésére épîtették fel a Nagy Falat. A Falnak
Sârga-folyôtôl nyugatra esô része azonban ûjra a hunok bir-
tokâba keriilt, akik a mai Gansu tartomânyban a Qjlian
(ejtsd: Csilien) hegyekig toltâk ki hatâraikat. A Qjlian szô
eredete kînai szôval nem magyarâzhatô; fennmaradt ének-
szôveg nyomân hun névnek tartjâk.

Az 5-3. szâzadi ellenségeskedés szûlte meg a hunok ma is
hasznâlt csûfosra torzîtott kînai nevét, a xiong-nu szôt (ejtsd:
sjung-nu), amely "vad rabszolgâ"-t jelent. Ezt a szôt a 3. szâ
zadban îrtâk le elôszôr. A hunok mongol neve "hunnu". Kr.e.
a 3. szâzadnâl korâbbi kînai forrâsok mâs neveket hasznâl-
tak megjelôlésûkre, akik mâr legalâbb l és 14 évezrede ismer-
tek. — A kînai tôrténetîrâs atyja, a Kr. e. 100 kôrûl mûkôdô
Suma Qian (ejtsd: Szuma Csien) îrja, hogy a xiong-nuk Kîna
legelsô uralkodôcsalâdjâtôl (dinasztiâjâtôl), a Xia-uralkodô-
csalâdtôl szârmaznak, amely még Kr. e. a 2000 kôrûli szâza-



dokbôl valô. Ez azt is jelenti, hogy Kîna elsô uralkodôcsalâd-
ja, a Xia-uralkodôcsalâd hun eredetû.

Térképiinkôn —, amely a hun birodalom hatârait
tiinteti fel Kr.e. a 3. szâzadtôl Kr.u. az 1. szâzadig, és amelyre
Ulânbâtorban a Mongol Âllami Kôzponti Mûzeum térképérôl
mâsoltuk ât az adatokat —: Ordos-puszta a hun birodalom dé-
11 része. A birodalom északon az Orkhon-Selenga-Tola folyôk
vîzgyûjtô terûletéig (amelyre a jelenben Észak-Mongôliaként és
szovjet Trans-Bajkâlként hivatkoznak), nyugaton a Balhas-tô-
ig, keleten a Csendes-ôceânig terjedt. (Lâsd a 3. képet.)

Mikor a hun uralkodô, Huhanyie (Kr. e. 58-31; pinyin
betûzés szerint: Hu-han-yie, ejtsd: Huhanje) fôhatalmânak
fivére, Csicsi (Kr. e. 56-36) északon nem vetette alâ magât,
a hunok kôzôtt belhâborû tort ki. Elôszôr ôt részre szakad-
tak; végiil is az északi és a déli hunok âlltak egymâssal szem-
ben. Az északiak kisebb csoportjâval Csicsi elvonult nyugat-
ra, de a Idnai csapatok K. e. 36-ban Kôzép-Âzsiâban, a Talas-
folyônâl Csicsit és seregét megsemmisitették.

Huhanyie a Gôbi-térség déli oldalâra, Dél-Hunniâba hû-
zôdott. A kûlônôsen hideg tél kôvetkeztében nagyrészt elpusz-
tult âllatâllomâny és éhinség miatt behôdolt a kînai csâszâr-
nak, aki erre a hunokat 8 éven ât élelmiszerrel segîtette.

Huhanyie Kr. e. 33-ban kinai feleséget kért. A csâszâri ud-
var egyik szépsége, Wang Zhao Jun kiildetést érezve ôrômmel
lett a sanjû felesége. Igy a déli hunoknâl a kînai befolyâs fo-
kozatosan erôsôdôtt. Végiil is Kr. u. az 1. szâzadban âthidal-
hatatlan ellentétbe kerûltek az északi hunokkal. Harcoltak
elleniik kînai szôvetségben. Az északi hunok Kr. u. 91-ben —
idôjârâsi tényezôk kapcsân — ûjra a kînaiaktôl, majd Kr. u.
155-158 kôzt a mai mongolok elôdeiktôl, a xian-pi-V.tô\ dôntô
vereséget szenvedtek. A hunok nagy tômegei ezért a 2. szâzad
derekân a xian-pi-^ elôl nyugatra vândoroltak, mîg a hely-
ben maradt néprészek lassan beleolvadtak a gyôztes népekbe.
A hunok Eurôpa felé Kr. u. 370-ben lépték ât a Volgât, majd
rôvidesen, az 5. szâzadban Attila létrehozta nagy hun biro-
dalmât Kârpât-medencei kôzponttal.

A déli hunok azonban folyamatosan Ordosban és Belsô-
Mongôliâban maradtak, végiil is elkînaiasodtak, felszîvôdtak
Eszak-Kîna lakossâgâba. Hagyatékuknak szâmos régészeti
nyoma van. Ilyenek elsôsorban a hîres Ordos-bronzok a vâl-



tozatos âllatâbrâzolâsokkal, a hun bronz ûstôk és a tipikus
hun bronz tôrôk. Ezeket egészîti ki most legûjabban a kirâlyi
hun aranylelet az aranykoronâval.

A hunok hagyatéka azonban a népzenében is felcsillan.
Eszak-Kîna népzenéje ugyanis lényegesen kùlônbôzik Kina
délebbi részeinek zenéjétôl (Zolnay, 1977:28). Ezt a zenét a
mai Észak-Kina tûrk népei is alakitottâk, hiszen az északi
teriileteken formâlisan tiirk népességû âllamok âlltak fenn
tûrk uralkodôhâzakkal egy évezreden ât (hun, tûrk, kitaj,
ujgur, tabgacs, tangut stb). Az északi népzene gyôkerei Du
Yaxiong (1982) kutatâsai szerint a hunokig nyûlnak. Egyûtt-
létûnkkor Lu professzor (1989) arra mutatott râ, hogy az or-
dosi sajâtos népzenének is hun gyôkerekkel kell rendelkezniûk.
Az ordosi mongolok zenéjében meglevô pentatônia tôrôkôs
irânyba mutât. Zenéjûk kùlônbôzik mâs mongol vidékek ze
néjétôl, azok az ordosit idegennek érzik. Inkâbb Észak-Kîna
zenéjével vannak kôzôs vonâsaik, meg még tovâbb kelet felé
is. Lu ûgy véli, hogy hun elemeknek is kell lenniûk Ordos
zenéjében.

Ordos népei a hunok utân

A hunoknak a forrâsokban Kr. u. a 6. szâzadban van

utoljâra nyoma Kîna északi peremén. Kr. u. a 6-8. szâzad
ban Ordos az ulânbâtori mûzeum térképei szerint a tûrk bi-
rodalomhoz tartozott. Kôzben xibe (tunguz) és ujgur beha-
tâsok is érik. A 10-12. szâzadban a xia-xia, mâsnéven tangut
birodalom uralja a térséget. Al Kashgari szerint ez is tôrôk
nyelvû nép. Uralmukat a mongolok tôrik meg a 13. szâzad
elején. Ordos a mongolok minden fôldi hatalmat tûlszârnyalô
birodalmânak lett része.

