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Gyz'mejz'Gyu/a (Scarborough, Ont., Kanada):

TÛNDÔKLÔ VAR
(Megnyitô a XXX. Magyar Kongresszus
irodalmi és mûvészestjén)
Harminc év! Idônek milyen kevés, munkânak, gondnak
milyen sok!

Mennyi nemes gondolât, âldozat, fâradsâg Idséri ezt a har
minc évet! A rendezôk és a szereplôk mennyi tevékenysége,
buzgôsâga!
S miért vâllaltâk ezt? Csak azért, hogy szôrakoztassâk
a megjelent kôzônséget vagy hogy szerepléshez jussanak azok,
akik erre vâgyôdnak? O, dehogyl Tették ezt azért, hogy segîtsenek fenntartani a magyarsâgtudatot és âpoljâk az igazi,
hamisîtatlan magyar kultûrât.

Nagy feladatok, nagy célok. S mi volt az, ami bâtoritotta a rendezôket, hogy eredménye lesz munkâjuknak?

Mi mas, mint Petôfi szavai, amelyeket ugyan a szînészekrôl îrt, de amelyek a kôltôkre és îrôkra éppen ûgy érvényesek: "Mienk a hatalom az emberszîv felett." Nem a politikusoké, a gazdasâgi szakembereké, a tômegszervezôké, kûlônbôzô târsadalmi mozgalmak indîtôié tehât, hanem az
îrôké és a kôltôké.

Egy-egy irodalmi est megragadja és felemeli a résztvevôk
szîvét és nem engedi azt elszakadni a hazâtôl, néptôl, édes
szûlôfôldtôl, drâga anyanyelvtôl.
De hât most nagy vâltozâsok kôvetkeztek be hazânkban,

amelyeknek hatâsa alôl mi sem vonhatjuk ki magunkat. Azt
mondjâk, amikor a tenger hâborog, akkor a tengerszemekben is megmozdul a vîz.
Ezeknek az irodalmi estéknek nem veszett el az értelmûk.

tovâbbra is megrendezésre kell kerûlniûk, de most mâr mâs
céllal. Eddig az volt a fô szempont, hogy a kûlfôldôn élô
magyarsâg ne vesszen el az anyaorszâg szâmâra; most az a
cél, hogy megvâlaszoljuk a nagy kérdést: Mire van sziiksége
népiinknek lelki, szellemi téren?
Hârom dologra; Elmélyûlt vallâsossâgra, helyes hazafisâgra és keresztény humanizmusra.

Mindhâromrôl szôlnom kellene, de mivel még sokan
szerepelnek, ezért a hârom kôzûl csak egyrôl emlékezem
meg kissé bôvebben. Amely talân a legfontosabb a hârom
kôzûl? Vagy a legkôzelebb âllô szîvemhez? Nem! Hanem arrôl, amiben a legnagyobb hiânyossâg van bennûnk, magyarokban, mind itt, a kûlfôldôn élôkben, mind az otthoniakban egyarânt. Es ez a keresztény humanizmus!

Mi is ez tulajdonképpen? Régebben, amikor még mélyebb
volt bennûnk a kereszténység, ûgy mondtâk, hogy felebardti
szeretet.

Knut Hamsunnak, a vilâghîrû, Nobel-dijas norvég novellaîrônak van egy elgondolkoztatô elbeszélése a havasi pâsztorrôl, aki kint legelteti nyâjât a hegyoldalon és a novemberi
kôdben, a messze tâvolban mozgô alakot vesz észre. Valami
vadâllat, gondolja a pâsztor és ôsszébb tereli nyâjât. Késôbb
ûjra arra felé tekint és megnyugodva lâtja, hogy ember kôzeledik. Valaki a falubeliek kôzûl — âllapîtja meg — talân
âllatait jôtt megnézni vagry a feljebblevô menedékhâzba visz

élelmet. És az a valaki egyre kôzeledik és amikor egészen kôzel
ér, akkor ismer râ, hogy nem mâs az, mint sajât testvére.
Azt nézte messzirôl vadâllatnak, majd valami idegennek.
Igen, messzirôl nézve az emberek olyan kôzômbôsek szâmunkra, mint az âllatok. Nem egyszer kârt okozni készûlô
vadâllatoknak tartjuk ôket, akiktôl ajânlatos ôvakodnunk.

Ha azutân kôzelebbrôl megismerjûk ôket, râjôvûnk, hogy
ôk is emberek, gondok, bajok, szenvedések keresztjét hordozô,
szeretetre vâgyô és azt érdemlô testvéreink.
Valahol olvastam egyszer: "Hogy tudnâm gyûlôlni a mâsik embert, aki éppen ûgy halott lesz egyszer, akârcsak én?"
Elgondolkoztatô szavak.

És az egyik szent sokat hangoztatott mondâsa: "Olyan

rôvid ez az emberi élet, hogy szinte nem volna szabad mas
sai tôrôdnûnk, mint azzal, hogyjôt tegyunk egymâssal."
Imâval fejezem be beszédemet.

Âldottak legyenek azok, akik létrehoztâk, fenntartottâk és
tovâbb viszik ezeket az irodalmi estéket (Magyar Kongreszszusokat), és âldottak legyenek, akik ezeken szerepelve tûndôklô vârrâ vâltoztatjâk az esték (a napok) termeit. A magyar-

sâgtudatnak, a magyar kultûra âpolâsânak és a nagy igazsâg
ôrôkôs hirdetésének tùndôklô vârâvâ, mert elmélyult vallâsossâgra, helyes hazafisâgra és keresztény humanizmusra van
legnagyobb szûkségiink nekûnk és az otthoniaknak egyarânt.
Csak ez menti meg a drâga magyar hazât!

Gyimcsi Gyuin, a Kanadai Magyar trôk Szôvelsi-gének einôke, âz irodalmi és
muvészesC megnyitô beszédét mondja. (Somogyi Lél)

A XXX. (juhilcuwi) Mag^vir Kon^esszus megnptô iînnepsôgônck fô'a.'iztalânAI balrôl
jobbra dr. N^dasJânos, dr. Nâdas Rôzsa, Csurka /sivân, Regéczv-Nag}' lAszlô, dr.
Tôtlosy htvânné, dr. Somogyi Fcrenc és {1. Ligcti Angclus, O.F.M. (Somogyi Ldl)

A JUBILEUMI MAGYAR
KONGRESSZUS ÛNNEPÉLYES
MEGNYITÂSA
A XXX. Oubileumi) Magyar Kongresszus 1990. november
22. és 25. kôzôtt a Sheraton Cleveland City Centre Hôtel

(a volt Bond Court nagyszâllô) termeiben (777 St. Clair
Avenue) folyt le.

Az ûnnepélyes megnyitâsra 1990. november 23-ân, pénteken délelôtt kerûlt sor. A magyar himnusz eléneklése utân
Ft. LigetiAngélus, O.F.M. (Youngstown, OH):
BEVEZETÔ IMA
cîmmel a kôvetkezôket mondta:

Atyânk!

A teremtés hajnalân ôrôk terveid megvalôsîtâsâba fogtâl.
Ebben ott szerepelt a képmâsodra és hasonlatossâgodra
teremtett ember. Tudtâl minden néprôl, fajtârôl, tôrzsrôl.

Akartâl magyart teremteni, s meg is tetted. Most ebbôl a

népbôl vagyunk itt egyiitt. Ôsszejôttûnk a nagy szétszôrtsâgbôl. Tekints rânk és add, hogy megdicsôîtsiik nevedet!

Urunk, Jézus Krisztusl Szent kereszted âltal megvâltottad
a vilâgot s valamennyiûnket magad mellé emelsz, ôrôkséged
részesévé teszel. Eleinket kônnyû terhed és édes igâd viselésére vâlasztottad, de bôven részeltettél bennûnket kereszted
sûlyânak izlelésébôl. Tekints rânk, akik legtôbben megprô-

bâltatâsbôl jôttek, s add, hogy méltôk legyunk ôseink ûtjân
jârni. Ez az ût Te magad vagy, hiszen azt mondtad, "én

vagyok az lit, az igazsâg és az élet". Most azért vagyunk itt,
hogy utadat vâlasszuk, a helyes irânyba haladjunk, ami a
népek kôzti igazsâgon keresztûl a Te ôrôk igazsâgodhoz vezet, s nemzetûnk fôldi életén, létén tûl az ôrôkkévalô életre
juttat el bennûnket.

Kônnyû terhedet és édes igâdat vette fel s tette rânk elsô
szent kirâlyunk, Istvân. Sajât lelkén keresztûl értette meg
velûnk, hogy nincs ûdvôsség égen s boldogxilâs a fôldôn rajtad
kîvul.

Kônnyû terhed és édes igâd leghûbb viselôje, kereszted

târshordozôja, édesanyâd, ma velûnk van. Ôt vâlasztotta
anyânknak, nagyasszonyunknak az elsô szent kirâly. Sokunk
hite ma is, hogy ô fogta nem sokkal ezelôtt erôsebbre Szent
Istvân jogarât és kardjât, s szelîd, de kitartô, meg nem roppanô anyai szîvének szeretetével harcolta ki, hogy ma az
anyaorszâgban kônnyebben lélegezzenek.
Kônnyû terhed és édes igâd értékes volt szent kirâlyunknak, Lâszlômk. Ma ô tanît bennûnket arra, hogy nevedben
érdemes harcolni a magyar népért.

Kônnyû terhed és édes igâd oly erôvel hatott Imrére, a
szent trônôrôkôsre, hogy mindenévé vâlasztott Téged, lemondott a csalâdi élet tôled elgondolt és megâlmodott szép-

ségérôl. Ô tanît ma minket arra, hogy igaz ifjûsâgot neveljûnk.

Kônnyû terhed és édes igâd vonzâsa

ellenâllhatatlan

volt a szent asszonynak, Erzsébetnek, aki ma azt ûzeni ne-

kûnk: ûgy adjunk, hogy kôzben magunk gazdagodjunk.
Teljes mértékû volt kônnyû terhed és édes igâd a szent
kirâlylâny, Margit életében. Rôpke fôldi élete elégô gyertya
volt a haza oltârân. Arra ôsztôkél ez a fény, hogy mindent
érdemes felâldozni a legnemesbért: a szûlôfôldért, testvéreinkért, fajtânkért.
Magyar hôsôk, vértanûk, hitvallôk végtelen sora, serege
buzdlt ma bennûnket arra, hogy bâr sokszor fâjdalmas a
magyar sors, mégis nemes bûszkeség, szent elkôtelezettség az.

Urunk, Jézus, add, hogy ma velûnk lélegezzenek, aggôdjanak, tôrôdjenek ôk! Kôzelmûltunk fényes csillagai, a szent
életû nagy magyar pûspôkôk is: Apor Vilmos, aki példâdon
lelkesûlve életét adta embertârsaiért. Mindszenty Jôzsef,
aki megmutatta, hogy kell âllnunk Istenért, egyhâzért, hazâért. Mdrton Aron, aki mint sudârmagas erdélyi fenyô âllt

a végek viharâban, amely inkâbb ketté tôrik, de meg nem
hajol.

Urunk! Szâmtalan példaképet adtâl nekûnk. Most add
az ô nagy lelkiiket, azt a lelket, amelybôl ôk merîtettek: Szent
Lelkedet!

A

Fl. Ugcti Angclus, O.F.M.
[Qss Bamabâs, O.F.M..
bevezetô imât tnond.
a kôzmûvelôdési bizottsàg Olésén ad e/ô".
(dr. Somogyi Ferencné)

Jôjj, Szentlélek, jôjj, kegyosztô Istenûnk, add felûlrôl,
add nekûnk égi fénysugarad. Kûldd a bôlcsesség lelkét, az

értelem, a tudomâny, a tanâcs lelkét. Ôntsd belénk a jâmborsâg, de az erôsség lelkét is, s tedd, hogy az Ûr félelmének
lelke mindig velûnk maradjon. A Szentlélek hét ajândéka
legyen lelkûnk tôltete ezekben a magyar napokban, messze
a hazâtôl, az idegenben. Hogy jôl lâssunk, îtéljûnk, dôntsûnk és cselekedjûnk. De ne felejtsûk, amit mondott nekûnk:
"Nélkûlem semmit sem tehettek, âm aboi ketten-hârman

egyûtt vagytok az én nevemben, kôztetek vagyok." Igy bât

Ovele, Ôbenne, Oâltala legyûnk egyûtt és kérjûnk âldâst
életûnkre, munkânkra.

S most kôzôsen, magyar szentjeinkkel egyesûlve mondjuk el azt az imât, a legszentebbet, amelyre maga az Ur
tanitott bennûnket. Miatyânk...

Dr. Nâdas Jdnos elnôk:

ÛJRA NAGY ÉS SZABAD LEGYEN A MAGYAR!
Megnyitô

A XXX. jubileumi Magyar Kongresszust ûnnepélyesen
megnyitom.
Tisztelettel és magyar szeretettel kôszôntôm mindazokat,

akik hivô szavunkat megértették és az idôk hangjât meghallottâk, a vilâgminden tâjârôl eljôttek hozzânk.
Mély tisztelettel és magyar szeretettel ûdvôzlôm
Gôncz Arpàdnak, a Magyar Kôztârsasâg elnôkének
személyes kikuldôttjét, Regéczy-Nagy Ldszlô urat,
dr. Tôttôsy Istvànné minisztevï biztos ûrasszonyt, valamint
Magyarorszâgrrôl érkezett tôbb kivâlô vendégiinket,
s azokat, akik Angliâbôl, Argentinâbôl, Ausztrâliâbôl,
Eurôpâbôl, Kanadâbôl, Németorszâgbôl, Svâjcbôl, Vene-

zuelâbôl, valamint az Amerikai Egyesûlt Âllamok terûletérôl, vârosaibôl érkeztek, akâr mint kikûldôttek, akâr mint a

Magyar Kongresszus egyéni tagjai vagy vendégei.
A hîrkôzlô szervek tagjait, a târsegyesiiletek képviselôit
kûlôn is szeretettel kôszôntôm.

Szeretném hangsûlyozni, hogy azok, akik a nagy tâvolsâg vagy a tetemes kôltség miatt maradtak tâvol, irâsban is
megtehetik vârt és kért javaslataikat.
Kedves kôtelességet teljesîtek, amikor bejelentem,

hogy

dr. Gôncz Ârpâd, a Magyar Kôztârsasâg elnôke, dr. Antall
Jôzsef magyar miniszterelnôk, dr. Habsburg Otto, a PânEurôpai Uniô elnôke és dr. Kada Lajos érsek, a vatikâni
Szentségek Kongregâciôjânak titkâra, valamint sok mâs
kôzéleti vezetô irâsban ûdvôzôlte a XXX.

Magyar

Kong

resszust.

Tekintetes Magyar Kongresszus!

Mi mâr menekûlésûnk elsô éveiben felismertuk, hogy
szûkségunk van keretre, amelyben magyar céljainkat megfelelôen szolgâlhatjuk, erre irânyulô mûkôdésûnket egységesen kifejthetjûk. Rôviddel Amerikâba érkezésûnk utân,
1952-ben ezért alakîtottuk meg a clevelandi Magyar Tdrsasdgot, mint az innsbrucki Magyar Târsasâg megkezdett mun-

kâjânak folytatôjât, hogy abban magyarsâgmentô kôzmûvelôdési tevékenységunket ki tudjuk fejteni.

Ônként kînâlkozott az a feladat, hogy mint a magyar
haza hû fiai, az ôsszefogâsban rejlô erôt a szovjet tôrvénytelen megszdllâsa kôvetkeztében hallgatâsra kényszerîtett
orszâg felszabadîtâsa érdekében latba vessûk. A fejlôdés
bizonyos fokân ûgy éreztûk, hogy a sok hasonlô céllal meg-

alakult magyar egyesiilet kôzôtt ôsszefogâst kell létrehoznunk.

îgy szûletett meg 1961 novemberében, az amerikai hâlaadâs
iinnepének hétvégén, a Magyar Taldlkozô, késôbbi nevén
Magyar Kongresszus, amely évrôl évre a szabad vilâg egész
magyarsâgânak ôsszejôvetelévé, véleményt nyilvâmtô szervévé
lett.

Tavaly a XXIX. Magyar Kongresszuson még a jaltai
megâllapodâs helytelen értelmezése ellen valô tiltakozâs

jegyében gyûltûnk egybe, de aztân otthoni kezdeményezés
kôvetkeztében egyik naprôl a mâsikra megbukott a kommunista rendszer, eltûnt a vasfûggôny, megszûnt a szôges drôtakadâly, sot ledôlt az egypârtrendszer elvâlasztô fala is. A
tôrténelmi Magyarorszâg és a szabad vilâg terûletén élô
magyarsâg egymdsra taldlt. Az utôbbi tagjai — életûk veszélyeztetése nélkûl — ûjra szabadon kereshették fel szeretett
szûlôfdldjûket, édes hazânkat, a szerencsétienségében is âldott
Magyarorszâgot.
A mostani XXX. jubileumi Magyar Kongresszus mâr
azokat az utakat és môdokat keresi, amelyeken és amelyek-

kel az — egykor puszta életét mentô — emigrâciô ôssze tud
fogni, egybe tud olvadni az otthoni magyarsdggal. A clevelandi magyar vezetôket, a XXX. Magyar Kongresszus ôsszehîvôit, legalâbbis azok a gondolatok indîtottâk, hogyan tud
juk mi, a szabad vilâgon szétszôrt magyarok, segûeni politikai, gazdasdgi és kôzmûvelôdési vonalon most — otthon
rekedt

testvéreinket.

Mert

akik

valamikor

szâmkivetésbe

kényszerûltek, azok idôkôzben tudâsukkal kitûntek, râtermettségûkkel jôl elhelyezkedtek, ùgyességiikkel meggazdagodtak, sôt gyermekeiket is szûlôhazâjuk szeretetére és megbecsûlésére nevelték s azok befogadô hazânkban talân nem
is remélt, szép âllâsokba jutottak.
40 éven ât azt hirdettûk, hogy a kûlfôldôn minden ma-

gyar — akâr akarja, akâr nem — hazâjânak vagy szûlei hazâjânak, Magyarorszâgnak elhivatott kôvete. Rôla îtélik meg
az otthon maradottakat s ô képviseli a magyarsâg olthatatlan szabadsâgvâgyât. Ezt a munkânkat, amelyet 40 év ôta
folytatunk az Amerikai Egyesûlt Allamokban, mi nem hagyhatjuk abba. Nem nézhetjûk tétlenûl azt a beolvadâsi és beolvasztâsi folyamatot, amely az elôbb emlîtett jôzan és nemes
tôrekvéssel pârhuzamosan végbe megy s amely csupân itt a
mâsodnemzedékesek soraiban felére csôkkentette a magyar
sâg létszâmàt. Ez a tûnet az elszakîtott terùleteken élô ma
gyarsâg elnyomâsâval egyiitt joggai aggaszt bennûnket. Orii-

lûnk annak, hogy Magyarorszâg az elsô volt azok kôzt, amelyet az Eurôpai Hdz tagjai sorâba felvettek, de — megîtélésûnk szerint — addig, amîg az elszakîtott terùletek magyarsâgânak helyzete, jôvôje biztositottnak nem lâtszik, még ez
a valôban ôrvendetes jelenség sem elégît ki benniinket. Nekûnk az Amerikai Egyesûlt Allamokban olyan dtfogô szervezetet kell kiépitenùnk, amely minden magyarellenes tâmadâst
kivédhet, minden hamis bîrt, ûjsâgcikket megcâfolhat, ôrt âll
a vilâg magyarsâga felett s ettôl a szerepétôl semmi sem tântorithatja el.
Csak az érdekesség kedvéért emlîtem meg, hogy éppen
1988-ban, amikor a magyar szabadsâg ûgye otthon is kialakulôban volt, az amerikai magyarsâg vezetésével éppen ez a
Magyar Kongresszus — a Szabadvilâgi Magyarok V. Vilâgkongresszusa erre vonatkozô hatârozatânak értelmében —
hîvta életre a Szabad Magyar Vildgtandcs szervezetét. Orôm-

mel âllapîthatjuk meg, hogy ma mâr szinte az egész vilâgon
vannak cselekvô szervezetek és magyar vezetôk, akik csatlakoztak bozzânk és ônként vâllaltâk az amerikai magyarsâg

virrasztô szerepét.

Persze a segîtés môdja elsôsorban az itt szûletett és ma
gyar szellemben felnevelkedett magyarokon mûlik. Ne feled-

jûk el, hogy az Amerikai

Egyesûlt Âllamok terûletén

1,700.000-en vallottâk magukat magyaroknak. Olyan létszâm ez, amelynél sokkal kisebb létszâmmal rendelkezô âl
lamok, orszâgok is vannak, mûkôdnek és virâgoznak. Ennek
a magyarsâgnak megszervezése, személyi és anyagi tâmogatâsânak biztositâsa, munkâba âllîtâsa mielôbbi jôvônk feladata. Ennek az épîtô feladatnak ônzetlen vâllalâsâra kell
elsôsorban felhîvnunk bonfitârsaink figyelmét. Es ezt kell
vâllalnunk az egész vilâgon szétszôrôdott magyarsâg kôrében
is. Mert csak arra szâmithatunk, akiben magyar ôntudat él.
Mondanunk is felesleges, hogy ennek a feladatnak vâllalâsâval tôrténelmi kûldetésûnk is kibôvûl. Ezen a téren kûlô-

nôsen a hirszolgdlat — ûjsdg és rddiô — szerepe felbecsûlhetetlen, de azok munkâja is felette értékes, akik a magyar
ifjûsdg nevelésével, tâjékoztatâsâval mâs ûton foglalkoznak.
Ezzel kezdôdik a jôvôért végzett munka, amelyet nekûnk feltétlenûl vdllalnunk kell.

Ettôl fuggetleniil azt mondjuk, mindenki, aki csak tcheti,
legalâbb nyugdîjas korâban, menjen haza. Vigye magâval
értékeit, hadd gazdagodjék az orszâg. Inkâbb Magyarorszâg

gyarapodjék, minthogy itt nyelje el az âllam személyes életmûvûnk gyiimôlcsét. Kitûnô alkalom lesz erre az 1992-ben
Budapesten ôsszeûlô III. Magyar Vilâgkongresszus.
Az otthoni magyarsâg 40 év szôrnyû mulasztâsait, a kommunista rendszer embertelen kegyetlenségeinek kôvetkezményét, a târsadalmi vezetô réteg mesterséges kiirtâsât, a
kommunista gazdasâgi rendszer tôbb milliârdos kôlcsônének sûlyos terhét, a kamatok fizetésének kényszerû vâllalâsât vette ât. A reményét vesztett magyar târsadalom hitét
kell visszaszereznie a kormdnynak s az emberek munkakedvét
kell visszavezetnie az élet ûtjâra, amelyrôl a vilâgszerte leg-

nagyobb mértékû ôngyilkossâg és az évente egy-egy nagykôzség lélekszâmât meghaladô magzatelhajtâs letéritette.

Ûgy érezzûk, nem nézhetjùk tétleniil a kôzelmûltban
otthon megindult folyamatot. A Magyar Kongresszus keretében keresnûnk kell a segîtés môdjât. Râ kell mutatnunk
arra is, hogyan és miben lâtjuk ezt most, amikor feltétlenùl
igaz a régi magyar kôzmondâs: kétszer ad, aki gyorsan ad.
A szerencsétlen harcok és még szerencsétlenebb békekôtések
utân arra is râ kell mutatnunk, hogy az orszâgtôl elszakîtott egykori magyar terûleteken embermilliôk szôrnyû sorsot
élnek, mert ott a magyarsâgot ezer év utân arra kényszerîtik,
hogy ôsi lelkiségével ellentétes vilâgnézetet valljon.
A mai magyar kormânyzat feladata a jôvô Magyarorszâgânak tudatos szervezése, a mienk ennek tdmogatdsa, elsôsorban azonban az orszâg hatârain kîvûl élô magyarsâg dolgaival valô tôrôdés. Mindkettôhôz elszântsâg és akarat szûkséges. Puszta sôhajtozâssal nem megytink elôre. Ennek a
Magyar Kongresszusnak vâllalnia kell tôrténelmi felelôsségét.
Fel kell osztania a feladatokat és javaslatokat kell tennie a

végrehajtâs szerveinek, felhîvâst kell intéznie a vilâg magyarsâgâhoz.

Erre kôtelez bennûnket a magyar hôsôk példâja és a vértanûk életâldozata. Mi nem kérjiik senkitôl sem, hogy meghaljon a hazâért. Csak odaadô munkât kérûnk, a sokrétû

feladatok valamelyikének vâllalâsât s annak becsûletes elvégzését.

Mécs Lâszlôt kell idéznem:

"Egy magyar még semmi, szdz magyar még semmi\
milliô magyar, ha

taldlkozik egyszer: megbillen a vén Fôld
s ûj pdlydn kezdfutni. "

Adja Isten, hogy segîtô szândékunk ôszinte megnyilvânulâsa otthon is, ittkinn is meghallgatâsra talâljon s mint
czeréves tôrténelmûnk folyamân vesztett csatâk, nagy nemzeti

tragédiâk utân annyiszor, ûjra nagy és szabad legyen a magyar!

Dr. Somogyi Ferenc, az Ârpâd Akadémia fôtitkâra:
HARMINC ÉV

A Magyar Taldlkozô ezen a néven elôszôr 1961. november
24-én, 25-én és 26-ân a clevelandi Magyar Onképzôkôr helyiségében ûlt ôssze, ma tartja tehât 30. évi rendes gyûlését,
amelyet minden évben az elsô Magyar Talâlkozô alkalmâ-

bôl vâlasztott hagyomânynak megfelelôen az amerikai hdlaadds ûnnepének hétvégén rendeztùnk meg. Két alkalommal
a Szabadfôldi Magyarok

Vildgszôvetségének Kongresszusdt

is ebben az idôben és vele egyiitt hîvtâk ossze.
30 év eseményeirôl par percen beliil nehéz lenne szâmot
adni. Erre azonban nincs is szûkség, mert 27 kôtetben (ôszszesen 7468 oldalon) évente megjelent a Krônika, amely
kereken 900 elôadâst, szâmtalan fel- és hozzâszôlâst tartalmaz, ezenkivûl pontosan szâmot ad arrôl, milyen idôszerû

kérdés foglalkoztatta a Magyar Talâlkozô (1974 ôta Magyar
Kongresszus) kôzônségét s azon milyen események tôrténtek.
Râ kell mutatnom, hogy a Magyar Talâlkozô vagy Kong
resszus fenntartô testûlete a clevelandi Magyar Târsasâg,
amely 1952. november 9-én alakult meg és addig tanfolyamokat rendezett, pâlyâzatokat hirdetett, magyarsâgismereti
akadémiât és egyetemi tanfolyamokat szervezett, 1961 nyarân

életre hîvta ezt a Magyar Talâlkozôt, 1965. november 26-ân
niegalapîtotta a kûlfôldi magyar tudôsok, îrôk és mûvészek

Arpdd Akadémidjdt, 197Tben pedig az Arpâd Szôvetség

hûség- és hivatâsrendjét. Az elôbbinek jelenleg 404, az utôb-

binak 398 élô s mûkôdô tagja van. Az Ârpâd Akadémia tagjainak tevékenységérôl 1982-ben 482 oldalas kôtetben szâmolt

be, az Ârpâd Szôvetség lovagjairôl szôlô beszâmolô Varga
Sdndor fôszéktartô halâla miatt késik, de nyomdâra kész
âllapotban van. "A Magyar Târsasâg hârom évtizedének
vâzlatos tôrténete" 96 oldalon mâr 1983-ban az elnôk 80.

szûletésnapjâra megjelent. A Magyar Târsasâg szabadegyetemi elôadâssorozata korâbban induit.

A Magyar Kongresszus legjelentôsebb intézménye talân
az évrôl évre megismétlôdô tudomânyos, irodalmi és mûvé-

szeti Arpâd-pâlyâzat, amelynek benyûjtâsi hatâridejc minden évben Szent Istvân napjân van. A pâlyâzat nyertesei kô-

zôtt 166 arany, 86 eziist, 63 bronz Arpâd-érem kiadâsâra
keriilt sor, szâmos dîszoklevelet és oklevelet is kiâllîtottunk.

Ôrômmel kell megâllapitanom, hogy az Arpâd-pâlyâzatokon
évrôl évre legkivâlôbb tudôsaink, nagy îrôink és mûvészeink
vesznek részt.

Idôkôzben a Magyar Kongresszus mâs természetû pâlyâzatokat is hirdetett és pénzadomânyozâssal jutalmazott. Kitûntetett 13 sokgyermekes magyar csalâdot, 19 kivdlô magyart és 18 kitûnôen mûkôdô magyar szervezetet is. 30 alkalommal fényképészeti mûveket jutalmazott.

Miutân megîtélésûnk szerint az Arpâd Akadémia tagsâga a legmagasabb kitûntetés,

kiadvânyainkban

mindig

feltûntetjûk, ha az Arpâd Akadémia valamelyik tagja részt
vett-e az Arpâd-pâlyâzatokon is.
A kûlfôldôn élô magyar tudôsok, îrôk és mûvészek Arpâd
Akadémiâja 25 éven ât elôadâssorozattal egybekôtôtt évi
rendes kôzgyûlést, két alkalommal rendkiviili kôzgyûlést tartott. Ezekrôl a Krônika kôteteiben "Az Arpâd Akadémia
évkônyve" cîmmel kûlôn is beszâmoltunk.

Az Arpâd Szôvetség hûség- és hivatâsrendjének lovagjai
kôzûl 83-at a nagy Arpâd-csillaggal tûntettûnk ki azért, mert
a magyarsâg jô hirnevét kûlônôsképpen nôvelték.
A Magyar Kongresszusokon nemcsak idôszerû politikai

és kôzmûvelôdési kérdésekkel foglalkoztunk, hanem fôleg
ifjûsdgi problémdkkal is. Kerestûk az jôvô ûtjât. Nevelés-

ûgyi és nyelvészeti kérdések felvetésével, a magyar nô kûlfôldi hivatdsdnak behatô vizsgâlatâval, az ûj nemzedékek
feladatainak megvilâgîtâsâval igyekeztûnk a kûlfôldôn, fôként a szétszôrtsâgban élô magyarsâg életbenmaradâsât biztosîtani.

MAGYAR ,

KONGRESiUS'

Dr. Somogyi Ferme, az Arpâd Akadémi'a fô'titkAra, kon^esszusi megnyitô beszédét
mondja. Tôle jobbra Regéczy-Nagy Làszlô, dr. Gôncz Àrpâd magyar kôztârsasâgi
einôk személyes képviselôje. (Somogyi Lél)

A Magyar Kongresszus uléseivel pârhuzamosan helyet adtunk mas szervezetek ôsszejôveteleinek, elôadâssorozatânak

vagy kôzgyûlésének megrendezésére is. Az Ârpâd Akadémia
orvosi, mérnôki és orientalisztikai osztâlya évek ôta kûlôn
elôadâsok megtartâsâra vâllalkozik. A Magyar Mérnôkôk és
Epûészek Vildgszôvetsége minden évben a Magyar Kongj-eszszus kretében iil ôssze. Korâbban az Amerikai Magyar Szôvetség, késôbb az Amerikai Magyarok Orszdgos Szôvetsége,

a Szabad Magyar Ûjsdgîrôk Szôvetsége, a Szent Ldszlô Tdrsasdg és Rend II. tartomdnya, az Egyesûlt Magyar Alap, a
Clevelandi Magyar Tôrténelmi Tdrsulat, ûjabban a Vitézi
Rend Ohio és a kôrnyezô dllamok teruletére illetékes tago-

zata, néhânyszor a Magyar Cserkészszôvetség par intézménye
ugyancsak nâlunk rendezte meg évi ôsszejôvetelét.
Szôlnunk kell még azokrôl a kônyv-, képzômûvészeti,
bélyeg- és fényképmûvészeti kiàllitdsokrôl, tdncbemutatôkrôl és hangulatos Magyar Bdlokrôl, amelyek mind a magyar
kôzmûvelôdés terjesztését s a kûlfôldi magyar élet folytatâsât kîvântâk szolgâlni.
A katolïkus szentmisék és protestdns istentiszteletek évrôl évre azt akartâk igazolni, hogy a Magyar Kongresszusok
valôban keresztény vilâgnézetet vallanak.

30 év munkâjdbôl ezeket az eredményeket és szempontokat
szeretném kiemelni és a Tekintetes Kongresszus figyelmébe
ajânlani.

Meggyôzôdésem, hogy a Magyar Talâlkozôk (Kongreszszusok) fâradozâsa nem volt hiâbavalô. Az idô maris megérlelte gyumôlcsét.
Hiszem, hogy az utôkor tanul tôlûnk s eszméinket a nemzet szolgâlata érdekében fokozatosan megvalôsûja.

A XXX. Magyar Kongresszus iîlésein megjelent kûlfôldi
vendégek és belfôldi kikûldôttek

Regêczy-Nagy Làszlô (Budapest) îrô, dr. Goncz Ârpâd
magyar kôztârsasâgi elnôk személyes képviselôje,
dr. Tôttôsy Istvànné (Budapest), a magyar mûveiddésugyi
minisztériumnak a kûlfôldi magyarok ûgyeivel foglalkozô
biztosa,

Bodnâr Gàbor (Garfield, NJ), a Magyar Cserkész Szôvetség
ûgyvezetô elnôke,
dr. Bonutti Karlné (Cleveland, OH) fêrje, a Cleveland Slate
University nemzetîségi kérdésekkel foglalkozô tanszékének
vezetô tanàra, dr. Bonutti Karl kêpviseletêben,

Borbàs Kàroly (Toronto, Ont., Kanada), a "Hadak Ûtjàn"
felelôs szerkesztôje, az MHK torontôi fôcsoportvezetô'je,
Csurka Istvàn (Budapest) irô, orszâggyûlési képviselô,

Esztergâly Elôd (Budapest), a Magyar Emlékérem
Alapîtvâny ûgyvezetôjc,
dr. Fadgyas Làszlô (Ausztrâlia), az Ausztrâliai Magyar
SzoveLség olnokc,
Fényes Maria (Ix)s Angeles, CA), a "Califomiai Magyar
Ujsâg" tulajdonos fdszerkesztôje,
dr. Forrai Krislôf (Washington, DC), a magyar nagykôvetség
elso titkâra,

dr. Gyallay-Pap Domnkos (Toronto , Ont., Kanada), a
Kanadai Magyarok SzdveLségének volt elnôke és a Szabadvilâgi
Magyarok Vilâgkongressziisânak megalapîtôja,
Gyimesi Gyula (Scarhorongh, Ont., Kanada), a Kanadai
Magyar IrôszoveLség elnoke,
dr. Habàn Jend (Argenlina) kôzgazdàsz,
viléz Hamvas Jcrzsef (Toronto, Ont., Kanada) mémôk, a

"Magyar Mérnokok és Epitészek Vilâgszôvetségének ûgyvezetô
elnoke,

viléz Haraszlby Mikiâs (Solon, OH), a Vitézi Rend "Ohio

és a Kdrnyezd âllamok" székkapitanya,
viléz Haraszlby Miklôsné (Solon, OH), a clevelandi Egyesûlt
Magyar Egyletek elnoke,
dr. Kàllay Islvân (Budapest), az Eotvôs Lôrând
Tudomânyegyetem jogi tanszêkének vezetd tanâra, a Szent
Korona SzoveLség elnoke,
fl. KJss Bamabâs, O.F.M. (Youngstown, OH), a "Catholic
Publishing" igazgatôja.
Cl. Ligeli Angélus, O.F.M. (Youngstown, OH), a "Katolikus
Magyarok Vasârnapja" szerkesztôje,
dr. Magyar Kâlmân (Kaposvâr) archeolôgus tôrténész, a

Somogy Mcgyei Mùzeum igazgatôja,
viléz MarlonfaJvay Hugo (Glen Cove, NY), a Magyar
Ilarcosok Bajtârsi Kozosségének vilâgelnôke,
dr. Marx Gyôrgy (Budapest), az Eotvôs Lôrând
Tudomânyegyetem tanâra,
dr. Melegby Gyula (Stuttgart, Németorszâg) gyâros,
dr. Mezei Istvàn (Washington, DC), a magyar nagykôvetség
kultûrattaséja,
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dr. Mitnyàn Làszlô[Montréal, Qiie. Kanada) ogyotcrni tanâr,
a Magyar Mémôkok ês Epîtészek VilâgszoveLségènck volt rlnokc
NoeJ Péter (Edmonton, Alla., Kanada) gépészmèrnok, a
Magyar Mémôkok és Epîtészek Vilâgszôvetségének volt clnôke,
Orbân Sàndor (Erdély) îrô,
Ferk J. Ralph (Cleveland, OH), az "Amcrican Nationalitics
Movement in Ohio" elnôke, volt clevelandi polgârmostor,
Pust August (Cleveland, OU) a clevelandi polgârmcster
képviseloje,
dr. Sasvàri Làszlô (Lausanne, Svâjc), a Lausannei Magyar
Târsasâg elnôke,
vitéz Serényi Istvàn (New York, NY) a Vitézi Rend kôzponti
székkapitânya
vitéz Simon Istvàn (Woodland, CA) a Vitézi Rend amerikai
tôrzskapitanya,

SoôsJôzsef(Baltimore, MD), az "Amerikai Magyar Értesitô"
fôszerkesztdje,

Tâlas Ernô (Stockholm, Svédorszâg), a Svéd Kirâlyi
Operahâz bariton énekmûvésze,

Vrmôs Antal (Woodstock, Ont., Kanada) mérnôk, a Magyar
Mérnôkôk és Epîtészek Vilâgszôvetségének fôtitkâra és
pénztârosa,

dr. vitéz Zsigmond Andràs (Liverpool, Anglia), a Magyar
Szabadsâgharcos Vilâgszôvetség elnôke,
Burgyàn Aladàr (Cleveland, OH) okl. vegyészmérnok, a

Magyar Târsasâg alelnôke, a Természettudomânyi Kôr
képviseletében is,
dr. Lelbach Antal (Rocky River, OH), a Délvidéki
Felszabaditô Tanâcs elnôke,

Rokop Jôzsef (Canonsburg, PA), a Szigethy Attila
Foundation elnôke,

Szarka Lajos (Philadelphia, PA), az Amerikai Magyarok
Orszâgos SzôveLségének târselnôke.

A XXX. Magyar Kongresszusnak udvôzletet vagy/és
hozzàszôlàst kuldôtt:

Adorjân Korenc (Ausztrâlia), dr. AntalfTy Mihâly (Ausztrâlia),

dr. Antall j6z.sof (Budapest), Balogh Gyôzô (Németorszâg),
Baranchi Tamâska Endrc (Sarasota, FL), dr. Beczédy Pâl (Svâjc),

dr. Bognâr Kâlmân (Sarasota, FL), vitéz Bozsoki Jânos (Svâjc),
Christian I lungarica (Graz, Ausztria), Csapô Endre (Ausztrâlia),
dr. Csernohorszky Vilmos (Németorszâg), dr. vitéz Czanik Géza
(Németorszâg), dr. Czettler Antal (Németorszâg), dr. Endrey
Antal (I lôdmezdvâsârhely),
Farkas I^szlô (Svâjc), dr. Fây
Istvân (Kanada), dr. Fiedler Kâlmân (Chicago, IL), Fôldvâry
Gâbor (Ausztrâllia), dr. Gallus Sândor (Ausztrâlia), dr. Gântay
Béla (Németorszâg), ft. dr. Gianone Egon (Austria), dr. Goncz
Arpâd (Budapest), Gôrgey Gâbor (Svédorszâg), dr. Mabsburg
Ottô (Németorszâg), ft. dr. Kada I^ajos (Vatikân), dr. vitéz
Kézdy-Vâsârhelyi Béla (Svédorszâg), dr. Kolnzsy Sàndor
(Ausztrâlia), dr. Koppâny Endre (Svâjc), dr. Kreczinger Istvân

(Budapest), Lezsâk Sândor (Lakitelek), dr. Pâli Antal
(Németorszâg), dr. Pungor Ernô (Budapest), Raiich Kâroly
(Ausztrâlia), Saâry Eva (Svâjc), Sujân.szkyJend (Pârizs), dr. Szabô
Kâlmân (Budapest), vitéz Szakâly Jânos (London, Anglia), grôf

Széchenyi Âgost (Bées, Ausztria), dr. Szilassy Sândor
(Thurnerville, NJ), dr. Taiibinger Istvân (Brazîlia), grôf Teleki
Mihâly (London, Anglia), Tollas Tibor (Németorszâg), dr.
Valentiny Béla (Ausztrâlia), dr. Tôttôsy Emô (Belgium),Msgr.
vitéz Vargha Gâbor (Németorszâg), Vidék Attila (Németorszâg),
ft. dr. Vâralljai Csocsânjenô (Anglia), Zolcsâk Istvân (Brazîlia).

A TITKÂRSÀG

A XXX. Magyar Kongresszus helyszini adminisztrâciôs
munkâlatait Szabolcs Làszlôné vezetésével Alapi Endréné,

Beodray Ferencné, Moinâr Istvâmé és Szabolcs Andréa lâtta el
nagy kôrûltekintéssel. Az elhangzott elôadâsok jelentôs részét
Pétervàry Kâroly vette fel hangszalagra.

cf. Jliojpjjif. 'Xozti/uiMhj.
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POUTIKAI KÉRDÉSEK
Az ûnnepélyes megnyitô utân a XXX. Magyar Kongresszus
lagjai a Magyarorszâgon tôrtént vâltozâssal kapcsolatos kérdések szakszerû megbeszélése céljâbôl ôt bizottsâgot alakîtottak. Minden bizottsâg mâs-mâs helyiségben és kiilôn-kûlôn
tanâcskozâsi elnôk vezetésével folytatta târgyalâsait. Az egyes
bizottsâgok vitâjukat bevezetô elôadâssal kezdték, ehhez
hangzottak el a hozzâszôlâsok.

Dr. Gyallay-Pap Domokos {Toronto, Ont., Kanada):

A HAZAIKORMÀNYZATÉS A KÛLFÔLDIMAGYARSÀG

EG YÛTTMÛKÔDÉSÈNEK ELÔEELTÊTELEI,
LEHETÔSÈGEI
(A politikai bizottsâg bevezetôje)
A jelenlegi magyar kormânyzat évtizedes mulasztâsok
orvoslâsâra tôrekszik. Hazânknak ebben a sûlyos âllapotâban
az ûj kormânynak bizalmat kell elôlegeznûnk. A kûlfôldi
magyarsâg bekapcsolôdâsa Magyarorszâg politikai, gazdasâgi
és kulturâlis vérkeringésébe ma elengedhetetlen szûkségesség, sôt kôtelesség.

A rôvid bevezetô célja, hogy a hazai kormânyzat és a kûl
fôldi magyarsâg egyûttmûkôdésének elôfeltételeit, lehetôségeit felvâzolja és egyben a XXX. Magyar Kongresszus keretében megvitassa és hogy jôl szervezett akciôkkal hogyan segîthetnénk a hazai kormânyzatot a kôzôs célokért valô kûzdelemben.

Vezérfonalként hasznâltuk dr. Tôttôsy Ernônek a Magyar
Kongresszus szâmâra készîtett ôsszeâllîtâsât azokrôl a fontosabb kérdésekrôl, amelyek a târgyalâsok sorân megvitatâsra
kerûlhetnének.

A sikeres egyiittmûkôdésnek elôfeltétele olyan jogi

és

szerkezeti alapok lefektetése, amelyek a jôvôben az egyûttmûkôdést megkônnyîtik a kûlfôldi és hazai partnerek kôzôtt.

Ilyen elôfeltétel példâul az dllampolgàrsàgi viszony végleges
rendezése, a tulajdonjogi helyzet elvi és gyakorlati tisztâzâsa,
a gazdasâgi tôrvény môdosîtâsa, a jelenlegi privatizdldsi tôrvény felfûggesztése és egy môdosîtott privatizâlâsi eljârâs
szakszerû kidolgozâsa.

Az âtalakîtâst igénylô magân-, bûntetô- és kôzjogi alkotâsokba célszerû volna bevonni az emigrâciô ismert jogâszait.
Természetesen csak azokat, akik ûgyvéd-bîrôi vizsgâval rendelkeznek.

Dr. Tôttôsy Emô felveti "Gazdasâgi Tanâcs" szervezésének célszerûségét is hârom egyenlô létszâmû résztvevôvel;
a) magyarorszâgi,

b) nyugati, nem-magyar,

c) nyugati magyar gazdasâgi szakértôk bevonâsâval.
Kulturdlis téren kôzôs âllâsfoglalâsra, kûzdelemre van
szûkség a nemzet-idegen torténetîrâs, nevelés, âltalânos életés vilâgszemlélet korâbbi elfajzâsai ellen. Szûkséges elôfelté
tel a megûjhodott orszâg és a kûlfôldi magyarsâg kultûrpolitikâjânak és kultûrintézményeinek ôsszehangolâsa azonos
szellemû nemzetnevelés és hagyomânyâpolâs érdekében.
Az ûj Magyarorszâg megteremtésének egyik legsûrgôsebb
kôvetelménye az orszâg nemzetkôzi kapcsolatainak minden

eszkôzzel valô bôvîtése. Rendes kôrûlmények kôzôtt a diplomâciai feladatok ellâtâsa a kûlûgyi szervezetre hârul. Ma
gyarorszâg jelenlegi helyzetében azonban a kûlûgyi tevékenység olyan mennyiségi és minôségi nôvekedést kîvân, amelyet
a hivatâsos diplomâciai testûlet nem képes biztosîtani. A
kormânyzat és a kûlfôldi magyarsâg kôzôs erôvel tudnânak
a hiânyossâgra megoldâst talâlni (erre késôbb még visszatérûnk).

Amennyiben az egyûttmûkôdés néhâny fentebb felsorolt
elvi és gyakorlati elôfeltétele biztosîtâst nyer, a kôvetkezô terûleteken lâtunk lehetôségeket hasznos és fontes feladatok elvégzésére:

1. gazdasâgi és
2. kulturâlis téren, valamint
3. a nemzetkôzi kapcsolatok terén.

Gazdasâgi téren a privatizâlâs nyugati értelmezésére valô
âttérés bizalmat keltene a kûlfôldi és hazai magyar befektetôben egyarânt.
A privatizâlâs ész- és szakszerû végrehajtâsa a magyarorszâgi reform sikerének egyik legfontosabb eleme. Mintegy
30-40 milliard dollar értékû âllami vagyont kell magânkézbe

adni ûgy, hogy a veszteséges gazdâlkodâs nyereségessé vâljon.

A privatizâlâssal kapcsolatos nagyszâmû negatîv megnyilatkozâs ellenére vannak hatârozott és befolyâsos hangok a
jôl szervezett, szakszerûen lebonyolîtott privatizâlâs érdekében. Az amerikai kûlûgyminisztérium egyik magas rangû
tisztviselôje példâul elvetette azt az elgondolâst, hogy kôzépeurôpai
"Marshall-tervre", nagyszabâsû segélyprogramra
volna szûkség. A hivatalos washingtoni vélemény szerint a
kôzép-eurôpai orszâgoknak nem arra van szûkségûk, hogy
még nagyobb adôssâgokat halmozzanak fel, hanem hogy
gazdasâgukat gyôkeresen, a privatizâlâson alapulôan âtalakîtsâk.

Az ilyen kivânatos privatizâlâs legfontosabb célja nem
az âllami vagy magânvagyon korlâtlan kiârusitâsa, hanem
olyan hazai vagy kiilfôldi ûzlettârsak, partnerek bevonâsa,
akik tisztességes, valôsâgos nyereségért hajlandôk a magyar
gazdasâgi élet ûjjâépîtésébe, fejlesztésébe befektetni. A kûl
fôldi magyar kinti kapcsolataival kôzvetitô szerepet jâtszhat

kôzôs vâllalkozâsok ("joint venture") létrehozâsâban.
A magyar gazdasâgi élet reformjânak kulcsa a vezetôképzés ("manager"-képzés) intézményes megoldâsa. Ez nemcsak magyar jelenség, mert a felszabadult szomszéd orszâgok szakembereivel folytatott târsaJgâsokban perceken belûl
felmerûl a manager-képzés haladéktalan szûksége. Ebben
nincs semmi rendkîvûli, mert mig a volt kommunista orszâgok gazdasâgi rendszerében a manageri funkciô annak
nyugati értelmezésében ismeretlen volt, az ûj rendben a
manageri tevékenység a gazdasâgi irânyîtâs kôzpontjâban
âll.

Dr. Tôttôsy Emô szerint Magyarorszâg szâmâra a mana-

ger-képzés terûletén kivételesen elônyôs megoldâs kînâlkozik
a kûlfôldi magyarsâgon keresztûl, anyagi âldozatok nélkiil.
Kôztudomâsû, hogy a Nyugaton sok sikeres magyar vâllalkozô és vâllalat mûkôdik. Ezek kôzûl tôbbet meg lehetne
nyerni annak a gondolatnak, hogy hazai manager-jelôlteket
meghîvjanak egy-két hônapra szôlô gyakorlati kiképzésre.
De nemcsak magyar, hanem barâti kûlfôldi vâllalatok is segltségére volnânak az ûzemvezetésben érdekelt magyar vâllalati vezetô-jelôlteknek, akik megfelelô nyelvtudâssal és jogi,
technikai vagy gazdasâgi elôképzettséggel rendelkeznek.
Kulturàlis téren a hazai és kûlfôldi magyarsâg kôzôtti
egyûttmûkôdés lehetôségei korlâtlanok. Itt a feladat nem
annyira a mennyiségi termelés fokozâsa, mint inkâbb a kultûrpolitikai célok ôsszehangolâsa. 1945 utân otthon nemzetidegen szemlélet honosult meg a nevelés, tôrténetîrâs és
irodalom terén. Ezzel szemben az emigrâciô iskolâi, a nagyszâmû kultûrintézmény, a cserkészet, a sajtô és a kônyvkiadâs, az egyhâzak jô munkât végeztek a magyar mûvelôdés
és a tôrténelmi hagyomânyok âpolâsa terén. A feladat most
a meglevô kûlfôldi magyar kultûrintézmények bekapcsolâsa
a hazai kulturàlis vérkeringésbe és megfelelô môd adâsa a
kôlcsônôs jô hatâsok érvényesûlésére. Ennek eszkôzei lehetnének a rendszeresîtett diâkcserék, elôadôk kôlcsônôs meghivâsa, egyûttes cserkésztâborozâsok stb.

A magyar gazdasâgi élet ùjjâszervezésével kapcsolatban
emlîtettûk a vezetôképzés ("manager"-képzés) dôntô jelentôségét. Ez a szûkséglet a Nyugaton fennâll nemcsak a gazda
sâgi, hanem a kulturàlis intézményeknél is. A gyakorlati
kiképzés terûletén a kûlfôldi magyarsâg ugyanazt a szerepet
vâllalhatnâ, mint a gazdasâgi ûzemvezetô-képzésben. Meg
felelô ôsszekôttetések révén a manager-jelôlteket be lehetne
juttatni egy-két hônapra nagyobb kûlfôldi kulturàlis intézményekhez (kônyvkiadâs, sajtô, râdiô stb.), aboi gyakorlati

kiképzésen kivûl maradandô személyi és hivatâsbeli kapcsolatokat is kiépithetnének.
A hazai politikai reformok konszolidâlôdâsânak vannak

nemzetkôzî vonatkozâsai is. Az ûj

Magyarorszâgnak meg

kell talâlnia helyét a nap alatt, el kell foglalnia helyét a nemzetkôzi szervezetekben, be kell jelentenie és el kell ismertetnie jogait és igényeit a nemzetek csalâdjâban. Az ûjjâszervezett kùlùgyi szolgâlat szakképzett, kûlfôldi tapasztalattal,
kapcsolatokkal, nyelvtudâssal rendelkezô embereket igényel,
akik a nemzetkôzi arénâban megâlljâk helyuket és képesek
ellâtni a nemzeti és kisebbségi érdekvédelem feladatait.
Magyarorszâg jelenleg abban a szerencsés helyzetben van, hogy

hivatâsos diplomatâin Idviil a kûlfôldi magyarok kôrébôl
igen nagyszâmû, értékes, a fenti feltételeknek megfelelô
szakembert tud a kûlûgyi feladatok szolgâlatâba âllîtani.
E szolgâlat nemcsak a felkészûltség, tudâs, tapasztalat
nagy rezervoârjât nyitnâ meg a magyar diplomâciai kar szâ-

mâra, hanem ingyenes jellegénél fogva a hazai kormânynak
nem jelentene anyagi megterhelést.

A bekapcsolt személyek hivatâs- és munkakôre kiterjedhetne a kûlpolitikai, nemzetkôzi jogi tanâcsadâstôl a kulturâlis, gazdasâgi, sajtôattaséi feladatokon ât az adminisztratîv vagy tiszteletbeli jellegû konzuli, fôkonzuli megbîzâsokig.
Feladatokban, lehetôségekben tehât nincs hiâny. Csak
tôlûnk fûgg, mennyi idôt, lelkesedést és kemény munkât
vagyunk hajlandôk befektetni. Kivâltképpen kemény mun
kât, mint ahogy az a nemzet napszâmosaihoz méltô.

Dr. Horvàlh Jànos (Indianapolis, EN)
AZ EGYESÛLT ÀLLAMOK ÉS MAGYARORSZÂG
KAPCSOLATAINAK TÀVLATAI
cîmmel tartott értékes elôadâst.

Dr. Gdl Imre (New York, NY):

A KÔLCSÔNÔS TAMOGATÀS JOGI PROBLÉMÀI
A târgykôrrel kapcsolatban e helyûtt csak egyetlen kérdéssel szândékozom foglalkozni s ez a teljes jogbizonytalansdg, amely ma Magyarorszâgon minden vonalon uralkodik.
Hogy fogalmat alkothassunk errôl a szôrnyû jogbizonytalansâgrôl, amelynek egyenes kôvetkezménye, hogy az any-

nyira szûkséges, szinte életfontossâgû kûlfôldi tôke miért
vonakodik bejônni Magyarorszâgba, âlijanak itt a kôvetkezô
tények.
Az Amsterdamban mûkôdô Hungarian Business Center
meginterjûvolt 1500 nyugati ùzletembert. Valamennyien elsô
helyen Magyarorszâgot, majd Lengyelorszâgot, Csehszlovâkiât és a Szovjetuniôt emlîtették, mint olyan orszâgokat,
amelyekkel hajlandôk ûzleti kapcsolatot létesîteni és ahol
hajlandôk tôkét befektetni, ha a jelenleg fennâllô akadâlyok megszûnnek.

A legfôbb akadâlyokként emlîtették, hogy:
1. A magyarok nehezen tudjâk megfogalmazni,

mit is

akamak;

2. Magyarorszâgon rendezetlenek a jogi és tulajdoni
viszonyok;
3. a magyarok pénzt, piacot, partnert, menedzsmentet,

technolôgiât szeretnének a Nyugattôl, de nem vilâgos, hogy
mit nyûjtanânak érte;
4. érdektelenség mutatkozik az âllami szektorban;
5. a vezetôség részérôl hiânyzik az infrastruktûra, a
nyelvtudâs és a beruhâzâs-barât politika;
6. amit a magyarok esetleg nyûjtani tudnânak: az a munkaerô és az ingatlan, azonban a Nyugathoz viszonyîtva tûl
drâga;
7. ûjra és ûjra teljes a jogbizonytalansâg.

A Heti Vildggazdasâg is készîtett interjût Sarlôs Andrew
kanadai ûzletemberrel, aki erôsen dolgozik, hogy minél tôbb
befektetni szândékozô nyugati ùzletembert csâbîtson Magyarorszâgra. Ebbôl a célbôl alapitotta meg a Kôzép-Eurôpai
Fejlesztési Târsasdgot és az Elsô Magyar Alapot. Sarlôs igen
nagy reményekkel és vârakozâssal kezdte meg mûkôdését,
mert Magyarorszâgon mâr a 60-as években megkezdôdtek

bizonyos gazdasâgi reformok és a kommunista tômb orszâgai
kôzûl egyedûl a magyarok kezdtek Nyugat felé érdeklôdni.
Sajnos, a fent emlltett két Sarlôs-féle târsasâg a mai napig
még egy centet sem fektetett be Magyarorszâgra, most, amikor a kommunizmus megbukott és a politikai akadâly is
megszûnt. Sarlôs ezt azzal magyarâzza, hogy "a magyar tôr-

vények nem alkalmasak râ, hogy csâbîtô kôrnyezetet teremtsenek a kûlfôldi tôke szâmâra." Magyarorszâgon valôban
teljes kâosz uralkodik és senki semmiért nem hajlandô felelôsséget vâllalni.
Mint a Magyar Jogdszok Vilâgszovetségének fôtitkâra,
oktôberben Budapesten jârtam és megdôbbenéssel tapasztaltam, hogy sem a koalîciôs pârtokon, sem a kormânyon belûl
— talân a miniszterelnôk kivételével — nincs egyetlenegy
jôl képzett, széles lâtôkôrû, vezetésre alkalmas, kûlfôldi ôszszekôttetésekkel rendelkezô és a kûlpolitikâban is jârtas egyéniség, akiben a nép meg tudna bîzni és aki képes volna az
orszâg elsûllyedt szekerét a kâtyûbôl helyes irânyba kivezetni. Ezért reâlisan nézve a helyzetet, hosszû, nagyon hosszû
idô kell ahhoz, hogy a jogi âllapotok tisztâzôdjanak, a gazdasâgi rendszer normalizâlôdjék, s az ipar, termelés és kereskedelem a Nyugattal meginduljon.

Dr. Balogh Ferenc (Pasadena^ CA)
AZ AMERIKAI MAGYARSÂG BEFOLYÂSA A
BUSH-KORMÀNYRA
cîmmel szôlt hozzâ a felmerûlt kérdéshez.

Slirling Gyôrgy (Arlington, VA)
A KÔLCSÔNÔSMEGÉRTÉSÉRT

Mint egy a sok kôzûl, aki az utôbbi hônapokban — élve
az otthoni politikai vâltozâsok adta lehetôséggel — évtizedek
utân elôszôr hazalâtogattak, mâsokhoz hasonlôan magam
is vegyes benyomâsokkal tértem vissza Magyarorszâgrôl. Az
elsô, ami legjobban feltûnt, hogy két kûlônbôzô nyelven beszélûnk, nem értjûk meg egymâst az otthoniakkal. Eltérô
jelentése van a szavaknak szâmunkra, mint szâmukra és észre kellett venni, hogy bizonyos fogalmak alatt mi is mâst értûnk, ôk is mâst értenek. Eljôvetelûnk ôta felnôtt otthon néhâny nemzedék és nehéz szôt értenûnk.
De nemcsak azoknâl vettem ezt észre, akik a kemény s a

késôbbi puha, kâdâri diktatûra éveiben cseperedtek fol.

Azoknak a korosztâlyoknak a gondolkodâsmôdja is âtformâlôdott, amelyeknek tagjai még részesei voltak a hâborû
utâni nagy demokratikus Idsérletnek vagy éppen 56 hônapjaiban prôbâltak gâtât vetni a vôrôs âradatnak és tettek tanûbizonysâgot magyarsâgukrôl. Sajnos, azt kellett tapasztalnom, hogy gondolkodâsban tôlûk is eltâvolodtunk, akikkel
harmincegynéhâny éwel ezelôtt még egyûtt kùzdôttûnk és
akikkel félszavakbôl is értettûk egymâst. Szâmunkra ôk vâltak idegenné, nekik pedig mi vagyunk azok; és ha mi ismerjuk is ôket, tudunk eddigi sorsukrôl — hiszcn az cmigrâciô
minden idegszâlâval figyelte az otthoni élet valamennyi rezdûlését —, ôk teljesen tâjékozatlanul âlinak velûnk szemben.
Nam ismerik az emigrâciôt, alig tudnak rôlunk valamit. Ami
elsôsorban nem az ô hibâjuk, hanem az elmûlt politikai korszaké, de kôvetkezményeivel szâmolni kell. Mârpedig a megértés elsô feltétele egymâs kôlcsônôs megismerése. S ha ez
hiânyzik, az bizalmatlansâgot szûl.
Akârcsak a németek kôzôtt. Az egyik fél jôlétben és szabadsâgban élt, a mâsik nyomorûsâgban és diktatûrâban.
Az utôbbiaknak évtizedeken ât alakoskodniuk kellett, lapulniuk és szinészkedniiik, kompromisszumot kôtve elveikkel,

hogy élhessenek, létezhessenek. Ôk tudjâk, hog^ mi ezt tudjuk és ez zavarja ôket. Védekezôn mondta egy régi barâtom,
aki ma parlamenti képviselô, hogy "az elmûlt negyven év
alatt tôbbé-kevésbé mindenki besârozôdott — ezt tudomâsul

kell venni."Igen, tudomâsul is vesszûk, de éppen ezért ez ne
keltsen bennûk tudatalatti komplexumokat, amiket ûgy
prôbâlnak kompenzâlni, hogy kritizâljâk az emigrâciôt. Amit
nem is ismernek. De amire — ugyancsak tudat alatt — kicsit irigyek is, amit fôlényeskedéssel igyekeznek leplezni. No
igen: ôk maradtak, ôk voltak a hûségesek, mi meg a kônynyebb részt vâlasztottuk. Amivel — éppen csak hogy ki nem
mondjâk — eljâtszottuk jogunkat az orszâg ûgyeibe valô beleszôlâsra. Pedig azon is lehetne vitatkozni, hogy ki maradt

hûséges. Nekûnk nem kellett soha megtagadni még szinleg
sem elveinket csak azért, hogy egzisztâlhassunk, hogy békén
hagyjon bennûnket a pârttitkâr. Nem kellett kompromiszszumot kôtnûnk senkivel, még ônmagunkkal sem. Hiszen épp
azért mentûnk el, mert még a lâtszat kedvéért se voltunk
hajlandôk megalkudni.

Hogy pedig ki vâllalta a nehezebb sorsot, kinek jutott

a sûlyosabb rész, azt is nehéz lenne eldônteni. És vajon melyik volt a jobb, a magyarabb, az erkôlcsôsebb magatartâs
a Râkosi- és a Kâdâr-rendszer alatt? Maradni, vâllalni a kôzôs sorsot a magyar néppel hiven a Szôzat "âldjon vagy ver-

jen" sorâhoz vagy elhagyni az orszâgot, a lâbbal szavazni,
hogy az embernek még puszta jelenlétével se kelljen kôzôsséget vâllalnia a rendszerrel és tâvozâsâval tiltakozzék, hogy
a szabad vilâgbôl harcoljon az ônkény ellen? Ki cselekedett
helyesebben és egyâltalân: van-e joga valakinek ezért vagy
azért pâlcât tôrni a mâsik fôlôtt?
A magyar tôrténelem két nagy alakja, népùnk szabadsâgeszményeinek két megtestesitôje, Ràkôczi és Kossuth.
Mindkettô emigrâciôban hait meg, mindkettônek az orszâg
elsô terén, a Parlament elôtt âll a szobra. A két nagy szabadsâghôs tisztelete nemzedékek sorânak szîvében élt és él ma

is, megelôz minden mâs nagysâgot tôrténelmûnkben. Példaképek ôk minden korban és nincs olyan vâros, kôzség szerte
a hazâban, aboi ne ôrizné neviiket utca vagy tér. Mindketten emigrânsok voltak. Es egyikûk se alkudott meg.
Az emigrâlâshoz nagy elhatârozâs, vâllalkozô szellem és
bâtorsâg kellett. (A maradâshoz is.) Az emberek tûrôképessége kiilônbozô: mindenki mâsképp birta gyomorral, idegekkel azt az alakoskodâst, az igazi érzések âllandô âlcâzâsât, amit az elmûlt évtizedek otthon mindenkitôl megldvântak. A kommunista rendszerek alatt meg kellett tanulni szinészkedni, kétféleképp gondolkozni és beszélni. S erre nem
mindenki képes. Volt, aki valôsâggal meghasonlott ônmagâval: ônbecsûlése sînylette meg a râkényszeritett kettôs jâtékot. Az ilyen embernek nem maradt mâs vâlasztâsa, mint

az elmenés. És hozzâjôtt ehhez szâmtalan mâs motivum is:
a mâsodrendû âllampolgârként tengôdô "rossz kâder", aki
alantas munkâval kereste sovâny kenyerét s kôzben megalâztatâsokkal, zaklatâsokkal keseritették napjait, esetleg a
bôrtôn fenyegette: mit tehetett volna mâst, mint hogy vândorbotot vett a kezébe és hâtrahagyott mindent, ami addig
életét jelentette; elment.

Nos igen, a maradâshoz is erôre, bâtorsâgra volt szûkség.

Nem is kevésre! De mégiscsak megmaradt az otthoni kôrnyezet, a nyelv, a szokâsok megszokottsâga és a kis alkukkal,
kompromisszumokkal szerzett biztonsâgérzet. Mîg aki ai
ment, annak a nullârôl kellett kezdenie, idegen kôrnyezetben, idegen nyelven, idegen szokâsok kôzôtt. Keményen meg
kellett dolgoznia minden kis eredményért. Nehéz prôbatétel
volt ez, amit nem is mindenki âllt meg. Sokan elkallôdtak,
gyengéknek bizonyultak. De akiknek sikerûlt megkapaszkodniuk és késôbb vitték valamire, azt a hamis képzetet keltették az otthonmaradottakban, hogy Nyugaton a kerités is

kolbâszbôl van és a dollar a fan terem. Hogy micsoda erôfeszitésbe keriilt az emigrâns részére, amig ezt a "nyugati"
életszinvonalat megteremtette a maga szâmâra, arra senki
se gondolt. (Aminthogy arra se gondolt, hogy a napi kenyérkeresô munka utân hâny emigrâns âldozta idejét, pihenôjét
arra, hogy hazâja ûgyéért dolgozzék: megismertesse Nyugattal az ottani viszonyokat, kûzdjôn azok megvâltozâsâért.)
Vajon mihez kellett tôbb lelkierô és ki vâlasztotta a jobbik részt? Tôrténészek, akik az amerikai mûltat s annak a

gyors felemelkedésnek okait kutattâk, amely a pionir-korban
jellemezte a fîatal âllamot, egyôntetûen azt valljâk, hogy
azok, akik merték vâllalni az ûj fôldrész meghôditâsâval jârô nehézségeket, fôltétlenûl kellett rendelkezniûk nagy adag
kezdeményezô, vâllalkozô készséggel és nem utolsôsorban
bâtorsâggal. Aminthogy az âllhatatossâghoz, a kitartâshoz
is kellett erô, nem is kevés és ez méltânylandô azoknâl, akik
otthon maradtak. Ok titokban, szivûk mélyén ôrizték a lângot és ûgy vârtâk az idôk jobbrafordulâsât, az emigrâciô aktiv része mindent elkôvetett, hogy a magyar ûgyet felszinen
tartsa, minden lehetô môdon és idôben râirânyitsa a reflektorfényt. Betôltôtte az otthon elhallgattatott ellenzék szerepét és âpolta 56 eszméit, amelyekrôl a hazâban hallgatni
kellett.

Igen, az is jôl esne egyszer, ha ezt elismernék a most a fôrumon szereplôk. Akik ha nem is sokat, azért valami keveset kôszônhetnek az emigrâciô lankadatlan igyekezetének

is, melynek révén olyan témâk kerûltek rcflektorfénybe, mint
Erdély ûgye, a dunai vizierômû kérdése, a népfogyatkozds

tragédiâja és még sok hasonlô, otthon szônyeg alâ sôpôrt
tabu-téma. Ehelyett mit tapasztaltam otthoni utamon, de
mâshol is: kioktatnak, leckéztetnek bennùnket, megmagyarâzzâk, mit hogyan csinâljunk.
Azt hiszem, érthetô, miért.

Abogy a kérdést kezelik, megint csak arra mutât: nem ismerik a kôrûlményeket. Egyrészt a demokrâcia azért demokrâcia, bogy a vélemények és ellenvélemények ôsszecsaphassanak (otthon talân nincsenek vitâk?), de hadd tegyem rôgtôn
hozzâ: az az elôszeretettel hangoztatott kûlôn vélemény egyâltalân nem ônmagâért nyilvânult meg az emigrâciôban, hanem
azért, mert az a nemzeti emigrâciô ônvédelmi harca volt az
elvtelen hazadolgozôk, a hivatâsos és mûkedvelô ûgynôkôk,
a "rendszerrel lojdlis emigrdnsok" ellen, akik az Anyanyelvi
Konferenciâval és a Magyarok Vilâgszôvetségével a hâtuk
môgôtt bomlasztottâk a nyugati magyarsâgot. Ezek a kommunista kôvetségekre bejdrô és az otthoni hatalmasoknak udvarlô se hûs, se haï kétszmû emigrdnsok azoknak is ellenségeik voltak, akik ma, a demokratikus âtalakulâs sorân a nép
szavazataival

hatalomra kerûltek,

mert

a

Kâdâr-rendszer

hitelét nôvelték Nyugaton, a diktatûra nemzetkôzi helyzetét
erôsîtették és akarva, nem akarva hozzâjârultak annak meghosszahhîtâsâhoz.
Ezek ellen a

kétkulacsosok ellen kellett nekûnk kûzde-

nûnk és a jelek azt mutatjâk, erre még ma se tehetûnk pontot. Azt vallottuk mindig, hogy egy politikai emigrâns szâmâra nem lehet mâs magatartâs, mint csak a teljes elutasîtâs — és amikor az idô, az események minket igazoltak, azt
vârtuk, legalâhh azâltal kapunk erkôlcsi elégtételt az elmûlt
évekért, hogy az addigi "hidépûôk" leleplezôdve és megszégyenûlten eltûnnek a tôrténelem szemétdomhjân. Ehelyett
az tôrtént, hogy ôk tovâhhra is odaarcâtlankodnak, ahol
eddig is otthon voltak, a kôvetségeken, fogadâsokon s egyéh
rendezvényeken, csak most nem a kommunista diplomatâk-

kal parolâznak, hanem a demokratikus Magyarorszâg ûj
uraival. S ûgy lâtszik, a hosszû évtizedek alatt olyan gyakorlatra tettek szert az emigrâciôban mâsok elâztatâsâhan, hogy
magukat tûntetik fel a magyarsâg egyedùli képviselôinek,

a tôhhi szervezetet pedig szélsôségeseknek hélyegzik. És lâm.

mindez jô talajra hullt, mert a kôztârsasâgi elnôk ûr, a nagykôvet ûr és a miniszterelnôk ùr is ezeket visszhangozza.
Ezeket visszhangozzâk, ismét csak elâruljâk, hogy nem
ismerik az emigrâciô viszonyait. A nemzeti emigrdciô soha
nem volt szélsôséges, hanem konzervativ és éppûgy elhatârolta magât mindig a széisôjobbtôl, mint a baloldaitôl. A
mai magyar vezetôk — ûgy tûnik — ugyanolyan fehér-fekete
kategôriâkban gondolkoznak, mint a kommunistâk: aki nem
hajlandô magâévâ tenni a liberâlis eszméket, az szélsôjobboldali, netân nyilas.

Mindennek ellenére meg kell prôbâinunk megtalâlni
a kôzôs hangot és munkâlkodnunk kell a kôlcsônôs megértésért. Mert a kinti és a hazai magyarsdg ôsszefogdsa nélkul
semmire se juthatunk. A nemzet érdekei kîvânjâk îgy s azoknâl semmi sem lehet elôbrevalôbb!

Dr. Fadgyas Ldszlô (Ausztrâlia):

ER ÔS MA G YAR KORMÂNYZA TO T KÎVÂNUNK
— kivonatosan —

Az elôadô, mint az 'Ausztrâlia Magyarok Szôvetségé'nek elnôke, fôként az otthon tapasztalhatô jôhiszemûségrôl
s az emigrâciôval tôrténô kapcsolatokrôl beszélt, kûlônôsképpen az alâbbiakat hangsûlyozta:

Hogyan lehetne az erkôlcsi megîtélést az emberek lelkében helyreâllîtani, ha ugyanakkor, amikor a népellenes bûnôsôk tovâbb élvezik rablott kincseik hasznât, és az orszâg
helyreâllitâsânak nehéz munkâjât végzô dolgozôk keresetébôl, adôjâbôl tovâbb hûzzâk âllami nyugdîjaikat?
Mondja ki a kormâny, hogy ezeket a nyugdijakat a pârtâllam îgérte, amely dicstelenûl kimult. A magyar nép nagylelkûségébôl ennek a kimult pârtâllamnak haszonélvezôi
szabadon jârhatnak-kelhetnek; legyen nekik elég, ha becsûletes munkâval megkereshetik kenyerûket.
A kommunizmus Magyarorszâgon oly mélyrehatô vâltozâsokat eredményezett, amelyeket csak hatârozott és radikâlisan végrehajtott programmai és nemzetvédô intézkedések-

kel lehet visszaforditani. Mindez a hatârozott felelôsségrevonds végrehajtâsa nélkûl meg sem indîthatô.

A privatizdlds végrehajtâsâval szakértôkbôl és megbîzhatô mâs személyekbôl ôsszeâllîtott âllami vâllalatot kell
megbîzni, amely minden esetben azt vizsgâlja: indokolt-e a
privatizâlâs és ha igen, mit ér a privatizâlâsra kiszemelt vâllalat, mint nemzeti vagyon, aztân pedig megâllapîtja, kik
milyen arânyban lehetnek a szôban forgô vâllalatnak tulajdonosai.

A sajtô, rddiô, televiziô terùletén nem lehet megengedni
az ûzleti vâllalkozâst. Itt csak szolgâlatot lehet teljesîteni,
amelynek ellâtâsâba a parlamentnek legalâbb annyi beleszôlâst kell biztosîtani, mint a kôzoktatâs, kôzegészség, fôldtulajdon-forgalom kérdéseibe. Ezeknek ugyanis a târsadalomnevelés, a nemzeti ôntudat, az erkôlcs és igazsâg kôzvetitôinek és népszerûsltôinek kell lenniûk.

Régi kôzgazdasâgi bôlcsesség, hogy a munkâsokat érdeklôdôkké kell tenni a termelés irânt. Magyarorszâgot ugyanis
nem a kûlfôldi tôke, hanem a magyar dolgozôk szorgalma
emeli fel. Ha tehât a privatizâlâs sorân a magyar dolgozôk
érdekei beépûlnek a gazdâlkodâsba, akkor ez a felemelkedés
biztosîtottnak lâtszik. A magyar kormânyzatnak tehât eleve
kôteleznie kell a privatizâlt vâllalatok megvâsârlôit, hogy
megfelelô szâmû részvényt tartalékoljanak a vâllalat munkâsai részére. Ez egyrészt a munkâsokat a vâllalathoz kôtné,
mâsrészt azokat a vâllalati haszonhan is részesîtené.

Szovetkezetek létesitésének szorgalmazâsa a gazdasâgi
megerôsôdést szolgâlnâ. A szôvetkezet, mint vâllalkozâsi
forma, nagyon alkalmas tôrekvô iparosok, ùzletemherek
érdekeinek védelmére és gazdâlkodâsuk elôsegîtésére. Természetesen a szôvetkezet fogalmât meg kell tisztîtani a kolhosz
sôtét emlékétôl.

A magyar kormâny soha ne âldozzon fel semmivel sem

tôhhet nemzeti fûggetlenségéhôl, mint amennyit fejlôdése
megkôvetel. Teremtsen Magyarorszâgon olyan gazdasâgi
âllapotokat, hogy onnan az emherek, elsôsorhan a fiatalok
ne kîvânkozzanak elvândorolni. Tekintse a magyar kormâny
minden kôrûlmények kôzt gondoskodâsi terûletének, egységes

orszâgnak az egész magyar nyelvterûletet. Dolgozzon ki olyan

jogi kapcsolatokat, amelyek hatâsos emberjogi és kisebbségi
védelmet nyûjtanak a hatârokon kîviil élô magyar milliôknak s egyben a nemzet szellemi életével valô szoros kapcsolatot is biztositjâk.

Âllîtson fel a magyar kormâny kûlôn minisztériumot,

amely a hatârokon kîvûl élô magyarsâg ûgyeivel foglalkozik.
Tartson âllandô kapcsolatot a magyar emigrâciôval, hogy

az az elôny, amely az egyébként sajnâlatos szétszôrôdâsbôl
fakad, a nemzet javâra hasznosithatô legyen.

Kovâch G. Istvàn (Wexford, PA):
HELYZETKÉP OTTHONRÔL

Ûffy érzem, hangzatos szavak helyett nyîlt, ôszinte, târgyilagos adatokkal és informâciôkkal kell felkészûlnûnk a
jôvôre. Mertfel kell készûlnûnk!
A haza még mindig veszélyben van. Talân nem is kisebb
veszélyben, mint azelôtt volt. Mikor megtôrtént az elsô szabad vâlasztâs és megalakult a parlament, valamint hosszû idô

utân az elsô szabad magyar kormâny, ûgy éreztem, az emigrâciônak megszûnt a feladata. Elértûk, amiért hosszû évek

folyamân harcoltunk. Most mâr csak a szabad magyar kormânyt és parlamentet kell tâmogatnunk, mindig ébren tartani a trianoni békeparancs âltal ôrult és bûnôs môdon el-

szakitott magyar testvéreink érdekeit és szépen, boldogan
élûnk tiindérorszâgban. Sajnos, a hat havi otthon tartôzkodâsomnak meg kellett gyôznie arrôl, hogy nagyon szomorûan
tévedtem. Mint
elôbb îgértem, ôszintén, nyiltan, minden
kendôzés nélkûl szeretnék beszâmolni mindenrôl, amit ott

hon tapasztaltam, mert ûgy érzem, ésszerû âllâsfoglalâst
csak a helyzet teljesen tiszta megismerése, analizâlâsa és
megbeszélése utân hozhatunk. Nyugodtan mondhatom,

hogy kevesen vannak pillanatnyilag olyanok, akik jobban
belâttak a kulisszâk môgé.

A Magyar Demokrata Fôrum (MDF) a legnagyobb pârt
és végeredményben a kormâny gerincét képviseli. Sajnos,
mind tôbb jel mutât arra, hogy az MDF vezetôszerepe ve-

szélyben van. Ennek vannak politikai okai is, de a valôdi
ok a terepvesztés az orszâg gazdasâgi problémâiban és a kormâny erélytelensége. A gazdasâgi problémâk abbôl adôdnak — mâr amelyek az MDF népszerûségének csôkkenéséhez vezettek —, hogy a kormâny ahelyett, hogy megkisérelné
a kûlfôldi hitelezôkkel valô erélyes tàrgyaldst, a nemzet nadrâgszijât hûzza mind ôsszébb. Mind nagyobb terheket rô a
lakossâg nyakâba. A drâgasâg hihetetlen méreteket ôltôtt.
Van egy réteg, amelyiknek semmi sem tûl drâga, a tôbbségnek azonban semmi sem elég olcsô. Ez erôs szocïàlis feszûltséget teremtett. Tavaly még egy Pierre Cardin ôltônyt lehetett venni 6 ezer forint kôrûl. Ma egy ôltôny, amely megjelôlése szerint 'osztrâk import', 17-18 ezer forintba kerûl.
Nem tûlzâs azt âllîtani, hogy vannak, akik az éhhalâllal kûzdenek. A tavalyi 5 forintos kenyér 40 forintba kerûl. Nagy
hiba, hogy a kormâny élit csoportnak képzeli magât, nem
szâll le az egyszerû munkâs vagy paraszt szînvonalâra. Nem
magyarâzza meg, miért van szûkség ezekre az emelésekre.

Mâsik nagy pârtok viszont demagôg môdon tâmadjâk a
kormânyt olyan hibâkért, amelyeket ôk sem tudnânak kikûszôbôlni. Minden eszkôzt vâlogatâs és leikiismeretfurdalâs
nélkûl felhasznâlnak a kormâny megbuktatâsâra.
Emlékezzûnk csak a "hordôt a zsidônak" ûgyre. Mikor
én hallottam a tv-ben, tisztân kivettem, hogy "hordôt a szô-

noknak" mondtak. Az ellenzék mégis milyen cirkuszt csinâlt
belôle és vilâggâ ordîtotta, hogy antiszemitâk vagyunk. Azutân jôtt a taxi-fuvaros blokâd. Ebben az ûgyben a kormâny
nagy hibâkat kôvetett el. Az elsô nagy hiba a kommunikâciô
hiânya volt. A mâsodik a târgyalô miniszterek inkompetenciâja volt, a miniszterelnôkôt helyettesîtô belûgyminiszter
erélytelensége stb., stb. mind hozzâjârult a feszaltség kialakulâsâhoz. A Szabad Demokratâk Szôvetsége (SzDSz) pedig —
minden tagadâsa ellenére — puccsot készîtett elô. Elôszôr
is a blokâdosok ûn. vâlsâg stâbja a City-taxi kôzpontjâban

volt. Sok helyen az SzDSz aktivistâi vették ât az egész blokâd
irânyîtâsât a részeg taxisoktôl. Elsô kézbôl van pl. informâciôm arrôl, mi tôrtént Gyôrôtt. Az SzDSz az orszâg jôvôjénél is fontosabb hatalomâtvétel érdekében mindent megtett.

Az MDF-nek, meg a kormâny-koahciô tôbbi pârtjânak a

jelek szerint nincs elég taktikusa, hogy az ilyenfajta tâmadâsokat kivédje és ellentâmadâsba menjen ât.
Szomorû, hogy a mi segîtségiinket — hacsak nem készpénzt viszûnk — nem fogadjâk el. Tudok eseteket, amikor
minden ellenszolgâltatâs nélkûli szakértôi segîtséget visszautasîtanak.

Otthon létem idején az utolsô napokban egyetlen hatârozottan ôrvendetes jelenség tôrtént. A Fiatal Demokratâk

Szôvetsége (FIDESz) némileg megvâltoztatta addig igazân
radikâlisan ellenséges viselkedését. Orbân Viktor ûgy nyilatkozott, hogy abbôl az SzDSz-tôl valô bizonyos eltâvolodâst
és mintha a KNDP-hez,^ esetleg az MDF-hez valô kôzeledést
lehetett volna kiolvasni.

Mint végsô kôvetkeztetést, ûgy érzem, meg lehet âllapîtani, hogy az otthoni vezetôk — miért, miért nem — nem
tûlsâgosan igénylik segîtségunket. Az ônként, ellenszolgâl
tatâs nélkûli segîtô kezet sem nagyon Idvânjâk megfogni. A
jelek szerint ez a kormâny a szûkségesnél jobban fekszik le

az ellenzéknek és mintha az ellenzék gazdasâgi programjât
kîvânnâ megvalôsîtani. A gazdasâg legnagyobb értékei csûsznak ât a volt kommunista vezetôk âltal alakîtott kft-k vagy
a nemzettôl idegen kûlfôldiek kezébe és a magyar nép — elszegényedése miatt — mind kevesebb részt kap sajât gazda-

sâgânak irânyîtâsâbôl. A volt kommunista vezetôréteg tagjainak van pénzûk. Ezek kapnak pénzt az Egyesûlt Âllamoktôl, pld. az Amerikai-Magyar Vâllalkozdsi Alaptôl. Volt
kommunista vezetôk magas beosztâsû âllâsokhoz jutnak ûn.
vegyes vâllalatoknâl.
Mindezeket mérlegelve ûgy érzem, az emigrâciô szerepe
nem csôkkent. Ugyanûgy kell tovâbb is kûzdenûnk a beépûlt,
gyôkereket eresztett volt kommunistâk ellen, akik csak zakôt
vâltottak, de nem szivet, mint eddig tettûk. Munkânk viszont nehezebb lesz, mert ki tud belâtni a mâsik ember gondolataiba, Ki tudja pontosan kiértékelni érzéseit és ki tudja
biztosan eldônteni, mikor tâmadunk kôpônyegforgatôt és
mikor bântunk meg valakit, aki valôban megvâltozott? Tulajdonképpen az egyetlen helyes megoldâs az lenne, hogy

aki a mûltban vezetô szerepet jâtszott, âlljon a sor végére és
ôniljôn, hogy él, de ne akarjon ismét a csûcsra kapaszkodni.
Utoljâra hagytam, pedig a legfontosabb, amit a hirkôzlésrôl, az ûjsâg, râdiô, televîziô szerepérôl el kell mondanom.
A nemzetidegen szélsôbaloldal itt még mindig a legnagyobb
hatalmat jelenti. A kormâny helytelenûl felfogott elképzelése a demokratikus jogokrôl talân itt mutatkozik meg legjobban. Igy tôrténhetett meg, hogy a sajtôszabadsâg ûgy
érvényesûl, hogy mindenki azt hazûdja, amit akar. A kormânynak nincs sajât sajtôja. Befolyâsa sincs se a sajtôra, sem
a hîrkôziés és kôzvéleményformâlâs mâs formâjâra. Az ûjsâgok szinte vallâsos kôtelességnek tekintik a kormâny âllandô tâmadâsât. Ha a kormâny nem nyûl a mûlt rezsim bûnôseihez, a sajtô tâmadja meg az ellenzékkel egyiitt. Ha a kor
mâny az esetleges felelôsségre vonâst csak szôba is hozza, akkor az ellenzékkel egyiitt a sajtô boszorkânyûldôzésrôl kezd
sikoltozni. Egy egyszerû cikk, egy ârtatlan szembenézés a
létezô és mindinkâbb a nemzet hûsâba vâgô problémâval,

olyan reakciôval fenyeget és olyan koncentrâlt sajtôtâmadâst
eredményez, hogy aki bâtor volt a cikket megîrni vagy a kérdést bârmilyen formâban felvetni, elkészûlhet a keresztre
feszitésre.

Môzsi Ferenc (Chicago, IL):

KAPCSOLATOK. LEHETÔSÉGEINK
Az emigrâciô ônként vâllalt szâmûzetés. Az anyaorszâgban élés természetes megnyilvânulâsa az anyanyelv mindennapos hasznâlata. Mi, kintélôk, elég hamar râdôbbentûnk
a kôrûlményeink âltal rânk erôltetett mesterséges âllapotra,
amely mâs nyelv mûszerként valô hasznâlatât jelenti.

Egy lelki azonosulâst jelent{het).
Anyanyelvén Irô irodalmâr szâmâra a hazai kultûra:
kôldôkzsinôr. Ha elvâgom, magam sorvadok el. Hûsz év kinttartôzkodâs utân a gondolkozô fontos kôvetkeztetésekig jut-

hat el sajât érdekében (is). A kapcsolatok felvételére, fenntartâsâra mindig szûkség volt, van és lesz is. Tébolyodott
korunk ennek nem mindig kedvezett. Hivatalos lâtszat-kap-

csolatok âmyékâban, intézmények ârnyékhâzaibôl mégis
csak elindult — igaz, eleinte hamis, hâtukmôgôtti ôsszekacsintâsok révén — az erôteljesebb — szellemi ônvédelmi —
egyéni kapcsolat-lâncolat.

Sokan, akik nem tudtak kinti szervezetekhez valamilyen
vélt leikiismereti ok révén kapcsolôdni, sajât izolâltsâgukban
vâltak egyszemélyes intézménnyé. Elkerûlhetetlenné vâlt a
romvârakbôl itt a végeken is kultûrbâstyâkat létrehozni.
Vegyiik mâr észre, hogy bâimennyire is szeretnénk, de nem
tudunk a politika veszélyes vonzâsâbôl kikerûlni; mégha
akarnânk sem. Ez teljesen még a szellemi embereknek sem
sikerûlt. Ezért fontos a felelôsség, mint a legszûkségesebb
hasznossâgi tényezô.
Mivel gazdasdgi lehetôségek fûggvényében éliink, ehhez kell
igényeinket is igazûani.

Ez a szâzad — szôrnyûségei mellett — sok meglepetéssel
szolgâlt. Ne emlîtsûk a kôzvetlen mûlt eseményeit. Lehetetlen
a korszakalkotô vâltozâsokat észre nem venni. A jelenlegi
helyzet lehetôvé teszi szerepûnket, hogy részt vegyunk a
demokratikus ûj Magyarorszâg felépitésében. Ez minden
segîteni készen âllôra vâr. Az egészséges fejlôdés szùkségszerûsége biztosîthatnâ a bekapcsolôdâst.
A mâr hâttérben létezô cinkos kapcsolatok élettere kialakult. Ha sikerul(ne) dm- és rangkôrsâgunkat és az ôsszes ebbôl
fakadô hiûsâgunkat lekûzdeni, akkor mindenki képességének
megfelelôen megtalâlhatnâ azt a teriiletet, aboi ôszintén

segûhet. (Nehogy ûgy tûnjék, "vak vezet vilâgtalant", hiszen
nem voltunk képesek iskolâkat fenntartani és bizony a lapok is
eltûnôben vannak. Van, amiben mi is segitségre szorulunk.
Ezért lenne még fontosabb a szorosabb élô kapcsolat a
hazâval.)

Az egyén eddig is tette szerény eszkôzeivel ezt. Anyagilag
prôbâlta tâmogatni rokonait, barâtait. Most tôbbrôl van szô.
Ha (eléggé) érettek vagyunk a politikai, târsadalmi pluralizmusra (ezt a vallâsra, fajtâra, ha ûgy tetszik, az etnikum
kérdésére is érteném), akkor maris folytathatjuk munkânkat.
A kultûra megbizatâs nélkûli kôvetei eddig is végezték dolgukat. Ha a vilâgszôvetségek és tagjaik ôszintén, ônzetlenûl

végzik feladataikat, akkor ez ûgyis kideriil és nem lesz miért
kerûlni egymâst.
Geopolitikai

nagyhatalmi

rendszerek

vonzâsâban

nem

kônnyû fûggetlen életteret kialakitani. Remélhetôen a tiszta
lelkiismeret szabadsâga nem ejti ûjbôl foglyul a politika kiszemeltjeit. Nem leszâmitva a kezdeti tôbb mint 100 nap

nehézségeit, még mindig csak az ûjraszervezôdés sziikségét
lâtjuk gyors kivezetô ûtként.

Az érdekegyesûés elcsépelt szô, mégis meg kell sztulelnûnk.
A népekre erôltetett intézményrendszerek utân jôhetne az
egyén még kordâban tarthatô(?) szabadsâga. Jôzansâg és
jôhiszemûség. Szenvedélyek egyszerre le nem csapolhatôsâga.
A majdnem értéktelenné vâlt legfôbb értéknek, az embernek ûj helyet kell biztosîtania az utôpisztikusnak egyâltalân
nem mondhatô kôzeljôvôben.

A "nesze semmi, fogd meg jôl" ideje lejârt. Mindenkit
egyarânt érdekeltté kellene tenni az âtalakulâsban. Es ezt

a Nép, az istenadta nem érzi. Az értelmiségiek tûl értelmesek
és a munkâssâgra, parasztsâgra, erre a két legfontosabb rétegre egy orszâg mûkôdésében, érezhetôen alig gondoltak.
Megfogalmazâsra mâr alig van idô. Felvilâgosîtâsra is csak
nehezen. A politika sallangjâtôl mentes târsadalomban elengedhetetlen a morâlis értékek ûjbôli megteremtése, melyet

szinte teljesen

leromboltak,

illetve megsemmisitettek az

uniformizâlt szocializmus pribékjei.

Szdmunkra pedig ma itt a kérdés, hogy miként hasznosûhatjuk ismereteinket és miben segûhetûnk?
1956; hazânk szellemi vérvesztesége is volt. 34 év utân

itt lenne az ideje, hogy egészséges szellemi-gazdasâgi, ha ûgy
tetszik, magyar-maffiât alakitsunk ki. Egyénileg mâr ez is
elindult. Mentesen egy tûlzô (râfogott) soviniszta-irredenta
hangtôl; megmaradâsunk érdekében fontos ez a véd- és dacszôvetség.
A politikai vâltozâsok mâr-mâr lehetôvé tették Kôzép-

Kelet-Eurôpâban a hatârok âtjdrhatôsdgât.

Kisebbségben

élôink szâmâra most is a legégetôbb a tûléléshez az egyûtt-

élés jôl értelmezett megteremtése. Ez csak teljes kulturâlis
autonômiâval érhetô el. Ebben is megértôbbnek kellene
lennûnk. A megfontoltsâg: létkérdés! Lâm, mâr a sporadikusan terjedô kisebbségben anyanyelven megjelenô lapok is
egyre erôteljesebbek és hangjuk is egészen bâtor: majdnem
eurôpai.

A gazdasâgi szférâk megteremthetik a jobb életfeltételeket és akkor a hatârok még szimbolikusabbakkâ vâlnânak.
Mâr az Eurôpai Uniô kôrvonalai is kirajzolôdôban vannak,
melyben Magyarorszâg helye is biztositottnak lâtszik. Az
Eurôpa Tanàcs tagjaként a bizalom maris megelôlegezett.
"Segîts magadon, az Isten is megsegîtl" A mi kinti fennmaradâsunk is ezen âll vagy bukik. Ha jôl és idôben segîtûnk,
akkor lelkiismeretûnknek is eleget tehetûnk. "Kétszer ad,
ki gyorsan ad!" Ne feledjûk, hogy milyen elhatârozâssal léptûk ât annakidején a vasfûggônyt. A gâtiô tényezôk szûnôben,
minket mâr csak sajât szândékunk hâtrâltat.

Mostanâban dôbbentem râ, hogy Magyarorszâg gazda
sâgi fellendûlése érdekében csodâra vâr. Gazdag rokonra,
hong-kongira. Kérem tisztelettel, ezek a hun-kongiak mi
vagyunk, ha tetszik, ha nem.
Mint ahogy eddig is tettûk, befogadô orszâgainkat a tényeknek és a lehetôségeknek megfelelôen kell tâjékoztatnunk
a jelenlegi Magyarorszâgot illetôen, azaz a kôzvéleményt
pozitîvan manipulâlni. Vagyis, maradék erôinkkel fizikailag-szellemileg-anyagilag besegiteni. (Lâsd: hazatelepûlés
és befektetés kérdése stb.) Kétlakisdgurik csak îgy vâlhatik
elfogadhatôvâ!
Magyarorszâg hatalmas adôssâgât az elôzô rendszer duzzasztotta fel. Jogos-e mindezt az ûj kormânyra és fôleg a népre
hârîtani? Nem akarom ezt a kérdést elbagatellizâlni, de szûkségszerû a kôlcsônôket ûjbôl felûlbîrâltatni és elfogadhatôbb
feltételeket kémi. Legyen ez ugyanîgy a kârtéritések, a jogtalanul elkobzott vagyonok kérdésének felvetésével is. Ne ez
legyen a legfontosabbl Ne meztelenitsûk tovâbb Magyaror
szâgot! Inkâbb vâltsuk meg visszalépônket munkâval, hasznos tenniakarâssal! Igy vâlhatunk nagy hatalommâ. "Vilâg

magyarjai, tômôrùljetek!" Ettôl a kôzeledéstôl senkinek sem
kell félnie. Se magyarnak, se nem magyarnak.
Ahelyett, hogy azt kutatjuk: ki a magyar és milyen mértékben (bâr ez is fontos, de nem dôntô), inkâbb cselekedjûnk. Mîg idôben vagyunk. A mâsodik félidô csak most kezdôdik és nincs hosszabbitâs. Bîzom abban, hogy mint drukkerek, maris egy tâboron belûl vagyunk.

A lehetôségekrôl kellett volna beszélnem. Arrôl, ami nem
elodâzhatô. 10 éwel ezelôtt minden manifesztô nélkûl ala-

pitottam lapot, mellyel tovâbbra is az egyetemes magyar
irodalom ûgyét kîvânom szolgâini, és mindenkor az egyete
mes magyarsâg érdekében.
Krédôm nem vâltozott. Kôzvetlenûl az ezredfordulô elôtt,

jôvônk most még szivârvânyosabb (lehetne). De mi lesz otthon a létminimum alatt élô 3 milliôval? A hûszezernyi hajléktalannal? Az orszâgot leterhelô illegâlisokkal? A jogosan
menekûlôkkel? A kilâtâstalanokkal?

A vîzumkényszer is megszûnt az Egyesûlt Âllamok ûtlevelével utazôk szâmâra. Az évi tôbb szâzezer (még tan magyarérzelmû) honfitârsamat ezûton arra kérem, hogy ebbôl a tôbb

milliô megtakaritott dollârbôl hozzunk létre a hajiéktalanok
szâmâra Becsiiletadô Alapot. Ha mâr a konzulâtusok megnyitottâk elôttûnk kapuikat, mi târjuk azt lehetôségeink
szerint szélesebbre. "Csillagunk feljôvôben" reményével a
mai napon hâlât adok a Mindenhatônak, hogy felvillantotta
elôttûnk a tûlélhetôség esélyét.

Dr. Nddas Gyula (Lakewood, OH):
AZ EGYKE ÉS HATÂSA. CSALÀDVÈDELEM

OKOS, ELÔRELÀTÔ TELEPÎTÉS
Ha végig lapozzuk szûlôhazânk, Magyarorszâg tôrténelmének sârgulô lapjait, akkor bûszkeség, ôrôm tôlti el keblûnket, mert a vilâg egyik legrégibb népének vagyunk tagjai,
amely annyi dicsôséget szerzett.