Az ORDOS szôjelentése, a mai ordosi nép és nyelv kialakulâsa

Dzsingisz kânnak tôbb emléke fûzôdik Ordoshoz és isme-
retlen sîrjât is Ordosban vélik. A jelenlegi tôrténelmi isme-
retek szerint hagyatékainak ôrzésére kôltôzôtt Ordosba egy
mongol tôrzs a 15. szâzadban.

Dzsingisz kân mongol vilâgbirodalmâban négy fôvâros
volt. Ezek sâtorpalotâkbôl âllottak. Mongol nyelven az ilyen
sâtorpalotâs fôvârosokat orrfdknak hîvtâk, amelyeket nagy



katonai helyôrségek ôriztek. A helyôrségek a négy ordô ôrzé-
sére kûlônleges ôr-tôrzset formâltak, tagjait kûlônbôzô he-
lyekrôl toboroztâk. A tôrzset — palotaôrség jelentéssel —
ordo5-nak hivtâk. A mongol uralkodôcsalâd hanyatlâsa ide-
jén, amikor mâr nem volt szûkség az ordôkra, az ôr-tôrzs
1469-ben a Sârga-folyô kanyarjâba kôltôzôtt, aboi Dzsingisz
kân sîrjât vélték és ahol 8 fehér sâtorban ôrizték a vele kap-
csolatos emlékeket. îgy a sâtorpalotâk ôrzése helyett ettôl
fogva a 8 fehér sâtrat, tartalmukat és Dzsingisz kân vélt te-
metkezési helyének kôrnyékét ôrizték, bar a sîr pontos helye
nem ismert.

A tôrzsrôl, amelyet 500 csalâd alkotott, az egész terûle-
tet Ordos-nak nevezik (Baosar, 1989). Olyan falu vagy vâ-
ros, amelynek ez lenne a neve: nincs. Ez Szajkôntl téves; csak
terûlet és tôrzs van. A szàzadokon keresztûl ôrzôtt fehér sât-

rakat a japân megszâllâs idején Pekingbe, majd Lanzhou-ba
vitték, ezek azonban utàna visszakerultek Ordosba. Ennek
kapcsân keriilt 1953-ban sor Ordos kôzépzô részében, Ejin-
Horo Qi-ben a mauzôleum épîtésére, amelyrôl késôbb még
néhâny adatot kôzlûnk (10. kép).

Ez a mongol ôr-tôrzs — a korâbbi szâzadokbôl fennma-
radt lakossâggal ôsszekeveredve — hozta létre a mai ordosi
népet és a ma beszélt ordosi mongol nyelvet. (Ezt a mongol
nyelvjârâst mâr részletesen târgyaltuk Sonom kutatâsainak
ismertetésekor. )

A mongol ôr-tôrzs és a helyi, talân a hunig is visszanyûlô,
sok jellegében tôrôkôs és egyéb lakossâg ôsszekeveredése ho-
zott létre olyan jellegzetességeket, amelyek miatt a tôbbi mon
gol az ordosiakat nem érzi teljesen hozzâtartozônak. Lu pro-
fesszor (1989) magyarâzataibôl idézek: bâr az ordosiak meg-
értik egymâst pl. a Hohhotbôl, Belsô-Mongôliâbôl valôkkal,
egyes szavaik kiejtését a hohhotiak megmosolyogjâk. Aztân
az ordosiak gazdag népdalkincsében sok idegenséget éreznek.

Ehhez jârul még a harmadik, igen lényeges embertani
kûlônbség is. Mîg a mongoloknak ismerten erôs magas arc-
csontjuk és lapos orruk van, ez jôval kevésbé van ûgy Ordoson.

Lii megâllapltâsa szerint Ordosban szâmosan hasonlîta-
nak az ujgurokra. Nem lapos az arcuk, az ormyerguk magas,
szemûk mélyebben van az arcban. Néha a szemûk kék vagy
zôld. Ehhez teszem a magam megfigyeléseibôl hozzâ, hogy
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ez az embertani kûlônbség kûlônôsen a nôkôn jôl lâtszik. To-
jâsdad alakû, âllban keskenyedô arcuk és fehér, vilâgos bôriik
van, jôl fejlett orrnyereggel (11. kép), ami ellentétben van
a tiszta mongol tîpusokkal. Ha az utcân talâlkozunk ordosi
nôkkel, sokon ez az embertani jelleg biztonsâggal felismer-
hetô.

A szerzô két ordosi nô tdrsasdgdban.

11. kép

A mongol nyelvet beszélôk szâma Belsô Âzsiâban kere-
ken 100,000 ordosi mongol, kb. 3 milliô belsô-mongôliai
(szâmukat Mongôliâban 6 milliôra becsûlik), Mongôlia lakos-
sâga 2 milliô. A burjât mongolok szâma a Szovjetuniôban
a Bajkâl-tô kôrnyékén fél milliô kôriil van.

7. AZ ORDOSI TEREPEN — AZ ÉLET ORDOSBAN

Ordos megyéi

Ordos kôzigazgatâsa jelenleg 8 megyére oszlik. Terûlete
nagysâgrendileg akkora, mint a Dunântûl és a Duna-Tisza
kôze egyuttvéve. A Sârga-folyô fel- és lemenô része kôzôtt a
tâvolsâg 350 km. Ordos meg^yéi északrôl délre haladva a kô-
vetkezôk (lâsd a 12. képet): Dalad qi, Dongsheng megye.
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Ejin-Horo Qj. Uxin Qi, Hanggin Qi, Otok Qji, Otok Qenqi,
Jungar Qj. Expedîciônk sorân ezek kôzûl 5 megyét keresz-
teztûnk. Megjegyzem, hogy "megye" helyett a "zâszlô", qi
(ejtsd: csi) kifejezést hasznâljâk.

Az ordosi térségnek két mâsik neve is hasznâlatos; "ih-ju
meng" (meng-liga, amely tôbb megyét, "zâszlôt" magâba
foglalô belsô-mongôliai kôzigazgatâsi egység; jô példa lehetne
râ a Dunântûl-liga megjelôlés). Ezt néha teljesebb formâban
"yike-zhao meng"-nek lâtjuk, aminek "nagy templom liga"
a jelentése. Ez arra a nagy lâma-templomra vonatkozott,
amelyet a forrâsok emlîtenek.



Ordosban két hatalmas sivatag van. Északon a kelet-
nyugati irânyban hûzôdô Hobq shamo (Ejtsd: hopcs samô;
shamo-sivatag) és az Ordos kôzponti részeit elfoglalô Mu-us
Shamo. Az elôbbi emeletes hâz nagysâgû, élettelen homok
dûnékbôl âll; a Mu-us shamo jobbâra félsivatag, sok helyen
gyér fûvel, birkanyâjak legeltetésére alkalmas. Ordos valô-
jâban ôt tâjtîpus mozaikja: erdôôvezet (északon), teljes siva
tag (északon), félsivatag (nagy fûcsomôkkal és gyér fôvel a
homokos talajon), jô minôségû mûvelhetô termôtalaj és
fûves puszta (âllattartâsra). A 13. kép hârom ôvezetet mutât
egymâsba ékelôdve egyszerre kûlônleges mozaikként (sivatag,
félsivatag, termôfôld).
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Ordos északi részén, a Hobq shamo peremén hârom tdjtipus egymâsba ékelôdése-,
sivatag, termôfôld, gyérfûvûfélsivatag {Dalad"zâszlô") (Fotô: Érdy, 1989, Ordos).

13. kép
Azért, hogy Ordos mindkét sivatagjât keresztezhessiik,

észak-déli ûtvonalat vâlasztottunk. Hohhotbôl Batou felé
vettûk ûtunkat, a batoui bidon léptûnk Ordos fôldjére. 300
kilométert haladtunk dél felé, majd késôbb vonaton ûjra
érintettûk Ordos nyugati részét. Megâllôinkat, néprajzi, nép-
zenei gyûjtésûnk helyeit a 12. képen tûntettûk fel. Az alâb-
biakban rôvid beszâmolôban adok szâmot a néprajzi, fôld-
rajzi, régészeti, népzenei vonatkozâsû észrevételeimrôl ûtvo-
nalunkat kôvetve "zâszlôk" szerint.



Ôrids homokdûnék az északi sivatagban

(Dalad "zdszlô")

A batoui hîdon âthaladva a Dalad "zâszlô" terûletére érve,

a Sârga-folyô partjân rôgtôn a késôbb megszokott lâtvâny
fogadott bennûnket. A zôldellô talajon, keverten birka- és
kecskenyâj legelészett. Az idô kellemes; szeptember elején
ingben, ujjatlan kôtôtt mellényben van az ember. Dél felé
haladtunkban rendôrségi ellenôrzés alâ keruliink, bûntetni
akamânak, mivel vârosi taxival mezôgazdasâgi teriiletre nem
szabad hajtani. Minisztériumi parancslevelûnk alapjân és
kînai kîsérôink magyarâzâsâra tovâbb engednek bennûnket.
Eszak-déli utunk tizedénél érjûk el a Hoq shamo-t. Felvil-
lanyozva mâszkâlunk a homokbuckâk kôzôtt. Ezek kôzé vôrôs
fûz bokrokat telepîtettek, amelyek bîrjâk ezt a talaj, hogy a
homokot megkîséreljék megkôtni. Hosszû szârû, erôs szâlû
fûcsomôk is segitenek ebben.

Ennek a sivatagnak kômyékbeli kûlônleges része, 30 km-
nyire a folyôtôl délre a Résonant Sand Gorge (rezonâlô ho-
mok vôlgy) terûlete. Idôszakos folyô most kiszâradt, 200 mé-
ter széles, lapos medrében haladunk kis autôbuszunkkal. A
folyômeder szélén meredeken 60-80 méter magas ôriâsi ho
mokdûnék vonulata kelt âmulatot, amelyet a lâtôhatâr szé-
léig tudunk kôvetni. Kôtéllétra fekszik a dûnén, ha valaki-
nek kedve lenne megmâszni; kûlônben térdig sûpped az em
ber a homokban. Ugy mondjâk, ha az ember a dûne gerin-
cére megy, s onnan homokot szôr le, az egy fajta rezonâns
hangot ad; innen a tâj neve. Elhittem, nem prôbâltam ki.

Itt komoly dulakodâsra kerûlt sor kînai barâtaink és egy
utonâllônak felcsapott helyi karszalagos parkôr kôzôtt, aki
kûlfôldieket lâtva 10-20 dollârnak megfelelô yûent kôvetelt
tôlûnk (persze alap nélkûl), mivel odamentûnk meg a siva-
tagot fényképeztûk. Minisztériumi parancslevelûnket sem
akarta visszaadni; a dulakodâsban majdnem eltépte azt, ûgy
kellett kicsavarni kînai târsainknak a kezébôl. Aztân tovâbbi
ordîtozâsra elcsendesûlt.

Hôtel Ordos — Régészeti mûzeum

(Dongsheng megye)

Estére Dongshengbe, Ordos kôzigazgatâsi kôzpontjâba



ériink. Ûjra a gyakorta lâtott belsô-mongôliai szobrok tûn-
nek fel vâgtâzô lovakrôl, mâsutt kiterjesztett szâmyû raga-
dozô madarakrôl. Kûlônbôzô vârosokban, néha tôbb helyen
is lâthatôk a 16- és madârszobrok. A lovakat a mongolok, mint
kérdésemre vâlaszoljâk, kûlônôsképpen szeretik.

A Hôtel Ordosban szâllunk meg. Persze kînai barâtaink
rôgtôn rohannak a "Culture Bureau"-ba. Jelentkeznek, hogy
itt vagyunk. Ez annal inkâbb érthetô, mert Ordos kûlfôldi
lâtogatôk szâmâra nem nyitott teriilet, plane nem az, ha ma-
gânautôval kényûnkre-kedviinkre akarunk cikâzni az utakon és
dûlôutakon, meg kiszâradt folyômedrekben. Ûtunk sorân
sokszor keresztezùnk ilyen lapes folyômedreket, amelyek
legalâbb 100 méter szélesek. A betonût elmegy az egyik par-
tig, ott megszakad és folytatôdik a tûlsô parton. A partok
kôzt a homokos folyômedren haladnak ât az autôk, teher-
autôk. Dehât a sekély medren ât a laza talajon hogy is lehet-
ne kônnyen 100 méteres hidakat âcsolni? îgy ha az idô szâ-
raz, a gyér forgalom folyik, s ha esôs az idôszak, akkor a for-
galom âll. A nedves mederbe tilos behajtani. Sokszor egy hét
is eltelhetik, mire ûjra jârhatô lesz a meder.

Az Ordos Hôtel éttermében vârt bennûnket az elsô kel-

lemes meglepetés. Hat népviseletbe ôltôzôtt ordosi fiatal (lâ-
nyok, fiùk) énekes-pâlinkâs kôszôntéssel iidvôzôlt benniinket.
A vezetô a szives vendéglâtâs jeléiil két kezében hosszû selyem-
sâlat és tâlkât tartott. Tôbb vârosban nagy nôi szobor âll,
îgy az Ordos Hôtel elôtt is és Hohhotban is ebben a pôzban.
A kôszôntésnél ének klséretében hâromszor nyûjtanak egy
kupica rizspâlinkât. Az elsô kettôt meg lehet csak kôstolni,
a harmadikat fenékig ki kell inni. S ezt minden vendéggel
megismétlik. Mikor két alkalommal Ordosban magânhâ-
zaknâl vendégûl lâttak bennûnket, ugyanezt az ûdvôzlést
kaptuk; de ezt kaptuk Camszu irônâl is Hohhotban, ahol
az ordosi énekesnô vezette a kôszôntést.

Dongshengben van az ordosi régészeti mûzeûm. Ordos
roppant gazdag régészeti leletekben. A mûzeum anyaga
azonban becsomagoltan kôltôzésre készen volt, îgy azt nem
lâthattuk; a mûzeum nem megvetendô raktârât azonban
megmutattâk. Kûlônôsen érdekesek voltak szâmomra a "Hetao
ember" csontmaradvânyai, aztân a szôgletes fûlû, 60 cm
magassâgû hun bronz ûst, tovâbbâ egy 17 cm élû, kocka ala-



kû ko, amelynek egyik oldalâra két szemben allô hosszû nya-
kû damt faragtak. A daruk kôzt szimmetrikus csigavonalak-
bôl formait életfa motivum van (formâja: két hâttal ôssze-
tett telefonkagylô alakjât kôvetô inda). A hun ûst és a darus
lelet egy-egy tanulmânyomhoz kapcsolôdik. A mûzeolôgus
ûgy vélte, hogy valamilyen vallâsos gyakorlathoz kapcsolôd-
hatott a darus kocka. Ûgy vélték, a ko a xia-xia (tangut) kor-
szakbôl valô Kr. u. a 11. szâzadbôl. Ordos Jungar Qj megyé-
jében talâltâk (raktâri szâma 2396-22).