Ha ellenben a vilâgtôrténelmet tanulmânyozzuk, akkor
nagy sajnâlattal kell megâllapîtanunk erôs lemaradottsâgunkat a népek versenyében nem erkôlcsi és kôzmûvelôdési

vonatkozâsâban, hanem — éppen a magasabb kultûrâjû
emberekre jellemzô ellanyhulâs kôvetkeztében. A népek,
nemzetek harcâban egyre jobban lemaradunk. Ha elfogadjuk ôseinknek a sumerokat, akkor az ôrôkôs vândorlâs,
amelynek elindîtô oka a Mu kontinens tenger alâ siillyedése
lehetett, egyre csôkkentette népûnk lélekszâmât. Amikor
pedig mintegy 1100 éwel ezelôtt Arpâd fejedelemsége idején a mai Magyarorszâgban letelepedett, olyan terûletet foglalt el, amely a népek kôzlekedésének gôcpontja volt. Hazânk
megvédése tovâbbra is csak âllandô vérâldozatok ârân sikeriilt. Kôztudomâsû, hogy Mdtyds kirâly uralkodâsa idején
Magyarorszâg lakossâga meghaladta az akkori Anglia lakôinak szâmât. Ha tehât ezt a szâmot sikerûlt volna megtartani és Magyarorszâg hasonlô fejlôdésérôl gondoskodni, akkor
Magyarorszâg lélekszâma még ôtven milliô is lehetett volna,
ami egyben minden bizonnyal kizârta volna Trianon lehetôségét vagy azt, hogy mâs nemzetek érdekkôrébe tartozzunk.
Ma mâr senki elôtt sem vitâs, hogy a nemzetnek lélekszâmban is nagynak, erôsnek kell lennie, ha a tôbbi nemzet
szoritô hatâsât ellensûlyozni akarja. Vizsgâlnunk kell tehât
azokat az okokat, amelyek erôs kihatâssal vannak nemzetûnk lélekszâmâra és keresnûnk azokat a lehetôségeket, ame
lyek biztosithatjâk az utôkor magyarsâgânak erôsebb szaporodâsât, hogy a magyarsâg ne fogyjon, hanem erôsen nôjjôn.
Igy keriil elôtérbe az egyke kérdése, amely a nemzetvédelmi
kérdésnek is része lehet.

A XX. szâzad ôriâsi âtalakulâst hozott magâval. Az elsô
vilâghâborû utân a vesztes nemzetekhez tartoztunk. Ennek
egyik kôvetkezménye lett Trianon, amikor orszâgunk kétharmada terûletét is elvesztettûk. Az elsô vilâghâborû utân
nemzetûnk kivâlô vezetôi mindent elkôvettek, hogy orszâ

gunk ki tudja hevemi a sorozatos sorscsapâsokat. Egyik igen
fontos ténykedésûk volt a Kôzgazdasdgtudomdnyi Kar megszervezése és felâllîtâsa, hogy az elméleti szaktudâst minden
vonalra kiterjessze és a legjobb szakembereket képezze ki
mind a kûlûgyi és mezôgazdasâgi kôzigazgatâs vonalân, mind
kereskedelmi téren. Céljuk az volt, hogy versenyképessé-

gunket kifelé biztositsuk s ugyanakkor népûnk ûgyeit arra
alkalmas személyek szolgâljâk.

Csak

tisztelettel,

szeretet-

tel és igaz megbecsiiléssel emlékezhetem meg professzorainkrôl, akik kôzôtt ott volt Teleki Pdl, Czettler Jenô, Steinecker
Ferenc, Fellner Frigyes, Kuncz Odôn, az idôs Kmetty Kâroly,
aztân Schandl Jôzsef, Erôdy-Harrach Béla (hogy csak pârat
emlîtsek). Ezek élvonalbeli tudâsukat nyûjtottâk a jogi, kôzgazdasâgi, szociâlpolitikai, mezôgazdasâgi szaktudomânyok
terén és olyan kiképzést adtak hallgatôiknak, hogy az egyetem végzett tagjai fokozatosan mind vezetô âllami âllâsokba
jutottak.

Amikor tôbb mint hatvan éwel ezelôtt egyetemi tanulmânyaim befejezése utân Az egyke szocidlis hatdsa Magyarorszdgon cimû târgykôrt vâlasztottam doktori értekezésem

târgyâul és egy éven ât kizârôlag ennek a kérdésnek tanulmânyozâsâval foglalkoztam, râdôbbentem ennek a kérdés
nek — akkori szemléletében is — életfontossâgû voltâra.

Magyarorszâg mintegy 400 éven ât lényegében osztrâk uralom alatt âllott. Az osztrâk âllamférfiak igyekeztek hazânkban magyarsâgunk erejét ûn. nemzetiségi csoportokkal ellensûlyozni. Tudjuk jôl, hogy az egész vilâgon nehéz volt a megélhetés, kùlônôsen Magyarorszâgon is, ahol a népesség tûlnyomô része fôldmûvelô volt és tômegével vândoroltak ki

Amerikâba "szerencsét prôbâlni", helyiiket pedig nemzetiségek foglaltâk el. A nehéz megélhetés ellensûlyozâsâra pe
dig mâr jôval ezt megelôzôen egyes teruleteken divatba jôtt
az egyke.

Mit is jelent az egyke szô? A népbetegségek egyik legsûlyosabb fajtâjâtl Fertôzést a nemzet testén, amely sajât fajtâjât pusztîtja. Kôztudomâsû, hogy Magyarorszâgon az ôrôkôsôdési jog szerint az elhunyt személy vagyonâbôl annak
fele a gyermekeket illeti, ami egyébként is egész természetes
életfelfogâs. A régi vilâgban egy-egy csalâdban, kiilônôsen
a falusi lakossâgnâl, sok gyermek sziiletett. Ha tehât a lânyokat ki is hâzasîtottâk, tehât ingôsâgokkal kârtalanîtottâk
is, a fôldet fel kellett osztani a fîû ôrôkôsôk kôzôtt, aminek
kôvetkeztében évszâzadok sorân mindig kisebb és kisebb fôld

jutott egy-egy csalâd részére. És mert a fôld minôsége nem
egyforma, minden fôlddarabot el kellett osztani. Szalagfôldek keletkeztek, amelyeknek megmunkâlâsa sem volt elônyôs. Miutân a falusiak fôldet vâsârolni nem tudtak, a csa-

lâdok lassan elszegényedtek. (Ezeken a problémâkon kJvânt
részben segîteni a tagosûdsi tôruény, amelynek târgyalâsa
nem tartozik elôadâsunk keretébe.)

Évszâzadok sorân az emberek râjôttek, hogyha egy csalâdban csak egy gyermek szûletik, akkor nem kell szétosztani a fôldet, sôt ha az utôd olyannal kôt hâzassâgot, aboi
szintén csak egy gyermek ôrôkôl, akkor a fôldvagyon még
meg is nôvekedhetik. Divatba jôtt tehât az egykézés, amely
nek két sûlyos kôvetkezménye mutatkozott; az egykés csalâdok ugyanabbôl a falubôl vâlasztottak hâzastârsat, tehât
beltenyésztés kôvetkeztében a falvak lakôi degenerâlôdtak.
Ugyanakkor a nemzet részére is felmérhetetlen kârként jelentkezett az a tény, hogy egyes teriileteken a lakossâg szâma
erôsen csôkkent, s a megûresedett telkekre idegen nyelvûek,
nagy részében németek telepedtek be zârt kôzôsségben. Ezek
anyanyelvûket megtartottâk. A fôhatalom szîvesen segitségiikre sietett.

Amikor az egyke kérdését tanulmânyoztam, arra a megâllapîtâsra jutottam, hogy a kôzismert magyarorszâgi 7 egy
kés vidéken tûlmenôen még mâs emberi kôzôsségeket is szâmîtâsba kell vennûnk. Elsôsorban a vârosi lakossâgbôl a kis
keresetûeket, kûlônôsen a kis âllami és kôzigazgatâsi tisztviselôket, akiknek keresete szinte megakadâlyozta, hogy csalâdot alapithassanak és ha mégis hâzassâgot kôtôttek hason-

lôan kis jôvedelmû személlyel, akkor — minthogy mindketten dolgoztak — kôriilményeik nem tették lehetôvé, hogy

nagyobb csalâdot neveljenek fel. îgy nagy âltalânossâgban a
kôzalkalmazottak, tehât a tanultak csoportja, utôdok szempontjâbôl lényegesen hâttérbe kerûlt.
Az egyke — s ezzel kapcsolatban az egy se — vizsgâlatân
Idviil mâsik jelentôs népbetegségrôl is meg kell emlékezniink: a nemi hetegségrôl, a vérbajrôl, amely korâbban
nem volt gyôgyîthatô és sûlyosabb fajtâja kizârta annak lehetôségét, hogy utôd legyen. Csak tâjékoztatâsul megemlitem, hogy vilâgviszonylatban a legrosszabb szûletési szâma
az elsô vilâghâborû elôtti idôben Hamburgnak volt, aboi —
mintegy a vilâgkereskedelem kôzpontjâban — szinte âtjârô
hâzban éltek az emberek. A betelepûlôk a legkûlônfélébb
betegségeket terjesztették és annak ellenére, hogy mindig

ûjabb tômegek telepûltek le, a szùletési arâny folyton csak
csôkkent. Erôs figyelmeztetés lenne ez Budapestnek is, ha
tôrôdnének vele, mert ma Budapest a legjobb eurôpai nyaralô kôzpontnak szâmit, ahol évenként milliôs tômegek fordulnak meg. A mai sex-vilâgban ezért a nemzetnek magas
ârat kell fizetnie.

Népességiink szaporulatânak csôkkenéséhez idôkôzben
egyéb kûlsô kôrûlmények — pl. a mâsodik vildghâborû tragédidja — is hozzâ jârultak. Az elsô vilâghâborû utân, amikor Trianonban elvették orszâgunk kétharmadât, a megszâllt terûletekrôl tômegek menekûltek el, vagonokban laktak, éheztek, munkanélkiiliek voltak, sokan kiilfôldre kôltôztek. Mindez nem volt alkalmas arra, hogy nagyobb csalâdokat neveljenek. S mire a csalâdok valahogy elhelyezkedtek, maris belekeriiltûnk a mâsodik vilâghâborû vérzivatarâba.

A mâsodik vilâghâborû sorân és utâna még nagyobb
vérveszteséget szenvedtûnk kûlônôsen a csalâdalapitâsra al

kalmas férfiak tômeges elpusztulâsâval. Ismerjûk a doni harcok vérâldozatait, majd a hâborû elvesztése utân azt az irânyzatot, hogy az értelmiséget ki kell irtani. Tômegeket gyil-

koltak meg vagy Szibériâba hurcoltak el, mesterséges, koholt
vâdakkal kitelepitettek mindenkit, aki a rendszer részére ârtalmasnak lâtszott. Az âllandô félelemben élés nem volt al

kalmas talaj nagyobb csalâdok felneveléséhez.A mâsodik
vilâghâborû kôvetkeztében sokan ugyan még idôben hagytâk el hazânkat, de ez is az orszâgra nézve âllandô, erôs vér
veszteséget jelentett.

Amint lâtjuk, Magyarorszâgot békében az egyke gyengitette, a hâborûban az erôs vérveszteség, utâna pedig a rend

szer szândékos pusztîtô irânyzata, ami hazânknak ûjabb âl
landô, folyamatos vérveszteséget jelentett. Természetesen
nem âllhatunk meg a kâros tények rôgzîtésénél, hanem fel
kell tennûnk a kérdést, hogyha az, amit elmondtunk, egyenlô hazânk elsorvadâsâval, akkor miként volna lehetôség arra,

hogy hazânk népessége létszâmilag megerôsôdjék. Vagyis
milyen intézkedésekre volna szûkség, hogy megfelelô csalddvédelem mellett magyarsâgunk létszâmilag nôvekedjék?
A kérdés megoldâsâhoz egyrészt akarat, mâsrészt — mint

mindenhez — pénz szûkséges. Nézzûk az amerikai âllapotokat, amelyekbôl sok kôvetkeztetést vonhatunk le. Mit lâtunk
itt? Tûlzottan segîtjûk a "szegényeket", a gyermek-anyâkat,
a homosexuâlisokat, az otthon-nélkûlieket, a kisebbségeket,
csak azért, mert félûnk tôlûk, s talân azért is, mert a szavazatokat reméljûk tôlûk. Kenyeret és cirkuszt a népnek és akkor uralkodhatunk rajta, mondtâk a rômaiak. Itt ugyanaz
a helyzet. Magyarorszâgon mâr a huszas években, tehât mondjuk 70-80 éwel ezelôtt pl. élelmiszeriparban nem dolgozhatott olyan személy, aki fertôzô betegségben szenvedett. Itt
az aids-es gyermekeket râkényszeritik az egészséges emberek
gyermekeire. Miért nem lehet ezeket kirekeszteni a târsadalombôl?

Mindenhez pénz szûkséges. Vezessûnk be olyan adôzdsi
politikât, amely ôsztônzôleg bat a gyermekek szûletésére. A
mâsodik vilâghâborû utân par évet Innsbruckban tôltôttem,
mint a francia megszâllôk alkalmazottja. Az egyik tiszt elmesélte, hogy Franciaorszâgban igen komoly problémât okozott az egyke kérdése, az asszonyok nem akartak gyermeke
ket vilâgra hozni. Végûl is Franciaorszâgban ûj csalâdi pôtlékrendszert vezettek be, igen magasan âllapîtottâk meg a
csalâdi pôtlékot. Az egyik ott mûkôdô francia tiszt tôbb mint
kétszeresét kapta fizetésének, mert bat gyermeke volt. Tanuljunk tôlûk.

A fîzetési rendszert otthon ûgy âllapîtanâm meg, hogy
nôtlen dolgozô még jobban szûkôlkôdjék a javakban, mint
most, de ha megnôsûl, mâr lényegesen jobb életkôrûlmények kôzé kerûljôn és ez fokozôdjék gyermekei szâmânak
nôvekedésével.

Ha

a

kôzalkalmazott

fizetése

kétszeresére

emelkedik a nôtlen alkalmazott fîzetéséhez képest (ugyanolyan rangban stb.), akkor ha felesége és 3 gyermeke van,
az emberek majd szîvesen nôsûlnek és nevelnek gyermekeket.
A

fentieken

tûlmenôen

"szocidlis"

âllamrendszert

ve-

zetnék be. Azt mondanâm pl.: akinek 100,000 |-nâl tôbb
az évi jôvedelme, az 100 %-os adôt fizet. Az adôhôl levonhatnâk a személyzeti és egyéb hâztartâsi kiadâsokat, tehât
a kényelmûket biztosîtanâm, de nem tenném lehetôvé, hogy
korlâtlan vagyonok gyûjtésével a kisebbség uralkodjék a
tôbbség felett. Ezt analôg formâban otthon is szûkségesnek

tartanâm bevezetni legalâbb is addig, amîg az âllamnak
kûlfôldi adôssâga van.

Âllîtom: ha az âllam anyagilag biztositja a nagyobb csalâdok részére a viszonylagos jobb életszînvonalat, akkor megoldottuk a kérdést.

És most térjûnk râ a kisebbség védelmére. Milyen elônyt
adjunk a hazânkban élô ûn. kisebbségeknek? Mindent megadnék nekik, amit megadnak a szomszéd utôdâllamok a magryaroknak, de egy %-kal sem tôbbet. Semmi esetre se nyomnâm el ôket, éljenek kultûrâjuk szerint, ha az jô nekik, âllîtsanak fel iskolâkat, de ne az âllam fizesse a kisebbségi iskolâ-

kat. Lehetôvé tenném, hogy magyar iskolâkban megtanuljâk a befogadô haza nyelvét. Egy példâval ez is érthetôbbé
vâlik. A mâsodik vilâghâborû elôtt, amikor bizonyos teriileteket visszafoglaltunk, a Délvidéken Ôrszdllds kôzségbe vonultunk be. Alakulatom parancsnokâval egyutt német ôzvegyasszonynâl kaptunk szobât, aki barâti beszélgetés sorân

elmondta, hogy ô nagyon sajnâlja, hogy nem tud magyarul,
de a nemzetiségek elve mindig az volt, hogy az âllamhatalom nyelvét kell az iskolâkban megtanulni, hogy sziikség esetén érdekeiket a hivatalokban megfelelôen elô tudjâk adni

és ugyanakkor anyanyelvûket otthon gyakoroljâk. îgy az ô
szûlei még magyarul és németûl beszéltek. A kôvetkezô nemzedék mâr szerbûl tanult az iskolâkban és németûl beszélt
otthon. Ha tehât valaki "menekûlt stâtussal" érkezik Ma-

gyarorszâgba, akkor nem a kisebbség tômegében kell elhe-

lyezni az illetôt, hanem egyéb terûleten, ahol a magyarsâg
abszolût tôbbségében magâhoz tudja kapcsolni a menekûlteket. Kell az nekûnk, magyaroknak, hogy megnyissuk a hatârokat és az olâhok tômegesen letelepedjenek a Tiszântûl
és néhâny év mûlva megszavazzâk, hogy Româniâhoz akarnak tartozni? Megismétlôdjék az erdélyi kérdés, amikor a
regâti olâh bankok a pôpâkon keresztûl nagy kôlcsônôket adtak az erdélyi szegény olâhoknak, akik mâr az elsô vilâghâborû
elôtt felvâsâroltâk az erdélyi ingatlanokat? Miutân az olâhok
a legnagyobb veszélyt jelentik Magyarorszâgra nézve, nem
engednék ônâllô telepûlést részûkre, széttelepiteném ôket,
iskolâkat nem engedélyeznék szâmukra. Nem ôlném ôket,

lehetôvé tenném, hogy jôlétben éljenek, de korlâtoznâm

nemzetiségi politikâjukat, amely ellenséges irdnyû hazdnkkal
szemben. Természetesen szûkségesnek tartom a hatârzârlatot
Erdély felôl és românokat nem engednék be Magyarorszâgba, csak indokolt esetekben, amikor pl. valakinek csalâdja
mâr Magyarorszâgon él.
Vegyûk a kôvetkezô problémât:
Azt mondjâk, hogy Magyarorszâgnak vîzfeje van. Fôvârosâban, Budapesten, az orszâg egész Iakossâgânak mintegy 20 %-a él. Ennél egészségtelenebb âllapotot el sem tudok képzelni. Meg tudom érteni, hogy ott jobb a megélhetési lehetôség, de ha ez egészségtelen âllapot, akkor aztûgy kell megszûntetni, hogy lehetôvé tesszùk mâs vârosokban ugyanezt az életszmvonalat vagy jobbat lehessen elémi. Mint mindig, itt is az adôpolitika adja meg erre a helyes vâlaszt. A nagyvâllalatokat ki kell telepîteni vidéki vârosokba. Budapesten fel kell emelni a vâllalatok adôkulcsât,
vidéken kedvezményt biztositani.

A statisztika szerint a Tiszântûlon négyzetkilométerenként 6 személy él, tehât mindôssze egy-egy csalâd és ha tudjuk, hogy egy négyzetkilométer egyenlô 174 katasztrâlis holddal (232 magyar holddal), akkor ezt a tényt annyival is inkâbb kârosnak tartjuk, mert ez a terûlet hatâros Erdéllyel,
tehât ott a lakossâg létszâmât fel kell fokozni. Tiszântûlra tôbb
kis vâros telepîtését tartom szûkségesnek, elsôsorban mezôgazdasâgi vagy ipari kisvârosokat, modem vârosokat felépîteni, de oda csak azokat a magyarokat szabad beengedni,
akik nagyobb csalâdok felnevelését vâllaljâk.

Hibât kôvetnénk el, ha a kisebbségi kérdés târgyalâsânâl a cigâny kérdésrôl nem beszélnék. Ez vonatkozik a tôbbi
nemzetiségre is. Véleményem szerint, aki igazolja, hogy ô
vagy szûlei 1920-ban Magyarorszâgon éltek, mint magyar
âllampolgârok, azoknak joguk van ott élni ezentûl is. Ismétlem, minden megkûlônbôztetés nélkûl, fajra vagy vallâsra
valô tekintet nélkûl. Mindazok, akik 1920 utân jôttek be az
orszâgba, nem tekinteném magyar âllampolgâroknak. Félreértés ne legyen, az ezeréves Magyarorszâg hatârain belûli
magyar âllampolgârokrôl beszélek, tehât pl. az erdélyi is
magyar âllampolgâmak szâmlt.
Ugyanakkor ezeknek az ûn. kisebbségeknek nem adnâm

meg a lehetôséget arra, hogy titkos vagy nyilvânos szervezkedéssel (tômôrûléssel) a magyarsâg érdekeit akâr gazdasâgi vonalon is sértsék, amire a mûltban is sok példa akadt.
Tisztelettel kérek tehât mindenkit, ne értse félre szavaimat, nem tâmadâsrôl van szô, amikor farkast kell kiâltani,

hanem a nemzet védekezô intézkedésérôl,

amelyet bizo-

nyâra mindazok a nemzetiségek is helyesnek tartanak, ame-

lyek a magyar nemzettel évszâzadokon keresztûl békességben
egyutt éltek.

Meg kell talâlni a môdjât annak, hogy az âllami fôhatalom a târsadalommal ôsszefogva a népesség szaporodâsa
érdekében megfelelô intézkedéseket hozzon, amivel nemzetûnket lélekszâmban is felerôsîti.

Végiil megemlitek tôbb olyan terûletet, ahol csalddvédelem szempontjdbôl célszerû intézkedéssel igen jelentôs
eredmény vârhatô. Valamennyi irânyban dolgozni kell, de
ha csak egynél is aktivitâsba lendûlunk, maris eredményes
lehet munkânk.

Elôszôr is a Tiszântûlon tôbb — mint elôbb mâr érintet-

tem — kisebb, modem ipari és mezôgazdasâgi vârost kell
létesiteni. Akâr a Tiszâhoz, akâr mâs folyôkhoz kôzel ûn.
bolgdr rendszerû ôntôzéses kertgazdasâgokat, ezzel pârhu-

zamosan téli foglalkoztatâs céljâbôl hdzi szôvôipart kell létre
hozni, amihez sok munkaidô szûkséges és aminek piaca szinte korlâtlan.

Ônkéntes alapon termelô- és fogyasztdsi szôvetkezeteket
kell létesiteni. Vagyis pl. olyan kertvârosban, ahol a mezôgazdasâg, a gyûmôlcstermelés a fô mûkôdési terûlet, ott ôn
kéntes szôvetkezetbe valô tômôrûléssel a kész termékeket ôssze

kell gyûjteni, minôségileg osztâlyozni és egységesen piacra
vinni vagy kûlfôldre eladni. Egy ember erre nem képes, de
a vâros mâr mint nagy termelô eredményesen mûkôdhetik.
Ugyanakkor ez bevâsârlâsi szôvetkezetként is tevékenykedhetik, amikor kôzôsen beszerzi a gazdâk szûkségleteit. Egész
természetes, hogy sok olyan âllami vâllalat volt, amely veszteségesen mûkôdôtt. Ezeket fel kell szâmolni, illetve âtadni
olyan egyéneknek, akik azt kifizetôdô vâllalkozâssâ tehetik.
A nagyobb csalâdûakat mindig elônyben kell részeslteni.

Szûkséges a kôzhangulat kellô alâtâmasztâsa is. Ezért a
cenzûrât ebben az irânyban fenntartanâm. Azt a sajtôterméket, râdiôadâst vagy tévé programot, amely az erkôlcs
lazulâsât mozdîtja elô, egyszerûen kitiltanâm. A magyarsâgnak nincs szûksége az erkôlcsi zûllésre. Ellenkezôleg,
erôsebb erkôlcsi nevelés szûkséges. Magzatelhajtâs — tilosi
A tômegsportot fokozni, a cserkészetet erôsîteni kell, ifjûsâgi
sporttâborok létesîtése kîvânatos. A dohânyzâst csôkkenteni
kell, az alkoholfogyasztâst pedig erôs adôzâssal terhelni.Ez-

zel szemben a dolgozô munkâssâg részére nyaralâst, pihenést kell lehetôvé tenni. Tele vagyunk a kûlfôldiek részére
szâmtalan ûdûlôhellyel, szezon elôtt és utân jôl ki lehet ezeket a helyeket hasznâlni. Az 1950-es években a balatonalmâdi Pannonia szâlloda a postatakarékpénztâr tulajdona
volt. A postatakarékiak szezon elôtt két héttel mehettek szinte ônkôltségi âron nyaralni, ugyanîgy a szezon utân. A sze-

mélyzetet korâbban alkalmaztâk, szezon utân pedig még ott
tartottâk, tehât a legolcsôbban lehetett megoldani a nyara
lâst, amely igen sok élményt jelentett.
Iskolareform kell. A magyar népet jobban râ kell nevelni
a mezôgazdasâgi és kereskedelmi pâlyâkra. Tôbb szakemberre
van szûkség.

A fertôzô betegeket el kell tâvolitani a târsadalombôl. A
szâllodai nôi személyzetet âllandôan orvosi ellenôrzés alatt
kell tartni.

A kûlfôldi diâkokat, akik Magyarorszâgon kîvânnak tanulni, megérkezésûk alkalmâval egészségugyi vizsgâlatnak
kell alâvetni.

Természetesen vigyâzni kell arra, hogy a szociâlis segîtségépîtô, termelô hatâsû legyen; nem lehet azt tûlzâsba vinni.

Még egy figyelmeztetô példa, amiért nekûnk, magyaroknak kétszeresen aggôdnunk kell. 1928-ban a statisztikai
adatok azt mutattâk, hogy amîg bizonyos szâmû nôre Franciaorszâgban 1 gyermek szûletése esett, addig ez a szâmarâny

a magyaroknâl 3 volt, a szlâvsâgnâl pedig 7. Egy 1944-ben
megjelent szakfolyôiratban azt jôsoltâk, hogy az 1970-es
években a szlâvsâg szaporodâsa kôvetkeztében eléri az eurôpai lakossâg 51 %-ât.

A magyarsâg, Magyarorszâg fenntartâsâra tehât csak
egy megoldâs lehetséges: magyarsâgunk szaporodâsât lélekszâm szerint minden erônkbôl biztositani kell. A Magyar
Hîrek 1990. évi 17. szâmâban olvastam, hogy dr. Csehdk
Judit miniszter minisztertanâcsi rendeletben liberalizâlta a

magzatelhajtâsi rendeletet. A cikkîrô kritizâlta a rendeletet és tôbb szabadsâg engedélyezését kîvânta biztositani a
nôk részére. Ugyanakkor a katolikus egyhâz tiltô rendelkezéseit is kifogâs târgyâvâ tette. Meg kell ismételnem, hogy

elsôsorban a magyar nemzet érdekeit kell szem elôtt tartani
magasabb nézô szempontbôl. Fûggetlenûl attôl, hogy a cikk
tovâbbi részét fôrtelmesnek tartom, meg kell értenûnk, hogy

a magyar nôknek nem szerelmi oktatâsra van szûkségiik.
Az ilyen cikkeknek nem szabad megjelenniûk, s ha megjelennek, akkor a bîrôsâgnak el kell tiltania annak irôjât évekre az irâstôl. Ne engedjûk megmérgezni a magyar anyâk lelkét.

Természetesen a lakâskérdést is meg kell javltani elsô

sorban ûj telepûlések létesitésével, mâsodsorban az igy felszabadulô lakâsok révén.

A pénz sok helyen halmozôdik s azzal ki lehet vâsârolni
jogaikbôl a magyarokat. Figyelmeztetjûk tehât az otthoniakat, hogy Magyarorszâg nem eladô. Semmi pénzért seml
Nincs szûkségûnk idegen betelepîtésekre magyarsâgunk rovâsâra. Semmi pénzért seml Remélem, az illetékesek megértik ûzenetem; otthon élô véreink pedig nem felejtik el, hogy
egyszer az egri nôk védték meg Egert a tôrôkôkkel szemben.
Legyenek ismét ôk nemzetûnk hôsei. Orszâgunk nem eladô!
De fel kell hîvnom azok figyelmét, akik a politikai kérdések bârmelyik fajtâjâval foglalkoznak: tudomâsul kell venniûk, hogy a nagy vilâgban nem az erkôlcs és nem a jog ural-

kodik, hanem a pénz. És ha valamit nem lehet pénzen megvâsârolni, akkor biztosan talâlkozunk az erôszakkal.

Magyarorszâg jôvôje szempontjâbôl tehât az elsô legsûrgôsebb tennivalô a csalddvédelem, amelynek alapja
az
egyes csalâdok anyagi megélhetésének biztosîtâsa, megfelelô lakâsok épîtése, az orszâg lakossâgânak egészségesen âttelepîtése (retour a la terre) és gondoskodâs arrôl is, hogy

aki nem érti meg ezt a problémât, azt az âllamvezetésbôl
félre kell âllitani.

Mint mâr bevezetômben emlîtettem, a Kôzgazdasâgi Kar
létrehozâsa azért volt idôszerû és fontes, mert a gazdasâgi
élet fejlôdésével és alakulâsâval pârhuzamosan gondoskodni
kellett olyan vezetô réteg felnevelésérôl, amelynek gyakorlatilag is kellô tâjékozottsâggal kell rendelkeznie nemzetûnk
égetô, megoldâsra vârô problémâirôl, mert csak ez biztosîthatja a kîvânt eredmény elérését.

Egész természetes, hogy Magyarorszâg ûjjâépîtéséhez
nem elegendô csak az egy irânyban valô ténykedés. Ez ôsszetett feladat-csoportot jelent, amelynek csak kis része a csalddvédelem. A legsûrgôsebb feladatnak tartom, hogy azt igyekezzûnk megoldani.
Dr. Ez'zjo/yz Dame/(Shaker Heights, OH):
KIÈ LEG YEN A FOLD?

Miért fontes magyar hazânkban a kisgazdatârsadalom
lehetô legnagyobb szintre emelése?
Mint mindnyâjan jôl tudjuk, magyar hazânk agrârâllam,
ezért magântulajdon esetén a fôldmûveléssel foglalkozôk
teszik a magyar lakossâg legmagasabb létszâmât. Most, amikor a magyar fold a rendszervâltozâs folytân magântulajdonha keriil, alkalom nyîlik arra, hogy a fôld olyanok tulajdonâha jusson, akik a fôldet valôhan szakértelemmel és
eredményesen, jôvedelmezôen munkâljâk meg, mert csak igy
lehet remélni a fôld folytatôlagos, kielégîtô hozamât.

Az 1945-ôs orosz megszâllâs elôtt a fôldmûvelésûgyi minisztérium és a mezôgazdasâgi kamarâk hehatôan foglalkoztak a kisgazda-kôzônség szakismeretekhen valô nôvelésével,
amikor minden mezôgazdasâgi jellegû jârâs székhelyén kôzép- vagy alsô fokû mezôgazdasâgi iskola felâlHtâsât szorgalmaztâk, hogy ezzel ne csak az igen fontos mezôgazdasâgi
termelés sikerét hiztosîtsâk, hanem a kisgazdâk, a vidéki
falvak egyhâzai és iskolâi révén erkôlcsôs neveléshen részesûljenek, az egészséges fôldmûves lakossâgot a kôzéposztâly
szînvonalâra emeljék. Ezzel megerôsîtették a magyar kôzéposztâlyt, politikailag is az egészséges, szélsôségektôl mentes

ûton haladtak s a fôldmûvelô réteget kizârôlag az egyedûl
kîvânatos nemzeti érdekek szolgâlatâba âllîtottâk.
Jelenleg a mezôgazdasâg magânkézben valô megindîtâsâval legcélszerûbb a fôldet elsôsorban minden gazdasâgi egyetemi vagy akadémiai végzettséggel rendelkezôk, tovâbbâ
kozép- és alsô fokû mezôgazdasâgi iskolât végzettek részére
juttatni, akik képzettségiik és tapasztalatuk birtokâban vâllaljâk a fôld megmunkâlâsât, annak legeredményesebb
hasznositâsât.

Az egyetemi és gazdasâgi akadémiai végzettségû személyek vezetésével a minta- vagy vetômagtermelô gazdasâgok
létesitése nagyon fontos. Ezek feladata a jârâsok terûletén
a termelési viszonyoknak és kereskedelmi igényeknek megfelelô minôségû vetômag termelése, amellyel a jârâs kisgazdâit ellâtjâk. A nagy sikértartalmû, acélos magyar bûza —
mint amilyen a bânkuti 1201-es, majd 1204-es volt —, olyan
magas minôségû sikértartalommal és magas hektoliter-sûlylyal (85) rendelkezik, amely vilâgviszonylatban is versenyen
felûl âll. A minôségi bûzâkkal egyszerre megoldâst nyer a
magyar bûza kûlfôldi sikere és korlâtlan értékesîthetôsége.
A kanadai mezôgazdasâgi nemzetkôzi kiâllitâson, amikor
a magyar bûza a legjobb minôség jutalmât megnyerte, a
hirlapok kôzlése szerint a kanadai farmerek ûgy megrohantâk a magyar csarnokot, hogy az egyszeriben ôsszedôlt.
De nemcsak a bûzâval vagyunk igy, hanem pl. a borsôval és a lucernâval is. A mi éghajlatunk alatt a borsô csira-

képessége 90-95%-os, mîg a németorszâgi, hollandiai vagy
angliai borsôé csak 10-15%. A lucerna (amely nagyon fon
tos takarmâny) csîraképessége hasonlô a borsôéhoz, de a
nemesitett lucerna 20 cm-rel vagy 8 inch-csel magasabb,
mint a kûlfôldi. A

nemesitett lucerna termesztése azért is

nagyon fontos, mert lényegesen nagyobb termést ad, ami
az âllatâllomâny emelését erôsen elôsegîti s ezzel a talaj termékenységét lényegesen emeli. Meg kell emlîtenem, hogy
a kommunizmus alatt a Termelô Szôvetkezetek 40% vesz-

teséges termelés folytân megbuktak, csôdbe mentek, mîg
az orosz megszâllâs elôtt Magyarorszâg évente 20 milliô mâzsa
bûzât exportâlt. Ez most ûjra helyreâllîthatô lesz és hazânk
kûlkereskedelmi mérlege magasan pozitîv irânyba lendûl.

Miutân (minden valôszînûség szerint a mezôgazdasâgi
képesitéssel rendelkezôk nincsenek elegendô létszâmban a
megelôzô évtizedek szakiskolâinak hiânya miatt) nem lehet
mâst tenni, mint minden olyan munkaképes embernek, aki

tapasztalatâra hivatkozik és vâllalja a fôld megmunkâlâsât,
annak eredményes hasznositâsât, munkabirdsdnak megfelelô
fôldet kell adni, legalâbb is addig, amîg elegendô mezôgaz
dasâgi képesitéssel rendelkezô személy nem âll rendelkezésre.
Az ilyen csak bizonyos gyakorlattal rendelkezô fôldmûvelôk

részére kôtelezô, fôként téli gazdasâgi tanfolyamokat kell
tartani az âltalânos ismeretek és a

felmerulô

kûlfôldi kivi-

telre szânt igények kielégîtésére.
Végûl a magyar fôldbirtokpolitika évszâzados sûlyos
hiânyossâgâra kîvânok râmutatni, amely a magyar nép
egészséges falusi lakossâgânak egyre nôvekvô csôkkenését
jelentette és jelenti ma is. Ez az "egyke", amely a kisbirtok
âllandô elaprôzôdâsânak eredménye. Meg kell szûntetnûnk
a kisbirtok ôrôklés vagy eladâs ûtjân valô felosztâsât, amely
mâr az egyes, minimâlisan négy gyermekes csalâd eltartâsât
sem tudja biztosîtani. Most kell bevezetniink a kisbirtok
oszthatatlansâgât (a kisbirtok-hitbizomânyt). Hogyan lehet
ezt megvalôsitani? Olyképpen, hogy a vidékenként négy vagy
hat gyermekes csalâd eltartâsât, felnevelését biztositô birtokot csak egy gyermek (fiû vagy lâny) ôrôkôlhesse, aki szakiskolât végzett. A kisgazda csalâdapa a birtok értékéig életbiztositâst kôt, amelybôl a csalâdfô elhunyta esetén a tôbbi
testvér arânyosan részesûl.
A kertészet és gyûmôlcstermesztés terén is évtizedek sorân
sok olyan ûjitâs meriilt fel, amely a termelés eredményességét erôsen befolyâsolja. A nagyvârosok kôzelében a vârosi
lakossâg egészséges zôldségellâtâsa céljâbôl a termelést fokoznunk kell. A folyôk és patakok mentén az ôntôzés elôsegîtésére a gazdasâgos elektromos energia hasznâlatât kell

szorgalmaznunk. A miskolci Tisza-jobbparti mezôgazdasâgi
kamara a kereskedelmi minisztériumban — éppen szerény
személyem javaslatâra — megigérte az elektromos âramvezetést, lehetôség szerint a folyôk és patakok mentén, hogy
ezzel az elektromos motorral egybeépîtett szivattyûk âltal
az ôntôzés minél nagyobb terûleten lehetséges legyen.

Nem kisebb fontossâgû a gyûmôlcstermesztés korszerû
felkarolâsa. Nemcsak a dunântûli dombos vidék, de még az
alfôldi folyôk ârtemlete is igen alkalmas a minôségi gyûmôlcs termesztésére. A vidék termesztési kôrûlményeivel (talaj,
éghajlat, az ôntôzési lehetôségek szerint) megfelelô értékes
gyùmôlcsfajtâk âllithatôk elô a helyi faiskolâban. Mint érdekességet amlîtem meg, hogy a kajszibarack termesztésénél nagyon értékes felfedezésre jutottunk. Kôzismert, hogy
a kajszibarackfa hajlamos arra, hogy teljes virâgzâsâban
gutaûtés érje; egyszerre virâgai lehullanak, levelei elhervadnak, elpusztul. Ezt a gutaûtést a fa tôrzsében a téli rendkiviili erôs fagyok folytân elôâllô roncsolôdâs okozza, mivel
ilyen esetben a tôrzs nem képes a szûkséges tâpanyaggal a
koronât ellâtni. Ezt a kârosodâst azzal, hogy a szilva-vadalanyt nem gyôkérnyakban, hanem korona magassâgban szemezzûk, elkerûljûk, miutân a fa tôrze most mâr nem barack
lesz, hanem szilva, amely a fagyoknak ellenâll.

ÎRÀSBAN BEKÛLDÔTT HOZZÀSZÔLÂSOK
EGY FRANCIAORSZÀGBAN ELO
MAGYAR DIRE CMA TA JAVA SLA TA

A kùlfôldi magyarnak nem is annyira a hazai kérdésekkel kellene foglalkoznia, hanem azzal, amit idekint, kûlfôldi
kapcsolatai révén tehet Magyarorszâg image-ének javîtâsâra,
az utôdâllamok uralma alâ kényszerîtett magyarok érdekeinek védelmére.

Az Eurôpa Tanâcs keretében teret lâtszik hôdîtani az az
âllâspontunk, hogy szûkséges az emberi jogok kiszélesitése a
kisebbségi-nemzetiségi kollektîv jogok biztosîtâsâra. Az
"Eurôpai Szabad Magyar Kongresszus" (ESZMK) ugyan
helyesebbnek tartanâ a kûlôn kisebbségi-nemzetiségi kartât.
Dôntô tényezô, hogy bîrôsâg is legyen, sot elismert vizsgâlô
bizottsâg is legyen, amely gyanûokok felmerûlésekor vizsgâlatot folytathat az illetô orszâgban.

Nagyfontossâgûnak tartanâm az ellenséges kûlfôldi sajtô
elleni védekezés megszervezését. Elképzelésem szerint az ûj
magyar kormânyzat kôvetségeinek sajtôosztâlyai mellett "leve-

lezô osztagok" is létesiilnének, amelyek azokbôl a magyarokbôl, illetve magyarbarât helybeliekbôl toborzôdnânak, akik
eddig is ostromoztâk annak az orszâgnak sajtôjât, amelyben
élnek. Ezeknek a "levelezô osztagok"-nak lenne feladatuk,
hogy egyeden magyar vonatkozâsû cikk se jelenhessék meg
azonnali megvâlaszolâs nélkûl. Legyen az elismerô, ha szâmunkra kedvezô, bîrâlô, ha ellenséges hangû. El kellene érni, hogy a kûlfôldi lapok âllandô nyomâs alatt legyenek s azok
kôziil egyik se jelentethesse meg akâr tudatlansâgbôl téves,
akâr "szponzorok" sugallta, szândékosan hamis âllîtâsokat

tartalmazô cikkeit, hogy azonnal ne kapna helyreigazîtô,
bîrâlô levelet. Erre minden orszâgban ôssze lehetne toborozni jelentôs létszâmû csoportot. Sajtôfigyelô elôfizetésével a
kôvetségi sajtôosztâly rendszeresen megkapna minden hazânkra és a hatâron tûl kisebbségben élô testvérûnkre vonatkozô cikket, amelyet azutân a sajtôosztâly fénymâsolatban
szétosztana a "levelezô osztag" tagjai kôzôtt, szûkség esetén
a kellô adatokkal kiegészîtetten, amelyet a vâlaszolôk bedolgoznânak leveleikbe. Fontos kérdésekben vagy esetekben a

Magyar Tâvirati Iroda (MTI) kûlfôldi szolgâlata szôrhatnâ
vilâggâ az egyik-mâsik levél tartalmât (akâr megjelennék az
a cîmzett ûjsâgban, akâr nem), îgy az egész vilâg sajtôhîrszolgâlatai tudomâst szereznének a bîrâlt lap megcâfolt sûletlenségeirôl. Erre talân a tôbbiek gondolkodôba esnének,
hogyjobblesz alaposabb, ténybeliséggel alâtâmasztott cikke-

ket kôzôlniûk a jôvôben magyar vonatkozâsban, mert ott lôg
fejûk felett a "levelezô osztag" vâlaszolôinak Damoklészkardja. Lehetetlenné kell tenni a româniai, szerbiai vagy
szlovâkiai mâkony zavartalan terjesztését: mi tiszteletben tar-

tanânk a Helsinki Zârônyilatkozatot, mert a vâlasz aljân ma
gyar alâîrâs is szerepelne, de nem hagynânk hazûgsâgokat
bûntetlenûl szôrni rânk.

Vitéz Bozsoki Jânos (Kûgeliloo, Svâjc):

A NYUGATON ÉLÔ MAGYARSÂG LEHETÔSÈGEI
Az orszâg gazdasâgi helyzetét fôleg a kommunistâk sok
milliârdos adôssâgânak ôrôklése, a piacgazdâlkodâsra valô
âttérés nehézségei, a hatalomâtadâs elôtti rablô-vagyonmentések, a mindinkâbb fokozôdô inflâciô, az emberemlé-

kezet ôta nem lâtott aszâlykârok és az olajvâlsâg szinte veszélybe juttattâk. Mindezek a megindult nagy sorsdôntô politikai és gazdasâgi âtalakulâst mâr a kezdetnél szinte teljes
kudarccal fenyegetik.
A kôztârsasâgi elnôk és a miniszterelnôk az 1956-os szabadsâgharc emléknapjân kiadott kôzôs tâvirati felhivâsâban
szintén célzâs van a nehézségek lekûzdésére.

A Nyugaton élô emigrâciô felelôs vezetôi most sem maradhatnak tétlenùl.

Az orszâg rendkîvul nehéz gazdasâgi helyzete miatt most
nekûnk is lehetôségeink szerint cselekednûnk kell, mert ezt
parancsolja lelkiismeretûnk is.
A kôvetkezôkben szeretném egy-két olyan lehetôségre
felhîvni a figyelmet, amely biztosan eredményekre vezetne.

1. A kinti magyarok egyéni tôkebefektetése Magyarorszdgon
talân az egyéni segîtség legegyszerûbb formâja. Megtakaritott pénzûnk egy részét vigyuk haza és fektessûk be otthon
ingatlanokba (hâzakba, telkek vâsârlâsâba). Ennek két nagyon komoly elônye van: Egyrészt a bevitt és ott annyira szûkséges idegen valutdval segûjûk a magyar gazdasdgi helyzetet.
Mâsrészt sajât részûnkre juthatunk értékes ûzleti lehetôséghez, amely néhâny év mûlva biztosan tôbbszôrôs értéket je-

lent a most befektetett ôsszegnél. Most még ugyanis elônyôs
âron lehet Magyarorszâgon ingatlant vâsâroini, mivel a hazai
Iakossâg kevés pénzzel rendelkezik (és a bankok tûl magas
kamatot szâmitanak a kôlcsônôkre). Mâs szôval ma még kevés
a vevô. Ezért otthon egy-egy ingatlant a kûlfôldi ingatlan drdnak tôredékéért meg lehet ma kapni. Otthoni rokont
vagy ismerôst kônnyen és nagyon olcsôn lehet ma megnyerni
a megvett ingatlan szûkségszerû kezelésére.

2. Ajdnlatos lenne a végleges hazatelepûlés
fôleg az idôsebb/nyugdîjas részére, akit nem kôt eddigi
nyugati lakôhelye, kûlônôsebb csalâdi vagy egyéb kapcsolat.
Es ez kûlônôsen azok részére lenne ajânlatos, akik nem rendelkeznek elég magas nyugdîjjal, ezért bizony szûkôsen élnek a nyugati drâga megélhetési viszonyok kôzdtt. Ezek a
mostani hazai drak miatt Magyarorszdgon, nyugati nyugdyuk

birtokâban ajôl keresô és jôl élô emberek csoportjdba kerûlhetnének és valôban kellemes életkôrûlmények kôzôtt élhetnék hazai kômyezetben, valami szép helyen nyugdtjas életûket.

A nyugdijuk dltal Magyarorszdgra kerûlt valuta, az otthon
elkôltôtt pénz egyben az orszdg gazdasdgdt is erôsûené. Feltétlen érdeklôdjék meg azonban elôbb a jelenlegi lakôhelyiikôn
levô illetékesektôl, hogy Magyarorszdgra telepiilésûk esetén
megkapndk-e, és hogyan nyugdyukat.

3. A hazai Idtogatdsokat és szabadsdgokat
minél jobban szorgalmazni kellene (lehetôleg magyar
utazâsi irodâkon keresztûl). Ezekre az elmûlt négy évtizeden
ât ûgy sem volt nagy lehetôsége a legtôbb Nyugaton élô magyamak. Az ilyen lâtogatâsok és szabadsâgok fôleg a haza
utazônak jelentenek elônyt és kellemes idôtôltést, mert
Magyarorszdgon olyan sok szép és érdekes, a jô szabadsdg
eltôltéséhez csdbitô hely van, amelynek dra az eddigi kulfôldôn eltôltôtt szabadsdgok kôltségeinek csak tôredéke.

És ne feledjûk, az ilyen kellemes Magyarorszdgon eltôl
tôtt szabadsdggal vagy Idtogatdssal a magyar gazdasdgi életet is tdmogatjuk.

4. Kûlfôldi turistdk megnyerése magyarorszdgi utazdsokra
ismerôseink vagy munkatârsaink kôzûl kûlônôs kôtelezett-

ségiink lehet. Emeljûk ki elôttûk példâkkal a nekik nagyon
is olcsô ârakat, a sok gyôgyfûrdôt, sportlehetôséget, kelle
mes klîmât, a bôséges és jô magyar konyhât, az italokat, sot

még a nagyon olcsô fogcsinâlâsi lehetôséget és a gyôgykûrâkat is. De lehet pl. bardtokkal, ismerôsôkkel egyiitt, kôzôs
utazdsokat, szabadsdgokat is megszervezni!

Az eddig leirtak érdekében a nyugati magyar szervezeteknek és ûjsdgoknak a legkomolyabb propaganddt kellene
minél elôbb elkezdeniûk, mert az orszdgba bejutô minden
valutâra ott a legnagyobb szûkség van!

5. A nyugatiak megnyerése magyarorszdgi tôkebefektetésekre
sokkal fontosabb az elôzô pontoknâl. Megindult mâr
ugyan otthon a kûlfôldiek bevonâsa a magyar gazdasâgi élet-

be, ez azonban még tûlsâgosan kevés. Viszont a megszûnô,
râfizetéses vâllalatok szâma szaporodik és ezzel kapcsolatban
a munkanélkûliség nô. Minél gyorsabban és minél tôbb ûj
vâllalat felâllitâsât kell tehât valahogy szorgalmazni. És itt
adôdik ismét lehetôség a nyugati magyarsâg szâmâra: pl.
olyan kûlfôldi cégek magyar munkavâllalôi, akiknek van
megfelelô ôsszekôttetésiik (esetleges befolyâsuk) vâllalatuk
vezetôinél, prôbâijâk azokat râvenni Magyarorszâgon iizemek,
leânyvâllalatok felâllîtâsâra. Ehhezjô és elônyôs érveik lehetnek: olcsô és jô munkaerôk jelenléte, kedvezô ârû ingatlanok,
épûletek beszerzése vagy épûése, dllami tâmogatàsok és ûj,
kôzvetlen piaclehetôségek az ott olcsôn termelt druk szdmdra
avagy azok exportdldsdra!
Ehhez fel kell ajânlani az illetôk sajât segîtségét (helyi
és nyelvismeretét) mâr a târgyalâsoknâl és esetleg késôbbi,
szûkséges alkalmak idején.
6. Tûrelmi idô az orszdg nagy adôssdgdnak tôrlesztésénél
A kôlcsônzô nemzetkôzi szervezetekkel (bankokkal) meg
kellene értetni, hogy a magyar gazdasâg a mostani helyzetben mâsfajta, életfontossâgû kôtelezettségei miatt, képtelen
az ôriâsi korâbbi adôssâgok kamatait és az elvârt tôrlesztéseket fizetni. Ezek kôvetelése most a nagyszabdsû demokratizdlôddsi és gazdasdgï dtalakuldsi terveket, illetve azok megvalôsûdsdt nemcsak gdtolja, hanem mdr kezdetben kudarcra
ûéli.

Tehdt a Nyugaton élô magyare h felé az a kérés, hogy
prôbdljanak ôsszekôttetéseik segitségével olyan kûlfôldi politikusokat és diplomatdkat megnyemi, akik az orszdg sûlyos
gazdasdgï helyzetére valô tekintettel, taldn az illetékes pénzadôkat /bankokat rd tudndk venni arra, ha nem is engednék el az adôssdgok egy részét, de legaldbb adjanak az orszdgnak néhdny évi kamatfizetési és tôrlesztési haladékot, hogy
az dtalakuldsi idô alatt a magyar gazdasdg kissé megerôsôd-

hessék, hogy aztdn majd teljesûeni tudja adôssdgtôrlesztési
kôtelességeit.
7. Tandcsadô csoportok létrehozdsa magyar vonatkozdsû
gazdasdgï tdrgyaldsokhoz.

A nyugati magyarsdg nagyon komoly szellemi lehetôséget, technikai és kôzgazdasdgi erôforrdst jelent. Tehdt nagy
mulasztds és kdr lenne, ha ezt minden lehetséges formdban

és alkalommal meg nem prôbdlndnk hasznositani, a rendkiviil leromlott és elmaradt magyar kôzgazdasdg szolgdlatdba dllûani, ha arra bdrmiféle alkalom adôdik.
A kôvetkezô javaslatom lenne:

Minden orszâgban kellene megfelelô szakemberekbôl
âllô, ûn. "tandcsadô csoport"-ot létrehozni, amelynek tagjai szûkség szerint és kîvânatra a magyar kûlképviseletek, az
illetô orszâgba érkezô delegâtusok, kikùldôttek segîtségére
lehetnének, azok gazdasâgi târgyalâsainâl, ûzleteik megkôtésénél, az illetôk szakszerû felvilâgositâsâval, "szak-tolmâcsolâssal" jobb eredmények elérése céljâbôl. Avagy pl. felkérésre (megbîzâs alapjân) megkereshetnék a kivânt ûzleti
ôsszekôttetéseket és azokkal "târgyalâsi terminusok"-at rôgzîthetnének az érkezô kikùldôttek szâmâra. nem is beszélve

a jô, szakszerû tolmâcsolâs és a helyi ismeretek elônyének
jelentôségérôl, az illetô orszâg kùlônbôzô részeiben, vârosaiban (aboi esetleg kùlônbôzô nyelveket beszélnek).

gazdasAgi kérdések
Dr. Ndvori Kornél {SdiXdiSotdi, FL);

GAZDASÂGIÉLETÉS A MAGYAR MINDENNAPOK
Altalânosan elfogadott tény, hogy 1945 utân a politikai
és gazdasâgi vâltozâsok radikâlisan befolyâsoltâk a magyarsâg életét. A kûlfôldi érdekeket kiszolgâlô rendszer âltal behajtott nemzeti jôvedelmet politikai megfontolâsok szolgâlatâba utaltâk. Az adatokat ôsszegezve a szocialista kizsâkmânyolâs majdnem négy és fél évtizede szomorû képét kapjuk.
Ez alatt az idô alatt a férfiak halâlozâsi szâma âllandô
nôvekedést mutatott: 1948-ban 12.7 ezrelék volt, ami 1980-

ban 14.8 ezreléket ért el. Az ôngyilkozok szâma ugyancsak
meg^ôtt. 1949-ben minden 100,000 lakosra 23.9, 1980-ban
mâr 44.7 ôngyilkost talâlunk a statisztikâban. A csalâdi vâlsâgokra mi sem mutathat jobban, mint az, hogy 1948-ban

11.058, 1980-ban 27.797 vâlâs lett a bîrôsâgokon jogerôs. A
Iakossâg nôvekedésének megtorpanâsât mi sem bizonyîtja
jobban, mint hogy 1981-ben 1867, 1984-ben mâr 21.350
magyarral kevesebbet tudtak kimutatni. Ha ehhez hozzâ-

vesszûk az elhizds és az iszdkossdg elterjedését meg az âltalânos lakdshidnyt, akkor zord képet kapunk.
Az 1968-as reformot kôvetôen a magyar mezôgazdasâg

fellendûlését tapasztaltuk. Ennek hâttere olyan kuszâlt és
a kûlfôldi kôlcsônôk szerepe csak oly kis mértékben mutathatô ki, hogy az emberi munka maximâlis latbavetése kétségtelenûl nagyobb szerepet kapott, mint minden mâs tényezô. A mezôgazdasâgi javakban mindenkor bôvelkedô
orszâgban ismét volt elég enni- és innivalô. Kivitelre is sor
kerûlhetett és a turizmussal foglalkozôknak sem okozott kû-

lônôsebb gondot a turistdk olcsô és bôséges ellâtâsa.
Az ôceân innensô oldalârôl gyakran zavaros és egészében nyugtalamtô képet lâttunk s mivel tehetetlenségûnkben

komoly segitséggel nem jelentkezhettûnk, annak jelentéktelen és képletes megnyilatkozâsaival igyekeztùnk lelkiismeretûnkôn enyhîteni. Természetes, hogy az akciôk aligha jârulhattak hozzâ a viszonyok kézzelfoghatô megjavulâsâhoz.
Vilâgunkban a rendszervâltozâsokhoz bizonyos események
vezetnek. Igy a magyar felszabadulâs feltartôztathatatlan
folyamatât a nemzetben elfojtott szabadsâgvâgy és az egyre
kilâtâstalanabb gazdasâgi alârendeltség sodorta magâval.
Ehhez nagyban jârul hozzâ, hog^ keleten is megrendûlt a
talaj az uralkodô part lâbai alatt. A magyar reform-kommunistâk a 80-as évek folyamân râjôttek a marxizmus-leninizmus Kâdâr-féle vâltozatânak csôdjére s a tôbbi mâr legûjabb
tôrténelmûnk vértelen forradalmâban ôltôtt alakot.

Mi, akik a tâvolbôl figyeltûk a rohamosan bekôvetkezett
vâltozâsokat, aggodalomtôl âtszôtt bizakodâssal vârjuk az
ûj kibontakozâs minden részletét, amelynek igen fontes épîtôanyaga a nyugati gazdasâgi hâlôzatba valô beilleszkedés.
Talân nincs is olyan Budapesten vagy vidéken jârt, nyugaton élô magyar, akitôl valaki meg ne kérdezte volna; Mint

lâtjâtok a magyar jôvôt? Mit kellene tennûnk, hogy az âtalakulâs simân és sikeresen folyjék le? Miként tudtok rajtunk segiteni?
Nehéz ezekre a kérdésekre érdemes vâlaszt adni. Egy biztos,

hogy 45 év zsâkutcâba vezetô rendszerének beépîtett s
ugyanakkor nehezen helyettesithetô biirokrâciâjâtôl egykônnyen megszabadulni nem kis feladat. Ezt a tényt, habâr
nehéz elfogadni, legtôbben elismerik; tudjâk, hogy az dtalakulâs idôt igénylô folyamat.
A kûlfôldi magyarsâg szerepe az ônzetlen segîtségen és

gazdasâgi befektetéseken kîvûl aligha terjedhet tôbbre. A
politikai ambiciôtôl fûtôttek a vâlasztâsokban alulmaradt
volt emigrâns jelôltek példâjân okulhatnak: a hazai vâlasztôk nem siettek képviselôjûknek vâlasztani a repatriâlt po
li tikusokat.

A bejelentett privatizâlâs és a kûlfôldi befektetések keresése, azoknak elfogadâsa vag^ visszautasitâsa, valamint az
adôssâgrendezések stb. az ûj magyar kormânyzat feladatai
kôzé tartoznak. A megûjulâsnak vannak azonban elôfeltételei is. Miutân képtelenség lenne minden részletre kiterjedô

javaslattal elôjônni, csupân két problémâval ôhajtok foglalkozni.

Az egyik az informatika és kiképzés, a mâsik a szabad
piac lehetôségei.

Dr. Nàvori Komél (Sarasota, FL) orvos einôki megnyitôjàt mondja. (Somogyi Lél)

Mindenekelôtt azonban egy âltalânos és csaknem
jôslatû jelenséget kell szemûgyre venni. Ez pedig nem
mint a profit, azaz a tôrvényes és erkôlcsôs kereteket
elôtt tartô munkât vagy befektetést jutalmazô haszon

balmâs,
szem
kér-

dése.

Ûgy tûnik, hogy idôtlen idôk ôta volt valami a magyar
târsadalmakban, ami a haszonkeresést, mint olyant, szenynyesnek minôsîtette. Meg kell jegyezni, hogy ugyanakkor a
bankbetétek vagy kôlcsônôk utân a kamat szalonképes volt.
Mârpedig a letétbe helyezett vagy vâllalkozâssal jârô tôke-

befektetés utân a jâradék végeredményben ugyanarra a nevezôre jut, amit nevezhetûnk kamatnak, haszonnak vagy
profitnak. A magyar mindennapokban mind a mûltban,
mind a jelenben a profit-motîvum tagadhatatlan. Ha ehhez
hozzâfûzzûk, hogy a szahad piaci rendszer bevezetésével a
profit-kérdés ûj megvilâ^tâst igényel, mert a tôkés gazda-

sâgi rendszer alapkôve a profit, akkor a gazdasâgi fellendûlés és a nyugati kereskedelmi hâlôzatba valô bekapcsolôdâs
feltételei is kézenfekvôk lesznek.

A jelenlegi magyar gazdasâgi helyzet kûlfôldi befektetések nélkûl sorvadâsra lenne itélve.

Mindezek

tudatâban

a

magyar kôzvéleményben egyre gyakrabban hallani olyan
kitételeket is, hogy a kûlfôldi befektetések profitjât Mag^yarorszâgon kell befektetni. Ez az apolitikus és nemzetkôzi gaz
dasâgi befektetések szempontjâbôl veszélyes âllâspont nagyon
is megfontolandô. Bizonyos esetekben ez a gazdasâgi mûvelet
valôban bekôvetkezik,

de a

kûlfôldi

befektetôk

âltalâban

az ôket megilletô profittal ûgy kîvânnak rendelkezni, amint
nekik tetszik.

Olyan normânak a létrehozatala, amely a vilâg^iacon
bevett

szokâsokkal

ellentétes,

éppen

olyan

szerencsétlen

sakkhûzâsnak bizonyulna, mint a mûltbôl ismert argentin vagy
brazil gazdasâgpolitika, amely a kûlfôldi befektetéseket felszâritotta, a hazai tôkét pedig menekûlésre kényszerltette.
Az informâciô korszaka
Akâr tetszik, akâr nem: az Informâciôs Korszak elérkezett. Aki fîgyelemmel kiséri korunk fejleményeit, az tudja,
hogy az âllam (és a nemzetkôzi kapcsolatok) rendelkezésére
âllô hatalom sokkal fontosabb fegyverre tett szert az infor
mâciô révén, mint azt valaha is elképzelhettûk volna. Ez
nemcsak a gazdasâgi élet irâhyitâsâban, de annak tervezési,
termelési, beruhâzâsi, munkaelosztâsi részleteiben is dôntô
befolyâst gyakorol. Ez a technikai felkészûltség egyre jelentôsebb felfedezésekkel s az alkalmazâsi terûletek kisajâtitâsâval nemcsak a fejlett termelés és szolgâltatâsi variâciôk hihetetlen kiterjedésével, de mâr az alapvetô kiképzés elkerûl-

hetetlenségével is a XX. szâzadvég civilizâciôjânak alfâja
és omegâja lett.

Az elmûlt években magyarorszâgi lâtogatâsaim sorân
nem egyszer vetôdôtt fel bennem a kérdés: Mi vâr Magyarorszâgra, ha a megszâllâs véget ér és az orszâg kapui meg-

nyîlnak a nyugati technikâval terhes vilâgkereskedelem elôtt?
Akkor is az volt, ma is csak az lehet a vâlasz, hogy az elrabolt
évtizedeket he kell pôtolni ûgy, hogy a magyar termelési

folyamatok felkészûlve és versenyképesen âlljanak a nyugati
befektetôk elé.

Téves feltevéseket tâplâlnânk, ha a magyar termelési
képességeket mas orszâgokéval akarnânk ôsszehasonlitani.
Az amerikai helyzetet tehât, amellyel tôbbé-kevésbé tisztâban
vagyunk, nem lehet a magyarral ôsszehasonlitani. Nagyon
is meg kell azonban fontolni, hogy manapsâg Amerikâban
az informâciôval kapcsolatos munkalehetôségek a munkâssâgnak tôbb mint 50%-ât foglalkoztatjâk. Ezt az informâciôs
forradalmat az amerikai iskolâzâs mâr az elemi iskolâk osz-

tâlyaiban tôbb mint 2 milliô szâmitôgéppel fogadta, ami azt

jelenti, hogy minden 30 tanulôra egy szâmîtôgép esik. Miutân a szâmîtôgép-programozâs nem mindenûtt folyik fennakadâs nélkûl, a telefonhâlôzat felhasznâlâsâval és az ûn.
modem-ekkel kûldik szét a megfelelô informâciôt. Ennek
segitségével az elszigetelt kôzôsségek vagy az iskolât beteg-

ség miatt lâtogatni képtelen tanulôk sem maradnak el az
oktatâsban.

Kétségtelen, egy ilyen szisztéma nagy kôltségekkel jâr.
Nem is az a cél, hogy hasonlô môdszerek mielôbbi bevezetését sûrgessûk, hanem az, hogy felhivjuk a figyelmet arra,

hogy az ûj, informâciôs gazdasâgi életbe valô bekapcsolôdâs
egyik feltétele az elôképzés, amelyet a mai Magyarorszâg
sem tud elkerûlni s amely a jelenlegi pénzûgyi nehézségek
ellenére is elképzelhetô.
Nyiivânvalô, hogy meg kell vâltoztatni azt az âldatlan
âllapotot, amely szerint (1985-ben) minden 100 lakosra csak
13.95 telefon jutott, ugyanakkor Svâjcban minden 100 lakosra
83.18 telefon jutott. Minden jel arra mutât, hogy a Western
Bell âltal nemrégiben bevezetett cellulâris tâvbeszélô szolgâlat mellett Magyarorszâgon is sorra kerûl a "fiberoptic"
vagy mâs megoldâsû telefonhâlôzat kiépitése.
A kôzôsséget nagymértékben szolgâlô telefonhâlôzat befektetést igényel. Telefonszolgâlat kiépitése nélkûl nemcsak
a tanulâsi lehetôségek, de az egészségugyi, valamint szâmtalan egyéb kôzûgyi szolgâlat is pôtolhatatlan hiânyt szenvedne. A mûltban a vâltozô kormânyzatok fontos feladatnak
tekintették az utak, vasutak, hajôzâs, villanyositâs stb. kifejlesztését. Ezek mind hozzâjârultak a kôzgazdasâg moderni-

zâlâsâhoz. Ha az a célunk, hogy a magyar nemzedékek tanult munkaerôként lépjenek a XXI. szâzad versenyképes
tômegei kôzé, akkor Magyarorszâgnak hasonlô elszântsâggal
kell magâévâ tennie az elôrehaladott tâvkommunikâciôk
bevezetését. Ennek a progressziv tervnek végrehajtâsâhoz
természetesen befektetési tôkére lesz szûkség s itt a képzelôtehetséggel rendelkezô kormânyzatnak mindent el kell kôvetnie, hogy a hazai és nemzetkôzi befektetések kedvezményes feltételeket talâljanak.

Az egyén szâmâra a képzettség egyenlô a jôvôbe valô befektettéssel. Az egyre intenzîvebb magas technolôgiât kôvetelô vilâgban az izmos karok és az eltôkéltség még mindig
fontes szerepet jâtszhatnak, de ma ezek korântsem elegendôk a
személyi siker és a nemzeti versenyképesség biztosîtâsâra.
A kulturâlis kôltségvetés nehézségein nagy mértékben
segîtene, ha (akârcsak a hâzvételhez szûkséges amortizâciôs
kôlcsônôk mintâjâra) a felsôbb oktatâst keresô fiatalsâg elôtt
tanulmânyi kôlcsôn alap lehetôségei nyilnânak meg, amit
egyrészt az âllam, mâsrészt a magânvâllalkozâsok hozzâjârulâsaibôl alkotott bizomânyi tôke tenne lehetôvé. A kôlcsônben részesîtett havi kiutalâsok ûtjân lâtnâ biztositva ta
nulmânyi kôltségeit. A kiutalt ôsztôndîj visszafizetése 10-15
évet venne igénybe s a munkaadô az alkalmazott fîzetésébôl
havonta visszatartana egy bizonyos osszeget, amit mint "ta
nulmânyi adôt" folyôsîtana a tanulmdnyi kôlcsôn alapba.
Igy az âllam és magânvâllalkozâsok biztosîtanâk a râtermett
fîatalok kiképzését, ami nemcsak sokkal mûveltebb és korszerûbb munkaerôt jelentene, hanem a fiatal alkalmazott
lojalitâsât is észrevehetôen fokoznâ.
A szabad piac lehetôségei

A szabad piaci gazdâlkodâsra valô âttérés Kôzép- és KeletEurôpa orszâgaiban nem nyilvânvalôan megy zôkkenôk
nélkûl. Magyarorszâg abban a szerencsés helyzetben van,
hogy az âttérési folyamat lassan, de hatârozottan mâr a '80-as
évek elején kezdetét vette. Ez a nem megvetendô elôny azonban (a fojtogatô, kiilfôldi valutâkban nyûjtott bitelek miatt) a
rendkîvûli erôfeszîtéseket és âldozatokat kôvetelô intézkedé-

sekkel sem segithet olyan mértékben, hogy a 45 éves tévely-

gésekkel teli kôzgazdasâgot rôvid idôn belùl egészségesebb
irânyba tudnâ terelni. Olyan sugalmazâs, amely szerint az
ûj kormânynak ab ovo meg kellett volna tagadni a kommunista elôd âltal felvett kûlfôldi kôlcsônôk visszafizetését, csak

tâjékozatlansâgon alapulhat és komolytalan.

A szabad piac bevezetése olyan ôrôm, amely ûrômmel
jâr. Mint tudjuk, a vilâgpiac és a nyugati befektetéses îgéretek csigalassûsâggal haladnak, amelyet nem lehet teljességében a befektetôk szâmlâjâra îrni. A hazai bûrokrâcia
is sokszor nagy mértékben lelassîtja a folyamatokat.

Magyarorszâg nyugati kivitel szempontjâbôl inkâbb
szâmîthat mezôgazdasâgi, mintsem ipari termékeinek mind
a rovid, mind a hosszû tâvû exportjâra akâr nemes valutâval vagy azzal nem rendelkezô orszâgok irânyâban.

Azt is tudjuk, hogy a nyugat-eurôpai orszâgok az EC-ben
tômôrûlve dicséretek halmazâval lâttâk el a

liberalizâlôdô

kelet- és kôzép-eurôpaiakat: pénzt és technikai segîtséget
îgértek. De ahogy ezek az orszâgok is râjôttek, kônnyû volt
îgéreteket tenni Brûsszelben. A betartâs mâs lapra tartozik.
Hacsak az EC nem mutât hajlandôsâgot a behozatali politika revideâlâsâra és annak liberalizâlâsâra, a kôzép-keleteurôpai gazdasâgi ûjjâépûlés nagy nehézségeknek néz elébe.

Miutân az ipari termékek minôsége ma és az elôre lâthatô hosszabb-rôvidebb idôre nem ûti meg a nyugati vâra-

kozâsok mércéjét, ugyanakkor Kôzép- és Kelet-Eurôpa bôven rendelkezik mezôgazdasâgi termékekkel, az élelmiszerek exportja lenne az a tényezô, ami konvertibilis valutât
hozna tôbbek kôzôtt Magyarorszâgba is s ezzel lehetôvé tenné
az olajbehozatal és a gazdasâgi ûjjâépîtés feladatât. Mâr pedig ez csak akkor lehetséges, ha Magyarorszâg is talâl magânak felvevô piacot a valutâs orszâgokban.

A magyar fôldek termékenysége jôl ismert tényezô. Az
Organization for Economie Coopération and Development
gazdasâgi szakértôi szerint a mezôgazdasâgi termelés az elkôvetkezô évtizedben 50%-os fellendûlést mutathat. Az
élelmiszeripar hasonlô jelekkel kecsegtet, ami magyar szempontbôl az eddig is sikeres gyumôlcs- és zôldségfélék konzervipara folytân mâr a rôvid tâvon is sikereket îgér. Kûlfôldi

befektetések ebben az iparâgban nagyobb mértékben vârhatôk.

Ezeket a biztatô jeleket azonban bizonyos problémâk
tompîtjâk.A kôzép-kelet-eurôpai térségek élelmiszerkivitelének természetes piaca a nyugati térségben van. De a mezôgazdasâgi behozatal minden ârnyalatât az Eurôpai Kdzôsség

kôzôs mezôgazdasâgi politikâja hatârozza meg. îgy 1988-ban
a statisztikâk szerint Csehszlovâkia, Lengyelorszâg és Magyarorszâg ôsszesen $2 milliârdnâl kevesebb terméket exportait
a Nyugat-Eurôpai Kôzôsség piacaira, ami a totâlis behozatalnak alig 3 %-a.

Elkônyvelhetjûk azonban, hogy a brûsszeli bûrokrâcia
ûjabban valamicskét felemelte Magyarorszâg és Lengyelor
szâg behozatali kvôtâit, de ezek az engedmények vajmi keveset segîtenek a helyzeten. Amerika megnyitotta kapuit a
kôzép- és kelet-eurôpai mezôgazdasâgi termékek, azaz az

élelmiszerek elôtt, de a nyugat-eurôpaiak igen lassan mozognak ebben az irânyban.

Az EC mezôgazdasâgi politika 9.5 milliô farmerjét évi
$60 milliârd segélyben részesiti, ami természetesen az adôfizetôk zsebébôl jôn. Kûlôn târgyalâs anyaga lenne az ôriâsi
terményfeleslegek ârpolitikâja. Hogy csak egyet emiîtsek; nincs
olyan ûzlet, aboi egy tucat tojâs âra $2 alatt lenne, habâr a
bôséges ellâtâs évekre biztosîtva van.
Az EC-t sokan azzal vâdoljâk, hogy egyrészt kirekeszti

az olcsô behozatalt, mâsrészt Kôzép- és Kelet-Eurôpa piacait
tigy tekinti, mint aboi a felesleges terményektôl kônnyen
megszabadulhat.

Kôzép- és Kelet-Eurôpa mâr hosszabb ideje exportâlt
megszabott mennyiségû mezôgazdasâgi termékeket a Szovjetuniôba, amiért a szovjet kôolajjal és egyéb nyersanyaggal
fîzetett. A jôvô évtôl azonban a Szovjetuniô minden behozatalért kemény valutâval fizet. Az alacsony bérekkel és szâllîtâsi kôltségekkel szâmolva Magyarorszâg természetesen ala-

csonyabb âron tud majd exportâlni, ami Nyugat-Eurôpa
szovjetirânyû exportjât veszélyeztetné. Kôzgazdasâgi hiradâsok szerint az EC a $11 milliârd farm-szubvenciôt nem eme-

li, sôt november elején 30%-os csôkkentést fogadott el, de

ennek ellenére a magyar s lengyel exportâruk ârproblémâval szâmolhatnak.

Az 1992-es EEC létrejôtte természetesen magâval hozza
a német mârka dominâns szerepét. Azzal mâr mindenki tisztâban van, hogy az ausztriai schilling hosszabb ideje a mârkâhoz van kôtve. Az is ismert dolog, hogy eddig Magyarorszâgon 1100, Lengyelorszâgban 1200, Csehszlovâkiâban 200
kôzôs vâllalkozâs (joint venture) jôtt létre. Magyarorszâg
esetében a kôzôs vâllalkozâsok oroszlânrésze az osztrâk/német

befektetések

eredménye,

ami

végeredményben

a

mârka

dominâciôjânak az elôjele. Az orszâg egyoldalû gazdasâgi
orientâciôja a mûltban is sûlyos kôvetkezményekkel jârt s
ezt minden âron el kell kerûlni.

Ha mindezekhez hozzâtesszûk, hogy amîg Magyarorszâg

és Lengyelorszâg mezôgazdasâga a nemzeti jôvedelem 25%-ât

teszi ki, ez a gazdagabb nyugat-eurôpai âllamokhan sehol
sem emelkedik 4% fôlé, az egyenlôtlenség és a kiszolgâltatottsâg olyan szemet szûrô, hogy vitâra sem érdemes.
Mindezekbôl talân a kôvetkezôket vonhatjuk le:

(1) Magyarorszâg Nyugat felé irânyulô exportja csak
akkor lesz jelentôségteljes, ha az EC fellazitja a behozatali nehézségeket.

(2) Magyarorszâgnak minél intenzîvehben kell keresnie
az amerikai és egyéb tengerentûli piacokat és befektetéseket.
(3) Miutân a Szovjetuniô 1991 utân kùlkereskedelmét
konvertibilis valutâban bonyolîtja le, a magyar mezôgazdasâgi export ilyen irânyû kapcsolatai is hasznosak lehetnek.
Végsô gondolatként csak annyit, hogy minden nehézség
ellenére mind az 1992-re, mind az 1995-re tervezett eurôpai és

kôzép-eurôpai események inkâbb jobb, mint rossz elôjelekkel
kôvezik a magyar ûjjâszûletés ûtjât.
Stolmdr G. Ilona (Pittsburgh, PA):

GAZDASÂG ÉS DEMOKRÂCIA
"Az orszâg tôrténelmének egyik legnagyobb târsadalmi,
erkôlcsi és gazdasâgi vâlsâgât éli ât" — mondta oktôber 18-ân
Rabdr Ferenc pénziigyminiszter. — "Szinte nincs is kiût."

A helyzet, amelyet a pénzugyminiszternek ez a két mondata jellemez, valôban kilâtâstalan. Petsching Maria Zita
âllatorvosi lôhoz hasonlîtotta a magyar gazdasâgot és megâllapîtotta, hogy a gazdasâg ismét a politika fogsâgâba esett,
meglehet, nem egy, hanem tôbb part politikâjânak fogsâgâba,
s a rendszervâltâs csapdâjaként értékeli azt a tényt, hogy a
pârtok a mûltat minden rossz okânak âllitjâk be.

Ha megindul a gazdasâgi rendszer âtépitése, akkor sem
vârhatô gyors javulâs: az adôssâgtôrlesztés folytatôdik, a
privatizâciô, a magântulajdon hosszû tâvû érdekeltsége is
csak tetemes idô utân hoz eredményt, romlanak a cserearânyok, a piacvâltâs munkanélkiiliséget okoz stb., — mikôzben az ûn. "szociâlis hâlô" kiépitetlen. Mindezek fûggetlenek attôl, ki kormânyozza az orszâgot.
Mâr a fizetôképesség megôrzése és a gazdasâg talpon
tartâsa jelentôs âldozatokat kîvân a lakossâgtôl és a vâllalkozôktôl egyarânt — hangzott el oktôber kôzepén és alig pâr
nappai késôbb mâr robbant is a benzinbomba.
Mint tudjuk, a politikai vâltozâsok ôriâsi lépésekkel haladtak elôre a jogâllamisâg, a demokrâcia felé. Elértûk azt
a helyzetet, hogy a demokrâcia alapintézményei — a szabadon vâlasztott tôbbpârti parlament, a hatalmi âgak szétvâlasztâsa, ûj kormâny, félig-meddig âtszervezett âllam- és
kôzigazgatâs, az ônkormânyzatok — kiépûltek. Csakhogy
ez ônmagâban még nem demokrâcia. Egyrészt, mert mûkôd-

tetésûk — legalâbb is egy részûké — még nem kezdôdôtt
meg (most alakulnak az ônkormânyzati testûletek pl.). mâsrészt mûkôdési lehetôségeik keretei annyira korlâtozottak,
olyan szûkre szabottak, hogy az mâr eleve nem jelenthet
demokrâciât.

Ennek elsôsorban a gazdasâg tragikus âllapota az oka,
illetve akadâlya, mert lehet bârmilyen demokratikus és okos

az ônkormânyzat, ha annak nincs pénze vagy van 2 forintja
és azt kell egy kôzség lakossâgânak javâra felhasznâlnia, ak
kor édes mindegy, hogy a szabadon vâlasztott testûlet vagy
a diktâtor nem tudja demokratikusan elosztani a

semmit.

Ilyen kôrûlmények kôzôtt mindenképpen ellent mondok
a neves kôzgazdâsz Petsching Maria Zitdnak, mert szerintem
a politika a gazdasâg foglya és nem forditva. Ma legalâbb

is, ami éppen annak kôvetkezménye, hogy a tervutasîtâsos
diktatûrâban a gazdasâg irânyât, nagysâgrendjét, minden
lépését a politika szabta meg.
A nagyobbik baj, amely igazolja Rabâr Ferenc "szinte
nincs is kiût" megjegyzését, a négy évtizedes politikai diktatûra âltal kialakitott gazdasâgi viszony; értem ezalatt nemcsak a rossz struktûrât, de a rablâson alapulô tulajdonviszonyokat és a korrupciôn alapulô termelési-ûzletelési stîlust
és viselkedési normâkat is.

A demokratikus magyar kormânynak — a politikânak —
el kellene indulnia valamerre, de ûgy, hogy kôzben ne nyo-

moritson meg senkit, jobb életet biztositson, felfuttassa a
termelést, de kôzben igazsâgot is szolgâltasson, mikôzben
bârmerre indul el, az ellenzék magas — és ûvôltô — gâtjaiba
ûtkôzik.

Csak néhâny példât emelek ki. Az SZDSZ-FIDESZ-pâros
a kormâny megalakulâsa ôta azt orditja — itt kint is —, hogy
a kormâny nem mer radikâlis gazdasâgi lépéseket tenni, s

ezzel elnyûjtja, mélyîd a vâlsâgot. És amikor kényszerbôl
mégis megteszi az elsô ilyen lépést — hiszen az orszâgnak 4
napi ùzemanyagtartaléka van —, akkor ugyanez az ellenzéki
csoport — a liberâlis baloldal — azonnal a kormânyra tâ-

mad és rôplapokon biztositja tâmogatâsârôl a blokâdokat
emelô, ezzel kôzlekedési és egyéb bûncselekményeket elkôvetô taxisokat.

Mâs kérdés — mâr politikai —, hogy a legfôbb ûgyész
a taxisblokâd mâsokat korlâtozott szabadsâgukban, az alapvetô emberi jogaikban, igy kimerîti a bûnkijelentette:

tett fogalmât. És mivel azt is tôrvény trja elô, hogy politikai
pârtok nem tâmogathatnak bûncselekményt, akâr az alakulô
magyar demokrâcia elsô erôprôbâjânak is tekinthetjûk, hogy
felelôsségre vonjâk-e az SZDSZ-t, MSZMP-t, és azokat az e
pârtokhoz tartozô ûjdonsûlt polgârmestereket, akik ezzel
tôrvénysértést kôvettek el.

Vegyiink egy mâsik, stilyosabb példât: a privatizâciô és
a reprivatizâciô problémakôrét. Az mindenki elôtt egyértelmû,
hogy a demokrâcia egyik alapvetô kritériuma a magântulajdon szentségének garantâlâsa. Az is nyilvânvalô, hogy hatékonyan és a piac igényeinek megfelelôen csakis az egyéni

érdekeltségen alapulô mûkôdtethetô és nem a hatalmas âllami vâllalatok, kolhozok, kibucok. Csakhogy ma Magyarorszâgon adva van egy jogtalanul ôsszerabolt, de négy évtizeden ât îgy mûkôdtetett âllami vagyon, amely râadâsul és
legfôképp tônkrement, elavult és veszteséget termel.
Es ez az "adottsâg" a legfôbb baj, ezt kcll privatizâlni
vagy reprivatizâlni. A kormâny — elsôsorban a gazdasâgi
mûkôdés fenntartâsa érdekében — a fokozatos privatizâciôt

tervezi, illetve kezdte meg, az ellenzék pedig az azonnali,
gyors, "spontân" privatizâciôt. Erre lâthatunk rcngeteg elképesztô példât ma. ezzel (lehet(ett) a politikai hatalmat âtmenteni a gazdasâgba, ez az "aki kapja, marja" és aki aljasabb, azé a vagyon vagy az adja el môdszerrel.
Kié hât az âllami tulajdon, az eddig hangoztatott "tied
a gyâr, magadnak dolgozol" elvével szemben? A népé, az
âllamé és a vâlasztott kormâny, mint kezelôje kôteles vigyâzni
râ, amig az ûj, normâlis viszonyok kialakulnak. Csak egyetérteni tudok a kormânnyal abban, ahogyan ezen a terûle-

ten elindult: létrehozta az Âllami Vagyonûgynôkséget és a
Csâki-szalmâjaként kezelt orszâgvagyont ellenôrzott

priva-

tizâciôval, az eladandô vagyon értékének felmérésével,

az
ellenérték âllamkasszâba tôrténô befizetése ellenében hajtja
végre.

Ennek ma otthon is, kûlfôldôn is sok az ellenzôje. Otthon
azért, mert îgy egy bizonyos réteg nem gazdagodhatik Gogtalanul) még jobban milliôk kârâra. Kûlfôldôn — az éppily
ûgyeskedôket, a gazdasâgi hiénâkat leszâmitva, akik mâr
gyorsan kivették részûket az orszâgvagyon elherdâlâsâbôl —
azért, mert a nyugatiak nem értik, nem érthetik a magyar
gazdasâg helyzetét, hiszen nâluk soha nem volt âllamosîtâs,
elképzelhetetlen és érthetetlen szâmukra a magdntulajdon
térûés nélkûli elrabldsa.

Egyre tôbben vannak otthon is, akik nem privatizâlâst,
hanem reprivatizâlâst kôvetelnek. A privatizâlâs jelentése:
az âllami tulajdon magânkézbe adâsa vagyis eladâs a tisztességesen megâllapîtott értéken. A reprivatizâlâs: a jelenlegi
âllami tulajdonû javak visszaadâsa a korâbbi tulajdonosoknak, természetesen ingyen, térités nélkûl és eredeti âllapotukba visszaâllîtva. Ezért az utôbbiért harcol most egyre hango-

sabban pl. a Kisemmizettek Erdekvédelmi Szôvetsége vagy
a volt bérhâztulajdonosok egyesûlete, amelynek tagjai a
Râkosi-rendszerben âllamositott tulajdonaikat kôvetelik vissza
helyreâllîtva. Amennyiben ez mâr nem lehetséges, mert ingatlanuk azôta nincs meg, teljes értékû kârtérîtéssel is megelégszenek. De emlîthetem a Volt Munkaszolgdlatosok (vagy

Stoirnâr Aladâr

akad^miai szôkfo^Ialô elôadâsàt mondja.

Stolmàr H. Flona elôadàst tait.

(dr. Somogyi Ferencnéj

meghurcoltak?) Egyesûletét is, amelynek tagjai az 1944-ben
tôlûk deportâlâsuk elôtt elvett, és a Nemzeti Bankhan letétbe helyezett ékszereiket — amelyeket mâr Râkosi elherdâlt! — vagy sok-sok milliârdos ellenértékét kôvetelik a ma
gyar âllamtôl.

Hogyan lehet itt igazsâgot tenni, demokratikus, jogâllamhoz méltô igazsâgot? Sokan hiszik, hogy ûgy: ha mindent
visszaadunk. Csakhogy aki ezt hiszi, nem gondol azokra a

milliôkra, akik 4 évtizeden ât az elmûlt rendszer keretei kôzôtt dolgoztak, hoztak létre értékeket, sokszor egy egész élet
munkâjâval, értékeket az âllami tulajdon rendszerében, tehât a volt tulajdonosok âllamositott tulajdonânak szerkezetében és mûkôdésében, âtlagâban is. Oket kellene most ki-

semmizni. Mennyivel lenne az demokratikusabb,

mint

az

âllamosîtâs volt?

Es ki az âllam? Elviselné-e a nemzet, az orszâg az ilyen
reprivatizâlâst, amely nemcsak hogy nem gazdagîtanâ a kôz
kiûriilt âllamkasszâjât, hanem a kârtérîtésekre, helyreâllitâsokra fordîtanâ, kényszeriilne fordîtani, ha lenne mit, még
azt is, ami nincs, pl. a nem tulajdonosok âltal befizetett adôkat. Ebbe belerokkanna Magyarorszâg, ezt be kell lâtnunk:
megszûnne âllamként mûkôdni, létezni!
Valahogy igy lâtta ezt az Alkotmânybirôsâg is. A reprivatizâlâs most ûjabb rétegeket diszkriminâlna, hozna hâtrânyos helyzetbe vagy semmizne ki. De kérdés: ki merné eldônteni, melyik évre visszamenôleg hûzhatnâk meg a hatârt
a visszakôvetelések jogossâga elôtt? A kisgazdapârt fôldprogramjâban bedobott évszâmig, 1947-ig vagy a 100 fôs vâllalatok tulajdonjogânâl 1948-ig, esetleg a nagyvâllalatok 1945-ôs
âllamositâsânak idôpontjâig. Esetleg mâs csoportok âltal

kôvetelt 1944-nél? De lehet visszamenni Trianonig, mert
akkor is tôrtént vagyonelleni bûncselekmény — "tôrténelmi
szinten" — szép szâmban!
Ezt a "tôrténelmi békât" le kell nyelni! Nincs mâs vâlasztâsunk, ha azt akarjuk, hogy — egyelôre legalâbb a maradék — Magyarorszâg fennmaradjon és mûkôdjék a Kârpâtmedencében. Az egykori tulajdonosok természetesen sajât
érdekeiket védik — ehhez valô jogukat senki el nem vitatja — ,
de a kormâny feladata az egyetemes nemzeti érdek védelme
akâr a kulônbôzô csoportérdekekkel szemben is, mert azok
nem mindig egyeznek meg az orszâgéval. Az âllami tulajdon magânkézbe adâsakor a szociâlis piacgazdasâg megteremtése a kormâny feladata és nem a 40-50 évvel ezelôtti

sérelmek oi^foslâsa. (Az is fontos, de az kûlôn program le
het késôbb, ma nem ôsszetéveszteni a feladatkôrôket és célo-

kat. Késôbb, amikor a gazdasâg egyâltalân mâr mûkôdik,
szôba jôhet kdrpôtlds és nem kârtalanitâs, mert az ismét az
orszâg kârâra lenne.)
Az egykori âllamosîtott vagyonok értéke mai âron kb. 1000
milliârd forint. Magyarorszâgnak ôsszesen sincs ennyije. Ki-

tôl vegyék el? Az âllamtôl? A néptôl? És ki vegye el?
Magântulajdon nélkûl — a mi esetûnkben annak vala-

milyen rendezése nélkûl — nincs mûkôdôképes gazdasâg.
Mûkôdôképes gazdasâg nélkûl viszont elképzelhetetlen a
demokrâcia. A kettô nagyon szorosan ôsszefûgg és amig a
tulajdonviszonyokat nem rendezik, mégpedig ellenôrzôtt
privatizâciôval, addig piacgazdasâgrôl sem beszélhetûnk,
demokrâciârôl sem. Ezzel mindenkinek tisztâban kell lennie

kint és bent. Abban az esetben viszont, ha ezt a gondot lépésrôl lépésre — mert igy is nagy âldozatokat kôvetel majd —

megoldja a kormâny és a privatizâciôbôl befolyt pénzt (hitelek, segélyek, adôkedvezmények stb. alakjâban) visszatâplâlja

a tôbbnyire mâr magânkézbe adott vâllalkozâsokba, a technikai fejlesztésre, a gazdasâgi szînvonal emelésére, ûj munkahelyek megteremtésére: akkor elindulhat az orszâg a mû
kôdôképes piacgazdasâg felé és az egyre emelkedô termelési
szint egyre emelkedô kôzterherviseléseket eredményez (tôbb
adôbefizetés), akkor kezdenek majd mûkôdni a demokrâcia
intézményei, mert lesz mibôl. Es akkor vethetô majd fel —
valamikor — kôzmegegyezés és tôrvény keretében valamiféle
kdrpôtlâs azok szâmâra, akiket az elôzô — az ettôl fûggetlen —
kommunista rendszer megkârositott. Ezzel az elwel tulajdonképpen mindenki kérhetne kârtéritést Magyarorszâgon, de
az bizony cseppet sem lenne ma tisztességes.

Ma egyelôre a fennmaradâs a tét azért, hogy majd megteremtôdhessék a demokrâcia. Kâr az ellenzéknek ûgy viselkednie a kormânnyal szemben, mintha 200 éves, szilârd,
jôl mûkôdô demokrâciârôl lenne szô, jôl mûkôdô gazdasâggal, tisztességes piaccal és sose lett volna az az emberellenes
bô négy évtized, amelynek kitakarithatatlan kâoszât ma csak

még tovâbbi szenvedések ârân tudja valahogy — hosszû idô
elteltével — az Antall-kormâny megszûntetni. S aki ebben
nem segîti, hanem akadâlyozza ezt a kormânyt, az nemcsak
a kormânynak ârt, amely bârmikor lecserélhetô, hanem
Magyarorszâgnak és népének is, mert most hazânk fennmaraddsdt teszi kockâra, holott belâthatô, hogy nem létezô âllamban semmiféle târsadalmi forma vagy rend, még demokrâ
cia sem lehet!

Dr.Jôkay Kàroly (Indianapolis, IN):

MAGYARORSZÂG GAZDASÀGI LEHETÔSÉGEI
KÔZÉP-EUR ÔPÂBA N
Nem elôadâst akarok tartani, inkâbb beszélgctcst szeretnék folytatni a cimben megadott târgykôrrôl.
EIôszôr azt a kérdést ôhajtom tisztâzni, mit értek KôzépEurôpân. Nagyjâbôl az Adriai-, Fekete- és Balti-tengcr kôzôtti terûletrôl lesz szô, kôzelebbrôl a volt Osztrâk-MagyarMonarchia teriiletérôl.

Ezt a terûletet — Magyarorszâgot és Kôzép-Eurôpât —
az 1990-es év utolsô negyedében négy vilâgmegrâzkôdtatâs
sûjtotta. Az elsô az olajvdlsdg és âremelkedés volt, amely
Magyarorszâgnak azonnal tôbb milliô $-jâba kerùlt. A
mdsodik megrâzkôdtatâst a Szovjetuniô ôsszeomlâsa és szâllîtâsképtelensége okozta. A harmadik megrâzkôdtatâst az
a bejelentés idézte elô, hogy 1991 elejétôl — KGST vonat-

kozâsban — az elszâmolâs csak $-ban tôrténhetik. A negyedik
megrâzkôdtatâs a német egyesitéssel jârô kârok kôvetkeztében jelentkezett.

Az egyik miniszter szerint a német egyesîtés Magyaror
szâgnak tôbb mint félmilliârd mârkâba keriilt. Miért? Mert
a volt kelet-német gyârak nem hajlandôk mârkât fizetni a
mâr megrendelt âruért, amely a raktârakban vâr. A mâr
megrendelt cseh és lengyel âru szintén raktârakban vagy
vonatokon vâr, mert a volt kelet-német cégek (most mâr a
keleti Németorszâg teriiletérôl) nem hajlandôk az ârut âtvenni s érte fizetni.

Magyarorszâg ezeken a bajokon kîvûl komoly âtalakulâsi nehézségekkel kûzd. Ilyen nehézség példâul a privatizâciô, a jogâllam bevezetése, az adô-, vâm- és kereskedelmi
szabâlyozâs kérdése stb. Ugyanakkor jelentkezik az inflâciô,
munkanélkûliség, nyomor és nyugtalansâg. A munkâssâg
âtképzésre vâr. A felvâzolt problémâk — bizonyos mértékben — természetesen a szomszédos orszâgokban is jelentkeznek.

Magyarorszâg —- politikai szinten — tôbb Kôzép-Eurôpâra irânyulô javaslatot tett. Ezek kôzûl az egyik a pentago-

ndlis ôtlet volt. Eszerint Ausztria, Csehszlovâkia, Jugoszlâvia,
Magyar- és Olaszorszâg kôzelebbi kooperâciôja, ôsszefogâsa,
egyuttmûkôdése jônne létre. A mâsik csoport — az elôbbiek
bevonâsâval — az alpesi-adriai csoport lenne Bajororszâg,
részben Tirol és Nyugat-Magyarorszâg kûlônleges bevonâ

sâval. Gôncz Ârpdd tiszai-kdrpdt-medencei kooperâciôt
javasol, amely Kelet-Magyarorszâgot, a Felvidék keleti részét. Kârpâtaljât, Ukrajnât, esetieg Erdélyt is érintené. A
magyar kormâny mind a kôzép-eurôpai ût, mind a keleteurôpai elmélet irânt érdekiôdik.

Kûlônbséget teszek a nemzet, az âllam és a kormâny kôzôtt. Csak a magyar kormânyrôl beszélek, amelynek elsô
szâmû célja minden kôzép-eurôpai kezdeményezéssel csak a
magyar kisebbség védelme lehet: nyelvi, iskolâztatâsi és egyéni jogok biztositâsa szempontjâbôl. Mâsodik célja pedig az
arânylag békés jôviszony folytatâsa lehet szomszédaival,
Ausztriâval, Jugoszlâviâval, Csehszlovâkiâval, a lengyelekkel, esetieg még Româniâval is. Magyarorszâgnak elônyôs
lenne, ha a kôzlekedés, tâvkôzlés, természetvédelem, pénz-

ûgy terén a szomszédos orszâgokkal kôzelebbi kapcsolatokat tudna létesiteni. Nem ûgy, mint a mûltban a KGST
kényszerûségének kôvetkeztében, hanem ônkéntesen.

Kétségteleniil igen elônyôs lenne magyar szempontbôl
kôzép-eurôpai szôvetség létrehozâsa is, amelyrôl mâr Kossuth
Lajos âlmodozott s amelyet az Osztrâk-Magyar Monarchia
is prôbâlt megvalôsîtani. Ennek, sajnos, ma nincs nagy esélye, ha elônye lenne is. Miért? Mert az esetleges szôvetség
tagjainak belsô âllapotai nagyon kûlônbôzôk. A fejlett ma
gyar bankrendszert példâul nem lehet ôsszehasonlîtani a
szlovâk terûleten mûkôdô bankrendszerrel; az egyik jôvendôbeli tagâllam kapitalista, a mâsik nem; az egryik orszâg veze-

tôsége ûgy dôntôtt, hogy a korâbban erôltetett regionâlis
egyuttmûkôdést kerûli; a szlovâk kormâny nem hajlandô

feladni a bôs-nagymarosi vizmû létesitését, Csehszlovâkia,
Lengyel- és Magyarorszâg egymâssal versenyez az Eurôpai
Kôzôsségbe valô felvétel tekintetében.

Antall Jôzsef miniszterelnôk augusztusban, amikor az
adriai egyuttmûkôdés megbeszélésecéljâbôl Velencében jârt,
kijelentette, hogy a kôzép-eurôpai szôvetség nem olyan fon-

tos, mint a nyugat-eurôpai munkakôzôsségbe valô belépés.
Szerinte a lengyel, magyar és csehszlovâk kormâny eldôntôtte
mâr, hogy az Eurôpai Kôzôsségbe belép, de még nem szâmolt
azzal, hogy ez milyen âldozattal jâr. Ha Anglia, Spanyol- és
Gôrôgorszâg vagy Portugâlia esetét vesszûk figyelembe, megértjûk, hogy a belépés milyen vitâkra ad okot és milyen vâltozâsokat kell (vagy kellene) ezeknek az orszâgoknak végrehajtaniuk.

A vérrel, szenvedéssel visszaszerzett szabadsâgot — szerintem — a hatôsâgok nem akarjâk feladni csak azért, hogy beléphessenek az Eurôpai Kôzôsségbe. Sajnos, Brûsszelben sokan âllnak sorban. Nemcsak Magyarorszâg, nemcsak Lengyelorszâg és Csehszlovâkia, hanem elsôsorban Ausztria, Svédés Tôrôkorszâg, Mâlta, Norvégia, talân még Svâjc is. Pedig
az utôbbiak mind fejlett kapitalista orszâgok, amelyeknek
nem sokat kell mâr vâltoztatniuk azért, hogy bejuthassanak
az Eurôpai Kôzôsségbe. A magyar kormâny azt reméli, hogy
1995-re Magyarorszâg is beléphet. Szerintem ez nem tôrténik meg.

Megoldâs mégis van. A kôzép-eurôpai térségben rôvid
tâvlatû gazdasâgi lehetôség nyilik, még pedig a szomszédos
orszâgokban élô magyarok révén. Mirôl van itt szô? A magyarorszâgi magânszektor mâr eléggé fejlett ahhoz, hogy a szom
szédos orszâgokban élô magyarokat segîtse. Mivel? Tanâcscsal! Bizonyos vâllalkozâsok, befektetések kezdeményezésével, a turizmussal, a nyugati tôke ûtjânak megnyitâsâval és
kôzvetîtésével. Mi tôrténnék példâul, ha a Skâla Âruhâz Erdélyben âruhâzakat létesîtene, amelyekben tôbb nyelven
szabad beszélni, tôbb nyelv hasznâlatâval lehet dolgozni,
hasznâlhatnâk a magyar, német vagy bârmelyik anyanyelvet, amelyet akarnak? Szerintem a vâllalkozâs mindenesetre
jô példâval jârna elôl. Mit is értek ezen? A Kârpât-medence
hagyomânyos gazdasâgi ôsszetartozâsât részben vissza lehetne
âlhtani, a magyar és a kiilfôldi magyar cégek nemcsak Magyarorszâgon fektetnének be tôkét, hanem az egész Kârpâtmedencében.