Ugyanebben a mûzeumban nagy fontossâgû kinai tanul-
mânykôtethez jutottam. Szerzôi: Tian Guangjin és Guo Suxin
(1986); cime "Tanulmânyok az ordosi bronztârgyakrôl". A
kônyv sok, jô minôségû fekete-fehér fényképet tartalmaz, a
fontos leleteket ezenklvûl kitûnô szînes képek is bemutatjâk.
A rajzokkal gazdagon illusztrâlt tanulmânyok a nag;y meny-
nyiségû ordosi hun leletet dolgozzâk fel tôbb mint 500 olda-
lon. Szâmos sîrlelet rajzât is kôzlik, lâthatôk a gazdag ôwe-
retek, bronz tôrôk és a halottak mellett a lôkoponyâk, tovâbbâ
mâs âllatok, igy kecskék stb. koponyâi is.

Dzsingisz kdn Mauzôleum — Birkavdgds kedvunkért Taholoban.
{Ejin-Horo "zdszlô" terûletén)

Ejin-Horo Qi expedîciôs ûtvonalunk feleûtjân fekszik.
A helységtôl 15 km-re délkeletre van a Dzsingisz kân Mau
zôleum, amely egyben mûzeum is. Igazgatôja Shardek, hely-
beli ordos mongol. Meghîvott bennûnket frissen fôtt birka-
vacsorâra, mely valôban kitûnô volt. Hosszan elbeszélgetett
velûnk Ordossal kapcsolatos kérdésekrôl. Ordosban magya-
rul beszélô csoportok lehetôségérôl — kérdésûnkre — vâlasza
nemleges volt. Arra a kérdésemre, hogy Ordosban lehetnek-e
megmaradt hun tôredékcsoportok, azt vâlaszolta, hogy is-
merete szerint ilyen csoportok nincsenek. Pedig — mondta —
ô sok mindent olvasott, de ilyenekrôl sosem olvasott vagy
hallott.

A hatalmas hosszanti tégla alakû mauzôleum, amelyet
hârom nagy félgômbszerû kupola fed, 1953-ban épûlt fel.
Tôrténetét fentebb mâr ismertettûk. Sokszor Dzsingisz kân
sîrjaként emlîtik a mauzôleumot, de ez képletes csak, mivel
a tetem eltemetésének helye ismeretlen. A nagy kân életé-
nek mozzanatait igen szép falfestményen ôrôkîtették meg.



Ez 1978-tôl 1981-ig készûlt. A falkép lefényképezését nem
engedélyezték. Az ôrzôtt emlékek kôzt van Dzsingisz kân
nyerge, kardja, ostora, tovâbbâ a kânnak, hârom feleségé-
nek, valamint testvéreinek koporsôi hârom mongol selyem
sâtorban, de ezek is tetemek nélkûli, jelképes koporsôk.

Tudomânyos vagy iskolai csoportok legtôbbszôr kifejezet-
ten csak a mauzôleum megtekintésére jônnek ide autôbu-
szokkal, csoportosan. Ezért az ilyen csoportok elszâllâsolâ-
sâra a mauzôleumnak hotel része is van. Vâlasztani lehet,
hogy valaki szobâban vagy szépen berendezett tâgas és dî-
szes mongol jurtâban akar-e aludni. Ezek egyben a mongol
Yuan-uralkodôcsalâd légkôrét igyekeznek felidézni. Mi a
jurtâkat vâlasztottuk, kînai barâtaink fele a szobâkat. Expe-
dîciônk résztvevôinek szâma ekkorra hatra duzzadt.

Egy hajnali lefekvéskor az égre pillantâs kôzben ôrôm-
mel fedeztem fel az ismerôs csillagképek kôzôtt a Kaszâs csil-
lagot, az Oriont. Persze azért, mert Ordos is a 40-50 fokos
szélességi pârhuzamosok sâvjâba esik, akârcsak a Kârpât-
medence. A csillagkép — ôrômômre — a felvett fényképen
is kijôtt.

Vendégségben Taholôban. Shardek igazgatô jôvoltâbôl
és beajânlâsâra mâsnap reggelire hivatalosak voltunk egy
kôrnyékbeli âllattenyésztô gazdâhoz, akinek szép tanyâja
van — helyi nevén — Taholo faluban, amely szintén Ejin-
Horo terûletén fekszik. Ez a meghîvâs nagy élmény volt szâ-
munkra. A gazda kora reggel mâr kinn volt a fôldeken szé-
nât gyûjteni, ûgy jôtt haza reggel 8 ôrâra, amikorra hivata
losak voltunk. A gyapjû elszâllîtâsât mâsnapra halasztotta.

A reggeli szokâsos ordosi reggeli, tejes tea (a tej felesben
juh- és tehéntej), benne kis vaj, felesben juh- és tehéntejbôl.
A vaj szîne halvâny citromsârga, kônnyen olvadô. A vajas
teâba pirîtott kôlest és keményre szâritott sajt-nudlicskâ-
kat szôrunk. Egy ropogôsra siitôtt, leânycopf vastagsâgu,
arasznyi hosszûsâg^, csavart tészta is a reggelihez tartozott.
Na, és persze az egész egyiittlét énekes-pâlinkâs kôszôntéssel
kezdôdôtt, amelyet a gazda felesége, Lanton végzett kedves
hangjân, hasonlôan az Ordos Hotelben tapasztalt szokâshoz.

A gazda neve Szodzsz. Szép, nagy tâgas téglahâza van
tôbb szobâval. Az ordosi nappali szobâkat ûgy kell elképzel-
ni, hogy a nagyobb szobânak 1/3-a vagy 1/4-e kb. 1 méter



magassâgiira megemeit dobogô, oldalt lépcsôkkel. Erre men-
nek fel és tôrôkûlésben az alacsony asztal kôré telepednek
a vendégek (14. kép). A hâziak az alacsonyabb szinten jâr-
nak, ûgy szolgâljâk ki ôket.

Reggelizés Taholo-ban, Ordos-pusztdn. Szodzsigazda (ajobb szélen) vendégûl Idtja
az expedtciô tagjait. Szodzsijobbjdn: Erdy, Du, Bdrdi, a 6. személy és Wang.

A fényképet Xû, a gépkocsivezetô készûette, 1989.

14. kép

Szodzsi gazda mellém telepedett balrôl, jobbomon Du
Yaxiong fordîtott. Szodzsi kitûnôen beszélt a mongol mellett
kînaiul. Fiatalabb éveiben 10 évig tanîtôskodott, ezutân fo-
gott a gazdâlkodâshoz. EIsô kérésem volt hozzâ, hogy beszél-
jen a hangszalagra anyanyelvén. Ez ugyanaz volt, mint Sonom
anyanyelve és ûjra semmit sem értettûnk belôle. Kérdésemre
elmondta, hogfy csaknem minden részét ismeri Ordosnak.
Ûgy lâttam, jô barâtsâgban volt Shardekkal, hisz ez utôbbi
ajânlâsâra hîvott meg bennunket. Aztân megtudtam tôle,
hogy 100 birkâja van, s hozzâ nag^ legelô teriilete. Csalâdja
6 tagû. A birkâk gyapjârjak hozamâbôl és termékeibôl a csa-
lâd — mint mondta — kényelmesen, jôl megél. Kînâban
az "âlom" az évi 10,000 yiienes jôvedelem, a jôlét. Gyors
szâmîtâssal Szodzsinak 8000 yûen fôlôtti jôvedelmét szâmol-
tuk ki. (1 USA dollar hivatalosan megfelel 3.5 yûennek, a



szabadpiacon 5 yiiennek.) 1983-ban a hivatalos ârfolyam
szerint 1 dollar 2 yûen volt.

A 45 éves SzodzsindLk és 41 éves Lantonndk két 18 év kôruli
fia van s a hâzaspâr egy kis kînai szolgagyereket is alkalmaz
havi 100 yiien fizetéssel, lakâssal és élelmezéssel. De egy
professzornak is 100-200 yûen kôzt van a havi fizetése. Szodzsi
édesapja, a 77 éves Painnerbo, kûtûnô egészségnek ôrvend,
soha nem volt beteg. Tolmâcson keresztûl vele is beszélget-
tem. Vidâman dolgozik. Szodzsi édesanyja kis tôpôrôdott,
vékony néni, akinek — ûgy lâttam — az a dolga, hogy a bir-
kâkat és kecskéket feji a karâmban.

Az ôregek kedvûnkért népviseletbe ôltôztek. Reggeli utân
nagy csoportos fényképezés kezdôdôtt (15. kép), sot mi ma-
gunk is ordosi népviseletet ôltôttûnk és Szodzsi mokâny kis
mongol lovât is meglovagoltuk. Ugyannyira, hogy Szodzsi

Az expedfciô ésa csalâd SzorfwîVîdia elôtt. Az elôtérben Szodzsiszûlei iilnek,
anyja mellett dllSzodzsifeleség^: Lanton, môgôtte afia. Szodzsi balrôl a harmadik.

(Taholo, Ordos).

15. kép



gazda nem vârt gesztusként egyszer csak megkérdezte: visz-
szajônnénk-e estére vacsorâra, mert ha igen, ô levâg egy
birkât. Atgondoltuk, s kérdeztûk, jôhetûnk-e késôn, 8-9 ôra
kôzôtt. A vâlasz igen volt. îgy is lett. Mire megérkeztiink,
mâr ott volt Shardek igazgatô, egy mâsik mûzeumi ember,
a bâziak, meg mi. Ûgy lâtom, abogy nâlunk, magyaroknâl,
ba vendég jôn, csirkét vâgunk, Ordosban, ba kedves vendég
érkezik, birkât vâgnak, mert az a kônnyen bozzâférbetô bûs.

A bûst kisebb darabokra aprîtjâk és kevés fûszerrel a sza-
badban épîtett tûzbelyen fôzik. Teljesen szagtalan, a finom
orja bûsboz tudnâm basonlîtani. A bûst két bîg szôszba mâr-
togatjâk (az egyik ecetes, a mâsik sôtét szinû szôsz). Hozzâ
fôtt kôles és rizs keverékét ettûk.

Vacsora utân még bosszan elbeszélgettûnk. A vendég-
lâtôkat kûlônôsen érdekelte a magyarorszâgi falusi élet,
amelyrôl — miutân nagyapâm bâzânâl kis faluban szûlet-
tem és gyermekkorom sorân odajârtam — jô ismereteim
voltak.

Visszatérve még a reggelibez, Szodzsi szomszédja is be-
toppant, talân az idegenjârâst lâtva. Aztân indulâsunkkor
Lantont, Szodzsi feleségét vittûk még ki fôldjûkre, mert ott-
bon fogyôban volt a kôles. S bogy ledolgozzuk a reggelit,
batan nekiâlltunk s levâgtuk Lanton szâmâra a kellemes,
ôszi, napfényes délelôttôn a sziikséges mennyiségû kôlest,
majd tovâbb indultunk délre. A cél Uxin Qi (ejtsd: Ûsin csi,
ûsin "zâszlô") volt.

Hamarosan érdekes lâtvânyban volt részûnk. Egy kînai
gazda kis ûtmenti erdejében falevelet szûretelt. (Ebetô vagy
fôzbetô falevélfajta volt.) A fâk nyârfa jellegûek voltak s a
gazda bosszû rud végére szerelt, zsineggel mozgatott ollôjâ-
val sorban nyeste le a fa leveles âgait. Csak magasan bagyott
kis koronât — kopasz nyakû tyûk bôbitâjaként — a nyûlânk
fa csûcsân. A fa îgy életben marad s ûjra bozza friss, ûjra
szûretelbetô zsenge bajtâsait. A fâk kôzôtt kis szamâr lege-
lészett. Vârta, bogy kordéjâval bazaszâllîtsa a leveles âgakat.

A termô vidék és a félsivatag batârân még Ejin-Horo
"zâszlô"-ban kis lakosû klnai falu âll: Xinjie (ejtsd: Sindzse).
A klnaiak âltalâban mezôgazdasâgi termeléssel foglalkoznak.
Itt annak ellenére, bogy parancslevelûnk a délebbi Uxin
"zâszlô"-ba is szôlt, tovâbbi utunk elé nem vârt akadâlyok



tolultak. Bar mâr délelôtt 11 ôrakor odaértiink, nem mehet-
tunk tovâbb, mert hatodik helybeli tagunk telefonon nagy
ebédet rendelt szâmunkra, de érkezésûnkkor még annak
tésztâjât sem kezdték gyûrni. Aztân kôzôlték velûnk, hogy
kûlônben sem mehetûnk tovâbb, mert a visszajôvetelhez
nincs elég benzinûnk, ha elered az esô, a folyômedrek miatt
egy hétig sem tudunk visszajônni. Aztân meg hogy talâlkoz-
nunk kell szakértôkkel. Amikor kocsivezetônket kérdeztem,

azt vâlaszolta, hogy ô reggel akart tankolni, de az expedîciô
6. tagja azt mondta neki, nem kell benzint felvennie.

Szôval ez valôban nehéz helyzet volt. Az a veszély fenye-
getett, hogy talân Ejin-Horo "zâszlô" teruletén nem is tudunk
tûljutni s nem jutunk el Uxin Qi-be, a mélyebb Ordosba,
és nem mehetûnk neki a Mu-us shamonaik (sivatagnak). Er
re azért kerûlhetett sor, mert ez az ût elején volt, egymâst
nem ismertûk. En bîztam a levélbeni megâllapodâsokban,
nem vârtam ilyen halogatâst, ôk pedig nem ismerték fârad-
hatatlansâgomat, energiâmat és eltôkéltségemet. 2 ôrakor
végûl kiszabadultunk a valôban kedves és marasztalô, barât-
sâgos helyi vendégeskedésbôl. Kôzben nem hallgattam a
"lehetetlen"-ekre, szereztettem barâti târsaimmal 10 liter
benzint (nem érdekes, milyen âron), és kôtôttem az ebet a
karôhoz, hogy most nincs esôs évszak (amit valôjâban nem
tudtam) és egy szâl felhô sincs az égen, és hogy tôbbé semmi-
féle szakértôvel nem akarok beszélni. Ebéd kôzben kînai târ-
saim felé — hogy a vendéglâtôk ne lâssâk — âllandôan sze-
meket meresztettem, hogy mâr menni akarok. Végûl az el-
maradhatatlan csoportos fényképezés utân tovâbb indultunk
Uxin "zâszlô" felé, a Mu-us shamo-n ât.