Ha Magyarorszâg ûgy dôntôtt, hogy mindenképpen be
akar lépni az Eurôpai Kôzôsségbe, ugyanakkor igen erôs
kôzép-eurôpai politikât folytat fôleg kisebbségeinek megvé-

dése érdekében és jelenleg fontosabbnak tekinti, hogy
Nyugat-Eurôpâba bejusson, mint talân kôzép-eurôpai egyezmény vagy kooperâciô kifejlesztését, akkor esetleg megelôzheti szomszédait. Lengyelorszâg, Csehszlovâkia, România,
Jugoszlâvia ugyanis hasonlô nehézségekkel, bajokkal kiizd.
Mindegyik valakivel versenyez, hogy bekerûlhessen az Eurôpai Kôzôsségbe. Szerintem lenne értelme annak is, ha az
âllamférfiak megbeszélnék egymâs kôzôtt, hogy egyuttesen,
a magyarokkal egyetértésben lépjenek he orszâgaikkal az
Eurôpai Kôzôsségbe.
Dr. Meleghy Gyula (Stuttgart, Németorszâg):
A HAZATELEPULÔK VAGYONIKÉRDÉSEI
— kivonatosan —

Az elôadô németorszâgi gyâros. 1944. december 4-én katonai alakulatâval hagyta el az orszâgot. Ettôl kezdôdôen ôszinte
nyiltsâggal elmondja, feleségével egyiitt mit mûvelt. 1954ben, 1955-ben — miutân Franciaorszâgban elsajâtîtotta a
csipkeverés mûvészetét — mâr 72 magyar munkâst foglalkoztatott s megalapîtotta mai vâllalatât, gyârât, amely eredeti vâllalkozâsâtôl eltérô termeléssel foglaikozik, csak ma-

gyarokat foglalkoztat. Ezzel magâra vonta a németorszâgi
hatôsâgok figyelmét, nevet szerzett magânak és jô hîrnevet
biztositott a magyarsâgnak. Az otthoniak is felfigyeltek râ
s ûzleti ôsszekôttetésbe léptek vele. Jârt a Kârpâtaljân, a
volt magyar Felvidéken s Erdélyben is.
Sokat lâtott, hallott és tapasztalt. Megfigyelte, hogy a
nyugati magyar szîvesen fektetné he tôkéjét otthon, vagyonât
azonban megvâmoljdk. Természetesen a nyugati magyar
ezzel szemben ûgy védekezik, hogy tôkéjét inkâbb kint fekteti he, mert amit ô tett, azt mâs is meg tudja kiilfôldôn tenni.
Dr. Tôth Istvdn{Ex!Lc\ïd, OH):
MIT TAPASZTALTAMMAGYARORSZÀGON?
— kivonatosan —

Az elôadô, mint a TRW tôbb milliârdos cég igazgatôja,
1990 szeptemberében gazdasâgi szakemberek élén Magyar-

orszâgon jârt. Lâtogatâsânak célja fôleg az volt, hogy Magyarorszâgon beruhâzâsi lehetôségeket keressen. Célja sikeriilt, mert tôbb mint szâz magân- és âllami vâllalat vezetô-

jével, akadémikussal és miniszteri szakemberrel sikerûlt megfelelô târgyalâsokat folytatnia nemcsak személyesen, hanem
a kiildôttség tagjai révén is. Lâtogatâsârôl jelentést tett és
ezt magyarra is leforditotta.
Sajnos, Magyarorszâg 20 milliârddal tartozik, fôleg német és japân cégeknek, és arânylag kevés amerikainak. Segîteni tehât nem nagyon tudunk. Megâllapîtâst nyert, hogy
40 év ôta sok magyar vâllalkozâst szabâlytalanul, helytelenûl vezettek. A magyarok tâvkôzlekedése, telefon-, bank-

és pénzrendszere ûzleti szempontbôl nem megfelelô. Jôvôjiik bizonytalan. Az erkôlcsi szabâlyok elég gyengék. Az ûj
kormâny gyakorlata kicsiny, érzékenysége nagy. Ezzel szemben Magyarorszâg geopolitikai helyzete rendkîvûl kedvezô,
kônnyen elérheti, hogy ûjjâszûlessen, a kôzép- és kelet-eurôpai
pénzûgyi, kereskedelmi élet kôzpontjâvâ legyen. Ez volt az
elsô pozitiv benyomâs, amelyet a lâtogatâs kivâltott.

A mâsodik pozitiv feltevés szerint Magyarorszâgon a vâltozâs éppen a legjobbkor tôrtént. A demokrâcia kôvetelményei szerencsésen talâlkoztak a szabad piac kôvetelményeivel s mindkettô a privatizâlâssal. A munkâssâg megfelelô
âtképzésével s a mûszaki vezetés megreformâlâsâval Magyar
orszâgon sok vâllalatot lehet életre hivni.
A kôvetkezôkben az elôadô tiz kérdésre keresett vâlaszt.

Ezek kôzûl a legelsô arra irânyult, mi maradt meg a letûnt
marxizmusbôl, leninizmusbôl az érdeklôdés kôzpontjâban.
Mintegy szâz ember még arra sem tudott vâlaszolni, mi volt
a régi rendszerben a rossz. A kérdésre magâra senki sem tu
dott vâlaszolni. Mindenkit csak az érdekelt, hogyan tudna

minél elôbb âttérni a szabad piac rendszerére, hogyan tudna
az orszâg meggazdagodni, Ausztriâhoz vagy talân inkâbb
Svâjchoz hasonlôvâ lenni. Az emberek még tûlsâgosan tûrelmetlenek, fogalmuk sincs arrôl, min kell âtmenniûk addig,
amlg céljukat elérik.

A mâsodik kérdés, amelynek tisztâzâsâra tôrekedtek, hogy
az ûj kormânyon keresztûl az emberek mennyire értik célja-

ikat és problémâikat. Sajnos, meg kell az elôadônak âllapitania, hogy a legtôbb ember elôtt nem elég vilâgos, milyen
ôriâsi nehézségek elôtt âll és milyen feladatokkal kell megkûzdenie céljânak elérése érdekében. A kormâny erre nem
ad érthetô felvilâgositâst.

Dr. Tôth Islvàn, a Magyar Klub einôke, elôadàst tart. Tôle jobbra dr. Nâvori Komél
einôk. (dr. Somogyi Ferencné)

A harmadik kérdés arra keresett vâlaszt, vajon tisztâban
vannak-e a magyarok azzal a feladatukkal, amely geopolitikai helyzetûkbôl adôdik, hogy tudniillik Kôzép- és KeletEurôpa pénzûgyi és kereskedelmi életének kôzpontjaivâ lehetnének. Sajnos, erre a kérdésre is tagadô a felelet, mert
a kormâny, amelynek pedig ebben rendkîvuli szerepet kellene
betôltenie, nem ad kônnyen âttekinthetô és érthetô, agressziv,
de keresztûlvihetô munkatervet.

A negyedik kérdés arra irânyult, milyen erôsek, népszerûek a jelenlegi pârtok. Feleletûl sok vâlaszt adtak, mindennek azonban ellentmond az a tény, hogy a leg^tôbbi vâlasztâsokon arânytalanul kevesen jelentek meg; az egyes pârtok
tehât korântsem rendelkeznek azzal a vonzôerôvel, amelyet
joggal elvârhatnânk tôlûk.

Az ôtôdik kérdés azt kereste, hogy a mûkôdô gyârak és

ûzemek eredményesek-e. Az elôadô csupân azt tudja mondani, hogy a vâlaszoktôl fûggetlenûl a legtôbb meglâtogatott ûzemnek szûksége van technolôgiai modernizâlâsra, mert
azok igen sokféle s egymâstôl eltérô gyakorlatot kôvetnek.
A hatodik kérdés célja annak tisztâzâsa volt, hogy az ûj
kormânyzat milyen szerepet toit be a volt kommunista ûze
mek és vâllalatok felosztâsâban, âtszervezésében, illetôleg az
ûj vezetôk kijelôlésében. A lâtogatâsok tôbbségének esetében az elôadô azt tapasztalta, hogy a régi kommunista felfo-

gâs és gyakorlat, valamint a régi bûrokrâcia még mindig érvényesûl s ez a kôrûlmény a szûkségesnek mutatkozô vâltozâst is gâtolja.
A hetedik kérdés azt vizsgâlta, hogy a magyar munkâsok

mennyire mûveltek és tanultak. Meg kell âllapîtani, hogy a
kûlônbôzô nemzetkôzi versenyeken a magyar fiatalok mindig
megâlltâk helyûket, nem egyszer még a japânokat is legyôzték. A fîatal munkâsokat tehât igen jô szakmai nevelésben
részesitik. Azok ennek ellenére nem versenyképesek. Ennek
oka elsôsorban, hogy sokkal nagyobb létszâmû ember dolgozik, mint amennyire tényleg szûkség volna, idejét mûlt technolôgiât alkalmaznak, valamint hatékonyabb vezetésre szorulnak.

A nyolcadïk kérdés: hogyan minôsîthetô a magyar vâllalkozâs. Nem jôl, mert a legtôbb "manager"-t ât kell képezni; azokat pedig, akiken az âtképzéssel sem lehet segîteni,
nyugdljba kell kûldeni.
A kilencedik kérdés, hogy a magânvâllalatok mennyire
versenyképesek. Az elôadô ôrômmel âllapîtja meg, hogy
Magyarorszâgon nagyon sok magânvâllalat mûkôdik s van
kôzôttûk, amelyik eléri mâr az évi 50 milliô jôvedelmet is.
A magânvâllalatok 15-20 %-ât azonban ki kell kapcsolni,
mert ezek esetében a tôke Németorszâgbôl ered. Az utôbbiak
is megtanultâk azonban a cserekereskedelem tôrvényeit. Ha
tehât szerepûkre tôbbé mâr nem lesz szûkség, csak taktikât kell
vâltoztatniuk, hogy sikeresek maradjanak.

A tizedik, egyben utolsô kérdés: tudnak-e a nyugati szakemberek, amilyenek mi is vagyunk, eredményesen és sikeresen dolgozni azért, hogy azt a nagy gazdasâgi vâkuumot.

amely ma Magyarorszâgot jellemzi, betôlthessék. Tudjâk-e
hasznositani a Magyarorszâgon talâlhatô munkaerô tudâsât,
ûgyességét, értékesîteni az alacsonyabb fizetés, munkabér
elônyét? Az elôadô vâlasza, hogy ûzleti stratégiâra van szûkség,
amelyben elsôsorban is Nyugaton képzett és tapasztalt vâllalati vezetôket kell alkalmazni. Az otthoni "manager"-ek 80
%-ât ât kell képezni legalâbbis addig, amîg otthon ûj vezetôréteget nem nevelûnk s az ûj vezetôknek, akik minôségszeretôk és sok szabâlyû vâllalatvezetôk lesznek, megfelelô,
nem kimagaslô fizetést nem biztosîtunk s az ûj vâllalatvezetôi
rendszerben tiszteletet és érdekeltséget nem nyûjtunk nekik.
Az elôadô tôkéletesen egyetért Bmh elnôkkel abban, hogy
az ûj demokratikus kormâny megvâlasztâsâval Magyarorszâggon a régiekkel szemben mâs lehetôségek nyiltak, de semmiképpen sem ért vele egyet abban, hogy a magyar kormânynak tovâbbi segîtségre nincs szûksége. A magyaroknak sokkal
nagyobb segîtségre van szûkséguk, mint amekkorât Amerika
eddig nyûjtott nekik. Magyarorszâgnak ugyanis — mint az
elôadô mondta — geopolitikai elônye van arra, hogy Kôzép-

és Kelet-Eurôpa gazdasâgi életének kôzpontja legyen. Ha
most Amerika elhanyagolja Magyarorszâgot, Magyarorszâg

nak ez a geopolitikai elônye tônkremegy, jelentéktelenné vâlik,
erkôlcsileg semmivé lesz, politikai szempontbôl is szétmorzsolôdik és egészen bizonytalannâ lesz. Ezt nekûnk nem szabad
megengednûnk.

Somogyi Lél (Parma Heights, OH)
MAGYAR TERMÉKEK
PIACI ÉRTÉKESÎTÉSE KÛLFÔLDÔN

Ha szabad, csak néhâny elgondolâst mondok el és egyéni
tapasztalatomat prôbâlom kôzvetîteni.

Par éwel ezelôtt kezdtem piacolni a magyarokkal. Még
akkor, amikor ez eléggé komplikâlt dolog volt, de mâr akkor
megvolt râ a remény, hogy Magyarorszâgon vâltozik a helyzet és
Magyarorszâg ki tud mâszni a kommunizmus alôl. Azelôtt itt
Clevelandben mâsik cégnek voltam éveken kereszOl "director of

marketing"-] e. Kûlônbôzô "high technology" dolgokkal
foglalkoztunk. Szâmitôgépeket és mâs ilyenfajta szerkezeteket

adtunk el az amerikai kormânynak, a "public dofcnse"-nek és
mâsoknak. Azelôtt kilenc éven ât tanàcsadô voUam hosszù

tâvlatra tôrténô tervezési vonalon, ahol cégvczoLdkkcl dolgoztam.
Tanâcsot adtam nekik, hogyan kell a jovdre tcrvczni és
felkêszfllni. Munkakôrômben tehât ez a menctrend, haladâs és
fejlôdés elég érdekes volt. Mindenesctre vissza tudok tckinteni
arra, mit lâttam itt Amerikâban, mi tesz egy céget sikcrossé s mi
az a fontes tényezd, amellyel valaki tud mûkodni, piacképes lesz.
Es ezt ôssze tudom hasonlîtani azzal, amit Magyarorszâgon lâtok,
amit magyar mémôkôktôl hallok. S mindczt ât is tudom élni.
Kétéwel ezelôtt a "Muszertecbnika" néven ismcrt budapesti
vâllalat emberei Amerikâban jârtak. Szâmitogép-kiâlHtâsra
érkeztek akkor még joformân engedély nélkOl, de végul is
megtalâltâk a lehetô'séget, hogy a kiâllitâson részt vegyenek.

Akkor mâr Svâjcban ônâllô céggel rendclkeztek s igy volt némi
tapasztalatuk, hogyan lehet a Nyugattal piacozni, de lényegileg
csak hitték a lehetdségeket. Keresték az itteni cégckkel a
kapcsolatokat, hogy azokon kereszOl a Nyugattal is piacozni

tudjanak. Ehhez azonban semmi alappal nom rendclkeztek. Az
itteni piacot egyszerûen azzal a felfogâssal kbzelitették meg, hogy
ôk nagyon is értenek a szâmitôtechnolôgiâhoz, nagyon jô
termékeik vannak, amelyek Nyugaton is piacképesek lesznek. Az
volt a hitQk, hogy ugyanazon a szinten vannak, mint a nyugatiak,
sot lehetséges, hogy azt gondoltâk, sok szempontbôl tûl is lépték
a nyugati szempontokat. Ez a hitûk valamilyen vilâgnézeti
meggydzôdést adott nekik s erot ahhoz, hogy termékeiket a
nyugati piacon is megprôbâljâk értékesiteni.

Azt hiszem, ez a vilâgnézeti jellegû vélemény ma is a legtôbb
cégvezetô lelkében él Magyarorszâgon. Akik a kommunizmust
âtélték, maguktôl râjôttek, hogy a korâbbi môdszereken
vâltoztatni kell. Ehhez jârult még az a meggyôzôdés is, hogy dk
ugyanolyan jôk, mint a nyugatiak. Tanâcs ezért nem is kell nekik.
Az ilyent nem fogadjâk szivesen. Ha valaki adja nekik, azt
korântsem tekintik ûgy, hogy azt nekik kbvetniûk is kell. Ezt azért
hangsûlyozom, mert nagyon fontos tényezd abbdl a szempontbôl,
hogyan lehet a magyarorszâgiakkal egyûttmûkodni.
Két éwel ezeldtt vâllaltam azt a kockâzatot, hogy nekik itt
Amerikâban ônâllô céget szervezek. Szâz szâzalékig megbîztak

bennom és szâz szâzalékosan minden jogot is râm nihâztak, hogy

elkezdjom a céggol a mùnkât. Àrujuk nem egyvolt. A szâmîtôgép
tobh bdvitését tervezték. Mindogyik jô is volt, de egyik sem tudott
piacképességre szert tenni. Ezt csak egyetlen un. kârtya tudta
magânak biztositani. Amikor az otthoniak ezt lâttâk, részben
megértették a dolgot. Ahelyett azonban, hogy ezt a kârtyât
minden szempontbôl tôkéletesitették volna, ûjabb kârtyât

îik
Somogyi F. Lé/, a Hungarian Insights szerkesztôje, elôadAst tait. Tôle batra dr.Jôkay
Kâroly. (dr. Somogyi Ferencné)

terveztek. Azt gondoltâk, hogy ezzel majd a piacképességet is

meg tudjâk szerezni. Ebbôl a szempontbôl a cég tervezô'
mérnôkei sem voltak kivételek, mert ôk is azt hitték, a piacon
mindig ûjabb kârtyâval kell megjelenni, a tôbbi majd megy
magâtôl.

Amikor az elindulâstôl 6-8 hônapra vilâgos lett elôttOnk, mi
lett valôban piacképes és ennek megfelelô'en rendeztûk a
dolgokat, az otthoniak turelmetlenek kezdtek lenni. Ezt csak azért
emlitem, mert jellemzô' a hazai felfogâsra. Gyorsan vâijâk az
eredményt, mert arra nem sok reményt lâtnak, hogy hosszùtâvon

is meg tudjâk âllni helyûket. Ez annyibôl jô, ha valami, ami
pozitîv, akkor valôban ki tiidnak ugrani. Ma motivâltak a sikerck,
akkor az elôrelépés biztosîtottnak lâLszik. De ha valami ncm
egészen kész vagy nem egészen megfeleld, akkor az olthoniak
nem tudjâk megérteni, mit is kell vagy kellene tenniuk annak
érdekében, hogy talâlmânyuk csakugyan piacképes Icgyen. Azt
sem tudjâk elképzeini, hogy Nyugaton a piac nem nap mint nap
fordul, azt el is kell inditani, s a siker nemcsak kitartâst igényel,
hanem bizalomkérdés is.

A megindulâs kolLsége elég alacsony volt, azt vissza is tudtuk
fîzetni. El tudtuk kezdeni a vâllalkozâst. Az elsd évben nagyon
szép eredményt értûnk el a kezdeti nehézségek mellett is!
Elmondhatjuk, hogy jôl elismert, piacképes cégQnk van. A
Procomp USA, Inc.-en belûl tucalnyi ember dolgozik s
Magyarorszâgon mûkôdik tîz mémôk, aki nemcsak a kàrtyàkat,
hanem a vele kapcsolatos software-t is tovâbb fejleszti.
MegjelentQnk a komputer hâlôzati piacon s ott olyan termékkel
értûnk el sikert, amely megengedi, hogy a disk-cL, a raktârozô
szerkezetet hàlôzaton keresztûl is alkalmazni

lehet.

Ezzel

szereztûk meg piaci részOnket. S mindez azért sikerûlt, mert ez
elég kOlônleges dolog és jôl mûkôdik. Es bizalmat tudnnk
kiépiteni a vevôk részérô'l, amellyel mâs cég nem rendelkezik. S
a bizalmat nem azért nyertûk meg, mert a Muszertechnika
budapesti cégnek olyan terméke volt, amelyet jô âron - alacsony
mérnôkidijakkal - lehetett létrehozni. A sikert azért értûk el, mert
a talâlmânybôl vilâgszintû terméket tudtunk teremteni. Nem elég

tehât, hogy valami jôt kapjunk. A piacképességhez és a sikerhez
feltétlenûl szûkséges - a kvalitâson kivûl - a bizalom is a vevôk
részérô'l. Ezt pedig csak ùgy lehet megnyerni, ha tisztân nyugati
fogalmak bevonâsâval cizt is biztositjuk, hogy hasznâlat kôzben a
dolog nem megy tônkre.
Most, hogy mâr két éve csinâljuk ezeket a dolgokat, nemcsak
én tanultam sokat, hanem az otthoniak is rengeteget okidtak. De
az utolsô hat hônapon belûl a vilâg is nagyon sokat vâltozott.
Amikor a munkât elkezdtûk, a Department of Commerce, a
Department of Defence és a State Department elôzetes
hozzâjârulâsa is szûkséges volt, a magyar kormânynak is hozzâ
kellett jârulnia mûkôdésûnkhôz s tudnia kellett az amerikai

nagykôvetnek is rôla Budapesten. Itt azt kellett igazolni, hogy a

Mûszertechnika valamit prôbâl tenni a Nyugaton, s hogy nem
egysznrûen kémkedni akar. A kezdet kezdetén ugyanis azt
gondoltâk, hogy az ide kikûldott emberek kémek s csak azért
vannak itt, hogy az amcrikai technolôgiât exportâljâk. Arra senki
sem gondolL, hogy tulajdonképpen importâlni akarnak, tehât
pont forditottan tcirténik a dolog. Ez a felfogâs talân még jelenleg
is uralkodik. Mindenesetre vigyâzni kell arra, hogy a
magyarorszâgiak ne csak technolôgiai ismereteket igyekezzenek
szerezni. Ez is olyan szemponL, amelyet - azt hiszem - nem igen
vesznek szâmîtâsba, amikor arrôl beszélnek, hogyan kell a hazai
cégekkel ogyûttmûkbdni.

Manapsâg sokkal konnyebb felvenni a magyarorszâgiakkal a
kapcsolatot: megvannak a lehetôségek arra is, hogy piacolni
tndjanak oda és ide. Ami fdleg hiânyzik, az az informâciô,
hogyan kell és lehet ezt megtenni. A mi cêgQnkon belûl is
nehezen tndiink hozzâjutni azokhoz az informâciôkhoz,
amelyekre feltétlenOl szûségûnk lenne annak eldôntésére, hogy

mit exportâlhatimk innen Magyarorszâgra és mit importâlhatunk
onnan ide. Ez nem olyan informâciô, amelyet kônnyen lehet
beszerezni. Ha ma valaki kapcsolatot akar teremteni valamelyik
magyarorszâgi céggel, legegyszerûbben ùgy teheti ezt meg, hogy
innen elmegy oda s ott végigbôngészi a kOlônbôzô' cégeket, amîg
olyant nem talâl, amelyiknek gyârtmânyait itt értékesiteni nem
tndja s olyan cégvezetô're nem bukkan, akiben meg tud bizni.
Ugyanez az eljârâs akkor is, amit a pénzesek legtôbben prôbâltak,

ha megfelelô' informâciô szerzése utân, valaki ott,
Magyarorszâgon, alapit céget, valamit gyârt és értékesit. Nagyon
kevesen tndtâk megtenni azt, amit mi elértûnk, hogy
magyarorszâgi terméket hozunk piacra s azt itt (Nyugaton)
tudjnk értékesiteni.

Nem tndom, hogy a jôvôben hogyan fejlôdnek a dolgok, de
pillanatnyilag ûgy lâtom, a tâmogatâs minden ereje arra irânyul,
hogy nagyobb cégek menjenek innen Magyarorszâgra s ott
prôbâljâk a meglevô elônyôket minél jobban kihasznâlni. Ez
Magyarorszâgnak is érdeke lehet, mert Magyarorszâgnak nagy
tôkebefektetésre van szûksége. Végeredményben ôk azt vâijâk,
hogy az amerikai nagy cégek menjenek oda és fektessenek be
tôkét magyarorszâgi cégekbe. A magyarok nehezen értik meg,

miért van az amerikaiak részérôl probléma. Ôk csak a maguk

oldalârôl lâtjâk az elônyôket és hâtrânyokat. Az ittcni (amerikai)
feltételeket, kôvetelményeket - alapvctôon - cgyszcruen csak nem
értik meg. Es ez okoz Amerikânak is kûlon problémâL, fôként
azért, mert az ûjabb idôben (talân az iitolsô bat hônapban)

Magyarorszâgon az a gondolkozâs is kialakulL, hogy Amerikâtôl
nem sokat lehet vâmi, mert az amerikaiak tûl lassan dolgoznak,
nehezen dôntenek.

A japânok mâr régen ott vannak, nagyobb bsszogcket is
szîvesen befektetnek s râadâsiil hagyjâk a magyarokat nyugton
cizt csinâlni, amit éppen akamak. A németekct szintc mâr kezdik
megûnni, annyian vannak Magyarorszâgon. Szoretnének
Amerikâtôl tôbb befektetést és voie tobb kapcsolatot kiépîteni,
ahhoz azonban nincs elég tflrelmûk, hogy ehhez a szûkséges

tâjékoztatâst (informâciôt) is megadjâk vagy elkészitsék,
megadjâk azokat a feltételeket is, amelyeknt az amerikai
(âltalâban a nyugati) cégek elvârnak. Kz elsôsorban
management-szerû probléma, amelyre egyéni tapasztalatom is
râvezetett. A kôrûlmények pedig olyanok, hogy azok valôjâban
nem nagyon javultak abbôl a szempontbôl, hogy Magyarorszâg
és Amerika kôzt piacot lehessen létrehozni.

Hogyan lehet ezt a problémât megoldani?
Sokan heszélnek a lehetô'ségekrô'l és sokan lehetô'ségeket is

talâlnak. Valôjâhan azonban ez az emberi tiidâstôkének olyan kis
szâzaléka, amely tulajdonképpen nem sokat jelent. A nagy cégek,
vâllalatok Magyarorszâgon is sikeresen tiidnak mûkôdni, mert
oda is magukkal tudjâk vinni a magiik szervezetét, embereit.
Magyarorszâgnak ezért van szûksége ma elsôsorban nagy cégek
bekapcsolôdâsâra. A jôvô biztositâsa céljâbôl azonban sok-sok
kis cég, vâllalkozâs szûkséges. Ezeket kell szaporitani s ezek
létesitését kell megerôsiteni, hogy az orszâg a piacgazdâlkodâs
terén elôre tudjon haladni. Annyi nagy cég nem lehet
Magyarorszâgon, amennyi mindenkirôl gondoskodni tud.
Megmarad a kommunizmus és az eltartottsâg mentalitâsa.

Nincs Magyarorszâgon elég piaci lehetôség arra, hogy
minden terméket otthon adjanak el. A termékeket valahogy
exportâlni kell a kûlfôldre! Es itt nyilnak lehetôségek a kisebb
cégek, vâllalatok részére. Arra kell tôrekedni, hogy az

onvâllalkozâs is valamilyen eredményt hozzon. Ezt a magyarok
is el tiidjâk érni olyan amerikaiak segîtségével, mint amilyen
magam is vagyok vagy amilyenek mâsok, akik szeretnének
valamit tenni Magyarorszâgért, segitcni a magyarokon, de ùgy,
hogy ezen maguk is keressenek és csalâdjiikat is el tudjâk tartani.
Ehhez tcrmészetesen tobb informâciô kell, és tobb eszkôz ahhoz,

hogy kapcsolatokat lehessen teremteni. Tobb megértés kell
mindkét oldalrôl azok irânt a tényezdk irânt is, amelyek sikerhez
vezetnek.

rchât lurelem is

kell az itteniek részérôl annak

megértéséhez, hogy ami Magyarorszâgon tôrténik, nem egészen
ùgy tbrténik, mint Amerikâban tbrténnék.

Persze sok akarat is kell, hogy a piacon sikerrel lehessen
eladni akâr itL, akâr ott. Egy bizonyos: a piac egyforma. Az
emberek csak azt veszik meg, amirôl gondoljâk, hogy jô és jô
àron kaphatô. A kûlonbség csak annyi, hogy itt Amerikâban a
piaci eladâs is kcményebb feladat, mint pl. Magyarorszâgon,
mert itt az egész vilàg termékei kaphatôk.
Ezen a tércn igen sokat tehet az amerikai magyarsâg. Az a sok
cég s még tobb cégvezetd, aki itt van, valamit tegyen abbôl a
célbôl, hogy a sok kis és kozép céget Magyarorszâgon
megerosîtse és felvirâgoztassa. Itt vannak a nagy lehetôségek, azt
hiszem, a kis Magyarorszâg és a nagy Amerika szemponyâbôl is.
Ezen a téren Ichet segîLséget nyùjtani Magyarorszâgnak, ami
erkolcsilcg, vallâsilag, ûzleti szempontbôl is magât a magyar
népet elobbre viszi, tobb ônbizalmat ad neki, ami hiânyzik
belole. Magyarorszâgon mindenki arra vâr, hogy a nagy cégek és
azoknak vezetôi megoldjâk a kérdéseket. Lehet, hogy ez meg is
torténik. De nincs meg az informâciô innen és még a lehetôség
sem arra, hogy valaki személyi alapon elobbre vihesse a
dolgokat.
A mûlt héten fennjârtam a kanadai Montrealban, a magyar

konznllal is be.széltem. Rendkivûl rendes emberek dolgoznak ott.

Javarészt ûjak, a régieket levâltottâk. Ôk is lâtjâk, hogy az itteni
cégeknél legnehezebb a bizalom kiépitése. Az itteni cégek nem
biznak abban, hogy a magyarorszâgiak betartjâk szavukat vagy
képesek olyan technolôgiât, olyan tndâst hozni, amilyent itt,
Nyngaton meg ne tndnânak talâlni. A montreâli magyar konzul

is azt mondja, nagyon nehéz a szûséges informâciôt(tâjékoztatâst)

hazulrôl kijuttatni az embereknek. Ez lassû munka, bar
Amerikâban az ùj magyar kormâny részérô'l most rendszeresen

folyik. Ûj emberek vannak. Ez is sokat segît. Az amerikai
kormâny szintén kozblte az informâciôkat, ezcket azonban nehéz
megtalâlni (de ha az ember keresi ôket, Washingtontôl megkap
mindent). Sot, vannak cégek is, amelyek mâr kQlbn kis
kônyvecskéket adtak ki, amelyek megadjâk a szûkséges
informâciôkat, elâruljâk, hogy mit kell tenni, ha valaki innen

Magyarorszâg terûletén akar beruhâzni vagy piacolni és forditva.
(Ezek a konyvecskék annyira jôk, hogy a târsasâgomban levô'
egyik magyar vezetô' felkapott belô'lûk egy példânyt és magâval
vitte, mert ô ebbôl tôbbet tanul, mint amennyit ezekrôl a
dolgokrôl eddig tudott.)

A lehetôségek tehât megvannak, de nehezen meg kell az
eredményért dolgozni, ki kell tartani s akkor jôn a siker. Meg kell
azonban érteni, hogy az otthoni magyarok észjârâsa (mentalitâsa)
egészen mâs, mint az itteni magyaroké s az amerikai
ûzletembereké. A kettô't valahogyan ôssze kell kapcsolni.
Valôjâban az itteniek tudnak sikert aratni, ha okosabbak lesznek,
mint az otthoniak, valahogyan turelmesebbek, akik értik az
otthoni magyarok hiânyait s azokhoz prôbâlnak alkalmazkodni.
Egyik évrôl a mâsikra nehéz egészen ûj nemzedéket nevelni. Ez
nem megy. Sikert csak akkor érûnk el, ha kôlcsônosen belâtjuk,
hogy tôbb môdszert is lehet alkalmazni.

Nekûnk itt az lenne egyik legfontosabb feladatnnk, hogy az
amerikai vagy a magyar piacon prôbâljuk értékesîteni azokat a
dolgokat, amelyek Magyarorszâgon kûlônben elvesznének.
Otthon nincs meg a tndâs vagy a lehetôség, hogy a hazai
termékeket piacra bocsâssâk. Ha ezt mi bârmiképpen pôtolni
tudjiik, akkor az otthoni magyarokon is sokat segîtûnk, mert ovék
a dicsôség (License fee vagy hasonlô). De magunkon is sokat
tndiink segîteni, mert a nyugati piacon el tudjiik helyezni a
magyarorszâgi termékeket, igy megélhetésûnket is biztosîtani
tudjuk.

IRÂSBAN BEKÛLDÔTT HOZZÀSZÔLÀSOK
Dr. Tôttôsy Emô {Brusszel, Belgium);

VAJÛDÔ TULAJDONJOG
A ma^ar kôzvélemény ugyanazon a napon értesûlhetett
rôla, hogy az Eurôpa Tanâcs jôvâhagyta Magyarorszâg csatlakozâsi kérelmét, és az Alkotmânyblrôsâg hatârozatot hirdetett a kormâny vezetô pârtjânak "értelmezési indîtvânya"
fôlôtt.

Az értelmezési inditvâny arra kérte az Alkotmânybîrôsâgot, hogy:

— Nem jelent-e hâtrânyos megkûlônbôztetést, ha
egyes személyek csak részleges kârtalanîtâst kapnak, mâsok
viszont visszakapjâk tulajdonukat (a fôldet) ?
— Môd nyîlik-e a szôvetkezetek tulajdon-elvonâsâra ki-

sajâtîtâsi és kârtalamtâsi eljârâs mellôzésével?
Az Alkotmânyblrôsâg hatârozata mindkét kérdésre megâllapitotta az alkotmânyellenességet.

A Parlamentben politikai pârtok képviselôi ellentmondâsok és vitaszônoklatok pergôtûzében taglaltâk az Alkot
mânyblrôsâg hatârozatât.
Az értelmezési inditvâny elsô pontjâra a felelet nyilvânvalô. Nem is kifogâsolhatô. Mâr magâbôl a kérdésbôl kôvetkezik a vâlasz. Miért kaphatnâ vissza a mezôgazda a fôl
det, ha mâs tulajdonosnak csak bizonytalan értékû kârtalanltâsjâr?

Amennyiben van tulajdoni rendezés, az csak dltalânos
alapelvek alapjân tôrténhetik. Az âllampolgârok kategôrizâlâsa a szovjet rendszer maradvânya. Az egyenlô elbirâlâs
elve a helyes alapelv. A tulajdon visszaadâsa vagy megsemmisûlése esetén tôrténô kârtalanltâs csak âltalânos és min-

denkire kiterjedô rendezés târgya lehet, legyen az telek, hâz,
garâzs, patika stb.
Nemcsak a fôldet kell visszaadni.

A tulajdon rendezésének elvi deklarâsâval késik a kormânykoaliciô. Vag^y azt sohasem akarja?

Pedig a tulajdonjogi szemlélet megfelel nemcsak az Eurôpa Tanâcs frissen elfogadott tagsâgi elôfeltételének, hanem
az ENSZ Egyetemes Emberjogi Deklarâciôjânak és a Helsinki
Zârôakta rendelkezéseinek is,

amelyek nemzetkôzi jogilag

Magyarorszâgra kôtelezôk.
A kormâny kérdése, amelyet az Alkotmânybîrôsâghoz
intézett, vilâgos volt. "Mi a helyzet akkor, ha egyes személyek volt tulajdona (tehât az âllam âltal jogtalanul "elszerzett" tulajdon) reprivatizâciôra, vagyis visszaadâsra kerûl,
mâsoké pedig nem"?
Ehhez nem kell Alkotmânybîrôsâg, hogy vilâgosan kitûnjék két dolog:
— a vezetô kormânypârtnak esze âgâban sincs mindenkivel szemben az egyenlô elbirâlds elvét alkalmazni,

— a vezetô kormânypârt nem tervezi a tulajdonjog "in
integrum restitutio"-jât (visszaadâsât) még olyan esetekben
sem, amikor annak semmi akadâlya nincs.
A kormânyzat nagyon finoman ezt ûgy fejezi ki, hogy
esetleg "eltérô privatizâciôs és nem-privatizâciôs elveket"
kîvân alkalmazni.

Az Alkotmânybîrôsâg erre a kérdésre csak azt a vâlaszt

adhatta, hogy az eljârâs alkotmânyellenes.
Elegendô volna kétsoros 'elvi" jelentôségû tôrvény a telekkônyvi âtîrâshoz. A tulajdon hasznâlatâval jârô sok problémât (bérek stb.) fel lehet fûggeszteni a tovâbbi megfontolt
dôntésig.

A mezôgazdasdgi ingatlan vonatkozâsâban ez annyit
jelentene, hogy a fôld egyelôre csak "papîron" kerûlne vissza
a volt tulajdonos tulajdonâba, de ez a telekkônyvi âtîrâs
semmiben sem bolygatnâ meg a gazdasâgi viszonyok parancsolta âllapotot.

Az mâr a kôvetkezô lépés, hogy a fôldtulajdonos azonnal
hasznàlatba veszi-e a fôldet (ha ennek megvannak a târgyi
elôfeltételei) vagy a szôvetkezet bért fîzet neki (ha idôs) vagy
ha nem akarja a fôldet megmûvelni.

A megoldâs nem orszâgrengetô probléma.

Ugyanakkor a hâzak, telkek stb. visszaadâsânâl ugyan-

ûgy âtszâll a telekkônyvi tulajdon a régi tulajdonosra. A bé-

rek vâltozatlanok maradnak az ûj rendezésig.
Folytathatnânk a megoldâsokat. Amig nincs tisztességes
tulajdoni rendezés, addig nem lesz tisztességes nyugati befektetés sem. Tekintélyes nyugati pénzemberek elôtt lassan
szôlâsmondâssâ vâlik az egyik nagyhatalmû pénzember kijelentése: "a keleti âllamokban kezd elterjedni a "magyar
megoldâs".

Vajon miben âll ez a "magyar megoldâs"? — kérdezték
a kivâncsiak.

A felelet Magyarorszâgn'a nézve nagyon szomorûan hangzott:

"Gyorsan eladni mindent...bârmilyen âron"!

A "privatizâlâs" idegen szava helyett jô voina alkalmazni
azt a helyes magyar szôt, amely azonnal megadnâ a "priva
tizâlâs" lényegét. Az Alkotmânybirôsâg szabatosan meghatârozza, mi a kûlônbség privatizâciô és reprivatizâciô kôzôtt:
privatizâciô az âllami eladâs, reprivatizâciô a tulajdon visszaaddsa. A tulajdon visszaaddsa és eladâsa nem ugyanazt jelenti.

Az âllam âltal elkobzott ingatlanvagyon eladâsa bûncselekmény! Bûn az egyén ellen, akivel szemben a szabad, tisz
tességes, jôindulatû âllam ezt az elkobzâs-szentesitést nem

alkalmazhatja. De bûn gazdasâgilag is, mert nem rohannak
a kûlfôldiek, hogy a bizonytalansâg rossz érzésével ûljenek
bele a lopott vagyonba. Itt szôlal meg az Eurôpa Tanâcs
"egyéni" panaszjoga. Annak lehetôsége, hogy megbélyegezze
és visszaadassa az âllam âltal ûjra elkobzott vagyont. Mert
az âllam âltal elvett ingatlanok elkôtyavetyélése a gazdasâgi
inség jeligéje alatt az elkobzâs megismétlését jelenti.
Avagy a szabad Magyarorszâg eladnâ mindazt, amelyet
Râkosi rendszere magâra irt? Melyet nem mert eladni?
Vajon ezt vârta a nyugati vilâg,az otthon kisemmizettjei, az
emigrâciô szâmûzôttjei, a bôrtônôkbôl menekûltek?
Volna-e olyan kormânykoalîciô, amelyik a kereszténység lobogôja, a szabadsâg retorikâja és a gazdasâgi bajok
nyomâsa alatt meg merné ezt tenni?

Lâtszôlag ez folyik "privatizâciôs" jeligével. Egyszerûbb

alkalmazni az "âtalakulâsi tôrvény" sûlyos tévedéseit, ellent-

mondâsait, homâlyait, hogy tôrvényes lâtszatot nyerjen mindaz, amely erkôlccsel, tisztességgel és joggal ellentétes. Igy
keresné Magyarorszâg a jogâllamisâg ûtjât?

A parlament felszôlalôi egyâltalân ismerik-e a koztârsa-

sâg 1946-os alapîtâsakor érvényes jogât? Volt nekûnk tisztességes magânjogunk, telekkônyvi rendtartâsunk stb., és
azt csak 1959-ben vâltoztatta meg olyan Magânjogi Tôrvény-

kônyv, amelyet nem kôvetni kell, hanem megvdltoztatm.
Azok a hazai és emigrâciôba szâmûzôttek,

akik nem

kényszerultek arra, hogy târsutas "jogalkotôkkâ" vâljanak
az igazsâgûgy hatalmi gépezetének felsô szférâiban, azzal a
reménnyel kôszôntôtték a magyar szabadsâgot, hogy az egy-

szersmind a jogâllamisâg szabaddâ tételét is jelenti. Eddig
ez nem tôrtént meg. Az otthoni igazsâgugyi vonalvezetés és
az ellenzék is kîsértetiesen kôveti a kommunistâk vâgta jogi

ôsvényeket. Môdositgatâsokkal, jelentéktelen fércmunkâval
nem lehet megtalâlni a helyes utat. A helyes ût nem a mellékôsvények ravaszkodâsain és a kompromisszumok légvârain
ât vezet, hanem a szakértelem, a jogâszi tisztesség, a bâtorsâg és a fantâzia ûtjân.

Êrthetô, hogy néhâny hônap alatt nem lehetett ûjraîrni
a magyar magânjogi zûrzavar kommunista termékeit és annak beteg, a szabad gazdâlkodâssal ellentétes tételeit. Van

azonban fontossâgi sorrend. Elodâzâsa megmutatkozik az
Alkotmânybîrôsâg hatârozatâban. Az értelmezési inditvâny

2. pontjâban hozott hatârozattal ugyanis nem lehet egyetérteni. Veszélyezteti Magyarorszâg bel- és kûlfôldi jogi megîtélését.

A kormânyzat 2. pontban megjelôlt "értelmezési indîtvânya" ûgy hangzott, hogy:

"Az Alkotmânybîrôsâg értelmezze az Alkotmâny 13. és
12. szakaszât a tekintetben, hogy môd nyîlik-e a szôvetkezetek esetében tulajdon elvonâsâra tôrvény alapjân kisajâtitâsi és kârtalanîtâsi eljârâs mellôzésével".
Magyarul ez annyit jelent, hogy amennyiben a kormâny
olyan tôrvényt javasolna, amely msszaadnd (nem pedig elvonnâ) a szôvetkezet tulajdonât (helyesen: jelenleg tulaj-

donânak feltûntetett vagyontârgyat), szûkséges-e a szôvetkezeti vagyont "kisajâtîtani" vagy a szôvetkezetet "kârtalanîtani".

A kormânyzat értelmezési inditvânya "szôvetkezetrôl"
beszél. Az Alkotmânybirôsâg felkérés nélkûl értelmez.
Nem lett voina helyesebb visszaadni a kérelmet a kormânynak, hogy pontosan îrja kôriil az indîtvânyt; milyen

szôvetkezetrôl van szô és milyen tulajdonrôl? A tulajdon
ugyanis lehet ingô és ingatlan, jogosan vagy jogtalanul szerzett. Ehelyett az Alkotmânybirôsâg sajât maga eldônti — ônkényes értelmezéssel— hogy "az inditvânybôl az tûnik ki,
hogy a kérdés a mezôgazdasâgi termelôszôvetkezetek tulajdonâban âllô termôfôld reprivatizâlâsâval (vagyis a jogtalan
tulajdon visszaadâsâval) kapcsolatos", âmbâr a "szôvetkezetnek szâmos egyéb fajtâja is van".
Az ônkényes értelmezés utân az Alkotmânybirôsâg meghozta hatârozatât.

Ebben az értelmezési hatârozatban nyilvânvalôan a "hatâlyos tôrvényekre" és a "hatâlyos szemléletre" épiti értelmezését.

Elôbûjnak azok az eredendô bûnôk, amelyeket még az
1989-es évek kerekasztal vitâjânak. forrô és bizonytalan
légkôrében észrevétlenûl becsempészett és elfogadott a kommunista "jogalkotâs": a "gazdasâgi tôrvény"-t, az "âtalaku-

lâsi tôrvény"-t és a szocialista értékeket megôrzô ideiglenes
alkotmânyt.
Jelen esetben az Alkotmânybirôsâg felhozhatta volna az
alkotmâny 2. szakaszât is, a "szocialista értékek" érvényesitését.

Nem volna-e sokkal jobb, ha ezekkel az "értékekkel" a
szocialistâk most kifizetnék a 21 milliârd dollâros âllamadôssâgot?

Az Alkotmânybirôsâg azonban megelégedett az "âltalânos rendelkezések" 12. szakaszânak mérlegelésével.
Mit is mond ez a 12. szakasz, amelynek értelmezését kérte a kormâny?

"Az âllam tâmogatja az ônkéntes târsulâson alapulô szôvetkezeti mozgalmat, elismeri a szôvetkezetek ônâllôsâgât".

Ennek a paragrafusnak az ideiglenes alkotmânyba csempészése jogi és gazdasâgi abszurdum.

EUentétes magàval az AlkoLmànnyal, mert
— Sérti az "egyenlô elbirâlâs elvét". Miért illetné bârmi

megkûlônbôztetés pl. a "Cipôfelsôrész Készîtôk Âltalânos
Szôvetkezeté"-t egy mâsik gazdasâgi egységgel szemben?
— Az âllam "elismerése" szôcséplô, felesleges kitétel.

Jogilag az âllam sokféle dolgot ismer el. Jelentôsége tehât

Bakôl jobbra Màly Istvân (Budapest) és dr. Tôlh Istvàn. (Abclovszky Ârpâd)

— Alkotmânyellenes a versenysemlegességgel és a verseny
szabadsâgâval (9. szakasz. 2. bekezdés).
— Alkotmânyellenes, mert ellentétes a nemzetkôzi jog
âltalânosan elismert szabâlyaival, amelyek semmiféle elôjogot sem ismernek a szôvetkezetek szâmâra (7. szakasz).
— Gazdasâgi szempontbôl ellenkezik a piacgazdâlkodâs
funkcionâlâsâval. Vajon a tâmogatâs pénzbeli tâmogatâst
jelent? (Tessék értelmezni!)

Folytathatnâm a jogi agytornât, de elég bemutatônak
a néhâny példa. Hosszû a sora a "hatâlyos jog" és az Alkotmânnyal megkôzelitett "civilizâlt jogvilâg" ellentmondâsainak.
Az ellentmondâsok, értelmezések és magyarâzatok légkôrében az Alkotmânybîrôsâg hatârozata csak példâja a rosszul
feltett kérdésre adott rossz és elfogadhatatlan feleletnek.
Az Alkotmânybîrôsâg ugyanis nemcsak értelmez. "Ha

tâlyos" — sajnos, még hatâlyon Idvûl nem helyezett — jogszabâlyokra épîti az értelmezést.
Téves annak megâllapitâsa, hogy a mezôgazdasâgi szôvetkezetek ônkéntes tdrsuldsok. A kérdést nem lehet lâtszat-

tôrvényekkel eldônteni. Az érdekeltek megkérdezése és a
szôvetkezeti vételâr igazolâsa kell az "ônkéntesség"-hez. A
Kâdâr-féle 1958-as kolhozosîtâst ônkéntes târsulâsnak nevezni

vakmerôség.
Téves az az értelmezés, hogy a "mezôgazdasâgi szôvetkezeteket" bârmiféle dllami "védelem" illeti meg. Elsôsorban a
kormâny értelmezési kérelme nemcsak mezôgazdasâgi szôvetkezetekre vonatkozott. Az Alkotmânybîrôsâg tûlment értel
mezési hatâskôrén. Mâsrészrôl a védelmet nem îgéri, és îgy
nem is biztosîthatja az Alkotmâny 12. szakasza. Az âllîtôlagos tâmogatâs nem védelem. A kûlônleges elbîrâlâs ellentétben âll az egyenlô elbîrâlâs elvével és a versenyszabadsâggal.

Téves az a megâllapîtâs, hogy a "szôvetkezetek ônâllôsâgânak âllami elismerése magâban foglalja a szôvetkezetek
tulajdonhoz valô jogânak elismerését is". Ez teljesen valôtlan.
Onâllôsâg és tulajdon nem azonos fogalmak. Ilyen kiterjesztô
magyarâzatra az Alkotmânybîrôsâgnak nem volt joga. Az
alkotmâny egyébként sem tartalmaz (ahogy azt meg is âllapîtja) semmi utalâst a szôvetkezeti tulajdonra.
Téves annak megâllapîtâsa, hogy a mezôgazdasâgi szô
vetkezetek tulajdona alkotmânyos védelem alatt âll.
Miért?

Vajon az Alkotmânybîrôsâg âltal hivatkozott âllami "tâ
mogatâs", amely anyagi tâmogatâst is jelenthet, azonos a
szôvetkezet jogtalan tulajdonszerzésével, elszântâsaival, priva-

tizâciôs csalâsaival? Erre nem szolgâl semmi âllami "védelem", ahogy az Alkotmânybîrôsâg tévesen értelmezte.
A kommunista "gazdasâgi târsasâgi" tôrvény (1988.VI.)
nem sorolja fel a szôvetkezetet a gazdasâgi târsasâgok kôzôtt,
bâr nyilvânvalôan az is kereskedelmi târsasâg, ahogy az "âtalakulâsi tôrvény" (1989.XIII.) mâr biztositja is szâmâra a
kereskedelmi târsasâgnak megadott elôjogokat.

Elfogadhatatlan az az âllâspont, hogy a szôvetkezet —
amely nyilvânvalôan olyan gazdasâgi (kereskedelmi) târsasâg,
mint a tôbbi —, bârmiféle âllami egyenjognsâgot élvez. Nem
lehet egyenlôséget tenni az âllam és a szôvetkezet kôzé.
Egyenlôk legfeljebb a jogtalan vagyonszerzés terén.
Végkôvetkeztetésként megâllapithatjuk, hogy a szôvet
kezet "elszerzése" nem jogos tulajdonszerzés (ritka és visszterhes szerzés esetét kivéve), és îgy semmi helye sincs "kisajâtitâs"-nak vagy "kârtalanitâs"-nak.
Az Alkotmânybîrôsâgnak is éreznie kellene, hogy Magyarorszâgon nem a kommunista jogrendszer jogtalansâgainak alkalmazâsârôl, hanem ûj, tôrténelmi rendcsinâlâsrôl van szô. Az emberi méltôsâggal és annak kôvetkezményeivel ellentétes jogvilâgot meg kell szûntetni. Helyébe kell
épiteni a jogâllamot. Ebben a jogâllamisâgban pedig jogtalanul elszerzett fôldnek, hâznak, teleknek stb. nincs helye.
Akâr szôvetkezet a tolvaj, akâr âllam, akâr kôzûlet vagy magânos: a lopott vagyon visszajâr.

Mindezeknek a kérdéseknek az eldôntése a parlament
hitelképességének biztosîtéka.

Gazdasâgilag (akâr a hâzak, telkek, patikâk, garâzsok
esetében) az elsô lépés a jogi, telekkônyvi visszaadâs azok
szâmâra, akik rôvidîtett eléviilési idôn belûl (6 hônaptôl 1 év)
ingatlanukra igényt tartanak. A hasznâlat, bérlet vagy tulajdonba vétel valôsâgos môdozatairôl fokozatosan lehet dôn-

Reméljûk, hogy az Alkotmânybîrôsâg igénybevétele nem
a felelôsség elôl valô menekûlés egyik formâja volt. Nem a
tulajdonjog elôl bujkâlô felelôsség olyan intézmény kezére
jâtszâsa, amely az ideiglenes alkotmâny szerint a kormânynyal egyenrangû felelôsség nélkûli intézmény. Mert az alig

par hônapja alakult (1989. oktôber) Alkotmânybîrôsâg szavazô birâi senkinek sem tartoznak felelôsséggel. (Alkotmânybîrôsâgi tôrvény 14. szakasz.) Ezzel szemben mind a kôztârsasâgi elnôk, mind a miniszterelnôk és a miniszterek felelôsségre vonhatôk. (Alkotmâny 16. és 23. szakasza)
Akik pedig senkinek sem tartoznak felelôsséggel, azoknak a felelôssége a legnagyobb, mert dôntésûk félelmetes
sûlyû az orszâg jôvôje szâmâra, amely mint az adott esetben, 9 alkotmânybirôra bizta az orszâgos jelentôségû hatârozatot.

A kormânyzâs nem a kompromisszumok és a dôntések
âthârîtâsât jelenti, hanem a kezdeményezést az erény, a tisztesség és a mordl érdekében. Vâllalni a dôntés felelôsségét
a hatâlyosnak nevezett jogtalan tôrvények felett.

Balrôl jobbra SoôsJôzsef (Baltimore, MD), dr. Ferrai Kristôf nagykôvetségi I.
tanâcsos (Washington, DC) és Stirling Gyôrgy (Arlington, VA). (SoôsJôzseCné)

IV.

kOzmuvelôdés
A Magyarorszâgon tôrtént politikai vâltozâ.ssal kapcsolatos
kôzmûvelôdési (kulturâlis) feladatokat
Dr. vitéz Lengyel Alfonz (Amber, PA)

MAGYARORSZÂG KULTURÂUS ÛJJÀÉPÎTÉSE
cîmû bevezetd eldadâsâban tekintottc ât. Az eldadô sorra

vette mindazokat a kôzmûvelôdési kèrdésekct, amelyek a
politikai és vilâgnézeti vâltozâsok kapcsân felmerûltek. Beszédes
példâk felsorolâsâval râmiitatott azokra a feladatokra, amelyeket
a vâltozâsok sikeressége érdekében Magyarorszâgon feltétlenûl
el kell végezni. Mellékesen kitért azokra a kérdèsckre is,
amelyeknek kedvezô' megoldâsa hozzâjâriil majd a

kôzmûvelô'dés keresztény és nemzeti irânyzatânak magyar
kibontakozâsâhoz, fô'ként a magyar nemzeti ôntiidatot
alâtâmasztô tôrténeti tények tanîtâsa és a keresztényi erkôlcs
szellemében tôrténô' nevelés révén.

Dr. vitéz Lengyel Alfonz a kôzmûvelôdési bizottsàg Qlésén elnôkôl.
(dr. Somogyi Ferencné)

Ft. Kiss Barnabâs, O.F.M. (Youngstown, OH):
VALLÀSSZABADSÀG ÉS SZABADOSSAG
"A kereszt, a sarlô és a kalapâcs alatt" cîmmel még
1962-ben jelent meg egy î90 oldalas kônyv. Tôbb mellék-,

illetve alcîmet lehetne adni a kônyvnek, példâul: "Az Egyhâz ôsszetôrésének és megsemmisitésének a mûvészete" vagy
"Az istentelenség lépcsôzetes felépîtése". A kônyvôn ugyanis,
mint vôrôs fonal hûzôdik végig az Egyhâz iildôzésének, megsemmisîtésének — a hazûgsâg és befeketités ûtjân valô —
môdszere. Mindegy, hogy Magyarorszâgon vagy Lengyelorszâgban, Csehszlovâkiâban vagy Jugoszlâviâban, Albâniâban vagy Româniâban, esetleg Kînâban tôrténik mindez,
mert a "felvilâgosodott szocializmus" mindenûtt ugyanazo-

kat a môdszereket alkalmazza, ha egyéni eltérésekkel is, az
egyes orszâgok esetében. A fogoly Mindszenty bîborost, mint
példaképet âllîtja elénk a kônyv, aki a politikai foglyok érdekében hajlandô szôlni és kiizdeni. Az aljas môdszereket
alkalmazô rendszer "bizonyitani" akarja, hogy a papok és
apâcâk mennyire bûnôsek, hiszen olyan szérumot kapnak,

hogy nemi betegek lesznek. Lâm, lâm bûnôs életmôdot folytatnak. Azokban az orszâgokban, amelyek a kônyvhen szerepelnek, mâs-mâs môdszerekkel szeretnék a keresztet (egy-

hâzakat) a sarlô és a kalapâcs alâ sûllyeszteni. A kônyv
1962-ben felkiâltô jel is akart lenni Nyugat felé, amely egyre
inkâbb a materializmus és nihilizmus eszméinek hôdol. Ma

lâtjuk ennek szomorû igazsâgât.

Éppen ezért idôszerû ma errôl elgondolkodni, hiszen tudjuk és tapasztaltuk, hogy az elmûlt 4-5 évtized vesztesei hazânkban az egyhâzak voltak. Az ateista marxizmus, a tôrténelmi materializmus alapelveire felépitett szocializmussal
élethalâlharcot vîvott az Egyhâz. A kommunistâk vallâsellenes propagandâja, az egyhâzak megsemmisitésére ôsszpontositott erôfeszités nem volt mâs, mint vallâsûldôzés. A kommunizmussal egy bizonyos "kompromisszumot" kôtôtt az Egy

hâz a tovâbbélés, az egyûttélés érdekében. Tudjuk ennek a
hâtrânyait is. Gondolok itt a békemozgalomra, és az âltala
mûkôdô hékepapsâgra — katolikus és protestâns vonalon
egyarânt. Az egyhâzak mindent elveszitettek a jogtalan elvé-

tellel, kifosztâssal, de megmaradt két legnagyobb kincse:
a szôszék és az oltdr. Igy az Egyhâz negyven éven ât szinte sôtét alagûtban jârt, néha botorkâlt. A sztâlini rendszer egyre
inkâbb prôbâlta kitépni mindazt a magyar nép szîvébôl,
amihez ôseink szâzadokon keresztûl ragaszkodtak. Az ezeréves tôrténelmi hagyomânyok, tôrténelmi értékek, a vallâserkôlcs normâi és igazsâgai helyébe azonban semmi ûjat, sem
jobbat nem tudott adni. Az ûj rendszer szinte rabszolga sorsba sûllyesztette az orszâgot, ezért valôsâggal csodâval hatâros, hogy az Egyhâz mégis életben maradt — bar minden
tâmaszât elveszîtette. A magyar hîvek 60 %-a ugyan kitar-

tott hitbeli meggyôzôdése mellett, de mégis meghurcolt, kifosztott, kiûresedett Egyhâz lettiink; az egyhâzi iskolâk elvételével a fïatalsâgot teljesen elveszitettûk. Ezutân azonban
megindult a "modiLS vivendi" idôszaka: hogyan lehet tûlélni
és âtélni a jelenlegi helyzet zsarnoksâgât, elnyomâsât.
Egyiittmûkôdésre szôlîtottâk fel a papsâgot, mint mâr
emlîtettem, a békemozgalom keretében. Elôszôr szép szôval,
majd râbeszéléssel, aztân erôszakkal és durvân. Sokan ellenâlltak, de amikor a Magyar Pûspôki Kar létrehozta (kényszerbôl) a béke hirdetésével és védelmével foglaikozô, kôzpontilag irânyîtott mozgalmat, tôbben elfogadtâk a "modus
vivendi" elvet. Nem meggyôzôdésbôl, csupân érdekbôl, félelembôl vagy — sajnos — a karrier miatt.

Mindszenty Jôzsef biboros elîtélése, a Grôsz-per és a
pôcspetri eset, valamint mâs koncepciôs perek utân sok papban az ellenâllâs még jobban megerôsôdôtt, viszont mégis
maradtak kiszolgâlô papok. Még most is sok kôzûlûk magas
és felelôs beosztâsban 'élvezi' az elôzô rendszer elônyeit és
kitûntetéseit. Az Allamt Egyhdzûgyi Hivatal piszkos môdszereivel a papsâgot megosztottâk, persze vilâgiak is kerûltek a
hivatal hâlôjâba, kôztûk is akadtak Jûdâsok, azaz ârulôk.
Persze a hîvek âltalâban nehezebben tûrték a vallâsellenes-

séget, a magânéletûkbe valô beavatkozâst, a megfigyelést
és a vallâsossâguk miatti elmarasztalâst. Aki anyagilag érvényesûlni akart, annak az istentagadôk sorâba kellett âllnia,
illetve a templomba jârô elveszîtette minden elôrehaladâsât
munkahelyén. Erre sajât példâmat is hozhatom, mert szûleim is hâtrânyos helyzetben éltek attôl kezdve, hogy az is-

kolâban bejelentettem a gyôri bencés gimnâziumba valô
felvételim sikerét. Aztân mindez fokozôdott, mikor a gyôri
szeminârium kispapja lettem.
A vallâs és vallâsossâg kigûnyolâsa az egész magyar târsadalom egységét akarta megbontani. Sajnos, ez részben sikerult is. Ennek is lâtjuk most az eredményét és kôvetkezményeit. Ezért volt, és ma is ezt akarjâk, hogy az Egyhâzat a
templomba kell szoritani! Az egyhâzi személyek "végtelen"
sorât tudnânk felsoroini ahhoz, hogy igazoljuk a pozitiv vona-

lat is, hiszent nagyon sokan inkâbb meghaltak, minthogy az
Egyhâz ârulôivâ legyenek... Erre a legfrissebb beszâmolô a
Katolikus Magyarok Vasdmapja (hetilap) december 2-i szâmânak 5. oldalân olvashatô: "P. Kiss Szaléz és ferences sors-

târsai" cimmel Szântô Konrâd ferences atya tollâbôl. Az
Egyhâz gûzsbakôtôttsége, sajnos, bizonyos mértékben szellemi és lelki zsugorodâst hozott. Hiszen volt olyan idô, amikor a szôtârakbôl minden Istenre és Egyhâzra vonatkozô szô
eltûnt; még a halâleset jelentését is nagyon cenzûrâztâk. A
kdpolna, templom, szentmise szavak nem szerepelhettek a
gyâszhîrben. Ezen a téren, ûgy hiszem, mindenki tudna példâkat mondani vagy legalâbb mindenki hallott a rendszer
gonoszsâgainak példâibôl.

A marxista feltételezések szerint a vallâs és vallâsossâg hamar kimûlik majd az emberek életébôl. A vallâs feleslegessé

vâlik — vallottâk mâsok. Ahogy Lukdcs Jôzsef fogalmazta
kônyvében: "A vallâs jôvôjére vonatkozô prognôzisok igen
rôvid lejâratûak voltak, a propaganda pedig inkâbb antiklerikâlis és vulgârisan ateista, mintsem marxista-ateista szellemû volt". (Egyhâzak és vallâsossâg Magyarorszâgon)
A hâttér tehât rôviden ez. Hiszen a rendszervâltâsig eny-

hébb és lazâbb formâban, de a lényegében vâltozatlanul, a
vallâsûldôzés megmaradt hazânkban. A szerzetesrendek kor-

lâtolt mûkôdése, az egyhâzi iskolâk és intézmények kiirtâsa,
a szerzetesek fôldônfutôvâ tétele csak megerôsiti a meztelen
valôsâgot. Az Egyhâz és benne a hivek kifosztottak, megbénîtottak, iildôzôttek voltak.

Elfelejtették az "elvtârsak", hogy Einstein mâr korâbban
megfogalmazta, hogy a vilâgot nem a tudomânyos felfedezések, nem is az ûj gazdasâgi rendszerek, hanem a nagyobb

és tisztultabb erkôlcsi normdk meglâtâsa vitte mindig elôbbre.
Azt sem akartâk tudni, hogy 1948-ban az Egyesûlt Nemzetek Szôvetsége nyilatkozatba foglalta az ember veleszûle-

tett és elidegemthetetlen jogait. Ebben az "âltalânos emberi
jogok kartâjâ"-nak nevezett nyilatkozatban az ENSZ minden
tagjânak jôvâhagyâsâval leszôgezi, hogy minden személynek
joga van a gondolati, lelkiismereti és vallâsszabadsâghoz.
Ez a jog magâba foglalja a vallâsgyakorlat szabadsâgât egyénileg és kôzôsségben; magân vagy nyilvânos formâban; szôban és magatartâsban (Emberi Jogok, 18. par. 1948. XII. 10.).
Ezt a jogot egyre tôbb âllam foglalja alkotmânyâba. Az embernek, aki személy, joga van a vallâsszabadsâghoz!
A vallâsszabadsâg joga az ember természetébôl fakadô

természetjog, amelyet a târsadalomban polgâri jogként is
el kell ismerni. Ez a jog a vallâsszabadsâgra vonatkozik. 1./
Azt jelenti: hogy senki sem kényszerîthetô vallâsi dolgokban
a lelkiismerete elleni cselekvésre és nem akadâlyozhatô abban, hogy lelkiismeretének szavât kôvesse. 2./ Azt jelenti:
hogy az ônként vâllalt felelôsség alapjân kôteles az igazsâgot
keresni és a megismert igazsâghoz ragaszkodni.

A vallâsszabadsâg forrâsa az emberben van, alapja az
emberi személy méltôsâga, amely mind az észbôl, mind pedig az Isten szavâbôl megismerhetô. A vallâsszabadsâg jogânak alapja nem a személy szubjektîv hajlama, hanem magânak a személynek a természete.
Hogy a vallâsszabadsâg jogânak alapja az ember méltô
sâga, abbôl is igazolhatô, hogy a vallâsszabadsâg elismerésének igénye éppen most jelentkezik G^lentkezett az utôbbi
években egyre erôsebben), amikor az emberi személy mél
tôsâga tudatosodik a tômegekben. A vallâsszabadsâg joga
kifejezetten nincs benne a kinyilatkoztatâs forrâsaiban, de

az Isten szava elôtârja a személy méltôsâgât, bemutatja, hogy
mennyire tiszteli Krisztus a szabad akaratot, amellyel az em
ber vâllalja kôtelességét és hisz Istenben.
A Szentirâs tanltja: "Az ember csak ûgy ragaszkodhatik a
magât kinyilatkoztatô Istenhez, ha az Atya vonzâsânak engedve, értelmesen és szabadon adja meg Istennek a hit hôdolatât".

A vallâsszabadsâg jogânak alanya tehât csak az ember

lehet, aki személy. Az egyént illeti meg a vallâsszabadsâg
joga. Mivel a jog fiiggetlen a vallâs tartalmâtôl, a hîvôt, a
nem hivôt, az ateistât egyarânt megilleti. Nem az igazsâgot,
hanem az ember személyét éri a sérelem, ha kényszerrel,
erôszakkal korlâtozzâk ôt vallâsi dolgokban. De nemcsak
az egyes személyt illeti meg ez a jog, hanem el kell ismerni

azt a kôzôsség cselekményeire is. A vallâsi kôzôsséget is meg
illeti a vallâsszabadsâg joga. Sérthetetlen az emberi személy
(kôzôsség) joga vallâsi dolgokban addig, amîg tevékenysége
a mâsik ember (kôzôsségek) jogât nem sérti.
Mindezekhez sokat lehetne hozzâadni, a lényeg, hogy
volt idô, amikor mindebben korlâtozott volt a magyar egyhâz — ma viszont ûj helyzet teremtôdôtt, az ûn. vallâssza
badsâg "betôrésével" — katolikus és protestâns vonalon egy
arânt.

Hadd idézzem a vallâsi ûgyekkel foglalkozô szovjet miniszter szavait, azét az emberét, aki évtizedeken keresztûl mindent megtett, hogy megâssa az Egyhâz sirjât:

"Az âltalânos szellemi leromlâs az Egyhâzat is magâval
ragadta. Meg kell adni az embereknek és az Egyhâznak a
lehetôséget, hogy Istenhez kôzelebb jussanak. Az Egyhâzat
ûj lélekkel kell eltôlteni, hogy a nép szâmâra friss erkôlcsi és
etikai erôvel kôvetendô példa lehessen".

Vagy amit nemrégen olvastam: "A mai ifjûsâgnak az a
drâmâja, hogy mindene megvan, egyet kivével De ez az egy

lenne a lényeg, mert ez nem mâs és nem is kevesebb, mint
az élet értelmének kérdése". Ezért hangsûlyozza II. Jdnos Pâl
pâpa is a ma legégetôbb kérdés elsôségét, a târsadalmi megûjulâs fontossâgât — és ennek alapfeltételeként az ember
belsô vâltozâsât, az erkôlcsi megûjulâst. "Az ember lâthatô,
a vilâg feletti uralmânak feltétele és lényege, hogy az etika
a technika felett âlljon, hogy biztositsuk a szellem felsôbbségét az anyaggal szemben. A gazdasâgi élet struktûrâinak
nélkûlôzhetetlen âtalakîtâsa ûtjân nem haladhatunk biztonsâgban elôre, ha nem valôsul meg a valôsâgos fordulat az
ember gondolkodâsmôdjâban, akaratâban és szivében".
Az Egyhâz és hîvei éppen ezért a târsadalom épîtéséhez

a politikâban is vallâserkôlcsi motivâciô alapjân jârulhatnak
hozzâ. A hîvôknek a jôvôben is ragaszkodniuk kell a hitûkhôz, de vallâsuk szellemében épîthetik az ûj orszâgot és târsadalmat. Talân az ûj vallâsszabadsâgban a hazâjukat szeretô, odaadâssal és becsûletesen dolgozô, vallâsos emberek
nem lesznek "megtûrt" és "mâsodrendû" âllampolgârok. Jô
lenne, ha az Orszâghâzba Mindszenty bîboros és a nagy magyarok szelleme, a demokrâcia tisztasâga bevonulhatna végrel
Szûnjôn meg a demagôgia, a hangzavar, a kirohanâsok sora.
Végre a képviselôk ne egymâs ellen szôlaljanak csak fel, hanem egy kôzôs ûgyért és a nép érdekeiért vallâsi vonalon is!

A sok modortalan, âpolatlan, — bocsânat — faragatlan fiatal, aki a demokrâcia elvét, a szabadsâgot a szabadossâggal ôsszetéveszti, végre lassa be, hogy a "mindenkinek mindent szabad" elv, csupân liberâlis nyugati eszme. A parlament se legyen gladiâtor-iskola és aréna, hanem az emberi
talâlkozâs szentélye!

A kôzôs cél a nagy nemzeti érték, az ûj târsadalom kialakîtâsa. Nemzeti egység, testvéri ôsszefogâs talajân kell
âllnunk. Nem ismétlôdhetik meg az a disszonancia, amirôl
magam is meggyôzôdtem nyâri utam alkalmâval: kiemelve
a hitoktatâs kérdését. Elhangzott ugyanis a védekezés, hogy
nem kell "keresztény kurzus" az egyhâz részérôl. Tôrtént pedig ez azért, mert egyes képviselôjelôltek a vâlasztâsok elôtt
vallâsos mûltjukat, egyhâzi iskolai végzettséguket hasznâltâk ki, azzal dicsekedtek, aztân a vâlasztâsok utân hirtelen
mâsként vélekedtek. Oket is elérte a liberâlis eszme, amely
megnyilatkozik a mindennapi életben is, a hozzââllâsban a
dolgokhoz, az egyuttélésben, az egymâssal valô kapcsolatban és az értékek megrtélésében. Mindehhez "jô" eszkôz az
ûj irânyzatok betôrésére: a pornogrâfia, a szenny-irodalom
elterjedése, a ferdeségek és az erkôlcsi zûllés elindulâsa. Szinte
szégyenkezve âlltam egy-egy kônyvesbôdé vagy asztal mellett,
mert a pomogrâf magazinok és ûjsâgok tômkelege hivalkodik az ûj és a régi kônyvek kôzôtt. Az ûj "bébi" ûjsâgok, a
most indultak persze kevesebb reklâmot kapnak. Gondolok
a vallâsos magazinokra és lapokra, amelyek persze anyagi
zavarok miatt sok-sok âldozattal jelenhetnek meg. (Jel - Igen Zâszlônk - Aranyâg. )

De a leg^agyobb baj az, hogy megfogyatkozott a papsâg.
Kiôregedett. És a mostani hivatâsok beérése még vârat
magâra. A hivek szâma is lecsôkkent, s a meglevôk is kôzômbôsek sokszor. A hit nem élése még nagyobb baj. Paskai biboros ugyan tavaly amerikai ûtjân azt vallotta, hogy "elméletileg minden eszkôzûnk megvan arra, hogy vallâsunkat
szabadon gyakoroljuk", de ezen a téren is — mint az élet mâs
terén — szôrnyû elmaradâsok vannak. A vallâsoktatâs hiânyossâgât nem lehet csak ûgy pôtolni. A politikai, gazdasâgi
normâk mellett vannak erkôlcsi normâk, elvârâsok is, amiket vallâsos szinezettel kellene kitôlteni — kinek-kinek hite

és meggyôzôdése, vallâsossâga alapjân. Ebben sokat segîtenek a televîziô bizonyos vallâsos adâsai, râdiôprogramok,
és fôleg a sajtô és a kônyvek. Ezért szûkséges a vallâsszabadsâg elméletiségét a gyakorlatba is âtûltetni. Persze mindig

figyelembe kell venni, hogy az Egyhâz szerepe nem csupân
a természetes rendben mûkôdik, hanem természetfeletti is.

A megûjulâs tehât elsôsorban belsô folyamat. A vilâg nem
tekintheti sem szôvetségesnek, sem rivâlisnak az Egyhâzat.
Az Egyhâz egész tôrténelme sorân arra hivatott, hogy tanûsâgot tegyen Krisztusrôl és az evangéliumrôl. Az Egyhâz nem
lehet szekértolôja semmiféle rendszernek! Feladata az, hogy
az ôrôk igazsâgoknak érvényt szerezzen, az emberiséget és
a hazât a keresztény értékrend szerint valô életre buzditsa.

Az Egyhâz tagjaiban ûjul meg. Ezért fontosak a kûlônbôzô
lelkiségi mozgalmak, az egyhâzi iskolâk és intézmények, a
katolikus sajtôkiadvânyok.
Eddig a kommunista âllam nem engedte a megûjulâst.
Sok mindent nem valôsitott meg elveibôl, de sajnos, a kereszténységet hâttérbe szoritotta. Nem lettek ugyan az em-

berek ateistâk, de amint mâr mondtam, sajnos, kôzômbôsek.
A magyar egyhâz ûgy érzi, hogy az elmûlt ôtven esztendô hibâit, elnyomâsât kb. tîz éven belûl vagy utân lehet helyrehozni. Az Egyhâznak most igazân a kovâsz-szerep megélésére

van szûksége. És hogy él még a magyar egyhâz, és hat valamennyire a târsadalomra is, az azoknak a hîveknek, papoknak és szerzetes férfiaknak, nôknek kôszônhetô, akik a ke

resztény vilâgnézet és életgyakorlat fônntartâsân munkâlkodtak, jôllehet ûldôzték, mellôzték, akadâlyoztâk ôket.

Nemrégiben valaki azt mondta otthon, hogy "hit nélkûl
még egy tyûkôlat sem lehet épîteni, nemhogy egy orszâgot".
Ebben a megâllapîtâsban azonban benne van a kétség: él-e,
hat-e bennûnk a rendîthetetlen hit, amelynek kisugârzâsa
eloszlatja a félelmet és sôtétséget, hogy biztosan épîthessûnk
kis és nagy kôzôsséget, orszâgot és jôvôt? Ehhez még bîzunk
a Gondviselésben is, hiszen az âllam és Egyhâz ûjrarendezésében, a rendszervâltâs utân az Egyhâz élni akar. Az Egyhâz
élni luvân a maga szabta és tôle elvârt kulônâllâssal. Kûlônâll, hogy annâl inkâbb jelen lehessen a târsadalomban. Sza-

bad Egyhâz a szabad âllambani Mindenkinek ûj emberré
kell lennie, ami akkor kôvetkezik be, ha a haza oitârân égnek
a szivek.

Az elsô és legalapvetôbb feladat az ember belsô felszabadîtâsa, a jô és rossz megkûlônbôztetésének lelkiismereti adomânya és tevékenysége. Erkôlcsôsek viszont akkor lesznek

hazânk polgârai, ha a szellemi és leiki értékeket az anyagiak,
a hasznossâgi szempontok fôlé tudjâk helyezni, ha az erkôlcsi
(vallâs-erkôlcsi) fôlemelkedésben lâtjâk az elôbbrejutâst és
fejlôdést. Ha az én helyett a MI lép az emberek életébe. Biztosîtani kelI, hogy az anyagi javakért valô harc erkôlcsi fejlôdéshez és az ûn. anyagi jôlét megint ne kôzômbôsséghez
vezessen.

Mondanivalôm ôsszefoglalâsâul hadd emlîtsek egy szép
freskôt a pannonhalmi bencés monostor ebédlôjébôl: A kép —
tôbbek kôzôtt — nagy hordô bort âbrâzol, amelyrôl az abroncs lehullt. A bor folyik szét a fôldôn. A kép felirata:
Libertate periit! Tônkrement a szabadsâgtôl! Mert a bor
kiszabadult az abroncs ôlelô, ôsszetartô karjai kôzûl. Az
eredmény lâthatô.

îgy van ez akkor is, ha az élet hordôjârôl a szabadsâg ûriigye alatt leverjûk a tizparancsolat abroncsait. Az erkôlcsi

értékek édes bora kifolyik belôle. Mit tegyûnk bât? Vissza
az abroncsokkal a hordôral Addig, amig nem késô!

IFJÛSÂGI ÉRTEKEZLET
A XXX. Magyar Kongresszus ifjûsâgi értekezlete, amely a
Magyarorszâgon végbement vâltozâsokkal kapcsolaban
kikûldott bizotLsâgok ûlésével egyidôben Abelovszky Eliznek, az

Ârpâd Akadémia rendes tagjânak elnôkletével folytle, sok olyan
kérdéssel foglalkozott, amelynek kedvezd megoldâsa
kéLségtelenûI elômozditja a magyarorszâgi
nevelésének
Ogyét is.

Abelovszky Eliz (Worthington, OH):

A MEGÛJULÔ MAGYAR IFJÛSÂG
— kivonatosan —

A kulturâlis felemelkedés eszkôze a tanîtâs, tanulâs, ne-

velés. Miutân a kôzkincstâr ma mâr olyan ôriâsi, korân felkell hîvni az ifjûsâg figyelmét arra, hogy igyekezzék egy-egy
skâlân belûl komoly ismeretre szert tenni.
A morâlis âtnevelés érdekében fel kell éleszteni a "rmn-

denki egyért, egy mindenkiért" ma is érvényes régi igazsâgât,
mert annak nemzetfenntartô ereje van. Az anyagi és hatalmi
szinten széles kôrben elterjedt kapzsisâg és sivâr ônzés a nem-

zet sîrâsôja lehet. A morâlis neveléshez tartozik a hazafias
nevelés is. A nemzeti ôntudat nem sovinizmus, a hazaszere-

tet értékes mozgatô erô, mikor az egész orszâg érdekérôl van
szô. Ôntudatosan magyarnak lenni Magyarorszâgon azért
fontos, mert az orszâg a magyaroké!

Szeretném felsorolni azokat a szempontokat, amelyek
sûrgôs megoldâsra vârnak.
1. Fel kell emelni az iskolâk tanulmânyi szintjét a vilâg
vezetô âllamaiban mûkôdô iskolâk tanulmânyi szinvonalâra.

A magyar kônyvnyomtatâs elmûlt 700 éves, az Aranybulla

csak 7 éwel fiatalabb, mint a Magna Carta, s a csodâlatos
demokratikus igazsâgokat rôgzltô vérszerzôdés kb. 300 éwel
idôsebb annal. Tudôs kirâlyunk, Kônyves Kâlmân, tôbb mint
félévezreddel ezelôtt kimondta, hogy: "boszorkânyok pedig
nincsenek!" Ha megnézzûk az olimpiai eredményeket, akkor
szerénytelenség nélkûl mondhatjuk, hogy a vilàg elsô sportnemzetének tagjai vagyunk. A 10 milliôs nép 11 arany érmet

szerzett, tehât tôbb, mint egy arany érem jutott egy milliôra.
S ha megnézzûk a magyar sportolôk akadémiai végzettségét
— 60-70 évig visszamenôen — bôven talâlunk kôzôttûk egyetemi végzettségûeket.

2. Az iskolâk szinvonala mellett fontes a férôhelyl A vilâg
legalacsonyabb szûletési arânyszâma mellett otthon nincs
elég hely a kôzépiskolâk felsô tagozatâban az oda jelentkezôk
szâmâra. A lakâskiutalâsért szerzôdésre szûlt gyermekek is
elérték a 15-16 éves kort, s a szûlôk kétségbeesve rohannak
egyik iskolâtôl a mâsikig, hogy hova lehet "bejutni". A régi
tipusû gimnâziumok vagy szakkôzépiskolâk férôhelyeinek

nôvelése azért is fontes, mert a felszâmolt és kiirtott parasztsâg volt az a réteg, amely az ilyen korû fiatalokat foglalkoztatni tudja. A régi inasképzés volt a mâsik oktatô szolgâlat,
de arra a kérdésemre, hogy miért nem ûjitjâk fel az inasképzést, azt vâlaszoltâk, hogy a mesterek is eltûntek. Tehât ezeknek az iskolâbôl kirekedt fiataloknak nincs sem oktatâsuk,

sem munkahelyûk. Ha megnézzûk a bûnôzés, a prostitûciô,
az alkohol és egyéb kâbitôszerek hasznâlatânak ijesztô nôvekedését, akkor a kormânyzati szintig mindenki egyet ért velem, hogy nôvelni kell a 14-18 évesek szâmâra az iskolai férô-

helyeket mâr ebben a tanévben. Félévet kônnyebb behozni,
mint egy évet.

Tennivalô: iskolât kell épûeni. Erre azonban a lerongyolôdott orszâg majdnem képtelen. De a végre kiûrîtett orosz
laktanyâk, munkâsôr-otthonok, pârthâzak âtalakîthatôk ideiglenes iskolâkkâ. Ne felejsûk el; a tizenévesek értékes tanulô
idejérôl van szô és arrôl a képzésrôl, amellyel a felsôoktatâs
mâr egyâltalân nem foglalkozik. A felsô tagozatû kôzépiskolai oktatâs parancsolô szûkséglet. A technika és az egyéb tudomânyok rohamos fejlôdése miatt a S osztâlyos iskola mâr
csak napszâmos jôvôt biztosîthat.

3. Munkdra nevelés. A megalâzôan alacsony âtlagfîzetések kialakîtottâk a "szocialista embertîpust", aki annyit
lôgott a munkahelyén, amennyit csak tudott. Miutân 45 éve,
hogy "felszabadultunk", mâr csak a nyugdijasok ismerik a
régi, tisztességes munkamorâlt. Még az a szerencse, hogy az
inproduktiv âllami gazdasâgok, vâllalatok, termelôszovetkezetek ellensûlyozâsâra az elmûlt 15-20 évben ûn. hâztâji
fôldeket, aprô magânvâllalkozâsokat engedélyeztek, aboi

szinte valamennyi érdekelt megmutatta, hogy nem hait ki
belôle egészen a kôzmondâsos magyar szorgalom. S ez azt
is bizonyîtja, hogy a munkâra nevelés egyik eszkôze a privatizâciô. Ezt mâr Madâch is tudta, s îgy irta le a falanszterjelenetben: "mig az ember él, tettének mozgatôja a csalâd
és a tulajdon lesz".

4. Égetô szûkség van valôdi tôrténelmûnk tanitâsâra.
A mâsodik vilâghâborû utân a szétszôrôdâs egyik legnagyobb
âldâsa, hogy a mûvelt magyarok szâzai éltek szabadsâgadta
lehetôségeikkel. Bar gyakran amatôr môdon, de tôrténelmileg évszâzadokra hiteles és értékes adatokat gyûjtôttek
visszamenôleg népûnk elônyére.

Sajnos azonban, sok értékes adat még ma sem jutott el
nemcsak a széles néprétegekhez, hanem az iskolâkhoz, sot,
sokszor a szakemberekhez sem. PI. az otthon kutatô Lâszlô

Gyulâtôl tudom, hogy 95 %-os bizonyossâggal kikutatta,
hogy Attila sohasem ostromolta Rômât; aki ezt tette, az Tottila
volt, a longobârd vezér. Lâszlô kutatâsi eredményeit még az
a jô tôrténész sem ismerte, akivel môdom volt errôl beszélni.

Az utôdâllamok nemcsak az Egyesûlt Âllamok kônyvtârait
tômték meg olyan kônyvekkel, amelyekben 5 % igazsâg sincs,
hanem hazûgsâgaikat a magyar kônyvkiadô vâllalatok segîtségével nem egyszer magyarul is kiadtâk.
Hetekkel ezelôtt jelent meg Pozsonyban egy magyargya-

lâzô ûjsâgcikk "Iraq és az Arpâd-hâziak" cimmel. Ez a honfoglalâst ugyanolyan rablôtâmadâsnak minôsîti, mint Kuvait
lerohanâsât Saddam részérôl. Bitorlônak, vérszivônak nevezi
a honfoglalôkat. Ugyanakkor Kiszely Istvdn vilâghirû antropolôgus âsatâsai sorân csak 14 honfoglalâs-kori szlovdk sirt
talâlt Szombathely kôrnyékén és egyetlen egyet sem a Felvi-

déken. A soviniszta ûjsâgirô még hazudhatik, de a DNA és
a Marker-gén korâban a tudôs mâr nem.
A Trianon hamis értelmezése miatt nagyon nehéz volt
ilyen kérdésekre feleini: miért temették a Tôrôkorszâgbôl
hazahozott Râkôczi hamvait a csehszlovâkiai Kassâra? Miért

ment Petôfî harcolni és meghalni a remaniai Segesvârra? Miért
helyezték Fadrusz Jânos hires Mâtyâs-szobrât Kolozsvârra?
A hamis tôrténelemoktatâs egyik iskolapéldâja lehetne a
kôvetkezô tôrténet, amelyben az egyik 8. osztâlyos leânyka
megkérdezte: miért talâlkoztak a Nyugat îrôi Nagyvâradon?
A jelentkezô azt vâlaszolta: mert a Horthy-rendszer elnyomta
ôket Magyarorszâgon. Meg kellett jegyeznem: ez még az
Osztâk-Magyar-Monarchia idején tôrtént, amikor Horthy
még Ferenc Jôzsef szârnysegéde volt.

Ismét Ldszlô Gyuldt kell idéznem: a kettôs honfoglalds
magyar népe nem hôdîtôként, hanem a galâd és gyilkos besenyôtâmadâs utân testvérnépként jôtt a Kârpât-medencébe.
Egy mâsik kutatô szerint ez a honfoglalôknak anyanyelvûk
elveszîtésébe kerûlt, mert ôk ôtôrôk nyelvet beszéltek, a Kârpât-medence népe viszont magyarul beszélt.
A 150 éves torôk hôdoltsâg a fôleg magyarlakta terûle-

ten éreztette pusztîtô hatâsât, ahol a lakossâg kb. 90 %-ban
pusztult el. Ez idô utân kerûltek oda kûlônbôzô kisebbségek,
amelyek a kitelepitett svâbokon kJvul ma is ott élnek.

A tôrténelemtanîtâs terûletén igen sok a tennivalô. Napo
léon mondta: "ha tônkre akarsz tenni egy nemzetet, akkor

vedd el a mûltjât". Magyarorszâg idegen vezetôi régen is és
a kôzelmûltban is, ûgy lâtszik, ismerték ezt a mondâst. Tôbb
iskolâban tôrténelembôl mâig érettségi tétel sem volt. A le-

szûldtett és meghamisîtott tôrténelemtanîtâs megtépâzta a
nemzet ôntudatât. A XX. szâzad tôrténelme politikai bûntudatra nevelt (a szâzad mâsodik fele) és hemzsegett a hazûgsâgoktôl.

Ma Magyarorszâgon nincs hasznâlhatô

tôrténe-

lemkônyv.

Tennivalô: sûrgôsen tôrténelemkônyveket

kell irni.

A

hazai és kûlfôldi tôrténészek egyuttmûkôdéssel egy-egy szâzad
anyagât — a meglevô és fellelhetô anyagok birtokâban, az
igazsâgnak megfelelôen — dolgozzâk fel tankônyv alakjâba.
Hatalmas szolgâlatot tehetnek a jelenkor és az utôkor szâmâra.

Hâla Istennek, segitségunkre vannak az évfordulôk. A
napokban kerûlt kezembe az amerikai Postal Commemo-

rative Society âltal kiadott bélyegsorozat egy darabja, amelyet
Arpdd fejedelemmé vâlasztâsânak 1100. évfordulôjâra adtak
ki az "Around the World" cîmû sorozatban.

Boritékkal,

bélyeggel, elsônapos bélyegzôvel. Az eredetit a Magyar Posta
adta ki a mûlt év végén.
Hat év mûlva lesz 1100. évfordulôja annak is, hogy a

mâsodik honfoglalâs utân a Kârpdt-medencében megalakult
az ôndllô magyar dllam. Reméljûk, hogy ezt a nagy eseményt
az 5 vilâgrész magyarsâga mâr egyiitt ûnnepli. Es vilâgeseményt csinâl belôle. El kellene érni, hogy minden iskola vigye
el tanulôit legalâbb egyszer a millenniumi emlékmûhôz, s a
kûlfôldi magyarok is tegyék ezt idegenben szûletett gyermekeikkel.

A régi magyar iskolâkban volt "hit- és erkôlcstan" elnevezésû tantârgy is. Tôrvényt hoztak arra, hogy visszaadjâk
az âllamosîtott iskolâkat, amelyek igen rossz âllapothan van
nak. De milliomos egyhâzak kellenének ahhoz, hogy régi
âllapotukha emeljék ôket s ezt a tantârgyat is mindenûtt ûjra
hevezessék. Segitséget senki sem tud adni, — a koldushotra
juttatott nemzetnek kormânya is koldus.
A magyar nemzet nemcsak azért szegény, mert 50 éve
âllandôan raholtâk, hanem azért is, mert a mindenhen dus-

kâlô uralkodô réteg még annyit sem nyûjtott a népnek, mint
amennyit az âllandôan gyalâzott korâhhi kormânyok. A kizsâkmânyolâs iszonyû formâja teremtette meg azt az âllapotot, hogy ma mâr nincs egyetlen osztâly, amelytôl még el
lehetne venni valamit.

A magyar ifjûsâgnak nemcsak alaposan tanulnia kell,
hogy értékes mûvelôje legyen annak a mesterségnek vaev
tudomânynak, amelyre készûl, hanem el is kell hinnie, hogy
képes arra, amire vâllalkozik. S ezt a hajlandôsâgot mâr az
ôvodâhan tamtani kell, hogy az élet mâsodik-harmadik évtizedére alkotô képesség vâljon helôle.

A modem lélektan egyre hatârozottahhan âllitja, hogy

ha hisz valaki ahhan, hogy eléri, amit el akar érni, akkor azt
el is éri. 2000 éve tudjuk ezt, de sok huktatô és hitetlenkedés

elôzte meg az egyre meggyôzôbb tudomânyos bizonyîtâst. Ez
ma mâr azt is jelenti, hogy a magyar ifjûsâgnak nemcsak
hitében, hanem fîlozôfïâjâban is kereszténnyé kell lennie.
Nemcsak hinni a krisztusi tanîtâsban, hanem a mindennapi
életben alkalmazni is azt.

Ez a felemelkedés leggyorsabb,
môdja is.

de egyben

legolcsôbb

Bodnâr Gâbor (Garfield, NJ):

A MAGYAR IFJÛSÂG HELYZETE
A KÀRPÂT- MEDENCÉBEN

cîmmel, mint a szabad vilâgon mûkbdd Magyar Cserkész
Szôvetség Qgyvezetd elnôke s a jelenlegi Magyarorszâgon
ûjjâéledd
cscrkészmozgalom
egyik
elindîtôja,
a
Kârpât-medencében ûjra felvirâgzô magyar cserkészélet
megnyilvânulâsât ismertette. Nemcsak a Magyarorszâgon

megalakult cserkészszôvetségnek
munkâjârôl
és a
cserkészcsapatok sorozatos megalakulâsârôl szâmolt be, hanem a
régi magyar Felvidék, Kârpâtalja, Erdély, a Délvidék és

Nyugat-Magyarorszâg terûletén megûjulô magyar cserkészélet
biztatô jeleirôl is. Nagy érdeklddéssel kisért elôadâsât a
magyarorszâgi iskolarendszer ismertetése kôvette, amely utân
fôleg a magyar ifjûsâgnak a Kârpât-medencében jelenleg
tapasztalhatô nehéz sorsâra vonatkozô tôbb hozzâszôlâs
kôvetkezett.

Pintémé dr. PereszlényiMdrta (Granville, OH):
A MAI MAGYARORSZAGI ISKOLAI RENDSZER

A magyar iskolai rendszer nagyon kûlônleges, mert az
elsô a vilâgon (1868 ôta), amelyiket az âllam irânyîtott, attôl eltekintve, hogy a francia Napoléon mâr a 19. szâzadfor-

dulô idején kidolgozott âllami iskolarendszert, bar sohasem
tudta terveit végrehajtani. Magyarorszâgon âtvették, s valamennyire âtdolgoztâk a német "hochschule"-rendszert, hozzâadtak a napôleoni francia rendszerbôl is. Ezért volt olyan

kônnyû a kommunista hatalomnak ezt a kôzpontrôl irânyî
tott rendszert 1948-ban âtvennie. Mert bizony az iskolai
rendszer volt az elsô orszâgos rendszer, amelyet dllamosûottak.

A mâsodik vilâghâborû idején az iskolâk csaknem 6 %-ât

nevezhettûk magân iskolânak. A tôbbi vagy âllami vagy fe
lekezeti volt. Nagy kûlônbség az âllami meg a felekezeti is
kolâk kôzôtt nem volt nagyon észrevehetô.

Az ûj kommunista rendszer alapcélja meg elve az volt, hogy
minden gyermeknek egyenlô lehetôséget nyûjtson. Ezért adtâk ki kôzpontilag a tankônyveket, és ezért is mûkôdôtt a
tanârképzés is kôzpontilag.

Pintémé dr. Feresdényi Màrta

Bodnâr Gâbor, a Ma/fyar Cserkészszôvetség

fCo/urnbus, OH) elôadâsa az ifjûsâgi

Ugyvezetô' einôke, elôad az iljûsâgi
értekezleten. (Abelovszky Ârpâd) értekezleten. (dr. Bowmanné Fôldvâry Margit)
Az egyenlôsitési elveket azonban egyenlô lehetôségekkel

nem lehetett egyszerûen megvalôsitani, hiszen kôztudat volt
az, hogy melyek voltak a legjobb iskolâk, s a jobb môdû szûlôk megengedhették maguknak, hogy gyermekeiket az ûn. élit
iskolâkba vetessék fel. Ezeket a kûlônbségeket az iskolâk kô
zôtt az akkori bûrokrâcia nagyon prôbâlta eltakarni, de eltôrôlni képtelen volt.
A 70-es évek elején egy pedagôgus/szociolôgus bizottsâg az ûn. hâtrânyos helyzetben élô gyermekeket tanulmânyozta, mikôzben talân elôrelâthatôan râjôtt, hogy a gyermek szellemi és értelmi nevelésének bukâsa nem kimondot-

tan az iskolai rendszer kôvetkezménye: a hâtrânyos csalâdban élô gyermekek csalâdjukkal egyutt târsadalmi *problémât alkotnak. Kôztûk tôbb târsadalmi kisebbség is szerepel.

Az 1980-as években ôsszegyûjtôtt statisztikai adatokbôl
kiderult, hogy a nem cigâny gyerekek 95 %-a befejezi az elsô
ôt elemit, a cigâny gyerekek kôzûl azonban csak 50 % fejezi
be ugyanezt az ôt elemit.

Az 1970-es években, amikor a politikai helyzet is kezdett
enyhûlni, a pedagôgiai bizottsâgok ûj alaptananyagot létesîtettek. Mind a kôzépiskolâkban, mind az egyetemeken tôbb
szabadon vâlaszthatô, nem kôtelezô fakultativ tantârgyat is
megengedtek. Ebbôl kideriilt, hogy 1) az anyag tûl bô volt,
sokkal nagyobb, mint amennyit egy tanév alatt a tanulôk
el tudtak volna sajâtitani, 2) mind ebbôl a vâltozâsbôl inkâbb az a fenyegetô szellemi âllâsfoglalâs nôvekedett ki, hogy
a magyar diâknak minden egyes tantârgyat kifogâstalanul
kellett elsajâtitania. Szôval az lett a dolog vége, hogy ma a
magyar iskolai rendszer a vilâgon a legversenyzôbb szellemûek kôzé tartozik. Annak a diâknak, akinek nehezebben megy
a tanulâs vagy aki elbukik, jôvôje egész életére nagyjâbôl
megszabott. Ehhez még hozzâ kell adnunk, hogy a magyar

felsôfokû iskolâkba, egyetemekre, csak harmincôt éves
vesznek fel hallgatôt. Talân ez is hozzâjârul ahhoz,
Magyarorszâgon az ôngyilkossâg, a stressz, a szîvbaj,
alkoholizmus szâma Eurôpa-szerte a legmagasabbak

korig
hogy
és az
kôzé

tartozik.

Magyarorszâgon a 18-tôl 20 éves korig csak 19 % kerûl
egyetemre; az egyetemistâk ritkân 24-25 évesek. S azok, akik az
egyetemi felvételi vizsgân nem értek el sikert, egyszerûen

elmennek életûk végéig (vagy nyugdîjazâsukig) dolgozni.
Magyarorszâgon persze egyetemi felvételi vizsga létezik:
akad olyan is, aki négyszer-ôtszôr indul neki ennek az egye
temi felvételi vizsgânak. Ha a vizsga rosszul sikerûl, a diâk

szûlei gyermekûk jôvôjének biztositâsa céljâbôl egyetemi
tanârnak fizetnek, hogy az kûlôn elôkészitô ôrâkat adjon.
(Tôbb egyetemi tanâr ebbôl egésziti ki jôvedelmét; hiszen
az âtlag tanâri fizetés havi 200 amerikai dollâr.) Persze vannak, akik nyîltan, s akik nem annyira nyîltan valljâk, hogy
a leghîresebb professzorok âltal (p6t)vizsgâra készitett diâkok
elbukâsa szégyent hozna, îgy hât bizonyos esetekben a sikeres (p6t)vizsgâk elôre vârhatôk. De sok diâkot nem a rosszul

sikerûlt vizsga miatt nem veszik fel az egyetemre, hanem inkâbb egyszerûen hely hiânya miatt tôrténik az elutasîtâs.

Magyarorszâgon az egytôl hârom évesek 80 %-a ôvodâba
jâr, 97 %-a betôlti a nyolc elemit, majd ennek 80 %-a to-

vâbb folytatja tanulmânyait a kôzépiskolâban. Kor szerint
16 éves korig kôtelezô az iskolâztatâs. Azt, aki a nyolc ele
mit nem fejezi be, nem veszik fel a katonasâgba, nem kaphat gépkocsi vezetôi igazolvânyt stb. Azok kôzûl, akik a nyolc
elemit bevégzik, 40 % megy szakkôzépiskolâba.
De a szakkôzépiskola a felsôbb fokû tanulmânyok lehetôségét zsâkutcâvâ teszi. 30 % folytatja tanulmânyait ren
des kôzépiskolâban, majd 20 %-a gimnâziumban. A kôzépiskolâsok kôzûl csaknem 40 % érettségizik.

A mai magyar szûlôknek mâr elegûk van a sokszor igazsâgtalan iskolai rendszerbôl. De a pedagôgusoknak is vigyâzniuk kell, mert most olyan hangok hallatszanak kôztûk, amelyek "meg akarjâk egy nap alatt az egész vilâgot vâltoztatni".
Mindenki a demokrâciârôl beszél, de senki sem tudja, hogy
a demokrâcia nem is tett, hanem miliô (francia milieu).

Hogyan lehet az iskolâkat megbîrâlni? Két môdon:
1. hogy a didkok mennyit tudnak és

2. hogy a didkok mennyire jôl tudjdk a problémdkat
megoldani.

Az amerikai iskolai rendszer hatârozottan jobban készîti
elô a diâkot a mâsodik feltételre. A magyar rendszerben mind
a tanârok, mind a diâkok egyformân reagâlnak a problémâkkal szemben, illetve ha valami elérhetetlennek tûnik,
"feladjâk a harcot", bâr emiatt sokan a volt kommunista
rendszert okoljâk, illetôleg az gondoljâk, szellemileg azért
gondolkozik îgy a nép, mivel ebben a rendszerben nevelôdôtt fel. Aki adott, az kapott, s az dôntôtt, aki elfogadott:
kôzéppont a kettô kôzt hiânyzott. Ez a szellemi beâlhtottsâg, gondolkozâs csak bajt okozhat a diâk késôbbi életében,
sôt a târsadalmi életben is. Tôbbszôr hallottam azt az ese-

tet, ami gyakran fordul elô, hogy a magyar vâllalatokban
csak a 2-3 fônôk tud mindenrôl, s a 20 alkalmazottnak halvâny fogalma sincs, mit tegyen, ha valami nem sikerûl. Vâl-

sâg esetén tehât csoportosan a 20 alkalmazott tehetetlenné
vâlik.

Itt, az Egyesûlt Âllamokban tôbbszôr fordult elô, hogy
a magyarorszâgi diâk kifogâstalanul végez, de az Amerikâbôl âtkûldôtt diâk a magyarorszâgi vagy talân mâs eurôpai
egyetemekrôl kibukik vagy kibukna, ha az ottani iskolai
rendszerrel kûszkôdik vagy kûszkôdne, s nem kimondottan

amerikai diâkoknak ôsszeâllîtott programon vesz vagy venne
részt. De ez âltalâban azért torténik, mert Magyarorszâgn^ôl
csakis a legjobbakat kûldik ide ât, bâr a nyugati orszâgokbôl (persze nem minden egyes esetben) gyakran a gyengébbek
kôzé tartozôk iratkoznak be eurôpai egyetemekre, akik itt
is nehezebben talâltâk volna meg a helyiiket vagy itt Nyugaton kûlônbôzô okok miatt nem vették fel egyetemre.

Magyarorszâgon a vizsgâztatâsi rendszer mâs, célja nem
az, hogy megtudja, a diâk mit tud, hanem hogy mit nem
tud. Az egyetemeken, s nagyjâbôl a kôzépiskolâkban is a
vizsgâztatâs szôbeli, nem irâsbeli. S addig kérdezik ki a diâkot, ameddig mâr nem tud vâlaszolni. Csak akkor van vége
a vizsgânak. Sot, Fulbright-csoportunk interjût is tartott
egy amerikai Yale egyetemrôl szârmazô okleveles magyar
orszâgi kôzépiskolâban mûkôdô amerikai tanârral. Elmesélte,
hogy a legnagyobb felfordulâst okozta, s a legtôbb magyar
kollégâja elképedten hallgatta, amikor azt Idvânta s ajânlotta, hogy legyen tôbb irâsbeli vizsga is az angol ôra alatt.

Magyarorszâgon most az iskolai rendszerrel kapcsolatban tôbbféle vâltozâsrôl van szô. Egyetemi tandij pl. eddig
nem volt, most azonban ûgy lâtszik, a szûlôknek is hozzâ kell
majd az egyetemi tanulmânyok kôltségeihez jârulniuk. Az
egyetemen nem kûlônbôztették meg ugyanûgy, mint az ame
rikai egyetemeken az ûn. BA, MA, meg Ph.D. o/elevelet. Itt
is vâltozâsokrôl van szô. A kônyvtârakban nagy a kônyvhiâny,
de az âltalânos magyarorszâgi egyetemi hallgatô nem szokott
ûgy kutatni a kônyvtârban, legalâbbis nem ûgy, mint az
amerikai egyetemeken szokâs. S mivel hetente 40-45 ôrât
csak a padban ûl s "hallgat", nincs is annyi ideje (az USAban hetente âtlagosan 12-16 ôrât hallgat az egyetemi diâk).
A tipikus tanôra-rendszer az amerikai egyetemen a kérdésfelelet, ahol az egyetemi hallgatô elvileg akârmikor tehet fel

kérdést a tanârnak. Ez nagyon ritkân fordul elô a magyar
egyetemeken. A diâk csak "hallgat", pârbeszéd nincs.

Montaigne hires francia îrô egyszer azt irta, hogy kîvânatosabb a "jôl formait fej", mint a "teli fej". Ezt azért tartottam érdekesnek, mert tôbbszôr elôfordult, hogy amerikai târsaim nagyon kérték magyar pedagôgus târsainkat,
tôrekedjenek arra, hogy tartsâk meg a jôt, mert nem minden
rossz a magyar iskolai rendszerben. Hiszen Magyarorszâgon
most az a kôzérzet, hogy ami a "régi rendszerhez" tartozott,
az kimondottan rossz, s ami Nyugatrôl, fôieg Amerikâbôl
ered, az megvizsgâlâs nélkûl jô és kivânatos. Erre csak a na
gyon népszerû amerikai kôzmondâs illik: "Ne dobjuk ki a
kisbabât a szennyes fûrdôvîzzel!"

HOZZÂSZÔLÂSOK

Az ifjùsâgi értekezleten feiszôlalt még
Galtoné dr. Gyékényesi Kalalin,
vitéz Haraszthyné Kapossy Kati és
dr. Ludânyiné Nàdas Julianna is.
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A KISEBBSÉGI
MAGYARSÂG HELYZETÉNEK
ISMERTETÉSE
ERDÉLY

Dr. Nâdas Jânos (Cleveland, OH):
KÛZDELEM ERDÉLY MAGYARSÀGÀÈRT:
TRIA NON

A Magyar Târsasâg hazafias tevékenységén és kôzmûvelôdési miinkâjân kîvûl egyik legfontosabb feladatânak
tekintette, hogy az ezeréves Magyarorszâg feldarabolâsât
eredményezô trianoni szégyenbéke igazsâgtalansâgai ellen
tiltakozzék, azok elkôvetésének okaira râmutasson. Mâr

megalakulâsa, 1952 november ôta szinte minden osszejovetelét
Magyarorszâg joglalan megcsonkîtâsânak kérdése toUotte ki.
Békés tiltakozâsként elsd kôzmûvelôdési elô'adâsai a megszâllt
terûletek lakossâgânak helyzetét ismertették. Grôf TeJekf Béla
Erdélyrôl, Homonnay Elemér a Délvidékrôl, Sirchich Làszlô a

Felvidékrôl szôlô eldadâsa iigyanùgy ûnnepélyes tiltakozâs volt
a trianoni békeparancs ellen, mint ahogy 30 éven ât a Magyar
Talâlkozô/Kongresszns minden ûlésének legjelentôsebb része. A
Szabadfoldi Magyarok V. Vilâgkongresszusa ot szakértô
kôzremûkbdésével ôsszeâlHtott emlékirata (angol, francia és
nêmet nyelven is) 294 helyen tiltakozott Ceansescn Nicolai roman
diktâtor magyar falvakat lerombolni szândékolt terve ellen. A
român diktâtor a vilâg kozvéleményének nyomâsa
kôvetkeztében kénytelen volt brdôgi tervêt feladni vagy legalâbb
is annak megvalôsitâsât elhalasztani. (Minderrôl A XXVIII.

Magyar Talâlkozô krônikàja "Beszâmolô a Szabadvilâgi
Magyarok V. Vilâgkongressznsârôl" cimmel rèszletesen
beszâmolt.)

Ccausescu bukâsa utân joggal reménykedhettûnk abban,
hogy a roman olnyomâs eddigi politikâja (târgyalni, mindent
mcgigérni, de semmit be nem tartani), amelyet az elnyomâs
politikâjânak is nevezhetunk, kissé megvâltozik. Ezzel szemben a
régi politika tovâbbra is folytatôdik. Mâs hangszereléssel, de
lènyegileg ugyanûgy az a hivatalos roman âllâspont, hogy a
magyarsâg bevândorolt és jogtalaniil letelepedett nêpcsoport.
A kozelrnûltban az elnyomâsbôl kissé magâhoz tért erdélyi
magyarsâg megalakîtotta a "Româniai Magyar Demokrata
SzbveLség"-eL, amely a vâlasztâsok sorân România mâsodik
legnagyobb pârtja letL, jclentds szâmû szenâtort és képviselôt
kuldbtt a bnkaresti parlamentbe. Ez a magyar szôvetség azt a
kivânsâgât jnUatta kifejezésre, hogy az anyaorszâghoz,
Româniâhoz valô viszonynkra vonatkozôlag a kûlfoldôn senki se
nyilatkozzék, mert akik Erdélyben, illetve Româniâban laknak,
sa,jât sorsnkat magiik akarjâk intézni. Abban reménykednek,
hogy helyzeLûket a roman tôbbséggel szemben békésen rendezik.
MeggydzddésOk, hogy ôket, mint a magyar haza megkérdezésQk
nélkûl elcsatolt polgârait, minden tekintetben iigyanaz a
bânâsmôd illeLi meg Româniâban, mint magiikat a românokat.

A târgyalâsok a românok és a magyar âllam képviseldi kôzt
meginduUak. Az ezek sorân rendezett hivatalos vacsorâkon szép
feikôszontdket mondanak, de az idô mûlik és semmi eredmény

sem miitatkozik. Még az sem kovetkezett be, amit jôindulatânak
igazolâsa ntân a Româniai Magyar Demokrata Szôvetség kért. Ez
arra irânynlt, hogy a românok adjâk vissza a jogtalaniil elvett
magyar iskolâkat és templomokat, adjâk vissza az elkobzott
magyar vagyont stb. s hozzâk vissza a România belsejébe
elhnrcolt magyar fiatalsâgot, amelyet azért szôrtak szét tiszta
român kôzségekbe, vârosokba, hogy ott elromânosîtsâk.
TTgyanakkor vigyék vissza az elmûlt évtizedekben Erdély
magyarsâga kôzé telepîtett mintegy 3 milliô românt is Erdélybôl.
A magyar ifjûsâg român iskolâkba kényszerûl, ahol jobb

lehetôséget biztosit ugyan magânak elhelyezkedés és megélhetés
szempontjâbôl, de românnâ nevelik ât.

A magyar emigrâciô megdobbenéssel szemléli ezeket a
jelenségeket. Ennek alâtâmasztâsaként kôzli dr. Barki Eva
ûgyvéd nyilt levelét a krônika is, amelyhez hozzâfûzni valônk

nincs. De râ kell mutatnunk nehéz helyzetOnkre, amikor

bârmelyik kOlfôldi magyar - joggal - szôvâ teszi az erdélyi
magyarsâg szomorû helyzetét és mi tisztâban vagyimk az erdélyi
(remaniai) magyarsâg hivatalos âllâspontjâval, de azzai a tènnyel
is, hogy a roman propaganda ilyenkor a kûlfold felé rogtôn
hazaârulâssal vâdolja az erdélyi magyarsâg vezetô'it és papjait.

Mi eddig szinte tétlenûl szemléltOk a român-magyar

târgyalâsokat és szô nélkûl hallgattiik ezeket a ravaszul kitervelt
nyilatkozatokat, amelyek semmit sem mondanak, semmiféle
kbzeledô âllâspontot ki nem fejeznek. A vârakozâsban kezdjûk
IQrelmûnket veszîteni. Ma a Româniai Magyarok Demokrata
SzoveLsége a legrovideb iddn belûl sem ér cl kézzelfoghatô
eredményt, magyar kormânyzatunk tiUakozâsa ellenére
meginditjuk erdélyi véreinket mentd tevékenységûnket.
Erdélynek semmi koze Româniâhoz.
Mi csak két megoldâs fogadhatunk el 1.) Az ônàllô Erdély
létrehnzâsàl hârom nemzetiség (român, magyar, német)
kormânyzatâval, amelyet kizârôlag az Erdélyhez tartozô

népcsoportok onâllôan vâlasztanak meg és amely fûggetlenOl
intézi Erdély ûgyeit. 2.) 1100 év jogân Erdély visszacsatolâsât
Magyarorszàghoz, ahol a nemzetiségeknek (a românoknak is)
megadjâk mindazokat a jogokat, amelyeket erdélyi magyar
véreink szâmâra kovetelQnk.

Mi, akâr mint egyesOletek és szervezetek tagjai, akâr mint
magânosok - nagy részben Erdély szulottei - joggal tekintjûk
magnnkat erdélyi véreink kiilfôldre szakadt képviseloinek.
A diplomatâk és a sajtô képviselôi eddig nem dobtâk be a
kozvélemény tudatâba azt a természeti tényt, hogy a jô Isten
rendelése szerint Erdély és a régi România kozott természetes
hatârként hùzôdik a Délkeleti Kàrpàtok égbe nyûlô hatalmas
begylâncolata, amelyen természetes âtjârâs jôformân nincs.
Feltesszûk a kérdést, miért hiânyzik ez a természeti adottsâg
minden român térképrôl, miért nem lâthatjâk az erdélyi-român
kérdés irânt érdeklô'dôk azonnal, hogy Erdély és a régi România
két vilâga kôzôtt szinte âthatolhatatlan természeti akadâly
emelkedik?

Ezt a természeti akadâlyt minden térképen (a român

térképeken is!) fel kell tûntetni! Ez az akadâly istenadta
vâlasztôfal.

Kozlom a Magyar Kongressziis erdélyi ûgyekkel foglalkozô
tagjaival, hogy mint 30 éven ât szôban és îrâsban szQntelenûl a
fent. elô'adott kbvcteléseket hangoztattuk, azoktôl ma sem âllunk

el. Râ szcretnénk miitatni, hogy 30 éven ât egyetlen magyar és
német egyesQlet sem akadt, amelyik ne kôvetelte volna Trianon
békés rendezését és ne kôvetelte volna a Trianon kôvetkeztében

Româniâhoz csatolt erdélyi terûletek magyarsâgânak és
némeLségének emberi és nemzeti jogait.SztârayZoltân kôzismert
leleplezései szerint România ârnlâsért kapta Trianonban Erdély
fôldjét. A mi âllâspontiink Trianonnal kapcsolatban tovâbbra is
a régi TRIA NON!

A kôvetkezôkben felsorolok néhâny szervezetet, amely és
személyt, aki a nagy tâvolsâg és az anyagiak hiânya miatt csak
levélben csatlakozik âllâspontunkhoz :

nt. Adorjân Ferenc az Erdélyi Vilâgszôvetség ausztrâliai
szervezete,

ft. Békés GellérL, SJ. (Rôma, Olaszorszâg, Katolikns Szemle),

Csapô Endre (Melbonrne-Sydney) az Ausztrâliai Magyar Élet
fôszerkesztôje,
Foldvàry Oâbor (Human Rights Committee Hungarian

Coimcil ofNew Sonthwals, Ansztrâlia),
Gôrgey Gâbor (Malmô, Svédorszâg),
Gyarmati Géza (az Erdélyi Vilâgszôvetség svâjci csoportja
Baselben),
dr. Kolozsi Kolozsy Sàndor (az Erdélyi Vilâgszôvetség
sydneyi csoportja Aiisztrâliâban),
dr. Kreczinger Istvân (Budapest, erdélyi tanulmânyok),
Orbàn Sàndor (London, Anglia),
Szakàly Jànos (I^ondon, Anglia) a Magyar Szabadsâgharcos
Vilâgszôvetség nagybritanniai csoportjânak elnôke,
Vidék Attila (németorszâgi megbizottunk),

Winter Szilvia (németorszâgi magyar miinkakozosség),

Zolcsàk Istvàn

(Sao

Paulo,

Brazîlia), az

Erdélyi

Vilâgszovetség kulQgyi elnoke,
Zûrichi Magyar Tôrténelmi Egyesûlet.
Dr. xntéz Zsigmond Andrds {lAverpool, Anglia):
LÂTOGATÂS ERDÉLYBEN
Mint Erdély szûlôtte, a nyâr folyamân hazalâtogattam
szeretett szûlôfôldemre, a Székelyfôldre. Szomorû tapasztalataimrôl a kôvetkezôkben szâmolok be:

1. Pedagôgia

Magyar ôvoda nincsen.
Elemi iskolâk vannak, de szâmban âllandôan csôkken-

nek, és mihelyt român diâk az osztâlyba érkezik, românul
kell tanîtani és tanulni. A kormâny gyakran îgér és elindît
magyar osztâlyt, de azt rôvidesen românnâ alakîtja ât. Ezzel stressz alâ helyezi a tanulôkat, tanîtôkat és korlâtozza
elômenetelûket.

A magyar iskolâk anyagi helyzete természetesen a ro
mân tanigazgatâs kezében van, igy helyzetûk âllandôan
rosszabbodik. A kolozsvâri ûj reformâtus magyar iskolât
kûlvârosi fûtetlen, tetôtlen betonromba helyezték. Itt prôbâlnak improvizâlni, mert ahogy dr. Csiha Kâlmân réf.
pûspôk mondta: "nincsen pénzûnk 19 centi elektromos drôtra vagy egyetlen téglâra".
A kôzépiskolâsoknâl fokozôdik a românositâs. A magyar
osztâlyokban is âllandôan emelik a românul tanîtott tantârgyak szâmât. Ha a versenyvizsgâkon észreveszik, hogy a
tanulô magyar, iratait azonnal félreteszik. Marosvâsârhelyen kiîrtâk, hogy magyar tanulôk magyarul felvételizhetnek a magyar gyôgyszertanra. Csak odaérkezésûk pillanatâban tudattâk velûk, hog^ a felvételi vizsgât românul kell
letenniûk.

Két egyetemen van magyar oktatâs:

Kolozsvârott ma-

gyar szakos tanîtô/tanârképzés létezik, de a diâkok szâmât

âllandôan csôkkentik. Marosvâsârhelyen még létezik a ma
gyar nyelvû orvos/gyôgyszerészképzés, de a jelôltek szâma
rohamosan csôkken. Minden magyar elôadônak meg kell
ismételni ugyanazt az elôadâst românul is és ha ezt az idô
nem engedi, csak românul adhat elô.

A végzett magyarokat roman teriiletekre nevezik ki; terroman anyanyelvûek magyar helyeken kapnak âllâst. A vâsârhelyi egyetemen a mârciusi vérengzések
ôta magyar és român professzorok nem kôszônnek egymâsnak a folyosôkon.
mészetesen a

A késôbbi elômenetel sorân: magyarok végrehajtô vagy
helyettes végrehajtô beosztâst egyszerûen nem kapnak. Kolozsvârott a 30 legnagyobb vâllalatnâl egyetlen magyar igazgatô sincs.

2. Egyhâzak

Mind a négy magyar egyhâz hôsiesen harcol az eltiprâs
ellen.

A rômai katolikusok legfôbb problémâja loan Robu
nemrég tôrtént bukaresti érseki kinevezése. Szerintûk a pa
pa tôrténelmi hibât kôvetett el: 20,000 român katolikus ér-

seket kapott, Erdély majdnem 1 milliô magyar katolikusa
nem, bâr tôbbszôr kérte a gyulafehérvâri piispôkség érseki
rangra emelését. România 6 rôm. kat. pûspôksége kôzûl 4
dôntô tôbbségben magyar hlvekkel mûkôdik. Kôzûlûk
hârmat Szent Istvân (1001-1038) alapîtotta. Az ioasi-i egyhâzmegyében a 260,000 volt csângô magyar teljesen elromânosodott a 350 éves vatikâni vallâspolitika "eredményeképpen".

Dr. Jakab Antal ny. pûspôk és Hajdu Gyula rektor (mindketten tôbb évet tôltôttek bôrtônben, az elôzô éveket ôlom-

bânyâban) a gyulafehérvâri pûspôki palotâban folytatja a
kântortanitâst. Évente 6 gyermeket vehetnek fel, de ennek
ellenére az idén 30-nâl tôbb ûj tanulôjuk van. Jakab pûspôk
csuklôit bilincsre ajânlva tagadta meg a létszâm csôkkentését.
A reformâtus, evangélikus és unitârius egyhâzak az alapvetô tantârgyakban kôzôsen képzik papneveltjeiket, ameny-

nyire teolôgiai szempontbôl ez lehetséges. Az idei reformâtus konfirmâciô a hâborû ôta rekordszâmot produkâlt, ennek ellenére a reformâtusok nem kaptâk vissza elôzô, tôrténelmi jelentôségû kollégiumukat. Az elôbb emlîtett kôzôs papneveldébe a românok esti roman felnôtt iskolât ûl-

tettek be nappali român osztâlyok kôvetelésével.
Az egyhâzak kûlfôldi kapcsolataikat âllandôan épitik. A
kolozsvdri reformâtiLSokns^a jô viszonyuk van az észak-îrorszâgiakkal, akiknek segîtségét élvezik. Jelenleg is nagyobb
mennyiségû tanszer és biblia érkezett onnan. Az unitâriiLSok
arra kértek, hogy Angliâval teremtsek kapcsolatot szâmukra.
3. Sajtô

A "Szabadsdg" gyenge minôségû papîrra nyomtatott bâ
ter és jôl informait napilap. Felelôs szerkesztôje a fiatal Tibori
Szabô Zoltdn. Az ûjsâg âllandôan a legalapvetôbb problémâkkal kûzd és krônikus pénzhiânyban szenved. Kûlfôldi
sajtômecénâsra vâr. Politikailag az R.M.D.SZ. szôcsôve, s
igy a Vatra Romaneasca fenyegetéseinek târgya. Nagyon
keskeny utat kell jâmia.

A "Keresztény Szô" jô minôségû papîrra nyomtatott katolikus hetilap. Szerkesztôsége rendklvûl lelkes. Alapvetô
gondjai ugyanazok.
4.

Tdrsadalmi élet

Ott létem alatt 3-4 féle rossz minôségû (zôldség-gyûmôlcs)
konzerven és jô minôségû kenyéren klvûl Kolozsvârott semmi
sem volt kaphatô. A benzinkutak elôtt vârakozô 2 km-es

autôsorokrôl ne is beszéljûnk. A Magyar Operâban nemzetkôzileg is elsô osztâlyû "Sâmson és Delilâ"-t hallgathattam.
A szûnetben azonban csak cikôriakâvé és higitott limonâdé
volt kaphatô.
A belvâros legelôkelôbb vendéglôje, a Continental piszkos és bûdôs volt.

A lakâsproblémâk kielégltôk. Tudomâsomra hoztâk viszont, hogy magyarok csak (és kizârôlag) a toronyhâzak legfelsôbb emeletein kapnak lakâst. A liftek viszont nem mindig mûkôdnek.

5. Politikai élet

1. A

Vatra Romaneasca-t a volt Securitate emberei ve-

zetik. Székhâzuk ugyanabban az épûletben van, mint a
Nemzeti Megmentési Fronté.

Az RMDSZ vezetôségi tagjai mind életet és vagyont fenyegetô telefonhîvâsokat vagy levelet kaptak tôle. Szerinte
az orszâg ôsszes problémâjât a magyarok okozzâk. Az ilyen
jellegû uszîtâs âllandôan folyik. A jogokat kôvetelô magya-

rokat testileg is bântalmazzâk. A Vatra Romaneasca teljesen ellenzi a magyar nyelvû feliratokat. A Kirâly-hâgôn
vagy 10 nyelven kiîrtâk: "Vigyâzat, veszélyes kanyarok!"
Magyarul nem! Pedig a forgalom fôként Magyarorszâgbôl
jônl

A két nyelven kiîrt helységneveket minden magyarlakta
falurôl/vârosrôl leszedték, mert ezek "csupân zavart okoztak". Székelyfôldôn azért megmaradt jô pâr. Nagy ôrômmel
és kônnyezô szemekkel vettem észre, hogy szûlôfalum neve
csak ûgy szerepelt hogy Nydràdszentlâszlô.
2. Jelen és jôvô. Az elôbb emlîtett krônikus pénzhiâny
az RMDSZ székhâzâban is lâthatô volt. A magyarok felszerelése minimâlis. Mind a vallâsi, mind a sajtôszerveknek

alapvetô sokszorosîtâsi problémâkkal kell naponta megkûzdeniûk.

A magyarsâg jelenlegi kôvetelése egyszerû: a teljes mértékû személyi és a kollektîv kisebbségi jogok elismerése. A
româniai politikai helyzet cîmû kiadvânyukban az 1947-es
pârizsi békeszerzôdés betûszerû betartâsât és az abban felsorolt jogok felûjitâsât sûrgetik. Az alapvetô realitâs az, bogy
a kb. 7 milliô erdélyi lakosbôl csak 2.5 milliô a magyar vagy
székely, 1/2 milliô mâs és a maradék 4 milliô roman. Igy,
szerintûk mindennemû levâlâsos, szeparatista megoldâs lehetetlen és az ilyen kôvetelések âllandôan rosszabbitanâk a
magyarok mâr most is rendkîvûl sajnâlatos helyzetét.
3. Osszegezésképpen politikailag rendldviil fontos a nemzetkôzi nyomâs fokozâsa minden elképzelhetô vonalon. Az er
délyi magyarsâgot gazdasâgilag, mint lâthatô, az âtmeneti
pénzhiâny tartja vissza lelkes és bâtor munkâjâban. A meg-

oldâs tehât: pénz juttatâsa. Ebben csak mi tudunk nekik segiteni.

FaluvégiEndre (Desert Hot Springs, CA):
ERDÉLYI GOLGOTA

A regâti Nicolae Balcescu, akivel Kossuth Lajos is târgyalt, 1849. jûliusâban Debrecenben, a kôzôs magyar-român
védekezésrôl az osztrâk-orosz kôzôs veszéllyel szemben, îgy
irt késôbb: "Hallottam Abrudbânya (Alsô-Fehér megye)
romjai kôzôtt egy ifjû, magas termetû, szép havasi lânyt édes
és fâjô dalt énekelni. Egy ifjû, boldog roman lânyrôl énekelt,
akit Flôrânak (virâgnak) hîvtak, s aki azért volt boldog és
szerencsés, mert roman lâny és itâliai eredetû. Boldog volt,
mert nem tudott magyarul. Anyja sem tudott îgy egy szôt
sem. Boldog volt, mert csak azt szerette, ami roman és eskût
tett, hogy sohasem szeret magyart, amig csak a fôldôn roman
lesz."

Teljesen érthetetlen elôttem, ha valaki îgy gyûlôli a magyarokat, miért akart velûk (a magyarokkal) szôvetkezni olyan
két nagyhatalommal szemben, mint az orosz és az osztrâk.
Az egyik legnagyobb magyargyûlôlô, Baritiu Gheorghe
1838-ban Brassôban jelentette meg Gazeta Transilvaniei cimû folyôiratât. Az 1848-as szabadsâgharc kitôrésekor menekûlnie kellett, de 1849 végén ûjbôl megjelentette lapjât, amely a roman kôzéposztâly nevelésére a 10 parancsolat mintâjâra 12 parancsot kôtôtt lelkiikre.
Ebbôl a 12 pontbôl — Caesartôl lefelé napjainkig — egynémely diktâtor tanulhatott volna faji felsôbbrendûséget.
Az istendicsérét ennyi gyûlôlet mellett farizeussâg. Kûlônben is a gôrôgkeleti vallâs kûlônôs, nemzeti alapon allô kereszténység volt mindig. A roman nemzeti egyhâz feje a kirâlysâg alatt az uralkodô volt, azelôtt a konstantinâpolyi
pâtriârka, egy idôben az orosz car. Minden vallâsban van valami miszticizmus, nâluk az egyszerû fôldmûvesek és a hegyi
lakôk kôrében ez âtvâltozott babonâvâ, s papjaik jô része négy
kôzépiskolâval ebbe beleillett.

Mindezek utân csak annyit âllapîthatunk meg, hogy a
magyarok fejlôdése Nagy-Româniâban az utôbbi évtizedekben
megrekedt s a magyarsâg tôbbsége nagyon leszegényedett,
mert a roman âllami beavatkozâs tûrelmetlen, a végrehajtâs brutâlis és a hatâsfok ijesztô volt.. Ezzel szemben a dualizmus 5 évtizede alatt a românok gazdasâgilag, târsadalmilag és kulturâlisan nagy elôrehaladâst tettek. Egy dologban
a két helyzet még megegyezett: a roman nemzeti ôntudatot

mindkét helyzet fenntartotta.

1945 utân az erdélyi magyarsâg oly egyedûl és oly kiszolgâltatottan maradt ôsei tôbb mint ezer éves hazâjâban, mint
még soha, mert senkinek a védelmére nem szâmithatott. Az
erdélyi érdekvédelmi szervezetek teljesen szétmâltak; a budapesti pârtâllam idegen komiszârjai 45 éven keresztûl még
a kisantantnâl is jobban gyûlôlték a magyar irredentizmust.
A Bukarestet kiszolgâlô erdélyi magyar helytartôk az egységes nagyromân nemzetâllam eszményéért egyûtt dolgoztak
a dâkoromân veszettséggel. Erdély Kôzép-Eurôpâhoz tartozott minden idôben, de az utolsô 70 évre âttoltâk KeletEurôpâba, sôt tôbb milliô regâti românnak Erdélybe kôltôztetésével a balkâni szellem kôltôzôtt be a Kârpât-medencébe.
Igy nyugodtan felszânthattâk temetôinket, felrobbanthattâk
emlékmûveinket, âtrendezéssel felismerhetetlenné tehették

vârosainkat, mig a végén elkezdték legyalulni falvainkat is.
Erre mâr felfigyelt a "humanista szabad vilâg", mert ilyent
még nem hallott, ilyesmit se Hitler, se Sztdlin vagy Castro,
sôt Ortega sem csinâlt. De egy fiatal magyar reformâtus pap,
Tôkés Ldszlô, valahol Temesvâr kûlvârosâban, mint modem

Dâvid, parittya nélkûl is leterîtette Lucifer român helytarôjât, akivel kirâlynôk pezsgôztek, âllamelnôkôk român horât
tâncoltak, akit lovaggâ ûtôttek és vagy két tucat kitûntetéssel halmoztak el.

A "kondukâtor" 1989 szeptemberében azzal prôbâlta

becsapni a vilâgot, s talân ônmagât is, hogy Romdmâban
nincsen nemzetiségi kérdés, mert nincsenek nemzeti kisebbségek, csak pl. magyarul is beszélô românok. Igaz ugyan,
hogy a hatârmenti magyar kisebbség 1920 ôta 1/5-del leapadt, s ugyanakkor a tôbbségi nép mâsféltôl kétszeresére
nôvekedett, mégis ebbôl a népidemokratikus român para-

dicsombôl még az uralkodô fajta is menekûlt. Reméljûk,
hogy a hihetetlen tômegû igazsâgtalansâg és kegyetlenség,
amit velûnk elkôvettek, minden magyarban
megfontolâsokat érlelte meg:

a

kôvetkezô

1. Mâr az elsô roman vajdâtôl, Basarabtôl kezdve Mihai
Viteazul-ig (1601), akit Rudolf csâszâr Erdély kormânyzôjâvâ nevezett ki, az orosz-tôrôk hâborûkon keresztûl, a két
Balkân hâborûban és a két vilâghâborûban is a românok
szôvetségeseiket hâtbatâmadtâk. A mi tôrténelmûnk ilyesmit
nem ismerl

2. A késôbbi românok minden alkalmat megragadtak,
hogy a magyarsâgot a legkegyetlenebbûl gyilkoljâk. Nyugodt
lelkiismerettel âllithatjuk, hogy a tatâr és a tôrôk utân harmadsorban a roman fajta volt az oka annak, hogy a magyarsâg szâmbelileg ilyen siralmasan kipusztult.
3. Tôrténelmûket nem csak a

minden mâs

nemzetnél

is feltalâlhatô — bar erôteljességében vâltozô — elfogultsâggal îrtâk meg, de olyan hamisîtâst vittek véghez a dâkoromân
elmélettel, amely pâratlan a maga nemében.
4. Szabadon, ônszântukbôl olyan nemzetkôzi kôtelezettségeket vâllaltak, amelyekrôl elôzôleg elhatâroztâk, hogy azokat sohasem tartjâk be.
5. Olyan alkotmânyokat és tôrvényeket szavaztak meg,
amelyeket az elsô nap arcpirulâs nélkûl felrugtak.
6. Olyasmivel râgalmaztak bennûnket, amit nem mi,
hanem pontosan ôk kôvettek el.
7. 70 éves uralmuk idején olyan rablâst vittek véghez,
hogy egy-két, mâsok âltal végzett felbecslést tovâbb fejlesztve,
arra a meggyôzôdésre juthatunk, hogy a magyarsâgtôl kb.
20 milliard mai dollar értékû vagyont raboltak el.
8. Arra is fel kell készulnunk, hogy esetleg a românok —
demokratikus âllam keretében — râkényszerûlnek a polgârjogok betartâsâra: de még îgy is lehetôségiik lenne magukat

olyan kivâltsâgokkal biztosîtani, amelyek a kisebbségek felmorzsolôdâsâhoz vezetnének.

9. Nem lehet polgârjogokrôl beszélni ott, aboi az egyén
soviniszta diktatôrikus kormânyzattal âll szemben.
Tehât

a magyarsâg megmaraddsa szempontjdbôl csak az Erdélyre
vonatkozô terûleti autonômia hozhat megnyugvâst, de ez is

csak az ENSZ Biztonsdgi Tanâcsa âltal szavatoU és nemzetkôzi rendôrséggel alâtâmasztott môdon. Ebben az esetben
a regdti kormdnynak, tôrvényhozdsnak és birôsdgoknak nem
lenne beleszôldsa Erdély ûgyeibe. Ez az a minimum, amely
biztositanâ a megbékéléshez vezetô nagyon is râzôs utat.
Mindez azonban a betelepitett regâti românok visszakôltôztetése nélkùl elképzelhetetlen.
10. Nemzetkôzi egyezményeknek akkor lesz csak foganatja, ha nemzetkôzi rendôrség bevetésével lehet a kormânyokat kényszeriteni azok betartâsâra.
A bukaresti tv azonban minden vasârnap "idegeneket"

gyûlôlô propagandâval mérgezi a mâr ûgyis gyûlôlettel telîtett lelkeket. Ezek utân nem értem azokat — mint pl. Kun-

szabô Ferencet, aki mindezeket leîrja, mégis igy vélekedik;
"Nem sorolok fel mâs példâkat, mert én nem tekintem eze-

ket jellemzôknek Remania hivatalos vagy hivatalosan sugalmazott nemzeti politikâjâra". A megértést a humanista lelkek hiâba keresik! Minden idôben voltak értelmes és ember-

séges românok is, sot a mûlt szâzad végén legkomolyabb
tôrténészeik is figyelmeztették honfitârsaikat a dâkoromân
elmélet tarthatatlansâgâra, de a gyûlôlkôdôk nem tâgitottak,
s ma mâr a mérsékelteknek is menekûlniûk kell, ha a magyargyûlôlet ellen szôt mernek emelni.

Mindezeket szâmba véve az Erdélyi Vildgszôvetség USArészlege nevében kôtelességûnknek tartjuk, hogy a trianoni
szégyenbéke embertelenségeire és igazsâgtalansâgaira felhîvjuk a vilâg figyelmét.

T. Dombrddy Dora (Lakewood, OH):

AZ ERDÉLYI MAGYARSAG
Erdélyrôl mi soha nem mondhatunk le, mert tôbb mint
ezer évig a tôrténelmi Magyarorszâg szerves része, a magyar
kultûrélet mentsvâra volt. Sajnos, Erdélyt a trianoni békeparanccsal Româniâhoz csatoltâk.

Mi a tennivalô?

Arra kell tôrekednûnk, hogy az erdélyi magyarsâg megkapja emberi, kulturâlis, politikai és ônrendelkezési jogai-

nak visszaâllîtâsât. Ezek nélkûl csak mint mâsodrendû pol-

gâr élhet azon a fôldôn, amelyen ôsei szabadon éltek.
Erdély visszacsatolâsânak az ezeréves Magyarorszâghoz
nemcsak âlomnak, de egyszer valôsâgnak is kell lennie.
Az ônâllô Erdély nekûnk ma nem felelne meg, mert a
trianoni békeparancs ôta tôbb ezer românt telepîtettek le
Erdélyben a Székelyfôldôn, sok magyart vittek el Erdélybôl.

îgy a românok lennének tôbbségben és ennek alapjân kôziilûk kerûlnének ki a vezetôk.

Az erdélyi magyarsâg ma nem élvezheti azt a szabadsâgot, amely ott neki mas nemzetiségekkel egyiitt jâr.

Hangoztatni kell, a kôztudatba kell vinni, hogy Erdély
magyarsâga nem kisebbség, hanem a nemzettest, a nemzettômb része, amelyet leszakitottak a Kârpât-medence tôbbségét alkotô magyar nemzettestrôl. Fontos, hogy errôl ne csak
magyar, hanem idegen nyelvû ûjsâgokban is âllandôan îrjanak. Mert a român tudomânyos akadémia nevéhen az ellen-

kezôjét âllltjâk s a român âllam évente sok milliôt kôlt magyarellenes propagandâra, amellyel elârasztja a szabad vilâ-

got. A român propaganda ellen csak akkor dolgozhatunk,
ha ragaszkodunk a magyarsâg ôsi jogaihoz és bebizonyîtjuk
Erdélyhez és az elcsatolt teriiletekhez valô jogunkat.
A românok 1920 ôta eddig kiirtottak vagy elûldôztek tôbb
mint egy milliô székelyt. Helyûkbe két milliô regâti românt
telepîtettek be.

Hivjuk fel a nagyvilâg figyelmét kûlônôsképpen arra is,
hogy 1947-ben a pârizsi békeszerzôdés az erdélyi magyarsâgnak a vallâsra, a nyelvre vonatkozôlag is ugyanolyan jogokat biztosîtott, mint az âllamfenntartô népnek, a românok
azonban ezeket nem adjâk meg neki.

Mint Erdély szûlôttje, minden alkalmat megragadok, hogy
ott élô és szenvedô testvéreimre felhîvjam a figyelmet.

ÎRÀSBAN BEKÛLDÔTT HOZZÀSZÔLÀSOK
Bethlendy Gyôrgy (Toronto, Ont., Kanada):
AZ ERDÉLYRE VONATKOZÔ HÎREK HELYESBÎTÉSE
Az utôbbi 40 évben a nagyhatalmak, de kulônôsen a
Szovjetunio, a kelet-eurôpai nemzetiségi problémâkat zâr

alatt tartottâk. Az Amerikai Egyesûlt Âllamok és a Szovjet
unio kôzeledésével és annak csatlôs orszâgaiban végbemenô
demokratikus irânyû reformokkal a nemzetiségi kérdések
egyre inkâbb elôtérbe kerûlnek és valôszînû, az 1990-es években egyre nagyobb szerepet jâtszanak a nemzetkôzi politikâban.

A fentemlitett nemzetkôzi fejlemények és a Ceausescu-

kormâny elnyomô politikâja az erdélyi magyarsâggal szemben felszinre hoztâk az erdélyi kérdést.
Mint Erdély szûlôtte, az elmûlt két év folyamân minden

alkalmat megragadtam, hogy az erdélyi nemzetiségi probléma tôrténeti hâtterét az ûjsâgîrôkkal és a politikusokkal
ismertessem. Ahânyszor valahol cikk jelent meg Erdélyrôl,
îrtam a szerkesztônek. Ezzel kapcsolatban az az ôtletem tâmadt, mennyivel hatâsosabb volna az ilyen tôrténeti tâjékoztatô, ha minden magyar szervezet a vilâgon megszervez-

né tagjai kôzôtt, hogy azok irjanak a helyi vagy orszâgos ûjsâgnak, valamint képviselôiknek és soroljâk fel a tôrténelmi
tényeket.

Erre a célra vâzlatot âllitottam ôssze kis térképpel és a
legfontosabb tôrténelmi adatokkal abban a reményben, hogy

ez kezdeti ûtmutatôûl szolgâlhat azok részére, akik valamit
szeretnének tenni Erdély magyarsâgâért a tâvolabbi jôvô
szem elôtt tartâsâval.

Jelenleg a magyar kormâny nincs és 2-4 évig valôszînû
nem is lesz abban a helyzetben, hogy ezt a kérdést nyilvânosan és hathatôsan felvethesse. A német kérdés megoldâsa
és a magyarorszâgi gazdasâgi és politikai konszolidâciô utân,
a nemzetkôzi helyzet valôszînû kedvezôbb lesz ilyen kényes
kérdések megvitatâsâra és esetleges megoldâsâra.

Tanulva az elsô vilâghâborû elôtti cseh, roman és szerb
sikeres propaganda-hadjâratbôl, valamint Ceausescu hûsz

éves még sikeresebb kôdôsîtô programjâbôl, vilâgra szôlô,
jôl koordinâlt, tôrténelmi tényeken alapulô felvilâgosîtô

program sokat segîthet Erdély magyarsâgânak. Ûgy tudom,
hogy ez a vélemény alakult ki az erdélyi értelmiségi korôkben is.

Azt szeretném javasolni, hogy valamelyik amerikai vagy
eurôpai magyar intézmény szervezzen meg koordinâciôs
programot és szerkesszen egy tôrténelmi tényeken alapulô
rôvid ôsszefoglalôt, amelyet minden orszâgban a helyi ma
gyar szervezetek és egyének, az orszâg nyelvén eljuttatnânak
a hirszolgâlati és kormânyszervekhez. Ajânlatos volna egy

erdélyi hirszolgâlati iroda felâllîtâsa is, amely rugalmasan
tudnâ kialakitani és kôzzétenni az idôszerû kérdésekre az
egységes és tôrténelmi igazsâgon alapulô vâlaszokat. Hosszûtâvon valôszînû hasznos volna egy ilyen program.

Dr. Maildth Istvdn (Rio de Janeiro, Brazilia):

HÎRUNK A VILÀGBAN

Kôztudomâsû, hogy a nyugati vilâg kôzvéleményt formâlô irodalmât elârasztjâk a magyarsâgra és Magyarorszâgra vonatkozô rossz indulatû és célzatos olyan ismertetésekkel, amelyek alkalmasak arra, hogy hirûnket a vildgban
rossz fényben tûntessék fel.

Iskolai tôrténelemkônyvek, enciklopédiâk, lexikonok,
napilapok és folyôiratok hemzsegnek a magyarokrôl kôzôlt
valôtlan, tudatosan elferdîtett, légbôl kapott vagy enyhén
szôlva tâjékozatlan adatok ismertetésétôl. Mindez annak a

szellemi hideghâborûnak eredménye, amelyet ellenségeink
évtizedek ôta céltudatosan és anyagiakkal nem takarékoskodva folytatnak a magyarsâg jô hîrének bemocskolâsâra.

Felesleges most arrôl elmélkedni, hogy a magyar kormânyok 70 év ôta elhanyagoltâk az idegen nyelvû tudomânyos irodalom és adatszolgâltatâsi forrâsok ellâtâsât az igazsâgnak megfelelô ismertetéssel és nem helyeztek sûlyt a meghamisîtott kôzlemények

helyreigazîtâsâra

sem.

Elérkezett-

nek lâtszik az idô, hogy intézményes szervezettséggel felvegyiik a kûzdelmet jô hîrunk helyreâllîtâsâra a nyugati vilâgban.

Ezért javasoIjuk :

Létesûljôn a kûlfôldôn élô magyarsâg gondjait âpolô hazai minisztérium kebelében htrûnk a vildgban elnevezésû
ûgyosztâly, amelynek feladata

1. a szerte a vilâgon idegen nyelven megjelent magyarellenes kôzlemények feltérképezése,
2. ezek szervezett és céltudatos kôvetkezetességgel tôrténô megfelelô helyreigazitâsa.

Szôlîtsa fel az ûgyosztâly a kûlfôldôn élô magyarokat,
hogy mihelyt tudomâsukra jut, kôzôljék mindazt a magyarellenes megnyilatkozâst, amelyet idegen nyelvû tankônyvekben, enciklikâkban, lexikonokban, napisajtôban, folyôiratokban felelfedeznek. A sajtôtermék nevét, kiadôjât, a kiadâs év- és oldalszâmât stb, a nehezményezett kôzlemény
fénymâsolatât természetesen kôzôlni kell az ûgyosztâllyal.
Ezt a felhivâst kûldje szét az ûgyosztâly a kûlfôldôn élô
magyarok minden egyesûletének és szervezetének, valamint
a nyugati vilâgban megjelenô magyar ûjsâgok szerkesztôinek, azzal a kérelemmel, hogy a felhivâst idôkôzônként kô
zôljék. Meg kell azonban gondolni, hogy a Trianonban elszakîtott terûleteken ajânlatos-e a sajtôban valô kôzlés. Inkâbb a felhîvâs élôszôval valô terjesztését ajânlatos szorgalmazni.

A beérkezett anyag természetének megfelelôen az ûgy
osztâly tâjékoztassa a kûlûgyminisztériumot annak megîté-

lésére, vajon szûkséges-e diplomâciai ûton a magyargyalâzâs helyreigazitâsa. Sajât hatâskôrében az ûgyosztâly a tudomânyosan alâtâmasztott helyreigazîtô anyagot kûldje el
a szôbanforgô forrâsnak és kôvetelje helyreigazîtâsât.
Az idegen nyelvû sajtôtermékekben elhelyezett cikkekkel
kapcsolatban a forrâsmû félrevezetô és rosszul tâjékoztatô
adatszolgâltatâsâra is fel kell hîvni a figyelmet.
E mellett a védekezô tevékenység mellett az ûgyosztâly
hatâskôrébe tartoznék a valôsâgnak megfelelô htrverés megszervezése is. Ennek sorân felmerûl a mâr tôbb helyrôl szor-

galmazott egyûttmûkôdési hâlôzat kiépitése a hazai és kûl
fôldôn élô magyarok kôzôtt, idegen nyelven kiadott, magyar

vonatkozâsû hîreket szôrô,

kônyomatos tdjékoztatô

révén.

A HAZAI KÔZPONT feladata lenne a tdjékoztatô anyagânak ôsszeâllîtâsa és kiadâsa. Elsôsorban az elszakîtott terûleteken tobzôdô magyarellenes (szuper-soviniszta) gyûlôlkôdés botrânyos eseményeit kellene igazolhatôan ismertetni.
Cél: az olâhok, szlovâkok és szerbek magatartâsânak kipellengérezése, sûllyal és elsôsorban az eurôpai kôzvéleményformâlô sajtôtermékekben. Szempont: legjobb védekezés a
tâmadâs.

A tâmadô természetû hiranyag mellett természetesen
bôven kell — lehetôleg — rôvid hîreket kôzôlni a magyarorszâgi âtâllîtâs kedvezô eredményeket szûlô eseményeirôl.
Igen hasznos és jô hirunk formâlâsât kedvezôen alakîtô hir
anyag még a hazai nemzetiségi kisebbségek viszonyaira vonatkozô események és adatok pozitîv kiértékelésre alkalmas
ismertetése is.

A hlrverési hâlôzat kûlfôldôn élô gôcainak a feladata
pedig az lenne, hogy személyes kapcsolatokat létesîtsenek
idegen nyelvû sajtôtermékek belsô munkatârsaival. Ezek
révén juttassâk el a tdjékoztatôt a szôban forgô sajtôtermé
kek és hîrkôzlô szervek szerkesztôségébe és megfelelô târsadalmi vonatkozâsû, illetôleg természetû barâti kapcsolat-

tartâs âpolâsâval elômozditsâk a hîranyag tényleges kôzlé-

Tudatâban vagyok annak, hogy a felvâzolt javaslat valôra vâltâsâra komoly anyagi alapokra van szûkség. Olyan,
szinte eljôvendô életet vagy tengôdést jelentô ûgyrôl van
itt szô, amelynek valôra vâltâsât illetôen Oxenstierna svéd
âllamférfî véleménye az irânyadô, aki adott alkalommal ezt

mondta kirâlynôjének: "Majesty! If it is possible, it should
be done. If it is impossible, it must be donc. "

Dr. Kreczinger Istvdn (Budapest):

ERDÉLY JÔ VÔJE
A szerzô 10 oldal terjedelmû gépîrâsos tanulmânyt kûldôtt be. Ennek I. részében az eurôpai integrdciô elôfeltételeivel foglalkozik, II. részében az erdélyi alternativdkat tekinti ât a jelenlegi és a fôderativ stâtusban, az enklâvészerû

megoldâsokban (a helyi autonômiâk rendszerében), Erdély

kettéosztâsâban,

Magyarorszâghoz

tôrténô

visszacsatolâsa

és szuverénitâsa esetében. A legutolsô részben megâllapitja,

hogy "Erdély ôndllô âllamisâga tôrténelmileg, gazdasdgilag
és politikailag érett terûlet. Megvalôsîtâsa lehetséges békés,
erôszakmentes eszkôzôkkel, az eurôpai integrdciôs folyamat
részeként, az ônrendelkezési jog gyakorlati érvényesîtésén
keresztûl".

A tanulmâny III. része (fejezete) a szuverén Erdély elônyeit {létjogosultsdgdt) és megvalôsûhatôsdgdt ismerteti.
Erdély kérdésében abbôl kell kiindulni, hogy mi vezetett

a jelenlegi âllapotokhoz. De fîgyelembe kell venni a mai tényeket is, hogy Erdélyben ehben a pillanatban romdn tôbbség van. Eppen ezért az ônâllô âllamisâg elônyeit a nemzeti
kisebbségek, a roman tôbbség és nem utolsô sorban az eurôpai
kôzôsség szempontjâbôl is kell vizsgâlni.
1. A nemzeti kisebbségek szempontjdbôl

A kisebbségek szempontjâbôl az ônâllô Erdély létkérdés,
de mint âltalânos alapelv is érvényesûl. Csakis az ônâllô Erdély
biztosîthatnâ:

— minden nemzetiség egyéni és kollekdv jogegyenlôségét, békés egymâs mellett élését a kôzôs hazâban;

— a hivatalos hâromnyelvûséget (român, magyar, német)
minden korlâtozâs vagy korlâtozâsi kisérlet nélkûl;
— az anyanyelvi oktatâst minden szinten, beleértve a
sajât nemzeti tôrténelem oktatâsât is;
— a nacionalizmus és sovinizmus elemeiben valô taga-

dâsât, âpolva az egyûttélôk egymâsra utaltsâgânak, kôlcsônôs

tiszteletben

tartâsânak és

megbecsûlésének eszméjét;

— a tényleges vallâsszabadsâgot (minden vallâs szabad
gyakorlâsât);

— minden békésen egyûttélô nép vagy népcsoport (etnikum) egyéni és kollektîv jogât a kapcsolatok fenntartâsâhoz
és âpolâsâhoz az anyanemzettel;

— szâmarânyos képviseletet a szôvetségi regionâlis (kantonâlis) és helyi hatalmi szervekben és a kôzigazgatâsban.

2. A românsàg szewponLjàbôl
Amikor ezt a megoldâst javasoljuk, felmerûl a kérdés,

hogy megnyerhetô-e az erdélyi românsâg (vagy legalâbbis
egy része) a szuverén Erdély ûgyének, mert ellenkezô esetben
az ônrendeikezési jog érvényesîtésének (tehât a békés rendezésnek) semmi esélye. Ha igen, melyek azok az érvek, ame-

lyek szembehelyezhetôk a "nagyromân nacionalizmussal",
"Nagy România" eszméjével? Az érvelési rendszert gazdasâgi,
târsadalmi és politikai szempontok szerint lehetne csoportosîtani, de kôlcsônhatâsû, mély ôsszefonôdâsû ezt nem teszi indokolttâ. Megmaradunk tehât érveink felsorolâsânâl:
a. Az ônâllô Erdély keretében a românsâg megôrizné
szâmbeli fôlényét, ami târgyi biztositék arra, hogy jogos
nemzeti érdekeit érvényesîthesse. Kizârja viszont, hogy ezt
bârmely mâs nemzetiség ellenében tegye. Mindezt biztositja
ugyan "Nagy România" is, âm egyetlen nemzet sem lehet
szabad mindaddig, ameddig mâs népet vagy nemzetet hâtrânyos megkûlônbôztetésben részesît.

b. Az ônâllô Erdély feloldand a nemzetiségek kôzôtti
feszultségeket. Alapja és garanciâlis biztositéka lehetne az
itt élô népek kôzeledésének, barâtsâgânak, hisz egyik sem
érezné etnikai létében veszélyeztetve magât. Ilyen môdon
tekintélyes energiâkat szabaditana fel, amelyek hatékonyan
hasznosithatôk a gazdasâgi és târsadalmi-politikai élet bâr
mely teriiletén, a kôzôs boldogulâs érdekében. Ez érdeke a
român nemzetnek is.

G. A român nemzeten belûl is feloldand a feszultsége
ket. Feszûltség alatt az erdélyi românsâg (de legalâbbis ennek egy része) és a regâtiak kôzôtti ellentétet kell érteni. Azt
nem lehet vitatni, hogy ezek az ellentétek tâvolrôl sem olyan
természetûek és mértékûek, mint pl. a român-magyar el
lentétek, de létezésûket és potenciâlis veszélyességûket nem
lehet tagadni.

d. Megoldand az ortodox és a gôrôg katolikus vallds kô
zôtti ellentétet. Ebben elsôsorban a gôrôg katolikusok érdekeltek, akik szép szâmmal élnek Erdélyben.
e. A "civilizâlt" Eurôpa hatârai belâthatô idôn belûl a
keleti és nyugati kereszténység ûtkôzôvonaldn hûzôdnak. A

Nyugat nem tudja a tovâbbiakban sem befogadni az ortodox
vallâs âltal befolyâsolt észjârâst. A vallâsnak pedig a bolsevizmus térvesztésével komoly politikai-târsadalmi szerep jut.
Az erdélyi românsâgnak el kell dôntenie, hogy a Nyugatot
vâlassza-e vagy a Balkânt.
f. Az elôzô pontban vâzolt helyzet alakul ki a gazdasâgban is. Belâthatô idôn belûl Kôzép-Eurôpa a Nyugathoz
valô felzârkôzâs folyamatâban érzékelhetô elônyhôz jut Româniâval szemben. (Ez a jelenlegi gazdasâgi âllapotra érvényes.) De România rôvidesen hivatalosan is felveti a
Szoxdet-Moldàvidval valô egyesûés kérdését, ami nagy valôszînûséggel létre is jôn. Ez az "egyesiilés" azonban Româniât

gazdasâgilag, târsadalmilag, de politikailag is még inkâbb
a Balkân felé sodorja. Az erdélyi românsâg szâmâra hangsûlyozottabban érzékelhetô lesz a civilizâlt Eurôpa "varâzsa",
amely dôntôen befolyâsolja majd vâlasztâsât.

g. Româniânak az ûtja Eurôpdba csakis Erdélyen keresztûl vezethet. Ameddig az itt élô nemzeti kisebbségek
helyzetét megnyugtatô môdon nem oldja meg, Eurôpa kapuit fôlôslegesen dôngeti. Ez tudatosodik (tudatosodni lâtszik) az erdélyi értelmiségben is. A megoldâs pedig nem maradhat a hagyomânyosan ultracentralizâlt român âllam
keretei kôzôtt.

^.Nemzetkôzi szempontbôl
Mâr utaltunk râ, hogy a versailles-i békeparancs olyan
helyzetet teremtett Kôzép-Eurôpâban, amelynek eredményeként az âllamhatârok nem kôvetik a nemzetiségi hatârokat. Kôzismert: ennek a mâsodik vilâgégés lett a kôvetkezménye. Paradox môdon, mintha semmit sem tanult volna a vilâg, a pârizsi békeszerzôdés szentesîtette ûjra Trianont,
fenntartotta tovâbbra is azokat a fesziiltségi gôcpontokat,
amelyek meghatârozô mértékben destabilizâlhatjâk Eurôpât.

a. Az erdélyi kisebbségek helyzetének megoldatlansâga

olyan veszélyes destabilizdciôs gôcpontot jelent Eurôpa kôzepén, amely ôsszeegyeztethetetlen az integrâciôs folyamattal.

b. A szuverén Erdélynek nyelvterûleti és kulturdlis ûtkô-

zô ôvezetnek kell lennie a român-magyar-szerb-ukrân terû-

letek kôzôtt. Hasonlô szerepkôrt kell betôltenie, mint ami-

lyent pl. a svâjci kantonrendszer a francia-német-olasz nyelvteriiletek talâlkozâsi pontjân betôlt.

c. A szuverén Erdélynek nemcsak nyelvi és kulturâlis,
hanem vallâsi ûtkôzô ôvezetnek is kell lennie a nyugati és a
keleti kereszténység kôzôtt.

d. A jelenlegi nemzetkôzi jogi keretek kôzôtt megvalôsithatô békés eszkôzôkkel, a népek és nemzetek ônrendel-

kezési jogânak érvényesitésével s a megfelelô nemzetkôzi
garanciâlis rendszer alkalmazâsâval.
HunyadiIstvân (Plobsheim, Franciaorszâg):
GONDOLATOK

AZ ERDÉLYI MAGYARSAG JÔVÔJÉRÔL
— szemelvényekben —

I. Erdély magyarsdga napjainkban nagyon sûlyos dôntések elôtt âll. Az ôsszeomlott roman diktatûra helyén tâmadt

ûj-kommunista rendszer igyekszik a régi rendszerbôl, amit
lehet, megmenteni. A decemberi roman forradalom utân
rôvid ideig remélni lehetett, hogy România elindul a valôban
demokratikus fejlôdés ûtjân és ennek keretében a nemzeti-

ségi kérdést is megprôbâlja modem elvek szerint rendezni.
Erre vonatkozôan a Nemzeti Megmentési Front és a kormâny

ûnnepélyes îgéreteket tett. A végrehajtâsi utasîtâsok viszont
teljesen elmaradtak.
Az erdélyi magyarsâgra tovâbbra is rânehezedik a fokozôdô

politikai és gazdasâgi-târsadalmi nyomâs. Ennek be nem
vallott célja a régi: megtôrni az erdélyi magyarok nemzeti
tudatdt, elérni azt, hogy ne româniai magyaroknak, hanem
"magyar nyelvû românoknak" valljâk végre magukat, hazâ-

juknak Magyarorszâg helyett Nagy-Româniât érezzék, ma
gyar kategôriâk helyett românokban gondolkozzanak és
érezzenek. Ilyen dôntés elképzelhetô, el is fogadhatô, de el
is vethetô; ezt a dôntést az erdélyi magyaroknak maguknak

kell megtenniûk egyénenként és ôsszességûkben. Akârhogy
dôntenek is, ennek kôvetkezményei lesznek, mert ennek alap-

jân foglal velûk kapcsolatban âllâst az egyetemes magyarsâg, az egyetemes românsâg, sôt még a kûlfôld is.

A românsâg, amely évszâzadokig élt Magyarorszâgon a
feudâlis vagy nemzeti ônkormânyzat legkisebb igénye nélkiil, a XVIII. szâzad végétôl fokozatosan ontudatra ébredt.
A nemzeti ôntudat jogân ônâllôsâgot, sôt fûggetlenséget kôvetelt magânak és ezért hajlandô volt a magyarsâg minden
ellenségével; osztrâk abszolutizmussal, câri ônkénnyel, elmaradt român vajdasâgokkai ôsszejâtszani. Amikor végre môd-

ja lett sajât nevében nyilatkozni, I9I8 decemberében ellenâllâs nélkùl csatlakozott a balkâni jellegû român kirâlysâghoz, feledte a sajât maga âltal kihirdetett csatlakozâsi feltételeket: az âltalânos erdélyi autonômiât, az Erdélyben élô
tôbbi nemzetiségre kiterjedt ônkormânyzatot, szabad iskolâztatâst stb. Ezek utân pedig elvârta az erdélyi magyarsâgtôl, hogy mârôl-holnapra az is lelkes nagyromân hazafî legyen, lélekben elszakadjon sajât mûltjâtôl. A tôbbi nemze-

tiségnél pedig szabadon engedte a nacionalizmust, hogy a
magyaroktôl elszakîtsa ôket.

Azt nem kell hosszasan fejtegetni, hogy a românok Erdély
hovatartozandôsâgât elsôsorban érzelmek, sôt sovén fanatizmus alapjân itélték meg azelôtt is, de îtélik meg még ma
is: Erdély mâr Burabisztâsz kora ôta mindig român volt (a
Tiszâig), addig nem is lehet nyugalom, béke, mîg ez az âllapot vissza nem tér. Aki ezzel nem ért egyet, az ellenség. Ez a
felfogâs egyenesen folyik a XIX. szâzadi nemzetâllam-eszmébôl: ami valaha a mienk volt, ôsi jogon minket illet ma is.
A "sajât" âllamban az uralkodô nemzet tudatânak és érde-

keinek kell érvényesûlnivik; a mâskép gondolkodôknak, betelepûlt idegeneknek nem jâr tôbb, mint amit az uralkodô
nemzet megad vagy megenged nekik. Természetesen, értelmes és jôzan românok ezt a felfogâst legalâbb is ilyen szélsôséges megfogalmazâsban elvetik. De a megfigyelônek az a
benyomâsa, hogy a sovén felfogâssal szemben legfeljebb fé-

kezô szerepûk van, a nacionalista tombolâst nincs erejûk legyôzni és mâs, békésebb eszmét vele szemben diadalra juttatni.

Ez a nacionalista felfogâs természetesen a Româniâban
élô nem român lakossâggal szemben tâmaszt igen sûlyos

kôvetelményeket: megkôveteli tôliik a roman felfogâssal valô
teljes azonosulâst, ennek harcos hirdetését és sajât nyelvi és
kulturâlis azonossagiik teljes feladâsât. Ugyanakkor (és ez a
kôvetelmény fonâkja) az asszimilâlôdni kîvânôkat a românok betolakodôknak,

âl-românoknak érzik,

akik

titokban

biztosan régi kôzôsségûkhôz hûznak, a derék, becsûletes românokat akarjâk csak râszedni.
Ezt a beteges, fanatizmusba hajlô roman "honszerelmet"
nem szabad alâbecsùlni. Oriâsi hajtôerôt jelent azok szâmâra, akik elfogadjâk és ôsztônôkre hatô parancsai szerint cselekszenek. De ha elszabadul, idegengyûlôletbe, sôt véres hâborûba torkollik.

Erdélyben éltek még a românok és magyarok mellett
egyéb nemzetiségek is, amelyeknek — a bânâti szerbeken kîviil — nem voltak, de nem is lehettek elszakadâsi céljaik,
mert nyelrokonaiktôl tâvol éltek. Ezek azt remélhették a két
hâborû kôzôtt, hogy az orszâg urai engedik ôket sajât szokâsaik szerint élni. Ez azonban csak helyi szinten maradt lehetséges; orszâgos fontossâghoz nem juthattak. Az a mâsodik
vilâghâborû alatti terv, hogy a Szâszfôld és a Bânât alkosson
autonom német terûletet, a "Prinz Eugen Land"-ot, végiil
is megbukott azon, hogy
Hitlerék nem akartâk ezzel a românokat felbôsziteni. A hâborû utân azok a németek, akik

nem menekûltek el a visszavonulô német csapatokkal, bûnhôdtek meg a magyar-német gondolatért: elhurcolâs, kény-

szeimunka, kitelepîtés lett a sorsuk. Utâna pedig megkezdôdôtt kiârusitâsuk a gazdag Németorszâg felé. A régi, kb.
700,000 fônyi németségbôl ma alig 200,000 van meg és az
is elkîvânkozik. A "hâromâg^û erdélyi sip" egyik âga hamarosan végleg elhallgat. Ez azért fâjdalmas Erdélyre nézve,
mert egy értékes, 800 éve ott élô nép, amely mély nyomot
hagyott Erdély tôrténetében, készûl hâtât fordîtani mûltjânak.

A cigdnysâg a mai România nagy demogrâfiai kérdôjele.
A legutolsô, 1977-es népszâmlâlâs kevéssé megbizhatô adatai
alapjân akkor 230,000 cigâny volt: kôzôttûk 76,000 beszélt
cigânyul. Ebbôl Erdélyre 49,000, ill. 40,000 esett. Mai becslések tôbb szâzezerrôl, néha erôs tûlzâssal tôbb milliôs népességrôl szôlnak. Megbizhatô népszâmlâlâsi adatok kôzlé-

séig csak annyi mondhatô, hogy szâmuk, mint primitîv népességekéi, erôsen emelkedô âltalâban.

II. Kôzép-Eurôpa hatârait 1919/20-ban a kard hegyével

rajzoltâk ât: a bosszûvâgytôl lihegô gyôztesek csak a maguk
és

szôvetségeseik érdekeit vették fîgyelembe.

Elkôtelezett,

hazûgsâgoktôl sem visszariadô tudôsok adtâk szâmukra a tudomânyos és erkôlcsi hitelt. A nyilvânvalô és utôlag âltaluk
is elismert hibâkat 1947-ben az ûjabb békekôtésnél mégis
megismételték a gyôztes hatalmak és meg is toldottâk azzal,
hogy a nemzeti kisebbségek kérdését kizârôlagos belûggyé
nyilvânîtottâk. Utâna pedig a hatârok "békehatârokkâ" vâltak, amelyeket még megkérdôjelezni is szentségtôrésnek szâmîtott, mivel a békeszerzôdések révén a Szovjetuniô kb.
600,000 négyzetkilométer terûletet kebelezhetett be. A tôbbi
kôzép-eurôpai "szôvetséges hatalom", Németorszâg, Magyarorszâg és Bulgâria rovâsâra eszkôzôlt hatârkiigazîtâsokkal és nagyarânyû lakossâgkitelepîtéssel igyekezett a nemzetiségi viszonyokat a maga javâra megvâltoztatni. A problémâk elhallgatâsa pedig jôl jôtt nekik. A 40 éves hallgatâs
kôvetkezménye, hogy a nemzetiségi feszûltség tovâbbra is
fennâll mindaddig, amîg tisztességes, becsûletes, minden
fél jogos érdekeit fîgyelembe vevô megegyezés ezeken nem
segit.

Napjainkban Kelet-Kôzép-Eurôpa olvadôban van, amikor esetleg hatârkérdések is felszînre kerulhetnek, és kônynyebben megoldhatôk is lehetnek, mint esetleg néhâny év
mûlva, amikor a helyzet ismét megszilârdul. Bar az sincs kizârva, hogy néhâny év mûlva az ellentétek kikristâlyosodâsa

kôvetkeztében a helyzet alkalmasabb lesz higgadt, ésszerû
rendezésre, mint ez a dân-német és dél-tiroli megoldâsnâl
is tôrtént. Lehet az is, hogy a kôzép-eurôpai âllamok is hamarosan belépnek az Eurôpa Tanâcs orszâgai vagy az Eurôpai
Kôzôsség tagjai kôzé, és a demokrâcia és a nyitott hatârok
révén nemzetiségi problémâik enyhùlnek, esetleg meg is oldôdnak. De az is lehet, hogy eurôpai integrâciôjuk elhûzôdik és kôzôs problémâik megoldâsâra regionâlis szôvetségbe
lépnek és problémâikat kôzôsen oldjâk meg. Végul az is meglehet, hogy az egyes orszâgokban fellângolô nacionalista gyûlôlkôdés vérengzésekhez, esetleg helyi hâborûkhoz vezet. A

sok "ha" arra int, hogy a kérdéseket alaposabban vizsgâljuk meg.

Ha a magyarsdg mind Magyarorszâgon, mind Erdélyben
eleve lemond minden hatârmôdosûô lehetôségrôl és beéri a

kisebbségi jogok egyéni vagy kôzôsségi szintû român garan-

cidjdnak kôvetelésével, akkor az adott pillanatban nem lesz
ûtôkdrtydja: egyrészt a românok a tôlûk megszokott rutinnal mindent megigérnek majd anélkiil, hogy teljesîtésiikre
a legkevésbé is gondolnânak, mâsrészt a magyar kormânynak nem marad alternativ megoldâsa. Kôztudomâsû, hogy
a két fél kôzôtti megegyezés csak akkor lehetséges, ha mindkét fél enged. Ha a magyar fél nem kôvetel semmit, akkor
a românoknak nincs miért engedniûk; ha pedig a magyarok
olyan enyhe kôvetelésekkel âllnak elô, mint jelenleg a kulturâlis jogok engedélyezése, ez olyan kôvetelés, amelyeket a
românok eddig is âlszent îgéretekkel szereltek le. Meg nem

tartâsukért eddig semmilyen sûlyosabb kôvetkezménytôl nem
kellett és ezutân sem kell majd tartaniuk. A kûlfôld méltânyos és lovagias tâmogatâsâra csak ûgy ônmagâban balgasâg
szâmîtani. A magyar kormânyzatnak most olyan alternatîvât
kell felâllitania, legalâbb is diplomâciai szinten, hogy ameny-

nyiben a românok nem teljesitik a magyar és egyéb kisebbségek jogos koveteléseit, sôt megsemmisitéssel fenyegetik
ôket, akkor Magyarorszâg csak hatârmôdosîtâssal lâtja biztositottnak a kisebbségek sorsât. Ha ezt most nem teszi, ak
kor késôbb tett ilyen irânyû kôvetelése mâr rossz benyomâst
tesz. Azt mondjâk majd, hogy "a magyarok âllandôan vâltoztatjâk âllâspontjukat: amikor lehetett volna, nem âlltak
elô kôveteléseikkel ; utôlag jônnek elô azzal, amit mindenki
régen tudott, hogy Erdélyt akarjâk vissza elôbb csak részben,
azutân majd egészben".

Ezzel az érveléssel âll szemben az a politikai gyakorlat,
amely szerint a kôvetelésekkel az adott pillanatban kell elôâllni, semmi értelme megvalôsîthatatlan kôvetelôzéssel a kedélyeket felkavarni.

III. Az erdélyt magyarsdg helyzetét jelenleg ez a nagy
vonalakban megrajzolt kép jellemzi. A jôvô most ûj kilâtâsokat is tartalmazhat. Ezekkel kell most szembe nézni, elô-

nyeiket, hâtrânyaikat felmérni, variânsokat kidolgozni és a

legmegfelelôbbet kivâlasztani. Emellett persze utôlagos vâltoztatâsokra is készen kell âllni.

A kibontakozâsi lehetôségek 4 csoportba oszthatôk:
1. beilleszkedés a megûjhodott Româniâba;
2. ônâllô Erdély;
3. az ellentétek feloldâsa szôvetségi âllamban;
4. részleges vagy teljes visszacsatolâs Magyarorszâghoz.
A beilleszkedés két alternatîvât enged meg;

a.) a magyarsâg elfogadja a roman hazafisâg gondolatât,
lemond nemzeti ônâliôsâgânak kôvetelésérôl, sajât iskolâirôl
és beletôrôdik abba, hogy rôvid idôn belûl felszîvôdjék a românsâgba. Erre a fentebb vâzolt okok miatt tôbb mint 2 milliôs kisebbségnél nincs sok valôszînûség, âm ha a jelenlegi
helyzet sokâig fennmarad, végul bekôvetkezhetik.
b.) a magyarsâg és vele egyiitt a tôbbi nemzetiség megkapnâ az âltala kôvetelt csoportjogokat, mint amilyen a szabad nyelvhasznâlat, szabad iskolâztatâs, kulturâlis szabadsâg
arânyos âllami tâmogatâssal, szabad kapcsolatâpolâs az anyanemzettel vagy bârmely mâs csoporttal. A szabad iskolâzta
tâs természetesen magâba foglalja az iskolaalapîtâs jogât ôvodâtôl az egyetemig, beleértve mûszaki és mûvészeti iskolâkat is, szabad diâkfelvétellel; az okievelek âllami elfogadâsât, aboi az âllam vétôja csak az oktatâs elégtelen szintjébôl
adôdhatik. Ezeken kîvûl természetesen a kûlfôldi tanulâst.

A kisebbségi szârmazâsûak târsadalmi vagy polgâri érvényesûlését kôzigazgatâsi vagy titkos intézkedések nem gâtolhatjâk.

Manapsâg a româniai magyarsâg tôbb vezetôjétôl gyakran hallani a "hazânk, România" kifejezést és azt, hogy az
"erdélyi magyarsâg sorsa csak Româniân belûl képzelhetô
el". A româniai magyaroknak azt természetesen maguknak
kell eldônteniûk, hogy szâmukra România tényleg haza-e
és hogy valôban csak Româniân belûl tudjâk-e jôvôjûket
elképzelni. Ezt senki helyettûk el nem dôntheti. De ha îgy
dôntôttek is — és ez nem lehetett kônnyû — sot sok szâmâra
ez ma sem lehet evidens, kûlônben nem kellene annyit hangoztatni. Ennek a dôntésnek kôvetkezményeit is mérlegelni
kell: vajon a românok méltânyoljâk-e majd ezt a ddntést a
kulturâlis autonômia megadâsâval és ôszinte, becsûletes

egyuttmûkôdéssel vagy csak kârôrômmel veszik majd tudomâsul, hogy "csak betôrtek vé^e azok a kevély magyarok";
és annal erôsebben szoritjâk majd a soviniszta prést mindaddig, amig a nemzetiségi tudat, az ônâllô nyelviség tényleg

meg nem tôrik. Sajnos, a kôzelmûlt eseményei az utôbbi alternatîvât lâtszanak megerôsîteni.

Meg kell mondanunk azt is, hogy manapsâg a nemzeti
ségi ônkormânyzat és a kulturâlis jogok garanciâja még nyugat-eurôpai orszâgokban is kialakulôban levé gyakorlat, korântsem egységes és sok esetben kîvânnivalôt hagy maga
A magyar-român kisebbségi viszonyra visszatérve kûlônbôzô népek egymâs mellett élése civilizâlt és demokratikus
nemzetek kôrében is problematikus, nemhogy a gyilkos indulatokkal telîtett magyar-român viszonylatban. A rendezésnél oda kell tehât hatni, hogy lehetôleg mindkét félnek érdeke legyen a kérdés nyugvôpontra valô juttatâsa. Vagyis,
annak a tudata, hogy ha ez a megoldâs nem hoz megnyugvâst, akkor gyôkeresen eltérô megoldâsokhoz kell fordulni,

amelyek tôbb âldozatot kîvânnak meg a românsâgtôl.
liyen gyôkeresen ûj megoldâs lehet az ônâllô Erdély. A
tôrténelem folyamân Erdély hosszabb ideig volt tôbbé-kevésbé ônâllô: a kevéssé ismert dâk kirâlysâgtôl vagy a népvândorlâskori âllamkonstrukciôktôl eltekintve, amelyekrôl szintén keveset tudunk, marad a magyar âllam keretében élvezett kôzépkori részfiiggetlenség példâja és fôleg a tôrôk idôk
megnagyobbodott Erdélyi Fejedelemsége. Ez két birodalom
hatârân, bâr mindkettôtôl bizonyos mértékben fûggôen,
mégis biztositott magânak ônâllô âllami létet és az eurôpai
politika jelentôs tényezôje volt. A râkôvetkezô korban, a
Habsburg Birodalomban (1687-1867) meglevô Erdélyi Nagyfejedelemség ônâllôsâga viszont alig haladta meg a tartomânyi elkûlônîtés fokozatât, de a magyar kirâlysâgtôl el volt
vâlasztva 1867-ig, hivatalai csak Bécsen ât érintkeztek a ma
gyar hatôsâgokkal. Ennek a kûlônâllâsnak megvolt a kihatâsa az ônâllô erdélyi ôntudat megerôsôdésére, és ez a tudat
az erdélyi magyaroknâl és németeknél még ma is gyôkerekkel bîr. Ez a tudat az erdélyi românoknâl is megvan, de je-

lenleg az "ôsszromân beidegzôdôttség" teljesen elnyomja és

nem engedi érvényesûlni. Azt, hogy a mai roman âllam mâ-

sik két ôsszetevôje: Havasalfôld és Moldva lényegesen eltérô
népességek és kultûrâk hordozôja, azért ôk is érzik és adandô

alkalommal bizalmasan ki is mondjâk. Azt azonban mâr
nem tudatosîtjâk, hogy a hârom orszâg egyesûlése a nacionalizmus kôvetelménye volt, mâskûlônben mâr a régi szâzadokban tôrténnie kellett volna idevâgô kezdeményezéseknek. Ilyeneknek azonban a tôrténészek nem talâltâk mind-

ezideig tényleges nyomât. Ennek a felismerésnek elôbb-utôbb
meg kell fogalmazôdnia az erdélyi roman tudatban is. Ha
mâs nem, a tovâbb tartô kârpâtontûli lakossâgbeôzônlés
tudatosîtja majd bennùk eltérô gyôkereiket. A mai, 70 éves
kôzôs âllamisâg nem elegendô ekkora kiilônbségek eltûntetéA mai Erdély a maga 103,000 négyzetkilométernyi terû-

letével és kb. 7-8 milliô fônyi lakossâgâval elég nagy lenne
ônâllô nemzeti, pontosabban âllami léthez. Ilyen ônâllô Er
dély csak ûgy lehetne életképes, ha az egyes nemzetiségeknek teljes kulturâlis és a lehetôségek szerint terûleti ônkormânyzatot adna. Az ônâllôsâg mâsik elônye az etnikumok
kiegyenlitettebb volta lenne. A legutolsô statisztikâk szerint
Erdélyben a românsâg és magyarsâg arânya jelenleg 2,5:1.
Ez az arâny lehet a valôsâgban a magyarsâgra kedvezôbb
is, tekintve, hogy sok magyar nem meri most magât magyarnak vallani; de lehet kedvezôtlenebb is, szâmolva a tovâbb
tartô kârpâtontûli beâramlâssal.

Ez mindenesetre messze

kedvezôbb, mint a mai, teljes româniai 10:1-es arâny. Ilyen
2,5:1-es lakossâgfôlény megnyugtathatja a românokat, hogy
tôbbséguk nincs veszélyben, de a magyarokat is, hogy nem
tengerrel âllnak szemben. Ilyen Erdélyben az erdélyi român
sâg jobb, eurôpaibb hagyomânyai is felszînre kerûlhetnek.

A lehetôség részletesebb kibontakoztatâsânak elejét veszi je
lenleg a românsâg nacionalista eltôkéltsége. Az erdélyi românok, akik a mûltban a dâkoromân folytonossâg kidolgozôi voltak és a teljes român egység zâszlôvivôi, nem tudnak
ezzel az ôrôkséggel megbirkôzni és reakciô nélkûl vârjâk beolvadâsukat a homogén românsâgba. Lehet, hogy România
tovâbbi gazdasâgi romlâsa kiélezi majd az ellentéteket és felébreszti a most alvô életôsztônt; az is meglehet, hogy a gôrôgkeletiek és gôrôgkatolikusok kôzôtti ellentét kikristâlyosit

ilyen folyamatot; ez azonban ma még csak ûres spekulâciô
és esetleges életlehetôséget majd csak a jôvô adhat neki. Mâsik feltétele lenne tényleges transzilvdn (erdélyi) szellem kialakulâsânak, hogy magyarok és românok némileg jobban
ismerjék egymâs kultûrâjât, érdeklôdést és rokonszenvet
mutassanak irânta és hogy egyâltalân hajlandôsâgot érezzenek az egyûttélésre. Az eddigi, erôltetett érdeklôdés eredménye majdnem semmi: ez csak a magyar lenézés és a roman
gyûlôlkôdés steril talâlkozâsa volt. A rokonszenvet nem lehet
kikényszerîteni, azt ki kell érdemelni. Amîg a roman kultûrât
"eszi, nem eszi, mâst nem kap" elv alapjân terjesztik, nem
sok sikere lesz, legfeljebb sikerûl vele az erdélyi magyar kul
tûrât elfojtani a roman kultûrpolitika nagyobb dicsôségére.
De ilyesmi az utôbbi évszâzadok Eurôpâjâban nem nagyon
sikerûlt és a mostani eurôpai gyakorlat sem kedvez neki.
Jobb lenne a megbékélés bevâlt elvét alkalmazni: az ural-

kodô népnek, a folul levônek kell a mâsikhoz, a gyengébbhez, a legyôzôtthôz kôzelednie. Az ô részérôl ez nem lealâzkodâs, meghunyâszkodâs, hanem békejobb, amely a kôzôs
ûton valô elindulâst lehetôvé teszi. Amikor Erdélyben a magyarsâg volt az ûr, minden keménysége ellenére sokat tett
a românsâg felemelésére; nem akadâlyozta népi létét; sajât
népmûvészetét, épîtkezési môdjât, vallâsât; a XVI. szâzadban a românsâg Erdély lakossâgânak legfeljebb 25%-a volt,
1910-ben pedig 56%-a. Tehât természetes szaporodâsât, a
Kârpâtokon tûlrôl valô bevândorlâsât sem gâtolta, anyagi
gazdagodâsât sem. Emellett megtanitotta îrni, kônyveket
adott a kezébe, tamtôit kiképezte, iskolarendszerének autonômiât adott, azokat a român iskolâkat is istâpolta, aboi
pedig magyarellenes izgatâs folyt nyîlt kihîvâssal, român
zâszlôlengetéssel stb. A sokat szidott magyar fôispânok
kénytelenek voltak eltûrni, hogy a român tôbbségû vârmegyegyûléseken a român tôbbség kioktassa ôket, hogy nekik
joguk van a sajât gyûléseiken anyanyelvûkôn târgyalni.
Most Nyugat-Eurôpânak van ôsszehasonhtâsi alapja: itt
vannak a tôbbi, a szovjet igâbôl szintén most szabadulô nemzetek, mint a magyarok, csehek, lengyelek stb. ; ezek viselkedése

nemzetiségeikkel szemben ôssze sem hasonlithatô a mai român
barbârsâggal. Igy pedig a barbârsâg rossz szâmitâsnak bizo-

nyul. Tehât ezen az eurôpai ûton az erdélyi românsâgnak is el
kell egyszer indulnia, ha uralkodô néppé akar vâlni Erdélyben,
nemcsak megmaradni szâm szerinti, de csak névleg demokratikus tôbbségnek, a valôsâgban szavazôgépnek, vezérei
fûttyszôra engedelmeskedô bordâjânak, aki jelszôra szavaz,
ver, ôl, barâti kezet nyûjt a volt ellenségnek vagy elârulja a
tegnapi barâtot, szôvetségest.
Erdély ôndllôsdga vagy fûggetlensége elképzelbetô az ûj
regionalizmus ûtjân is. Ez a gondolât most igen felkapott az

Eurôpa Tanâcs és az Eurôpai Kôzôsség kôreiben. Lényege,
bogy a legntolsô 200 évben kialakult nemzetâllamok tûl merev és kizârôlagos épîtmények, ezért sûlyos sûrlôdâsok és viszâlyok forrâsai. Helyesebb lenne mellettûk a régi tartomânyok, tâjegységek ônkormânyzatât, ônszervezôdését elôsegîteni, ide értve a jelenlegi orszâgbatârokon âtnyûlô târsulâsokat is anélkûl, bogy kizârôlagossâgra tôrekednének a nem
zetâllamok rovâsâra. Ilyenek pl. Baden-Wûrttemberg kapcsolatai a szomszédos Elzâsszal és Eszak-Svâjccal vagy magyar
viszonylatban Vas és Gyôr-Sopron megyék egyûttmûkôdése
Burgenlanddal és a môgôtte fekvô Alsô-Ausztriâval és Stâjerorszâggal. Ez a mozgalom kiterjed gazdasâgi, kôzlekedési,
kulturâlis stb. terûletekre, és ba ki tud bontakozni, jelentôsen bozzâjârulbat a batârok légiesedésébez. Ilyen régiô lebetne pl. Erdély is, akâr mint România autonôm része, akâr
mint ônâllô âllam a jelenlegi vagy môdositott batârokkal. Ez
persze csak a sovinizmusbôl kigyôgyult erdélyi românsâggal
lenne elképzelbetô. Ilyen Erdélynek lényeges szerepe lebetne
a kulturâlis azonossâgok megôrzésében mind a româniai
magyarok, mind a magyarorszâgi românok szâmâra, de rajtuk

kivûl minden mâs nemzeti vagy felekezeti kisebbség szâmâAz âllamszôvetségek jelenleg két tipusû megoldâst nyûjtanak: a kôzép-eurôpai egyesûlést vagy az Eurôpai Kôzôsséget.

Egyik ût lebet a Dunai Konfôderâciô vagy a Kôzép-Eurô-

pai Konfôderâciô. A kettô kôzôtt az a lényeges kulônbség,
bogy az elsô a Duna menti âllamokat fognâ ôssze Ausztriâval, de Lengyelorszâg nélkûl, a mâsik fordîtva, Lengyelor-

szâggal, Ausztria nélkùl. A tervezet itt minket annyiban érdekel, hogy România, ill. Erdély részt vennének-e bennûk. A
teljes roman csatlakozâs egyelôre nem valôszînû, mivel a ro
man fejlôdés nem halad pârhuzamosan a magyar, lengyel
és cseh-szlovâk âtalakulâsokkal, hanem inkâbb a bolgâr vagy
az orosz-ukrân irânyt kôveti, azaz a kommunista, tekintélyelvû rendszerek kialakulâsânak kedvez, a gôrôg-keleti hagyomânyoknak megfelelôen. Ha a két konfôderâciô bârmelyike
megvalôsul és életképesnek bizonyul, ez nagy vonzerôt gyakorol România lakossâgâra és kûlônôsképpen Erdélyére. A
kérdés inkâbb ûgy merûl fel, hogy a szôvetség tagjai hajlandôk lennének-e a kommunista-vasgârdista szellemû Româniât a maga teljesen tônkrement gazdasâgâval a nyakukba
venni kûlônôsen ûgy, hogy ezzel megnyîlna az ût Bulgâria,
sot Ukrajna és Fehéroroszorszâg elôtt is.
Ismét mâs, de jelenleg igen valôszînûtlen megoldâsként
emlithetô magyar-român âllamszôvetség. A gondolât mâr
felvetôdôtt az elsô vilâghâborû utân magyar részrôl és az
volt a célja, hogy a szôvetség ûtjân jobban biztosîtsa az erdélyi kisebbségek, elsôsorban a magyarok fennmaradâsât a
român beolvasztô tôrekvésekkel szemben. Ferdinând român

kirâlynak tetszett is a gondolât, de a român politikai élit elvetette, mint olyan elképzelést, amely a magyarsâg hegemôniâjât âllitotta volna vissza.

A gondolât ûjjâébredése valôszînûleg hasonlô félelmeket
ébresztene a mai român elitben. A mai Magyarorszâg szintén ellenezné a tervet România mai lakossâgtômegére és a
gazdasâg teljes szétzilâltsâgâra valô tekintettel.
Felmerûlhet még, mint elméleti megoldâs, egész Erdélynek Magyarorszâghoz valô csatolâsa. Ez az erdélyi românsâg
jelenlegi érzelmei mellett valôszînûtlen, de kizârni nem lehet. Milyen kôrûlmények mellett képzelhetô ez el?
Két helyzet tételezhetô fel:
a) Româniâban annyira anarchikus lesz a helyzet, hogy
Erdély lakossâgânak tôbbsége a kiutat Magyarorszâghoz
valô csatlakozâsban lâtja;

h) a româniai anarchia arra inditja az eurôpai hatalmakat, hogy Erdély Magyarorszâghoz valô csatolâsât hatârozza el az erdélyi demokrâcia védelmére.

Mindkét feltevés jelenleg teljesen valôszinûtlen helyzet-

bôl indul ki. Mindenesetre ennek megvalôsulâsa feltételezi,
hogy Magyarorszâg annyira megerôsôdik, hogy a hozzâ valô
csatlakozâs vonzôvâ vâlhatik és hogy a magyarok részérôl a
befogadâsi készség fennâll; hogy az erdélyi românsâg szemlélete annyira megvâltozik Magyarorszâg irânyâban, hogy
szâmâra Magyarorszâghoz valô csatlakozâs elônyôsnek tûnhetik. Ilyen csatlakozâs csakis népszavazâs jôvâhagyâsâval
tôrténhetik meg.

A lehetôségek fenti âttekintése nyilvânvalôvâ teszi, hogy
megvalôsulâsi esélyeik korântsem hasonlôk. A felsorolâs
rendje is mâr rangsort jelent, de nem erkôlcsi hesorolâst. Az
sem lehetetlen, hogy Erdély ûtja egy elôre nem lâtott jôvô
felé visz. Jelenleg az egységes român nemzetâllam megvalôsulâsa felé haladunk, de a megvalôsulâs még nem lépett dôntô stâdiumha: a nemzetiségi ellenâllâs és a nemzetkôzi heâllîtottsâg nem kedvez neki; a helsô român ellenzék is egyre
hevesehhen fordul a jelenlegi kormâny politikâjâval szemhe
és keres, legalâhh is ezt âllîtja, kôzeledést a magyar kisehhséghez. România nemzetkôzileg egyelôre elszigetelôdik. De
meg lehetûnk gyôzôdve, hogy România mindent megtesz,
hogy a jôvôt a maga elônyére fordîtsa. Ehhen a sajât, eddig
hevâlt môdszerei mellett segîtségére van a magyar âllâspont
gyengesége, nem târgyi, hanem propagandisztikus értelemhen.

A magyarsâg képviselôinek, még a hatôsâgoknak is, ki
kell mondaniuk, hogy Trianonban a magyarsdggal igazsàgtalansdg tôrtént. Ennek kôvetkezményei mindmâig gennyezô
sehek. Ezek csak ûgy gyôgyulhatnak, ha az elszakitott ma
gyarok szâmâra méltânyos életkôrûlményeket teremtenek
vagy ha a hatârokat môdositjâk. Magyarorszâg nem akarja
a hatârokat erôszakkal megvâltoztatni, de ehhez a szomszéd

âllamoktôl pozitîv tetteket vâr. Az Eurôpa Tanâcs és az
Eurôpai Kôzôsség sem maradhat kôzômhôs ilyen helyzethen.
Az eurôpai integrâciôt nem lehet hazûgsâgra és igazsâgtalansâgra épiteni. A szomszéd âllamok vâltsâk he végre a
nemzetiségi jogok tisztelethen tartâsâra tett îgéreteiket; az
eurôpai hatôsâgok illetékes hizottsâgai pedig ellenôrizzék,
hogy ez tényleg hekôvetkezett. Az Eurôpa Tanâcs orszâgai

kôzé ne is vegyenek fel olyan orszâgokac, amelyek a Nyugaton elfogadott nemzetiségi rendelkezéseket nem tartjâk be.
Magyarorszâg ajânlja fel, hogy becsûletes és ôszinte megoldâsokat tâmogat és elfogad, de csak ilyeneket. Ha a magyar
kormâny tényieg szîvén viseli az elszakîtott magyarok sorsât, nem is beszélhet mâsképpen. Nem hajszolhatja bele az
elszakîtott teriiletek magyarsâgât felelôtlen irredentizmusba,
de nem is hagyhatja magukra ôket, mint az elôzô kormânyok.

VESZÉLYBEN AZ ERDÉLYI MAGYARSÂG
Nyût levél
Domokos Gézâhoz, a Romdniai Magyar Demokrata Szôvetség elnôkéhez

Igen Tisztelt Domokos Ûr!
Az elmûlt 1990-es esztendô Eurôpa tôrténelmének sorsdôntô éve volt. A

hâborût kôvetô rendszer ôsszeomlâsa sza-

baddâ tette az utat egy mâr keletkezôben levô ûj rendezés elôtt,
amely az egész kontinens arculatât megvâltoztatja. Az ûj, szabad Eurôpâhoz vezetô elemi erejû âttôrést bâtor embereknek és népeknek kôszônhetjûk, akik készek voltak a szabadsâgért és ônrendelkezésért sîkraszâllni és harcolni és azoknak a politikusoknak is, akik megértették, hogy ûtôtt a sorsdôntô ôra.

Még hosszû ût âll elôttûnk. Âm az egyén szabadsâgân és
méltôsâgân nyugvô minden nép és népcsoport ônrendelkezésén alapulô pluralista demokrâcia, Igy tehât a regionâlis
sokoldalûsâgban egyesûlô Eurôpa vlziôjânak konturjai, egyre
inkâbb kibontakoznak.

Azok, akik erre a helyes ûtra tértek ât, elérik céljaikat,
ha kezdetben nehézségeik is vannak; azokat azonban, akiknek ehhez nem volt bâtorsâguk, legâzolja a tôrténelem.

Gorbacsov szavai, hogy "aki késik, azt megbûnteti az élet",
félô, hogy Erdélyben keserû valôsâggâ vâlnak. Temesvâr szik-

râja — ûgy lâtszik — elhamvad. Az Eurôpa-szerte feltâmadô
ônrendelkezêsi tôrekvés a magyarsâgot elkerûli. Csalôka âlom
az eurôpai megoldâsban valô reménykedés is, mivel az ôn
rendelkezêsi jogokat kôvetelni, kivânni és kivîvni kell, mas-

kûlônben a nemzetkôzi jog sem képes és nem is hajlandô segîteni. A tények normatîv ereje még mindig nem vesztett
érvényességébôl.
Ezért sûlyos hiba, ha Domokos Ur az erdélyi magyaroknak és ezzel Erdély minden mâs népcsportjânak ôsszes jogos
kôvetelését semmibe veszi; onâmitâs, ha Szôcs Géza fôtitkâr
az Eurôpa Tanâcs elôtt hatârtalan optimizmusânak ad kifejezést, és egyszerûen elképesztô, ha dr. Bdrânyi Ferenc
româniai demokrâciârôl beszél.

Domokos Ûr, mint az RMDSZ elnôke, felelôsséggel tartozik 2.5 milliô magyar politikâjâért és sorsâért. Mint România legnagyobb ellenzéki pârtjânak elnôke, ugyanakkor min
den Româniâra vonatkozô dôntésben felelôsséggel tartozik
azért, hogy van-e, és ha igen, milyen formâban van lehetôség egyâltalân demokrâciâra abban az orszâgban.
Az elmûlt év mérlege azt mutatja, hogy ennek a két kôvetelménynek nem tett eleget:

Romdnia nemzetiségellenes politikdja, amelyet a médidkban példdtlan magyarellenes uszûô hadjdrat kùêr, még soha
nem volt olyan erôs, mint ma-, a magyarok jôvôbeli kildtdsai
még mindig vdltozatlan aggodalmat keltenek. Elérte, hogy
- a nyugati médidk a marosvdsdrhelyi program ôta a ma
gyarok problémdival mdr nem foglalkoznak;
- nemzetkôzi sikon nyilatkozatai olyan benyomdst kelte
nek, mintha a helyzet a magyar népcsoport részére mdr kielégûô lenne, aminek kôvetkeztében a romdn kisebbségi politika mdr nemzetkôzifôrumokon sem téma tôbbé.

Nagyon jôl tudja, hogy egyesegyedûl csak nemzetkôzi
nyomâs javîthatnâ a magyarok helyzetét. Ennek ellenére —
mikôzben mâs veszélyeztetett népcsoportoknak érdekeik vé-

delmére sajât képviseleti irodâik is vannak Nyugaton — mind-

mâig egyetlen egyszer sem fordult az EREÉ-hez, az Eurôpa
Tanâcshoz vagy az ENSZ-hez; sot a marosvâsârhelyi tragikus eseményeket kôvetôen megtagadta, hogy alâîrâsât adja
egy, az EREE kûlûgyminisztereihez intézett levélhez. Ehelyett
1990. mârcius 22-én, szégyenletes, a româniai Liberâlis Pârttal kôzôs nyilatkozatot irt alâ az RMDSZ nevében, s abban
szô sem esik a szorongatott magyar néprôl, hanem csak a Ro-

mania irânti lojalitâsrôl és a jogokrôl valô lemondâsrôl. Jôl
beleillik ez abba a képbe, amelyet 1990. augusztus 29-én parlamenti fellépése tett egyértelmûvé.
Mint a legnagyobb ellenzéki mozgalom elnôke, hallgatâsâval az 1990. jûnius 13-i bukaresti eseményekkel kapcsolatban, elvesztette szavahihetôségét és ezzel egyben dôntôen
csôkkentette a magyarok szerepét România demokratizâlôdâsi folyamatâban. Elfogadhatatlan az a szerepe is, amelyet
Iliescu elnôk pârizsi utazâsa alkalmâval vâllalt.

Joggal âllithatô, hogy mint România legnagyobb ellenzékének és Eurôpa legnagyobb, legveszélyeztetettebb nemzeti
kisebbségének képviselôje, Iliescu elnôk csatlôsânak szerepére
szoritkozott.