A Mu-us shamo — Népdalgyûjtés

(Uxin "zâszlô" teruletén)

Bâr Xinjie, a falu homokos talajon épûlt, kôrnyékén
mûvelt terûleteket, fâkat, fûves talajt, kukoricât és mâs
veteményeket lâttunk. Ejin-Horo Qi déli hatâra felé azon-
ban eltéveszthetetlenûl megjelent a "shamo".

A félsivatagos kôrnyék eleinte sik, fûves puszta volt ho
mokos talajjal, legelészô birkanyâjakkal. Aztân a mozaik ûj-
ra vâltozott: fâsîtott bokros terûletek kôvetkeztek. Ami

kor azonban Uxin "zâszlô"-ba értûnk, valôban benn voltunk



a shamo kôzepén (16. kép). A talaj, ameddig a szem ellâ-
tott, végig homok volt. Pedig sok helyûtt vîztûkôr szabdalta
a homokos talajt. Nôvényzet még nem volt. Tan sôs a vîz?
Az ûttôl tâvol volt a vîztûkôr, nem értem el. De a homok még-
sem teljesen halott itt, a homok tetején kis gylkot lâttam sza-
ladni. Valamibôl meg kell élnie. Par maroknyi kavicsos ho-
mok-mintât vittem haza a Mu-us shamo kôzepébôl.

•tM ft

A Mu-us shamo-ban. Fûnem lâtszik, a birkanydj mégis taldl legelni valôt.
{Fotô: Érdy, 1989 Uxin "zdszlô'\ Ordos)

16. kép

A homokos talajon kônnyen tudunk lépkedni, nem mély,
alig sûpped fél cipônyit. Az északi Hobq shamo templomto-
rony magassâgû, dûsan hullâmzô dûnéinek itt nyoma sincs.
Valôjâban gyakorta megjelennek fûvesedô foltok, s néha
olyan helyen is legelészô birkanyâjat lâtunk, ahol a tâvolbôl
semmi fû nem lâtszik. Uxin "zâszlô"-ban végûl elérûnk Tuk
faluba. Persze, rôgtôn jelentkezés a Culture Bureauban. A
titkâr neve tôrténetesen Ordos. Felajânlja, ha kedvunk tart-
ja, tovâbb mehetûnk a mâsfél ôrâra levô, kôvetkezô nagyobb
telepûlés felé, avagy szlvesen tartôztat és meghîv bennûn-
ket a kôrnyékbeli legelô-vidékre egy âllattartô gazdâhoz
Tukladey faluba. Mivel hlres, jô énekes lâny is van itt a kôr-
nyéken, akinek neve Kôrlô, ha akarjuk, azt is hozzâk. Az



utôbbi megmvâst vâlasztottuk. Rôgtôn mentek autôval a
lânyért és mi is par kilôméteren belûl elértûk a gazda tanyâ-
jât, amelyet valôban kôrôs-kôrul nagy fûves mezô, legelô
vett kôriil, amelyre mindnyâjan kisétâltunk (17. kép). Szingô-
nek, a gazdânak, 150 birkâja volt és nemrég kôltôzôtt be
valôban szép, nagy, tâgas téglahâzâba, amelynek frontjân
ôt nagy ablak van.

Szingô gazda (sapkdban a bal szélen) vendégeiként a tanya kÔTÛli legelôn.
Szingô-tôljobbra Ordos, Artoncsicsika ésKôrlb, az énekes Idny, môgôttiik Érdy.

(Tukladey, Uxin"zdszl6", Ordos, 1989.)

17. kép

A vendégeket fogadô nagy szobânak egy negyedében volt
az emelt rész, ahova a vendégeket ûltették le alacsony asz-
tal kôré, akârcsak Szodzsinâl. A "délutâni tea" hasonlô volt
a reggelihez. Természetesen hamarosan hoztâk az ordosi
jôfajta rizspâlinkât — ez volt az egyetlen fajta, amely valô
ban îzlett — és megkezdôdôtt a szertartâsos énekes-pâlin-
kâs kôszôntô. Az énekes lâny vezette a kôszôntôt. Jelen volt
még Ordos felesége, Artoncsicsika Oe'entése: aranyvirâg,
nagyon csinos tipikus ordosi mongol nô), tovâbbâ Szingô
felesége, mâs hâznépe és a szomszédbôl is tôbben. Persze
a magnôszalagok serényen pôrôgtek, mindent felvettûnk.

Itt azonban vâratlan fordulat âllt be. Du Yaxiong ked-
ves gesztussal âtvette a tâlcât meg az italt, s most ô kezdte
— mindenki kellemes meglepetésére — a hâziakat ûdvôzôl-



ni. Sârga ujgur nyelven énekelte a kôszôntôket, mely nyel-
vet beszéli; a lényeg persze az volt, hogy nem az uralkodô
kînai nyelvet hasznâlta. Rôvidesen magyar népdalokra vdltott
{Du Yaxiong elég jôl tud magyarui), amelybe aztân bele-
kapcsolôdtunk. Persze, a régi pentaton dalokat vâlogattuk
és mondhatom, nagy tetszést arattunk. A hâziakkai felvâlt-
va énekeltûnk. Ordos ûr meg is jegyezte, hogy a magyar da-
lok dallama nagyon hasonlû az ordosi dalok dallamdhoz.
Vâlaszom az volt, ezt mâr mi is észrevettûk. Du Yaxiong pro-
fesszor megjegyzése ehhez az volt, hogy az ordosi dalok 15-
20%-a a régi magyar dalokhoz hasonlô rendszerû. Amikor
elôadâsaim sorân az ordosi magnôszalagot lejâtszom, min-
denki rôgtôn megjegyzi, hogy a dalok dallama és uteme is-
merôsnek hangzik.

Vendéglâtôinktôl nagyon jô hangulatban, felvillanyo-
zottan kôszôntiink el, miutân pâratlan élményben részesûl-
tûnk. Sietve visszaindultunk, hogy Xinjie-hen ûresedô tan-
kunkha ôntsûk a 10 liter henzint és elérjûk Szodzsindl Taholô-
han a hirkavacsorât. Ezt el is értûk, sôt mâsnap reggel hû-
csûzôul még egyszer ott reggeliztûnk.