Mâr hônapok ôta a legnagyobb aggodalommal figyelem
ezeket a fejleményeket.
1990. oktôber 14-i, bécsi talâlkozâsunk alkalmâbôl tôbbek
kôzôtt kijelentette:

- a magyarok helyzete jelentôsen megjavult\
- nem dll fenn az asszimilâciô veszélye{\) és mdskûlônben
is, nincs semmilyen kûlônbség{\) Erdély és a Regdt kôzôtt;
- Tôkés Ldszlô pûspôk sajdt maga hibds abban, hogy birdlat éri;

- Kincses Elôd sajtônyilatkozatai drtalmasak voltak.

Aggodalmam félelemmé vâlt, amely arra késztetett, hogy
megirjam ezt a levelemet.
Erdély magyar népe Trianon ôta most a végveszély dllapotdban van. Az elôtt a dôntés elôtt âll, hogy vagy megbarâtkozik a roman nemzetâllam gondolatâval s ezzel hosszû
tâvon az asszimilâciônak veti alâ magât vagy a német szâszok
mintâjâra tôrténô megoldâst vâllalja magâra. Vagy pedig
felveszi a kûzdelmet a tûlélésért, amely csak akkor jârhat eredménnyel, ha sikerûl az egyéni szabadsâgjogok mellett az egész

népcsoport alapvetô kollektiv jogait is kivivni. Ide tartozik
az ônmeghatârozâs, ônelhatârolâs joga, az ônigazgatâshoz
valô jog, az ônszervezôdés joga és az ônrendelkezés joga, amely
a politikai status szabad megvâlasztâsât jelenti.
A magyar népnek nincs kevesebb joga, mint a nemzetkôzi kôzôsség bârmely mâs népének annal kevésbé, mivel nem
tôrténelmi adottsâgok révén, hanem dllamhatdrok megvâl-

toztatâsa kôvetkeztében vâlt kisebbséggé. Az ônrendelkezés

joga a magyar népet is megilleti. Az âtfogô, tôrténelmileg
kialakult erdélyi etnikai és kulturâlis struktûrâk kôzôtt ez
azt jelenti, hogy elkerûlhetetlen egy kûlônâllô alkotmânyos
szabâlyozâs Erdély szâmâra. Eleget lehet és kell tenni a térségben minden népcsport kûlôn struktûrâjânak és a politikai,
valamint kulturâlis ônrendelkezés kôvetelményeinek.
Az a politika, amelyet képvisel, az egységes român nemzetâllam megvalôsitâsât tâmogatja.
Az elmûlt év tanâcstalansâga és koncepciôtlansâga a magyarsâgot olyan zsâkutcâba vezette, amelybôl egyre nehezebb
lesz kikerûlni. Ehhez olyan politikusokra lenne szûkség, akik
âllamférfiûi széles lâtôkôrrel, felelôsségteljes vezetéssel és ônzetlen szolgâlattal, bâtorsâggal és magabiztossâggal, vala
mint a kompromisszum és elkôtelezettség helyes mérlegelésével veszik kezûkbe a térség sorsât, és alkalmasak a probléma
megfelelô megoldâsânak nemzetkôzi érvényû kezdeményezésére.

A kihîvâs egyben egész eurôpai kihîvâs is lenne. Erdély
megoldâsi modellje szâmos mas veszélyeztetett régiô részére
is példaként szolgâlhatna. Erdély tôrténelme sorân mâr sok
esetben elôtte jârt bâter jogalkotâsâval Eurôpânak. Az egyiittélés és tolerancia évszâzados tradiciôja ma is kôtelez; a régiôk
Eurôpâjânak szolgâlatâba lehetne âllîtani.
Kivânsâgom és kérésem az ûj évre: ha szivén viseli a ma
gyar nép sorsât, vonja le, kérem, a kôvetkeztetéseket és ne
veszélyeztesse politikâjâval Erdély jôvôjét és az erdélyi magyarsâg helyzetét.
Tisztelettel,

„
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Dr. Barki Eva Mana

a "Nemzetkôzi Erdélyi Bizottsâg" elnôke
és a "Union Fédéraliste des Communautés

Ethniqes Europ'ennes Jogbizottsâg" tagja

Mint minden mâs alkalommal, Erdély kérdéséhez a
szabadfôldi magyarsâg kôrébôl az erdélyi kérdés szakértôi, az
erdélyi és mâs szervezetek vezetôi ezûttal is szâmosan szôltak
hozzâ. Kôzûlûk fontosabbak

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

Farkas Lâszlô (Ziig, Svâjc), a Svâjci 56-os Szabadsâgharcosok
és a Volt Magyar Politikai Foglyok szervezetének elnôke
Gôrgey Gâbor (Malmô, Svédorszâg), a svédorszâgi erdélyi
mozgalom vezetô tagja, a svédorszâgi lapok tâjékoztatô
szolgâlatânak vezetôje

dr. Habân Jenô (Buenos Aires, Argentîna) volt diplomata

Helyey Sândor (Falrfield, NSW, Ausztrâlia), az MMBK
victoriai fôcsoportjânak ausztrâliai vezetdje
dr. Kolozsy Sândor (Sydney, Ausztrâlia) szobrâszmûvész, az
Erdélyi VilâgszôveLsêg sydneyi csoportjânak elncike

dr. Konlhur Bertalan (Stuttgart, Németorszâg), az Erdélyi
Vilâgszôvetség németorszâgi csoportjânak elnôke
dr. Koppàny Endre (Bern, Svâjc) nemzetkôzi jogtanâcsos, a
Magyar Szent Korona Vilâgszôvetség elnôke
Koréh Ferenc (Englewood, NJ), az Erdélyi Szôvetség
târselnôke

Lote Lajos (Rochester, NY), az Erdélyi Bizottsâg elnôke
nt. vitéz Mohai Szabô Bêla (Sao Paulo, Brazilia)
dr. Pâli Antaî (Wûrzburg, Németorszâg) volt diplomata
Sujânszky Jenô (Maisons Alfort, Franciaorszâg), a Magyar

Szabadsâgharcos Vilâgszôvetség franciaorszâgi csoportjânak
elnôke

Szakâly Jânos (London, Anglia), a Magyar Szabadsâgharcos
Vilâgszôvetség angliai csoportjânak elnôke
Szarka Gâbor (Genf, Svâjc), az Erdélyi Vilâgszôvetség svâjci
csoportjânak elnôke
Telekî Mihâly grôf (lojndon, Anglia) volt fôldmivelésûgyi
miniszter, a Central European Federalists alelnôke
dr. Tottôsy Emô (Brûsszel, Belgium) ûgyvéd, kôzîrô
Zolcsâk Istvân (Sao Paulo, Brazilia), az Erdélyi

Vilâgszôvetség târselnôke.

FELVIDÉK:

Zdhonyi Lôrdnt (Budapest):

A NEMZETI KISEBBSÉG SORSARA JUTOTT
MAGYARSAG HELYZETE A EELVIDÉKEN
szemelvények
Turôcszentmdrton

1918. oktôber 30-ân — azon a napon, amelyiken Budapesten gyôzôtt az "ôszirôzsâs forradalom" —, a szlovâk nemzeti part elnôke, Dula Mdté a turôcszentmârtoni Tâtrabank
helyiségeibe értekezletre hivta ôssze a szlovâk politikai tôre-

dékek vezetôit. Csupân 60-70 személy jelent meg. Ezek 80 %-a
helyi vagy Turôc megyei lakos voit.
A turôcszentmârtoni értekezlet nemcsak a kôzel egymil-

liôs magyarsâgot, de a tôbbségi szlovâksâgot sem képviselhette. Az âllamalapitâs legitimitâsânak homâlyossâgât csak
tetézi, hogy a késôbb kôzôlt dekiarâciô nem is felelt meg az
értekezlet âltal szôtôbbséggel elfogadott eredeti szôvegnek.
Az utôbbi ugyanis nem csehszlovâk, hanem csak szlovdk
nemzeti ônrendelkezésrôl szôlt. A szlovâksâg egyébként 1918.
oktôber 30-ig nem is értesûlt a nevében (Moszkvâban, Pétervârott, Kievben, Clevelandben, Pittsburghben és mâsutt)
a csehekkel kôtôtt egyezményekrôl. Néhâny csehofil politi
kai âgens a felbomlôban levô megvert monarchia zavarosâban "ôsszehalâszott" és elméletileg is alâdûcolt egy addig
sohasem volt egységes csehszlovâk nemzetâllamot; nem tôrôdôtt a wilsoni elvek nyilvânvalô megcsûfolâsâval.
A trianoni"békeszerzôdés"

Az 1921. évi XXXIIl. tôrvénycikk, amely a Trianonban
1920. jûnius 4-én megkôtôtt "békeszerzôdés" becikkelyezését

foglalja magâban, 11. részének 4. pontjâban Magyarorszâg
és Csehszlovâkia âllamhatârât îrja le. Ez a tôrténelmi Ma
gyarorszâg testébôl akkor 61.633 négyzetkilométer terûletet
és 3,517.568 âllampolgârt szakîtott ki, utôbbibôl kôzel egy-

milliô magyar nemzetiségût. Ez a magyar népesség korâbban sohasem volt nemzetiségi, a kisebbségi âllapotot igy nem
ismerte. Sajât szûlôfôldjén, pontosan azokhoz képest lett

nemzetiséggé, akik nemrég a magyar âllam kcretében voltak azok.

A tûrôcszentmârtoni deklarâciô és a

december 12-én,

Kassân a (rôvid életû) keleti szlovdk kôztdrsasdg kikiâltâsa
nyomâban az ôsszes felvidéki vârmegyében és vârosban szlo
vdk és magyar nemzeti tandcsok alakultak. Az érkezô cseh
âgensek egyre jobban megvad'itottâk az ônâllô âllamszervezésre akkor még érthetôen felkészûletlen szlovâksâgot. A
magyar nemzetiségû kôzhivatalnokokat "zsupp-vonatokkal"
tették ât a hatâron, az ott talâlt magyar katonâkat nem hadifogsâg, de haditôrvényszék vârta. Srobdr miniszter az 1914.
augusztus 1. napja elôtt nem az ûj Szlovâkia tcrûletén lakôkat (ha ott igazolhatô illetôségiik nem volt) kitoloncoltatta
Szlovenszkôbôl. Postarendelettel betiltottâk a magyar nyelvû

telefonbeszélgetést, levélcimzést, tiszta magyar telepûiéseken
a cégtâblâk, feliratok szlovâk kiirâsât kôvetelték meg, ma
gyar nyelvû egyhâzi szertartâsok, magyar énekck, rubaviseletek tilossâ vâltak. A csehszlovâk alkotmânyos fogadkozâsok mâr 20 %-nyi nemzetiségi lakossâgnak biztositottâk az
anyanyelv hasznâlatât, a teljes anyanyelvi iskolâzâst. Az
1919-ben elsôîzben megejtett népességôsszeirâs (kizârôlag
cseh és szlovâk biztosokkal) nem mutathatott ki 14 %-nâl
nagyobb nemzetiséget. Mivel ez îgy nem volt sikeres, 1921.
februâr 15-én, hivatalos népszâmlâlâs cîmén azt meg kellett ismételni. Ezûttal sikeresen: az utolsô (1910. évi) magyar
népszâmlâlâs 48 %-os szlovâk nemzetiséget mutatott ki, 11
éwel késôbb a csehek és szlovâkok egyuttesen mâr 56.6 %-os
"âllam-nemzeti" arânyt mutattak fel.
A magyar nyelvterûlet és a magyar nyelvhaszndlat

Az ûj âllam alkotmânyâban lefektetett nyelvtôrvényt,
amely a hivatalos nyelvhasznâlatot és a nemzetiségi iskolâk
ûgyét szabâlyozta, a kormâny és a helyi hatôsâgok minden
lehetséges môdon szabotâltâk. Olyan kôzigazgatâsi âtrendezést hajtottak végre, hogy minél kevesebb vârmegyében legyen 20 %-nâl tôbb magyarsâg. A magyar nyelvterûlet Szlo
vâkia 800 km-es déli hatâra mentén folyamatos terûletsâv,
amelyen 1910-ben (Kârpâtalja nélkûl) mintegy 896 ezer fônyi
magyar népesség élt. A csehszlovâk âllam fennâllâsânak

teljes idôszakâban arra tôrekedett, hogy ezt a magyarsâgot
abszolût szâmâban csôkkentse, tômôr telepûlési szerkezetét
fellazîtsa. A jelenleg rendelkezésre allô elsô (1921) és utolsô
(1980) csehszlovâk népszâmlâlâsi adatok ennek sikerét mutatjâk. A szâmok akkora etnikai fôldcsuszamlâst mutatnak,
amely alkotmânyos demokrâciâkban még hâborûs viszonyok
kôzôtt is elképzelhetetlen. Mikôzben az orszâg lakossâga
17.5 %-kal, a szlovâk nemzetiség 137 %-kal gyarapodott.
A magyarsâg fogyâsa 12 %-os.

A szakemberek "magyar nyelvterulet"-nek a telepûlések
olyan ôsszefûggô ôvezetét nevezik, aboi mindegyik telepûlés
legalâbb 10 %-ban magyarlakta. 1919 és 1980 kôzôtt ez a
Felvidéken 1700 négyzetkilométerrel és azon 100 ezer ma
gyar nemzetiségûvel csôkkent. A fennmaradô egész nyelvterulet tômôrsége jelentôsen visszaesett.
Az 1919-es ôsszeîrâskor Dél-Szlovâkiâban 787 kôzségben

volt 10 %-on felûli magyarsâg, ezen belûl 505-ben 90 %-on
felûli, s az egységes magyar telepiilésterûlet 11.400 négyzet-

kilométer volt. (Az 1938. évi bécsi dôntéssel visszacsatolt
terûlet 12.109 négyzetkilométer volt 1,041.401 lakossal.) Az
asszimilâciô megâllithatatlan: 1970-ben mâr csak 533, mîg
1980-ban csupân 508 kôzség mondhatott magâénak 10 %-on
felûli magyar nemzetiséget, 90 %-on felûli magyar nemze
tiség 1970-ben mâr csak 183 kôzségben volt talâlhatô. 1919ben Pozsony és Kassa magyar és szlovâk lakossâga nagyjâbôl egyensûlyban volt, ma mindkettôben elenyészô a magyar
elem.

Az 1970-es népszâmlâlâs még négy szîntiszta magyar
nemzetiség^û telepûlést talâlt: Bôgellôt (Bohelovot) a dunaszerdahelyi, Dobfenéket (Dubnot) és Jénét (Janicét) a rimaszombati és Iskét (Izkovcet) a tôketerebesi jârâsban. 1980-ban
mâr csak Jéne minôsûlt ilyen magyar végvârnak.

A honfoglalâssal egyidôs, a Duna-âgaktôl védett csallôkôzi magyar telepûlések a szlovâkiai magyar nyelvterûlet
legerôsebb és gyarapodô bâstyâi. A dunaszerdahelyi jârâs
magyarsâgânak természetes szaporulata nemcsak a csehszlovâkiai, de még a szlovâkiai âtlagnâl is nagyobb. Legnagyobb telepûlésûkôn, Dunaszerdahelyen 1961 és 1970 kôzôtt a

magyarsâg 6245-rôl 9270 fore ugrott. A somorjai, galântai

és szenci jârâsban a magyarsâg lélekszâma jelentôsen nôtt.
A nyelvhatâron levô mezôvârosokban rohamosan nô a szlovâksâg: Galânta egykor 89.2 %-os magyar tôbbsége 1970-re
27.4 %-ra csôkkent. A Vâg és a Nyitra folyôk mentén a korâbbi ôsszefûggô magyar nyelvterûlet széttôredezett. Kiilônôsen igaz ez Nyitra vârosâtôl északra, a Zoborhegy lejtôin
fekvô régi magyar kôzségekre.Szinte teljes a magyarsâg felszivôdâsa a nyelvhatâron tûl fekvô vârosokban (Nagyszom-

baton, Nyitrân), de még azon beliil is (Érsekûjvâron, Lévân)
Csehszlovâkia korâbbi hét, erôs magyar tôbbségû vârosâbôl
1970-ig mindôssze Komârom tudta megôrizni magyar tôbbségét, elvesztette viszont Rimaszombat és Rozsnyô. A gômôri
magyar falvak csendes sorvadâst, a Kassa-kôrnyékiek rohamos magyar népességcsôkkenést mutatnak. A Vezérlô Fejedelem ôrôk nyugvôhelyén, Kassân, az 1910-ben még 33.350
lélekszâmû magyarsâg 1970-re 5287-re apadt. Visszaesése
hatvan év alatt 75.4 %-rôl 3.9 %-ra tôrtént.

A magyar nyelvû iskoldzâs

A hatalomvâltâst kôvetô nyilt magyarûldôzéssel velejârt
a korâbbi iskolarendszer elszlâvosîtâsa, visszafejlesztése. A
népiskolâk nemzetiségi megoszlâsa hitelesen tûkrôzi a beavatkozâst:

1913/14-ben 3915 magyar, 344 csehszlovâk, és 22 német,
1920/21-ben 801 magyar, 2337 csehszlovâk és 109 német,
1925/26-ban 806 magyar, 2600 csehszlovâk és 114 német
népiskola volt.

1934-hen, a népiskolai magânoktatâsi tôrvényjavaslat
prâgai parlamenti vitâjâban grôf Esterhdzy Jdnos még felpanaszolta: a tanév elején 116.615 magyar gyermek kôzûl
csak 104.203 jârhatott lakôhelyén magyar iskolâba, 12.412
azonban nem.

Pozsonyban 1988-ban megjelent hivatalos kiadvâny szerint 1986-ban a magyar tanitâsi nyelvû (1-4. osztâlyos) alap-

iskolâk szâma 175, a teljes felépîtésûeké 135, a magyar tannyelvû gimnâziumoké 18. Alapiskolâkban 47.917, gimnâziumokban 3747 magyar diâk tanul.

A magyar nemzetiség nemcsak anyanyelvén, de az âllam-

nyelven sem jut arânyos felsôfokû képzéshez. A legutôbbi
1980. évi csehszlovâk népszâmlâlâs nemzetiségenként 1000
lakosra 39 cseh, 38 szlovâk, 64 ukrân/rutén, 205 orosz és
16 magyar felsôfokû végzettségût talâlt.
1977-ben adminisztratîv intézkedéssel megszûntették a
nyitrai pedagôgiai fôiskola magyar tagozatât, ahonnan éven
te 40-60 magyar pedagôgus kerult ki. Az 1977/78-as tanév-

ben az alapiskolâkban 79 %, a gimnâziumokban 83 %, a
szakkôzépiskolâkban 67 %, a szakmunkâsképzôkben 25 %, a
fôiskolâkon, egyetemeken 8 % volt a magyar nemzetiségû.
Magyarellenes megtorldsok 1945 utân
A szovjet hadsereg benyomulâsa utân Prâgâban és Pozsonyban ûn. telepîtési hivatalokat âllîtottak fel, amelyeknek feladata:

1. a magyarok és németek kitelepîtése,
2. a kûlfôldi szlovâksâg hazatelepitése,
3. az ûn. belsô kolonizâciô elvégzése.
Szlovâkiâban mindhârom funkciô elsôsorban a magyarsâg gyorsîtott likvidâlâsât célozta. Vâlogatâs nélkûl, otthonuk,
vagyonuk, tôrvényes jârandôsâguk visszahagyâsâval deportâltak a hatâron tûlra elôbb 75.114 személyt, majd — a ma
gyar és mâs kormânyok tiltakozâsâra — Budapesten 1946.

februâr 27-én kikényszerîtették a két kormâny kôzôtti lakossâgcsere-egyezmény alâirâsât. Ez a kitelepîtés jogszerû
folytatâsât célozta, de nem vârt akadâly merûlt fel: a felkînâlt hazatelepûlési kedvezmények ellenére sem jelentkezett

kellô szâmû magyarorszâgi szlovâk. Âm a magyarellenes
kormânyprogram meglelte a fonâk helyzet megoldâsât: elnôki rendelettel ingyenes kôzmunkdra kôtelezték a teljes magyarsdgot s elkezdték hiresztelni a cseh orszâgrész krônikus

munkaerôhiânyât. îgy jutott a Kârpât-medencén Idvûlre,
Csehorszâgba mintegy 70-100 ezer magyar. Nagyrészt évek
mûlva ez hazatérhetett, de még ma is kôzel 20 ezer fôs ma
gyar nemzetiségi szôrvâny talâlhatô Karlovy Vary és Chodov

kôrzetében. Ûjabb nemzedék mûlva eltûnik a messzire szôrt
magyar néprajzi folt.

Szinte kôvethetetlen annak a tôbb szâzezernyi magyar

nemzetiségû felvidékinek a sorsa, aki egyéni, csalâdi, târsadalmi vagy szakmai életének elsô vagy ki tudja hânyadik

kritikus fordulôpontjân,

kilâtâstalannak

lâtta

a

tovâbbi

ellenszegûlést, belefâradt az elszenvedett sérelmekbe és meg-

tagadta magyarsâgât.

A felvidéki magyarsâgra 1945 utân mért megprôbâltatâsok ôsszehasonlîthatatlanul nagyobbak és kôvetkezményeikben sokkal sûlyosabbak voltak, mint kôzvetlenûl Trianon

utân. Elég csak a szovjet mezben jelentkezô pânszlâvizmusra, az ideolôgia révén az anyaorszâgot is megbénîtô diktatûrâra emlékeztetnûnk. Ehhez jârult a kommunistâk kapôra
jôvô iparosîtâsa. Pompas eszkôz a nemkîvânatos nemzetiségek szétszôrâsâra,

asszimilâlâsâra.

A

szlovâkok

legutolsô

csûcsteljesîtménye vilâgraszôlôan botrânyos. Ez pedig nem
mâs, mint a bôs-nagymarosi vîzlépcsô gigantomânikus terve.
Nehezen lesz eldôntehetô: a természetes kôrnyezet vagy a
tôrzsôkôs "szlovâkiai" (csallôkôzi) erôs magyar sziget végzetes
pusztulâsa volt-e az elhallgatott nagyobb veszély. Szégyen,
hogy akadt olyan kommunista "magyar" kormâny, amely
cinkosa volt e borzalmas kôzôs mûnek.

Cseh és szlovâk vitâk a kommunizmus utân

A Fûggetlen Magyar Kezdeményezés (FMK) vâlasztâsi

koaliciôra lépett a KEEM-mel (Kôzvélemény az Erôszak Ellen Mozgalom), îgy a négy minisztereinôkhelyettes kôzûl az
egyik a FMK-t képviselô Zdszlôs Gdbor 39 éves jogâsz.
A magyar nemzetiségnek ez a szervezete (FMK) részt vesz
a szlovâk kormânyban, mig a szlovâkiai magyarsâg legnagyobb tômôrulése, a Magyar Kereszténydemokrata Mozga
lom (MKDM) és az Egyûttélés Politikai Mozgalom (EPM)
ellenzékben maradt. A MKDM és az ôsszes szlovâkiai nemze-

tiséget képviselô EPM vâlasztâsi koalîciôja a szavazatok 8.5
%-ât nyerte el.

A szlovâkiai magyar kisebbség — ha pârtok és mozgalmak
kôzôtt megosztottan is — erôteljesen hallatja hangjât, konkrét
intézkedéseket sûrget és ûj eszkôzôkhôz nyûl. A teljesen felszâmolt magyar felsôoktatâs ûjjâélesztésén, a komâromi ma
gyar tannyelvû egyetem kôvetelésén tûlmenôen, a vâlasztâsok elôtt, 1990. âprilisâban Pozsonyba is ellâtogatô szent-

atyânak — 100 magyarlakta kôzségben ôsszegyûjtott 34.599
magyar katolikus alâirâsâval — kérelmet adtak ât, amely-

ben Komârom székhellyel magyar pûspôkség alapltâsât és
magyar nyelvû egyhâzkormânyzat bevezetését kivânjâk. A

Vatikân a jelek szerint a kérés elôl nem zârkôzik el. A pûnkôsd napjâra a komâromi Szent Andrâs plébâniatemplomba
ôsszehîvott szentmisén 17,000 hîvô jelent meg. A szentmisét
35 magyar pappal egyûtt ft. Magyar Kdroly bencés atya
mutatta be. Ezen nt. Erdélyi Pâl reformâtus esperes 3 lelkészével és 2000 reformâtus magyar hîvôvel is megjelent. Az
egybegyûltek szent fogadalmat tettek: pûnkôsd tâjân minden
évben ismét mindaddig ôsszegyûlnek, amîg az elsô komâromi
magyar pûspôk felszentelésére sor nem kerûl.
A begyûjtôtt alâîrâsok szâma azôta meghaladja a félszâz-

Tûrôcszentmârton kùértete visszatért

A szlovâkok és csehek âllamjogi kôtélhûzâsa az elmûlt
hônapokban a 70 éven ât egybeirt néhai "Csehszlovâkia"
nevet a legjobb esetben is kôtôjeles mellérendeléssé, vagy
Cseh és Szlovâk Szôvetségi Kôztârsasâggâ degradâlta. Ez év

jûnius 15-én, a prâgai Lidove Noviny clmû, a Polgâri Fôrumhoz kdzelâllô lap egy szerzôje îgy oktatta ki a rakoncâtlankodô, teljes ônâllôsâgra tôrô szlovâksâgot: persze hogy
megilleti a szlovâkokat az ônrendelkezés joga, âm ez esetben

a felvidéki (sic!) hétszâzezres magyarsâgot sem lehet attôl
megfosztani. A cikkîrô emiékezteti Jan Carnogurskyt arra

is, hogy Szlovâkia jelenlegi hatârai egyetlen tôrténelmi dokumentumra, a trianoni békeszerzôdésre épûlnek, s ezek a
hatârok korâbban még tartomânyi hatârok formâjâban sem
léteztek. Ha ezek utân a szlovâksâg megtagadnâ a tûrôcszentmârtoni deklarâciô tovâbbi hatâlyât, ezzel el is veszti^ a tri
anoni szerzôdésre valô hivatkozâs
jogât.
Tûrôcszentmârton jelkép, amelyet felidézni kûldetés.
Egy tôrténelmi esély talân hamarosan visszatér. Lelkileg
ôsszeszedettebbnek, eurôpaiabbaknak kell lennûnk, hogy
viselkedésûnk, politikânk, személyes emberi magatartâsunk —
tudatos lelki ôsszeszedettségbôl, ônbizalmunkbôl és hitûnkbôl eredôen — vonzô lehessen.

Mert igaza volt grôf Széchenyi Istvânnak,

amikor az

Akadémiâban 1842-ben azt mondta:

"Mentônket sehol egyebûtt ne keressûk, mint sajât vagy
inkâbb személyes erényeinkben s lelki felsôbbségûnkben".
Felhasznâlt irodalom

1. A Magyar Birodalom szétdaraboldsa a trianoni békeszer-

zôdés szerint. A m.kir. Honvéd Térképészeti Intézet, Buda
pest, 1939. M.228/39.b. sz. szînes térképe.
2. Az 1921. évi XXXIII. tôrvénycikk az 1920. jûnius hô 4.
napjân Trianonban kôtôtt békeszerzôdés becikkelyezésérôl.
Orszâgos Tôrvénytâr 14.sz. 1921. jûlius 31. 197-327. oldal
3. David Zoltdn\ Magyarok hatâraink mentén.
Vilâg, 1982. 7.SZ. 38-50. oldal.

Mozgô

4. Gyônyôr Jôzsef: Âllamalkotô nemzetiségek. Madâch
Kiadô, Pozsony, 1989. 322 oldal.

5. Jelentések a hatârokon tûli magyar kisebbségek helyzetérôl. Medvetâhc Kiadô, Budapest, 1988. 343 oldal.

6. Kluka Jôzsef: A hir igaz, de... Ûj Szô, Pozsony, 1990.
jûl. 23., 2. oldal.

7. Ldng Péter: Prâgai lap a felvidéki magyarok ônrendelkezési jogârôl. Magyar Nemzet, 1990. jûn. 16., 2. oldal.
8. Magyar Kereszténydemokrata Mozgalom: Mit akarunk? Vâlasztâsi rôplap, 1990. jûnius. Ua.: A szlovâkiai magyarsâg legnagyobb tômôrûlése Téged képvisel. Szavazz a
12.sz. listâra, a magyar koaliciôra! Vâlasztâsi rôplap, 1990.

Ft. Hites Kristôf, O.S.B. (Portola Valley, CA):

H A RMA S FELA DAT
Idézet

a Cheszlovdkiai Magyarok Nemzeti Bizottmdnya
hivatalos lapjdbôl

A nagy tôrténelmi fordulat csak a jârom egyik fele alôl
szabaditotta fel a mesterséges Csehszlovâkiâba zârt magyarsâgot. A legutôbb fellângolt szlovâk nemzeti sovinizmus cél-

kitûzései és tôrekvései a jârom megrnaradt felét még szorosabbra prôbâljâk hûzni és egyenesen el akarjâk tûntetni a
magyarsâgot ôsei fôidjérôl. Ez a kihîvâs ûj kûzdôtérre szôlît

bennûnket és az egyesîtett erôfeszîtés ûj môdszereit kôveteli.
A még mindig kialakulôban levô helyzet feladatai kôzûl
a kôvetkezô megindulâsi alapra hîvjuk fel a figyelmet:
1. A felvidéki magyarsdg veszélyeztetett jôvôjét elsôsorban szîvûgyunknek tartô hârom szervezet: az emigrâciôs ma
gyarsâgot képviselô CSMNB, a Magyarorszâgon élô felvidé-

kiek orszâgos szervezete, a Rdkôczi Szôvetség és a Szlovâkiâban helyben ôrtâllôk kôzôsen egy negyedévi lapot inditanak
Rdkôczi Hirvivô néven, amely hârom szemszôgbôl ismerteti
a magyar-szlovâk viszony alakulâsât és a szlovâkiai magyar-

sâg jogos igényeit képviseli. A Kettôs Jdrom Alatt illegâlisan
jutott be még Magyarorszâgra is; a Hirvivô a szabad sajtô
nyîlt ûtjân jut el a szlovâkiai magyarsâghoz is.
2. A mdsodik feladat, amit a vâltozott tôrténelmi helyzet
îr elô: a CSMNB, az RSZ és a szlovâkiai magyarsâg pozsonyi
képviseletében a CSEMADOK szoros egyûttmûkôdése, a kôzôs
védelmi vonal erkôlcsi, politikai és anyagi tâmogatâsa. Ez a cél
idôszerûsîtette a mi részûnkrôl Duray Miklôs itteni kôrûtja
alkalmâval szervezett Tûlélés Hdlôzat adminisztrâciôs egyesûlését a CSMNB mûkôdésével.

A jelen zûrzavarban még nem mutatkoznak vilâgosan a
kôzôs védelem és harc kùzdelmi vonalai. A véglegesen soviniszta, magyargyûlôletet szitô pârtok fellépése és térhôditâsa eleve két feladatra kôtelez: az ôsszes szlovâkiai magyar
pârtcsoportosulâs kôzôs frontba tômôriilésére az erdélyi ma
gyarsâg példâjâra.

3. Harmadik sûrgetô feladatunknak Idtjuk a kûlfôld
szervezett felvilâgosîtâsât a szlovâk nacionalista célokrôl és
tôrekvésekrôl, amelyek fasiszta ôrôkséggel terheltek és hom-

lokegyenest ellenkeznek az eddigi nemzetkôzileg elfogadott
egyezményekkel. Elvârjuk ezek tâmogatâsât is a felvidéki
magyarsâg minden igaz hivétôl.

NYUGA T-MA GYARORSZA G:

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

VASFUGGÔNY MAR NINCS,
DE ELNYOMÂS MÉG VAN BURGENLANDBAN

A vasfûggôny ârnyékâban négy évtizeden ât meghûzôdô
Lajtabânsâg (osztrâk néven "Burgenland") ôstelepes magyarsâgânak és horvâtsâgânak helyzetén eddig semmit sem
javîtott a magyarok âltal lebontott életirtô drôtakadâly.
Megbukott a kommunizmus, dôntôgetik a Lenin- és
Sztâlin-szobrokat, de Bées nemzetiségi elnyomâsa nem vâltozik.

Az anyaorszâgnak azt a kôzel félszâzados mulasztâst kellene pôtolnia, amelyet a szovjet megszâllâs és a proletârdiktatûra kôvetett cl az elcsatolt magyar milliôk kârâra.

Az utôdâllamok és Ausztria nemzetiségei megkôzelîtôleg sem élveznek olyan kollektîv jogokat és âllami tâmogatâst,
mint a csonkahazaiak. Az ûn. osztrâk demokrâciâban is csak

mostoha âllampolgârok a nemzetiségek tagjai, kûlônôsen a
magyarok, akik a legelnyomottabbak.
"Burgenland" magyarsâgât 12,000-re becsûlik. Megkôzelîti tehât ez a létszâm a szomszédos Szlovénia magyar nemzetiségének létszâmât. Amîg azonban a burgenlandi magyar-

sâg esetében alig beszélhetûnk kollektîv jogokrôl, addig a
szlovéniai magyarok évtizedek ôta birtokâban vannak azok-

nak vagyis mâr
Tito kommunista rendszerében megkaptâk azt, amivel Bées a lajtabânsâgi magyarsâgnak még ma
is adôsa. Hasonlôképpen Ausztria mindazokkal az emberi

jogokkal is tartozik a "burgenlandi" nemzetiségeknek, amelyek Szlovéniâban mâr régôta megszokottâ vâltak. Ilyenek
a kétnyelvû iskolâk, kôzépiskolai magyar nyelvtanitâs, a kétnyelvû feliratok, az âllamilag fenntartott, szinvonalas hetilap
és kônyvkiadâs, a magyar kônyvtârak, a napi kétôrâs ma
gyar nyelvû râdiô- és némi tv-mûsorok. Mindez a Bées elnyomâsât nyôgô lajtabânsâgi magyarsâg esetében esak vâgyâlom.

Lajtabânsâg ôshonos magyarsâgânak létszâma a tôbbi

elrabolt orszâgrésszel szemben a legkisebb. De mâs szempontbôl is lényeges kûlônbségek mutatkoznak. Elôszôr is "Burgenland" volt az egyetlen elcsatolt orszâgrész, amely a hosszantartô hazai pârtâllam idején az ûn. szabad vilâghoz tartozott.
Sajnos, ebbôl a "burgenlandi" magyarsâgnak semmiféle
nemzetiségi elônye sem szârmazott. Ettôl eltekintve, a legfôbb pozitlv kûlônbség mégis az, hogy egyedûl ebben az orszâgrészben érvényesûlhetett — ha korlâtoltan is — az ônrendelkezési jog, amelynek kôvetkezményeként Sopron és
kôrnyéke a magyar âllam hatârain beliil maradhatott. Mindebbôl az a tanulsâg, hogy csakis kitartô kôveteléssel lehet
eredményt elérni, a népszavazâst elrendelô velencei egyezményt ugyanis annak idején a népfelkelôk nyomâsâra kôtôtték meg.
Lajtabânsâg kûlônbôzik tovâbbâ a tôbbi elcsatolt terii-

lettôl abban is, hogy ott a Felvidékkel, Délvidékkel, Kârpâtaljâval és Erdéllyel ellentétben nem volt dôntôbirâskodâssal
vagy jogos visszavétellel megâllapîtott hatârkiigazitâs; Ausztriâval egyûtt az egész a Német Birodalomhoz tartozott.
A trianoni igazsâgtalansâgok okozta sûlyos jogsérelmek
jôvâtételét, vagyis a magyarsâg testérôl letépett ôt milliônyi
magyar egyéni és nemzetiségi jogainak visszaâllitâsât kârosan befolyâsolja olyanok beavatkozâsa, akik alig rendelkeznek târgyi ismeretekkel. Ezek a szellemi kontârok tôbbet
ârtanak, mint hasznâlnak a "kisebhségi" sorsra juttatott
magyar milliôknak. A kôzelmûltban Lajtabânsâggal kapcsolatban is volt erre kirivô példa, amennyiben az emigrâciô
egyik tôrtetôje "Burgenland" elrablâsât népszavazâs eredményének tulajdomtotta. Ilyen sekélyes tudalmakkal hamisitotta meg nyugati végeink tôrténetét. Sajnos, népszavazâs
csak Sopronban és kôzvetlen kômyékén volt, aminek kôvet
kezményeként Sopron, mint a "leghûségesebb vâros", tovâbbra is magyar âllamterûleten maradt. Bârcsak lett volna egész
Lajtabânsâg terûletén népszavazâs, akkor ma bizonyâra ez
is Magyarorszâg része lenne.

Akik "Burgenland" népszavazâs âltali elcsatolâsât hirdetik, tulajdonképpen a pângermân propagandât tâmogatjâk, amennyiben ez utôbbi is ugyanazt a hazûgsâgot kûrtôli

vilâggâ. Ti. mâr a huszas évek ôta kôzkézen forgô nagynémet
térképvâzlat és annak adatai szerint "Burgenland" "Abstimmungsgebiet" (azaz "szavazâssal elcsatolt terûlet") volt.
A hazai kommunista kiképzésû tôrténészek magyarellenes szemléletével szemben a

harmadik Trianon

veszélyére

kell felhîvnom a fîgyelmet. Ennek bizonysâgâul ezûttal csak
a nyugati végekre leselkedô bizonytalan jôvôre utalok. Az
elôbb emlûett térképvâzlat szôvege szerint Szentgotthdrd,
Kôszeg, Sopron, Magyarôvdr és Pozsony, mint "Restgebiete
des Burgenlandes" szerepelnek. Magyarân: a nagynémet
Anschluss hîveinek kôvetelési listâjân talâlhatô jelenlegi nyugat-magyarorszâgi vârosokrôl van szô, amelyeket mint Ausztria
terûleti veszteségét tartjâk szâmon,
tak Bées joghatôsdga ald.

holott sohasem tartoz-

Es ha mâr felvetôdôtt a népszavazâs kérdése, hadd emlîtsem meg, hogy akadnak rosszindulatû kontârkodôk, akik

a szigorûan Sopron vârosâra és kôrnyékére vonatkozô népszavazâst ôsszetévesztik azzal az âltalânos népszavazâssal,
amely a karintiai szlovén nemzetiség egész terûletére vonatkozott 1920. oktôber 10-én és 60 szâzalékos arânyban az
Ausztriâhoz valô tartozâst eredményezte. A kôvetkezô évben,
1921. december 21-én Sopronban és a kôrnyezô nyolc faluban megtartott népszavazâs viszont még magasabb, éspedig
65 szâzalékos arânyban biztosûotta tovâbbra is ezen az ôsi

magyar terûleten a magyarfelségjogot.
Amint a tragikus trianoni békeparancsnak, akként a
karintiai népszavazâsnak is az idén van hetvenedik évfordulôja, amelynek alkalmâbôl most oktôber 10-én Klagenfurtban orszâgra szôlô ûnneplés keretében osztrâk nemzeti ûnneppé nyilvâmtottâk a népszavazâs napjât. Vajon mit szôlnânak ahhoz a pesti kozmopolita tôrténészek és politikusok,
ha a karintiai népszavazâshoz hasonlôan, a soproni népsza
vazâs gyôzelmének napjât is magyar nemzeti ûnnepnappâ
nyilvânûanâk? Avagy amit az âltaluk demokratânak tartott
Ausztriânak szabad, az a magyaroknak tilos? Rânk rôgtôn
rânyomnâk a "nacionalista" és "soviniszta" bélyegzôt, de a
szomszédos sôgornâl semmiféle kivetnivalôt sem talâlnak?
Végtelenûl lehangolô és egyben jellemzô a bolsevista
pârtâllam szellemi hagyatékâra, illetve a marxista oktatâs

rendszerére az a nemzetellenes és târgyi tévedésektôl hemzsegô tôrténeti szemlélet, amelyet a hazai sajtô a trianoni
orszâgrablâs és kôvetkezményei kapcsân tûkrôz. Lajtabânsâgi
viszonylatban pl. egyik hazai egyetemi tanâr "Burgenland
elcsatolâsârôl" szôl. De hiszen "Burgenlandot" sohasem lehetett elcsatolni, mert nem létezô fôldrajzi fogalom volt és
csak az ûn. béketârgyalâsok idején kezdtek valamilyen német
fôldrajzi elnevezés kovâcsolâsâval lâzasan foglalkozni. El
csatolni csupân a nyugati végeket vagy Lajtabânsâgot lehetett, amelynek fûggetlenségét 1921-ben kiâltottâk ki Felsô-

A jelenlegi hazai tôrténethamisûôkra is érvényes Szalay
Jeromos ôrôk érvényû megâllapltâsa: "Amelyik nemzet bedôl
ellenségei propagandàjànak és magdt kiszolgâltatja nekik,
az elsôsorban felelôs a tragédiâjâért".
Lényegtelen, hogy a mostani korszakvâltâs idején minek
nevezzûk a nemzeti szâmûzetés maradvânyât. A nemzeti
emigrâciôra, mint az elszakitott rabmagyarsâg jogàinak bâtor
szôszôlôjâra egyes csonkahazai, sôt felvidéki negatîv birâlatok ellenére is szûkség van mindaddig, amîg magyar testvéreinket iildôzik és elnyomjâk. A csonkahazai âllami nemtôrôdômségre és a Trianon-ellenes hangok elfojtâsâra jellemzôen,
a hazai napisajtôban a "burgenlandi" és a tôbbi jôval nagyobb magyar nemzeti kisebbség jogsérelmeinek orvoslâsârôl
alig olvashatunk. A hangsûly a jogsérelmek orvoslâsân van.
Hiânyolom ezt, mert Fehér Jenô tôrténetirôt idézve "ârulôi
lennénk népûnknek, ha egyedûl csak tôrténészek lennénk

és nem az IGAZSÂG kôvetelôi is". Ugyanezt domboritotta
ki Szalay Jeromos egykori kolozsvâri egyetemi tanâr és tôrténész is, amikor azt mondta: "Az IGAZSÂGOT kell hirdetni
alkalmas és alkalmatlan idôben egyardnt".
A kettôs Trianon âltal a magyarsâg testérôl leszakîtott
milliôk jogsérelmei ellen tiltakozâs, valamint szâmukra a
kollektlv jogok kôvetelése nem sovinizmus, hanem demokratikus emberi jogvédelem, amire azért van szûkség, mert az
elrabolt magyar orszâgrészek haszonélvezôi sem a trianoni,
sem az emberi jogok nemzetkôzi szabâlyzatainak elôîrâsait
nem teljesltik a magyar nemzeti kisebbségek javâra.

Kérjûk a hazai illetékeseket, hogy amikor az osztrâk âl-

lam meghatalmazott vezetôivel târgyalnak, gyakoroljanak
râjuk némi nyomâst a "burgenlandi" magyar gyermekek
anyanyelvének megmentése érdekében. "Az anyanemzetnek
ki kell àllnia a nemzetiség mellett, merjen kôvetelni', jelentette ki Szeberényi Lajos professzor, a Burgenlandi Magyar

Kultûregyesûlet elnôke, akinek ugyancsak ide kivânkozik az
a sûlyos vâdja, hogy "a burgenlandi magyaroknak szinte
semmilyen nemzetiségi jogaik nincsenek". Igaza van Szebe
rényi Lajosnak akkor is, amikor neheztel a magyar mûvelôdési minisztériumra, mert az aldîr minden szerzôdést anél-

kûl , hogy valaki tâjékozôdnék a burgenlandi helyzetrôl.
Majd îgy folytatja: "Azt kellene kôvetelni, hogy a tartomânyi
kormâny a magyar falvakba kûldjôn magyar tanitôkat. Hiszen Burgenland 31 német nyelvû tanitôt kûld Magyarorszdgra azokba a kôzségekbe, ahol német kisebbség éV\
A fentiekre tekintettel is, az emigrâciô jelenlétére, szel-

lemi és politikai tevékenységére ugyanolyan szerep vâr, mint
eddig, kûlônôsen ami a magyar nemzeti kisebbségeket illeti.
Nem nézheti kôzômbôsen a magyarsâg erôszakos beolvasztâsât sem Burgenlandban, sem mâshol. Sûrgetnie kell a nem

zetiségi tôrvény megalkotâsât, hogy az elszakltott magyar
milliôk hathatôsan érezzék az anyanemzet intézményes tâmogatâsât.

DÉLVIDÉK

Dr. Leibach Antal (Rocky River, OH):

A MAGYARSÂG ELVITATHATATLANJOGA
A mi igazsâgunkat hârom érv tâmasztja alâ;a nemzetiségijog,
az emberi jogok és a tôrténelmi juss. Az emigrâns és a hazai
politikusok feladata, hogy tôrôljék TrianonL, amely 5 milliô
magyart dobott oda prédâul a magyarok ellenségeinek, akikért a
magyarok véreztek és szâzadokon ât életûket âldoztâk.
A tôrténelmi Magyarorszâg a magyarsâg elvitathatatlan
tulajdona. Ezen nem vâltoztat az a tény, hogy a beszivârgott
vagy betelepltett idegen ellenséges népelemek nagyobb szâmban vetették meg hazânkban lâbukat. A természeti erôket

ônkényes âllamalakulatok létesîtése révén természetellenes
erôk bontottâk meg Trianonban. Ezért a magyar birodal-

mi egység visszaâllitâsa hivatâstudat, amely minden magyart

kôtelez. Ebben a bomladozô vilâgban a régi Magyarorszâg
ûj alapjait elsôsorban lelkûnkben kell leraknunk. A magyarsâg nem ismerheti el a betolakodottak ônrendelkezési jogât.

Megrablôinkkal valô békés megegyezés sem érzelmileg, sem
engedmények révén nem lehetséges. Ezt a mûlt igazolja.
Meddô vitâkat és târgyalâsokat szomszédainkkal el se kezdjûnk, ellenben minden erônkkel barâtokat és tâmogatôkat
kell szereznûnk célunk elérésére mind befogadô hazânkban,
mind tâvol-keleti rokonainknâl (Kîna, Japân, Korea) és a
turâni népcsoport ôvezetében.
Ha politikai beâllîtottsâgom egyeseknek nem tetszik, az
annak tudhatô be, hogy kisebbségi életemben a magyar
nemzeti gondolât jobban kikristâlyosodott, mint az anyaorszâgban élôknél. Kisebbségi életiinkben szerzett tapaszta-

lataink meggyôztek bennûnket arrôl, hogy mind a jelenben,
mind a jôvôben rabtartôinkkal békemegegyezést olyan revîziôval, amellyel a magyar nemzet mint minimummal megelégedhetne, sohasem kôthetiink. Ezért hazânk legkritikusabb kérdéséhez csak az merjen hozzâszôlni, aki a nemzetiségek értelmiségi és népi rétegeivel huzamosabb és bensôséges kapcsolatot tartott és megismerte azok vâgyait, lelki
alkatât és gondolatvilâgât, tovâbbâ azok, akik évszâzadokra
felmért érdekeinknek megfelelôen tôrténelmi szemlélettel
szolgâljâk nemzetûnket.

Sajnos, itt a szâmkivetésben is sokan vannak az utôbbi
idôben, akik a tôrténelmi jogot és igazsâgot nem tekintik
irânytûnek és beleesnek a kor pusztitô hinârjâba és ellenségeink propagandâja révén ônzô érzelmeiknek esnek âldozatul. Pedig nekûnk, szâmkivetetteknek, kûzdenûnk kellene
az elszakîtott terûletek utolsô gôrôngyeiért is, mert ezzel vilâgitanânk râ lelkiségiinkre és ôseink vilâgszemléletére. Sorshelyzetûnk nem predesztinâl lemondâsra.

Az eljôvendô ûj Eurôpa rendezésérôl emigrâciôban élô
politikusaink nem igen nyilatkoznak. Attôl a szôtôl, hogy
Trianon, mâr borzong a hâtuk. Viselkedésûkkel azt a hitet

keltik bennûnk, hogy szivûgyiik a két vilâghâborû utâni
békeszerzôdések ellenûnk elkôvetett igazsâgtalansâgaiknak
meghonosltâsa. Pedig ennek a politikai gârdânak az lenne
igazi hivatâsa, hogy a trianoni és pârizsi békediktâtumok

revîziôjât sûrgesse. Politikai vezetôinknek egyszer mâr szembe kell nézniûk az erôszak békéjével és el kell dônteniûk,
hogy érzésvilâguk egyezik-e a szâmkivetett magyarsâgnak
és az utôdâllamok magyarsâgânak véleményével.
Megdôbbenéssel vettem tudomâsul, hogy egyesek ûgy
magyarâzzâk a trianoni kérdést: ameddig az erdélyi magyarok és a magyar kormâny hallgat véreink rendszeres kiirtâsârôl, addig mi, szâmkivetettek is hallgassunk, mert ha a kulisszâk môgôtti elôkészûletek nélkiil az elszakîtott terûleteken élô véreink sorsât a vilâg felé târjuk, helyzetûk csak roszszabodna. Csendesen dolgozzunk a kimondhatatlan célért,
tehât Trianon revîziôjâért — mondjâk. Ha ez ellen vétûnk,
az csak ûres puffogtatâs.

Magyarorszâg jelen problémâja elsôsorban a gazdasâgi
kérdés megoldâsân nyugszik. Ennek érdekében hazai polidkusaink fôleg az Egyesûlt Allamoktôl vârjâk a megoldâst,
amelynek Magyarorszâg léte vagy nem léte se nem szoroz,
se nem oszt. Gondoljunk csak vissza 1956-ra.
A hazai kormânynak minden elgondolâsa hasztalan kisérlet, ha az a magyar nép vâgyât nem veszi figyelemhe. En
nek mellôzése vezetett ahhoz, hogy a magyar nép tâvol tartotta magât a vâlasztâsi urnâktôl. A legkônnyehh fenntartani a status quo-t, hogy jô fiûnak tûnjûnk fel a vilâg elôtt.
De ez nem célravezetô, mert csak a gyengeséget tûkrôzi viszsza. Es ennek kovetkezményei vannak és lesznek. Magyaror
szâg, sajnos, elhalkânosodott, ennek folytân a demokrâciât
csak a kakastollasok segîtségével lehet keresztûlvinni. Ehredjûnk mâr arra, hogy minden népnek sajât lelki hâtorsâgâhan, sajât szorgalmâhan és politikai leleményességéhen van
sorsa lefektetve. Minden prohléma lehetôséget ad a vâltoztatâsra, de tartsuk szem elôtt, hogy sokszor minden elkôvetett hûnnél nagyohh hûn, ha valamit elmulasztunk.
Reméljûk, a Kârpât-medencéhen megvalôsul az ûj ma
gyar honfoglalâs.

VII.

A VOLT MAGYAR KIRÂLYI
FEGYVERES ERÔK ÉRTEKEZLETE
Az értekezletet Andahdzy Géza, a Magyar Harcosok
Bajtdrsi Kôzôsségének (az MHBK-nak) clevelandi fôcsoportvezetôje nyitotta meg. A megjelentek szivélyes ûdvôzlése utân
elsôként

Helcz Tibor (Englewood, FL), a 'Volt Politikai Foglyok
Szôvetségé'-nek amerikai einôke "A volt politikai foglyok
rehabilitâciôja" cimmel adott elô. Mint mondta, ôrômmel
vesz részt az értekezleten, mert a magyar politikai foglyok
nagy része a honvédség tagjaibôl kerult ki. Kôztudomâsû —
âllapîtotta meg — , hogy 1945 utân a mâsodik vilâghâborûban kûzdô katonâk jelentôs része bôrtônbe kerult, politikai
fogoly lett. Fzek a volt katonâk ma éppenûgy elégtételre
vârnak, mint azok a politikai foglyok, akik a magyar târsadalom mâs rétegeibôl kerûltek ki. A tovâbbiakban ismertette egyesûlete mûkôdését s ennek eddig elért eredményeit.
Végûl râmutatott a volt politikai foglyok hâtrânyos helyzetére s annak az ûj rendszertôl megfelelô javîtâsât kérte.
A kôvetkezôkben dr.

Ballô Istvdn olvasta fel dr. Kiss

Gyulânak, a csendôrség kôzponti vezetôjének alâbbi ûzenetét.
Dr. Kiss Gyula (Calgary, Alta., Kanada):

TELJES ERKÔLCSI ÉS JOGI JÔVÀTÉTELT KÉRÛNK
A Magyar Kirdlyi Csendôr Bajtdrsi Kôzôsség, mint a volt
m.kir. csendôrség természetes jogutôdja, az emigrâciôban

hivatalosan bejegyzett egyesûlet, tagjainak ônkéntes érdekképviselete nevében, mint annak kôzponti vezetôje, kôszôntôm az értekezlet tagjait.
1990. mâricus 14-én meghoztâk az 1990. évi XXVI. ûn.

semmissêgi tôrvénycikket, amely az 1945 és 1963 kôzôtti tôrvénysértô elltéléseket semmiseknek nyilvânîtotta.

Ez az intézkedés késztet bennûnket arra, hogy Kôzôsségûnk folyamodjék az Orszâgg^yûléshez a kommunista âllamhatalom propagandâjâval ûldôzôtt, bel- és kûlfôldi tekintélyétôl megfosztott Csendôrség teljes erkôlcsi és jogi jôvâtételéért.

A Csendôrséget a magyar âllam alkotmânyos akarata az

1881. évi XXX. tôrvénycikkel âllîtotta fel a kôzbiztonsâgi
szolgâlat teljesîtésére, amelyet I. Ferenc Jôzsef kirâly februâr
14-én szentesîtett. Ez a testûlet az évek folyamân kôzponti
szervezetével, magyar szellemiségével, képzettségével és fegyelmével megteremtette a személy- és vagyonbiztonsâgot,
helyreâllîtotta az orszâgutakon a békés kôzlekedést; a kereskedôk ârui eijutottak rendeltetési helyukre. Fôlvette a kapcsolatot a szomszédos és mas eurôpai orszâgok rendészeti
szerveivel és eredményesen kapcsolôdott be a nemzetkôzi
bûnûldôzés munkâjâba. Elismerést hoztak neki a Berlinben,
Brûsszelben, Pârizsban és mâsutt rendezett kôzbiztonsâgi
kiâilîtâsok és kongresszusok is.

A Rendôrségtôl eltérôen a Csendôrségnek sem hatôsâgi
jogkôre, sem fogdâja nem volt. A Csendôrség nem volt pdrtszervezet. A katonai kôtelezettségének eleget tett csendôr
szolgâlatât az alkotmânyos tôrvények, rendeletek, utasîtâsok
— sajât elôljârôi parancsai szerint ônâllôan —, valamint az
illetékes polgâri és katonai hatôsâgok felhivâsaira teljesîtette.
A csendôr nem lehetett tagja egyetlen politikai pârtnak vagy
mozgalomnak sem. Aktîv vag^y passziv vâlasztôjoga sem volt.
Személyére nézve a Katonai Bûntetôtôrvény (KtBtk) alâ
tartozott.

A kôzbiztonsâgi szolgâlat mellett a Csendôrség lâtta el
a hadrakelt seregnél a tâbori rendészeti szolgâlatot (mint
tdbori csendôrség). A mâsodik villâghâborûban, mint a m.kir.
fegyveres erôk egyik alakulata, sajât alakulataival harcolt
az orszâg hatârainak védelmében. A partizân-elhâritâs is
feladata volt.

Az ûn. "bûnôs intézkedések" nem csendôrparancsnoksâgoktôl szârmaztak, hanem a legmagasabb katonai vagy miniszteriâlis személyektôl. Ezek viszont 1944. mârcius 19. utân
mâr nem mûkôdhettek ônâllôan, csupân a megszâllô német

politikai és katonai erôk parancsait hajthattâk végre. Ez idô-

ben nemcsak a kormânynak, de még a kormânyzônak sem
volt teljes cselekvési szabadsâga.

Hatârozott tudomâsunk van arrôl, hogy a csendôrségi
hivatâssal ôsszeférhetetlen rendeleteknek a Csendôrség âltal
valô végrehajtâsa ellen katonai elôljârôink (a Csendôrség
felûgyelôje, a H.M. 20. osztâlya) tiltakoztak. A sérelmezett
szolgâlati tennivalôkat azonban német nyomâsra el kellett
végezni. Késôbb letartôztatâsuk kôvetkezett be, majd Németorszâgba hurcoltâk ôket.

A Csendôrség létszâma 1944/45-ben kb. 22,000 fô (tiszt,
thtts. és legénység) volt. Vesztesége — az elhurcoltakat is
beleértve — 50 %-ra tehetô.
Mikor a szovjet-orosz hadsereg 1944-ben Magyarorszâgon
tért nyert, az 1919-ben Moszkvâba emigrâlt vagy a késôbb
kiadott kommunistâk egyik csoportja is benyomult az orszâgba. Ezek Debrecenben hamis adatok alapjân az ûn. Ideiglenes Nemzetgyûlés kormânyâtôl kikényszeritett rendelettel megkezdték a Csendôrség kônyôrtelen felszâmolâsât.
Megbélyegezték a tôrvények és kormânyrendeletek maradéktalan végrehajtâsâért (ami pontosan a kôtelessége volt) és
kimondtâk a Csendôrség, mint testûlet, kollektiv felelôsségét.

Intézményét megszûntették, szervezetét feloszlattâk, tagjait
ûldôzték, internâltâk, bebôrtônôzték, kivégezték. Aki tudott,
elrejtôzôtt vagy menekûlt.
Az utôbbiak 1947-ben Graz-ban a râszorulôk tâmogatâ-

sâra megalakitottâk elsô kôzôsségûket. Ez ma az MKCsBK.

Évek mûlva Nagy Imre 1956-os miniszterelnôk rehabilitâlâsa megindîtotta a nemzeti megbékélést. Ebbe természetszerûleg beletartozik a Csendôrséget, mint testûletet megilletô jôvâtétel is. Ez idôszerû kûlônôsen akkor, mikor a hozott semmisségi tôrvényben az Orszâggyûlés "megkôveti a
nemzetet és fejet hajt a tôrvénysértések valamennyi âldozata
elôtt kinyilvânîtva, hogy a bûnôket nem ôk, hanem a sztâlinista âllamhatalom kôvette el".

A Csendôrséget annak idején, 1881-ben tôrvény alapîtotta, tehât a jôvâtétel megadâsâra is csak a tôrvényhozâs
illetékes.

Kérjûk tehât:

Ez az intézkedés késztet bennûnket arra, hogy Kôzôssé-

gûnk folyamodjék az Orszâggyûléshez a kommunista âllamhatalom propagandâjâval iildôzôtt, bel- és kûlfôldi tekintélyétôl megfosztott Csendôrség teljes erkôlcsi és jogi jôvâtételéért.

A Csendôrséget a magyar âllam aikotmânyos akarata az

1881. évi XXX. tôrvénycikkel âllîtotta fel a kôzbiztonsâgi
szolgâlat teljesitésére, amelyet I. Ferenc Jôzsef kirâly februâr
14-én szentesîtett. Ez a testiilet az évek folyamân kôzponti

szervezetével, magyar szellemiségével, képzettségével és fegyelmével megteremtette a személy- és vagyonbiztonsâgot,
helyreâllîtotta az orszâgutakon a békés kôzlekedést; a kereskedôk ârui eljutottak rendeltetési helyiikre. Fôlvette a kapcsolatot a szomszédos és mâs eurôpai orszâgok rendészeti
szerveivel és eredményesen kapcsolôdott be a nemzetkôzi
bûnûldôzés munkâjâba. Elismerést hoztak neki a Berlinben,
Brûsszelben, Pârizsban és mâsutt rendezett kôzbiztonsâgi
kiâllîtâsok és kongnresszusok is.

A Rendôrségtôl eltérôen a Csendôrségnek sem hatôsâgi
jogkôre, sem fogdâja nem volt. A Csendôrség nem volt pârtszervezet. A katonai kôtelezettségének eleget tett csendôr
szolgâlatât az aikotmânyos tôrvények, rendeletek, utasitâsok
— sajât elôljârôi parancsai szerint ônâllôan —, valamint az
illetékes polgâri és katonai hatôsâgok felhîvâsaira teljesitette.
A csendôr nem lehetett tagja egyetlen politikai pârtnak vagy
mozgalomnak sem. Akttv vagy passziv vâlasztôjoga sem volt.
Személyére nézve a Katonai Biintetôtôrvény (KtBtk) alâ
tartozott.

A kôzbiztonsâgi szolgâlat mellett a Csendôrség lâtta el
a hadrakelt seregnél a tâbori rendészeti szolgâlatot (mint
tdbori csendôrség). A mâsodik villâghâborûban, mint a m.kir.
fegyveres erôk egyik alakulata, sajât alakulataival harcolt
az orszâg hatârainak védelmében. A partizân-elhâritâs is
feladata volt.

Az un. "bûnôs intézkedések" nem csendôrparancsnoksâgoktôl szârmaztak, hanem a legmagasabb katonai vagy miniszteriâlis személyektôl. Ezek viszont 1944. mârcius 19. utân
mâr nem mûkôdhettek ônâllôan, csupân a megszâllô német

politikai és katonai erôk parancsait hajthattâk végre. Ez idô-

ben nemcsak a kormânynak, de még a kormânyzônak sem
volt teljes cselekvési szabadsâga.

Hatârozott tudomâsunk van arrôl, hogy a csendôrségi
hivatâssal ôsszeférhetetlen rendeleteknek a Csendôrség âltal
valô végrehajtâsa ellen katonai elôljârôink (a Csendôrség
felûgyelôje, a H.M. 20. osztâlya) tiltakoztak. A sérelmezett
szolgâlati tennivalôkat azonban német nyomâsra el kellett
végezni. Késôbb letartôztatâsuk kôvetkezett be, majd Németorszâgba hurcoltâk ôket.

A Csendôrség létszâma 1944/45-ben kb. 22,000 fô (tiszt,
thtts. és legénység) volt. Vesztesége — az elhurcoltakat is
beleértve — 50 %-ra tehetô.
Mikor a szovjet-orosz hadsereg 1944-ben Magyarorszâgon
tért nyert, az 1919-ben Moszkvâba emigrâlt vagy a késôbb
kiadott kommunistâk egyik csoportja is benyomult az orszâgba. Ezek Debrecenben hamis adatok alapjân az ûn. Ideiglenes Nemzetgyûlés kormânyâtôl kikényszeritett rendelettel megkezdték a Csendôrség kônyôrtelen felszâmolâsât.
Megbélyegezték a tôrvények és kormânyrendeletek maradéktalan végrehajtâsâért (ami pontosan a kôtelessége volt) és
kimondtâk a Csendôrség, mint testûlet, kollektîv felelôsségét.
Intézményét megszûntették, szervezetét feloszlattâk, tagjait
ûldôzték, internâltâk, bebôrtônôzték, kivégezték. Aki tudott,
elrejtôzôtt vagy menekûlt.
Az utôbbiak 1947-ben Graz-ban a râszorulôk tâmogatâ-

sâra megalaldtottâk elsô kôzôsségiiket. Ez ma az MKCsBK.

Évek mûlva Nagy Imre 1956-os miniszterelnôk rehabilitâlâsa meginditotta a nemzeti megbékélést. Ebbe természetszerûleg beletartozik a Csendôrséget, mint testûletet megilletô jôvâtétel is. Ez idôszerû kiilônôsen akkor, mikor a hozott semmisségi tôrvényben az Orszâggyûlés "megkôveti a
nemzetet és fejet hajt a tôrvénysértések valamennyi âldozata

elôtt kinyilvânltva, hogy a bûnôket nem ôk, hanem a sztâlinista âllamhatalom kôvette el".

A Csendôrséget annak idején, 1881-ben tôrvény alapîtotta, tehât a jôvâtétel megadâsâra is csak a tôrvényhozâs
illetékes.

Kérjûk tehât:

1. Az Ideiglenes Nemzeti Kormâny 1,690/1945 M.E. sz.
rendeletének elsô /l/ bekezdésében a Csendôrség mint testûlet ellen az ôsszes alaptalanul tett megâllapitâs
hatâlyon
klvûl helyezését, eltôrlését;
2. a Csendôrség, mint testûlet, 64 éven ât tôrvény alapjân
teljesîtett kôzbiztonsâgi és hâborûs szolgâlatânak, hôsi halottainak, vértanûinak elismerését, bel- és kùlfôldi tekintélyének
helyreâllîtâsât;

3. a Csendôrség volt tagjai és azok hozzâtartozôi ellen
hozott jogsértô elitélések, koncepciôs perek és azok minden
kôvetkezményének eltôrlését, a semmisségi tôrvény kivétel
nélkûli érvényesitését annal is inkâbb, mert az Orszâggyûlés
ezt a tôrvényt "a nemzeti megbékélés elômozditâsâért felelôsségét âtérezve az elmûlt évtizedek bûneinek jôvâtétele érdekében alkotta".

Adja Isten, hogy ennek a jôvâtételnek birtokâban minden
volt csendôr, azok hozzâtartozôi és gyermekei emelt fôvel
folytathassâk munkâjukat Magyarorszâg felépîtésében.

Vitéz Martonfalvay Hugô (Glen Cove, NY):
MHBK

Az elôadô, mint a Magyar Harcosok Bajtdrsi Kôzôssêgének kôzponti vezetôje, rôvid âttekintést adott a Kôzôsség
tevékenységérôl, majd a kôvetkezôket mondta:
1989 augusztusâban itt, Cleveland vârosâban, a Magyar
Harcosok Bajtârsi Kôzôsségének vezetôivel ôsszejôvetelt tartottunk. Ezen az ôsszejôvetelen megbeszéltûk, hogy milyen
magatartâst tanûsîtunk a jôvôben, az akkor még megindulôban levô magyarorszâgi vâlasztâsok esetében.

Ezt akkor

nyilatkozatban leszôgeztûk és ûjsâgokban is kôzôltûk.

1990-ben elhatâroztuk, hogy ezt az âllâspontot kôzelebb
visszûk Magyarorszâghoz, ezért Pârizsban talâlkozôt hîvtunk
ôssze, amelyre meghivtuk Magyarorszâg hivatalos képviselôit is. Az eredményes munkânkrôl készûlt nyilatkozatot most
az értekezleten felolvastam. (Ez a talâlkozô Trianonrôl is
emlékezett a meghivott francia sajtô felé.)
Megâllapodtunk abban, hogy — bâr nem ôhajtunk be-

leszôlni a tôrvényes magyar életbe — céljainkért tovâbb dolgozunk, mert nyilatkozatunk minden egyes pontja erre kôtelez bennûnket. Ma legfontosabb kîvânsâgunk, hogy a kiilûgyi képviseleteket vâltsâk le. A kicserélt kôvetek legyenek
kapcsolatok az anyaorszâgi és az emigrâciôs magyarsâg kôzôtt. Ilyen eredmények mâr vannak is. Az otthoniak Ausztrâliâban a legnagyobb barâtsâggal vették fel a kapcsolatot az
ott élô magyarokkal, elsônek az MHBK ottani vezetôségével.
Ugyanez tôrtént Dél-Amerikâban is. De még mindig vannak
elzârkôzô nagykôvetségek, amelyek Idnosan megvâlogatjâk

az egyesûletekkel valô talâlkozâsukat; ez tôrténik az Egyesûlt Allamokban is. Mi azonban tartjuk a kapcsolatot a hazulrôl érkezôkkel.

Megfigyelésûnk, hogy az orszâgot ma kûlfôldôn képviselôk zôme nincs tisztâban a két vilâghâborû (1914 és 1947) kôzt
eltelt évek oknyomozô tôrténelmével.

A kôzôs magyar ûgy szolgâlata érdekében igen kérjûk az
otthoniakat, hogy pârtatlan forrâsokbôl és ne a kommunista

tôrténetîrâs alapjân tanuljâk meg hazânk csak magyar érdekekért kûzdô szerepét. Ha ezt megteszik, csak akkor tudjâk maradék nélkûl élvezni az egyetemes magyarsâg s ebben
az egyetemes emigrâciô teljes tâmogatâsât.

Balrôljobhra Borbâs Kàroly (Toronto, Ont., Kanad,a), Soôs Jôzsef(Baltimore MD)
és vitéz Martonfalvay Hugô (Glen Cove, NY). (SoôsJôzsefnè)

VIIL

JAVASLATOK ÉS
ZARÔNYILATKOZAT
A kikûldôtt bizottsàgok javaslalai

A politikai, kôzgazdasâgi, kôzmûvelôdési bizottsàgok,
tovâbbâ a kisebbségi megbeszélések és a fegyveres erôk
értekezlete 1991. november 25-én délelôtt az elôzd nap

délutânjân elhangzott javaslatokat îrâsban teijesztette a XXX.
Magyar Kongresszus elé.

A politikai bizottsâg- dr. GyaJIay-Pap Domokos szôvegével
az amerikai kormâny felé 4, a magyar kormâny felé 3, ôsszesen
tehât 7 javaslatot tett. A kôzgazdasâgi bizottsâg - dr. Nâvori

Komél elnôk szôvegezésével - 10, dr. Vizsolyi Daniel 3 kûlôn
javaslatâval egyûtt ôsszesen 13 javaslatot terjesztett elô. A
kôzmûvelôdési bizottsâg - dr. vitéz Lengyel Alfonz elnôk
fogalmazâsâban - 2 csoportban 5 és 3, ôsszesen tehât 8 javaslatot
tett és felkérte a magyar szervezeteket a "Szent Korona Szôvetség",
a "Magyar Szellemi Védegylet", valamint a "Széchenyi

Értelmlségi Vitakôr" tâmogatâsâra. A kisebbségi magyarsâg
helyzetét ismertetd bizottsâg, valamint a fegyveres erôk
bizottsâga elvi âllâspontot foglalt, szâmos javaslatot tett,
âllâspontjânak és minden javaslatânak kôzlésére azonban
kûlôn-kûlôn felhatalmazâst kapott.

A javaslatok egyeztetése utân - hosszas megbeszélés
eredményeként - zârônyilatkozat megtételére kerûlt sor, amely a
XXX. Magyar Kongresszus elvi âllâspontjân kivûl a
legjelentôsebb javaslatokat is ôsszefoglalja.

ZÂRÔNYILATKOZAT

A XXX. (jubileumi) Magyar Kongresszus, amely az ohiôi
Cleveland vârosâban 1990. november 22. és 25. kôzt folyt

le, a kôvetkezô zârônyilatkozatot adta ki:

A
Magyarorszâgon bekôvetkezett rendszervâltozâssal
kapcsolatos politikai, gazdasâgi és kôzmûvelôdési reform
mielôbbi végrehajtâsa elengedhetetlen szûkségesség. Magyarorszâg kormânyât a kûlfôldi magyarsâg mind erkôlcsi, mind
gazdasâgi téren készségesen tâmogatja. Kôlcsônôs egyûttmûkodés Idvânatos.

Politikai szempontbôl a nemzetnek joga van a nevében
hozott intézkedések târgyilagos ismeretére, ezért a kormâny
kôteles idônként megfelelô tâjékoztatôt adni, kûlôn sajtôrôl
gondoskodni.
A

hîrkôzlô szerveknél betôltôtt allas nem lehet iizleti

vâllalkozâs, csak târsadalmi és nemzed szolgâlat, amely keresztény erkôlcsôt és magyar igazsâgot hirdet, tôbbek kôzôtt
a magzatelhajtâs és pornogrâfia ellen kûzd.

Az orszâg terûletén gondoskodni kell a kôzbiztonsâg és
rend feltétlen biztositâsârôl.

A minden âllampolgârra vonatkozô felelôsségre vonâs
elvének alkalmazâsât s a kôzhatalommal valô visszaélés bûn-

tettét birôsâgi eljârâs elé kell utalni és azoktôl, akik népellenes bûnt kôvettek el, a birôsâgi îtélet megvonhatja a nyugdijjogosultsâgot.
Jogâszi vonalon meg kell alakltani azt a fôrumot, amely
az ûgyvédi, blrôi és ûgyészi testûletet személyi torzltâsaitôl
megtisztitja.

A Magyar Kongresszus szûkségesnek tartja a kûlfôldi
magyarsâg szavazati jogânak legrôvidebb idôn belûl valô
biztositâsât.

Gazdasâgi téren a szabad piacgazdâlkodâsra valô âttérés
felgyorsitâsa szerfelett klvânatos. A gazdasâgi tôrvények kialakltâsa céljâbôl teljesen ûj és a magyarsâg kôrûlményeihez
alkalmazkodô megoldâsra van szûkség. "Gazdasâgi Tanâcs"-ot
kell szervezni, amelynek tagjai egyenlô arânyban magyaror-

szâgi, nyugati magyar és nyugati nem magyar szakértôkbôl
tevôdnek ôssze.

A privatizâlâs (magânkézbe juttatâs) semmiképpen sem
jelentheti a vâllalat puszta eladâsât, mert ez a nemzeti vagyon egyszerû kiârusitâsa lenne. A magyar vâllalatok tevékenységének tovâbbviteléhez târsat kell keresni vagy a vâl
lalat nagyobbîtâsâhoz az alaptôke felemelésével ûj részvényeseket kell talâlni.

A Magyar Kongresszus ûgy véli, hogy a kormâny megfelelô intézkedésekkel gondoskodjék az elkobzott (âllami
tulajdonba vett) vagyonok megfelelô kârtéritésérôl, a kisbirtokok eredeti tulajdonosainak vagy hozzâtartozôiknak valô
visszaadâsârôl a fôld intenzîvebb megmûvelése végett.
A sûlyos és nagy horderejû âtalaldtâst igénylô kôzjogi,
bûntetôjogi és magânjogi alkotâsokba célszerû volna bevonni

a kûlfôld magyar — ûgyvédbirôi vizsgât tett — kôzismert
jogâszait.

Az âllampolgârok és a kûlfôldiek vâllalkozô kedvét az adôés târsadalombiztosîtâsi terhek csôkkentésével kûlônôsképpen
fokozni kell.

A kûlfôldi tôkebefektetés egyoldalûsâgânak megelôzésére
ugyanakkor a szabad versenyen (piacgazdâlkodâsi kereskedelmen) alapulô ûgyvitel âtvételére a jelenleginél erôteljesebb intézkedéseket kell hozni.

A kûlfôldi tôke beâramlâsânak minden akadâlyât meg

kell szûntetni, ugyanakkor a magyar âllampolgârok, fôként
a vâllalati alkalmazottak megfelelô tulajdonjogi részvételét
is biztosîtani kell. A gazdasâgi vâllalatok tegyék lehetôvé,
hogy az alkalmazottak (munkâsok) is részvények vâsârlâsa
ûtjân târstulajdonosai lehessenek vâllalataiknak. A szôvetkezetek létesitését is szorgalmazni kell.
A kûlfôldi adôssâgok tôrlesztésére és azok kamatainak
fîzetésére vonatkozôan ûj târgyalâsokat kell kezdeni. A kelet-

és kôzép-eurôpai âllamok gazdasâgi kibontakozâsât akadâlyozô vagy fenyegetô kôlcsônôk teljes vagy részleges tôrlése
kîvânatos. A Szovjetuniôt a megszâllâs kôltségeire vonatkozô
kârtérités nem illeti meg, mert hadseregét sajât érdekeinek
biztosîtâsâra és az Egyesûlt Nemzetek Szôvetségének egyhangû

hatârozatai ellenére tartotta Magyarorszâgon. — A Magyar
Kongresszus tâmogatja a magyar kormânynak azt a tôrekvését, hogy nemzetkôzi birôsâg âllapîtsa meg a Szovjetuniôval
szemben fennâllô kôvetelésének jogosultsâgât.
Kôzmûvelôdésileg a kûlfôldi magyarok segîtségét kellene
kérni mâr kész tôrténelemkônyvek s mas korszerû kiadvânyok
rendelkezésre bocsâtâsâra, az idegen mérgezô nevelésûgyi
hatâsok kikûszôbôlésére. Az erre vonatkozô sajtô és propaganda egyuttmûkôdését a kûlfôldi magyar intézmények
ûtjân is kellene biztosîtani.

Szûkségesnek lâtszik a fîatalabb nemzedék âtképzése és
ezzel kapcsolatban az âltalânos nevelés és oktatâs ûgyének
megreformâlâsa fôleg vallâserkôlcs és nemzeti ôntudat szempontjâbôl. A kônyvtârakat és mûzeumokat amerikai szînvonalra kell emelni. Fokozni kell a szakképzést is. Kivânatos
lenne a diplomâciai tevékenységre valô elôkészités, valamint
a minél nagyobb szâmû alsô- és kôzépfokû mezôgazdasâgi
szakiskola felâllitâsa.

A magasabb képzettség megszerzésének megkônnyîtésére
szûkséges az amerikai mintâra mûkôdô Tanulmânyi Alap
megszervezése azzal a kikôtéssel, hogy annak kôlcsôneit a belés kûlfôldôn folytatott magasabb fokû tanulmânyck befejezése s megfelelô allas elnyerése utân vissza kell fizetni.

A nemzeti kisebbségekkel kapcsolatban a Magyar Kong
resszus helyesli, hogy a magyar kormâny az egész magyar
nyelvterûleten érvényesîteni akarja mind az âltalânos emberi
jogokat, mind a magyarsâg nemzetiségi jogainak védelmét,
elsôsorban vallâsszabadsâgât, nyelvhasznâlatât, ôsi kultûrâjânak âpolâsât, valamint gazdasâgi ônkormânyzatânak mielôbbi biztositâsât.

A kôzeli eurôpai ûjjârendezéssel kapcsolatban a magyar
kormâny fokozottabb erôvel képviselje a hosszû lejâratû ma
gyar érdekeket.

Az orszâg terûletére tôrténô idegenek beôzônlésének megakadâlyozâsa mindenképpen kivânatos.

A Magyarok III. Vilâgkongresszusâval kapcsolatban fel

kell hivni a kôzvélemény figyelmét arra, hogy a Szabadvilâgi

Magyarok — mintegy az 1938-ban megrendezett II. Vilâgkongresszus munkâjânak folytatâsaként — ôt vilâgkongreszszust tartottak, a Budapesten ôsszeûlô III. Vilâgkongresszust
tehât ezek folytatâsaként tekinti.
A szétszôrtsâgban élô magyarok hazatelepûlése munkâjuk
eredményeinek (vagyonuk, nyugdîjuk) megôrzése céljâbôl
is nemzetmentô feladat.

A Szabad Magyar Vilâgtanâcs elnôke vegye fel a kapcsolatot a Magyar Kôztârsasâg kûlûgyminiszterével és intézzen
hozzâ kérdést, hogyan tudnâ tâmogatni a kûlfôldi magyarsâg a hazai kormânyt, valamint kérje, hogy a magyar kormâny fontosabb kezdeményezéseirôl tâjékoztatâst nyerjen,
hogy azokat a Vilâgtanâcs megtârgyalhassa és szûkség szerint
tâmogathassa.
Kelt az ohiôi Cleveland vârosâban, 1990. december 4-én.

dr. Nàdas Jdnos
a Szabad Magyar Vilâgtanâcs és a Magyar Kongresszus elnôke

U.i .Nagyon koszonbni a 30«

Magyar Kongresszus zârônyi 1atkozatât.

Részlet dr. Habsburg Ottô - dr. Nâdas Jànoshoz intézett - leveléhôL

Boldogasszony Anyânk, régi nagy pâtrônânk!
Nagy inségben lévén, îgy szôHt meg hazânk;
Magyarorszâgrôl, romlott hazânkrôl.

Ne feledkezzél el szegény magyarokrôl.
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IX.

KIÂLLITÂSOK
Megnyitô és bemutatàs

A XXX. (jubileiimi) Magyar Kongresszns kiâlHtâsai képzô-

és iparmûvészeli, bélyeg- és kbnyvészeLi osztalyokra tagozôdtak.
Ezek rendkivûl gazdag anyagât az idén is Kûr Csaba (Warren,

OU) szobrâsz- és festdmûvész, az Arpâd Akadémia mûvészeti
fdosztâlyânak elnôke, âlHtotta ôssze. A kiâllîtâsok tidajdonképpen 1991. november 24-én reggel nyiltak meg és a

Magyar Bâl végéig voltak dijtalannl lâtogathatôk.
A kiâllitasokat 24-én délutan kb. 6 ôrakor dr. Nâdas Jànos

elnok nyitotta meg. A megnyitô elô'adâst - mélyen szântô

gondolatokkal - Panajoth Zokânné Lâszlô Mârta, az Arpâd
Akadémia irodalmi fôosztâlyânak rendes tagja tartotta, aki az

é

A képzômûvészeti kiâllitàson (balrôl jobbra) Kûr Csaba, dr. NàdasJànos,

Panajothné Làszlô Màrta és Szakâllas Lâszlô. (Abelovszky Arpâd)

Onnepélyes megnyitôn jelenlevô îrôkat ês mûvészeket is
kûlôn-kûlôn bemutatta. Jelen volt Abelovszky Eliz (Worthington,
OH), dr. Balogh Ferenc (Pasadena, CA), dr. Balogh Sândor
(Greenbush, NY), Buza Gyôrgy (Bay Village, OH), Buza
Gyorgyné Ormai Bdikô (Bay Village, OH), dr. Dabas Rezsô
(Deux-Montagnes, Qiié., Kanada), dr. Erdy Miklôs (West New
York, NJ), dr. Fadgyas Lâszlô (Ausztrâlia), Fazakas Ferenc
(Mountain View, CA), dr. Fiedler Kâlmân (Chicago, IL), dr. Gâl
Imre (New York, NY), dr. Gyallay-Pap Domokos (Toronto, Ont.
Kanada), Gyimesi Gyula (Scarboro, Ont., Kanada), Horvâth

Jânos (Indianapolis, IN), dr. Jôkay Kâroly (Indianapolis, IN), dr.
Kâllay Istvân (Budapest), It. Kiss Barnabâs, O.F.M. (Youngstown,
OH),dr. KovâchC.Istvân (Wexford, PA), Kovâcsy Jôzsef (Seven
Hills, OH), dr. Konnyû Lâszlô (St. Ixjuis, MO), Kùr Csaba
(Warren, OH), ft. Ligeti Angélus, O.F.M. (Youngstown, OH), dr.
Ludânyi Andrâs (Ada, OH), dr. Ludânyi Andrâsné Nâdas
Jnlianna (Ada, OH), dr. Madarâsz Pâl (Monterey, CA), dr.
Magyar Kâlmân (Kasposvâr), dr. A'Ieleghy Cyula (Stuttgart,
Németorszâg), Môzsi Ferenc (Chicago, IL), ft. Mustos Istvân,
Sch.P. (Trenton, NJ), dr. Nâdas Cyula (Lakewood, OH), Nâdas
Cyula (Chicago, IL), dr. Nâdasjânos (Cleveland, OH), dr. Nâdas
Jânos (Canton, OH), dr. Nâvori Kornél (Sarasota, FL), Neszlényi
Judit (Pasadena, CA) Németh Edit nô'vér (Youngstown, OH),
Németh Cyula (Yonkers, NY), Oriold Cyôrgy (Los Angeles,
CA), Panajothné Lâszlô Mârta (Shaker Heights, OH), Pintérné dr.
Pereszlényi Mârta (Columbus, OH), vitéz Serényi Istvân (New
York, NY), dr. Somogyi Ferenc (Cleveland, OH), Somogyi F. Lél
(Parma Heights, OH), Stirling Cyôrgy (Arlington, VA), Stirlingné
Târczy Kovâcs Erzsébet (Arlington, VA), Stolmâr Aladâr
(Murryville, PA), Stolmâr C. Ilona (Murryville, PA), dr.
Szathmâry Lajos (Chicago, IL), dr. Tapolyai Mihâly (Cleveland,
OH), dr. Tapolyai Mihâlyné (Cleveland, OH), dr. Tôttôsy
Istvânné (Budapest), Tripolszkyné Dombrâdy Dôra (Lakewood,
OH), dr. vitéz Zsigmond Andrâs (Liverpool, Anglia).
A képzô'és iparmûvészeti anyag

Kùr Csaba, az Ârpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak
elnôke ês a kiâllitâsok fôrendezôje, kûlôn elôadâsban ismertette

a kiâlHtâsok képzô- és iparmûvészeti anyagât. A festomûvészek
kôziil kiemelte Abelovszky Erzsébet (Eliz), Blackman Paula,

Juszkô Béla, Kovâcs Jôzsef (ex libris-eiL, grafikai mûveit), Kûr
Csaba (portréit), Metykô Gyula, NémeLh EdiL nôvér

A képzômûvészeli kiàlUlàson megjelent (balrôljobbra) dr. Madarâsz P&I (Monterey,
CA), Németh Gyula (Yonkers, NY), Soôs Jôzsefné (Baltimore, MD), Stirlingné
Tàrczy Kovàcs Erzsébet (Arlington, VA) Stirling Gyôrgy (Arlington, VA), Kûr (Gsaba
(Warren, OH) és dr. NàdasJànos. (SoôsJôzsef)

A kiâllitâs. Balrôl jobbra dr. Nàdas Jànos és Esztergàly Elôd. (Somogyi Lél)

(biofestészetét), Oriold Gyôrgy, Ormai Ildikô (grafikai mûveit),
Soôs Rôzsa és Tallôs KataUn alkotâsait.

A
szobrâszmûvészek
kôzQl Borz-Orley Richârd
(tanulmânyait), Bojlàr Gizeîla mârvânybôl készult mû'veit,
Lugossy Maria (emlékmûtervét), Szakâllas Làszîô (kovâcsolâsi
mûvészctéL, fôlcg a magyar cîmerrôl készûlt mûvét), Tapolyai
GizeUa (kcrâmiâit), és Kûr Csaba (Variété cimû mûvével
kapcsolatos remek alkotô készségêt és mûvészi tehetségétemelte
kl. A fényképészet mûvészei kbzOl nagy elismeréssel nyllatkozott
a kiâlHtô Buza Gyôrgy és Ràcz Mara felvételeirôl.

A bélyegkiâUiLâsrôl
Kôrrnôczy Zollân a bélyegkiâllîtâs gazdag anyagât mutatta
be. Elénk szînckkel ecsetelte fôként a legùjabban készûlt és
kiadott magyar bélyegmûvészet alkotâsait, majd a bélyegkiâllîtâs

nagy sikerérol és az Egyesûlt Àllamok "Postal Service"-ének
elôzékenységérôl beszélt.

Abélyegkiillitàs. Kôzépen Kôrmoczy Zoltân. (Soôsjô:

A kônyvkiâlUtâsrôl

Dr. Nàdas Gyula, az Ârpâd Kônyvkiadô Vâllalat

tulajdonosa és az Ârpâd Akadémia rendes tagja, ebben az évben
is megrendezte fia, Nàdas Gyula (Chicago, IL) és leânya, dr.
Ludànyiné Nàdas Julianna^ valamint veje, dr. Ludànyi Andràs
(Ada, OH) kozremûkôdésével a kOlfôldôn kiadott kônyvek

nagyszabâsû kiâllîtâsâL (Mcg kell jogyoznûnk, hogy mind a
hârom miinkatârsa egyotemi tanâr és az Arpâd Akadémia rendes
tagja.) A kbnyvkiâllitâson miitattâk be a kûlfoldi magyar
kônyvkiadâs legûjabb termékeit, kozlûk ft. dr. Fuzér JuUân,
O.F.M. (Détroit, MI) "Mindszenty, a szent" dmû mûvét és a
Katolikus Magyarok Vasârnapjânak legûjabb kiadvânyât, a
trianoni békeparancs 70. évfordiilôjâra kiadott gyû'jteményes
mûvet, amelynek cime 'Trianon" (verses antolôgia). (Itt

jegyezzûk meg, hogy Fûzér Juliân konyvét a XXX. Magyar
Kongresszns arany Ar|îâd-éremmel tûntette ki.)

CXLIBRIS;
Umm

Felry Bfila cgyik "ex libn.'s"-e

IRODALMI ÉS MUVÉSZEST
A XXX. Magyar Kongresszus irodalmi és mûvészestje 1990.
novembcr 23-ân, péntokcn este 7 ôrakor vette kezdetét. A
mûsorvezetd tisztét vitéz Haraszthy Mikiôsné Kapossy Kati, két
clevelandi râdiôâllomâs magyar adâsânak igazgatôja és az Arpâd
SzovcLség nagy arany dîsgelvényének tiilajdonosa, az Egyesûlt
Magyar Egyletek elnôke tôltôtte be. Szîvélyesen ûdvôzôlte a
megjelent kozonéget, majd szellemes megjegyzésekkel bemutatta
a szerepldket s azoknak - mûsorszâmaik végeztével - talâlô
szavakkal hâlâs kôszdnetet mondott.

Ft. Siklôdi Sândor vezényletével és Peller Miklôs
zongorakîséretével a Mindszenty Kamarakôrus a magyar
"Hiszekegy"-et és a "Szép vagy, gyônyôrû" kezdetû dalt énekelte
el nagy mûvészi felkészOlLséggel és osztatlan sikerrel.

Vitéz Haraszthy Mikiôsné Kapossy Kati, az irodalmi és mûvészest mùsorvezetSje.
(vitéz Haraszthy Miklôs)

A Mindszenty Kamarakôrus énekel fl. Sikiôdi Sândor plébAnos vezetésével és Peller
Miklôs kisérelével. (vitéz Haraszthy Miklôs)

Gyimesi Gyula (Scarboro, Ont., Kanada) îrô, az Ârpâd
Akadémia rondos tagja és a Kanadai Magyar Irôk Szôvetségének
einôke, âltalânos tetszéssel fogadott megnyitôt mondott
(amelynok szbvegét "Tundôklô vâr" dmmel a kôtet elôszava
helyett kozoljûk).
Môzsi Ferenc (Chicago, IL) "1989. oktôber 23." cîmû

kôlteményét mutatta be. A Csoôri Sândomak ajânlott verset a
kôzonség nagy tetszéssel fogadta.
Môzsi Ferenc:

1989. OKTOBER 23.
— Csoôri Sândornak -

talân mégis hajnalodik

mégsem mégis talân

talân mégsem volt hiâba

mâr nem talân és mégis

talân
talân
talân
talân
talân

mégis Eurôpa
mégsem ideiglenes
mégis emberarcû
mégsem mégis
mégis mégsem

és ûgy legyen

és maradjon
egyesûlt akaratbôl
Kôzépeurôpai Kôz
Târsasâg

Tàlas Emô (Stockholm, Svèdorszâg), a svéd kirâlyi operahâz
és az Arpâd Akadémia rendes tagja, Neszlényi Judit
zongoramûvész kiséretével magyar nôtâkat adott elô'. (Elloptâk a

szîvemet. Vint mâr a szarkalâb stb.) Énekszâmait a kôzonség
szûnni nem akarô, hosszû tapssal hâlâlta meg.
NeszlényiJudit (Pasadena, CA) zeneszerzô', zongoramûvész,
az Arpâd Akadémia rendes tagja, Liszt Ferencnek "Az est
harmôniâi" cîmû hangverseny-etûdjét adta el6'. Mûvészi
jâtékâval ôriâsi tapsot aratott.
Ft. Mustos Istvàn, Sch. P. (Trenton, N|) plébânos, pûspôki

delegâtus, az Arpâd Akadémia rendes tagjcu, grôf Széchenyi
Istvânrôl, a legnagyobb magyarrôl emlékezett meg halâlânak
130. , egyben szûletésének 200. évfordulôja alkalmâbôl. Sikere
pâratlan volt. A legnagyobb magyar eszméi kôzûl fôleg azokat
idézte, amelyek ôrôk életûek s amelyeket a magyarsâg legiitôbbi
szabadsâgharca idején is kôvetett, s amelyeket jôvôjének

biztosîtasa szempontjâbôl is koteles szem elôtt tartani. Idézte
Aranyjânos szavait:
Nem hal meg az, ki milliôkra kblti
Dûs élte kincsét, âmbâr napja mûl
Hanem Icrâzvân, ami benne foldi,

Egy éltetô eszmévé finomnl,
Mely fennmarad s ndtton no tiszta fénye,
Amint idôben, térben tâvozik

Melyhez tekint fel az iitôd erénye

ÔhajL, remél, hisz és imâdkozik."
Lâszlô Ibi (Middletown, CA) operaénekes Kodâly Zoltân
feldolgozâsâban a "Magos kôsziklânak"kezdetû drâmai balladât
adta elô. Ezzel a szâmâval is ngyanolyan teLszést vâltott ki, mint
eldzô felléptével, amikor magyar nôtakat (pl. a Zôld erdôben,
zdld mezôben kezdetût) énekelt és virâgénekeket idézett.

S;

Jeszenszky Gyôngyi (Fairùeld, OH) szavai.

Csurka Istvân f Budapest) kôltô és
orszâggyûlési képviselô beszél.

(Abelovszky Àipâd)

Csurka Istvân (Budapest) îrô, orszâggyûlési képviselô
magyar kôszôntôt mondott. Arrôl beszélL, mi az îrô szerepe a
politikâban. Ez a szerep nem ûj a magyar életben, de most is

Lâszlô Ibi (Middieton, CA) énekel.
Ft. Mustos Istvân, Sch. P. (Trenton, NJ)
(Kemenes Istvân)
megemiékezést mond. (vitéz Haraszthy Mikiôs)

iigyanaz, ami régen volt: eszmék szolgâlata, szellemi megùjulâs
hirdetése és a nemzeti ontiidat fokozâsa. A maga részérôl is ezt a
feladatot vâllalta és ennek megvalôsîtâsâra tôrekszik.
Hallgatôsâga lelkes tapssal fogadta megnyilatkozâsât, amely
egyezott felfogâsâval.
Dr. Kônnyu LàszJô (St. Ix)uis, MO) kôltô és irô, az Arpâd
Akadémia rendes tagja legûjabb verseibdl adott eld. Nagy sikert
aratott. A szerzôt és szavalôt, mint nemrég avatott
bolcsészettiidomânyi doktort, kûion is melegen ûnnepelték.
"ULszéli fâk" cîmû versét a kôzdnség kulônosképpen szeretettel
fogadta.

Kônnyû Lâszlô:
UTSZELI FAK

Milyen sâpadtak vagytok, porosak,
milyen fâradtak vagytok, kopottak,
milyen vékonyak vagytok, betegek,
milyen hamar megôregedtetek.
Mennyi kînt lâttatok évek alatt,
mellettetek mennyi nyomor haladt,
ârnyatokban mennyi koldus pihent
és mennyi kirâlyi csôk szûletett.
Ti lâttatok véres harcot, halâlt,

a bânat mindig reâtok talâlt,
halottas kocsi, fehér nâszmenet

csengetyûzôtt el szîvetek felett...
Kônnyû a kényes, bâjos szûzeknek,
ûveghâz môgôtt karcsû fûzeknek,
nebântsvirâgoknak, dûs rôzsâknak,
akik mellé ôriil karôk âllnak:

az erkôlcs, a vallâs, csalâd, haza,
kik môgôtt ott a tôrvény ostora.
De nehéz tinektek, ûtszéli fâk,

ôrôkké terhes, fâradt, bûs anyâk!

Ôkrôk és bikâk belétek legelnek,
kôlykôk, pimaszok belétek késelnek
és elfolyik lassan csodâs véretek,
eltûnik édes, viragos évetek.
Nézlek benneteket sirva, kônnyezve,
véremmel irom poros levelekre:

ti vagytok a szépség, ôrôk vilâgcsodâk,
a porban is virâgzô, ûtszéli fâkl

Jeszenszky Gyôngyi (Fairfield, OH) az erdélyi kôltô'k
verseibô'l adott elô' megkûlônbôztetett nagy sikerrel. Fô'leg Wass
Albert kôlteménye vâltott ki nagy hatâst.

NeszlényiJudit (Pasadena, CA) zongoraszâma az irodalmi és
mûvèszestméltô befejezése volt. Dszt Ferenc 14. rapszôdiâjât, ezt

Jeszenszkî Gyôngyi: (Fairfield, OH) elôadâsâban:
Wass Albert verse

A LÂTHATATLAN LOBOGÔ
Konok hûséggel hordozom

Târsaimat âr elsodorta.

az ûttalan bozôtokon.

Môgôttem a poklok pokla.

Seb a vâllam és seb a markom,
de fogom, viszem és megtartom.

Elôttem vad sziklâk merednek.

nem ért véget a kûzdelem!

De nekivâgok a meredeknek!
Mert élek még! Ha tôrten is,
ha vérben is, ha gôrcsben is,

Mert valami még megmaradt.
Gôrcs zsibbasztja a markomat,

még ha utolsô is vagyok,
kit az ôzônvîz meghagyott,

de markomban még itt a Szô;
a lâthatatlan lobogôl

de harcom végigharcolom
s a lobogôt megmarkolom!

Ereklyém. Kincsem. Fegyverem.
Magasra tartom s lengetem!

ha le is szakad a két karom,

S fogcsikorgatva hirdetem:

És védem foggal és kôrômmel,
Vad dûhvel és ôrûlt ôrommell

És mentem mindeneken âltal
intépô, végsô akarâssall

Megmarkolom és nem hagyom,
ha két lâbam térdig kopik:
de feljutok a csûcsokig!
S utolsô jussomat, a Szôt,
ezt a szent, tépett lobogôt

Dûlt otthonom rég ôsszedôlt.

kitûzôm fent az ormokon

Kifordult alôlam a fôld.

s a csillagoknak meglobogtatom!