Ordos nyugati peremén
A hun arany korona és kirdlyi kincs Ordosban

(Haggin "zdszlô")

Ordost a kôvetkezô napokhan elhagytuk, hogy Mongô-
liâha menjiink a hun leletek miatt az ulânhâtori mûzeumha,
valamint a Gôhi sivatag és térség tanulmânyozâsâra, tovâhhâ
Tonjukuk tûrk fôherceg és fôminiszter rovâsîrâsos sîremlé-
kének meglâtogatâsâra. Onnan visszatértûnkhen éjszakai
vonattal, ûthan Lanzhou, majd Xinjiang (Sinkiang) felé,
egyszer csak pirkadatkor észreveszem, hogy a Sârga-folyô
nyugatra esik tôliink. Térképem hetâjolâsa utân nagy ôrô-
mômre lâtom, hogy a vonatunk keresztezte a Sârga-folyôt
és ûjra Ordosban, annak nyugati peremén fut. A folyô tûl-
sô oldalân az Ulan Buh sivatag fekszik. Talân laza talaja
nem volt alkalmas a vonatok terhének elhîrâsâra, ezért épi-
tették meg a folyôt keresztezô kitérôt vagy hogy Ordos terû-
letén is legyen megâllô {Wuhai-hdin). 100 km-en keresztiil
ûjra Ordosban utaztunk, mégpedig a régészeti szempont-
hôl rendkîvul fontos Hanggin "zâszlô" terûletén.



Ahogy Ordosba a nyugati részen beériink, a vidék ter-
méketlen, bâr a Hoang-he mentét fâk szegélyezik. A talaj
azonban a Hobq-shamo nyûlvânyaként félsivatag jellegû rit-
kâs fûcsomôkkal a homokos talajon, amely kisebb, alig mé-
ter magas hullâmzô dûnékkel vâltakozik. Kûlônleges lâtvâny
volt a homokos lâtképbôl kiemeikedô 2149 méter magassâgû
Zhuozi Shan csûcs Wuhaibax)., amely Ordos egyetlen magas
hegye. A csûcs elhagyâsa utân a vonat hamarosan ûjra ke-
resztezte a Sârga-folyôt és visszatért a nyugati oldalra.

Haggin "zâszlô" kôzépsô részén 1972-ben rendkîvul nagy
fontossâgû arany kincsleletre bukkantak. A lelôhely neve
Aluceideng, amely Haggin Qï vârostôl 40 km-re van dél-
keletre. Kirdlyi kincslelet, zârt arany korondval, az ôkori
lovas pâsztornépek mûvészetének (âllatstîlus) legtisztâbb
formâjâban. Aranytârgyak és ékszerek sokasâga tartozik a
lelethez, amelyre a homokos teriileten nem mélyre âsva
akadtak râ az emberek. A leletet széthordtâk, de hamar hîre
ment, s ûgfy tûnik, a hatôsâgok minden darabjât begyûj-
tôtték. Megkerult ugyanis az arany tigris-ôvnek nemcsak
két csatja, hanem 12 verete is. Mindegyik 12.6 x 7.4 centi-
méteres nagy csaton négy tigris harap bele egy szarvasmar-
hâba. Az ôvet dîszîtô 12 vereten pedig aganccsal a hâttér-
ben egy-egy tigris van, a fele vereten a bal, a mâsik felén a
jobb oldaluk lâtszik, îgy pârosîthatôk. A tigrisek testét tûr-
kisz és piros drâgakô berakâsok ékesîtik.

Maga a korona, amely két részbôl âll, a leggyônyôrûbb
darab (18. kép). Romlékony anyagra, feltehetôen bôrsisak-
ra szerelték, mivel a hunok bôrsisakot hordtak. Ennek ré-
szei nem maradtak meg. A homlokrészen két, a tarkôn pe
dig egy ujjnyi vastag aranyfonat alkotja a korona abroncsât.
Mindkét halântéknâl a felsô fonatot tigris, az alsôt egy 16
és egy kos feje dîszîti. A korona viselôjének a feje tetejére ke-
rult egy tenyérnyi karélyozott arany lemez, amelyen négy
farkasfej és négy teljes kos van dombormûvesen âbrâzolva.
Erre a domborûra képzett lapra van szerelve egy kiterjesz-
tett szârnyû ragadozô madâr. A madâr teste és szârnyai
aranybôl vannak, nyakât, fejét, csôrét pedig két hatalmas
tûrkisz drâgakôbôl faragtâk ki. A madâr sôlyom jellegû.
Kûlônlegessége, hogy a fej, a nyak és az arany farok egy-egy
tengellyel van âttôrve ûgy, hogy ezek a részek viselôjûknek



fejmozgatâsakor billegnek, mozognak. A kincshez, amely-
nek minden darabja arany, tûrkiszes fûlbevalô, kisebb arany
ruhadîszek, âllatos veretek, ékkôves nyaklâncok, aprô arany
sûndisznôk stb. tartoznak még.

•• •• V
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A hunok aranykoTondja Ordosbôl. Lelôhelye-, Aluceideng, Hanggin Qi, Ordos, Kina.
18. kép

Kinai régészeti kônyvekben, valamint a belsô-mongôliai
mûzeumban (Hohhot), aboi a kincset kiâllitottâk és fényké-
peket készîthettem rôla, hun leletnek van feltûntetve. Mi
tôbb, a Lin Gan professzor szakértése mellett készûlt tizszer
egy ôrâs televîziôs program, amely a déli hunokrôl szôl, ezt
a koronât Huhanyie, a déli hunok sanjû-je (Kr. e. 58-31)
fején âbrâzolja; de a leletet magât a Kr. e. 5-3. szâzadban
késziiltnek minôsîtik. Ordos Kr. e. az 1. évezredben, mint
azt korâbban târgyaltuk, a déli hunok szâllâsteriilete volt.

Ordos keleti részén, Junggar "zâszlô"-ban szintén van
egy igen rangos aranytârgyakbôl allô lelet Xigouban, amely-



hez fôrangû nôi diadémot alkotô ékszerek is tartoznak.
Tovâbbâ szerte Ordosban is, de a kômyezô Belsô-Mongô-
liâban is, amely az egykori nagy Hunnia déli része a Gôbi
sivatagtôl és a Gôbi steppétôl délre, nagy szâmû hun bronz
ûstôt, tipikus hun bronz tôrôket és nagy szâmû pâros bronz
ôvcsatot talâltak, ez utôbbin tipikus âllatjelenetekkel. Eze-
ket a szakirodalomban mindenûtt Ordos-bronzokként em-

lîtik.

A Szovjetuniô terûletén az âzsiai halomsîrokbôl gazdag
âllatjelenetes aranyleleteket hoztak felszînre, amelyek az
Ermitâzsban vannak és Nagy Péter szibériai aranykincse né-
ven ismertek. Ezek lelôhelye ismeretlen, eredetileg ugyanis
sirrablôk hoztâk ôket felszînre, ûgy szedte aztân ôssze az
aranytârgyakat a câri katonasâg. Arrôl, hogy melyik nép
mûvészete termékének kell ezeket tekintenûnk, kûlônbôzô
elméletek vannak. Bâr a szarmatâk Âzsiâban tôltôtt életé-
rôl semmit sem tud a tôrténelem, a jelenlegi tudomâny ôket
irâni nyelvûnek véli és Nagy Péter aranyait nekik tulajdo-
nîtja. Szakcikkekben a kincs irâni achaimenida mûvészeti
kapcsolatait igyekeznek bemutatni. Az ordosi âllatstîlusos
bronzokat pedig szegény vidéki rokonokként az aranytâr-
gyak képeirôl mâsoltaknak, kôlcsônzôtteknek vélik.