I*
Tàlas Emô (Solna, Svàdorszâg) operaénekcs magyar dalokat ad elS.
(Kemencs Islvân)

kôvetôen peclig Magasan repûl a daru" cîmmel sajât
szerzcményét jâtszotta iitolérhetotlon mûvészi tokéllyel. (Itt

jegyezzûk meg, hogy az énckszâmokat is inind ô kîsérte.)
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NeszlényiJudit (Pasadena, CA) zongorân jâOizik. (Nagyvàradi Râcz Mara)

Dr. Kônnyii lAszlô
{St. Louis, MO) kôlternényeii szavaija.
(Kemenes Istvân)

Dr. Madaràsz Pàl (Monterey, CA)
a XXX. Magyar Kongresszustôl arany

Arpàd-èrmet kapott. (Râcz Mara)

(Kemenes IstvAn)

A kôzônség egy része Ncszlényj Judit zongoramûvész jàtékAt hallgatja. Balrôl jobbn
vitéz Serényi Islvân és feleségr, Nesziényi Judit, PétervAry KAroly, dr. NAdas Rôzsa,
vitéz Haraszthy Miklàs, Szenl KJrAlyi Gyôrgy, Kapossy Kati és Regèczy-Nagy LAszlô

«

Az iroda/mi és mûvészest szerep/ô'i balrôljobbra dr. Kônnyii Ldsz/ô, Jeszenszfcy
Gyôngyi, Csurka IstvAn, Môzsi Ferenc, Kapossy Kati, ft. Mustos [stvân, Sch.P., Lâszlô
Ibi, dr. NàdasJànos, Nesziényijudit, Tâlas Emô és Gyimesi Gyula. (Kemenes Istvân)

Dr. Nâdas Jànos szellemesen vâlogatott szavakkal mondott
koszonetet az irodalmi és mûvészest minden szereplôjének és a
lelkes hallgatôsâgnak. Ez a kettô tette a XXX. Magyar
Kongresszust valôban jubileurnivâ, sikereiben valôsâggal pâijât
ritkitôvâ.

Az elsâ sorban balrôl jobbra {l. Mustos Istvàn, Sch. P. (Trenton, JV/j, Esztergàly
Elôd (Budaapest), dr. Kâllay Istvàn (Budapest) és ft. ErdeiJôzsef, OSB. (Matawan,
]Wj. (Somogyi Lél)

Balrôl jobbra Esztergàly Elô'd (Budapest), dr. Kàllay Istvàn (Budapest) és dr.
Fadgyas Làszlô, az Ausztràliai Magyar Szôvetség elnôke. (Somogyi Lél)
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TÂRSASEBÉD
A XXX. Qubilcnmi) Magyar Kongressziis tagjai 1991.
november 24-én, szombaton délben - a helyi magyar és amerikai
elôkelôségek bevonâsâval - târsasebédre gyûltek bssze, amely
utân hârom eldadâs hangzoU el. Eldszbr dr. Tottosy Istvânné
Andorfer Magdolna (Budapest) beszélt, mint a magyar
kôzmûvelddési miniszter kikûldottje.
Dr. Tôttôsy Istvânné {Budapest):

AZ ANYANYELVÛ OKTATÂS ÛGYE
Majd két emberôltônyi idônek kellett

eltelnie

ahhoz,

hogy a magyar Mûvelôdési és Kôzoktatâsi Minisztériumot
hivatalosan képviselhessem.
Annak a kormânynak nevében kôszôntôm hallgatôimat,

amely tavasszal a magyarorszâgi vâlasztôpolgârok szabad
akaratâbôl keriilt hatalomra, s amelynek miniszterelnôke
az egyetemes mag^yarsâg miniszterelnôkének vallja magât.
Ezért mûkôdik a Miniszterelnôki Hivatal mellett a Hatd-

rontûli Magyarok Allamtitkdrsdga, a Mûvelôdési és Kôzok
tatâsi Minisztériumban pedig a Hatdrontûli Magyarok Koordindciôs Titkdrsdga.
Talân nincs Eurôpânak még egy nemzete, amely annyira
szétszaggatva, akkora lélekszâmban kerûlt mâs âllamkeretek kôzé, mint a magyar. S talân nincs még egy igy szétszô-

ratott nemzet, amelynek részei oly erôvel ragaszkodnânak
nyelvukhôz, kultùrâjukhoz, mint a magyar; talân nincs még
egy kisebbségbe kerûlt nép, amely ennyire kifejezné nemzetrészi mivoltât, mint a magyar.

A megvâltozott kelet-eurôpai viszonyok — noha igen eltérô, de bizonyos értelemben mégis azonos môdon — lehetôvé teszik, hogy a kormânyzat nyîltan, a mâs orszâgok belûgyeibe valô beavatkozâs leghalvânyabb szândékâtôl is men-

tesen, felkarolja a politikai hatârokon kîviil élô magyar nemzetrészeket. S ez a fogalom nem csupân a hatârok mentén,
az ûn. tôrténelmi Magyarorszâgon élôkre vonatkozik, hanem
azokra is, akiket nem az elsô vilâghâborû békerendszere,
hanem a kelet-eurôpai diktatûra kényszeritett a hatârokon
tûlra. Ezért a kisebbségi magyarsâg sorsa a magyar nemzetrészek sorsa is. Ezért a hatârontûliak sorsa a mi sajât sorsunk.

Dr. TôUôsy Istvânné elâadâsa Jcozben. Tô'le baira Regéczy-Nagy Làszio.
(vitéz HamvasJôzseQ

Ahhoz, hogy a hatârokon tûl élô nemzetrészek megmaradhassanak nemzetrészeknek, létkérdés az anyanyelvû oktatâs ûgye. Létkérdés, hogy az az âllam, — amelynek a ha
târokon tûl élô magyar nemzetrészek polgârai — garantâlja
az egyetemes emberi jogokon tûl azokat a kollektîv jogokat,
amelyek nemzeti azonossâgtudatuk biztositâsât jelentik, s
amelyekkel nemcsak élhetniûk kell, hanem megélhetniûk is.
Aki egy évre tervez, kukoricât vet, aki hûszra, fât ûltet,
aki szâz évre, iskolât épit. S valôban a hatârainkon kivul
élô nemzetrészek sorsât, kollektîv sorsât nem a létezô polgâri
jôlét kûlônbôzô fokozatai jelzik igazân, hanem az anyanyelven
valô szôlâs joga. Ezért és Igy igaz, hogy a ma otthon oly <iivatos szôval élve stratégiai fontossâgû a Hatârontûli Ma-

gyarok Koordinâciôs Titkdrsdgdnak feladata. A hatârontûli
magyarok anyanyelvû mûvelôdésének és kôzoktatâsânak
segîtése, tâmogatâsa, kôlcsônôs beépîtése az anyaorszâg
raûvelôdésébe

és

kôzoktatâsâba.

Nekûnk az a feladatunk, hogy ki- és felhasznâljuk a végbement — de tâvolrôl sem lezârt — politikai vâltozâsokat,
nyîltan és tisztességes eszkôzôkkel segîtsûk a hatârontûli magyarokat nemzeti ôntudatuk megôrzésében, s ezt a jogot biztositjuk a magyar âllam teruletén élô nem magyar anyanyelvûek szâmâra is.

Amikor a miniszter a Koordinâciôs Titkârsâg létérôl és
személyi feltételeirôl dôntôtt, igyekezett olyan munkatârsakat vâlasztani, akik mâr korâbban is végeztek ezen a teriileten munkât, igy a mindôssze négy fôt jelentô munkacsoport
tagjai nem egyszerûen feladatnak, beosztâsnak tekintik tevékenységûket, hanem elsôsorban hivatâsnak.

Ha az ôramutatô jârâsâra hagyatkozunk, akkor Kdrpdtaljdval illik kezdeni. Ez a sokat hânyôdott, 1918 ôta hârom
idegen âllam keretében is élô terulet csak az elmûlt évben
kapta vissza jogos fôldrajzi nevét. Az ott élô hivatalosan mintegy 150,000, sajât véleményûk szerint legalâbb 200,000 fôs
magyarsâg nemcsak iskolâjâtôl, de az anyaorszâgi magyarsâgtôl is elszigetelten jârta végig az elmûlt évek poklânak
minden ûtjât.

1944 és 1948 kôzôtt a kârpâtaljai magyarokat reformâtus papjaiktôl megfosztottâk, az egyesûlt gôrôg katolikusokat a pânszlâv gôrôgkeleti egyhâz hiveivé kényszeritették, s
ezzel nyelvétôl is elszakîtottâk; a rômai katolikusokat elûz-

ték, templomaikat bezârtâk, iskolâikat ukrân, illetve orosz
modellre vâltoztattâk, mégis megmaradtak.

Az utôbbi 3-4 évben, a csendes tûrés idején, az akkori
magyar kormâny, noha igen korlâtozottan, de juttatott
sajtôterméket, kônyvet Kdrpdtaljdra. Két éve 15-20 tanârt
is fogadhatott évente anyanyelvi képzésre. A képzés szinvonala, az iskolarendszer, a tanterv és a tankônyv természetesen belesimûlt a szovjet rendszerbe.

A vâltozâsok utân a magyarsâg igen gyorsan magâra talâlt. Létrehozta sajât szervezetét, a Kârpâtaljai Magyarok
Kulturâlis Szervezetét, amelynek Oktatâsûgyi Bizottsâga a
magyar nemzetiségûek hivatalos képviselôjének minôsûl. Ennek megfelelôen ott felvették a hivatalos szervekkel s otthon
a magyar oktatâsûggyel is a kapcsolatot. Jelenleg Kârpâtalja 6 jârâsâban tanulhatnak a magyar nemzetiségûek magyarul.

Egy esztendô alatt elérték, hogy a magyar nyelvet az ukrân, illetve az orosz iskolâkban szabadon vâlasztott nyelvként is tanulhatjâk.
Jelenleg 88 magyar tannyelvû iskola mûkôdik. Ez a szâm
ônmagâban sem igazân megnyugtatô, a kârpâtaljai magyar
sâg anyanyelvû létének tragikus sorsa bontakozik ki belôle.
A diktatùra telepîtéspolitikâja megbontotta az évszâzadok
alatt kialakult rendet. A magyar iskola nem jelent mindig
magyar anyanyelvû tanulôt is. Noha ôrvendetes, hogy az
elmûlt évben nôtt a magyar iskolâk lâtogatottsâga, mégsem
kielégîtô.
Megoldatlan azonban az anyanyelvû ôvodai hâlôzat,
félelmetes a târgyi felszerelésbôl kôvetkezô hâtrâny , s az
anyanyelven tôrténô tamtô-, tanârképzés hiânya. Mindez
a jelen pillanatban pôtolhatô magyarorszâgi segîtséggel.
Az iskolai vezetés elismeri a magyar diplomât, a magyaror
szâgi tanfolyamokat, tovâbbképzéseket. S Magyarorszâg segit:
kônyvet, tankônyvet, felszerelést gyûjt ôssze és ad tovâbb,
ad ât, és ajândékoz.

Befogadja a tanîtô- és tanârképzôre jelentkezôket, szobât,
ôsztôndijat biztosit szâmukra. Az ûj piacgazdâlkodâs azon
ban ezen a téren is egyre nagyobb terheket jelent.
A sajtôtermék elôfizetése igazodik az eurôpai normâkhoz. A kârpâtaljai megrendelôk nem tudjâk elôfizetni az
ûjsâgokat, megvâsârolni a kônyveket. Marad a kormânyzat és
a lakossâg feladata.

Az ukrân vezetés nem ellenôrzi a magyar râdiô és televiziô mûsorânak adâsât. A

mûvelési feladatra azonban nem

fordit koltséget. Ez a magyar kormâny feladata.
Kârpâtalja magyarja minden nehézséget tûlélve boldogan

vâllalja nemzeti hovatartozâsât. Âldoz is érte, ami erejébôl
telik. Nem kôvetel. Kér. Kér âbécés kônyvet, magyar nyelvû
térképet, fûzetet, szépirodalmat. Kârpâtalja magyarja kiéhezett — nem elsôsorban a kenyérre, hanem — a szôra, a
magyar szôra. Am a pénztôrvényû vilâgban ezt nem lehet
ingyen megkapni. A pénztôrvényû vilâgban pedig az a jelszô,

szegény az orszdg.

A tavaly decemberi vâltozdsok lehetôvé tették, hogy a
magyarorszâgi (anyaorszâgi) és a romdniai magyarsdg ûjra
kapcsolatban legyen. Szândékosan hasznâltam a kifejezést.
Hiszen szâmunkra a bukovinai kb. 310,000 - 400,000 fô
magyar is hozzânk tartozik, a galîciai stb. magyar kôzôsséggel szintén, miként a csângôk is.
Az erdélyi, româniai magyarsâg Eurôpa legnagyobb
lélekszâmû kôzôssége, erôsen 2 milliô kôrûl van szâmuk. Po-

litikai és érdekvédelmi kôzôsséguk, a Romdniai Magyarok
Demokratîkus Szôvetsége (RMDSz). Oktatâsi bizottsâga a
roman hatalom szemében a legûjabb szâlka. Kûzdelmûk a
magyar tannyelvû iskolarendszerért — ôvodâtôl az egye-

temig — mindenki elôtt ismeretes. A marosvâsârhelyi véres
pogromot is e miatt rendezték meg.

Az âllamosltâs pillanatâban, 1948 szeptemberében, mûkôdôtt 206 magyar tannyelvû ôvoda, 2671 elemi, amelybôl
754 felekezeti volt, 53 tanonciskola és 184 leânyiskola, amelybôl felekezeti keretekbe 70 tartozott. A Bolyai Egyetem
8 karral mûkôdôtt, a Természettudomânyi Fôiskola 4 karon
fejtett ki tevékenységet. Marosvâsârhelyen pedig a volt hadaprôdképzô intézet épûletében a magyar nyelvû orvostudomânyi és gyôgyszerészeti intézet 5 karral mûkôdôtt.

Ehhez képest a Ceausescu-diktatùra utân a magyar iskolahâlôzatban mûkôdik 557 ôvoda, 294 1-IV. osztâlyos elôtagozat, 257 I-VIII. osztâlyos alsô-felsô tagozat, 19 liceum, 4
szakiskola és az 1990/91. tanévtôl 3 postliceâlis tamtôképzô
osztâly. Vegyes magyar-român tannyelvû 745 iskola, ebbôl
minden 22 szakiskola.

Az 1990/91. tanévre nôvelték a magyar nemzetiségû hallgatôk szâmât a român tannyelvû egyetemeken, ezen felûl

az angol-magyar, a francia-magyar és a român-magyar
nyelvre felvehetôk esetében, valamint a marosvâsârhelyi orvosi egyetemen is jobb az arânyszâm. Sot az is igaz, hogy Temesvârott elég a magyar nyelvre jelentkezôk szâma.

Jelenleg tôbb mint 400 magyar anyanyelvû tanerô hiânyzik. Nincs magyar nyelvû mezôgazdasâgi képzés. Hiânyzik
a magyar nyelvû mûszaki kultûra s a szûlônôhôz is csak az
âllam nyelvén szôl az orvos meg a baba. Atomjaira verték
szét a magyar szinjâtszâs bôlcsôjét, az erdélyi szinmûkultû-

rât. Àm az tartja magât még îgy is.

Ûjra talpra âllt az erdélyi tudomânyos élet otthona, az
Erdélyi Mûzeum Egyesûlet\ ûjra mûkôdik az eurôpai rangû
mezôgazdâszatot mûvelô Erdélyi Magyar Gazdasâgi Egyesûlet és a Bolyai Tdrsasdg. Ebben az évben szervezôdtek az
egyetemi tanârok a magyar tannyelvû egyetem felâllîtâsâért. Feltâmadtak az erdélyi ûjsâgok. De Bukarestben szét-

verték a magyarok mûlt szâzad ôta mûkôdô magyar iskolâjât.
Nincs âbécés kônyve a moldvai magyar csângônak, nincs
felszerelése a talpraâllô néhâny kôzépiskolânak, nincs kônyvtâruk az engedélyezett magyar nyelvû iskolâknak, nincs nyomdâja a tôrvényes magyar nyelvû sajtônak, nincs magyar video-fllmje az engedéllyel mûkôdô magyar irodalmi târsasâgnak, nincs magyar irôgép. De van az erdélyi magyarnak szorgalma, magyarorszâgi tudata, meg anyaorszâga.

A Jugoszldv Szôvetségi Kôztdrsasdgon belûl 3 âllamban

élnek magyarok. A Vajdasâgban szâmuk jelenleg kb. 40,00045,000, Horvâtorszâgban kb. 30,000-en vannak, s mintegy
12,000 ragaszkodik Magyarorszâghoz.
Az iskolapolitika itt is csak lâtszatra kielégitô, bar, igaz,
ôsszehasonlithatatlanul jobb, mint pl. Româniâban. A ma
gyar iskolâk komoly tamtôfelesleggel és tanârhiânnyal kûzdenek egyszerre, mig a 37,312 tankôteles gyerekbôl mindôssze 28,052 fôt irattak magyar tannyelvû iskolâba, kôzûlûk
is csupân 26,986 a magyar anyanyelvû. 1948-ban a tankôtelesek 26.13 %-a volt magyar, 1981-ben mâr csak 18.34 %-a
vallja magât a nemzetrészhez tartozônak. Az asszimilâlôdâs
felerôsôdôtt az utolsô nébâny esztendôben, ezért az elsô ta-

gozatok elnéptelednek, innen a felesleg a tanîtôkbôl. A
szerb iskolapolitika viszont nem biztosîtotta a magyar nemzetiségûek magyar nyelvû tanârképzését, ezért a magyar
tannyelvû iskolâkban egyre tôbb a szerbûl tudô, a csak szerbiil tudô és tanîtô tanâr.

Az anyaorszâg prôbâl segîteni. Képez tanîtôkat, tanârokat, ôvônôket, igen korlâtozott szâmban orvost, mezôgazdasâgi vezetôt. Az utôbbi néhâny esztendôtôl eltekintve a szerb
kôztârsasâg azonban csak csekély szâmû ôsztôndîjast engedett ki, s csak a kôzelmûltban nem szôl bele a személy kivâlasztâsâba.

Az ûj vâltozâsok nem egyértelmûen kedvezôk a nemzetiségi létnek. A Vajdasâgi Magyarok Demokratikus Szervezetének aggodalmai nem alaptalanok.
Horvâtorszâgban a Horvâtorszâgi Magyarok Szôvetsége
gondozza a kôzôsséget. A politikai vâltozâs itt is megmutatta
a hatâsât. A Szôvetség kommunista vezetôségét levâltottâk,
az ûj vezetés nemcsak fiatalabb és nem kommunista, hanem
lényegesebben bâtrabb is. Ez erôsôdik a magyar tannyelvû
iskolâk felemelt szâmâban is.

A kb. 30,000 fôs magyarsâg dôntô tôbbsége Eszék nagyvâros kôrnyékén él. Ez kb. 400 lelket szâmlâlô csoport, amely
keményen kûzd fennmaradâsâért Zâgrâbban.
Ady Endre Mûvelôdési Kôr néven szerveztek vasârnapi

iskolât a gyerekeknek; a felnôttek 2 hetenké/it talâlkoznak.
Az âllami tâmogatâs minimâlis. A jugosziâviai magyarok
jôformân ônfenntartôk. A magyar âllamtôl kônyvet, videoszalagot, hanglemezt kérnek. Megmaradâsuk eddig a csodâval hatâros, jôvôjûket a Mûvelôdési Kôr tagjainak életkora vetiti elôre. Az 1979-es horvât nemzetiségi oktatâsi
tôrvény viszonylag engedékeny a tannyelv vonatkozâsâban.
A homogén magyar helységekben a tanîtâs magyar
nyelven folyik, a szerb-horvâtot idegen nyelvként heti 5 ôrâban tanuljâk. A hivatalosan is kétnyelvûnek nyilvânitott telepûlésben a magyart a nem magyarok is kôtelezôen tanul
jâk, mint "kôrnyezeti nyelvet", és fordîtva. A magyarok a
szôrvânyban fakultative szabadon tanulhatjâk anyanyelvûket. Hasznâlni csak otthon, sajât kôrnyezetûkben tudjâk.

Az elmûlt tanév adatai alapjân mûkôdik 4 magyar tannyelvû ôvoda 71 gyermekkel, 5 kétnyelvû 115 kicsivel, akik
kôzûl 60 magyar anyanyelvû. 13 telepûlésen az elemi oktatâs magyar nyelven folyik. A felsôbb évfolyamok V-VIII.

osztâlyâig azonban mâr apad ez a szâm. Két helységben 2
tannyelvû az oktatâs és 2 helységbôl a szomszédba jârnak
szerb-horvât tannyelvû oktatâsra.
Egy kôzépiskolâjuk van, amely kétnyelvû. Itt a tantâr-

gyak egy részét magyarul, mâs részét két, szerb és horvât
nyelven tanuljâk.
Az oktatâsi tôrvény lehetôvé teszi a szôrvâny magyar
gyermekek részére az ûn. anyanyelv âpolâsât is. Ez heti 5 ôra
tôbbletet jelent, amely nem kôtelezô, âltalâban tanîtâs utân,
a délutâni szabadidôben tôrténik.

Magyar nyelven 131 pedagôgus tarât. Képzésûk a Vajdasâgban tôrténik. Az utôbbi 1-2 évben âtjârhatnak gyakorolni Pécsre, illetve kôrnyékére tovâbbképzésre. Kérésûk: diâkokfogadâsa, tanâr-, tanîtôképzés és iskolai felszerelés.
Szlovéniâban is hasonlô a helyzet. A Lendva és Mura-

szombat kôzpontû jârâsokban, miként Horvâtorszâgban -is,
hâromféle rendszer mûkôdik. Egy kôzépiskolâjuk két tan
nyelvû, âltalânos iskolâik szâma, pontosabban a magyar
tannyelvû osztâlyok szâma 30-40, ôvodai csoportjuk 12 fôlé
emelkedett. Tarûtôik a vajdasâgi magyar tannyelvû képzôben Ljubljanâban tanulnak, az utôbbi helyen szlovén tannyelven.

Az anyaorszâgtôl tankônyveket, szemléltetô anyagot,
kônyvet, video-szalagokat, az iskolâk szâmâra magyar betûs îrôgépeket kérnek. Az utôbbi két évben viszonylag intenzîv kapcsolatot épitettek ki az anyaorszâg hatârmenti iskolâival.

Az Ausztriâban élô magyarokrôl a hazai kôzvélemény
alig-alig vett tudomâst, holott szâmuk nem kevés. Hivata-

losan 15,875 lelket tartanak szâmon, sajât becsléseik szerint
55-60,000-en vannak.

Lakhelyuk, s egész életformâjuk szerint két jôl elkûlônithetô csoportot alkotnak: a burgenlandi ôslakosok Orvidék és Fertôzûg kôzponttal, valamint a kûlônféle idôkben

érkezett emigrâns, disszidens csoportok Bécsben. Miutân az

Osztrâk Âllamszerzôdés 7. pontja a magyart nem ismeri el
nemzetiségnek, magyar tannyelvû iskola, mint ilyen, nem
mûkôdik. Van azonban a két német-magyar, illetve hârom
német-magyar-horvât tannyelvû iskola.
Az anyanyelv ôrzése, âpolâsa Burgenlandban a Magyar
Kultûregyesûlet és az Orvidéki Magyar Intézet feladata volt.
Az elôbbi élén nt. Gyergye Imre reformâtus lelkész, az utôbbi élén ft. Galambos Ireneus plébânos fogja ôssze a munkât.
A Bécsben élôk a Dedk Ernô vezette Zentralverband és

a Collegium Hungaricum koré csoportosulnak. Az utôbbiak
a magyarorszâgi politikai hatalmat elismerték. A Kôzponti
Szôvetségrôl kôztudott kommunistaellenessége, s ismeretes
kûzdelme egy magyar tannyelvû gimnâziumért. A burgenlandiak igyekeztek politikamentesek maradni. Magyarsâguk megôrzését a megerôsôdôtt, elismert Magyarorszâg fûggvényeként érzékelik.

Kérésûk; az anyanyelvû ôvônô-, tanîtôképzés, anyanyelvi
tâborok szervezése.

A Csehszlovâkia terûletén élô magyarsâg lélekszâma éppoly vitatott, mint a tôbbi kôrnyezô âllamban élôké. Iskola-

hâlôzatuk, amely 1948 utân folyamatosan tért magâhoz,
keményen tartja magât. Akik itt megmaradnak magyaroknak, foggal-kôrômmel ragaszkodnak kiharcolt, megszerzett
jogaikhoz.
A szlovâk iskolapolitika 1970/71-ben — miként minden tômbâllamban (talân épp kôzponti utasîtâsra?) — ha-

talmas ôsszevonâsokat hajtott végre. Ez egyarânt érintette
a szlovâk és a magyar tannyelvû iskolâkat, de a szâmok ônmagukért beszélnek.

A magyar alapiskolâk 393-rôl 246-ra apadtak, s ezzel 50
%-os volt a csôkkenés. A szlovâkoké 38 % volt. A tanulôk szâma a magyarban 28 %-kal, a szlovâkban 1 %-kal apadt.
Jelenleg 136 I-VllI osztâlyos, 130 I-IV osztâlyos magyar
tannyelvû âltalânos iskola, 18 szakkôzépiskola, 10 ônâllô
gimnâzium, 8 tagozat mûkôdik és 26 vegyes tannyelvû szakmunkâsképzôben oktatnak. A pedagôgusképzés a Nyitrai

Fôiskolân tôrténik, nâlunk a tovâbbképzés. A magyar tannyelvû oktatâsrôl ez ideig legfeljebb a CSEMADOK szôlhatott, most megalakult a Magyar Tanârok Szervezete.
Kérésûk: magyar nyelvû kônyvek, pedagôgiai segédeszkôzôk kijuttatâsa, a magyar nyelvû szakemberképzés tâmogatâsa.

Az iskolaûgy tovâbbi sorsa nagy mértékben lesz annak
a nyelvtôrvénynek, illetve tôrvénymôdosîtâsnak fûggvénye,
amely szô szerint izgalomban tartja Szlovâkia minden Iakosât,
s magât Magyarorszâgot is.

A Nyugatra szôrôdottak fennmaradâsi kûzdelmeirôl alig
tudunk. A kastli gimnâziummal a bajor kormânyon keresztûl most vettûk fel a kapcsolatot. A Magyarok Vilâgszôvetsége âltal szervezett anyanyelvi tâborokon kîvul bizonyâra
sok môdjât megtalâltâk annak, hogy fennmaradjanak.
Dr. Andrdsfalvy Bertalan miniszter a hatârok menti ma

gyarok szervezeteit meghîvta december mâsodik hetében,

hogy egyeztessék elvârâsaikat és a lehetôségeiket. Budapest
nem akar diktâlni. Budapest segîteni akar abban, hogy a
magyarok kûlfôldôn is magyarok maradjanak.
A hatârontùli magyarok helyzete, noha a lâtszat nagy
eltéréseket mutât, valôjâban alig kûlônbôzik egymâstôl.
Szôlnom kellene ugyanis a nemzetiségi nyelvû oktatâsi hâlôzatra épûlt gazdasâgi egységekrôl, munkahelyekrôl. Nem
lehet, mert nincsenek. A nagy âllamosltâsokat a volt kommunista hatalmak mindenûtt megfejelték a nemzetiségek
gazdasâgi kôzôsségeinek elnemzetietlenîtésével is. A magyar

kultûrât leszorîtottâk a néptânc, a népdal, a népmûvészet
régiôiba. A magyar tannyelvû iskolâk ugyanis ma nem a
magyar kultûra hordozôi. Csekélyke kivételtôl eltekintve az

illetô âllam irodalmât kôzvetitik magyar nyelven. A fôldrajzi
nevek hasznâlata az âllam hivatalos nyelvén kerûl a tankônyvekbe. S ha ebben a vonatkozâsban nézem az anyanyelv
helyzetét, lassan nem rendelet tiltja majd a magyar helységnevek hasznâlatât, hanem a gyakorlat teszi feleslegessé. Ma,
a felgyorsult vilâgban az ezer irânybôl âradô asszimilâciôs
szândék is gyorsabban mûkôdik.

A térségben végbement politikai vâltozâsok azonban nemcsak gazdasâgi irânyba hathatnak, de ezzel szoros ôsszefûggésben a nemzetiségi oktatâsûgy irânyâba is.
A magyar âllam rendkîvul nehéz helyzetben van. A kôrnyezô âllamok magyarsâga lélekszâmânak arânyâban, de
azonos intenzitâssal rohamozza a magyar felsôoktatâst, s
mâr a kôzépfokûra is komoly igény van. A magyar oktatâs
ûgy minden hibâja ellenére még mindig kiemelkedôen jô

képzést ad s magyar nyelven.
A politikai âtalakulâs pillanataiban egyszerre szakadt
fel a hatârontûliak segrtségének eddig visszafojtott vâgya a
lakossâgban a magyar nemzetiségû nem magyar âllampolgârok hozzânk jôvésének igényével. Gazdasâgilag elôkészûletlenûl, a felsôoktatâsi intézmények lassan visszakapott autonômiâjuk kôvetkeztében anyagi fedezet nélkûl vették fel a
hatârontûli egyetemi hallgatôkat.

1990-ben Magyarorszâgon 1125 elsô éves hallgatô kezdte
meg tanulmânyait, s kb. 400 fôt vettek ât felsôbb évfolyamra.
A keleti tômb valutavâlsâga miatt ezek a fiatalok otthonrôl
nem jutnak tâmogatâshoz, jelenleg a magyar âllam, pontosabban a magyar âllampolgârok ôsztôndijasai. Legtôbben
a budapesti egyetemekre nyertek felvételt. Pillanatnyilag
részben laktanyâkban, részben kollégiumokban nyertek elhelyezést.

Sajâtos helyzet âllt elô. Kûlônôsebben nem akadâlyozzâk,
hogy nâlunk tanuljanak a fiatalok, de nem is tâmogatjâk
ôket. A képzés és fenntartâs minden gondja Magyarorszâgé.
S még annak is ôrûlni kell, hogy nem nyilvâmtjâk ôket disszidenseknek. Jogi helyzetûk, anyagi kôrûlményeik tisztâzâsât
azonban nem kezdheti egyszerûen a magyar fél. Félô, hogy
ellenkezô hatâst vâltana ki. A visszarendezôdésnek veszélye
ugyanis kettôs teherrel sûjtja a hatâron kivûl élô kb. 3 és fél
milliô magyart a kômyezô âllamokban.

A magyar mûvelôdési és kôzoktatâsi târca létrehozta a
Kemény Zsigmond Alapûvâny mellett a Mdrton Aronrôl elnevezett alapitvânyt, s az ezekre befolyt ôsszegbôl és a tôke
kamataibôl fizeti januârig az ôsztôndîjat és a szâllâskôltséget.
Tervezzûk a hatârontûli magyarok kollégiumât, illetve hérbe
vettûnk egy épûletet, folynak a tatarozâsi munkâk. (Az épû-

let tatarozâsa idôkozben befejezôdôtt és az elszakîtott teiiiletekrôl hazânkban tanulô diâkok elsô csoportja abba mâr
bekôltôzdtt. - Szerk.)
Az anyaorszâg tudja kôtelességét. Am lassan olyan lesz,
mint a népmesei szegény asszony: hamuban suit pogâcsân
kîvul egyebet aligha adhat. Pedig a Kârpât-medencei magyarsâgban nagyra lobbant a magyarsâgtudat. Ez a fény lobog
még, csak fogytân a mécsolaj, pontosabban a mécsolajra valô.

Dr. Tôttôsy Istvânné eldadâsât a târsasebéd résztvevôi nagy
érdeklddéssel hallgattâk végig, tôbbszôr helyesld tapssal
szakîtottâk meg s végûl az elôadôt lelkesen és hosszasan
Onnepelték.
A târsasebéd utân a mâsodik elôadô

dr. Balogh Ferenc (Pasadena, CA) volt, aki angol nyelven
A MAGYAR AMERIKAIAK ÉS A REPUBUKÂNUS PÀRT
VISZONYÂRÔL

beszélt egyéni meglâtâs szerint (Hungarian Americans and
the Republican Party. A Personal View).
Az elôadô mindenekelôtt kôszônetet mondott dr. Nàdas

Jânosnak a meghivâsért és azért, hogy elmondhatja, mi a
véleménye a kérdésrôl. Râmutatott arra a tényre, hogy a
republikânusok négy nemzetiségi kiilcsâllamban (Ohiôban,
Michiganben, Illinoisban és Kaliforniâban) a legutôbbi
vâlasztâsokon sikert arattak, mert a nemzetiségi sajtô és
egyûttmûkôdés tâmogatta a jelolteket. A sikerhez kétségtelenûl
hozzâjâriilt az a kôrûlmény is, hogy a magyar amerikaiak
szervezetének tiszteletbeli elnôke dr. Teller Ede professzor volt.
A gyôzelmek a nemzetiségi âllamokban, ha nem is kimondottan
magyarokat juttattak eredményhez, a magyar amerikai kôzôsség

dôntô szerepét jelentették, mert Churchill szavai szerint személy
szerint mindig készen voltak a taniilâsra, ha kûlônben nem
szlvesen vették is, hogy ôket tanîtsâk.

Az elôadô a magyar amerikai kôzôsség dôntô befolyâsânak
biztosîtâsa érdekében feltétlenûl szûkségesnek lâtja

1. hogy a vâlasztâsi kûzdelemben nemzedéki hovalartozâsra,
osztâlyra, vallâsra és a kivândorlâs iddpontjâra valô tekintet
nélkûl minden magyar amerikai vcgyen részL, mort kevesen
vagyunk. Mindôssze csak 2 milliôra szâmithatiink. Ha tehât
egymâs kôzôtt bârmilyen megkûlonboztetést teszûnk,
csôkkentjûk azt az erôt is, amelyet kûlônben képviselnénk.
2. Miutân tény, hogy az orszâgban csak igen kevesen

vagyunk, mâs nemzetiségekkel
kell
ôsszefogniink,
egyûttmûkodnûnk. SzervezetQnk maga is erre alapozza
politikâjât. A "National Republican Coiincil" azonos a nemzeti
csoportok tagjainak osszességével.

3. Meg kell vâltoztatnunk azt a nézetûnket, hogy
tevékenységûnket kizârôlag magyar nyelven fejthetjûk ki. Nem
zârhatjiik ki sorainkbôl azokat, akik magyand mâr nem
beszélnek. Ez ngyanis nem az illetdk hibâja. Tudomâsa szerint az
egész orszâgban nincs olyan szervezet vagy intézmény, amely
kizârôlag magyar nyelven készitené el6' azokat, akik valamilyen
formâban az orszâg politikai fejlôdésének elô'mozditâsân
akarnak dolgozni. Egyébként maga az a szervezet is, amelynek
orszâgos elnoke, azt a gyakorlatot folytatja, hogy tagjai két
nyelven, amerikai és magyar nyelven fejtik ki a maguk
tevêkenységét.
4. A magyar amerikai kozôssêg nem hoz akkora pénzûgyi
âldozatot a maga céljainak elérése érdekében, mint mâs
nemzetiségek esetében tapasztalhatô. A magyar amerikai

kôzôssêg tagja pl. konnyen kifizet az étteremben 50 $-os szâmlât,
ugyanakkor hasonlô ôsszegû politikai adomânyt nem szîvesen
ad. Amig ez a szûkmarkûsâg magyar rêszrôl meg nem szûnik,
addig politikai sikerre nem szâmithatiink.
5. A magyar amerikai kôzossègnek râ kell ébrednie, hogy az
elsô' nem kommimista, demokratikiis magyar kormânnyal
szemben az eddigitôl eltérô' kovetelmény âll fenn. Mintaként erre
az ûj kôvetelmênyre vonatkozôan az itteni zsidô kozosség,
illetôleg az itteni német nemzetisêg magatartâsâra hivatkozik. De
mintaként mâs orszâgok nemzetiségének magatartâsâra is

hivatkozhatik. Az elôadô nem hatârozza meg, melyik minta
kôvetésével jârjon el a magyar amerikai kozosség, hangsûlyozza
azonban, hogy befolyâsa az amerikai kongresszusra a mâr

kivîvott szabadsâg biztosîtâsa szempontjâbôl nem lehet
kozombos.

Az elbadô - név szerint is - hivatkozott azokra, akik Ohio,

New York, Virginia, Kalifornia, Missouri, Florida és
Massachusetts âllam teruletén a magyar amerikai kôzôsség
eredményes munkâjât irânyîtjâk és megemliti azokat a magyar
szârmazâsû nagy amerikaiakat, mintpl. Kovâcs MihâJyezredest,
a fûggetlenségi harcok hdsét, valamint Asbôth Sàndort, aki
Lincoln Abraham tâbornoka volt. Hivatkozik Kossutb Lajosraés
Széchenyi Istvânra is, akiknek szellemi ôrôkosei vagyunk.
Szerinte nem lehet kdzômbôs, hogy a magyar amerikaiak
kozdssége milyen fontos szerepet toit be ennek a nagy orszâgnak
fejlddésében. Folytatnunk kell tehât a segîtséget Amerika
jôvôjénk meghatârozâsâban is!
*

*

*

A harmadik elôadâs

RokopJôzsef (Canonsburg, PA):
A SZIGETHY ATTILA FOUNDATION

Ismertetni szeretném az idén itt az Egyesûlt Allamokban

bejegyzett "Szigethy Attila Foundation" létrejôttének kôriilményeit és eddigi tevékenységét.
1956. oktôber 23., a magyar szabadsâgharc kitôrése utân,

hamarosan vilâgossâ vâlt, hogy Budapesten a parlamentben
székelô kommunista kormâny a szovjet tankoktôl kôrûlzârtan

nem volt képes megérteni, sem magâévâ tenni és mégkevésbé
védelmébe venni a magyar nép jogos kôveteléseinek megvalôsîtâsât. Az ideiglenes Gyôr-vârosi, majd a Gyôr megyei Nemzeti Tanâcs néhâny tagjâval egyûtt korân felismertûk, hogy
csak akkor vezethet sikerre a szabadsâgharc, ha az orszâg népét

olyan Nemzeti Tanâcs môgé tômôrithetjûk, amely nemcsak
az orszâg politikai demokratizâlôdâsât tûzte ki céljâul, de
gazdasâgi erôforrâsait, és elsôsorban annak katonai hatalmât

is mozgosîtani tudja azok megszilârdîtâsânak biztositâsâra.

Ezt a feladatot vâllalta az ideiglenes Gyôr Megyei Nemzeti
Tanâcs, amikor csatlakozâsi felhivâssal fordult az orszâg tôbbi
megyéjének Nemzeti Tanâcsâhoz. A csatlakozott megyék

kûldôtteivel egyetértésben oktôber 30-ân alakult meg a
"Dunântûli Nemzeti Tanâcs" Gyôrben. A Nemzeti Tanâcs

Szïgethy Attila elnôkletével rôgtôn megindîtotta a szervezési
munkât az orszâg politikai, gazdasâgi és elsôsorban a néphez
hû katonai erôknek mozgôsîtâsâra. A Dunântûli Nemzeti
Tanâcs célja az volt, hogy a szabadsâgharcosok vérével kivîvott eredményeket ne csak politikai âllâsfoglalâsokkal, de
— ha kell, fegyverrel is — meg tudja védeni.
A Dunântûli Nemzeti Tanâcs katonai hîrszerzô osztâlya
november 3-ân olyan szovjet csapatmozdulatokat jelentett,
amelyek azok kivonâsâban megâllapodott îgéretekkel ellentétben tâmadô szândékra engedtek kôvetkeztetni. A helyzet
kiértékelésének eredményeként ugyanaznap Szigethy Attila
megbizôlevelet îrt alâ, amelyben engem, mint legkôzvetlenebb munkatârsât és a katonatanâcs elnôkét, utasîtott, hogy
az ô nevében kûlfôldôn târgyalâsokat kezdjûnk és megâllapo-

dâsokat kôssûnk az orszâg kivîvott fûggetlenségének megvédésére kûlsô katonai garanciâkkal vagy ha szûkséges, kôzvetlen fegyveres beavatkozâssal. Sajnos, az idô rôvid volt és mâsnap, november 4-én a szovjet fegyverek megakadâlyoztak
bennûnket célunk megvalôsîtâsâban. Szigethy Attila a Dunân
tûli Nemzeti Tanâcsban kifejtett tevékenységéért életével
fizetett rôvid ideig élvezett szabadsâgunkért.

Huszonôt évi tâvollét utân az egyszerû, âtlag emberekkel
valô gyakori érintkezés meggyôzôtt bennûnket, hogy hazânk
jelenlegi és jôvôbeli kormânyai még sokâig nem lesznek abban a helyzetben, hogy intézményesen segîtsenek azok sorsân,
akikrôl az 1956-os forradalom elfojtâsa ôta az elmûlt rendszer hivei egyszerûen nem vettek tudomâst, a ma hatalmon
levôk pedig gyengék 1956 szellemének bâtor, tettekben is
megnyilvânulô megvallâsâho^.
Egyik hazai utamon talâlkoztam dr. Erdélyi Ivân gyôri
ûgyvéddel, aki a Tôrténelmi Igazsâgtétel Bizottsâg nevében
a Dunântûli Nemzeti Tanâcs hiteles szerepének feldolgozâsâra kapott megbizâst, kûlônben is egyik volt azok kôzûl, akik
a szabadsâgharc leverése utân a szabadsâgharcosok jogi védelmének bâtor ellâtâsa

kôvetkeztében

bôrtônbûntetésben

részesûlt. A talâlkozâs eredménye alapûvâny gondolatânak
felvetôdése volt. Amikor feleségemmel egyûtt Pittsburghbe

visszatértûnk, 1990. szeptember 17-én bejegyeztettûk a
"Szigethy Attila Foundation"-x., amely anyagi tdmogatdst
nyûjt, 1990-tôl kezdôdôen 1999-ig minden évben 10,000 $-t,
évente olyan személyek ôzvegyeinek vagy egyenesâgi leszârmazottainak, akik 1956. oktôber 23-tôl kezdôdôen tevôleges
résztvevôi voltak a magyar szabadsâgharcnak és akik kôzûl
az 1956. november 4.-1 fegyveres beavatkozâs utân, a magyar

hazafiak elleni megtorlâs ideje alatt, mint a szabadsâgharc
kivégzett mârtîrjai, életûket vesztették vagy személyi szabadsâgukban korlâtozâsokat szenvedtek.

Az alapûvdny azt is elhatârozta, hogy Gyôr vârosâban
Szigethy Attila és mârtirtârsai emlékét méltô emlékmû felâllitâsâval megôrôkîti. Tekintettel arra, bogy a Dunântûli
Nemzeti Tanâcs 1956. oktôber 30-ân alakult meg, terv szerint, ha lehet, a 35. évfordulôn, de legkésôbb 1992. oktôber
30-ân tôrténik a leleplezés.

Ôrômmel jelenthetem, hogy azok kôzôtt a falak kôzôtt,
aboi Szigethy Attila 34 éwel ezelôtt adta ât az emiitett megbîzôlevelet, ez év november 3-ân âtnyûjthattam a "Szigethy
Attila Foundation" 1990. évre elôirânyzott 10,000 $-nak megfelelô forint értékû segélyt Gyôr-Sopron megye mârtîrjainak

és a mosonmagyarôvâri sortûz rokkantjainak, illetve azok
ôzvegyeinek.

Kérem, engedjék meg végûl, hogy felhîvjam mindazokat
az idegenben élô magyarokat, akiknek nemcsak az 1956-os

szabadsâgharc emléke, de annak eszmei fennmaradâsa is szivûgyiikké vâlt, csatlakozzanak az alapîtvânyhoz tehetségiik
szerint, mert ezzel nemcsak az otthon nebéz sorsban élô szabadsâgharcosoknak, de ôzvegyeinek és ezen keresztûl a kivégzettek emlékének is tartozunk.

(Az elôadâs végén az a videoszalag kerûlt bemutatâsra,
amelyet a "Szigethy Attila Alapitvany" elsô dijkiosztâsârôl a
magyar televîziô készîtett és az esti orszâgos hiradô mûsorâban
sugârzott szét.)
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DiSZVACSORA
A XXX. jubileumi Magyar Kongrcsszus (h'szvacsorâja 1990.
november 24-én, szombaton este 7 ôrakor a "Sheraton Cleveland

City Centre Hôtel" nagy bâltermében vette kezdetét.
Dîszvédnoke ft. dr. Mikiôshâzy Attila, SJ., a kûlfoldi magyar
katolikusok pOspôke, Voinovich V. George, Ohio âllam
megvâlasztott kormânyzôja, Cleveland volt polgârmestere,
White R. Michael, Cleveland polgârmestere, Perk J. Ralph,
Cleveland volt polgârmestere és dr. Bonutti Karl, a Cleveland
State University professzora volt.
Bevezetôûl Bodnâr Margit énekmûvész - Relier Miklôsnak,

a Szent Imre egyhâzkozség énekkara karnagyânak, az Arpâd
Akadémia rendes tagjânak zongorakîséretével - az amerikai és a
magyar Himnuszt vezette.
Ft. Erdei Jôzsef, OSBM (Matawan, NJ) felemelden szép
magyar imât és asztali âldâst mondott, majd dr. Nàdas Jànos
ûdvôzolte a megjelenteket és jô étvâgyat kîvânt.

Az îzletes vacsora elfogyasztâsa utân vitéz Serényi Istvàn
(New York, NY) mint âldomâsmester, melegen ûdvozolte a
jelenlevôket, ma,jd személy szerint a fôasztainâl helyet foglalô
vendégeket mutatta be.
Ezek a kôvetkezôk voltak:

Regéczy-Nagy Làszlô (Budapest), dr. Goncz Ârpâd magyar
kôztârsasâgi einôk személyes képviselôje,
Rust August, a nemzetiségi ûgyek képviselôje, White R.
Michael clevelandi polgârmester képviselôje,
Csurka Istvàn (Budapest) îrô, orszâggyûlési képviselô,
dr. Bonutti Karlné férje, dr. Bonutti Karl egyetemi tanâr, a

Cleveland State University "Urban Sutides"-ânak vezetôje
képviseletében,
dr. Fadgyas Làszlô, az Ausztrâliai Magyar Szôvetség elnôke,
Aiisztrâlia magyarsâgânak képviselôje,
Fényes Maria (Los Angeles), a Californiai Magyarsâg

tulajdonos fôszerkesztôje és kiadôja,
dr. Sasvâri LâszIô, a lausannei Magyar Târsasâg elnôke, a
svâjci magyarsâg képviselôje,
ft. Erdei Jôzsef, OSBM (Matawa, NJ) plébânos, rendfônôk,

dr.

Madarâsz Pâl (Monterey, CA) egyetemi tanâr,

kitOntetetL,

kôzépen dr. Nâdas Jànos, szâmos magyar szervezet alapitô
elnôke, a XXX. Magyar Kongresszus fôrendezôje,
dr. TôLlôsy Istvànné (Budapest) miniszteri biztos, a magyar

kormâny képviselôje,
vitéz Marlonfalvay Hugô (Glenn Cove, NY), a Magyar

Harcosok Bajtârsi Kôzôsségének (az MHBK-nak) vilâgelnôke,
Perk J. Ralph, Cleveland volt polgàrmestere, az "Amerikai

Nemzetiségi Mozgalom Ohiôban" szervezetének elnôke,
dr. Gyallay-Pap Domokos (Toronto, Ont., Kanada) a
Kanadai Magyarok Szôvetségének hosszù éveken ât volt elnôke,
a Szabadvilâgi Magyarok I. és III. Vilâgkongresszusânak
fôrendezôje,
dr. KâJlay Istvàn (Budapest), az Eôtvôs Lorând
Fudomânyegyetem jogi tanszékének vezetô tanâra, a Szent

Korona SzôveLség elnôke,
dr.

Balogh

Ferenc (Pasadena, CA), az Amerikai

Republikânus Part nemzetiségi tagozatân a magyar osztâly
elnôke,

dr. vitéz Zsigmond Andrâs (Liverpool, Anglia), a Magyar
Szabadsâgharcos Vilâgszôvetség eurôpai fôtitkâra, Anglia
magyarsâgânak képviselôje,

Stirling Gyôrgy (Arlington, VA), a Szabad Magyar Ûjsâgirôk
Szôvetségének elnôke.

Regéczy-Nagy Làszïô, dr. Gôncz Arpàd kôztàrsasâgi einôk
személyes képviselôje, a Magyar Kôztàrsasàg elnôkének
iîdvôzlô szavait olvasta fel, majd dr. NàdasJânosnak nyùjtotta
ât azt a magas âllami kituntetést, amelyet rajta kîvûl 4 âllamfô
kapott meg.

n
Past August kitQntelést tûz dr. Nâdas JAnos gallérjâra. (Kemenes Istvàn)

A MAGYAR KÔrTÂRSASAOELNÔKE

Honfitârsaim!

A raagyarsâg ôtûdik àga nem mindig vàllalhatta el bUszkén nerazeti

hovatartozâsét. Mârpedig magyarnak lenni elsdsorban sorsvâllalâs
és csak màsodsorban szârmazâsj hâny, de hâny ellenpéldât sorolhat-

nânk bizonyltâsul! IsmerjUk régrôl hozott OsztOnUnket a kizàrâsra:
vagy 6 magyar, vagy én vagyok az - mindketten nem lehetUnk. A

nyugati magyarsâgot is igy akarta évtizedekig kitudni a nemzet
testébdl a gyarmati adminisztrâcid, s emlékezetes az egykori fôsatrafa hlrhedt tétele:

"Nâlam a

hazaszeretet elsô szâmu ismérve

a Szovjetunidhoz valô viszony".

Babits keseril felismerése viszont mâr lelkembôl fakad:

"A nemzet

idûnként csak néhâny fô".
Most -

Istennek hâla -

nunk egymâst -

mâs esztenddk kôvetkeznek. El lehet vâllal-

noha nem azért, mert kényszerûen mindenben egyet-

értUnk. Sok faj génjeit hordozzuk magunkban, de nem sokkal kisebb
a fejUnkben kavargd vélemények, ha ûgy tetszik, ideoldgiâk szâma
sem. Meg kellene tanulnunk jd szivvel elviselni egymâst, hiszen az

âhltott \ij, tâgasabb hazàtdl, Eurôpâtdl is azt vârjuk, hogy fogadjon
be bennUnket.

Az amerikai magyarsâg joggal volt kritikus és elzàrkézé, most azt
kérjUk, maradjon meg kritikusnak, de vâllaljon kOzSsséget az éhazâval. Hosszû gézsbakdtés utân még nem âllunk biztosan a lâbunkon,

s az ép tag segithetne a betegnek, hogy talpra àlljon. Ehhez kivànok
egységet és céltudatos Osszefogdst mindnyâjunknak.
Szeretettel vérunk mindenkit haza, akàr egy hêtre jOn, akâr
OrOkre.

Budapest, 1990. november 6-ân
• vk-H—

/ GSncz Arpâd /

Pust August Cleveland vâros pogârmcstorének
képviseletében Odvozôlte a XXX. jubiloiimi Magyar
Kongressziist. Kôzolte, hogy a clevelandi vâroshâzân ezen a
napon a magyar zâszlô leng s âtnyùjtotta - fololvasâs utân - azt a
"ProcIamation"-t, amellycl While R. Michael, Cleveland vâros
polgârmestere, 1990. november 24-et a XXX. Magyar
Vilâgkongresszus napjâvâ (a "XXX. World Kongress of
Hiingarians Day"-vé) nyilvânîtoUa. Ezt kôvetôen (dr. Nâdas
Jânosnak, mint, Cleveland vâros tb. polgârmesterének mellére
tûzott - szûnni nem akarô taps kozben - kîLûntetést.

%
Pust

a clevelandi poIgAnncster nevAI)t:n kosy.'inli dr. Nâdas JAnost. Jobhrôl ùl
Regéczy-Nagy Lâs/.I6. (Kenienes Istvân)

Noël Péter (Edmonton, Ont., Kanada), a Magyar Mérnôkôk

és Épitészek Vilâgszôvetségének volt elnoke, dr. Nàdas Rôzsàt

koszontôtte, aki 30 éven ât a Magyar Talâlkozôk és

Kongresszusok titkârsâgânak nehèz és nagy kôrûltekintést
igénylo mnnkâjât irânyitotta. Emlékûl Kanada tôrténetének
dîszkiadâsât nyûjtotta ât.

Dr. Tdltôsy Istvânné (Budapest) miniszteri biztos, a
mûvelddésûgyi miniszter kikûldottje, meleg szavakkal ûdvôzôlte
a XX.X. Magyar Kongresszns kôzonségét.

A
Noël Péter a kanadai magyarsAg nevében kôszônti dr. NAdai RôzsAt, akinek a 30 év
munkélalaiért emIéktArgyat nyûjt Ai. (Kemenes IstvAn)

Dr. Nàdas Jànos hâlatelt szîwel, meghatottan mondott
kôszonetet a Magyar Talâlkozôk, majd Magyar Kongresszusok
mogrendczése tcrén hârom évtizeden keresztul folytatott ônzetlen
munkâja irânt kifejezetL sok elismerésért, valainint kôszonetet
mondott lelkcs és âldozatos munkatârsainak a hosszù évtizedeken

keresztul nyùjtott értékes kôzremûkôdésért és segîtségûkért.
Dr. Nàdas Rôzsa keresetlen szavakkal kôszônte meg, hogy
rôla kûlôn is megemlékeztek s Noël Péteridl dîszkôtèsû
emlékkônyvet kapott.
Csurka Istvân (Budapest) îrô és kôltô, orszâggyûlési
képviselô mondott iidvôzlô szavakat.
Viléz Simon Islvàn (Woodland, CA), a Vitézi Rend amerikai

tôrzskapitânya, viléz Jôzsef Àrpâd kir. herceg jôkîvânsâgait
tolmâcsolta elsôsorban dr. Nâdas Jânosnak, mâsodsorban a
XXX. Magyar Kongresszus minden Lagjânak.

uf l|Ie&elanô
MICMAEL R. WHITE, MAYOR

Designating November 24, 1990, as
•XXK. WORLD CONGRESS OF HUNGARIANS DATT

l am honorcd to join wilh llie cilizens of Cleveland in extending lliis expression nf

greelings and besl wbhes to dut dearfriends who are participating in ihe XXX. Worid Congress
of Hungarians living in Ihefree v,orid, Saturday, November24, 1990, at ihe Sheraton Cleveland
Cily Centre Hôtel.
It is important titat we pattte to refleci on the important work of mcmhrrs nf tlir

Hungarian Astociatioit, Magyar Tarsasag. That memhers hme heen in the forefront of niir
Captive Nations and Htiman Rights Movement, liave marched together, cnmmemorated and
demanded Ihe cnforcement of the human rights commitment of the Helsinki Acconds, which
inchide the right of ail people to freety express iheir nationality and language, is a matter of
splendid record.

Today, after more than fiftyyears of Soviet ruie in central and nestem Europe, cilizens
in these countries are at long last enjoying a new birlh of freedom. For the people of Hnngary
and Hungarian-Americans, the memory of several thousand Hungarian Freedom Fighters who
died in their attempt to tvin freedom in the fait of 1956, and the countless thousands of human
beings who were jailed or deported after Sovietforces over-ran Hungary, the cost of freedom is
immeasurable. I am keenly aware of the admirable work members of the Hungarian
Association perform within the Hungarian Congress. You have dedicated yourselves to the
préservation arui vitality ofyour beautiful Hungarian héritageand national values. For ihis, ne
applaud youl

NOW, THEREFORE, 1, MichaelR. White, Ihe 54th Mayor of the Citv of Cleseland, do
hereby November 24, 1990, as VCXX. WORLD CONGRESS OF HUNGARIANS DAV in
Cleveland. 1 urgeail citizensto join me in thb salute to Dr. John B. Nadas, Président, the olher
officers and memhers of Mag/ar Tarsasag who are attending thb evening's banquet and gala
balL Best wbhesfor an enjoyable, mémorable and highfy successfui event!
IN WTTNESS WHEREOF, l have set my hand and
caused the Corporate Seal of the City of Cleveland
to be affixed on thb 24th day of November in the
yearI990.

Oeveland vâros polgârmesterének kiâltvAnya

M®fW#
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(Budapest), dr. Gyallay-Pap Domokos (Toronto, Ont., Kanada), Perk Ralph, vitéz
Serényi Istvàn (New York, NY), dr. NâdasJânos, Bodnàr Margit, Regéczy-Nagy
LAszlô (Budapest), Csurka Istvàn (Budapest), Pust August, Bonutli Kariné, dr.
Fadgyas Làsztô (Ck>rio, Vie., Ausztràlia), Fényes Mària (Lo^ Angeles, CA), dr.
Sasvàri Làszlô (Lausanne, Svàjc), II. ErdeiJôzsef, OSBM (Matawan, NJ), dr.
Madaràsz Pàl (Monterey, CA) és Stirling Cyàrgy (Arlington, VA). (Kemenes Istvàn)

A XXX. Magyar Kongresszus d'mzvacsorâjànak megnyitôjàn a himnuszt énekti
Bodnâr Margit énekmûvész. Balrôljobbra a fôasztalnil àll dr. vitéz Zsigmond
Andrâs (Liverpool, Anglia), dr. Balogh Ferenc (Pasadena, CA), dr. Kâllay Istvàn

Kitûntetések:

Dr. Somogyi Ferenc, mint az Arpdd Szôvetség fôszéktartôjânak helyettese, angol nyelven a kôvetkezôket mondta:
A XXX. Magyar Kongresszus ezzel az alkalommal szeretné hâlâs kôszônetét nyilvâmtani

Perk J. Ralph ûrnak, Cleveland vâros volt polgârmesterének, mint az "Amerikai Nemzetiségi Mozgalom" ohiôi
elnôkének,

dr. Bonutti Karl ûrnak, a

Cleveland State University

professzorânak (aki ugyan ma este nincs jelen, mert éppen
Szlovéniâban a Ijubljanai egyetemen ad elô a privatizâciôrôl, de kedves felesége, dr. Bonutti Karlné ùrasszony helyettesîti),

vitéz Martonfalvay Hugô ûrnak, a Magyar Harcosok Bajtârsi Kôzôssége vilâgelnôkének
azért az âllandô tâmogatâsért, amelyet a Magyar Târsasâgnak és a Magyar Kongresszusnak nyûjtott kôzmûvelôdési
céljainak és tôrekvéseinek megvalôsîtâsa érdekében.
Ezért felkérjûk dr. Nâdas Jânos urat, a Szabad Magyar
Vilâgtanâcs elnôkét, szîveskedjék az elôbb megnevezetteket

legmagasabb kitûntetésûnkkel, az Ârpâd arany dîszéremmel
a szalagon felékesiteni.

A kitûntetések âtadâsa utân dr. Somogyi Ferenc magyarul
folytatta:

Kérem dr. Gôncz Arpdd ûrnak, a Magyar Kôztârsasâg
elnôkének személyes kikûldôttjét, Regéczy Nagy Ldszlô urat,
valamint dr. Tôttôsy
ûrasszonyt, a magyar kormâny

képviselôjét, dr. Kdllay Istvdn egyetemi ny. r. tanâr urat,
a "Szent Korona Szôvetség" elnôkét, és Csurka Istvdn orszâg-

gyûlési képviselô urat,
fogadja dr. Nddas Jdnos ûrtôl, a Szabad Magyar Vilâg
tanâcs elnôkétôl emlékûl ugyanezt a kitûntetést.

Az âtadâs megtôrténte utân fentnevezett az elôbbiekhez
még ezeket fûzte:

Dîszjelvényûnket, mint a jubileumi Magyar Kongresszus
legmagasabb kitûntetését, mds alkalommal nyûjtjuk ât mindazoknak, akik a Magyar Kongressusok elôkészîtésével vagy
tâmogatâsâval 30 éven ât kûlônleges érdemeket szereztek.
Ezek kôzt kell megneveznunk

a magyar hîrkôzlô szervek (ûjsâgok és râdiôk) vezetôi,
munkatârsai kôzûl Fényes Mâria ûrasszonyt, vitéz Haraszthy
Miklôsné Kapossy Kati ûrasszonyt, ft. Kiss Bamabds ferences
atyât, Kossdnyi Miklôs urat, ft. Ligeti Angélus ferences atyât,
Stirling Gyôrgy urat és Stolmâr G. Ilona ûrasszonyt, tovâbbâ
Szabolcs Erzsébet ûrasszonyt, dr. Ballô Istvân, Burgydn
Aladdr, Jôndk Emô, dr. Nddas Gyula és vitéz Szabô Zoltdn
urakat.

r

Dr. NâdasJànos, a Szabad Magyar VilâgtanAcs elnôke, kitûnteli Re^-éc^-Nagy

Làszlôt, dr. Gôncz Ârpâd kôztârsasâgi einôk személyes képviselâjét.
(Abelovszky Ârpâd)

\
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Dr. TôUôsy Istvânné (Budapest) miniszteri biztos kôszônU a XXX. Magyar
Kongresszus kôzônségét. Tôle baira âll vitéz Serényi Istvân, UI dr. Nàdas Jànos.
(Kemenes Istvân)

Dr. NàdasJànos kitOnteU dr. Kàllay Istvân (Budapest) egyetemi tanàrt, a Szent
Korona Szôvetség einôkét, (vitéz Hamvas Jôzsef)

Dr. NâdasJânos kitiintetést nyûjt ât vitéz Martonfalvay Hugônak, az MHBK
vilâgszervezeti einôkének. A kitOnteteUô'I baJra dr. TôUôsy Istvànné. (Kemenes Istvân)
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Dr. Nddas Jànos âtnyûjtja dr. BonutU Karl egyet(*mi tanâr kUiintctâsât felesâgênek,
Hermina asszonynak. Tô'Iuk jobbra dr. Somogyi Ferenc. (Kemenes ïstvân)

Dr. Nâdasjânos bemutalja dr. Tôttôsy htvânnét. Tôluk jobbra vitéz Serényi ïstvân
és Csurka ïstvân. (Kemenes ïstvân)

«'(S

A diszvncsorân balrôi

Mitnyàn Làszïô, brazilk

r

i
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Szemben balrÔÎjobbra Szabolcs Lâszlônéf Szaboïcs J^sz/ô, Szabolcs Leventéné és
Szabolcs Levente. (Pintér AntaJ)

K

BaJrô! jobbra a diszvacsnrân Kàkonyi Kàrolyné, Kapossy Kati és Panajoth Zoltânné.
(vitéz Hamvas Jôzsef)

AngeleSf CA

Baîrôîjobbra dr. Lâszlô Viktor^ Là;
(Svédorszâg), NesziényiJudit^ Fényes M

Balrô! jobhra dr. Kovâcb Istvân (Wexford, PA), Csurka fstvân (Budapest) és

Abclovszky Eliz (Wortbington, OH). (Abclovszky Arp.id)

Balrôl jobbra Lànyi A. Mària (Mcnio Park, CA). dr. NAdasJânos és Kùr Csaba
(Warren, OH). (Lânyi /\. mana)

Vidâm bâii jelenet. Bal szélen Kemenes Istvân (Philadelphia, PA). (Kemenes Istvân)

Eredmények:

Dr. Somogyi Ferenc, mint az Ârpâd-pâlyâzatok birâlôbizottsâgânak elnôke, felkéri dr. Nddas Jdnost, hogy a Magyar
Kongresszus Arpâd-érmeinek nyertesei kôzûl jelenlevô dr.
Madardsz Pdl egyetemi tanârnak adja ât a neki korâbban

odaîtélt arany Ârpâd-érmet.

Az âtadâs megtôrténte utân az Ârpâd-pâlyâzatok birâlôbizottsâgânak elnôke kihirdeti a pâlyâzatok ez évi eredményét.

A XXX. (jubileumi) Magyar Kongresszus arany Arpâdéremmel tûntette ki:

1. a "Rdcsok kôzôtt Romdnidban {Erdélyben éjfélkor
virrad)" cîmû mûvet (Budapest, Kapu, 1988., 91 oldal),
amelynek szerzôje Bartis Ferenc irô (Budapest),
2. az "Irodalmi tanulmdnyok" cîmû tôbb szâz oldalas

kéziratot, amelynek szerzôje Beniczky Âddmné (Cleveland,
OH),

3. a

"Mindszenty

biboros,

a

szent"

cîmû

kônyvet

(Youngstown, Katolikus Magyarok Vasârnapja, 1990., 446
oldal), amelynek szerzôje ft. dr. Fûzérjulidn, G.F.M. (Détroit,
MI),

4. a "Balatoni haldsz", "Erdô", "Hollandi tdj", "Spanyol

hdz", "Tanya erdôben", "Tdj" és " Virdgdrus ledny" cîmû
festményeket, amelyek alkotôja Kôszeghy I. Violetta (Wien,
Ausztria),

5. a "Selected Printsfrom the Goebel Collection ai Eastem

Collège" cîmû képekkel kîsért szaktanulmânyt (Eastern Collège
St. Davids, Friends of the Library, 1988., XIV, 128 pages),
amelynek szerzôje dr. vitéz Lengyel Alfonz (Ambler, PA),
6. az "A trianoni hatdrok" cîmû tanulmânyt (Budapest,
Interedition, 1990., 94 oldal), amelynek szerzôje dr. Palotds
Zoltdn (Budapest),

7. az

"Emlékek ûtjdt jdrva 1942-1944" cîmû mûvet

(Melbourne, Magyar Élet, 1989., 345 oldal és 5 tâblâzat),
amelynek szerzôje Pénzes Jdnos (Mt. Eliza, Vie., Ausztrâlia),
8. az "Egyendramû gépek tranziens jelenségei" cîmû

szaktanulmânyt (Elektrotechnika, 47. évfolyam, 6. szâm,
1954., 163-205. nagy alakû oldal), amelynek szerzôje dr.
Szablya Jdnos (Bellevue, CA),
9. a "Magyar orvos szovjet fogsâgban" c. mûvet (San Fran

cisco, Ûj Hîdfô Barâti Kôre, 1989., 213 oldal), amelynek
szerzôje dr. Tôth Zoltdn {Madrid, Spanyolorszâg),
10. a "Haldltusa Erdélyben a fennmaraddsért.

I.

rész;

1918-1940., IL rész-. 1945-1990' clmû gépelt kéziratot (45 és
22 oldal), amelynek szerzôje Uzoni Péter (îrôi âlnév).

A XXX. (jubileumi) Magyar Kongresszus ezûst Ârpâdérem adomânyozâsâval jutalmazta:

11. a "Verseim" cîmû versgyûjteményt (Sea Cliff, NY.,
szerzô, 1989., 174 oldal), amelynek szerzôje dr. Istôk Kdlmdn
(Sea Cliff. NY),
12. a "Magyar tôrténelem" cîmû elôadâssorozatot (Buda
pest, Pataky Barnabâs, 1983., 187 oldal), amelynek szerzôje
ft. dr. Pataki Vidor, O. Cist. (Budapest),

13. az "Elbeszélések és versek" clmû jeligés kéziratot,
amelynek szerzôje Pasz^or Sândor(Melbourne, Vie., Ausztrâlia).

Az Ârpdd Akadémia tagjai kôzûl ismét sikerrel pâlyâzott:
14. Kovdcsy Jôzsef (Seven Hills, OH) "Magtalan aratâs"

cîmû versgyûjteményével (Cleveland, Arpâd Kiadô Vâllalat,
1990., 512 oldal),

15. Negyedi Szabô Margit (New York, NY), mint a Szent

Lâszlô Târsasâg és Rend nagyasszonya, megzenésîtett rendi
himnuszânak szôvegével,

16. Vindis Zoltdn (Adelaide, SA., Ausztrâlia) "Versem,
az élet. Harmadik rész" cîmû versgyûjteményével (Adelaide,
Family Publication, 1989., 104 oldal).

A kûlôn meghirdetett és pénzjutalmakkal jârô pâlyâzatokon a benyûjtott szaktanulmânyok kôzûl csak a szerzôk ér-

deklôdésére valô tekintettel jutalmaztaa Magyar Kongresszus:
"A magyarorszdgi nemzetiségek elszakaddsdra irdnylô
tôrekvéseinek tôrténete kûlônôs tekintettel a volt magyar

Felxndékre" cîmû jeligés kéziratot, amelynek benyûjtôja
Németh Gyula (Yonkers, NY), 200 S-ral,
2. "A nemzeti kisebbség sorsàra jutott magyarsàg helyzete
a Felvidéken" cîmû jeligés kéziratot, amelynek benyûjtôja
Zdhonyi Lôrdnt (Budapest), 100 $-ral és kivonatosan tôrténô
kôzléssel,

3. "A nemzeti kisebbség sorsdra jutott magyarsdg helyzete
Csehszlovdkidban ( Felvidéken)" cîmû jeligés kéziratot, amely
nek benyûjtôja dr. Folkmann Miklôs (Budapest), 100 $-ral,

4. a "Trianon és a wilsoni pontok" clmû jeligés kéziratot,
amelynek benyûjtôja Hencsi Kdlmdn (Berkeley, CA), 100 $-ral,
5. az "Erdély politikai-fôldrajzi viszonyai (a nemzetiségi
kisebbség sorsdra jutott magyarsdg helyzete Erdélyben)" cîmû
jeligés kéziratot, amelynek benyûjtôja dr. Zûli-Zakdr Istvdn
(Debrecen), 100 $-ral.

%
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Az angliai Mindszenty-otthonban a biboros képe alatt. Ûl vitéz SzakSlyJânos. Ail
balrôljobbra dr. vitéz Zsigmond Andrâs, E//enbacher Kiroly, Nâdosy T.Jenô, OItay
Lâszlô, vitéz Gorka Pâl, ft. dr. Vàralijai Csocsân Jenô, vitéz Bànàthy Imre.

XIII.

MAGYAR BÀL
A dîszvacsorât hangulatos Magyar Bâl kôvette, amelynek megnyîtâsâra dr. Nddas Jdnos adott engedélyt.

Ezt megelôzôen a Magyar Harcosok lîajtarsi Kôzôsségének (az MZ/BA'-nak) ifjûsâgi csoportja mutatta be a palotds
tâncât. Kôzremûkôdôtt:

Dolesch Mdria és Hokky Péter,
Gereg Erzsi és Leszkô Gyôrgy,
KorôdiErika és Solymosi Aladdr,
Peller Kati ésjdlics Miklôs,
Strada Mdria és Peller Miklôs.

Az elsô bdlozôkat és kîsérôiket a két lelkes ifjûsâgi bâl-

elnôk, Debreczeni Sonia és Szent Kirdlyi Gyôrgy név szerint angol és magyar nyelven mutatta be. Ezek a kôvetkezôk voltak:

Szent Kiràlyi Gyôrgy és Debreczeni Szonia^ a Magyar Bâl két ifjûsâgi eJnôke.
(vitéz Hamvas Jôzsef)

Gatto Gyorgyz és Petry Frigyes (Hamburg, NY),
Jolies Aliz (Akron, OH), ésJolies Làszlô (Akron, OH),

Kônyo Évo (Montville, OH) és Kovâts Péter (Chesterland, OH),
Kund Âgoto (Esztergom) és Kâddr Dénes (Budapest),
Szobolcs Andreo és Csiszâr Istvân,

Tdborosi Eriko (Syracuse, NY)és/a(zc5 JôzseJ{KVxon, OH),
Vineze Anna (Budapest) és Szendrey Csongor (Erie, PA).
Mdsodbdlozôként szerepelt:

Berényi Évo (Indianapolis, IN) és Gôtz Vilmos {Murrysville,
PA),
Gdspdr Andreo és Csorbo Gyôrgy,
Gôtz Viktôrio (Murrysville, PA) és Szilassy Pdl (Turnersville, NJ),

Moreus Vivian (Chesterland, OH) ésjdlies Ferene (Akron, OH),
Nddos Krisztino (Chicago, IL) és Fiseher Viktor (Wantagh, NY).
Petry Rendto (Hamhurg, NY) és Genersieh Péter (Sarasota
FL),
Szendrey Tûnde (Erie, PA) és Abelovszky Attila (Worthing* * *

ton,' OH).
'

A Magyar Bdlt Hegedeôs Kdlmdn kivâlô zenekarânak

kôzremûkôdésével magyar csârdâssal, majd a hagyomânyoknak megfelelôen keringôvel kezdték. Mindkettôt csak a nyitô
pdrok jârtâk, a tovâhhiakhan azonhan a Kongresszus minden
tagja és vendége tâncra perdûlt, kitûnôen szôrakozott. A

vidâm hangulatnak, amely egyre fokozôdott, csak hajnali
3 ôrakor a zârôra vetett véget.

Az MHBK lânccsoportja bemutatja apalotàst. (Kemenes Istvàn)

1
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(Sarasota, FL). (Kemenes Istvân)

EAsô hâlozôk baJrô] jobbra Kund Âgota (Esztergom) - Kâdàr Dénes (Budapest),
Tâborosi Erika (Syracure, NY) -JâlicsJôzsef (Akron, OH), Vincze Anna (Budapest)
- Szendrey Csongor (Erie, PA). Mâsodbâiozôk Ntidas Knsztina (Chicago, IL) Fischer Viktor (Wantaga, NY), Petry Renàta (Hamburg, NY) - Genersics Péter

'M
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XIV.

PÂRHUZAMOS ÛLÉSEK
AZ ARPAD AKADÉMIA

ORVOSTUDOMÂNYI OSZTÂLYANAK ÛLÉSE
Az Arpâd Akadémia Orvostudomânyi Osztâlya 1990.
november 24-én, szombaton délelôtt 9 ôrai kezdettel ren-

dezte meg ûlését, amelyen dr. Kondray Gergely (Beachwood,

OH), az Ârpâd Akadémia tagja mondott elnôki megnyitôt,
majd moderatori kôzremûkôdésével a kôvetkezô orvostudo
mânyi szakelôadâsok hangzottak el:
dr. Varga G. Ildikô (Alliance, OH): Az érelmeszesedés
okai.

dr. Tomaschek Ildikô dr. Kondray Gergelyné (Beach
wood, OH): Az ôregedéssel jârô szembetegségek,

dr. Nâdas Jânos (Canton, OH), az Ârpâd Akadémia

tagja: Az aggodalom idegfiziolôgiai magyarâzata,
dr. Kaveggia Lâszlô (Sarasota, FL), az Arpâd Akadémia
tagja: Szûkséges-e a cirkumcîziô?,
dr. Bôjtôs Anita (North Olmsted, OH): A gyerekkori
âgybavizelés kezelése DAVP-vel,

dr. Spruch Rezsô (Banville, IL): A prostatamegnagyobbodâs kezelése mûtét nélkûl,

dr. Kondray Gergely (Bechwood, OH), az Arpâd Aka
démia tagja: Az urolôgia tîz éves fejlôdése.
12:30-kor az elôadâssorozatot târsasebéd szakîtotta meg,
amely utân az elôadâsok folytatôdtak.

MERNOKTALALKOZÔ

A Magyar Mémôkôk és Épûészek Vilâgszôvetsége 1990.
november 23-ân este igazgatôsâgi ûlést és megbeszélést tar-

tott. Ezen a megjelent igazgatôk kôszônetûket és hâlâjukat
fejezték ki most lekôszônô elnôkûknek, Simonffy Gyula émnek, aki gazdag és sikeres két évig vezette a Vilâgszôvetséget, irânyîtotta az 1988-as stockholmi talâlkozôt és az 1990.

évi épîtészmérnôki vilâgtalâlkozôt Budapesten. Ugyancsak
hozzâjârult az igazgatôsâg ahhoz is, hogy dr. Pungor Emô

akadémikust jelôljék az MMÉV ûj alelnôkének.
1990. november 24-én, szombaton délelôtt 9 ôrai kezdet-

tel a XXX. Magyar Kongresszus keretében az Ârpdd Akadémia mérnôktudomânyi osztâlya és a Magyar Mémôkôk
és Epûészek Vilâgszôvetsége tartotta meg 20. egész napos
elôadâssorozatât.

Burgyân Aladâr okl. vm., az Ârpâd Akadémia tagja,
a Magyar Târsasâg alelnôke, a Clevelandi Természettudo-

mânyi Kôr, s a Magyar Târsasâg, valamint a MMÉV nevében ûdvôzôlte a megjelenteket. Megemlékezett az elmûlt

talâlkozôkrôl, a MMÉV munkâjârôl, az elhunyt és jelenlegi
vezetôkrôl.

Mitnyân Lâszlô (Montréal, Qjue. Kanada), az Ârpâd

Akadémia tagja megnyitô beszédében a MMÉV 20. cleve
landi talâlkozôjât méltatta, majd megemlékezett a nagy ma
gyar mérnôkôkrôl, magyar Nobel-dljasaink munkâssâgârôl mondott rôvid ôsszefoglalôt.

Mitnyân Lâszlô (Montréal, Quê., Kanada)
A KJCSI MÉCSESBÔL NAGY FÀKLYA LETT

A XXX. jubilenmi Magyar Kongresszussal egyûtt ûnnepel a

Magyar Mérnokok ês Épitészek Vilâgszôvetsége. Mindnyâjan
ûnneplûnk ma, mert hosszû, nagyon hosszu volt az ût Idâig.

Vannak, akiknek még hosszabb utat kellet végig jârniuk, mert a
nagy reményekkel induit eurôpai XX. szâzad az 1914-es
szarajevôi gyilkossâggal, amelyre vilâgviszonylatban 3 hônaposra
terjedô balkâni hâborût jôsoltak, 3 hônap mûlva olyan
vilâghâborûba sodrôdott, amely elvitte az egész XX. szâzadot.

És amikor 1945-ben a mûegyetem fôlûl elmûlt a harci zaj, és
a romokbôl

prôbâltuk megmenteni a kônyvtâr és a

laboratôriumok

épen

maradt

értékeit,

a

Gépész-

és

Vegyészmérnoki Kar tanâra Papp Ferenc dr. kijclentte, hogy
most mâr diplnmâsokat exportâlnak. A nagy inségben fel sem
fogtuk a kijelentés igazi értclmét, de az szomorû valôsâg lett. A
hazai kormânyzat megtagadta a jô IstenL, minden emberi értéket
megvetett, a legjobbakat bôrtonbe zârta vagy intcrnâlô tâborba
kûldte vagy menekûlésre kényszeritette.
Es megindult a nagy emigrâciô hosszû és szomorû sora.
Idegen hazâban, idegen és gyakran ellonséges kornyezetben,
minden magyar szôtôl tâvol kellett ûjra kezdeni az életet, ahol azt
mondtâk mi nem kérdezzOk, ki volt vagy mit csinâlt, de most itt,
ezen a helyen mntassa meg, hogy mit tud. Es mi azt emberi
mértékkel mérjûk, honorâljiik. Nehéz volt a kezdet minden
segîLség nélkûl. S ekkor érkezett a Magyar Mérnokbk és Epitészek
VilâgszôveLségének levele: Tndjiik, hogy itt vagy! Tndjnk, hogy
minden kezdet nehéz! De gyere és fogjunk kezet, és menjunk
egyûtt. Konnyebb lesz a nehéz és gorongyos hosszû ût, amelynek
végétsem lâthattiik, mertcsak aMMEV-nek kis mécsese pislogott
és mutatta halvânyan, a vége scitét kodbe veszett.

De ebben az évben kigyulladt a fâklya Magyarorszâg nyngati
hatârân. A Karolingi Allamok SzoveLsége minden évben - a
kôzgyûlésén - kitûnteti azt az âllamférfiût, aki a legtobbet tette a
karolingi âllamokért. Ebben az évben nem egy embert, hanem
egy orszâgoL, Magyarorszâgot vâlasztottâk egyhangûan erre a
kitûntetésre, mert Magyarorszâg tette a legnagyobbat a karolingi
âllamokért azzal, hogy a kelet-németeket visszavezette
Németorszâgba. Es ez a kitûntetés elbszor tortént a
vilâgtorténelemben, mert hiâba volt 1242, 152(5, a nyngati
âllamok soha nem ismerték el, nem vették tudomâsnl, hogy mi

akkor is aNyngatot védtûk. Es îme, most a kicsi mécsesbôl nagy
fâklya lett Magyarorszâg nyngati hatârân, amely mâr mntatja a
sôtét ût végét. Felismerték, hogy a magyarok mindig a Nyugatot
védték, és védik most is ebben a nagy âtalaknlâsban.

Urmôs Antal (Woodstock, Ont. Kanada), az Arpâd Akadémia tagja, a Vilâgszôvetség titkâra és pénztârosa nagy
szeretettel kôszôntôtte a jelenlevôket, kôztûk a MMÉV-nek
volt elnôkeit, Mitnyân Lâszlôt, vitéz Hamvas Jôzsefet és Noël

Pétert, valamint a MMÉV megjelent igazgatôit: Balogh

Zoltânt, Berty Jôzsefet, Burgyân Aladârt, Fejér Pâlt, és Tuba

Istvânt. A MMÉV nevében gratulâlt Shisman Andomzk,
akinek ebben az évben a budapesti Mûszaki Egyetem arany
diplomât adomânyozott. Elbûcsûztatta az elmûlt évben
elhunyt Eiszelt Kârolyt és Csiszâr Zoltânt, akiknek emlékére
egy perces felâllâssal adôztak. A tovâbbiakban jelentette,
hogy Hamvas Jôzsef ûv. elnôkkel 1990. szeptember 14-én

a MMÉV magyarorszâgi csoportjânak kôzgyûlésén vett részt,
majd oktôber 5-én a vezetôségi ûlésen is. Megbeszélést folytatott a Technika cimû folyôirat fôszerkesztôjével, hogy az
Egyûttmûkôdés és Tâjékoztatô valamilyen formâban otthon
jelenjék meg és onnan keruljôn kiosztâsra, illetve kipostâzâsra. Javasoltâk, hogy âlhtsunk ôssze szaklistât azokrôl a személyekrôl, akik kûlônbôzô szakteriileten szakmai elbirâlâsra
képesek. Elsôsorban ônként jelentkezôkrôl lenne szô. A ma
gyarorszâgi egyesûlet éremsorozat kiadâsât tervezi, amely

mûszaki nagyjainkat ôrôkîtené meg.
Megbeszélték, hogy emblémânk marad a régi, amely az
elsô oldalon talâlhatô. Megâllapodtunk tovâbbâ, hogy a
Vilâgszôvetség vezetôsége vâltozatlanul akkor is marad, ha
az elnôk esetleg Magyarorszâgon lakna. A vezetést az elnôk
az igazgatôsâgon és a titkârsâgon keresztûl végezné, mint
eddig. Az ûj hivatalos iraton az igazgatôk neve is szerepel.
Majd ismertette a pénzûgyi helyzetet és kiosztotta a pénztârosi jelentést. Kérte, hogy a tagok ne feledkezzenek meg

a csekély tagdîj befizetésérôl.
A pénztâri maradvâny 1990. november 25-én $1,213,24.
Kûlôn kôszônetet mond Zolcsdk Istvdnmk, aki a kôltségek fedezéséhez 1,000 $-ral jârult hozzâ.

Vitéz Hamvas Jôzsef okl. vm.(Toronto, Ont. Kanada),

az Ârpâd Akadémia tagja, ûv. elnôk rôviden beszâmolt a
Budapesten megtartott épitészek vilâgtalâlkozôjârôl, amely a
Magyar épûészek a humdnus kômyezetért cimet viselte. 14

orszâgbôl 64 kûlhoni épltész érkezett nemcsak Nyugatrôl,
de a szomszédos orszâgokbôl is.Otthonrôl mintegy 120-an
csatlakoztak ezekhez.

Fejér Pdl (Bloomfîeld Hills, MI) okl. gm., az Ârpâd
Akadémia tagja, a mâr ismert ûj mérôrendszer feltalâlôja,
rôviden ismertette kônyvét, amely — A mérôszâmok rend-

szere (1975) és A dinamikus geometria alapjai (1981), valamint a Fejér-vektorrendszer (1983) utân — Az idô a dinamikus
geometridban cimmel most jelent meg. Ebben a dinamikus
geometria alkalmazâsât mutatta be a spiral-rendszerrel.

Kovâcs Béla (Bloomfield Hills, Ml) okl. gm., a Ford autôgyâr volt kutatômémôke, vetitett képekkel és âbrâkkal mu
tatta be és hasonlitotta ôssze a régi ôntôttvas szerkezetét az
âltala feltalâlt és kidolgozott ûj technikâval elôâllîtott ôntôtt
vas

szerkezetével.

Kûlônbôzô

ôntôtt vas-munkadarabokkal

igazolta, hogy azok tulajdonsâgaikban felûlmûljâk a legjobb

kovâcsolt acél tulajdonsâgait. Ûj technolôgiâjâval (hôkezeléssel) a Ford gyârnak, de az egész vilâgnak ez ideig a vaskohâszat terén tôbb szâzmilliô dollârt takaritott meg. Neve
a magyar feltalâlôk csamokâban foglal helyet, ûj mérfôldkôvet jelent a tudomâny orszâgûtjân.

Dr. Tuba Istvân (Pittsburgh, PA) okl. gm., az Ârpâd
Akadémia tagja, a Kôzgazdasâgtan egyetemes ideolôgidja"
cîmmel megtartott elôadâsâban bemutatta azokat az erôforrâsokat és eszkôzôket, amelyek a târsadalomban az emberi-

ség jobb életét segitik elô. Felvâzolta azokat az emberi és természetes adottsâgokat, amelyeket nekûnk ki kell hasznâlnunk. Tanulsâgos elôadâsa utân rôviden beszâmolt az elmûlt hônapban megtartott hâromnapos nemzetkôzi konferenciârôl, amelyet 1991. november 12-tôl 14-ig "Technology
Exchange in the 90s, from Ideas to the Marketplace" cîm
mel megismételnek.

Noël Péter (Edmonton, Alberta, Kanada) okl. gm., az Âr
pâd Akadémia tagja "A modem fizika hatâsa a tudomânyban" cimû elôadâsâban a jelenlegi mérnôktudomâny klaszszikus filozôfiai alapjairôl beszélt. Néhâny ezek kôzûl: az
energia megmaradâsânak elve, a tômeg, a sûlypont âllandôsâga, az erô és a tômeg viszonya a maximâlis fénysebesség, az akciô-reakciô erô egyensûlya, a rezonancia-jelenségek stb. Ezutân râmutatott a fizika egyik legfontosabb teruletére, az elektromdgneses térre, amely elektrosztatikus
teret okoz, majd a modem fizika tôrvényeinek bemutatâsa
utân levezette elméleteinek igazolâsât.

Dr. Balogh Sdndor (East Greenbush, NY) az Arpâd
Akadémia tagja "Az emberi agy és a mesterséges értelem:

a Turing-masinakoncepciô kritikâja" clmû elôadâsâban bârô
Brandenstein Béla filozôfîâja alapjân ismertette a harmincas évek vezetô és eurôpai hîrû magyar filozôfusânak metafizikâjât.

ORIENTALISZTIKA

Az Arpdd Akadémia Orientalisztikai Osztdlydn?^ tagjai 1990. november 24-én, szombaton délelôtt 9 ôrakor gyûl-

tek egybe. Dr. vitéz Lengyel Alfonz (Ambler, PA), az Arpâd
Akadémia tagja, elnôki megnyitô szavaival szeretettel kôszôntôtte a megjelenteket, majd megtartotta elôadâsât.
Lengyel Alfonz {AxnhXer, PA):

A SZÀZHALOMBATTAI BRONZKORI ÂSATÂSOK

Budapesttôl délre kôrûlbelûl harminc kilométerre Érd
és Szâzhalombatta kôzôtt halomcsoportokat talâltak. Varsdnyi Jdnos 1847-ben itt még 122 halmot szâmolt ôssze, ma
mâr csak 91 lâthatô. Légi felvétel és magnetométer ûtjân
valô kereséssel bizonyâra a nem lâthatô halmokat is meg le-

hetne talâlni. Ez azonban a jelenlegi Magyarorszâg anyagi
kôrûlményei miatt nem megvalôsîthatô.
Andrdsfalvy Bertalan mûvelôdési és kôzoktatâsûgyi miniszter kérésére meglâtogattam Szâzhalombattât, aboi —
Poroszlai Ildikô régész, a helyi mûzeum igazgatôja, Pdlôczi
Horvdth Andrds régész, az alfôldi telepûléstôrténet szakértôje, valamint Pdl Anna, a "Szdzhalombatta Alapûvdny"
titkâra kiséretében — megtekintettem az âsatâst. A mâr kiâsott részeket csak nagy plasztik lapokkal tudjâk lefedni, a-

mely védelmet ad a nyâri hôség, a téli hideg levegô, valamint
a csapadék âltal elôâllott nedvesség ellen. De olyan 'hangâr
ttpusû" épûletszerkezet kellene ide is, mint amelyet a kînai
Xian-ban levô kirâlysîr biztositâsâra épîtettek.
A halmok eredetérôl szôlô irâsbeli forrâsokat a jelenlegi
âsatâsok eredménye megcâfolta. Elsônek III.

Béla kirâly

jegyzôje, Anonymus irt a halmokrôl. Szerinte ez a terepalakulat nem jelent mâst, mint geolôgiai képzôdményt. A terep

tôrténeti fontossâgât pedig Anonymus ûgy hatârozta meg,

hogy itt ûtôtt tâbort a Duna-medencét meghôditô Ârpâd
fejedelem, amikor "Attila kirâly vârosâbôl" (Aquincumbôl)
jôvet Pannonia meghôdîtâsâra induit.
Az 1238 kôrûl îrt Kézai Simon krônikâjâban Szâzhalom
kôrnyékét emlîti meg, mint a hunokkal valô târnokvôlgyi
csata helyét, ahol a hunok végleges vereséget szenvedtek. Ennek a téves adatnak alapjân a 19. szâzadi régészek a halmokban a hunok sîrjât képzelték el.
Az 1847-ben végzett

âsatâsok kezdetén

Luczenbacher

Jânos, aki késôbb Érdy-re magyarosîtotta nevét, hun sîrok
feltârâsâra készûlt. Hét sîrt târt fel és amikor tévedésérôl

meggyôzôdôtt, a sirokat mâr ôvatosan rézkori vagy vaskori
leleteknek nevezte. 1876-ban ûjabb sîrok leletei alapjân a
régészeti kongresszuson Ramer Flôris a halmokat rômai korra keltezte.

A 20. szâzad elején, 1913-ban Marosi a lelôhelyet koravaskorinak vagy a keltâk idejébôl valônak véli, majd a szâzad
kôzepén Pdrducz Mihâly ismét a halmok hun eredetének elméletéhez tért vissza.

A 20. szâzad végi âsatâsok vezetôje, Holport Agnes 19781982 kôzôtt âsott Szâzhalombattân és âsatâsi eredményei
alapjân a halmokat 1000 éwel korâbbinak tartja, mint a hun
elmélet képviselôi. Szerinte a sîrhalmok eredete a hallstatti
C-periôdusba (Kr.e. 650-550) esik. Megâllapîtâsât a sirokhan
talâlt kerâmiâra és bronz anyagra alapltja.
A terûlet kôzelében Kovâcs Tibor 1963-ban nagyjâbôl
hâromszôg alakû erôdîtett terûlet eredetét kutatta s megâllapîtotta, hogy annak kezdete a bronzkorba megy vissza. Az
âsatâsi eredményekbôl bebizonyosodott, hogy ide Kr.e.
1600-ban a nagyrévi, majd a vatyai kultûra népei telepedtek le. A vatyai kultûra idejében a nyugatrôl jôvô âllandô
tâmadâsok elhâritâsa céljâbôl ezt a terûletet fôldvârrâ alakî-

tottâk ât. Ûgy lâtszik, hogy ebben a kultûrâban vagy késôbb
kûlsô sâncot is épîtettek.
A feltârt nagyrévi és vatyai kultûra hâzai Eurôpâban az
egyik legjobban megmaradt padlô és agyagfal részleteit mutatjâk, amelyek annak a kornak épîtéstôrténetére igen fontos

dokumentumok.A vert agyag padlôbôl hatârozottan megâllapithatô, hogy melyik hâz volt egy- vagy kétszobâs. Ilyen
tôkéletesen megmaradt padlôzat és abbôl kijôvô falmaradvâny sehol ebben a kultûrâban mâshol Eurôpâban nem talâlhatô.

Régészek, tôrténészek és az azokat laboratôriumi anyag gai ellâtô szakemberek minden kétség nélkûl megâllapîtot-

tâk, hogy Érd —Szâzhalombatta terûlete a Kr.e.l7. szâzadtôl a vaskorig bronzkori telepiilés kôzpontja volt. A vatyai
kultûrâhoz tartozô tôbbi telepiilés vizsgâlata alapjân az is
megâllapîthatô, hogy Szâzhalombattât is bekapcsoltâk a
Dunântûl

és a Duna-Tisza kôzôtti vatyai kultûrâhoz tar

tozô szâllâsterûletek kôzôtti védelmi iâncolatba.

A Budapest-Bécsi Vilâgkiâllitâs egyik fontos eseménye
lenne ez az âsatâs. Néhâny holdat kell a magânosoktôl megvenni, hogy az âsatâs befejezése utân ott régészeti park létesûlhessen. Ennek a célnak elérése érdekében a

Szâzhalom

Vârosvédô Egyesûlet "Szâzhalom Alapûvâny'-t létesitett és
azt hivatalosan bejegyeztette.
A Duna mâsik oldalân a tervek szerint Csepel szigetre

Hong Kongbôl jôvô kînaiak elektromos gyârakat épîtenek.
Ide kerûl a Bécs-Budapesti Vilâgkiâllitâs is. Szâzhalombatta
nem messze van a budapest-balatoni mûûttôl, melybe kônynyen bekapcsolôdhatik.
A Dunâra hidat is kellene épiteni, amelyen keresztûl a
szigetrôl valô ârut is kônnyebben lehet a vilâgpiacra elszâllitani. Budapestnek szûksége van még mâsik repûlôtérre is,
amit ezen a kôrnyéken lehetne megépiteni. Ez nemcsak tehermentesitené a vârhatôan megnôvekedô utasforgalmat,
de a légi teherszâllitâs ûtemét is megkônnyîtené. Vârhatô
ugyanis, hogy a kînaiak, akik a gyâraikat Csepel szigetre
épitik, nemcsak belsô szûkségletre gyârtanak, hanem azt a

mâr Hong Kongbôl jôl bevezetett kûlfôldi felvevô piacra is
gyorsan el akarjâk szâllitani.

A téglagyârat pedig, amelyet Szâzhalombattân a 19. szâzadban épitettek, ât kell alakitani modem hotellé és nemzetkôzi ôsszejôvetelek kôzpontjâvâ, valamint a jâték kaszinôt
is ide lehetne helyezni. Egy Disneyland vagy annak mintâ-

jâra épitett szôrakozô park létesltése az egész kôrnyék anyagi
helyzetét javithatnâ. Igy lehetôség lenne arra, hogy a tervezett régészeti park megépîtési és fenntartâsi koltségeit fedezhessék. Ha ezt nem lehetne elérni, akkor megeshetik, hogy
a vilâg egyik legértékesebb bronzkori telepûlése ôrôkre elpusztul.
Felhaszndlt irodalom

Holport Agnes, "Questions in Connection with Recent Ex
cavations at Szâzhalombatta". Hallstatt Kolloquium
Veszprém 1984, Budapest 1986. (Az oldallapok nem szâmozottak.)

Holport Agnes, "Âsatâsok Szâzhalombattân 1978-1982, Studia
Comitatensia, 17.

Kovdcs Tibor, "A szâzhalombattai bronzkori telep". Archaeo-

logiai Értesûô, 1969.
Poroszlai Ildikô, "Szâzhalombatta és Érd nevezetességei".
Fôldrajzi Mûzeumi Tanulmânyok,

No.4.

1987. 33-35.

oldal.

Poroszlai Ildikô, "Bronzkor". Szdzhalombatta Tôrténete Allandô Kidllûds Vezetôje, 1987, 3-8. oldal.

"Szâzhalombatta". Magyarorszdg régészeti topogrdfidja, 1986,
228-246. oldal.

Az âltalânos tetszéssel fogadott elôadâs utân dr. Érdy
Miklôs (West New York, NJ), az Arpâd Akadémia tagja
"Nagy Péter cdr aranyktncsei és a hunok" cîmmel tartotta
meg érdekes elôadâsât. Ezutân kôvetkezett Fatakas Ferenc-

nek, az Ârpâd Akadémia tagjânak fejtegetése "Nyolc évszdzados magyar-vlach-romdn szomszédsdg" cîmmel, tovâbbâ

Németh Gyu/anak, az Ârpâd Akadémia tagjânak és dr.
Magyar Kdlmdnrvak. elôadâsa az alâbbiakban kivonatosan
kôzôlt szôveg szerint.

Németh Gyula (Yonkers, NY):

VALAMIT A MAGYAR SZÔ EREDETÉHEZ
ÉSA 'MAGYARSÂG'-HOZ VALÔ KAPCSOLÂSÀHOZ

Mâr a cîm magân viseli a târgykôr rendkîvûli kényességét, de ha jôl odafigyeliink, lâtjuk a célzâs irânyât. Egy nép
(orszâg) tôrténelmébe nyelve (annak tôrténete) nem fér bele,
de nyelvének tôrténetébe a nép tôrténelme igenis belefér.
Kissé paradoxon, bogy a nyelv elemei jôval idôsebbek, mint
a nép, amely beszéli és ennek sorsât, szerencséjét viseli.
Az a rettenetes nagy terûlet, amely a Kârpâtok gerincétôl a kînai batârbegyekig s azon belûl eltervil, a legrégibb
feljegyzések szerint egy mash (mazs) elnevezésû néptômeg
lakô és legeltetô terûlete lebetett. A tibeti msû, msi, a kînai
mo-so, az asszir massu, a gôrôg moschos, a finnugor moz
(fâtriâk), az ôrmény Massïs (az Ararât neve ôrményul), az
ôperzsa munda, a sumer mata, a méd madai, az akkâd matu,
a finn maa (példâul maat) név és a mai nevek, mint amilyenek a muzsik, Moszkva, Mozsajszk, vagy a tôrôk (trâk) Mizsir
(corn), a béber Mizraim (Egyiptom béber neve), a magyar
mezô, major, Megyer, megye, mesgye szavak mindegyike a
'fôld'-re, illetôleg annak minemûségére céloz. Sot, még a
mezô megmunAdlâsânak is valamelyes nyomâra akadunk,
ba feltesszûk, bogy a nép egy bizonyos teriiletnek nevet ad-

bat vagy arra râragadbat az elôbb ott lakott nép neve és most
mâr kettôs (vagy akâr tôbbféle) név alatt jelentkezik egy-egy
népcsoport.

Ennek a mash népnek volt félelmetes fegyvere az angol
néven nevezett mace, amelyet a latin mactare (levâgni) szôbôl szârmaztatnak. Ha ez a bizonyos mace egyenlô lenne a
bérodotoszi szkîta chalabis-szel, akkor mâr enybe vilâgossâgfélét remélbetnénk a magyar kelevéz és buzogdny szavak ese-

tében, sôt még a puzdra sem lenne tûlsâgosan idegen és vad.
Lenne egy clubb-kelevéz-golyôbis-buzogdny-puzdra-chalabïs
(német: klopfen) szô bot, furkôsbot, vastag acélgombos bot.

azaz ûtô, vdgô harceszkôz, bunkôs, fok-os jelentéssel? BxG MxG eshetôsége, amelybe még a magna-mdgnes, mint 'vas,
acél', atra-cél (??) is beleszôl? Egyelôre tekintsûk ezt — minden
tudomânyos érdeklôdés nélkûl — nyelvészeti âlomkeresô
fûrkészésnek.

Kr.e. a 2000-es évek hatârâhoz kôzeli idôkben Âzsia kô-

zepérôl a mash-nép (battle-ax-people) rettenetes népvândorlâsa zajlik le. Ez a nép lovon ûl (hyksos-hyppos?), csôdôrlova az orchi, pânyva-lasszôja az drkdny, csikôsa az agazô.
Mintha egyik-mâsik szôhoz valami kis kôzûnk is lehetne. A
magyar kûivârosi jassznyelvben és a nemzetkôzi cigânyban
megmaradt a hekus neve. Ebbôl redukciôval a heku egyenlô
a lô szôval? Ide vonhatô a latin equ-us, a német Hengst, a

szkita agazô (csikôs) és a tôrôk at (t egyenlô d-g). îgy az emlitett hyksos-6k, akik még Egyiptomot is megtisztelték lâtogatâsukkal, kezdenek elôttiink valamiképpen feltûnni. Sôt,
ha az egyiptomi hyksos-fâraôk fôvârosât, Avaris-t is gyanûba foghatnânk, roppant meglepô talajra (hinârra?) lelhetnénk.

Ha az avarok és a hyksosok egyarânt lovas népek, akkor
a feltételes abd-nak és a redukâlt heku-nak egy jelentése van:
'lô'. Ennek alapjân egy bizonyos néptômeg, a mazs fegyvere a
buzs-buz-bok-fokos birtokâban râtôr egy mâsik népre, a mâr
tôbbé-kevésbé fôldmûvelô, vârosépîtô, âllami életet élô togara,
azaz tochdri népre s annak fôldjére, amelyen ûj vilâgot vezet be. Ki lehetett e. togara nép? Es fôldje azonos Kézai Simon
mester Tagora-Szkîtiâjâval?

Szkitia vagy Tauris {Gimirru, Crimea, Kremlin és Terempalota, Kirmdn, Ak-Kirmdn, Lebedia, Livadia, Limdny)
lehetne a szkîta-szittya magyarsâg egyik bôlcsôje. Formai-

lag a kôvetkezô lexikâlis szôszedet sorakozhatnék ide: Togarma, Tagora, Turgai, Tugrai (turul, turdn), Terbiz, Tiflis
{Tbilisi, Teherdn, Tochdri-, Nyôgér-Nogaj-, Tabaristdn. Tovâhbâ: Zagros, Senger (Babilônia egyiptomi nyelven), Shugra
(Asia Minor ôtôrôk nyelven). Skodra (Scythia Minor ôperzsa

nyelven), valamint Kadar, Kidari, Gidrdn, Gudric, Gaugàr
(tôrôk fajtâjû keresztény nép Besszarâbiâban) és kangàr
(besenyô).
A bibliai Togarma név miatt nem hagyhatjuk szô nélkûl
a Noé, fia Jdfet, fia Gomér, fia Ashkendz (északi nép) neveket sem. Az utôbbi a 'germânsâg' héberûl (eszkimô, skandinâv). Kadmu (kelet és észak?), szkî, si, szânkô, -esk - észak?

Gomér fia Rifdt (montes Riffei egyenlô az Urallal). És Gomér
fia Togarma (Kézai Simon mester Tagora-ja, azaz Szkîtiâja). Végtelenûl kâr, hogy a Biblia (Gen. I.IO) nem hozza
Jâfet fia Magôg 'toledot'-jât, azaz genealôgiâjât. De gyanûs,
hogy pl. Uz, Madaj és Mesek, valamint egy Mash tôrzs, Sém
fiai kôzt szerepel. Ugyanîgy Kusdn fia Nimrôd is. Ebben az
esetben mi a bibliai nehézségeket szîvesen âtengedjûk a Biblia
rendkîvûl tiszteletre méltô tudôs karânak. (Ezt a fejezetet
csupân ismeretterjesztés céljâbôl csatoltuk. Minden tudomânyos igény nélkûl)

Emlîtsûk meg az Ordos-Dzsungaria, Hunnivdr, Hungaria
(onogur), valamint a Zongor (Sokol), Zsongrdd, CsengerCsongor, Csongrdd (és nem Cerno-Grad), Cakar, Jehol
{Hopef) fôldrajzi, illetôleg âllatvilâgi neveket. Feltehetô s
talân meg is engedhetô a Dsungar és a Tugar egybevetése
is. Ez mâr csak azért volna jô, mert akkor a Turgaj-Tugra
szônak valamilyen tôrôk-ôs hangzâsa lenne.
v.

Csekélységem ezzel az alkalommal a Magôg (Madzsudzs)
és a manyics-magyics-manysi-minusinks, mendsdr-magzsar,
magyar-megyer levezetést ajânlanâ — most mâr tudomânyos
jelleggel — a birâlat mérlegére tenni.

Ha a bizânci feljegyzés Muageris (Mougel) hun-magyar
kirâlya, valamint Pseudo-Choronei Môzes Kuma-Magyerz-je
(az 570-es években), mint népnév, helyes, akkor mind a hun-

magyar kirâly neve, mind a népnép igen kôzel âll ArpâdSalmudzes és Âlmos népének, tôrzsszôvetségének elnevezéséhez.

Véleményem szerint a szittya- és Magôg-eredethagyomâny,

valamint a fogru^-turul, tugraj-tagora-Txirkr). ôsiségének kérdése a legszakavatottabb kidolgozâst megérdemli.
Vegyiik csak a kôvetkezô szavakat: mandsu-mandarin,
mongo/-mo/io/-mogu/-(mangalica), mongour, madzz (ujgur);
magyal-magas (erôs, tôlgy); mendsâr, madzsdr, mazar,
mmyizjinsk, manysi-, ma.re-mazor, Mazuria, Mozsajsk, Massis
(Ararat): Moesia, Bos-nyàk-bojk-, Moschos, Moksa (erza,
mordvin); Moskva-bask, pskow boche (francia gûnymegnevezés a germânra, gôtra és hunra), moz, muzsik, Mucsaj,
muszka, tovâbbâ a badzsendk-besenyô, pecseneg, bdskir;
bundaz, penza; beygir, magyar, megyer, mesgye, megye
(fôld), Macsô (bânsâg), matyô, Mdtyusfôld, Mag^je-land,
Sarmata, Mata, Matu, Madaj, Maat, munda.

Van még tanulnivalô elég! A latin ûgy vigasztal: Volenti
non fit iniuria (az ônként vâllalkozôt nena érheti sérelem).
Dr. Magyar Kdlmdn (Kaposvâr):

A MAGYARSÂG ANTROPOLÔGIAI ÉS GENETIRAI

KUTATASA A LEGÛJABB EREDMÈNYEK ALAPJÂN
Fel kell tennem a kérdést: ki és mi volt a magyar? Mint
régész, elsôsorban nem a mostani, hanem az ezer, illetôleg
a sok ezer éwel ezelôtti idôkre vonatkozôan teszem fel a kér

dést; mit tudunk a tâvoli idôk magyarsâgânak antropolôgiai,
genetikai kutatâsârôl? Az a honfoglalô, akinek sirjâban ott
nyugszik a hâtas lova vagy jellegzetes formâjû, kengyelekkel felszerelt, zablâs, hevederes lôszerszâmja, csontlemezdiszes nyerge, akinek aranyozott vagy ezûstôzôtt dîszitményekkel felékesîtett ruhâzatân kîvûl pompas ékszerei voltak?
Akinek keleti fegyverei: enyhén hajUtott, fokéles szablyâja,
csontmerevîtôs reflexîja, levél vagy fecskefark alakû nyîlvasai, vasalt tegeze, palmettadiszes tarsolylemeze, veretes ôve
volt?

Nyugodtan kijelenthetjûk, hogy a honfoglalô, de a XI.
szâzadi sîrokban se ezek a leletek vannak tôbbségben! A
sirok zômében egyszerûbb târgytipusok: hajkarikâk, fûlbe-

valôk, gyôngysorok, nyakperecek, karkôtôk, gyûrûk, ruhagombok, ruhadiszek, ôvcsatok, csizmaveretek, nyilhegyek,
ijmerevîtô csontlemezek, tegezvasalâsok, kések, kengyelek,

zablâk, hevedercsatok, csiholôvasak, cserépedények, vasalt
favôdrôk, csungôdiszek, amulettek, keresztek, érmék, âllatcsontok, tojâsok és csigâk fordulnak elô.
Az eddig feltârt sîrok nagyobb részében, pontosan 50-60
%-âban azonban semmiféle melléklet nem volt. Kik lehet-

tek azok, akik ezekben nyugosznak? 60-80 éwel ezelôtt egyszerûen azt mondtâk a kutatôk; az egyszerûbb mellékletes
és a melléklet nélkûli sirok a szlâvok temetkezései voltak. De

a ma ismert 1600 lelôhelynek csupân tizede sorolhatô a dîszes mellékletû, lovas magyarsâghoz. Nyilvânvalô, hogy ez "a

kevés magyar, sok szlâv" arâny nem igaz. Hiszen ha igaz
volna, hogyan maradhatott volna fenn mindmâig a magyar
nyelv, s az ûn. magyar tipus? Eppen ezért mi azt mondjuk,
hogy a melléklet nélkûli, illetôleg a szegény és a szerény
mellékletû X-XI. szâzadi sîrok a magyar kôznép temetkezéseihez tartozhattak.

Hogyan lehet ezt pontosan bebizonyltani? Szerintûnk a
ki a magyar kérdést elsôsorban az ûn. târsadalmi és biolôgiai,
îgy az antropolôgiai, genetikai kutatâsok oldalârôl kôzelithetjûk meg legjobban.

Arpâd honfoglalôi — Katona Imre véleménye szerint —
két menetben és kûlônbôzô utakon érkeztek a Kârpât-medencébe: keletrôl a besenyôktôl elûzôtt parasztok(?), délrôl
a Bizânc zsoldjâban harcolt lovasok(?). A 8 tôrzs és ezeken
belûl 6-7 nemzetség elég szâmottevô tômeget jelentett, hogy
a fokozatosan megszâllt terûlet(?) kôzponti részén(?) talâlt
vegyes ôsszetételû lakossâgot(?) beolvasszâk(!?).

Mégis milyen népeket talâltak itt a Kârpât-medencében?
A honfoglalô magyarokhoz kôzel âlltak a szarmatâk, az alânok, a jazigok és kisebb mértékben a roxolânok. Ugyancsak
kôzel âlltak hozzâjuk a keleti sztyeppékrôl idekerûlt népek; a
szkîtâk, a hunok, az avarok, amelyekben Henkey Gyula vé
leménye szerint fôleg turanid, pamîri, keleti mediterrân, elôâzsiai és mongoloid tîpusok voltak.
A Kârpât-medence ôslakossâgâhoz tartozott a csiszolt
kôkorban tôbbségben élô ûn. gracilis mediterrân lakossàg.
A bronzkorszakban, majd a vaskor idôszakâban a keltâkkal
kerûltek ide az ûn. alpi tîpusok. Mîg az illîrekkel elsôsorban

az ûn. dinâri dpus hozhatô kapcsolatba. Az északi és a cromagnoid tipusok az ôsi germânoknâl, mîg az ôsi szlâvoknâl
a kelet-balti, az északi és a cromagnoid tîpus volt az uralkodô. Henkey azt âllîtja, hogy a germânok és a sziâvok jelentôs mértékben keveredtek a kô-, a réz-, a bronz- és a vaskori
népekkel, valamint azok maradvânyaival. De keveredés tételezhetô fel a Keletrôl ideérkezett sztyeppi âllattenyésztô né
pekkel is. Henkey Gyula tehât azt tételezi fel, hogy a Kârpâtmedence ôsnépessége az V.-VI. szâzadban erôsen kevert népesség volt.

Henkey fenti megâllapîtâsa — szerintûnk — elsôsorban
az "élô népesség" vizsgâlatâra épûlhetett. A honfoglalâskori
temetôk vizsgâlati értékeit mâsoktôl vehette ât. Mi kôvetkezik ebbôl? Csupân, hogy kûlôn meg kell vizsgâlni a kûlônbôzô âsatâsi anyagok honfoglalâskori csontvâzanyagât. Ehhez viszont elôre kell bocsâtanunk néhâny statisztikai adatot. Mâr tôbben kiszâmoltâk, hogy Magyarorszâg fôldjében,
nagyjâbôl a tôrok kor végéig, megkôzelitôleg 100 milliô temetkezés lehetett. Akkor — logikus becslések szerint — a
Kârpât-medence fôldjében a IX-XII. szâzad kôzôtti évszâ-

zadokbôl 2.5-2.6 milliônyi magyar nyugszik. Viszont a legutôbbi 150-200 év alatt 22 ezer temetkezésrôl szereztûnk tu-

domâst. Egyetértûnk Bakay Kornéllal, hogy igy egy ezreléknyi "minta" alapjân kell/ene megbizhatô eredményt produkâlnunk. Hogyan sikerûlhet mindez? Hiszen csupân feltételezéseink vannak.

Gyôrffy Gyôrgy tôrténész példâul azt âllitja, hogy a honfoglalô magyarok kôzelebb âlltak az europid avar kori lakossâghoz. Jôval tâvolabb lehetett embertani képûk az ûn.
mongoloid (az igazi avar) tîpustôl. Ldszlô Gyula szerint vi
szont "élettani lehetetlenség, hogy szâz év alatt kihalt volna
a nagy tômegû késô-avar, ôsmagyar népesség !" Lâszlô ûgy
gondolja, hogy a magyarsâg jelentôs mongolos elemei éppen
a késô-avarsâgbôl szârmaznak. Gyôrffy szerint a 400-500 fôt
kitevô honfoglalô magyarsâg gyorsan magâba olvasztotta,
fogadta a kisebb pannon-szlâv-avar ôslakossâgot.
Fodor Istvdn a Kârpât-medence honfoglalâs elôtti la-

kossâgât legfeljebb 200 ezerre becsûli. Az ûn. Ârpâd-magyar-

sâg létszâmât viszont egyetlen — az arab forrâsokban emlitett — adat alapjân 400-500 ezerre teszi.

Mégis mennyi lehetett ez a kisebb jelzôvel ellâtott, a Kârpât-medencében megmaradt, 895-900-as honfoglalâs elôtti
ôslakossâg?

Dr. Magyar Kàlmàn (Kaposvâr) elâadâst fart. (dr. Somogyi Ferencné)

Gôtz Ldszlô véleménye szerint a IX. szâzad végén a termékeny Kârpât-medence ôslakossâgât nem lehet csupân 200
ezerben meghatârozni. Sokkal reâlisabbnak tekinthetjùk
tehât, ha az âtlagos eurôpai népsûrûségbôl indulunk ki, és
a Kârpât-medence honfoglalâs elôtti lakossâgât — igen ôvatosan — 300-500 ezerre becsûljûk. Ugyanakkor tekintetbe
véve azonban a honfoglalô magyarsâg részben megtelepedett, fôldmûvelô életmôdjât is, a honfoglalôk teljes létszâ
mât legfeljebb ugyancsak 300-500 ezerre becsûlhetjùk.
Egyâltalân ez a honfoglalô lakossâg milyen népcsoportokat talâlt itt 895-900 kôrûl a Kârpât-medencében? Ha csu
pân ezt a rôvid 400-500 éves idôszakot nézzûk, akkor a rô-

mai kor végére a kôzép-eurôpai vegyes ôsszetételû lakossâgban szinte minden korâbban itt jârt nép maradvânya meg-

figyelhetô volt. îgy példâul 586-ban — a mâr emlitett — keleti szârmazâsû avarok telepedtek râ az ittlakô kûlônbôzô

hunkori és germân eredetû (példâul gepida) népcsoportokra. 680 kôriil az ûjonnan érkezett bolgâr-tûrkôk (onugorok),
illetôleg az ûn. griffes-indâs avarok csatlakoztak hozzâjuk.
Az avarok hatalmânak gyengûlésekor a peremteruleteket
mindinkâbb a szlâvok foglaltâk el. (Ugyanakkor a szlâvokat —

Czeizel Endre szerint

—

az avarok nem

olvasztot-

tâk be.)

Mint lâttuk, a Kârpât-medencében az ûn. honfoglalâskor élô ôslakossâg szâmârôl megoszlanak a vélemények. Vilâgos azonban, hogy ezzel a kérdéssel megkôzelîtôleg sem
foglalkoztak annyit a magyarorszâgi kutatôk, mint amenynyit az szerintûnk is megérdemelne.
Hiszen az is tény, hogy a 895 ôs és 900-as honfoglalâs

magyar népei nem ûzték el az ûn. ôslakôkat, hanem velûk
egyûtt rendezkedtek be ûj orszâgukban. Sôt ez az egybeolvadâs — Gyôrffy Gyôrgy szerint is — viszonylag rôvid idô
alatt megtôrtént. Példâul a nagy szâmû kôznép anyagi kultûrâjâban egységesen jelentkezett tôbb azonos târgy. Ezekbôl kiemelkedik az ûn. "S" végû hajkarika divatjânak a
XI-XII. szâzadi âltalânos elterjedése is.

Nagyon jelentôs eredménynek tarthatjuk, hogy a honfog

lalâs utâni temetôk embertani alkatâval kapcsolatban Éry
Kinga antropolôgus mâris hârom nagy terûleti csoportot tudott megkûlônbôztetni. Ugyanakkor Liptdk Pdl vizsgâlatai

szerint a korai Ârpâd-kori magyarsâg embertani képlete
lényegében azonos jegyeket mutât a késô-avar kori temetôk

koponyâival. Vagyis szerinte a magyarsâg kialakulâsâban,
etnogenezisében az itt talâlt avar tômegek oly nagy szerepet

jâtszottak, hogy az Ârpâd-kori koponyâk embertanilag ûgyszôlvân a késôi avar korszak tôrés nélkûli folytatâsânak tûnnek.

A kutatôk mongol ôrôkségiinket — Bartucz Lajos nyomân — az avarkori népesség életben maradâsâval magya-

râzzâk. Ldszlô Gyula is ûgy véli, hogy a késô-avarkor népességének java része mâr onogur-magyar volt. A bennûk
meglevô mongol népesség âtnôvése a késôbbi magyarsâgba
tehât természetesnek mondhatô.

Ldszlô azt is feltételezi, hogy az Ârpâd-csalâdban és a

székelységben meglevô hun szârmazâstudat is ennek az idônek az emléke.

Mindenképpen bizonyîthatônak lâtszik, hogy hazânk fôldjén nagy szâmû mongolsâg telepedett meg az avarkorban.
Egyrészt a fejedelmi csalâdok erôs tungid jellege feltûnô,
mâsrészt az egyes késô-avarkori griffes-indâs kôztemetôkben
a mongoljelleg az uralkodô.

Megâllapîthatô tehât, hogy a magyarsâg "antropclôgiai-

lag" erôsen ôsszetett népesség, amelyre a keveredés magas
arânya jellemzô.

Az ûn. fizikai antropolôgiai xdzsgâlatok mellett a gene-

tikai jegyek értékelése is nagyon fontes. Kônnyen és egyértelmûen vizsgâlhatôk. Megnyilvânulâsukat a kôrnyezeti hatâ-

sok âltalâban nem befolyâsoljâk. Segîtségiikkel a népesség
genetikai szerkezete,

ûn.

gen-gyakorisâga megbîzhatôan

tanulmânyozhatô.

Genetikailag bebizonyosodott, hogy a jâszok perzsa szârmazékok, s hogy a zsidôsâg és a cigânysâg genetikailag igencsak elkûlôniilt a magyarsâg tôbbi részétôl. Kiderûlt, hogy
a tôrzsôkôs magyaroknak tartott ôrségiek bizony igencsak

sok szlâv gént hordoznak magukban, s ezt nehéz megmagyarâzni; csakûgy mint a kis- és a nagykunok kôzôtti tâvolsâgot.
Tauszik Tamds a VII. nemzetkôzi finnugor kongresz-

szuson azt fejtegette, hogy a magyarok és a mongoloidok

kôzôtti alacsony genetikai egyezésbôl semmiféle tôrténeti kôvetkeztetés, kôztûk a japân-magyar rokonsâg vonatkozâsa,
nem vonhatô le. Vele szemben az î990-ben Cleveland-ben

elôadâst tartô Hideo Matsumoto professzor azt âllapltotta
meg a Magyarorszâgrôl kapott vérszérumok vizsgâlati eredményei alapjân, hogy ezek mindegyike a kaukâzusi Gm.géneket tartalmazza.

Ez azért fontos, mert a fînn és lapp (finnugor) népeknél
az északi mongoloid népeket karakterizâlô Gm/st/allotyp
gének talâlhatôk. A magyar tîpusra jellemzô dél-mongoloid
gének teljesen hiânyoznak. Éppen ezért Matsumoto szerint
a magyarok nem szârmazhatnak a fïnn-lapp (finnugor) né-

pekkel azonos "fajtâbôl".
Kûlôn izgalmas pillanatnyilag a rendelkezésûnkre allô

néhâny mâs adat is. Rex-Kiss és Szabô kutatâsi eredményei
szerint az A vércsoport 42.4 %, mîg a B 17.9 %, az O 31.0 %,
valamint az AB 8.7 %. Tudjuk ugyanakkor azt is, hogy az
eurôpai nagyrasszban az A, mîg a kelet-âzsiai nagyrasszban
a B vércsoport arânya magasabb.
Ezek az adatok tehât jôl érzékeltetik âtmeneti

helyze-

tûnket a két nagyrassz kôzôtt. Ugyanakkor a honfoglalâskori
temetôk csontvâzainâl végzett paleoszerolôgiai (vércsoport
stb.) vizsgâlatok azt mutatjâk, hogy akkoriban a B vércso
port még magasabb, 25-30 %-os volt. Azt is tudjuk, hogy
ez a kelet-âzsiai nagyrasszra jellemzôbb adat.

Ugyancsak fontos hazânkban az RH-vércsoport negatîvitâsânak az arânya, amely 16.1 %. Ez az érték alacsonyabb
mint az eurôpai nagyrasszhoz tartozô nyugat-eurôpai népeknél, viszont magasabb a kelet-âzsiai nagyrassz jellemzô
értékeinél. (Ez az adat a két rassz kôzôtti ûn. kôzbiilsô formâra utal.) A genetikai markervizsgâlatok szerint tebât az
eurôpai eredetû magyarsâg jelentôsen keveredett a keletâzsiai nagyrasszal.
A fenti vizsgâlatokhoz csatlakozik a letkés-téglaégetôi
temetôk feltârâsainak feldolgozâsi eredménye. Itt bebizonyosodott, hogy az elôkerûlt csontvâzanyag a 910-es és 920-as
évektôl 690 tâjâig tôretlen. Bakay Kornél âsatô szerint itt
400 egyed csontanyaga volt meg. Az antropolôgus Kiszely
Istvdn kimutatta, hogy az elsô nemzedékeknél még hatârozottan fellelhetôk a keleti, ûj embertîpusok, îgy a turâni, a
pamiri és az enyhén mongoloid; de egyûttes arânyuk nem

tôbb 27 %-nâl. Az Ârpâd-kori lakossâgnâl mâr 16 %-ban
dinâri, 26.8 %-ban kelet-balti (cromagnoid), 14.2 %-ban
alpi, 8 %-ban északi, 5.5 %-ban mediterrân, mîg 2.3 %-ban
bizonytalan volt. Vagyis ekkor mâr az eurôpai rassz jellemzôi figyelhetôk meg keverten.
Nagyon fontos az ûn. ôrôkletes drtalmak, rendellenességek és a kûlônbôzô betegségek gyakorisâgi vizsgâlata is.
Nâlunk a csipôficam-hajlam szûletéskori gyakorisâga mûlja

felûl a Nyugat- és Észak-Eurôpa, valamint Észa-Amerika
orszâgainak ilyen szûletéskori gyakorisâgât. Czeizel Endre
szerint az ôkogenetika kiderîtette, hogy a magyar lakossâg
37 %-a nem tudja megemészteni a tejben levô tejcukrot.

Észak-Eurôpâban viszont nagyon kevés az olyan ember, aki
nem tud tejet fogyasztani. Kînâban és Japânban ez mâr 100
%-os.

Az is kiderûlt, hogy a magyar népesség nem érzékenyebb
az alkoholra, mint mâs eurôpai népek âltalâban.

Kûlôn kell foglalkoznunk a tdrsadalmi szerkezettel, a
honfoglalôk életével és szokâsâval. Katona Imre néprajzkutatô ûgy véli, hogy a honfoglalâs korâban és utâna a falvakba tômôrûlt kôznép ôsszeolvadt a helyiekkel. Kiscsalâdokra
szakadozva éltek egy-egy "terûleti" falukôzôsségben vagy
birtokon beliil. S ûgy véli (mivel a régészek nem nagy szâmban mindentôl és mindenkitôl elkûlônîtett, pazar fejedelmi
sirokat târtak fel), hogy a tôrzs- vagy nemzetségfôk mâr sajât vérrokonaiktôl is elszakadtak. Szerinte a nemzetségi és
a nagycsalâdi temetôk ritkâk lesznek. Mindenesetre az elô-

kelôk nemzetségeinek lassûbb, a kôznépnek gyorsabb bomlâsa kôvetkezik be. A vérségi elv elavul és a falukôzôsségiterûleti elv kerûl elôtérbe. Katona feltételezései szerintûnk

igen sok bizonytalansâgot tartalmaznak. Példâul azért is,mivel az elôkelô nemzetségek még a XIV. szâzadban is tartjâk a vérségi kôtelékek szabta kûlônbôzô jogszokâsokat. Az
ô véleménye tehât igen alapos vizsgâlatra szorul. Hiszen kû
lôn kellene az "ôsszeolvadâs", a lehetséges târsadalmi vâltozâsok régészeti, antropolôgiai szempontû vizsgâlatât elvégezni. Ugyanakkor Geipel John "The Europeans" cimû kônyvében jelentôs szerepet kapnak az ûn. dunai (magyar) fôldmûvelô népek, akik szâmuknâl fogva — szerinte — mâr sok
ezer év ôta fontos szerepet jâtszottak a Kârpât-medence életében, illetôleg az ottani néptîpus kialakitâsâban. Bzbby
Geoffroy amerikai tôrténész szerint az ûn. dunai kultûrâk a
dél-orosz erdôs sztyeppe mentén messze keletre (talân még
Magna Hungariâig is?) kiterjedtek. S az is érdekes, hogy
Dudds Rudolf kanadai tôrténész szerint "inkâbb a tôrôkôs,
kisebb lélekszâmban a Kârpât-medencébe érkezô honfog
lalôk vehették ât a Kârpât-medencei paraszt-népesség nyel-

Mit tudunk mi ezzel kapcsolatban pl. a honfoglalâskori

és az Ârpâd-kori csontvâzanyagbôl — tôbbek kôzôtt — az
akkori emberre vonatkozôan kiolvasni? Elôre kell bocsâta-

nunk, hogy a honfoglalâs korâban és a kôzépkorban mâr a
13-14 év a felnôttség kezdete volt. A 12 éves fiûk és a lânyok
mâr serdûlt korûak, a 13. évet betôltôtt fiûk fegyverre foghatôk, mîg a 14 éves lânyok férjhez is mehettek. Noha — tôbb
kutatô szerint — az ilyen fiatalon hâzassâgot kôtôtt nô feltehetôen évekig meddô maradt. S azt is kimutattâk, hogy
a gyermek szûletése utân hârom évig is elhûzôdô szoptatâs
idején az asszonyok âllîtôlag nem estek teherbe. A rendkivul
magas gyermekhalandôsdgra feltdrt temetôink a legjobb
bizonyûékok.
Ezek az emberek tulajdonképpen — a mai értelemben
vetten — rosszul tâplâlkoztak. A 91 sîros letkési temetônél

35 esetben észlelhetô volt a csontritkulds és mâs ûn. hiânybetegség (osteoporosis, rachitis, osteomalatia).

Vizsgâlhatnânk tovâbb az egyes temetôk jellemzô adatait, de mâris kôzelebb kerûlhettûnk a ki a magyar és mi a
magyar kérdéskôrhôz. Végsô soron a magyarsâg szârmazâsât tekintve a szokâsosnâl is "ôsszetettebb" népnek tekinthetô. Nem csodâlkozhatunk ezen, hiszen ma is élnek azok

a kôzépkori nézetek, amelyek szerint a Szkitiâbôl jôtt népek:
a szkîtâk, hunok, avarok részben vagy egészében magyarok
voltak, illetôleg magyarul beszéltek. 1983-ban Szarvas mel-

lett olyan tûtartô kerûlt elô, amelyen kétnyelvû rovâsfelirat
volt: a nagyszentmiklôsi rovâs âbécével irt tôrôk nyelvû és a
magyar rovâs âbécét hasznâlô magyar nyelvû. Az illetô hôlgy
a VIII. szâzad kôzepe tâjân magyarul és tôrôkûl tudô, ûn.
avarkori etnikai csoport tagja volt. Harmatta Jdnos szerint
akâr a székelység 679-681 és 750 kôzôtt a Kârpât-medencébe betelepûlô embere is lehetett. Ez azért is érdekes, mert
a honfoglalô magyarsâgnâl a két europo-mongoloid fajtât:
az ûn. ugor etnikumhoz kapcsolôdô uralit és a tôrôk népekre jellemzô turanoid tîpust talâljuk. Mint mâr jeleztûk, hiânyzik a homo sapiens asiaticus (mongolid és mongoloid)
rétege. Ez utôbbi jelentkezett erôsen az elôzô, ûn. avarkori
népeknél.

Arpdd honfoglalôi ugyanakkor szintén kétnyelvû emberekbôl, tôrzsekbôl tevôdtek ôssze. A Megyer és a Nyék magyar,
a Gyarmat, Jenô, Keszi, Kér, Tarjân — a Kûrt kivételével —
bolgâr-tôrôk eredetû lehetett. De ott van még a kabarsâg

is, amely megôrizte tôrôk nyelvét. Ez jelentkezik a benepusztai szijvégen is, ahol az ôv tulajdonosa — a felirat szerint —
szintén kétnyelvû: tôrôk és magyar lehetett. Lâttuk tehât,

hogy az Ârpâdok honfoglalâsâtôl visszafelé az ûn. késô-avarkorban, a 670-750 kôzôtti idôbôl mâr jôl kôvetkeztethetûnk
magyar és tôrôk nyelvû népesség bevândorlâsâra. Ugyanakkor a tôrôk etnikai elemek, a tôrôk tôrzsek, Eurôpâban érdekes môdon elôszôr a hun mozgalom keretében jelentek meg.
Es még folytathatnânk a sort. Elégedjûnk meg azzal, hogy a

homo sapiens két nagy alfajtâja (az ûn. nagyrassza) az europid és az asiaticus (âzsiai) mongoloid és a mongolid, valamint azok kûlônbôzô emberfajtâi (a kûlônbôzô rasszok)
alakîtottâk ki a Kârpât-medence ilyen "ôsszetett" lakossâgât.
Lâttuk a kûlônbôzô (avarkori, honfoglalâskori és végûl az
Arpâd-kori "keveredéseket", illetôleg a kialakulô tîpusokat, amelyek végûl is megadtâk — jelenlegi tudâsunk sze
rint — a feleletet arra, hogy ki a magyar, mi a magyar.
Megdôbbentô adat, hogy a velûnk rokon finnekben csupân 1/4 részt tesznek ki az âzsiai gének. Ez azt bizonyîtanâ,

hogy nem az Urâl vidékén, hanem jelenlegi helyûkôn formâlôdtak ki, illetôleg éltek a finn népek?
A VIT. Nemzetkôzi Finnugor Kongresszus egyik fô szervezôje, Hajdu Péter szerint vitâk vannak, hogy a finnek mikor kerûltek Finnorszâgba. Krisztus elôtt a 3-2. évezredben
vagy jôval késôbb az elsô évezred sorân. Az ô âltalânos véle-

ménye, hogy "a finnugor rokonsâg ténye ma mâr senki elôtt
nem kétséges, az ujgur (Idnai), illetve a japân rokonsâgkutatâsokat tudomânytalan prôbâlkozâsoknak tartjuk". A kongresszuson én is részt vettem és az elôadâsok zômében tapasz-

taltam a fenti kérdésben vallott ûn. "termékeny bizonytalansâgot". Persze tôbben felvetették, hogy alapvetôen "semmi
kôzûnk a finnugor népekhez"; csupân nyelvcsere lett volna.
Igy a "Génjeink és rokonaink" cîmû Hajdu Péter nyilatkozat sem vâlaszolt arra, milyenek is a kérdésben vallott valôs,

természettudomânyos mai eredmények. Igy mondhatjuk nyugodtan, hogy az âltalunk bemutatott rasszok évezredes kivâlasztôdâsa — a kôrnyezethez fokozottan alkalmazkodô — râtermettebb nép kivâlasztôdâsât is hozhatta.
Végsô soron ûgy lâtszik tehât, hogy a magyarsâg "ôssze-

tett volta", tôbb tîpusra valô oszlâsa genetikailag inkâbb
elônyôsnek mondhatô. Ezeket az eredményeket a tovâbbi
vizsgâlatok is nagy mértékben igazolni lâtszanak, de ennek
itteni kifejtésétôl mâr eltekintûnk.
Ldczay Ervin (Long Island City, NY):
A HAMISROMÂN TÔRTÉNELEM

Néhâny éve ûnnepelték Remania 2050 éves fennâllâsât.
Ezt a mûltat az ûgynevezett dâkoromân elméletre alapîtjâk. Vajon van-e bârmilyen alapja ennek az elméletnek?
A Krisztus szûletése kôruli idôben fennâllott ddk biroda-

lom nagyjâbôl a mai Erdély és a Magyar Alfôld tiszântûli
terulete volt. A românok a dâk birodalom egyenes és megszakîtâs nélkiili utôdainak és leszârmazottainak hirdetik ma-

gukat. A magyar krônikairô Anonymiis âltal a magyar honfoglalâskor a Szamos és mellékfolyôi vôlgyeiben uralkodô
Gyalu vezért, a Biharban uralkodô Ménmarôtot és a MarosTisza-AI-Duna âltal bezârt térségben uralkodô Galdd vezért
roman hercegeknek âllitjâk be és ezen az alapon Remania
tôrténelmi teruletét a Tiszâig és az Al-Dunâig terjesztik ki.
1920-ban a Pârizs melletti Kis-Trianon kastélyban alâîrt
trianoni békeszerzôdés megkôtése elôtt ezekkel a tôrténelemhamisîtâsokkal vezették félre a Kôzép-Eurôpa tôrténelmében teljesen jâratlan francia és angol âllamférfiakat. Ez a
békekôtés akkor csak azért volt lehetséges, mert az akkori
magyar âllamférfiak, Kdrolyi Mihdly miniszterelnôk és Linder
Béla honvédelmi miniszter még a békekôtés elôtt leszerelték
a roman és szerb fôldôn gyôztesen âllô magyar hadsereget.
Elfogulatlan, nem roman, hanem nyugat-eurôpai tôrténészek munkâi szerint a roman nép a Balkân félsziget déli
részén alakult ki. A Balkânra szlâv népesség hûzôdott a mai
Lengyelorszâg és Oroszorszâg terûletérôl Kr.u. az 5. és 6.
szâzadtôl. Ez a szlâv népesség annyira elôrehatolt, hogy a 6.
szâzadban mâr Corinthust is elérte. Ez a népesség keveredett

a Balkân félsziget régebbi illîr és trâk lakossâgâval, amely
a balkâni 600-700 éves rômai uralom alatt mâr részben la-

tinosodott. Erre a népességre telepednek râ a tûlnépesedett
Dél-Olaszorszâgbôl az Otrantôi tengerszoroson ât bevân-

dorlô latin nyelvû juhâszok és fôldmûvesek. Ezektôl a kevert
nyelvû lakossâg hosszû évszâzadok alatt ott, ahol a latin behatâs legerôsebb volt, a mai Jugoszlâvia legdélibb részén, az
Ochrida-tô és tâvolabbi kôrnyékén, a szomszédos mai gôrôg,
bolgâr és albân teriileteken âtveszi a nép, azaz az ûjlatin
nyelvet. Innen hûzôdik északra ail. szâzadban mâr valach-

nak vagy vlachnak; a késôbbi szâzadokban românnak nevezett, juhokat legeltetô pâsztor népesség. Egy részûk azon-

ban ott marad az eredeti nyelvi kialakulâs helyén a mai jugoszlâv és a szomszédos gôrôg, bolgâr és albân teriileteken.
Ez magât ma arumunnak nevezi. Szâma kôrûlbelûl 500,000600,000-re tehetô. Mâr ez is élénk câfolata az olâh-vlach
nép erdélyi szârmazâsânak és a dâkoromân elméletnek. Ez

a nyelv a népi latinbôl és az akkor ott élô népek nyelvébôl
alakult. Erre a dél-balkâni eredetre vall a mai român nyelv
szôkincse is, amelynek legnagyobb bânyada, 45.7%-a szlâv,
csak 31.5%-a latin, 8.4%-a tôrôk, 7.8%-a gôrôg és 6.6%-a
egyéb, fôleg magyar szavakbôl âll.

A volt Kunorszâg terûletén a Szôrénységben (ma Oltenia),
a Havasalfôldôn (ma Muntenia) és Moldvâban (ma Molda-

via) a 11. és 12. szâzadban az Arpâd-hâzi magyar kirâlyok
alapitanak a magyar kirâlysâgtôl fûggô tartomânyokat. Mâr
Szent Ldszlô magyar kirâly (1077-1095) megvédi a Moldvâ
ban a Szeret és Tatros folyôk és azok mellékfolyôinak vôlgyeiben élô, még a magyar honfoglalâs elôtt ott letelepedett
magyarsâgot az elôretôrô kunoktôl. IL Endre magyar kirâly

(1205-1235) székelyek âttelepîtésével megerôsiti a moldvai
ôshonos magyarsâgot és 1227-ben magyar pûspôkséget alapit.
A Déli-Kârpâtok, az Al-Duna és keletrôl az Oit folyô âltal hatârolt Szôrénység és az ettôl keletre esô Havasalfôld
tartomânyokba, amelyek akkor a magyar kirâlyok hûbéres
tartomânyai voltak, a 12. és 13. szâzadban sok magyar tele-

pùlt és mâr ekkor megalapitotta kôzségeit. A régebbi idôbôl ott maradt kun és besenyô lakossâg a magyar keresztény
hittéritôk munkâjânak eredményeként kereszténnyé lett és
beolvadt a betelepûlt, mâr keresztény magyar lakossâgba.
IV. Bêla magyar kirâly a Szôrényi Bânsâgban 1236-ban ma
gyar pûspôkséget alapit.

A tatârok 1237-ben ôriâsi pusztitâssal elfoglaljâk ezeket

a Kârpâtokon tûli tartomânyokat, 1242-ben azonban Ôgôdej
tatâr nagykân halâlât kôvetôen kivonulnak ezekrôl a terûletekrôl. Csak gyér lakossâg élte tûl a kegyetlen tatâr ural-

mat. A tatârok kivonulâsa utân, mielôtt még a megmaradt
lakossâg ûjra eiszaporodhatott voina, kezd Dél-Balkânrôl a
vlach-olâh elem fokozatosan beszivârogni. A beszivârgâs lassû
folyamat volt és évszâzadokon ât tartott, a 14. szâzadban mâr
Moldvât is elérte. Kevesen mâr a Kârpâtok szorosain ât Er-

délybe is bejutottak. Nagy tômegeik azonban csak a 18.
szâzadban âramlanak be Erdélybe, amikor Mâria Terézia

magyar kirâly (1740-1780) engedélyével 1740 és 1792 kôzôtt
130,000 olâh csalâd, tehât kôrûlbelûl 700,000 olâh-vlach
menekûlt a még tôrôkôk âltal elfoglalt Balkânrôl, Valachiâ-

bôl, azaz Olâhorszâgbôl Erdélybe és a szomszédos magyar
vârmegyékbe. Ezek leszârmazottai alkotjâk az erdélyi és szom
szédos magyar megyék mai român lakossâgânak hâromnegyed
részét. A vôlgyeket Erdélyben és a Kârpâtokon tûl is az ôsfoglalô magyar fôldmûves lakossâg tartotta meg magânak. A
késôbb megjelenô olâh pâsztornép juhnyâjaival a hegyvidéki
legelôkôn telepedett meg. Lassan a Kârpâtokon tûl, ahol a
vlach-olâh elem tûlsûlyba jut, megalakulnak az olâh vajdasâgok. A vajdasâgok megalakulâsa elôtt letelepedett magyarsâg azonban meg tudta védeni kôzségei fûggetlenségét az
olâh vajdâkkal és fôldesurakkal szemben. Ezeknek a kôzségeknek a lakosai kizârôlag magyarok vagy Moldvâban csân-

gôk vagy velûk amûgy is rokon nyelvet beszélô és igy kônynyen elmagyarosodott kunok, besenyôk és uzok voltak. Ezek
nek a kôzségeknek a lakosait nevezték késôbb a vajdasâgok
idején "részeseknek" (olâh szôvegekben razesi, birtokos esetben razesilor). A részes elnevezés onnan ered, hogy mivel
ezek a kôzségek mâr az olâh terjeszkedés elôtt megalakultak,
nem keriiltek a késôbb jôvô olâh fôldesurak joghatôsâga alâ,
hanem tovâbbra is szabadon bîrtâk a falu hatârât és annak

részes tulajdonosai voltak.

Az Arpâd-hâzi és késôbb az Anjou-hâzbeli magyar kirâlyok még gondot viseltek a Kârpâtokon tûli magyarsâgra és
erôs nyomâst g^akoroltak az olâh vajdâkra, amivel segîtették a részes magyarsâgot jogai megvédésében. Hunyadi
Jânos magyar kormânyzôt mâr annyira lekôtôtték a tôrôkôk

elleni harcok, hogy nem volt ideje az olâh vajdasâgokkal tôrôdni, bâr ez azért is fontes lett volna, mert az olâh vajdâk
kôvetkezetesen ârulôk voltak a

tôrôk elleni kûzdelemben.

A tôrôk hadsereg élelmezése ellenében sikeriilt akkor elhâritani orszâguk tôrôk megszâllâsât. Mdtyâs kirdlyt (1458-1490)
mâsfelé kôtôtte érdeklôdése, nem tôrôdôtt a moldvai és havasalfôldi magyarsâggal. A lengyel Jagellô-hâzbôl szârmazô

kirâlyok igen gyenge uralkodôk voltak és még Magyarorszâg
belûgyeit sem tudtâk kellôen vezetni. A mohâcsi csata (1526)
utân a magyar kirâlyok befolyâsa a Kârpâtokon tûl teljesen
megszûnt. Az olâh vajdâk ekkor megfosztottâk a magyar kôzségeket jogaiktôl és îgy az elromânosodâs megindult.
A részes szârmazâsû magyarsâg a Szôrénységben és a
Havasalfôldôn mâr teljesen beolvadt a românsâgba. Moldvâban a 16. szâzad végén a lakossâg egyharmada még magyar
volt. Ezt az arânyt megtartva ma tôbb mint mâsfél milliô
magyarnak kellene lennie Moldvâban. A moldvai magyar-

sâgnak az a része, kôriilbelûl 300,000 lakos, amely kôzvetlenûl a Székelyfôlddel hatâros megyékben él és a székelyekkel
ôsszefûggô nyelvterûletet alkot, bâr sem magyar iskolâkat,
sem magyar hitoktatâst, sem magyar nyelvû istentiszteletet
a român kôzigazgatâs nem enged, mégis megmaradt magyar
nak.

Petru Poni "Statistica Razesilor" cîmû, 1921-ben a Român

Tudomânyos Akadémia kiadâsâban megjelent munkâjâban
a részes szârmazâsûakat Havasalfôld (Muntenia) tartomâny-

ban (mai lakossâga 8 milliô) 20.9%-ra, a Szôrénység (Oltenia)
tartomânyban (mai lakossâga 2.5 milliô) 39.9%-ra, Moldvâ
ban (Moldavia) tartomânyban (mai lakossâga 5 milliô)
24.3 %-ra teszi.

A mai România lakossâga (december 1989) 23,200.000,
amelybôl 2,300.000 erdélyi és 300,000 moldvai magyar (ôszszesen 11.2%),

294.000 német (1.3%,

2,000,000 cigâny

(8.6%), 2,170,000 orosz, bolgâr, rutén (9.4%), 285,000 egyéb
(1.2%), (tôrôk stb.) nemzetiség; 15,851,000 român (68.3%),
ebbôl azonban 4,000,000 részes szârmazâsû elromânosodott
magyar. Erdélyben pedig a gôrôgkeleti egyhâzba bekényszerltett gôrôg katolikus magyarok figyelembe vételével kôrulbelûl 1,500,000 elromânosodott magyar.

A

roman statisztika

a

"The

1990
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Almanach"-ban kôzôlt adatok szerint 89% românt, 8% ma
gyare, 1.5% németet, 1.5% egyéb lakossâgot mutât. Eszerint 20,650,000 roman, 1,850,000 magyar, 350,000 német
és 350,000 egyéb volna. A roman statisztika tehât 2 milliô
oroszt, ukrânt és bolgârt, 2 milliô cigânyt és 800,000 még
el nem românosîtott magyare bekebelez a românsâgba. Ha
a mâr eddig elromânosîtott magyarokat leszâmîtjuk, az

1860-ban alapitott ûgynevezett roman nemzetâllamban csak
44.6% a roman. Az 1920-ban feldarabolâsra itélt Magyarorszâg lakossâgânak ezzel szemben 54.5%-a volt magyar,
és ezt az âllamot tôbb mine ezer éve alapîtottâk. Kûzdelmes
tôrténelme sorân fogadta be a tôrôkôk elôl menekûlô roman
és szerb és a mai Horvâtorszâgbôl a magyar Felvidékre mene
kûlô tôt lakossâgot, amely ebben az ezeréves âllamban menedéket talâlt és akiket az évszâzadok folyamân nem fosztottak meg sem nyelvûktôl, sem nemzeti jellegûktôl.

A românoknak azonban nem elég, hogy mâr eddig 5.5
milliô magyare elromânositottak, még a Tiszâig akarjâk România hatârait kitolni.

Ezt kôvetelték mâr Trianonban és

ezt kôvetelik most is. Ezen a tiszântûli terûleten kôzel 4 milliô

magyar mellett csak 24,000 român él. Meddig megy még a

român nemzet, amely csak 1860-ban alapitotta a român âl
lamot Havasalfôld és Moldva egyesitésével? Meddig mennek
még a minden alapot nélkûlôzô dâkoromân elmélet hirde-

tésével? Meddig mennek még a tôrténelem meghamisîtâsâval?
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Stirling Gyôrgy: (Arlington, VA):
A SZABAD MAGYAR ÛJSÂGÎRÔK SZÔVETSÉGE
A jubileumi Magyar Kongresszus keretében tartotta ren
des évi kôzgyûlését a Szabad Magyar Ujsâgîrôk Szôvetsége.
Az 1978-ban Clevelandben alakult érdekképviseleti szervezetnek ez volt a tizenkettedik kôzgyûlése, amelynek napirendjén tôbb fontos kérdés szerepelt, egyebek kôzt tisztûjîtâs és
a hazai Magyar Ujsâgîrôk Orszâgos Szôvetségéhez valô csatlakozâs megvitatâsa.
A november 24-én délutân nagyszâmû résztvevôvel meg-

nyitott kôzgyûlés elôtt Stirlingné Tdrczy Kovâcs Erzsébet
elénekelte a Himnuszt, majd elnôki kôszôntôjében Stirling
Gyôrgy elnôk ûdvôzôlte a megjelenteket, aki néhâny szôval
beszâmolt a tisztikar elmûlt évi munkâjârôl és ismertette
legutôbbi otthoni ûtjânak tapasztalatait kûlônôs tekintettel
a MUOSZ-nâl tett lâtogatâsâra és a két szôvetség egyesûlésérôl folytatott târgyalâsaira.
Az elôzményeket ismertetve az elnôk elmondta, hogy a
SZMUSZ néhâny hônappal ezelôtt levelet kapott a MUOSZ
elnôkségétôl, amelyben az fûziôt javasol. A kérdés nagy
hordereje megklvânta, hogy a SZMUSZ vezetôsége még a

kôzgyûlés elôtt tâjékoztassa a tagsâgot a két szôvetség kôzti
kapcsolat felvételérôl és a tagok véleményét kérje az iigyben.
Az idôben kikûldôtt kôrlevelek tôbbsége visszaérkezett a kôzgyûlésig és a tagok kb. 60-40 %-ban az egyesûlés mellett foglaltak âllâst, a végleges dôntést attôl tették fûggôvé, hogy a
megkezdett pârbeszéd sorân a SZMUSZ elnôksége milyen
politikai és szakmai garanciâkat ér el jôvôbeni zavartalan
mûkôdéséhez, amelyet a tagok zôme mintegy a hazai Ujsâgîrôszôvetség kûlfôldi szakosztâlyaként képzelnének el.

Stirling Gyôrgy elnôk tâjékoztatta a kôzgyûlést otthoni
benyomâsairôl és nem rejtette véka alâ azt a véleményét,
hogy a hazai sajtôban még nagyon sok, a kommunista rend-

szerbôl magât âtmentett ûjsâgîrô szerepel s amîg a MUOSZ
nem tisztîtja meg magât tôlûk, az egyesûlés ideje még nem
érkezett el.

Az elnôki beszâmolôhoz tôbben hozzâszôltak. Az a véle-

mény alakult ki, hogy a jelenleg adott keretek kôzôtt a tagok
tôbbsége nem tudnâ elképzelni az egyiittmûkôdést. A szavazâsra bocsâtott kérdésrôl egyhangû dôntés szûletett. A tagsâg ugyanakkor megbîzta az elnôkséget, hogy a SZMUSZ
feltételeit irâsban kôzôlje a MUOSZ vezetôségével és a târgyalâsokat tovâbbra is folytassa a késôbbi csatlakozâs elôkészîtésére.

Végiil a kôzgyûlés ûgy hatârozott, hogy a dôntést egy évvel elhalasztja és az 1991. évi ôszi kôzgyûlésen ûjra szavaz az
egyesûlésrôl. Ugyancsak elhalasztotta a tagsâg a hazai kedvezô politikai fordulat miatt idôszerûvé vâlt néwâltoztatâs
ûgyében valô dôntést: a szôvetség neve tovâbbra is Szabad

Magyar Ûjsâgtrôk Szôvetsége marad.
Ezutân T. Dombrddy Dôra alelnôk-fôtitkâr mondta el

beszâmolôjât és beszélt az erdélyi magyarsâg keserves helyzetérôl; részletet olvasott fol az "Erdélyben kigyûltak a lârmafâk" dmû kônyvébôl.

A kôvetkezô felszôlalô Soôs Jôzsef pénztâros volt, aki a
Szôvetség anyagi helyzetét ismertette; beszâmolt a nyâr folyamân tôrtént ûj belépésekrôl, amelyek révén a Szôvetség
tagjainak szâma megkôzelîti a szâzat. Ez pedig a tagdljak
révén némileg nôvelte a Szôvetség vagyonât, amirôl a pénz
târos pontos elszâmolâssal szolgâlt a kôzgyûlésnek, amit a
jelenlevôk egyhangûlag elfogadtak.

Vitéz Serényi Istvân titkâr hazai ûtjânak tapasztalatairôl szâmolt be, majd tôbb hosszâszôlâs hangzott el a hazai helyzetrôl és a trianoni megszâllt terûletek magyarsâgânak sorsârôl.

A napirend utolsô pontjaként sor keriilt a tisztûjîtâsra.
Stirling Gyôrgy elnôk a maga és tisztikara nevében lemondott és âtadta az ûlés vezetését nt. dr. Mihâly Ferencnek, aki
elôszôr ismertette a tâvollakô tagok szâmâra szétkûldôtt és
visszaérkezett szavazôlapok ôsszesîtett eredményét, majd a
jelenlevôknek tette fel szavazâsra a kérdést: meghosszabbitjâk-e az eddigi tisztikar mandâtumât. A levélbeni szavazâs

egyôntetûen a régi tisztikar ûjra valô megerôsîtése mellett
szôlt, a kôzgyûlésen megjelentek pedig kézfelemeléssel egyhangûlag csatlakoztak ehhez. Stïrlmg Gyôrgy elnôk megkôszônte a bizalmat és berekesztette a kôzgyûlést, amely a Ma
gyar Hiszekegy kôzôs elmondâsâval ért véget.

A SZENT LASZLO TÂRSASÂG ÉS REND,
VALAMINT A VITÉZI REND EGYUTTES ÛLÉSE
Az ûlést 1990. november 24-én, szombaton délutân 3

ôrakor nt. Bemhardt Béla, a Szent Lâszlô Târsasâg és Rend
amerikai tôrzsszéktartôja nyitotta meg. Meleg szavakkal ûdvôzôlte a megjelenteket, kôztûk elsôsorban dr. Nâdas Jdnost, a
Szabad Magyar Vilâgtanâcs elnôkét, valamint ft. Mustos
Istvàn, Sch. P. atyât, mint a kûlfôldôn élô katolikus magyarok pûspôkének delegâtusât, vitéz Simon Istvânt, a Vitézi
Rend amerikai tôrzsszéktartôjât és -uitéz Falk Viktort, a Szent
Lâszlô Târsasâg és Rend széktartôjât.
Ft. Mustos Istvdn, Sch. P. magas szârnyalâsû, magvas
beszédben emlékezett meg Szent Lâszlô kirâlyrôl, Erdély és

a magyar kirâlyi gyalogsâg védôszentjérôl, a Târsasâg és
Rend névadôjârôl.

Buza Gyôrgyné Orwai Fldikô (Bay Village) a Szent Lâszlô Târsasâg és Rend
himnuszât énekii. Tôle baira nt. Bemhardt Bêla, a Szent Lâszlô Târsasâg és Rend
amerikai tôrzsszéktartôja, jobbra vitéz Simon Istvân, a Vitézi Rend amerikai
tôrzskapitânya. (dr. Somogyi Ferencné)

Az ûlés mâsodik részében vitéz Haraszthy Miklôs, a Vitézi
Rend "Ohio és a Kômyezô Allamok" részlegének székkapitânya elnôkôlt. Udvôzlô szavai utân x/itéz Simon Istvân
(Woodland, CA) amerikai tôrzskapitâny — kûlôn ûnnepi
beszéd kîséretében, karddal — vitézzé avatta dr. Lengyel
Alfonz egyetemi tanârt sajât hâborûs érdemei alapjân, dr.

Temesvdry-Ârmos Pétert pedig mint édesapjânak vâromânyosât.

A Vitézi Rend érdemkeresztjével tûntették ki:

xntéz Berényi Tibort, nt. Bernhardt Bêlât, vitéz Falk
Viktort, Kdkonyi Kârolyt, ft. Mustos Istvdnt, Pust Augustot,
vitéz Szentpétery Ldszlôt.

A Vitézi Rend fôkapitânyânak, vitéz Jôzsef Àrpdd kir.
hercegnek okirati dlcsérô elismerését kapta:

xntéz

Szent-

Kirdllyi Ârpdd.
A Nemzetvédelmi Tagozat ûj tagja T. Dombrddy Dôra
lett.

Az ûnnepi ûlés xntéz Haraszthy Miklôs székkapitâny zârôszavai utân a Himnusz eléneklésével ért véget.

XV.

KL ÂRPÂD AKADÉMIA
XXV. ÉVKÔNYVE

Nàdas Jànos:
ELNÔKI MEGNYITÔ

Az elôadô az Àrpâd Akadémia elnôkeként szeretettel
kdszonti a XXV. (jubileumi) kozgyûlésen megjelnt akadémiai
tagokat és a vendégcket. Méltatja a jubileumi kôzgyûlés
jelentdségét, majd felkéri a fdtitkârt, tartsa meg évi beszâmolôjât.
Somogyi Ferenc:

FÔTITKÂRIJELENTÉS
Létszdm

Az Ârpâd Akadémia tagjainak létszâma 1989. november
26-ân 370 volt. Azôta meghalt — az elôbb felsorolt —'12 tag,
viszont ûj tagként felvettûnk 22 személyt, igy létszâmunk
380 fôre szaporodott. Ha ehhez hozzâvesszak a jelenlegi koz
gyûlésen felvételre kerûlô ûjabb 23 tagot, akkor létszâmunk
403 fôre emelkedik.

Ulések és megbeszélések

Az Igazgatô Tanâcs — az Ârpâd Akadémia fenntartô
testûletének, a clevelandi Magyar Târsasâgnak vâlasztmânyâval egyutt hârom izben (1990 januâr 28-ân, jûlius 14-én

és november 7-én) tartott ûlést. Az elnôkség tôbb alkalommal
ûlt ôssze és minden alkalommal hosszabb megbeszélést tar
tott.

Elhunyt

az Arpâd Akadémia tagjai kôzûl (a legutôbbi kôzgyûlés
ôta):

1. Bdnâtfi Jdnos festô- és iparmûvész, aki 1980 ôta a
mûvészeti fôosztdly rendes tagja, 79 éves korâban a kaliforniai Santa Claraban,

2. Fdbidn Jôzsef Irô, aki 1972 ôta az irodalmi fôosztdly
rendes tagja, 82 éves korâban a pennsylvaniai Pittsburghben,

3. Haraszti Endre tôrténész, kônyvtâros, kôzépiskolai
tanâr, aki 1971 ôta a tudomdnyos fôosztdly rendes tagja,
79 éves korâban az ontariôi Hamiltonban, Kanadâban,
4. Heckenast Dezsô dr. szakîrô, aki 1974 ôta a tudomd

nyos fôosztdly rendes tagja,

79 éves korâban

a

québeci

Montréalban, Kanadâban,

5. niés Lajos kôltô, aki 1966 ôta az irodalmi fôosztdly
alapitô tagja, 72 éves korâban Floridâban,
6. Kerecsendi Kiss Mdrton kôltô, irô és szinmûirô, aki

1972 ôta az irodalmi fôosztdly rendes tagja, 73 éves korâban
7. KisjôkaiErzsébet kôltô és irô, aki 1966 ôta az irodalmi
fôosztdly rendes tagja, a hollandiai Hilversumban,
8. Koe-Krompecher Ldszlô dr. mérnôk, épitész, festômvész és nyugalmazott egyetemi tanâr, aki 1974 ôta a tudo
mdnyos fôosztdly rendes tagja, 86 éves korâban az ohiôi
Columbusban,

9. Kopits Imre dr. orvos, egyetemi tanâr, aki 1974 ôta
a tudomdnyos fôosztdly rendes tagja, 89 éves korâban a marylandi Baltimore-ban,

10. nt. vitéz Mohai Szabô Bêla szobrâszmûvész, reformâ-

tus lelkész, aki 1977 ôta a mûvészeti fôosztdly rendes tagja,
79 éves korâban a braziliai Sao Bernardo do Campo-n,
11. Pallôs Lôrdnt mérnôk ûrkutatô, aki 1966 ôta a tudo

mdnyos fôosztdly alapitô tagja, 77 éves korâban az alabamai
Huntsville-ben,

12. Rozsnyai Zoltdn karnagy, zeneszerzô, zongoramûvész,
aki 1971 ôta a mûvészeti fôosztdly rendes tagja, 1975-tôl

1979-ig a zenemûvészeti osztdly elnôke, 81 éves korâban.

13. Szabô Jànns (Miami, FL) pûspôki helynôk, nyugalmazott
plébânos, az Amorikai Katolikus Liga elnôke, 1969 ôta az Arpâd

Akadémia tisztolctboli tagja, 1991. âprilis 8-ân, 85 éves korâban,
14. Negyedi Szabô Margit (New York, NY) kôltô, a Szent

Ijâszlô Târsasâg és Rend nagyasszonya, 1966 ôta az irodalmi
fôo.sztâly alapîtô rendes tagja, 79 éves korâban New Yorkban
(NY) 1991. mârdiis 28-ân.

Emlékuket kegyelettel 6'rizzOk s annak percnyi néma
felâllâssal is hôdolnnk.

Egyéni mûkôdés

Abelovszky Eliz Worthington, OH) Ârpâd-éremmel
kitOntctett mûve, "A felszabadulâs margôjâra, Eszter kônyve" - a
Politikai Foglyok "Hon" cîmû lapjâban - Magyarorszâgon
nyomtatâsban is megjelent. Kûlfôldi lapok néhâny versét
kozôlték. Mint festômûvész is sikert aratott. Szâmos elôadâst és

megbeszélést tartott, orvosi mûszerek adomânyozâsa érdekében
4 orszâgnak îrt.

Alpâr J. Jânos (Amarillo, TX) tobb orvostndomânyi
szakcikket irt és elô'adâst tartott. Mint a texasi orvostndomânyi
kar szemészeti tanâra mûkodôtt. Az American Médical
Association hatodszor tûntette ki.

Balogh Ferenc (Pasadena, CA) a "National Republican

Héritage Group's Conncil" târselnôke. (A szervezet tôbb mint 2
tncat nemzetiségi csoportot képvisel az Orszâgos Republikânus
BizotLsâgban.) Az Amerikai Magyar Republikânus Szôvetség
elnôke. (A szervezet a Héritage Conncil tagja.) A National
Sélective Service "Appeal Board"-jânak tagja. (A szervezet alatt
500 helyi és kerOleti bizotLsâg mûkôdik.)
Baranchi Tamàska Endre (Sarasota, FL) tôbb szobrâszati
dombormûvet készîtett a Johannita Rend nagymesterének,
festményt ajândékozott Fûry Lajos 50. îrôi évfordulôjâra,
diszoklevelet tervezett, szerkesztôi munkât végzett, elô'adâsokat
tartott.

Benkô Jeno (East Lansing, MI) folytatta kôzremûkôdését az
UNO helyi szervezetében, tôbb magyar vonatkozâsû beszâmolôt

adott és kûlon elôadâsban cmlékozctt. mcg az ordélyi Teleki
Samu kclet-afrikai iitazasairôl.

Bibar Berla (Ix)s Polvcrincs, Argontîna) 10 meLszctct készîtett
a barlangi mûvészotrôl (Kr.e. 8000-tdl 1480-ig). 2 onâllô és 13

egyOUes kiâliîtâson voit részt, kèt râdiôban a Kolumbust
mcgelôzd kor mûvészetêrdl felolvasâsokat tartoU.
Biringer P. Pâl (Toronto, Ont., Kanada) mâs szerzdkkel

ogyiU 12 tndomânyos szakcikket îrt, 9 alkalomriuil (ugyancsak
mâs szcrzôkkei egyûtt) kûlonbozô konforonciâkra tanulmânyokat
készîtett.

Bodnàr Gàbnr (Garlîeld, NJ) a Magyar (^sorkészszovetség
Qgyvezetô elnbkeként végzctt - fblcg Magyarorszâgon - âldâsos
tevékenységet. Sok eldadâst tartott és szânios tâjékoztatôt
mondott.

Bognàr Kâlmân (Sarasota, FL) értékes cikkei fdként a
Katolikiis Magyarok Vasârnapjâban jelentek mcg. Nemzeti
ûnnepeinken îrt a sarasotai magyar kcrcsztyén egyhâz

Értesîtdjébe is. Befcjeztc "Vértelcn Katyn" cîmû emlékiratât. Két
évi alelnbkség iitân clnbke volt egyhâza presbitériumânak.

Borbâs Kâroly (Toronto, Ont. Kanada) a "I ladak Ûtjân"-t
szerkeszti s iddnként mâsik két lapot lât cl îrâsaival. A fcgyveres
crôk mûzeumânak gondnoka és a hclyi MI IBK-csoport vezetôje.
Borz-Orley Richard (Clcvcland, OH) a Magyar Kongrcsszus
kiâllîtâsâra ùjabb értékes szobrâszmûvészcti alkotâsaival hîvta fel
magâra a figyclmct.
Bujdoso BâJint (Devon, PA) versci és mûfordîtâsai a
Katolikns Magyarok Vasârnapjâban és annak naptârâban
jelentek meg. "Trianon" cîmmel irredenta kôltemények
antolôgiâjât âllîtotta ôssze. 5 kôtetnyi verse, kb. 2 kotetnyi
vallâsos jellegû mûfordîtâsa s mintegy 600-700 idézete stb.
kiadâsra kész.

Buza Gyôrgy (Bay Village, OH) fényképmûvészeti
kiâllîtâsokon aratott megérdemelt nagy sikereket.

Buza Gyôrgyné Ormai Ildikô (Bay Village, OII) ûjabb zenei
szerzeményein dolgozik. Folytatja "A magyar râdiô
hangversenyterme" cîmû elôadâsait, amelyeket hetenként tart a
Kossânyi-féle NBN-en klassziknsok mûveinek ismertetésével és

kôzvetîtésével. Folytatja tovâbbâ az ének, orgona- és
zongorajâték tanîtâsât is.

Châszâr Ede (Indiana, PA) részt vett az Egyesûlt Nemzetek
Emberi Jogi BizotLsâgânak genfi ûlésén s ott kôzremû'kôdôtt a
kisebbségjogi munkacsoport tevékenységében. A Bizottsâg
munkâjârôl Pozsonyban és Pécsett elôadâsokat tartott.
Megbeszélèsckct folytatott kûlônbôzd orszâgok emberi-jogi
szakértdivel. Elô'készîtette "A nemzeti kisebbsêgek nemzetkôzi
problémâja" cîmû mûvének mâsodik, javîtott kiadâsât.
Dabas Rezsô (Deux-Mongtagnes, Qiié., Kanada) cikkeit és
az elszakîtott (fdként nyugat-magyarorszâgi) terûletek
magyarsâgânak kérdéseivcl foglalkozô tanulmânyait a kûlfôldôn
megjelond magyar lapok rendszeresen kozlik.
Dominits Làszlô (Talladega, AL) kulon elôadâs keretében

ismertette Magyarorszâg politikai ésgazdasâgi kibontakozâsânak
lehetôségeit. A Talladega Collège, mint a fô'iskola 27 évig
mûkodô tanârât, emlékplakettel tûntette ki.
Dômôldrffy Zsolt (Lakewood, Okl) a Magyar Harcosok

Bajtârsi Kozdsségének clevelandi fôtitkâraként fejtett ki
kôzmûvelôdési munkâssâgot. Szâmos elôadâst tartott és
ûnnepséget rendezett.

Eszenyi Làszlô (Bethesda, MD) 'Trianoni nemzedék" cimmel
lf)89-ben Budapesten kiadott mûve folytatâsân dolgozott, amely
"Idegenbe szakadt hazânkfia" cimmel készOl el. Kiadôja ugyancsak Magyarorszâgon - a Magyar Vilâg Kft. lesz.

Fàj Attila (Genova, Olaszorszâg) - kûlônbôzd
szakfolyôiratokban és egy tanulmânykôtetben - ôt szakcikket irt.
Magyarorszâgi egyetemen Madâch Imrérdl, a bergamôi
egyetemen pedig Dosztojevszkij két hôsérdl tartott kûlôn meghivâsra - eldadâst.

Fây Istvân (Welland, Ont., Kanada) a nyugati sajtôban 89
irâsât jelentette meg. Ezek kôzûl 53 cikket az Amerikai

Magyarsâg (Toronto) fdmnnkatârsaként, 6 tanulmânyt a torontôi
Krdnika,
4 vezércikket pedig a Hadak Utjân
szerkesztd-bizottsâgânak tagjaként irt. Ezenkivûl 26 irâsa az
ausztrâliai Magyar Elet âllandô mnnkatârsakéntjelent meg.
Fejér Imre (Toronto, Ont., Kanada) megirta rôvid

emigrâciôs szakmai emiékiratât, tovâbb folytatta az International
Psychogeriatric Association keretében mûkodb egyhâzi bizotLsâg
einôki tisztségével egyûttjârô tennivalôk végzését. Az iitôbbi
minô'ségében a pâpa kOlôn kihallgatâson fogadta, ezen
âtnyûjtotta az idds korûak lelki gondozâsâval kapcsolatban
végzett tudomânyos dolgozatât is.
Fejér Pâl (Bloomfield Hills, MI) folytatta tndomânyos
kutatômiinkâjât, fontos megbeszéléseket bonyolîtott le. Tagja lett
a "World Biographical Hall of Fame"-nek.
Feketéné Korényi Li'vfa (Kastl), Németorszâg) legûjabb
verseskônyvét rendezte sajtô alâ.
Ferencz Béla (Venice, CA) II.Jânos Pâl pâpa életének fôbb
âllomâsait faragta remek dombormûbe, amelyet a magyar
cserkészek ajândékoztak a pâpânak.

Ferencz Béla fâbôi farafrott muve.

Filippi Istvàn (Frankfurt am Main) îrâsai a Katolikus
Magyarok Vasârnapjâban hetenként, mâs nyugati lapokban
gyakran jelennek meg. Evente kônyvkiâllîtâst rendez.
FUzér Juliàn (Détroit, MI) a Katolikus Magyarok
Vasârnapjâban rendszeresen îr sokatmondô, elmélyûlt cikkeket
és értékes tanulmânyokat.

GàJ Imre (New York, NY) korâbban megjelent szakmunkâit
adomânyozta az Orszâgos Széchenyi Kônyvtâmak. Elôadâsokat
tartott.

GràLzer Miklôs (Syracuse, NY) az erdészeti szakon
kutatômunkât végzett. Szaktanâcsadôként mûkôdôtt az âllam
teruletfejlesztési hivatalânâl.

Gyimesi Gyula. (Scarborough, Ont., Kanada) îrâsai

kOlonbozô nyugati lapokban, Magyarorszâgon pedig aNemzeti
Ujsâg hasâbjain jelentek meg. A Kanadai Magyar Irôk
Szovetségének kanadai elnôke, a torontôi Krônika cîmû
folyôirat szerkesztobizotLsâgânak és a Maj^yar Egyhâztôrténeti
Enciklopédia Munkakozôsségének (a METEM-nek) tagja. Az
utôbbi miinkâjât ismertetô taggyûjtô esten irodalmi mûsort
rendezett. A XXN. Magyar Kongresszuson bevezetôt mondott.
Haynalné Kesseru Zsuzsànna (San Isidro, Argentîna) Finta
Imre ismert kanadai hâborûs bûnôsségének felsôbirôsâgi
perében tolmâcsként mûkôdôtt.

Vitéz Hehs Àkos (Mayfield HeighLs, OH) aMayfleld Heights
School felnotteknek szânt tanfolyamân heti 3 ôrâban akadémiai
angol nyelvet tanitott.

HeLyey Sàndor (Fairfield, Vie., Ausztrâlia) magyar lapokba
cikkeket irt. Az aiisztrâliai VIII. Magyar Talâlkozô
fô'rendezqjeként értékes munkât végzett. (Ennek ismertetését lâsd
Neszlényi Judit cikkében.)
Hunyadi Istvân (Plobsheim, Franciaorszâg) a 'Tiszahât"
cîmû lapban hosszabb tamilmânyt îrt az erdélyi kérdésrôl. (A
tanulmânyt megfelelo helyen kivonatosan kôzôljûk. A
szerkesztô.)
Incze Lajos (Izîwistown, ME) "Childhood Wonders on the

Hargita" cimmel 134 oldalon, 31 rajzzal kônyvet adott ki, sajtôalâ
rendezte "A Tree on Two Continents" cimû munkâjât. Elôadâst
tartott a Duna-medence kérdéseirol. Két felolvasâsban ismertette

legutôbi szépirodalmi mûveit (a kennebunki irôi szôvetségben).
Juba Ferenc (Bées, Ausztria) tîz hajôzâs-tôrténeti szakeloadâst
tartott
kûlônbôzo
nyugat-eurôpai
orszâgokban
és
Magyarorszâgon is. (Egyik eloadâsânak szôvegét teljes egészében
kôzôljûk. A szerkesztô.)

Kapôtsy Béla (New York, NY) a rômai Carmeliis cîmû
karmelita évkonyvben konyvszcmlét îrt I lerbstrith "Boldog Edith
Stein igazi arca" cîmû mûvérdl.
Keresztes Lajos (Calgary, Alta., Kanada) folyatta mûkôdését,
mint az énekkar karnagya. Emlékkonyv készfd a kôr
tevékenységérdl és kazctta az erdélyi és irredenta nôtâkrôl.
Keviczky Kàlmàn (Jackson HeithLs, NY) "^Fime for the Tnith"
cîmmel zârôbeszédet mondott a némctorszâgi Frankfurt
vârosâban megtartott IJFO konferenciân, rnajd a japân kormâny
meghîvâsâra Hanki Cityben vett részt a nernzetkozi Space and
LIFO Symposium ulésein. Magyarorszâgon "a vilâg elsô szâmù
katonai UFO-szakértdje"-ként ismertették életét és rnunkâssâgât.
Kiss Barnabàs (Youngstown, OFI) cikkcit a Katolikus
Magyarok Vasârnapja kôzli, amelynek târsszorkesztbje. (A mûlt
êvben megjelent életraj/câbôl kimaradt gimnâziiima nevêbôl a
bencés jelzd. A gimnâzium teljes neve tehât, aboi érettségit is tett
Cziiczor Gergely Bencés Gimnâzium. A szerkcsztd.) A XXX.
Magyar Kongresszuson tartott eldadâsât kôzbljûk.

Kocsis-Szùcs Ferenc (New Castle, PA) eldadâst tartott a
Nemzetkozi Geokémiai és Kozmokémiai Târsulat pekingi ûlésén
és Kîna észak-nyugati részén az Ujgur Koztârsasâg stratégiai
âsvânyokat rejtd terOletén. Ebben a kiitatômimkâban mâsik 2
amerikai, 3 ausztrâliai, tovâbbâ 1-1 kanadai, orosz és japân tudôs
is részt vett.

Kolozsy Sândor (Sydney, Aiisztrâlia) szobrâszmûvész tôbb
értékes alkotâssal gyarapîtotta Aiisztrâlia mûremekeit, egyben
nbvelte magyarsâgunk hirét is.
Koppâny S. Endre (Bem, Svâjc) a budapesti Trianon Fôrum
hallgatôsâga elôtt a trianoni "békeszerzôdés"-rôl "A nemzetkozi
jog tOkrében" cîmmel eldadâst, a budapesti Eotvos Lorând
Tudomânyegyetem meghîvott elô'adôjaként nemzetkozi jogi

elô'adâssorozatot tartott. A Szent Korona Vilâgszovetség egyik
alapîtdja és elnôke, valamint a "Magyar Szent Korona
Alapîtvâny" elnoke.

Koszto/ânyi Kâroly(Villers, Franciaorszâg) a Magyar Kémiai
Folyôiratban - târsszerzôvel egyOtt - szakcikket îrt.

Kosztolnyik Zoltàn (Collège Station, l'X) "Early
Twelfth-Century German Politics in the Backgronnd of
Hungarian History" cimmel taniilmânyt irt a Somogyi Ferenc
tiszteletére kiadott 'Trinmph in Adversity" cîmû kotetbe (East

European Monograph, Boulder, 1988., 61-76.), tovâbâ 'Triiimphs
of Ecclesiastical Politics in the 1231 Decretnm II of Andrew II of

Hiingary" cimmel az LJ. l^ekai professzor 7.5. szOletésnapjâra
kiadott emlékkôtetbe (Washington, Cictercian Publication, 1990).
2 nemzetkdzi tudomânyos konferenciân vett részt. Ezeken

elhangzott eldadâsainak szovege nyomtatâsban is megjelent. A
Catholic Historical Review 76. évfolyamâban Hervay
"Bibliotheca scriptonim medii aevi recentisqne aevorum" cîmû
mûvét (Budapest, 1988) ismertette.
Kovàcsy Jôzsef (Seven Hills, OH) "Magtalan aratâs" cimmel

ûj versgyûjteményt adott ki. Kolteményeit nyugati és hazai lapok
gyakran idézik.
Kovàts Péter (Chesterland, OH) gyakran szerepelt
zongoramûvészi jâtékâval. Egyik legnagyobb sikerét a mârcius
15-i ûnnepségen aratta.

Kônnyil Lâszlô (St. Louis, MO) a szegedi nemzetkôzi
kongresszuson Finta Sândor szobrâsz néprajzi és amerikai
vonatkozâsairôl tartott eldadâst. Budapesten a néprajz egyetemi
doktorâvâ avattâk (76 éves korâban, "summa cum laude". A
szerkesztd).
Kûr Csaha (Warren, OH) tôbb szobrâszati mûvet és tôbb

kitûnô festményt alkototL Kossuth Lajosrôl készitett bronz
mellszobrât mârcius 1.5-én leplezték le a Capitolban. (Errdl a
Capitol Dome 25. évfolyamânak 3. szâma kQlôn tudôsitâsban is
beszâmol, a Rotundâban elhelyezett életnagysâgù mû képét is
kôzli. A szerkeszto.) A szobor mâsodpéldânyât az ohiôi
Akronban leplezték le.

Làczay Ervin (I^ng Island City, NY) folytatta a Kanadâban
kiadâsra szânt "Encyclopedia Hungarica" részére végzett
tudomânyos kutatômunkâjât. A lexikon szâmâra irt hârom

cikken kivûl tôbb mâs cikket irt kûlônbôzô lapok szâmâra.
Laffers Zoltàn (Bochum, Németorszâg) tudomânyos
szakkôzleményt irt. Dr. Batthyâny-Strattmann Lâszlô herceg
szemorvosi mûkôdésérô'l német nyelvû ismertetést kôzôlt,

Kûr Csaba mellszobra iCossuth Lajosrôl.

nevezott boldoggâ avatâsât tâmogatta és munkâssâgânak
méltatâsâra 1000 $-os pâlyâzatot hirdetett.
Lelbach Antal (Rocky River, OH) délvidéki és mâs
vonatkozâsù cikkeit és tanulmânyait a nyugati magyar lapok
rendszeresen kôzlik.

Lengyel Alfonz (Ambler, PA) kézikonyvet îrt "Public
Relation in Muséum" cîmmel, az Universilas cimû folyôiratban
az amerikai oktatâsrôl és a magyarorszâgi helyzetrôl szâmos
cikke jelent meg. Tôbb nemzetkozi konferenciân vett részt,
elôadâsokat tartott. A "University Professors for Académie
Order" Director Awarddal tOntette ki, Szâzhalombattân régészeti
âsatâsokat végzett. A XXX. Magyar Kongresszus arany

Ârpâd-éremmel tûntette ki. A Vitézi Rend vitézzé avatta. Az
MHBK emlékkereszt adomânyozâsâval jutalmazta. A "National
Endowment of Ilumanities" mûvészettorténeti, régészeti és
muzeolôgiai eldadôjâvâ nevezte ki.
Légrâdy Tamâs (Willowdale, Ont., Kanada) az ontariôi
nevelésûgyi minisztérium részére franciâra fordîtota az
"Altalânos zenei tanfolyam" cimû angol tervezetet, az
angol-amerikai példâkat francia zenei példâkkal helyettesîtette. A
torontôi magyar szinhâz mûsorân Kacsôh Pongrâcz 'Jânos
vitéz"-ét vezényelte. A holland Molenaar Zenei Kozpont kiadta
"Fc5ldkôzi-tengeri szvît"-jét és kiadâsra elokészitette "A
stâdiumban" cimû mûvét is.

Ligeti Angélus (Youngstown, OH) a Katolikus Magyarok
Vasârnapjât szerkesztette. Szâmos cikke jelent meg. A XXX.
Magyar Kongresszuson bevezeto imât mondott.
Lux Andrâs (Westlake, OH) tôbb kohômérnôki
szaktanulmânyt és zeneesztétikai cikket irt. Kerecsendi Kiss

Mârton ravatalânâl bûcsùbeszédet mondott és megrendezte
nevezett emlékestéjét "A harmincadik" cimû film bemiitatâsâval.

Mehde Tamàs (Freiburg, Svâjc) hittudornânyi értekezéseit az
"Életûnk" cimû lap rendszeresen kôzli.
MiskaJânos (Ottawa., Kanada) tanulmânyai magyar és angol
nyelven tôbb folyôirat hasâbjain jelentek meg. Sajtô alâ rendezte
a "Literatiire of Hungarian Canadians" cimû tanulmânykôtetet.
Szerkesztette a Székelyudvarhelyen megjelenô "Ablak" cimû
folyôiratot.

Mustos Istvàn (Trenton, NJ) vasârnapi elmélkedéseit
hetenként kôzli a Katolikus Magyarok Vasârnapja. A XXX.
Magyar Kongresszuson Széchenyi Istvânrôl tartott igen értékes
eloadâst. Ft. Miklôshâzy Attila, SJ., a kulfôldôn élo katolikus
magyarok pûspôke, észak-amerikai delegâtusâvâ nevezte ki.

Nagy Àkos (Hyde Park, S.A., Ausztrâlia) 'The Historical
Development of Europe" cimû mûvét készîtette sajtô alâ. Tôbb
nemzetkbzi torténelmi kongresszuson vett részt. A Vitézi Rend
érdemkeresztjével tûntette ki.

Nâdas Jànos (Cleveland, OH) az Ârpâd Akadémia
elnbkeként fejtett ki jelentds tevékenységet. Kûlônôsen a XXX.
Magyar Kongres.sziis eldkészîtésével végzett nagy munkât.

Negyedi Szabô Margit (New York, NY) kôlteményelt tôbb
nyugati magyar lap kôzôlte. Mint a Szent Lâszlô Târsasâg és

Rend nagyasszonya, tôbb alkalommal kôszôntôtte a Rend
lovagjait. (1991. mârcius 18-ân elhiinyt. Életének legnagyobb
jelentô.ségû tevékenysége Mé.szâros Lâzâr 1848/49-es hadûgyminiszter hamvainak Bajâra tôrtént hazavitele volt.)
Neszlényi JudiL (Pasadena, CA) zongoramûvészként
ôregbîtette a magyarsâg jô hîrnevét. Nagy sikerrel szerepelt a 8.
ausztrâliai Magyar Talâlkozôn Melboumeben és Sydneyben.

NémeLh Gyula (Yonkers, NY) "A posta regénye" cimû
nyelvészeti krônikâjât készîtette sajtô alâ "Chrestomathia
Scytho-Hnngarica" cîmmel
megjelenô' szkita-magyar
szôtârkisérletével egyûtt. Mint az "Institute of Général Semantics"
tagja, az emberiség eredetére vonatkozô târgykôrrel nyelvészeti
szeminâriumra szimpôziiimot készîtett elô'.

Olàh Gyàrfàs Dezsô (St. Helena, CA) megîrta az erdészettel
foglalkozôk tovâbképzéséhez szûkséges tankônyvet (ûj
szemléletben). A Talâlmânyi Hivatal elfogadta az erdei fâk
legkisebb kârositâssal jârô gyôkfôs dôntésére vonatkozô
talâlmânyât.

Olàh Lâszlô (Sarasota, PL) ûjabb mûve "Nyolc évszâzad egy
leveleslâda tûkrében" cimmel - a magyar Orszâgos Lervéltâr
kôzremûkôdésével - nyomdâban van. "Kelet, az ezerarcû ôriâs"
cimû kônyve teljesen elfogyott. Ennek ûj kiadâsât a biidapesti
Pâtria-nyomda november 15-én mutatta be. Ara 295 forint lesz.

Panajoth Zoltànné Lâszlô Mârta (Shaker Heights, OH)
kôlteményei a Katolikus Magyarok Vasârnapjâban és mâs

nyugati lapokban, valamint a 'Trianon" cimû antolôgiâban
jelentek meg. A Vitézi Rend Nemzetvédelmi Tagozata, valamint
a Szent Lâszlô Târsasâg és Rend tagjai sorâba iktatta.

Petry Béla (Maitland, FL) 29 ùj "ex libris"-t és illusztrâciôt
készîtett kûlfôldi és helyi megrendelésekre; kiadta leânyânak,
Emôkének, mâsodik verses gyûjteményét (300 bibliofil
példânyban). 3 kiâllîtâsra kûldott megfelelo mûvészi anyagot.
Sepsiszentgyôrgyôn mâsodik dijat, Pécsett kitûntetést nyert. 2
pâlyadîjnyertes mûvét 4 hazai és 1 amerikai szervezctnek kOldte
meg.

Pungor Emô (Budapest) igen értékes tiidomânyos irodalmi
tevékenységén kivQl az "Orszâgos Mûszaki Fejlesztési Bizottsâg"
elnokeként târcanélkuli miniszter lett.

Rada Tibor (Calgary, Alta., Kanada) hârom év ôla dolgozik
a Liidovika Akadémia tôrténetén, de befejezéséhez
elôrelâthatôlag még egy vagy két év lesz szOkséges. Anyagât hat
fejezetben (13 részben) dolgozza fel.

Radnôthy Kàroly (Calgary, Alta., Kanada) az Encyclopedia
Hiingarica ôtvôsmûvészetrôl szôlô cîmszavât dolgozta fel. "Igaz
mesék az életbôl" dmmel mintegy 30 rovid elbeszélését készîtette
sajtô alâ.

Rickenmann (Gaâl) Veronika (Freidorf, TG, Svâjc) Berenik
Anna név alatt nyomtatâsban is kiadta "A félremagyarâzott
Anonymus" dmû tamilmânyât, amelynek elsô része Anonymus
korât és személyét, mâsodik része pedig a Gesta Hungarorurn
hitelességét vizsgâlja.
Ruttkay Arnold (Brighton-Le-Sands, NSW, Ausztrâlia) irâsai
rendszeresen jelennek meg otthoni és kûlfôldi lapokban. Az
ansztrâliai magyar nyelvû râdiôban âllandôan szerepel.
Ausztrâlia kûlônbôzô vârosaiban irodalmi elôadâsokat tartott.

"Nosztalgia-est"-je a VIII. Ansztrâliai Magyar Talâlkozô
keretében ôt îzben aratott osztatlan sikert. Készûlô kônyvén
dolgozik.

Saàry Éva (Lugano, Svâjc) kôlteményei, cikkei, tanulmânyai
és kônyvismertetései rendszeresen jelennek meg nyugati és hazai
magyar hîrlapokban, folyôiratokban. Nyugati magyar
egyesûletekben sokszor tartott elôadâsokat. Mint a Svâjd Magyar
Irodalmi és Képzômûvészeti Kôr (SMIKK) elnôke, Szegeden oktôber 10 és 14 kôzt- "Szukûlô vagy tâgulô horizontok?" cîmmel
tanulmânyi konferendât tartott.

Schimert P. Arnd (Sarasota, FL) az Acta Biomedica
Hiingarica Amoricana elsô szâmâban 'The Importance of
Research in Radiology" cîmmel szaktanulmânyt kôzôlL
Somogyi Ferenc (Cleveland, OH) az Arpâd Akadémia
fôtilkâraként fejtctt ki jelentôs tevékenységet. Emlékkonyvet îrt az
Egyesûlt Magyar Alap 20 évi mù'kôdésérôl. Szâmos cikke jelent
meg, tôbb eldadâst tartott. Szerkesztette a XXIX. Magyar

Kongressziis krônikâjât, amely nyomtatâsban is megjelent.
Somogyi F. Lé] (Parma Heights, OH) angol nyelvû
osszefoglalôt îrt az Egyesûlt Magyar Alap 20 évi mûkôdésérôl
szôlô Emlékkonyvbe. Tôbb angol és magyar nyelvû cikket îrt,
szakmai - komputermérnôki - eloadâsokat tartott,
konferenciâkon vett részt. Szerkesztette a "Hungarian Insights"
cîmû idôszaki lapot.
Slirling Cyôrgy (Arlington, VA) cikkei hetente jelentek meg

a Katolikns Magyarok Vcisâmapja, valamint a kanadai Magyar
Elet hasâbjain. Az Amerikai Magyar Ertesîtô fômunkatârsa.
Kûlpolitikai beszâmolôit a Califomiai Magyarsâg folyamatosan

kôzlî. 34 év utân a hazai lapokkôzûl a Magyar Nemzet, a Reform,
a Kapu, a Szent Korona és a Magyar Sajtô is kôzôlte cikkeit.
Tovâbbra is szerkeszti a XIV. évfolyamât kezdô "Fûggetlen

Magyar Hîrszolgâlat"-ot. Mint a "Szabad Magyar Ùjsâgîrôk
Szôvetségé"-nek elnôke is âldâsos tevékenységet fejt ki.

Stirling Gyôrgyné Târczy Kovâcs Erzsébet (Arlington, VA)
sok mâs sikeres fellépésén kîvûl az ausztrâliai Magyar
Talâlkozôn, Sydneyben és Melbourneben szerzett - Neszlényi
Judit zongorakîséretével - nemcsak magânak, hanem a magyar
mûvészetnek is méltô megbecsûlést.

Stolmâr G. Ilona (Murryville, FA) cikkeit a Katolikns
Magyarok Vasârnapja rendszeresen kôzli, de mâs nyugati
lapokban is gyakran îr.
Szabô Pâl (Schwanenstadt, Austria) îgéretetkapott dr. Antall

Jôzsef miniszterelnôktôl, hogy a kôzeljôvôben szakmai tudâsât és
mûkôdése sorân szerzett tapasztalatait igénybe veszi.
Szebehely Gyôzô (Austin, TX) az Encyclopedia Britannica
hasâbjain "Celestial Mechanics" cîmmel szakcikket kôzôlt. Mint

a Fulbright-dîj nyertese, a budapesti Eôtvôs Lorând

Tudomânyegyetemen és a mûszaktudomânyi egyetemen
vendégeldadô volt. Augnsztiisban az ola.szorszâgi "Institute in
Cortina d"ATnpezzo, haladôk tanfolyamân tartott eldadâsokat
Széll Tamàs (Essex Junction,

VT)

a

Nemzetkôzi

Baccalaiireatus szervezésében New York vârosâban tanârok

részére tartott tovâbbképzô tanfolyamon rendes eldadôként
mûkodott. Az emlitett szervczet ûjra kinevezte nemzetkôzi
vizsgâztatôjâvâ.

SzéplakiJôzsef (Phillipsbiirg, NJ) mûvészi fényképfelvételei a
"Siimmer Time in Warren County" és a "Farrners, Fair Oflicial
Guide" cimû kiadvânyokban jelentek meg. Részt vett a Morris
County kiâllitâsân és legalâbb 11 mâs fényképkiâllitason. Ezeken
âltalânos elismerést szerzett a magyar névnek.

Szilassy Sândor (Tumersville, NJ) szâmos szaktanulmânyon
és cikken kîvûl "Mungary"s Road to Yrianon" cirnmel tamilmânyt
irt a Somogyi Ferenc tiszteletére kiadott 'Triumph in Adversity"
cimû mûben. "Kirâlypuccs és trônfosztâs Magyarorszâgon"
cimmel szakcikket irt, amely az "Uj I.âtôhatâr" megszunése
kôvetkeztében nem jelent meg nyomtatâsban. A philadelphiai
magyar râdiôprogram keretében évek ôta elôadâsai hangzanak
el. Klubokban és egyesûletekben szônokként vagy
mûsorvezetôként szerepel. Az egyetemi kônyvtârigazgatôk
egyesûlete einôkké vâlasztotta. A philadelphiai Magyar Klub és
mâs szervezetek igazgatôsâgi és végrehajtôbizotLsâgi tagja.

Szirmai
Endre
(Stuttgart,
Németorszâg)
tôbb
orvostudomânyi tanulmânnyal gazdagitotta a szakirodalmat.
Szâmos szépirodalmi munkâja is megjelent. Az édesapja emlékét
ôrzô Szirmai Archivum mûkôdésérôl Stuttgartban, Pârizsban,
New Yorkban, Tokyoban, Sydneyben és Buenos Airesben
gondoskodik. Tudomânyos terveket készit, ezeket kôzôlteti.
Eldadâsokat tart.

Szdts Vilmos (Mexico Cify, Mexico) Miamiban vett részt
nagyszabâsû kiâllîtâson, amelyen fô'leg az erdélyi és
magyarorszâgi legendâkkal, valamint népviseletet âbrâzolô
képekkel szerepelt. A vâros polgârmesterétôl - Tollas Tiborral és
Lezsâk Sândorral egyOtt - megkapta a vâros kulcsât is.
TaUôs Katalin (I^akewood, OH) szâmos kivâlô festményével

és rajzâval szegôdôtt az egyetemes magyarsâg ônzetlen
szolgâlatâba.
Thiery Akos (Camarillo, CA) folytatta korâbbi tudomânyos
kutatâsaiL, kôzben kéziratait rendezte sajtô alâ.
Thiery H. Ilona (Camarillo, CA) irâsai a Californiai
Magyarsâg és a Katolikus Magyarok Vasâmapja hasâbjain meg
az iitôbbi évkonyvében jelentek meg.
Tnllas Tibor (Mûnchen, Németorszâg) kolteményeit

Magyarorszâgon is kiadtâk. Tovâbb szcrkesztette a "Nemzetôr"-t.
Magyarorszâgon és a Nyugaton tdbb irodalmi estet rendeztek
tiszteletére.

Szôts Vilmos Szôszé'ke kerârniâbôl

Szôts Vilmos (Mexico City, Mexico).

(Szôts Vilmos )

Tuba Istvàn (Pittsbiirgh, PA) "International Technology
Institute"-jânak konferenciâjâra 10 orszâgbôl érkeztek neves
tndôsok. Ezeket az Allegheny Connty commissionerei kûlôn
"Proclamation" kiadâsâval koszôntôtték.

Vadnay Zsuzsa (I^carno, Svâjc) "Athén mesélô kôvei" cîmû

mûvét kivâlô cserkészek jutalomkonyvként kaptâk. Tôbb
elôadâst tartott a Szabad Eurôpa Râdiô kulturâlis programjâban
és forgôszînpadân.
Valentin Béla (Hawthom, Victoria, Aiisztrâlia) festménye,
amelyet Szent Istvânrôl készîtett, a budapesti Nemzeti Galériâba
kerûlt. A magyar fôvârosba vitték Zâkô és Mészôly
tabomokokrôl, valamint Duska Lâszlô szâzadosrôl (az MHBK
elhunyt vilâgelnôkérôl) készûlt festményeit is.

Vaîenlin Ôdôn (Hawthom, Victoria, Aiisztrâlia) mûvészeti
târgyak hivatasos restaurâlâsân kîvûl konzervâlâsi munkâlatokat
is végzett. A festdmûvészeten kîvûl a fényképmûvészetnek is
âldozott. Tanfolyamszerûen oktatta a fényképok mûvészi
elôâllîtâsânak môdjât. Az alakrajz tanîtâsât tovâbb is folytatta.
Vatay lAszlô (Weston, Ont., Kanada) Ravasz Lâszlô életênek

utolsô harmadârôl "Az evangéliiimi szabadsâg" cîmmel
tanulmânyt îrt. "Uj mîtosz a magyar irodalomban" cîmmel Szabô
Magda îrôi attitûdjét rajzolta meg. "SôtéLségbôl vilâgossâgra"
cîmû legujabb kônyve - a Szabad Eurôpa Râdiôban 25 éven ât
(1951-tôl 1976-ig) a kommunista elnyomâs alatt élô magyarsâg
szâmâra elmondott prédikâciôinak és tamilsâgos elôadâsainak
vâlogatott gyûjteménye - mâr Budapesten jelent meg.
"Magyarsâgunk a tudomâny mérlegén" cîmmel a nyugati magyar
tamilmânyîrôk antolôgiâjârôl hosszabb ismertetést kôzôlt. A
budapesti Reformatas Teolôgiai Akadémia oktôberben
dîszdoktorrâ vâlasztotta és avatta.

Vârdy Béla (Pittsburgh, PA) legujabb kitûnô mûve "Attila"
cîmmel jelent meg (Chelsea, 112 oldal), amelyben a Nyugaton
szokâsos negatîv jellemzés helyett igen pozitîv szînben rajzolja
meg a nagy hun uralkodô arcképét. 7 tudomânyos szakcikke,
illetôleg tanulmânya jelent meg, 6 nyilvânos elôadâst tartott.
Részt vett a magyar tôrténészek mâsodik nemzetkôzi
vilâgkonferenciâjân.
Kutatâsi
ôsztôndîjat
nyert az
IREX-alapîtvânytôl. Tengeri egyetem keretében - mintegy 500
hallgatô és 22 tanâr târsasâgâban Kanadâbôl tôrténô indulâssal
Floridâig 10 kûlfoldi orszâgot lâtogatott végig, 4 elismerésben
részesûlt. Szâmos kônyvismertetését kôzôlték.

Vârdy Huszâr Àgnes (Pittsburgh, PA) tanulmânyt îrt a

Forrâs cîmû kecskeméti folyôiratba, amely csupân elôtaniilmâny
készQlô részletesebb korrajzâhoz. Folytatta regényîrôi
tevékenységét s ennek sorân megîrta a mâsodik vilâghâborû
korrajzât. Elôadôként részt vett - férjével, Vârdy Béla
professzorral és kislânyâval, Laurâval egyûtt - a tengeri
egyetemen, amelyen a vilâg 150 egyetemének hallgatôi
sereglettek ôssze. Szerkesztette - S.S. Universe Literary Journal
cîmmel - a Semester at Sea irodalmi évkônyvét.

Vindis ZoUàn (Adelaide, S.A. Ausztrâlia) ùj versgyujteményt
adott ki.