A hun kirâlyi aranylelet gazdag kincse a koronâval ma-
gasabb rangot képvisel és ugyanolyan, ha nem magasabb
mûvészi igényû, mint a szibériai aranyak. A sajâtos tûrkisz
kôberakâsok hasznâlata és mâs ismert hun teriiletekre nyûlô
mûvészeti pârhuzamok kapcsân Nagy Péter aranyait a hun
mûvészet alkotâsainak kell tekintenûnk. Ezzel az elemzéssel,
tovâbbâ a hun ûstôk eurâzsiai leleteinek ôsszegezésével és
az abbôl levonhatô ûj kôvetkeztetésekkel foglalkozott a
Harvard Egyetem Belsô-Azsiai és Altaji Tanulmânyok Ko-
mitéja neghivâsâra Cambridgeben (USA) tartott elôadâsom
1990 âprilis 4-én. (Ezt a megfigyelést és elemzést tôbb nem-
zetkôzi szintû elôadâsban és kôzleményben a kôzeljôvôben
teszem kôzzé. A Harvard egyetemen tartott elôadâsom cime
magyarul: "A hunok aranykoronâja Ordosban és az ûj hun
régészeti leletek jelentôsége".)



Széntelepek — Hun aranykincs
(Jungar "zdszlô")

Teljesség kedvéért emlîtjûk meg Jungar Qi-t, amerre
nem vehettûk ûtunkat, hogy a Sârga-folyôt ott keresztezzuk,
mert nagy felszini széntelepek miatt a vidék ipari szempont-
bôl exponâlt és forgalmas.

Jungar Qj Xigouban nevû helysége a helye annak a mâ-
sik hun aranyleletnek, mint fentebb emiîtettem, amely mi-
nôségében eléri az Aluceidneg-ben talâlt kirâlyi leletet, de
nem maradt meg olyan gazdagon. Huhanyie unokâja kân
korâban, Kr. u. az 1. évszâzad kôzepén, Jungar Qj-ban szé-
kelt.

Ordosi menyegzô: néprajzifilm Ordos népérôl
(Otok "zdszlô")

Otok "zâszlô" a legnagyobb megye volt Ordosban. 1980-
ban két részre osztottâk, eredeti nevét a felsô rész tartotta

meg, az alsô rész neve "Front Otok "zâszlô" lett (Otok Wianqi,
ejtsd: Otok Csencsi). A mai Otok-ban helyezkednek el a
missziôs templomok, illetve azok romjai

Bâr a régi Otok teruletére nem kerûltûnk el, ezt pôtolja egy
nagyszerû 50 perces néprajzi dokumentumfilm, amelyet iigyes
kedéssel és âldozatoktôl vissza nem riadva sikeriilt megsze-
reznem. A film pâratlan fontossâgû errôl a csaknem hozzâ-
férhetetlen teriiletrôl. Bemutatja a pusztai âllattenyésztô
lovas nép életét és az egész nap folyamân jâtszôdô leânykérô
és vendégeskedési szokâsokat (19. kép). Mindenki ordosi
népviseletben van. A filmet a belsô-mongôliai TV készîtette
1986-ban és a kôvetkezô évben kétszer jâtszottâk a beijingi
orszâgos hâlôzaton. Ez a néprajzi anyag azért is kûlônleges,
mert a nôk gazdagon dîszîtett népviselete sok eziistôt tartal-
maz, fôleg a fejdiszen (20. kép), îgy az tetemes kôltségû. A
nép azonban a kommunizmus alatt részben szegényedett,
részben a vôrôs gârda 10 éves uralma alatt a jômôdnak sem-
miféle nyomât sem akarta mutatni, hogy burzsujnak ne mi-
nôsûljôn. Igy az ezûst ékszereket, a ruhâkat és fejdîszeket el-
adtâk. Ezek azonban a filmen teljes gazdagsâgukban pom-
pâznak. Ezért a film is most mâr relikvia.

A viseletben kûlônleges és furcsa szokâst emlîtek meg.
A nôk kétoldali hosszû hajfonatuk kôzepébe végig rudat
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dugnak és a hajat végig pântokkal szoritjâk hozzâ. Ezt ûgy
magyarâzzâk, hogy régen, amikor kevés volt a nô és a férfî-
nak el kellett mennie otthonrôl, a nôket hajuknâl fogva le-
côvekezték. Igy mondja a hagyomâny.

Mindenesetre, ha ezt a fîlmet magyar lâtja, akkor az egé-
szet el tudja képzelni ûgy, hogy az valahol a Hortobâgyon
jâtszôdik le. Nem csoda, hogy az 1920-as években a franaa
atyâk nagyon kônnyen kôvetkeztethették azt, hogy magyar
rokonokat véljenek lâtni az ordosi népben, a gazdag népvt-
seletet hordô nôkben, a csizmds, lovas, nyilazô, cstkôs kala-
pot xnselô férfiakban, hdzakbôl és jurtdkbôl dllô telepûlé-
seikben, vendégszeretetûkben.

8. OSSZEFOGLALAS

Ha visszatekintûnk az ordosi expedîciô eredményeire,
azt lâtjuk, hogy életmôdjâban a magyarhoz igen hasonlô
népet ismertûnk meg. A tôbbi mongol ôket valahogy nem
igazi mongoloknak tekinti, gazdag népzenéjûket idegennek
érzi. Embertanilag is tôbb europoid vonâst mutatnak, mint
a tôbbi mongol. Ennek oka lehet a hunokig visszanyûlô, a
magyarsâgnâl is megtalâlhatô kôzôs tôrôkôs ôrôkségiik. En-
nél fog^va egy-két évezred tâvolâba visszanyûlva vannak a
magyarsâggal kôzôs tôrôkôs vonâsaik, hisz népdalkincsûk is
ezt mutatja. Nyelvuk azonban vilâgosan a mongolnak egy
nyelvjârâsa; 1920 tâjân az ordosi néptôl magyar beszédet
nem lehetett hallani. A két nyelv kôzôtt vékony hrdat alkot-
nak a tôrôkôs szavak (jôvevény szavak?), amelyekbôl a ma-
gyarban 300 van, a mongolban 1000. A két csoport kôzôtt
mintegy 100 szô kôzôs. (Kara, 1984). Ilyenek: alim-alma,
arvâj-ârpa, balt-balta, bâtor-bâtor, bjarû-borjû, bûdâj-bûza,
dzûma-gyûr, dzsimsz-gyumôlcs, ihhir-iker, gar-kar, kôk-kék,
heb-kép, huc-kos, gôlôg-kôlyôk, hevnek-kôpenyeg, arszlan-
oroszlân, savar-sâr, sar-sârga, tahhjâ-tyûk, teme-teve, uj-ujj,
ûné-ûnô (Kara, 1979), tovâbbâ togorû-daru, tôdog-tûzok.

Nem tudjuk, hogy Szajkô pdter fîgyelmét ezek a szavak
ragadtâk-e meg vagy csak képzelete szârnyalt, de én hely-
szini vizsgdlataim alapjdn a 20. szdzad ordosi magyar legen-
ddjdnak tisztdzdsa céljdbôl ezt a beszdmolôt tudtam a ma-
gyarsdg szdmdra elkészûeni.
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