Vitéz Ferenc (Perth Amboy, NJ) 3 angol, 2 magyar nyelvû
tanulmânnyal gazdagîtotta a szakirodalmat. Egy elbeszélése és 4
kôltcménye jelent meg. AJohannita Rend ùrmestere a tiszteleti
lovagok sorâbôl jogi lovaggâ avatta. A Rend észak-amerikai
tagozata a 'Johanniter Herald" târsszerkesztôjévé vâlasztotta.

Wass Albert (Aster Park, EL) nyiigati magyar lapokban
cikkeket jelentetett meg. Egyik regényét Magyarorszâgon is
kiadjâk.
Zsigmond E/emér (Chicago, IL) hârom - târsszerzdkkel îrt orvostudomânyi értekezését szaklapokban kôzôlte.
Disztag

Az Igazgatô Tanâcs nevében és megbizâsâbôl tisztelettel
javasolom, hogy a Tekintetes Kôzgyûlés egyhangûlag vâlassza

meg az Ârpâd Akadémia orôkôs disztagjâvâ Gôncz Arpâd
urat, a Magyar Kôztârsasâg elnôkét. Kedves és kitûntetô
kôtelességem annak bejelentése, hogy az Arpâd Akadémia
dîsztagsâgâra elnôkûnk a kôztârsasâgi elnôk urat elôzetesen és
személyesen felkérte.
Tiszteletbeli tagok

Javaslom tovâbbâ, hogy a Tekintetes Kôzgyûlés

Csurka Istvdn (Budapest) îrôt és orszâggyûlési képviselôt
az irodalmi,

dr. Horvdth Zoltdn (Miskolc) egyetemi tanârt a tudomâyos,

dr. Kdllay Istvdn (Budapest) egyetemi tanârt a tudomânyos,

dr. Legdny Dezsô (Budapest) egyetemi tanârt a tudomânyos,

dr. Palotâs Zoltdn (Budapest) szakîrôt a

tudomânyos,

dr. Pungor Ernô (Budapest) vegyészt, egyetemi tanârt,
az "Orszâgos Mûszaki Fejlesztési Bizottsâg" elnôkét a tudo
mânyos,

Regéczy Nagy Ldszlô (Budapest) îrôt az irodalmi,

dr. Szathmdry Lajos (Chicago, IL) szakîrôt az irodalmi
fôosztdly tiszteletbeli tagjâvâ vâlassza meg.
Rendes tagok

Végiil javasolom, hogy az Ârpâd Akadémia rendes tag
jâvâ vâlassza meg a Tekintetes Kôzgyûlés
ft. Antal Andrdst (Cleveland, OH), a Szent Erzsébet rômai
katolikus egybâzkôzség plébânosât a bittudomânyi,

Dosa Margit (Cleveland, OH) iparmûvészt az iparmûvészeti,

ft. Erdei Jôzsef OSBM (Matawan,

NJ) rendfônôkôt a

bittudomânyi,

Horog Mdria (Melbourne, Vie.,
a szépirodalmi,

Ausztrâlia) regénylrôt

dr. Kondray Gergely (Beacbwood, OH) orvost, 1987 ôta
levelezô tagot az orvostudomânyi,
Kôszeghy Violetta (Wien, Ausztria) festômûvészt a képzômûvészeti,

dr. Madardsz Pdl (Monterey, CA) nyelvészt,
tanârt a nyelvtudomânyi,

egyetemi

Mécs Éva (Pittsburgb, PA) elôadômûvészt az elôadômûvészeti,

Nddas Gyula (Chicago, IL) matematikust, egyetemi ta
nârt a matematikai,

ft. Siklôdi Sanrforf (Cleveland, OH), a Szent Imre rômai
katolikus egybâzkôzség plébânosât és a Mindszenty Kôrus
karnagyât a bittudomânyi és a zenemûvészeti,
Szakdllas Ldszlô (Ricbmond, OH) iparmûvészt és 1989
ôta levelezô tagot az iparmûvészeti.

dr. Tapolyai Mihdlyné (Cleveland, OH) iparmûvészt az
iparmûvészeti,

Ûrmôs Antal (Woodstock, Ont., Kanada) mérnôkôt, a
Magyar Mérnôkôk és Épitészek Vilâgszôvetségének fôtitkârât
a mérnoktudomânyi osztâly rendes tagjâvâ.
Megemlékezések

Mdtyds kirâly, Hunyadi Jânos és Szilâgyi Erzsébet mâsodsziilôtt fia, aki 1440 februâr 23-ân Kolozsvârott szûletett,

500 éwel ezelôtt, 1490 âprilis 6-ân hunyt el Bécsben. A rendek
1458-ban vâlasztottâk meg magyar kirâllyâ. Domonkos Lâszlô
rendes tag "Mâtyâs kirâly uralma 500 év tâvlatâbôl" cîmmel
kiilôn elôadâs keretében idézi emlékét.

A trianoni békeparancs alâîrâsa 70 éwel ezelôtt, 1920.

jûnius 4-én tôrtént. A XXX. Magyar Kongresszus az évfordulôval kapcsolatban arany Arpâd-éremmel tûntette ki dr.
Palotâs Zoltdn (Budapest) tanulmânyât. Fiedler Kdlmdn
rendes tag ebbôl az alkalombôl értékes tanulmânyt nyûjtott
be.

Erdély egy részének visszacsatolâsa 50 éwel ezelôtt tôr
tént meg. A XXX. Magyar Kongresszus ezzel az évfordulô-

val kapcsolatban arany Arpâd-éremmel tiintette ki Uzoni
Péter "Halâltusa Erdélyben a fennmaradâsért" cimû tanul
mânyât és 100 |-ral jutalmazta dr. Zûli-Zakdr Istvdn "Erdély
politikai-fôldrajzi viszonyai" cîmû kéziratât.

Székfoglalô elôadâsok
Domonkos Lâszlô (Canfield, OH)
MATYÀS kirâly uralma 500 ÉV TÂVLATÂBÔL

Az elôadô behatôan foglalkozott Mâtyâs kirâly uralmâval a
kirâly halâlânak 500. évfordiilôja alkalmâbôl. A kirâly politikâjât
birâlta mai szemmel kulônosképpen a régi mondâs jegyében,
amely ùgy szôl "Meghalt Mâtyâs kirâly, oda az igazsâg".

Tôrténészi

szempontbôl

megâllapîtâsait

angol

monogrâfiâja tartalmazza.

minden
nyelven

tekintetben
hamarosan

helytâllô
megjelend
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Dr. Domonkos Làszlô (Youngstown, OH)
Dr. viléz Tisigmond Andrâs (Liverpool,
akadémiai székfoglalô elâadâst tart.
Anglia) az erdélyi kérdésrôl ad elô.
(dr. Somogyi Fercnc.né)

MesterFiore (Toronto, Ont. Kanada):

AZ ELLENREFORMÂTOR PÀZMÀNY
GONDOLKODÀSÀNAK ÔKUMENIKUS TÂ VLA TAI
Az "ôkumenizmus" szô a "lakott vilâg" szempontjainak
tiszteletben tartâsât jelenti. (Az ecu, illetve a gôrôg oikoumené
szô jelentése: lakott.) A sajât vallâsi csoport nem igényel kûlônleges jogokat magânak. A rômai katolikus Egyhâz 1963ban, a II. vatikâni zsinaton tette az ôkumenizmust a rômai
katolikus vallâs irânyelvévé. Ugyanakkor elismerték az egyéni
lelkiismeret szabadsâgât.

A tôrténelmileg megelôzô fogalmak kôzûl talân a "sza-

badsâg" jelszava kôzeliti meg az ôkumenizmusét legjobban.
Szekfû Gyula leîrâsa szerint azonban a XVI-XVII. szâzadban Pdzmdny Péter és Bethlen Gdbor korâban a "szabadsâg" âltalâban a sajât politikai vagy vallâsi érdekcsoport jogât jelentette a tôbbi csoport elnyomâsâra. Példâul, a

Habsburg-hâztôl leszakadô, "szabad", kâlvinista Hollandi-

âban a cujiis regio, illim religio elv alapjân még a tôbbi protestâns vallâs vezetôit is kiûzték vagy megégették.
A XVI. szâzad végén IV. Henrik Franciaorszâgâban
(1553-1610), valamint 1568-tôl kezdve Erdélyben tôbb îzben

is elismerték a nagyobb vallâsok szabadsâgât. A kirâlyi Magyarorszâgon Bocskai Istvân feikelésével az

1606-os bécsi

békében ki\dvta a protestânsok politikai jogait és a korona
minden alattvalôja szâmâra a vallâsszabadsâgot. Habsburg
részrôl viszont éppen az I590-es években induit el a stâjerorszâgi fôherceg, késôbbi IL Ferdinand és a grazi jezsuitâk
vezetésével

a

koncentrâlt és

erôszakos

visszakatolizâlâs

az

1555-ôs augsburgi territorialis fejedelnai jogokra hivatkozâssal. Minthogy minden fôld a kirâlyé volt, ez jogi alapot nyûjtott a nem katolikus vallâsûak ûldôzésére. Pdzmdny kitartôan ellenâllt az "akié a fundus, azé a capella" elv eltûlzâsânak.

Pdzmdny

reformatas nagybirtokos csalâdbôl szûletett.

A kolozsvâri jezsuita kollégiumban tanult 16 protestâns lelkipâsztor gyermekével egyûtt. Katolizâlt, végul belépett a
jezsuita rendbe. A szâzadfordulôn az ellenreformâciô môd-

szereit kidolgozô sasfészekben, Grazban volt egyetemi tanâr.
A katolikus missziô vezetôjeként helyezték ki Magyarorszâgra 1601-ben âtmenetileg, majd 1607-ben, 37 éves korâban,
véglegesen. 1616-tôl 1637-ig, 21 éven ât volt Magyarorszâg

érsekprimâsa. Érsekségének nagy része az 1618-ban kitôrt 30
éves hâborû idejére esett.

Minthogy életfeladata volt a 95 %-ban protestâns Ma
gyarorszâg visszakatolizâlâsa, a katolikus "tôrvényes kirâly

tekintélyének" megvédésében lâtta a lelkek ûdvôsségének és a
magyarsâg egységének biztosîtâsât. Hivatkozik arra is, hogy

csalâdja mâr Szent Istvânt is szolgâlta. (Feltehetôleg Atany
Jdnos "Pâzmân lovag"-jânak leszârmazottja.) Ugyanakkor
azonban kôzel hârom évtizeden keresztûl râvette a kirâlyokat, 11. Mâtyâst és 11. Ferdinândot, az uralkodôt is kôtelezô
tôrvények és a vallâsszabadsâg tiszteletben tartâsâra.
Pdzmdny nem vette ât a grazi jezsuita ellenreformâciô
erôszakossâgât. Személyi konfliktusba is keveredett, és tôbb
évi huzavona utân engedélyezték a rendbôl valô elbocsâtâ-

sât. Az erôszakos politikâval szemben a tridenti zsinat kôvetelményeire hivatkozott (1545-1563), amelyek szerint a visszakatolizâlâs alapja az egyhâz belsô reformja, elsôsorban a
papi fegyelem és a papnevelés megûjîtâsa.
Pâzmdny humanista kereszténységet képviselt.

Magyar

irâsaiban sûrûn hivatkozott SenecaTa, valamint Cicerora. és

tôbbszôr is Plutarchosra, Julius Caesarra, ill. Sveteniusra,
Aristotelesre, Xenophonra, Socratésre, Epiktetosxa és mâs
antik szerzôkre, sot az ôkumenizmust hangoztatô modem
ErasmusTa és Lipsiusra, és macchiavellista îrôkra is. A mindennapi élet konszolidâlâsât és az alapvetô emberi jogok
biztosîtâsât szolgâlta, amit ô kôzérthetô nyelven egyszerûen
"keresztényi szeretet"-nek nevezett.

Magyarorszâgon — Ausztriâval szemben — mâr Hunyadi
Jânos igyekezett a humanista tudôs és a szép kôrnyezetet megvalôsîtô Vitéz Jânos vâradi pûspôk, majd esztergomi érsek
segîtségével (Szendrey, 1990). Mdtyds kirdly és Bakôcz Tamds
esztergomi érsek tovâbbfejlesztette munkâjât. A nem olasz
humanizmus mâsik kôzpontja Krakkô volt. Pâzmâny Vâradon (Nagyvâradon) szûletett és nevelkedett, Krakkôban volt
novicius, Rômâban nyert kiképzést (1593-1597) és esztergomi
érsek lett. Mindez csendesen, de hosszûtâvra kihatôan ellen-

sûlyozhatta a grâci vallâspolitikai szellemet. A mai kutatôk
szerint

a

skolasztikus

Pâzmânybôl

"humanista

erudiciôs"

tudôs és orszâgépîtô lett (Hargittay, Bitskey, 1987).
Pdzmdny inkâbb reneszânsz egyénisége (arânyossâg, racionalitâs, ideolôgiât kiegyensûlyozô gyakorlatias, népies
jôzansâg, e mellett rendktvûli sokoldalûsâg és szinte teljes
ônkifejezés) vagy inkâbb barokk stilusa (szônoklat, kifejezési bôség, szenvedélyes kôrmondatok) vita târgya. Szabô szerint
(1990) Pdzmdny âtmenetet képvisel a magyar reneszânsz és
barokk kôzôtt.

Humanista kereszténysége szerint Isten dicsôîtésére szû-

lettûnk. Minthogy azonban Istennek nincsen erre szûksége,
a felebarâtot szolgâlva kell Istent dicsôîteni (Isten céljait
megvalôsitva). Pâzmâny "ôsvényt épitett" a felebarât ûdvôzûlésére. Ez jelentôs részében, és fôként érsekségétôl kezdve,
békés orszâgépîtésben nyilvânult meg gazdasâgi, politikai,
szellemi és lelki terûleten és a katolikus vallâs vonzôvâ téte-

lével, részben pedig hitvitâzâsokkal, mintegy a "végvârakon"
szolgâlva. (Pâzmâny îrt is verseket Balassi-strôfâban.)
Mûkôdésének néhâny jellemzô vonâsa:
1. Politikai ellentétek idôtâvlattal tôrténô âthidaldsa,

kiegyezés Bethlennel és Erdéllyel.

Tôbben elmarasztaljâk Pâzmânyt, hogy 1619-ben nem
âllott Bethlen felkelése mellé (Botta I.)> amikor Bethlen a
Habsburg-hâztôl valô elszakadâsra és nemzeti kirâlysâg meg-

teremtésére tort. Tény azonban, hogy a vazallus erdélyi fejedelem kirâllyâ koronâzâsâhoz a tôrôk porta azzal a feltétellel egyezett bele, hogy Erdély elveszti autonômiâjât és hâ-

rom tôrôk kôzigazgatâsi terûletté vâlik, az anyaorszâg pedig
tôrôk vazalussâ lesz, és a tôrôk megkapja Buda északi bâstyâjât, Vâcot (Szekfû).
Szekfû szerint Bethlen arra gondolva îrta alâ a vészt jôs-

lô szerzôdést, hogy a tôrôknek tett îgéreteket meg lehet kerûlni. A tôrôk azonban azonnal bevonult harc nélkûl Vâcra.

Ugyanakkor Bethlen erôszakot megtiltô rendeikezése ellenére a Kassân levô hârom katolikus papot megkinoztâk és vértanûként megôlték. Tovâbbi fenyegetô jelek is voltak (Homonnai-féle oldaltâmadâsos kettévâgâs, a szôvetségesek és
Velence visszahûzôdâsa, vârmegyék tiltakozâsai). Bethlen
ezeket még idejében felismerte és hatalma tetôpontjân koronâztatâs helyett târgyalâsokat kezdett az uralkodôval. Bethlen
gyors âttekintésének és a kirâlysâgtôl valô visszalépésének
volt kôvetkezménye Bethlennek, mint gyôztes hadvezérnek
kirâlyi elismerése és Erdély terûletének megkettôzése (Nikolsburgi béke, 1622).
A târgyalâsokban Pâzmdny Péter és Esterhâzy Miklôs
volt a kirâly képviselôje. Pâzmâny megértette Bethlen kényszerû tôrôkszolgâlatât. Késôbb ô maga biztatta az erdélyi
fejedelmet, I. Rdkôczi Gyôrgyôt, hogy ne "nekûnk" kûldjék
az adôt, hanem a kirâlynak szânt részt is adjâk a tôrôknek,

hogy az ne hâborgassa Erdélyt, mert Erdély fennâllâsa nélkiil "a nyakunkba kôpik az német".
A târgyalâsok végeredményében kimondtâk Bocskai koncepciôjât. Erdély ônâllôsâga "fôldrajzi okokbôl" szûkséges

mindaddig, amig a tôrôk nem vonul ki. Ezutân Erdély automatikusan visszaszâll a kirâlysâgra. - Ez kôvetkezett be
1676-ban.

Jellemzônek lâtszik Pâzmânyra a célnak felbontâssal
tôrténô môdosîtâsa, de fel nem adâsa. Elfogadta Bethlen
âllâspontjât és egyidejûleg biztosîtotta az egységes katolikus
Magyarorszâg létrejôttét az ezt lehetségessé tevô idôpontban.
2. Kiâllds a valldsszabadsdg mellett

Pâzmâny magyarorszâgi pâlyafutâsânak kezdetére esett
a Bocskai kivîvta bécsi béke vallâsszabadsâgi cikkelyének uralkodôi szentesîtése. Mind német, mind magyar részrôl igyekeztek ezt megakadâlyozni. A kirâly âltal felkért egyhâzi
szakértôk kôzûl egyedûl Pâzmâny âllt ki a szentesîtés mellett.

Sajât fônôkével, Forgdch Ferenc akkori esztergomi érsekkel
is szembeszâllt és igy âllâsât és elôrehaladâsât kockâztatta.

Pâzmâny egy személyben fellépve megâllîtotta a fegyveresen téritô német-magyar akciôt és râvette a kirâlyt a vallâsszabadsâg ratifikâlâsâra.

Érvelésében a teljes ismeretre tôrekvô modem indukciôs,
és kvantifikâlô môdszert alkalmazta. {Bacon is ekkor kezd
fellépni Angliâban, a Novum Organum majd 1620-ban je-

lenik meg.) Pâzmâny felsorolja és meg is szâmozza a pro- és
kontra-érveket. Két érvet sorol fel a vallâsszabadsâg szente
sîtése mellett, és 11 érvet ellene. Az utôbbiak mind

ideolô-

giai érvek. Ideolôgiai érv példâul, hogy a kirâly felelôs a nép
lelki ûdvôsségének elômozdîtâsâért. Gyakorlati érv, hogy ha
a kirâly iildôzi a mâsvallâsûakat, a lakossâg tôrôk fôldre menekûl és hosszû tâvra nézve, az elnéptelenedés miatt kevesebben ûdvôzûlnek, mintha a kirâly tûrelmes marad.

Pdzmdny hivatkozik arra is, hogy Szent Jânos apostol
szigorûan elôirja az eretnekség kiirtâsât (ideolôgiai érv), ezt
azonban — ûgy tûnik — csak az ûj és még meg nem szilârdult vallâsokra kell érteni (gyakorlati môdositâs). Pâzmâny
a Szentlrâs modernebb értelmezését javasolja, hogy az ûldôztetések erkôlcsi hivatkozâsi alapjât megszûntesse. Az ide
vonatkozô gyakorlati érv lényege, hogy kiilônbséget kell
tenni a megâllapodott és a keletkezôben levô vallâsok kôzôtt.
Magyarorszâgon a protestantizmus megâllapodott volt. Ma-

hatma Gandhi-1 mintegy elôre jelzôen javasolja a szintén
jogâsz Pâzmâny: Nemcsak azt kell tekinteni, hogy mi a "jogos", hanem azt is, hogy "de facto" mi lehetséges és ajânlatos. (Emlékirat Mâtyâs fôherceghez 1608 ôszén; OM, Levelek
I. magyarul ism. Vol.L, 35-36.)

Minthogy Pâzmâny gyakorlati érvekkel gyôzte le az ideolôgiai érveket, nem lâtszik helyénvalônak az az elterjedt nézet, amely szerint Pâzmâny egyoldalûan ideolôgiai politikât
folytatott volna. Idôtâvlatban valô gondolkozâsa is âtfogô
realitâs szemléletére utal, ami tûlmutat a pillanatnyi lehetôségek kihasznâlâsâra irânyulô és csupân egyféle érdeket

szolgâlô tipikus reâlpolitikân. Pâzmâny erôsen tâmaszkodott
a bevâlt mûltra, a maradandô igazsâgra, az alkotmânyra

és az egyhâzatyâk "consensus"-âra (mindkettôt az "igazsâg"
kodifikâlâsânak tekintette — Hargittay), felmérte az idôszerû
érdekeket (Erdély kôzelebb van Drinâpolyboz, mint Bécshez), és dôntéseit a tâvolabbi kôvetkezmények elôrelâtâsâra
alapozta.

3. Tanîtôk és egyszerû hfvôk megkûlônbôztetése:
A keletkezô és megâllapodott vallâsok megkûlônbôztetését még tovâbb differenciâlta Pâzmâny. A protestâns bitvitâzôkkal ugyanis, mint "az ûj tanok" terjesztôivel szemben
lépett fel és éles bangot alkalmazott az ugyan megâllapo
dott, de terjeszkedési szândékuk miatt "ûj tanoknak" nevezbetô vallâsok "tamtôival" szemben és a sajât érseki teriiletén mûkôdésûket nem engedte meg. Tôbbszôr is âllîtotta
azonban, hogy szelidebb bangnemet basznâl, mint ellenfelei.
A reformâtus egybâztôrténész, Makkai Lâszlô szerint, aki
Pâzmâny elsô nagy ellenfelérôl, Magyari Istvânrôl îrt monogrâfiât, a XVII. szâzad elején kôtelezô volt a kâromlô stîlus,
kûlônben a prédikâtoroknak nem lett volna bitelûk. Pâzmâny
viszont a tâmadâsi célt leszûkîtette. Ismételten is utal arra,

hogy "atyâmfia, ba tanîtô nem vagy, magadra ne végy effélét" (Tiz bizonysâg, OM, 1,358., Vol.1,39.).

A Kalaûz III. kônyvében, amelyik a pâzmânyi bitvalzâs môdszertani kônyve (fejezete) és megelôzi a bitvitâzô

kônyveket, Pâzmâny — Szent Âgostonra valô bivatkozâssal —
kimondja, bogy "aki tudatlansâgbôl, vakmerôség nélkûl ba-

mis vélekedésben vagyon, nem teszen szakadâst a hit egyes-

ségében", "nem kell eretnek néwel illetni" (OM, Kalauz I,
3,1.3.:és Val.I, 263.)

1621-ben a Szentszék bécsi nunciusâtôl kéri Pâzmâny,
hogy egy hâzassâgot engedélyezzenek a bîboros âltal megkivânt katolizâlâsi feltétel elengedésével (OM,

Levelek I,

140., 282.o.).
4. Konszolidâlt épûés, az orszdg gyarapûdsa

Minthogy a megâllapodott vallâsokban nevelkedett hîvôk
nem feltétlenûl eretnekek, ûdvôzulésûk céljâbôl a bârmi
âron valô katolizâlâsuk nem lett volna indokolt. Az egyetemes lakossâgot érintô és kôzvetlenûl magyar ûgyek kerûlhettek elôtérbe. Pâzmâny fontosnak tartotta a német veszély
csôkkentését, a belhâborû elkeriilését és a népszaporulat
biztositâsât. Elkerûli Erdély hâborûs visszaszerzésének lehe-

tôségét és Erdély katolizâlâsât csupân késôbbi idôre biztositja. A jezsuitâknak megtiltja, hogy birtokos csalâdok utolsô férfitagjât érseki engedély nélkûl vegyék fel szerzetesnek.
Az apâknak erélyesen ajânlja, hogy âmbâr a szûzesség legkedvesebb Isten elôtt, "én mondom", hogy ne igyekezzenek
leânyaikat apâcânak adni, mert akkor nem lesz, aki Istent

dicsôitse. Amikor bencéseket hîv be az orszâgba és csupân
német nyelvûek jelentkeznek, Pâzmâny lemond a bencések
betelepitésérôl.

A tôrténelmi jelentôségû egyetem alapîtâsât megelôzôen
évtizedeken keresztûl fejleszti a papnevelést és fôként a falusimezôvârosi terûleteken nôveli a népiskolâk szâmât.
Pâzmâny mintaszerûen tôrôdik az orszâg gazdasâgi megalapozâsâval: gyumôlcs-, gomba-termesztés (maga oltja az
ôszibarackfâit), bortermelés, bânyaûgyek, ôzvegyek és ârvâk

vagyoni helyzetének rendezése. - Âllitotta, hogy az utolsô
kôzel 200 évben nem volt olyan nyugalom az orszâgban, mint
az ô — akkor hâroméves — érseksége idején.

5. Egyetemes vallâserkôlcs
Kempis "Krisztus kôvetésé"-nek magyarra forditâsâval
mâr a târgy természeténél fogva is, a Keresztényi Imâdsâgos

Kônyvben (1606), az "Isteni igazsâgra vezérlô kalauz" (1613)
elsô kônyveiben és az élete végén (1636-ban) kiadott tôbb
mint ezer oldalas Prédikâciôk kôtetében, amely miatt Montaigne-hez és Epiktetos-hoz hasonlîtottâk, Pâzmâny elkemlte
a polemizâlô hangot. A teolôgiai ismeretek mindennapi
nyelven tôrténô terjesztésében erôsen tâmaszkodik Aquinoi
Szent Tamdsra, de elkerûli a hivatkozâsokat, és a skolasztikus és jezsuita szerzôket sem emiegeti, hanem tôrténelmi-

irodalmi példâkon keresztûl tanît. Messze fôldrôl jôttek ôssze
mâsvallâsûak is keresztény humanizmust terjesztô, Szentîrâst, korai keresztény és antik îrôkat idézô, és torténelmi,

fôldrajzi, gazdasâgi és szociâlis ismereteket kôzlô prédikâctôi meghallgatâsâra. A még harminc éwel elôbb kiadott
Imddsàgos kônyv azonban annyira ôkumenlkus szellemû
volt, hogy 1609-ben egy bârtfai prédikâtor ûjra kiadta sajât neve alatt, mint protestâns imakônyvet.
6. Teolôgiai kôzôs nevezôk keresêse

Vîzvâlasztôként alkalmazta Pdzmdny azt a meggyôzôdést,
hogy a mâsvallâsû hîvôk is lehetnek kedvesek Isten elôtt. Az

ûldôzendô protestânsok megvédésében valôszînûleg szerepet
jâtszottak a szubjektîv személyi âtélések, mint reformatas
szûleinek emléke, és a nem ideolôgikusan, hanem gyakorlatilag értelmezett keresztényi szeretet és magyarsâgvédelem.
A tanok igaz voltânak és az emberi érdekeknek ellenreformâtortôl el sem vârt kûlôn kezelésével mâr a Kalauz môdszertani kônyvében is szimbôlikusan kivezette a csatatérrôl
a protestâns hivôket és veliik egyûtt szûleit is, és a "lelki bel-

sô béke" szempontjâbôl is jôvâtette — hibânak ugyan nem
mondhatô, de feltehetôen néha mégis bântô — kamaszkori

fûggetlenedését és vallâsi elidegenedését az ôt ârvân hagyô
kâlvinista szûlôktôl.

Legbelsôbb âtélésében kezdetben valôszînûleg képviselve

volt a Hamlet-szerûen vâdolô kâlvinista apa szelleme a "pokolbeli ôrdôgôt" és "kegyetlen mostohaanyât" tisztelônek
lâtott Calvin szerepében, akire a kôzépkorû, 39 éves és mind
katolikus, mind protestâns részrôl tâmadâs alatt âllô Pdzmdny
sajât lâzadô és sôtét erôit kivetîtette "Az nagy Calvinus Janos
Hiszek-egy-Istene" cimû pamfletben (ism. Val.1,38-39; OM ).

A tudatba kerûlô sôtétséget azonban Hamlettel ellentétben

Pâzmâny mint kîsértést ismerte fel és tûlbuzgô, vâdolôan
vitâzô îrâsokban vâlaszolt, amin viszont a

rendek felhâbo-

rodtak. (Bâtor kiâllâsairôl mit sem tudva, késôbb, az 1519-es
besztercebânyai orszâggyûlésen, mint az orszâg megrontôjât
és a vallâsszabadsâg ellenségét itélték el, "ôrôkre szâmûzték".)

Pâzmâny késôbb bizonyos értelemben megbékùlt Calvin
szellemével. Tôbbszôr is tisztelettel emlegette a nagy Calmnus
Jdnost, aki (csupân) "megcsalatkozott".
Calvinnal szemben Szent Agoston (354-430) az apjâval
kôzôs szellemi ôs, inkâbb a rekonciliâciô lehetôségét jelentette nemcsak szimbolikusan, apa és fia kôzôtt, hanem a realitâsban is, protestantizmus és katolicizmus viszonylatâban.
Pâzmâny egyik fô stratégiai téritô célja volt annak kimutatâsa, hogy a katolikus vallâs pontosabban kôveti a kôzôs te-

kintélyt, Szent Âgostont, mint az ûj tanok.
Pâzmâny valôsâggal mentornak hasznâlta Szent Âgostont,
aki âllamférfi, politikus, majd pûspôk és teolôgus volt, és
még tôrténelmileg is hasonlô korszakban élt, a Rômai Birodalom barbâr elfoglalâsânak idején. A Kalaûz Elôljdrô Le-

velében Pdzmdny kifejti Szent Agostont kôvetô céljât, hogy
a dolgokat (nézeteket) "alkalmatos helyre" rendelje és megîtélje. Ismételten utal arra is, hogy Szent Agoston maga is
szenvedélyesen vitatkozott az eretnekekkel, de "lâgyan" és
"meleg szeretettel ôlelte" magâhoz a tévelygôket.
Az egyhâzi zsinatot az "igazsâgot" kodifikâlô tôrvényhozô orszâggyûléshez hasonlîtja és az egyhâzatyâk konszenzusât, amit âltalâban a protestânsok is elfogadtak, tûnteti
fel, mint a kôzôs hit alapjait kifejezô dôntô érvet.

Lutherrel is igyekszik megértési alapot teremteni. Példâul: "Mi is valljuk, hogy a hit âltal igazul az ember". Alta
lâban az ellentmondâsok kontextusânak megkeresésére és
ezâltal "kiegyenesitésre" (kiigazîtâs) vagy egyeztetésre tôrekszik. A Szentirâsban "egybe békéltethettytik a Szent Pâl mondâsaival Szent Jakab tamtâsât" (érdemszerzés lehetséges,
illetve nem lehetséges), mert "ez mind a kettô igaz". Az apostolok a megigazulâsi folyamat mâs-mâs mozzanataira "néznek oda". Isten se^tô, megelôzô malasztja âltal nyer erôt

az egyébként még jô gondolatokra sem képes akarat a "jô
cselekedetre", illetve a hit "aktusâra" és vâgyakozâsâra, ami
"eszkôz és készûlet" az igazulâsra, a (magasabb fokû) kegyelem, a hit elnyerésére (Val.I, 279-289 - Kalaûz XII,I.)A nyiltan ôkumenikus szellem Magyarorszâgon elôszôr

Pdzmdny gyâmfiânâl, a kôltô Zrinyi Miklôsndl jelenik meg.
Zrinyi mélyen katolikus volt, de ugyanakkor mâr eszébe sem
jutott, hogy sajât vallâsânak privilégiumokat szerezzen (Irod.
Lex.).

Mmdezeket ôsszefoglalva

Megâllapîthatô, hogy Pdzmdny Péter mind a katolicizmuson belûl, mind vallâs kôzôtti viszonylatban a megenge-

dettség hatârâig prôbâlkozott elmélet és gyakorlat ellentéteinek "kiegyenesîtésével" és "egybe békéltetésével". A kutatôk
véleménye szerint kezdetben inkâbb, bar nem mindig, az
ideolôgiai orientâciôra, késôbb a realitâs tanulsâgaira he-

lyezte a hangsûlyt. Talân elôbb lefele, majd tartôsan felfelé
ivelô mozgâst kûlônbôztethetûnk meg ôkumenizmus szempontjâbôl. Élete kritikus, csalôdott korszakâban ugyanis a

korszellemnek megfelelô elfogult, gûnyos hangnemet hasznâlta, amikor kôzel harminc évi kolostori életben kifejlô-

dôtt szârnyalô idealizmusa ôsszeiitkôzôtt rendtârsai szeretethiânyâval, majd a magyar ugyekért szintén felelôs protestâns
erdélyi fejedelem stratégiai pogâny tôrôk barâtsâgâval és
kirâlyhûtienségével.
Kifejezetten ôkumenikus szempontbôl nézve tôrténelmi
jelentôségû volt
(1) Pdzmdny kôvetkezetes kiâllâsa a vallâsszabadsâg mellett,
valamint

(2) gyakorlati érvényesitése annak a meggyôzôdésnek, hogy
protestânsnak lenni nem bûn, hanem tévedés, amirôl
fel lehet vilâgositani az embereket.
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Kdllay Istvdn (Budapest):

MA G YARORSZÂG SZENT KOR ONAJA
Nemzeti jelvényeink idôszerûségét az 1988-as Szent Ist
vân év âllîtotta elôtérbe. Elsô, dicsô emlékezetû kirâlyunkra
emlékezve szâmba vettûk azokat a jelképeket, amelyeket elôdeink csaknem 1000 éves âllamisâgunk sorân rânk hagytak.
Megâllapîtottuk, hogy vezetôink nem jôl sâfârkodtak a gazdag ôrôkséggel, nem becsûlték meg az elôttûnk jârô nemzedékek szimbôlumait. Ezzel a magyar nép sem 1949-ben, sem

azôta nem értett egyet. Mindig vârta, hogy eljôn az idô, amikor visszakapja nemzeti jelképeit.
Ez vetette fel elemi erôvel a tôrténelmi magyar cimer
visszaâlhtâsât. Cîmerunk elemeiben 800 éves, hiszen a kettôs

kereszt az 1190-es években, az Arpâd-vâgâsok 1202-ben jelentek meg. A kettôs kereszt Krisztus keresztjét jelenti, 111.
Béla kirâlyunk Bizâncbôl hozta, mint a magyar fûggetlenség jelképét. A kettôs kereszt alâ nem sokkal késôbb kerûlt

talpazatként a hârmas halom. A vôrôs-ezûst Arpâd-vâgâsok
az uralkodôhâz szineit mutatjâk, amellyel ôseink a hâborûba vonultak. Minden egyéb, ma mâr nem is hasznâlt magya-

râzat

folyamokrôl,

1988-ban a

hegyekrôl,

utôlagos

tôrténészekbôl és cîmertani

belemagyarâzâs.
szakértôkbôl

âllô

bizottsâg ennek a tôrténelmi cîmernek az alkotmânyba valô
felvételét javasolta.
Nemzeti cîmerûnk tehât 800 éves, és tôbb mint 600 éve,
1385-ben tették râ az akkor mâr szakrâlisan tisztelt Szent

Koronât. Tudjuk, hogy a koronât isteni sugallatra a pâpâtôl kaptuk. Szent Istvân "Intelmei"-ben mâr emlîti: "a Korona
dicsôsége az apostoli és keresztényi hit megtartâsâtôl és erôsîtésétôl nôvekszik". A koronakûldés Szent Istvân kirâly apos

toli tevékenységének elismerését jelentette, a Szent Korona
îgy a keresztény hitre térés jelképe, olyan orszâg koronâja,
amelynek lakôi keresztények. 1083, Szent Istvân kirâly szentté
avatâsa utân irtâk meg élettôrténetét, amely a szentek koronâjârôl beszél, vagyis olyan koronârôl, amely szentek fejét
ékesitette.

Szent Istvân legendâibôl ismerjûk, hogy elsô kirâlyunk
érezte, hogy halâla kôzeledik és tudta, hogy nincs kire hagy-

nia orszâgât (Szent Imre herceg ugyanis 1031-ben meghalt),
a bizonytalansâgban, mint egyedûli mentsvârhoz, a Boldogsâgos Szûzhôz folyamodott: "Egek kirâlynéja, a Te pârtfogâsodra bizom imâmmal a szent Egyhâz pûspôkeit és papsâgât, a kirdlysdg fôembereit és a népeV\ Ez a jelenet a Regnum
Marianum alapja, ekkor szûletett meg Mâria orszâga. Es mivel kirâlyainknak Szent Istvân volt a példaképe, kôvették a
Mâria-kultuszban is. A

kôvetkezô szâzadokban minél mé-

lyebbre kerûlt a magyarsâg a nyomorûsâgban, annâl inkâbb
élt a hit: "Ha valami veszedelem akarna jônni râtok, a Szent
Szûz paldstjdval befedi és megoltalmazza Magyarorszdgot,
mert ô a Patrona Hungariae". Ez a hit végigldsérte a magyar-

sâgot csaknem egész tôrténelmén, és erôt adott a legnehezebb és reménytelenebb idôkben is. E szerint a Korona apos
toli és angyali ajândék, a Szent Szûz kezében van és neki hatalmâban âll annak adni, akinek tetszik. Nem véletlen, hogy
Kâroly Robert koronâzâsât a szepeshelyi székesegyhâz freskôja
ûgy âbrâzolja, hog^y a trônon Mâria ûl, ôlében a kis Jézussal.
Elôtte térden âll a kirâly, akinek fejére a Szent Szûz helyezi
a koronât.
A 14. szâzad utolsô évtizedeitôl kezdve nemzetkôzi szerzô-

désekben a Korona mint az dllam jelképe szerepel: a szerzôdést nemcsak a kirâllyal, hanem a Koronâval is kôtôtték. Az

1381. évi turini szerzôdésben pl. a velencei kôztârsasâg Dalmâciârôl a kirâly és az orszâg koronâja javâra mondott le.
1387-ben a genuai kôztârsasâg "a dalmât részeknek a magyar
koronâval vagy kirâlysâggal szembeni hûségérôl" beszél.

1386-ban, Mâria kirâlynak, az orszâg tôrvényes uralkodôjânak tâvollétében a magyar rendek Székesfehérvârott
ôsszejôttek és megeskûdtek: az orszâg, valamint a Szent Korona kôzôs hasznât tartjâk szem elôtt. 1387-ben Zsigmond
kirâly arra eskûdôtt, hogy a Szent Korona elônyét szem elôtt
tartja és a Korona dicsôségének emelésére tôrekszik.

1401-ben, amikor a fôurak Zsigmond kirâlyt fogva tartottâk, "Magyarorszâg Szent Koronâja pecsétje" felirattal
pecsételték okleveleiket. Kanizsai Jânos kancellâr magât
Magyarorszâg Szent Koronâja kancellârjânak nevezte. Az
alattvalôkat ettôl kezdve Magyarorszâg Szent Koronâja hfveïnek nevezték. Az âllamélet kôzéppontjâban a Korona âllott
és az oklevelekben megjelent a gondolât: a Korona a kirâly
felett âll. Ezt az elvet késôbb Werbôczy mondta ki.
Hunyadi Jânos kormânyzôt "elsôsorban az orszâg Koronâjânak és azutân nekûnk" tett szolgâlataiért jutalmaztâk.
Az ôrôkôs nélkûl maradt javak nem a kirâlyra, hanem a Szent
Koronâra szâlltak. Mâtyâs kirâly okleveleiben sem a kirâlyrôl, hanem az orszâg koronâjârôl beszél.
1527-ben Frangepân Kristôf horvât bân azzal az intés-

sel hîvta az orszâggyûlésre a rendeket, hogy a kirâlyi fenségnek és a Szent Koronânak engedelmeskedjenek. 1. Ferdinând
kirâly szlovén hîvei neki és Magyarorszâg koronâjânak tettek
eskût. 1541-hen a Jânos kirâly pârtjân âllôkrôl azt mondta,
hogy azok ellene és Magyarorszâg Szent Koronâja ellen
vannak.

A 1649:26. tôrvénycikkben "maguk és a Szent Korona

részérôl" rendeltek ki a magyar rendek megbîzottakat. A
Korona itt kifejezetten a magyar âllamot jelenti. Az 1659:91.
tôrvénycikkben "az orszâg és a Szent Korona sérelmérôl"
van emlîtés.

Az 1723. évi pragmatica sanctio a Habsburg-hâz nôâgânak "a Magyarorszâgon valô trônôrôklés jogât, a Koronât és
az ahhoz tartozô részeket" adta ât. Az 1741:63. tôrvénycikk-

ben a Szent Korona a magyar âllamot jelenti, élén az apostoli
uralkodôval. Es ez hosszû idôre megszabta a magyar alkotmâny fejlôdését.
Erre alapoztâk, tôbbek kôzott, az 1867. évi kiegyezést.
Dedk Ferenc, a haza bôlcse, természetesen tôbb beszédében

emliti a Koronât, mint Magyarorszâg koronâjât. A kiegyezési tdrvényben a magyar koronârôl, az 1868. évi horvât kiegyezésben Szent Istvdn korondjdrôl olvashatunk.
A Szent Korona tisztelete a 20. szâzadban sem csôkkent,
sot elôtérbe kerûlt a hozzâ fûzôdô elmélet: a Szent Korona-tan.

Ez az apostoli kirâlysâg mellett a népfelség elvét vallja: a Szent
Korona, mint abszolut hatalom nevében a nép âltal vâlasztott parlament gyakorolja a hatalmat. Ezért lenne nagy jelentôségû, ha a parlament elnôke, a képviselôk nevében, a
Koronâra tenne eskût. Ugyanezt javasoljuk a magyar honvédségnek is: ezzel Hunyadi Jânost kôvetnénk.
Szent Istvân Koronâja, hosszas viszontagsâgok utân, 1978.
januâr 5-én érkezett hazai fôldre. Az amerikai nép a magyar
népnek az Orszâghâzban adta ât. Amiôta a Magyar Nemzeti
Mûzeumban lâthatô, a magyarsâg milliôi tekintették meg.

Kifejezték, hogy a Szent Korona a 15 milliô, nagyrészt
egymâstôl elszakîtott magyar kôzôs jelképe. A tiszteletet még
nôveli, hogy 1988-ban, Szent Istvân évéhen, Paskai Ldszlô
hîboros, primas, esztergomi érsek, a Szent Jobb elôtt ûjîtotta
meg Szent Istvân kirâlyunk orszâgfelajânlâsât.
Nagy ôrôm, hogy az egész magyar nemzet âltal tisztelt
Szent Korona âllamcimerûnkôn és az ûj alkotmânyban is
megjelent.

Ezzel indulhatunk méltôn az ûj ezredév felé!

Stolmdr Aladdr {Pïttshuxsh., PA):

AZ ATOMERÔMÛVEK JÔVÔJE
Az atomerômûveknek vanjôvôje

Szeretném, ha hinnének az atomerômûvek jôvôjében és
szôlnânak is ennek érdekében.

Tavalyi lelkes elôadâsâban dr. Szablya Jdnos hasznâlta azt
a hasonlatot, hogy az amerikai âtlagos hâztartâsok ma 20

rabszolgât tartanak. Ennyi ember munkâjâval egyenértékû
a hâztartâsok villamosenergiâjânak felhasznâlâsa: a fûtés,
fôzés, mosâs és a sok okos gép kényelmet szolgâlô tevékeny-

sége. Ha ehhez hozzâadjuk a fogyasztâsi cikkekbe beépîtett
villamos energiât, akkor kônnyen belâthatjuk, hogy nem a
"takarékossâg" (conservation) az ûdvôzîtô megoldâs, hanem
a villamos energia korlâtlan rendelkezésre âllâsa. Az életszinvonal egyenesen arânyos az egy fore jutô villamos energfiafogyasztâssal! Ma mâr az éghajlati kûlônbségek is csak kis
mértékben môdosîtjâk ezt az arânyossâgot.
Ha pedig a villamos energiatermelés szûkségességét belâtjuk, akkor az atomerômûvek jôvôjének kérdése elôl nem
térhetûnk ki. Lehet ugyanis adô-dollârokat kôlteni a széleneriga, a nap-energia vagy az ârapâly-energia villamos
energiatermelésre tôrténô felhasznâlâsâra, de azt be kell
lâtnunk, hogy jelenleg csak a szén és szénvegyûletek elégetése sorân felszabadulô vegyi energia és az uranium maghasadâsa kapcsân felszabadulô atomenergia villamos energia
termelésre tôrténô felhasznâlâsa megoldott a szûkségleteket
kielégîtô nagysâgrendekben. Vagyis ha a sok mellébeszélés
utân a valôs alternatîvâra vagyunk kîvâncsiak, akkor csak
a szénnek és vegyûleteinek elégetése, illetve az atomerômûvek
kôzôtt vâlaszthatunk. Mert vâlasztanunk kell!

Miért ne szén, kôolaj vagyfôldgàz tûzelésû
erômûveket épûsûnk?

Egyrészt a szén, de méginkâbb a szénhidrogén készletek végesek, mâsrészt otthonunk, a Fôld âllapotâban bekôvetkezett vâltozâsok nemcsak szûkségessé, de halaszthatatlannâ
is teszik ezt a vâlasztâst. Igen, a légkôri széndioxid-koncentrâciô

rohamos

és

bizonyîtott

nôvekedésére

és

az

ezzel

kapcsolatosan elkerulhetetlenûl bekôvetkezô meleghâz-(greenhouse) effektusra gondolok.
Az élôvilâg tôrténete sorân elôszôr fordul elô ilyen ûtemû
széndioxid-koncentrâciô-nôvekedés! Pedig az élet a légkôri
széndioxid-koncentrâciô szabâlyozâsâval igen hosszû ideje
dinamikus egyensûlyi âllapotot tartott fenn, amelyet mi, a
magunkat "értelmes lények"-nek nevezôk, most felboritottunk!

A meleghâz-effektus jobb megértéséhez is érdemes felvâzolnunk a természet ônszabâlyozâsânak mûkôdését. Tudjuk,
hogy a nôvények a légkôr széndioxidjât épîtik be sajât tes
tûkbe. Az élôvilâg tôrténete sorân — az ember ipari forradalmât megelôzôen — a légkôrbe visszajuttatott széndioxid
mennyisége mindig elmaradt a nôvények âltal a légkôrbôl
kivont széndioxid mennyiségétôl, kivéve a jégkorszakok viszonylag rôvid idôszakait. Eppen a jégkorszakokban kell
lâtnunk azt a szabâlyozô mechanizmust, amely a dinamikus
egyensûlyt és az élet folyamatossâgât fenntartotta. Amikor
ugyanis a légkôri széndioxid-koncentrâciôt a vegetâciô lecsôkkentette, akkor a légkôr hôvisszatartô képessége lecsôkkent. Ez lehetôvé tette, hogy a jégtakarô a nôvények életterének rovâsâra terjedjen. Ez az egyensûly azonban csak dina
mikus egyensûlynak tekinthetô, mivel a hôval boritott felûletek visszaverték a hôt, vagyis kevesebb hôt tudott a légkôr
visszatartani. A folyamat csak akkor fordult meg, amikor a
megmaradt nôvények kevesebb széndioxidot tudtak kivonni
a légkôrbôl, mint amennyi a légkôrbe visszajutott, mégpedig
legalâbb annyival kevesebbet, mint amennyi a hôtakarô egységnyi idôre esô nôvekedésének megfelelô hômennyiség csôkkenése a visszatartâssal egyenlô. A jégkorszakokban tehât
az élôvilâgon és a légkôrôn keresztûl zajlô szénkôrfolyamat
durva szabâlyozôjât kell lâtnunk. A dinamikus egyensûlynak
a kulcsa pedig éppen a széndioxid-koncentrâciô, amelynek
csak a mâsik irânyban lâtjuk a dinamikus egyensûlyt helyreâllîtô mechanizmusât és amit mi most bûvészinas môdjâra a
rossz irânyba kilenditettûnk!

Nevezhetjûk-e magunkat értelmes lényeknek, ha fenntartjuk vagy netân nôveljûk a széndioxid termelést, aminek
ma tôbb mint 80 %-a a villamos erômûvekbôl, a szén-, a kôolaj- és a fôldgâz-tiizelésû erômûvekbôl szârmazik?
Kôveteljûk az atomerômûvek épûését

Mi bât az akadâlya, hogy egyértelmû igennel vâlaszoljunk: igen, az atomerômûveknek van jôvôje, az atomerômû
vek biztosîtjâk az emberi kôzôsség egésze életszînvonalânak

nôvekedését. És egyâltalân az életet a Fôldôn. Mindenkiét

és mindenhol, hiszen ezt akarjuk felebarâtainknak!
imâdkozunk: "Jôjjôn el a Te orszâgod!"

Ezért

Az atomerômûvek ellen felhozott érveket komolyan kell
vennil Az atomerômûvekben a villamos energia termelése
sorân veszélyes, râdiôaktiv elemek keletkeznek, ezért az ûzemzavar az atomerômûben nagyon veszélyes is lehet. Gondol-

junk csak Csemobyl-re, amelynek magyar âldozatai is megérdemelnének legalâbb jelképes kârtéritést!

Igen, még ha nem is kôvetkezik be ûzemzavar — mert
nem tôrvényszerû, sot kizârhatô —, akkor is a keletkezô ve
szélyes anyagokat, a kiégett ûzemanyagot târolni, hosszû idôn
keresztûl ôrizni kell, hog^ az egészségkârosodâst kizârjuk.
Arrôl sem szabad megfeledkeznûnk, hogy az atomerômû
ûzemeltetése sorân olyan karbantartâsi mûveletek is szûksé-

gessé vâlhatnak, amelyeket a râdiôaktiv anyagokkal szennyezôdôtt berendezéseken kell a karbantartô személyzetnek végeznie. Ugyanez a feladat nagysâgrendekkel nagyobb méretekben jelentkezik, amikor egy atomerômûvet leszerelnek.
Persze pârhuzamokat is lehet felhozni, hogy a vegyipar, a
lôszergyârtâs vagy akâr az acélipar is rejt magâban ilyen veszélyeket, én mégis azt mondom: nincs szûkség pârhuzamokra! Vagyis épltsûnk olyan atomerômûveket, amelyekben a
râdiôaktiv anyagok kôrnyezetbe jutâsânak veszélyével jârô
ûzemzavarok kizârtak. Jelôljûnk ki és létesitsûnk kiégett
fûtôelem- és szennyezett anyagtemetôket és védjûk meg a
karbantartôkat a szennyezôdés és az egészségkârosodâs veszélyétôll
Kôveteljûk atomerômûvek épitését a széntûzelésûek levâltâsâra, de tegyuk ezt ûgy, hogy tartsuk fenn az ellenôrzés

jogât, hogy bârmikor megbizonyosodhassunk, hogry a kôrnyezetûnkben ûzemelô atomerômû vag^y atomtemetô tényleg biztonsâgos! De kôveteljûk és ûjra kôveteljûk kormânyzatunktôl a fôldi életet veszélyeztetô fosszilis erômûvek felvâltâsât atomerômûvekkell

Ezt egyébként itt, Ohio âllamban kellene elkezdeni, hi
szen az itteni szénerômûvek a globâlis melegedési probléma
mellett a savas esôk forrâsai is.

Madarâsz Pâl (Monterey, CA:

RÉSZLETEK AZ "ISTEFÀN" CÎMÛDRÂMÀBÔL
Az elôadô "Istefân" cimû, a Magyar Kongresszus arany

Arpâd-érmével kitûntetett és az Ârpâd Akadémia rendes
tagjâul tôrtént meghivâsra alapot szolgâltatô tôrténeti drâmâjâbôl olvasott fel részleteket. Ezek kôzûl talân legtôbbet
mond az "Elôhang", amelyet teljes egészében kôzlûnk:
"Elindultam szép hazdmbûl,
Hires kis Magyarorszdgbûl... "

Bujdosô magyarok szikkadt ajakârûl
Porba hull a nota.

Mîg szemem villôdzô jâtékâba bâmul
Hunyô parazsaknak,
Lelkemben szavaknak, avult dallamoknak

Ûj értelme tâmad.
Habjai csobbannak ôs Ugor-Volgânak
Emlékezetemben

Régrôl, mikor még tajtékos vad hâtân,
Széles, lomha hâtân ujjongva eveztem.

Kisértenek sâpadt sivatagi esték,
Mikor még szemeim, ifjû szemeim
Azsia egének csillagjait lesték
S rôt, lobogô lângû tâbortûzek mellett
Kobozom pengetve éltem vîgan tellett.

Felmerûl lelkemben Ûr-vârosnak képe,
Két folyô kôzének éke, bûszkesége.

Ôles vârfalain kilenc kapu nyîlik,
Lépcsôs vâlyog-tornya felnyûlik az égig.
Utcâin hômpôlyôg milliônyi népe
Templomba vonultan, fényes ûnnepségre.
A papok kôrében ottan is én voltam.
Ur vârosât védô fényes Napistenhez
Lâgy agyagtâblâkra rimeket én rôttaml
"Elindultam szép hazdmbûl,
Hrres kis Magyarorszdgbûl... "

A nagy ôceânnak tâvoli partjârûl
Szâll haza az ének.

Lelkemben izzanak, ôrôk lânggal égnek
Emlékei sok-sok ezer évnek,

Magyar ezer évnek
Most és mindôrôkké.

A tovâbbiakban bemutatott szemelvények az ôt felvondsos
drâmâbôl Koppâny somogyi vezér és a késôbbi Szent Istvân
kirdly ôrôkôsôdési kérdéseit vilâgîtjâk meg. Végiil Szent Istvân
kirâly (Istefân), aki "az ablak elôtt âll, s mozdulatlanul mered a messzi tâvolba, mintha gfyôtrôtt leikének kînjaira onnan vârna enyhûlést, vigaszt", imât mond, mikôzben "csak
a tâltos-ének egyre erôsôdô dallamât lehet hallani", amely
"elnyomja a papi éneket":

"Én Uram, IstenI Ezek nem felejtenekl
Nem felejtenek soha mâr!

Ô, Uram, a halâl
Megvâltâs az embernek.
Engem élettel vert meg

Aldôn bûntetô Isten-jobbod.
Uram, mit ér, ha viragos lombot
Bont vetésem késôbb, egyszer?
Szivem keserûségét meg nem édesîti
Soha semmi mâr.

Mert ember nem vagyok tôbbé:
Csak kirdly...

Décsy Gyula (Bloomington, EN)
A MAGYAR AZONOSSÂGTUDAT
EURÔPAI ASPEKTUSAI

(A szerzd rôviden elmondta elôadâsânak lényeges tartalmât.
Magât az elôadâst a Fûggelék 1. szâmaként szândékoztunk
kôzôlni eredeti szôvegezésben, erre azonban csak a Krônika
kôvetkezd kôtetében kerûlhet sor.)

XVI.

BESZÂMOLÔK
Ismerkedô és musoros est

A XXX. jubileumi Magyar Kongressziis vendégei kôzûl
sokan mâr a Magyar Kongrcsszus megnyitâsa elôtt clevelandi
szâllâ.siikra érkeztck. Ezek fogadâsârôl a rendezdség kûlôn
gondoskodott. 19.00. november 22-én este a korai vendégek a
"Sheraton Clevcland City Centre" éttermében gyûltek ôssze. Az
amerikai hâlaadâs elôestéjén egyOtt vacsorâztak, utâna pedig
vidâm ismerkedô és musoros estet rendeztek. A mûsorvezetô'i

tisztséget Fazakas Ferenc (Mountain View, CA) lâtta el.
Szôrakoztatô

mûsorszâmokkal

a

mûsorvezetôn

kîvQl

kôzremûkôdôtt ft. Mustos Istvân, Sch.P. (Trenton, NJ), Lenches
LâszIô (Pasadena, CA), Tàlas Emô (Svédorszâg), vitéz Serényi

Istvân (New York, NY), Bânyai Làszlô (CA) és a vendégek kôzûl
még sok mâs.

Esztergâly Elôd (Budapest), a Mag)'ar Emlékérem Alapitvâny ugyvezetôje igen értékes elôadâst tai tott.
Vasàmapi szentmise és protestâns istentiszteîet
Vasârnap, 1000. november 25-én, ft. Mustos Istvân, Sch.P.

(lYenton, NJ) plébânos, pOspôki delegâtus szentmisét mutatott be
és szentbeszédet mondott. A szentmisét vele egyûtt ft. Erdei
Jôzsef, OSBM (Matawan, NJ) rendi elôljârô és ft. dr. Miskolczy
Kâlmân, Sch.P. (Derby, NY) mutatta be. Az elsô' olvasmânyt és

a kôzimât dr. Somogyi Ferenc, az Arpâd Akadémia fôtitkâra, a
szentleckét Fazakas Ferenc, az Arpâd Akadémia rendes tagja
olvasta fel. Az egyhâzi énekeket SUrlingné Târczy Kovâcs
Erzsébet (Arlington, VA) vezette, zongorân Neszlênyi Judit és
Stolmâr G. Ilona kisérte.

A katolikus szentmisével és szentbeszéddel egy idô'ben fôt.
dr. Szabô Istvân, az Elsô Magyar Reformâtus Egyhâz
nyugalmazott lelkésze a protestâns vallâsù megjelentek szâmâra
tartott lélekemelô istentiszteletet.

Ezen az istentiszteleten is nagyon sokan vettek részt.

Fl. Mustos Istvàn, Sch. P. (Trenton, NY) szentmisét mutât be. (Somogyi F. Lél)
Bûcsûvacsora

A XXX. jubileumi Magyar Kongresszus vendégei nem
valamennyien utaztak el aznap, amikor a Magyar Kongresszus
véget ért. A Clevelandben maradt kongresszusi tagok 1990.
november 25-én este még egyûtt vacsorâztak, vacsora utân pedig
egyûtt szôrakoztak.
Az est mûsorân szerepelt Neszlényi Judit, Lâszlô Ibi és
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Lnnchcs Làszlô (Pasadena, CA) a Kongresuzus ismerkedô esljén szaval
fKemenex IstvAn)
Trianoni emlékebéd

FeltétlenOl meg kell emlîteni azt a nagyszabâsû emlékebédet,
amelyot a clevelandi Magyar Târsasâg 1990. jûnius 10-én
rendezett az 1920. jûnius 4-én alâîrt gyâszos emlékû trianoni
kényszerû békekotés 70. évfordulôja alkalmâbôl. Az emlékebéd
szinhelyc az ohiôi Cleveland vârosnak egyik legelôkelôbb
helyén, a Sheraton Cleveland City Centre Hôtel bâltermében
volt. Nagy-Cleveland és kôrnyéke magyarsâgânak szîne-java
velûnk egyûtt emlékezett. Az ebéd utân kôvetkezô mûsort dr.
Somogyi Ferenc, az Arpâd Akadémia fôtitkâra vezette. A
felemeloen szép és tartalmas bevezetô imât ft. Antal Andrâs, a
Szent Erzsébet rômai katolikiis magyar egyhâzkôzség plébânosa

mondta. Buza Gyôrgyné Ormai Ildikô énekmûvész vezetésével
a kozônség elénekelte a magyar és erdélyi Himnuszt. A muvészi
kiséretet zongorân Peîler MikJôs lâtta el. Dr. Molnâr Zsigrnond,
az Arpâd Akadémia rendes tagja, a magyar hôsôkrôl emlékezett

meg. Mécs Éva (Pittsburgh, PA) elôadômûvész Kozma

^
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A trianoni emlékûnnepélycn M^cs Èva (Pitlshurgh, PA) szaval. Tôle haïra II. Antal
Andrâs, dr. Pungor Emô és dr. Somogyi Fercnc. (vitéz Ilamvas Jôzsef)

Andomak "A karthâgôi harangnk" cîmû koUrményét szavalta el

valôban mûvészi âtéléssel. Dr. Szathmàry Lajnsîrô (Chicago, IL)
a trianoni békeparancsrôl mondott cmlékbcszédcL, amelyct tobb
l'zben szakîtott meg a teLszésnyiivânilâs tapsa. ZârszôL, mint a
Magyar Târsasâg elnbke, dr. Nàdas Jânos mondott.
Az emlékebéd dîszvendége dr. Pungor Emô akadémikns, a
budapesti Mûszaki Egyetem vcgyészcti tanszékénck kivâlô vezetd
tanâra volt, aki a Biidapestcn 1.992-bcn mogrendczésrc kerûlô 3.
Magyar Vilâgkongresszns elndkeként jclont mog az
emlékebéden, ahol a hallgatôsâg nagy tcLszésévcl talâikozôan fel
is szôlalt.

A clcvelandi Magyar d'ârsasâg ezzcl az cbéddcl és az ntâna

kbvetkczd mûsorral kivânt mcgomlékezni nemzcti tragédiânk
okârôl, minden bajnnk forrâsârôl, a trianoni békeparancsrôl a 70.
évfordnlôn.

Dr. Koppàny Endre budapesti elôadàsa Trianonrôl
Trianoni emlékebédûnkkel kapcsolatban mcg kell
emiitenûnk dr. Koppàny Endre (Bcrn, Svâjc) elôadâsât "Az
1920. jùnins 4-i trianoni békeszerzôdés a nemzetkozi jog
tûkrében" cimmel, amelyct Bndapesten, a Trianon Fôrum
hallgatôsâga elô'tt, a Jnrta Szînhâzban tartott. Ebben az
clôadâsban, amelyet a "Szent Korona" cirnû hazai lap teljcs

egészében kôzôlt, a kivâlô nemzetkozi jogtanâcsos azt kérte az ûj
demokratikns magyar kormânytôl, inditsa el a Trianonnal

Dr. Pungor Emô (Budapest) felszôlalâsa. Tôle haïra dr. Somogyi Ferenc, jobbra dr.
NàdasJànos. (vitéz Hamvas Jôzsef)

kapcsolatos magyar kérdé.st a Vatikânnâl, az Egyesûlt Nemzetek
Szervezetének biztonsâgi tanâcsânâl, az Eurôpa Tanâcsnâl, a
Helsinki utôkonfcrenciâk elôtt, a televiziô, a râdiô és a szabad
sajtô cselekvd kdzbenjârâsâval, az ûj demokratikus magyar

diplomâcia ûtjain és a kûlfôldi magyar egyesQleteknél (amelyek
45 év ôta a szabad magyar demorâciâért és hazânk
fûggctlenségéért a legnagyobb âldozatal és lelkiismeretesen az
emberi jogokért és a magyar Ogyekért kûzdôttek), hogy a

kovetkezô évszâzadban mâr minden magyar szabad hazâjâban
élhessen az EgyesQlt Nemzetek Szervezetének alapszabâiyai
szerint és az âltalânos emberi jogok sérthetetlenségének
fenntartâsâval. Olyan cél ez, amelynek megvalôsitâsân minden
magyarnak sziwel-lélekkel dolgoznia kell.
Dr. Szalhmàry Lajos adowànyai

Dr. Szathmàry Lajos (Chicago, IL) elkésett karâcsonyi
levelében menlségùl megîrta, hogy irodâjâban 1989 jûliiisa ôta
legalâbb nyolcan 5 napon ât (heti 40 ôrâban) dolgoznak. Csak
1990-ben 235 dobozban tobb mint 10,500 "hungarolôgiai"

kônyvet szâllîtottak a chicagôi egyetem Rcgcnstein-konyvtârâba.
A Rhode Islandben mûkodô egyetemnck adomânyozott

gasztronômiai és turisztikai gyûjtemény darabszâma mâr 200,000
felett van. 22,000 kôtet szakâcskônyvnek és kônyvecskének
elajândékozâsa az iovai egyetem részére is nehéz mimkâval jârt.
A bostoni egyetemnek adomânyozott Liszt Ferenc-gyûjtemény az
egyetemi kônyvtâr ritkasâga.

Az egyik gyûjteményben 40,000 kônyvrdl és roplaprôl,
10,000 étlaprôl, 20,000 levelezô'laprôl, 5,000 borcimkérdl,
600-800 boros- és 300-400 mâsfajta italos Qvegrôl, mintegy 1000
evdeszkôzrôl van szô. Olyan szâmok ezek, amelyeket
ônmagiikban is érdemes idézni, mert magyar ember bôkezûségét
bizonyîtjâk a vilâg eldtt. Meg kell azonban jegyeznûnk, hogy a
felsorolt adomânyokbôl magyaroknak is bôven jutott.

Sârospatakra pl. 50 lâda anyag ment. "Minden konyv kOlon
élmény és kûlon bânat, kûlôn kônny és kQlon fâjfalom". De az
adakozô hite rendûletlen.

"Gondolatban - îija befejezésQl az adomânyozô karâcsonyi
levelében - mindegyiketek huvelyk- és mutatô njja kozé nyomok
most egy almamagot. Egy almamagot, amelyet
a
marosvâsârhelyi temetôben a két Bolyai sîija felett terebélyesedd
pqjnyik-almafârôl lepottyant almâbôl vettcm ki. Gyertek,
ûltessuk el az almamagot és bîzznnk benne, hogy egynéhânybôl
almafa lesz".

Regéczy-Nagy Làszlô làtogatàsa

Regéczy-Nagy Làszlô (Budapest) kôltô, dr. Gôncz Ârpâd
magyar kôztârsasâgi elnôk személyes képviseldje a XXX.
jnbilenmi Magyar Kongresszuson, 1990. december 28-ân,

pénteken délutân 1/4 4-tôl 7 ôra 20 percig lâtogatâst tett dr.
NâdasJànos lakâsân. A fogadâson jelen volt Abelovszky Eliz és
férje (Worthington, OH), dr. Baîlô Istvàn, Burgyàn Aladâr és
felesége, Andahàzy Géza, Jônàk Enô, Kossânyi Miklôs és
felesége, dr. Nàdas Gyula és felesége, dr. Nâdas Jânos, dr.

Nâdas Rôzsa, Dr. Leibach Antal, dr. vitéz Radânyi Oszkâr, dr.
Somogyi Ferenc és felesége, Szabolcs Lâszlôné. A beszélgetés
folyamân a magyar kôztârsasâgi elnôk személyes képviselôje
értékes nyilatkozatot tett s a hozzâ intézett kérdésekre is vâlaszolt.

Nàdasèknâl. BalrôljobbraJônàk Emô, Abelovszky Eliz (Worthington, OH),

Regéczy-Nagy Làszlô (Budapest), dr. Nàdas Jànos, dr. Somogyi Ferenc és felesége,

Andahâzy Géza . (Abelovszky Arpâd)

A Magyar Kongresszus âllandô titkârsâgânak cîmére érkezett
sok levél és beadvâny kôzûl kûlôn meg kell emlîtenûnk az 1991
janiiârjâban Bècsben kiadott 38. szâmû sajtôtâjékoztatôt, amely
azt a kérdést veti fel "Alakîthat-e kôzôsséget a katolikus Egyhâz
Româniâban kûlônbôzô nemzetiségekhez és szertartâsokhoz
tartozô testvérekbol és nôvérekbôl?" A sajtôtâjékozatôt a
"Hungarian Institute for Sociology of Religion" (HIS) adta ki,
amely dr. Làszlô Istvàn kismartoni pûspôk elnôkletével
mûkôdik, szerkesztôbizottsâga pedig dr. Andràs Imrét (Bées), dr.
More] Gyulàt (Innsbriick) és Ujvàry Juliannât (Bées) foglalja

magâban. A sajtôtajékoztatô mindenekeldtt megâllapîtja, hogy a
Ceausescu-rezsim bnkâsa utân a gôrôg katolikusokra vonatkozô
korâbbi tilalom megszûnt, a rômai katolikusok pedig tôrvényes
âllapotba jutottak. 1990. januâr 3-ân - Colasuonno Franeeseo
apostoli nuncius vezetésével - Gyulafehérvârott a latin és gôrôg

szertartâsù pûspôkôk megtartottâk elsô kôzôs pûspôki
konfereneiâjnkat, amelynek eredményeként II. Jânos Pâl papa
1990. mâreius 14-én betôltôtt valamennyi ûresedésben levô
româniai pûspôki széket, ugyanakkor a bukaresti pûspôkôtérseki
rangra emelte, holott az esak 26 egyhâzkôzségbôl tevôdik ôssze.

Ez az intézkedés két alapvetô kérdést vetett fel. Az egyiket
mâr érintettûk. A mâsodikat az a kôvetelés vâltotta ki, hogy az
erdélyi katoliknsok kOlonâllô egyhâzkormânyzat alâ kerûljenek.
A régi România két pûspokségéhez, a bukarestihez és a jâszihoz,
mindôssze 300,000 hivd tartozik, a négy erdèlyihez
(gyulafehérvârihoz, szatmârihoz, nagyvâradihoz és temesvârihoz)
viszont - Erdély teruletén - 1.2 milliô, amelybôl 1.1 milliô
magyarul, mintegy 800,000 pedig németûl beszél. A

gyulafehérvâri pOspôkséghez magâhoz 543,000 hîvô tartozik.
Erthetô tehât az erdélyi pûspokoknek az a kovetelése is, hogy
egyhâzkormânyzatilag némiképpen onâllôsâgra tegyenck szert.

Beszâmolonk nem lenne teljes, ha az aiisztrâliai 8. Magyar
Talâlkozôrôl meg nem emlékeznénk.
Neszlényijudit (Pasadena, ca):

AZ AUSZTRÀLIAI

8. MAGYAR TALÂLKOZÔRÔL

Az Ausztrâliâban élô magyarok 1990. december 29. és

1991. januâr 7. kôzt a victoriai Melbourne vârosâban rendezték meg immâr Vlll. Magyar Talâlkozôjukat. Mâr az
elôzetes jelentésekbôl kitûnt, hogy ez a vilâgtalâlkozô megint a magyar mûvelôdés zâszlôvivôinek nagyszabâsû ôsszejôvetele lesz. A szervezô garda — Hetyey Sdndorral az élen —
kivâlô elôkészitô munkât végzett. A se^tôtârsak kôzt foglalt
helyet a kitûnô Fadgyas Ldszlô elnôk irânyltâsâval az Ausztrâliai Magyar Szôvetség vezérkara is. (Fadgyas Lâszlô részt
vett 1990 november végén a Clevelandben megrendezett
XXX. Magyar Kongresszuson is.)

A nagyszabâsû mûsor szereplôi, valamint vendégei a vilâg minden tâjârôl gyûltek ôssze. Lelkesîtô megnyitô iizenetével lélekben ott volt dr. Nddas Jdnos, a Szabad Magyar

Vilâgtanâcs, az Ârpâd Akadémia és tôbb mâs egyesûlet elnôke is. Megjelent ft. dr. Miklôshdzy Attila, S.J. pûspôk, a
kûlfôldôn élô katolikus magyarok fôpâsztora, fôt. Dômôtôr
Tibor, a Szabad Magyar Reformâtus Egyhâz pûspôke, va
lamint dr. Porddny Ldszlô ausztrâliai magyar nagykôvet
vezetésével a szabad Magyarorszâg szâmos jelenlegi képviselôje.

A mciboumi hôsi emlékmû megkoszorûzâsân részl veU (balrôl jobbra) dr.

(Pasadena, CA), dr. Fadgyas LAszlôné Erz-iébet és dr. Fadgyas Lâszlô.
(Ncszlényi Judit)

(Arlington, VA], dr. Pordâny Lâszlô ausztrâliai nagykôvcL, Nazlf'nyiJudit

Pordânyné Mâria, Hetyey Sândor fô'rendczâ, Stirlingné Târczy Kovâcs Erz.sébet

Az elôadâsok egyidejûleg tôbb helyen folytak. Szînhelyuk
volt példâul a Magyar Kôzpont (amelynek felépîtése Hetyey
Sdndor fâradhatatlan és ônfelâldozô munkâjânak eredménye), a Methodist Ladies' Collège, a Regnum Marianum székhâza stb. Az egyes mûsorok példâs rendben mentek végbe.
Istentiszteletek, sajtôankét, ifjûsâgi tehetségkutatô versenyek,
sportesemények, sakk-vetélkedô, tôrténelmi elôadâsok, képzômûvészi és kézimunka-kiâllîtâsok, az ausztrâliai magyar
iskolâk versenye (amelynek âldozatos szervezôje dr. Orosz
Mdrta pedagôgus volt, aki egész életét az ausztrâliai magyar
ifjûsâg nevelésének szentelte s Ausztrâliâban is megvalôsîtotta a magyar végzettség kûlfôldi elismerését) egymâst kôvették, illetôleg pârhuzamosan folytak. Volt még ezenkivul
bridzs-verseny, tânc és szâmos kirândulâs is azok szâmâra,
akik inkâbb szôrakozni ôhajtottak. A kôzmûvelôdési elôadâ
sok hârom-négy, legalâbb szâz-szâz személyt, szereplôt kôtôttek le. A sportesemények gyôztesei ûnnepélyes szertartâs
keretében vették ât megérdemelt dîjaikat.

A tôrténelmi vonatkozâsû elôadâsok kôzôtt szerepelt az
elszaldtott teriiletek problémâjânak megvitatâsa, az ausztrâ
liai Erdélyi Szôvetség tanâcsiilése, az Ausztrâliai Magyar
Szôvetség gyûlése és konferenciâja Fadgyas Ldszlô elnôkletével, a magyar tanârok ûlése és a nôk konferenciâja, tôbb
nemzetvédelmi elôadâs, valamint a volt katonâk (MHBK) és
csendôrôk (MKCsBK) ôsszejôvetele, tovâbbâ a Szent Lâszlô
Târsasâg és Rend, nem kûlônben a Vitézi Rend dîszvacsorâja.

A magyar mûvelôdést és fôként a mûvészetet a rendezôség a leglâtvânyosabban mutatta be. A Methodist Ladies'
Collège 2500 személyt befogadô szupermodern auditôriuma
a vilâg minden tâjârôl ôsszesereglett elôadômûvészek, tânccsoportok és kulônféle zenei egyûttesek szereplésének méltô
helye volt.

Ausztrâliânak mind a bat âllama parâdésan mutatta

meg magyarsâgât. Evek ôta hallottunk mâr az ausztrâliai
magyarok âldozatos, fâradsâgot nem ismerô, kitartô munkâjârôl, amelyet magyarsâguk megôrzése érdekében végeznek.
Ennek a melbourne-i talâlkozô is ragyogô tanûjelét adta.

Az a teljesitmény azonban, amelyet az ott — idegenben —
szûletett és nevelkedett fiatalok felmutattak, minden képze-

Mikàslô Ibolya (Adélaïde) begedûmûvész, NeszlényiJudit (Pasadena, CA)
zongorajnùvész, Hetyey Sândor fdrendezd, Dukàsz Anna(New York, NY)
szïnmûvész, Stirling Gyôrgyné Tàrczy Kovàcs Erzsébet (Arlington, VA) és Zas
Lôrânt (Los Angeles, CA) kôitô. (NeszlényiJudit)

Az ausztrâliai erdélyi est szereplâi balrôl jobbra SzedenitsJenâ (U.S.A.) kôllô,

m

letet felûlmûlt. Az a nemzet, amelynek ilyen ifjûsâga van,
nem veszhetik el. A magyar népmûvészet âpolâsa az ausztrâliai magyarsâg szâmâra létkérdés. Ez adja magyarâzatât,
hogy a talâlkozô keretében 14 tdnccsoport — mindegyik
50-70-es létszâmmal — mutatta be ôsi hagyomânyainkat hîven âpolô munkâjât. Mindegyik csoport tôbbféle tânccal szerepelt, igy az elragadtatott nézôkôzônség a magyar élet minden mozzanatât a tânc mûvészi kifejezésével megismerhette.
Az egyes csoportok sziporkâzô, vâltozatos koreogrâfiâja minden tekintetben méltô volt ahhoz a szinpompâs viselethez,
amelyet bemutatott. A perthi csoport kûlonôsen megérdemelt vastapsot kapott.
Dîcséret illeti az ausztrâliai magyar asszonyokat,

akik

évtizedek ôta honleânyi szeretettel, kalâkâban hîmezték a

csodâlatos ruhâkat és zâszlôkat s ezzel megôrizték a magyar
népmûvészet évszâzados hagyomânyait gyermekeik, unokâik
szâmâra is. Az élet kiszâmîthatatlan jâtéka folytân és Isten
csodâlatosan mindenhatô akaratâbôl ûgy tetszik, hogy a kûlfôldi magyarok lesznek hivatottak arra, hogy ezt a drâga
kincset tovâbbra is megtartsâk és visszavigyék a tôrténet âltal sokszorta meggyôtôrt és megcsonkîtott hazâba. (E sorok
îrôja pl. személy szerint sajnâlja, hogy a szabad Magyaror-

szâg nem kûldte el képviselôjét azzal a feladattal, hogy a
helyszînen tanulmânyokat folytasson.) A 4 ûjonnan felszentelt zâszlô elkészîtéséért Szokolyainé Gabit és Kovassyné Mariât
kûlôn is elismerés illeti.

Azok a fiatalok, akikkel beszéltem, szivesen magyarok.

Nemcsak a papa vagy a mama kedvéért. Nem restellnek hetente kétszer tâncprôbâkra jârni s ezenkivûl még a cserkészet
tevékenységében is élénken részt venni. A Talâlkozô végeztével — januâr 8-t6l 16-ig — a most vâsârolt cserkészparkban
jamboree-re jôttek ôssze. Bûszkék arra, hogy magyarok.
Megâlljâk helyûket az egyetemi tanszéktôl a munkapadig
mindenûtt. Egymâst tamtjâk. Ha valamit helytelenûl fejez-

nek ki, rôgtôn maguk igazîtjâk ki egymâst. A melbourni
MHBK cserkészeirôl kûlôn is el kell mondanom, hogy nem

csak palotâst jârtak és jamboree-re készûltek, hanem 38,000
darab csigatésztât is sodortak a diszvacsora hûsleveséhez
(amelyet — horribile dictu — mind megettûnk). Isten él-

tesse sokâig Szegedi Arankât, aki a maga 22 esztendejével —
gârdâjâval egyûtt — nemcsak szavalt és tâncolt, hanem
tamtott és fôzôtt is.

A mûsorokkal kapcsolatban elsô helyen a neves îrô,
Ruttkay Arnold (Sydney, Ausztrâlia) nosztalgia-estjeit kell
megemlîtenûnk. A dal és a prôza hangulatos légkôrével a kivâlô elôadô visszavarâzsolta a jelenlevôket az elmûlt szâzad elsô
felébe. Edes-bûs emiékeket idézett fel. Az ausztrâliai VIII.

Magyar

Talâikozô

megnyitâsâra îrt

bevezetôje

irodalmi

remekmû.

Ruttkay Arnold (Sydney, Ausztrâlia):
PROLÔG
Csûggedt reménytelenségiink
évtizedekbe nyûlô éjszakâjânak derengô hajnalân
a legtâvolabbra sodort magyarok kôszôntjûk most
a felszabadult hazdt.

Testvérek, ott a pesti Duna partjân,
szoritsâtok meg felétek nyûlô kezûnk.
Hozzâtok szôl szavunk,
kiknek szâjâban epévé vâlt a szabadsâg édes îze,
mert ûres karâcsonyi asztalokkal
és a munkanélkûliség fûtetlen szobâival
tôrlesztitek a terhet,
sûlyos ârat fizettek 40 év felelôtlen bûneiért.

Magyarok, ott Râkôczi sîrja kôrûl a felvidéki fenyôk kôzôtt
és testvérek az erdélyi télben,

felétek szâll gondolatunk, kik néma megadâssal éltek
a hangosan hirdetett demokrâcia
idegen nyelven ârult kenyerén.
Szétszôrt honfîtârsak a nagyvilâgban
Calgary havâtôl, Riô pâlmafâs nyarâig,

jôjjetek, fogjuk meg egymâs kezét.
Es ti, testvérek, kik hiânyoztok itt a széksorokbôl,
gondolatban ûljetek most be kôzénk.

15 milliô magyarért kônyôrôgjôn ma kôzôs imânk,
értûk szâlljon a szô, értûk zengjen a dal.
Es végre egyûtt mondjuk a kôltôvel:

"Szândd meg, Isten, a magyart,
kit vészek hânyânak;
Nyûjts feléje védô kart
tengerén kinjânakl
Balsors akit régen tép,
hozz râ vîg esztendôt:
Megbûnhôdte mâr e nép
a mûltat s jôvendôti"

Ifjû szôlistâink kôzûl kitûnt Mikdjlô Ibolya (Adelaide,
S.A. Ausztrâlia) hegedû- és Schmidt Antal Lajos (Tasmania)
zongoramûvész. Mindkettôjûk egyéni és egyûttes fellépése
kimagaslôan emlékezetes marad. Méltân csatlakoznak hozzâjuk a Kôves-testvérek (Viki és Gyuri), akik a "ballroom
dancing"-ben vilâgviszonylatban is helytâllôt alkottak. Altorjai
Bori Fôl-fôldobott kô cîmû szinmûve (amelynek fôszerepét is
maga alakitotta) az idegenben felnôtt magyarka életének
kétségeit és kérdéseit meghatô ôszinteséggel târgyalta.

Az ausztrâliai Magyar Talâlkozô keretében az amerikai

magyarsâgot szâmos kivâlôsâg képviselte. Érdeklôdéssel hallgattuk Bodndr Gdbomak (Passaic, NJ), a Cserkészszôvetség
ûgyvezetô einôkének beszâmolôit, valamint Szedenits Jenô
(New York, NY) klasszikus kôltészetét. Dukdsz Anna (New
York, NY), a magyar szînmûvészet ragyogô képviselôje és
férje, Vigh Istvdn (New York, NY) festômûvész minden egyes
szereplésével felejthetetlen élményt hagyott maga utân. Amîg
Anna szavalt, a hâttérben férjének a vers kôltôjérôl készîtett
ôriâsi portréja volt lâthatô. Zas Lôrdnt (Los Angeles, CA)
legûjabb kôlteményeibûl adott elô szemelvényeket. Fôt.
Dômôtôr Tibor (Akron, OH) reformatas pûspôk minden
beszéde és felszôlalâsa értékes, buzdîtô volt.

Az ének- és zenemûvészetet Stirling Gyôrgyné Tdrczy-

Kovdcs Erzsébet (Arlington, VA) énekmûvésznô, az Ârpâd
Akadémia tagja, és Neszlényi Judit (Pasadena, CA) zongora

mûvész, zeneszerzô — ugyancsak az Arpâd Akadémia tagja —
képviselte. A Talâlkozô résztvevôi mindkettôjûket —-szereplésûk mind a hét alkalmâval — ûjjongô lelkesedéssel fogadtâk és szûnni nem akarô vastapssal ûnnepelték. (Meg kell
jegyeznûnk, hogy a mûvésznôk az elôadott zeneszâmnak és
dalnak megfelelôen mindig mâs, korhû magyar ruhât visel-

tek. Nagy sikeriikre jellemzô, hogy mind Adelaide, mind
Sydney vârosânak magyarsâga meghîvta ôket vendégszerep-

lésre, amelyet ôk nagy szeretettel el is fogadtak. Ûtjuk sorân
a magyar kôzônség részérôl eddig még sohasem tapasztalt
szeretet és ûnneplés kîsérte ôket. Nem hallgathatjuk el, hogy
az ausztriai magyarok îzelîtôt kaptak Neszlényi Judit "1956:

Kantâta" cîmû mûvébôl is, amelyet a clevelandi Magyar
Kongresszus annak idején arany Ârpâd-éremmel tûntetett
ki. Sydneyben bemutatâsâra készûlnek.)
Az ausztrâliai magyarsâg évtizedeken ât munkâlkodô kivâlô harcosai kôzûl szeretnénk kiemelni elsôsorban Hetyey

Sdndort, az Ârpâd Akadémia tagjât ésFadgyas Làszlôt (mindkettôrôl volt mâr szô), valamint Faith Ferencet, a victoriai
magyarok vezéralakjât; Csapô Endrét, az Ârpâd Akadémia
tagjât, az ausztrâliai magyarsâg egyetlen hetilapjânak, a
Magyar Életnek fôszerkesztôjét, Kardos Béla sydneyi cserkésztisztet, az 1991-es jamboree vezetôjét, Soôs Miklôst és
Drahos Istvânt, sydneyi magyar râdiô és televîziô két vezetô
jét, V. Berekally Istvânt, az adelaidei Magyar Kôzpont kivâlô elnôkét és szobrdsz feleségét; Csornai Varga Baldzst

(Adelaide, S.A.), a vilâghîrû vâllakozôt (entrepreneurt),
dr. Orosz Mdrta pedagôgust (akirôl mâr ugyancsak volt szô),
Kayser Andrdst, a melbourne-i Magyar Kôzpont igazgatôjât,
A. Csôkônyi Borbdldt, a perthi tânccsoport vezetôjét és
Mdtéffy Istvdn (Sydney) mûépîtészt. {Stirling Gyôrgy (Arlington, VA), a Fûggetlen Magyar Hirszolgdlat 1991. mârcius
15-i szâmâban megemlîti még dr. Dezséry Andrds (Beverley,
S.A.) nevét is, aki az Ârpâd Akadémia tagja és az ausztrâ
liai magyar irodalmi élet egyik vezetôje. Kovdszy Mdna a
Talâlkozô vendégeinek elhelyezésével tûntette ki magât.
Befejezésûl csak annyit, hogy idegen Ausztrâliâba mentûnk, de a Talâlkozô elteltével nyelvében tiszta, tetteiben
nemes magyar orszâgbôl tértûnk vissza. Elmény volt! Imâdkozni is — felekezetre valô kûlônbség nélkûl — megtanultunk: Ldtod, Uram, ôsszejôttûnk, azt is tudod, mit akarunk.
Amen.

Ausztrâliai testvéreinkre bûszkék vagyunk. Lehetûnk is.
Példâs csalâdi életûkkel és iskolâzott mûveltségûkkel megnyerték a magyar emigrâciô harcât: nyelvûnkért, hagyomdnyainkért, jôvônkêrt!

Dr. Juba Ferenc (Bées, Ausztria):

A MAGYAR TENGERI HAJÔZÂS
A MÂSODIK VILÂGHÂBORÛBAN
Amikor hazânkat 1920. jûnius 4-én Trianonban feldaraboltâk, elveszett Eszak-, Kelet-, Dél-, Nyugat-Magyarorszâg,
a magyar tengerpart, a kûlôn testként a Szent Koronâhoz
csatolt: Fiume és "az emberiség kôzôs tulajdona", a tenger.
Mivel a Nyugat Csehszlovâkiânak, mint — nemzetkôzi jogi

szakkifejezéssel — "bezârt orszâgnak" nem tudott tengert
biztositani, kedvéért megalkotta az ûn. barcelonai egyezményt, amely a bezârt orszâgoknak is jogot biztositott tengeri hajôzâsra. A trianoni békeparancs elrabolta ôsszes hajônkat. A kb. 180.000 kg aranyat érô hajôpark legnagyobb
részét a Szerb-Horvât-Szlovén Kirâlysâg és Olaszorszâg kapta, tôbb darabjât az Egyesûlt Allamok, Anglia és Franciaorszâg, 1-1 darabot pedig Brazîlia és Portugâlia kapott.
Fiumét és a magyar-horvât tengerpart egy részét az olaszok

kaptâk ingyen. Pedig mi, amig Fiumét kis halâszkikôtôbôl
vilâgkikôtôvé épîtettûk, ôriâsi âldozatokat hoztunk. (Megemlitjûk a fiumei vasutat, a kikôtô kiépitését, amelynek sorân csupân a hullâmvédôkért 25,000 kg. szmezûstôt kellett
âldoznunk.)

A megszâllô hatalom Fiumébôl kiutasîtotta a magyarokat. Az âllâstalan fiumei tengerészek a csonka orszâgban
vârtâk Fiume visszakeriilését. De a nyugati hatalmak nem
kônyôrultek. A mindôssze 6.4 km hosszû tengerpartot is elvették tôlûnk. Tengerészeink nyomorogtak. Egynémelyiknek sikerûlt idegen lobogô alatt elhelyezkednie.

Az Egyesûlt Âllamok âltal elvett hajôk hajôtemetôben
rozsdâsodtak. A régi tengerhajôzâs egyik szakértôje, Polnay,

az Egyesûlt Âllamok kereskedelmi âllamtitkârâval, Harrimannal szerzôdés kôtése révén megalapitotta

a

Magyar-

Amerikai Tengerhajôzâsi Rt"-t, amely a régi hajôkbôl két
hajôt kapott. Csonka-Magyarorszâg elsô tengeri lobogôjât
Râkos Lajos hj. tengerészkapitâny hûzta fel a "Hâros" gô-

zôsôn Velencében, 1922. âprilis 17-én. Ezzel megindult az
orszâg tengeri hajôzâsa.

Kûlônféle szerény tengerhajôzâsi vâllalatok alakultak
1-1 vagy 1-2 hajôval. Ezek nagyjâbôl a hajôszemélyzet hihetetlen szerénysége, kôtelességtudâsa révén âtvészelték a harmincas évek vâlsâgât. A hajôk, mivel 5000-7000 tonnâsak
voltak, soha nem jôhettek Magyarorszâgra. Személyzetûk
sokszor évekig nem lâtta otthonât, csalâdjât. Pénzszûke

kôvetkeztében a hajôkon életûk is a nyomor hatârân mozgott. Mégds elismeréssel kell errôl a "kinti"-nek vagy "nagy"nak nevezett vâllalkozâsrôl beszélnûnk, mert az orszâg legnagyobb nyomora idején figyelemre méltô haszna volt: kb.
300 csalâdnak tudott kenyeret adni, sôt a kivâlôan képzett
fiumei kapitânyok vezetésével fenn tudta tartani a tengerésztisztek utânképzését is.
A tengerhajôzâs az orszâg életében hârom vonalon jâtszik ôriâsi szerepet: kûlkereskedelmûnket annak igényei szerint tudja kiszolgâlni, devizâban kapott bérért tud fuvarozni és az orszâg ôsszes iparâgât jelentôsen tudja ûj hajôk épîtése âltal tâmogatni. Csonka orszâgunknak az ûj, szômyû
helyzet kôvetkeztében teljesen ûjra kellett épitenie kûlkereskedelmét. Egy egyiptomi hajôvâllalkozô magyar csalâd — a

hârom Pdthy-testvér — javaslatâra megalakult a "MagyarEgyiptomi Kereskedelmi Rt." (rôviden "HUNGYPT") ifj.
Horthy Miklôs einôkségével, hogy a magyar textilipart lehetôleg olcsô gyapottal lâssa el. A Trieszten ât folyô szâllitâs
az ottani âtrakodâs miatt felettébb drâga volt. Ezért a szakértôk valami olcsôbb eljârâst kezdtek keresni.
Hires vîzépîtô mérnôkûnk, Kvassay mâr 1916-ban a csepeli kikôtô épitése sorân gondolt arra, hogy azt a jôvôben
Duna-tengeri hajôk lâtogatjâk. Ezzel a gondolattal foglalkozott Tjïtéz Bornemisza Félix szkv. es. és kir. sorhajôhadnagy,

sokszorosan kitûntetett elsô vilâghâhorûs tengerészeti repûlônk. Javaslatâra a kormânyzô az 1933. évi koronatanâcson
felvetette a kôzvetlen Duna-tengerhajôzâs lehetôségét s az
erre alkalmas hajô elkészitését. Hogy azonban az âllampénztâr — sikertelenség esetén — hiâbavalôan ki ne dobja a polgârok pénzét, elrendelte, hogy ezt a lehetôséget elôzetesen
ki kell prôbâlni. Ebbôl a célbôl a HUNGYPT Rotterdam-

ban 180 tonnas aprô parti hajôt, az "Apolinaris IIT'-at bérelte ki, amelyet — sok-sok nehézség utân — vitéz Bomemisza felhozott Budapestre. A hajôt a Ganz-gryârban vizsgâltâk meg. Onnan Kâddr Ferenc hj. tengerészkapitâny vitte
vissza Rotterdamba. A jô tapasztalat alapjân a kormâny

500.000 pengôért Scharbert Gyu/anak, a "Szent Istvân"
csatahajô épitôjének tervei alapjân megépittette a Ganz
Hajôgyârban az elsô Duna-tengeri hajôt, a "Budapest"-et.
Ezt, mint âllami pénzbôl épîtett hajôt, a kormâny a MFTR
âllami vâllalat kezelésébe adta. A hajô elsô ûtjât 1934-ben

végezte Kâdâr Ferenc hj. tengerészkapitâny parancsnoksâgâval.
Mâr az elsô két év eredményei is bâmulatra méltôan re-

mekek voltak. A tengeri ûzem azonban nem volt a folyamhajôzâsi ûzemmel ôsszeegyeztethetô. Ezért a kormâny 1936ban megalapîtotta a "M.Kir. Duna-Tengerhajôzâsi Rt"-t
(rôviden a DTRT-t). Vezetését Rôdiger-Schluga Miklôs
szkv. es. és kir. sorhajôhadnagyra, U-31 szâmû tengeralattjârônk volt I. tisztjére, a kôzlekedési lângészre bîzta. (Emlîtésekor el kell rôla mondanom, hogy 1950. februâr 14-én
"feltételezett adatszolgâltatâs" vâdjâval halâlra itélték és

kôtél âltal kivégezték.) Vezetése idején a DTRT felvirâgzott,
a Duna-tengeri teljesîtményt az egész vilâg részben csodâlattal, részben irigységgel birâlta. A DTRT, amig a kommu-

nista hatalom alatt a magyarul beszélô nem magyarok meg
nem semmisitették, az orszâg egyik legkivâlôbb vâllalkozâsa

lett. Minden hajô minden évben megkereste testvérhajôjât.
1938-ban visszatért a Felindék. Ennek ôrômére a DTRT

ûj hajôja a "Kassa" nevet kapta. Ezt viselte is 1948-ig, amikoris a tôtok kôzôlték a "szuverén"-nek mondott Magyarorszâggal, nem tûrik tovâbb, hogy Magyarorszâgnak "Kassa"

néven hajôja legyen. Az ûn. "magyar" kormânyzat a hajô
nevét "Debrecen"-re vâltoztatta. Parancsnoka leghosszabb
ideig Teleki Gusztdv hj. kapitâny volt. 1939. szeptember
1-én kitôrt a mâsodik vilâghâborû. A magyar kereskedelmi
tengerészet âllomânyât ekkor 6 ûn. "kinti", azaz "nagy" hajô,
nevezetesen a 'Csârda", "Csikôs", "Kelet", "Nyugat", "Szent
Gellért" és "Turul", valamint ôt Duna-tengeri hajô, neve-

zetesen a "Budapest", "Duna", "Szeged", "Tisza" és a "Kassa"
alkottâk.

A megindulô hâborû — semlegességunk ellenére —
tengerészetûnk részére kûlônleges helyzetet és mind tôbb nehézséget jelentett. A kinti hajôk tulajdonosai szinte kivétel
nélkûl angolbarât tôkések voltak. A nemzetkôzileg is jogos

és szabâlyos ismert gyakorlatnak megfelelôen hajôikat angolszdsz és francia bérletbe adtâk. A Duna-tengeri hajôk szolgâlatukat egyelôre a szokott mederben a Budapest-levantei
kôzvetlen vonalon folytattâk.

Az egyszerûség kedvéért elôszôr is vizsgâljuk meg, mi
tôrtént a kinti, nagy hajôkkal. A brit és francia hadvezetôség semleges hajôkkal, svéd, norvég, panamai stb. vâllalatokkal kôtôtt hajôbérleti szerzôdést. Ezt a jogos lehetôséget

kinti hajôink tulajdonosai is kihasznâltâk. îgy pl. a "Szent
Gellért" francia bérletbe keriilt, a tôbbiek brit bérletbe men-

tek; természetesen a hâborûs veszélyek miatt magas bérleti
dîjjal. Semlegességuk jelzésére azonban a m. kir. Tengerészeti Hivatal âltal elôirt jelzést, a hajôk mindkét oldalâra
festett magyar lobogôt kellett viselniiik.

A "Neptun Rt" a tulajdonât alkotô "Kelet" gôzôst is hajôbérletbe adta a briteknek. A hajô ûtban volt Millford
Havenbôl a floridai Tampâba. 1940. augusztus 16-ân felvette a megtorpedôzott angol hajô, a "Clan Me. Phee" 13
eurôpai és 42 hindu hajôtôrôttjét. Rendkîvul nehéz mentési
kôrulmények kôzôtt. A hajô augusztus 18-ân mâr a németek
âltal kihirdetett tengerzâr hatârain Idviil haladt. 33 fôbôl
allô személyzete a megmentettekkel egyiitt 88 fore szaporodott. Ez ôriâsi gondot okozott a hajôparancsnoknak, Potzner
Frigyes hj. tengerészkapitânynak. A jôvôre gondolt és tutajokat készîttetett. A kôvetkezô napon, augusztus 19-én egy
német tengeralattjârô âgyûlôvéssel megâlhtotta a hajôt.
Kehrer Istvân I. tiszt csônakon âtvitte a hajôokmânyokat.
Ezek megtekintése utân a tengeralattjârô parancsnoka kô-

zôlte, hogy a "Kelet"-et egy ôrân belûl elsûllyeszti. Az I. tiszt
a hajôn levô 88 személyre hivatkozâssal tiltakozott. Ez persze
nem hasznâlt. Mire a csônak a hajôhoz visszatért, az egy
ôrâbôl mâr csak kb. 20 perc volt hâtra az emberek szâmâra

élelmiszer és îvôvîz behajôzâsâra. Alig helyezkedtek el az

emberek a csônakokban, ill. a tutajokon, a német tenger-

alattjârô valôban elsûllyesztette a hajôt. A legkôzelebbi szâ-

razfôld 550 tmf-re, azaz kb. 1000 km-re fekûdt. Ez îrorszâg
volt. Ebben az irânyban indultak el a hajôtôrôttek. A hinduk hamar kimerûltek, mert vallâsuk tiltotta a

szalonna-

evést. Az ivôvlz is lassan kevés lett. Naponta 3 kupica jutott
mindenkinek. Augusztus 25-én reggel fustoszlopot pillan-

tottak meg, a brit "Wellington" korvetta fûstjét. Ekkor mâr
csak 240 tmf-re voltak kitûzôtt céljuktôl. A korvetta felvette

a hajôtôrôtteket, akik Gibraltâron és Madridon ât jôttek haza.
"Nyugat" elnevezésû gôzôsiink 1941 âprilisâban Japânban rakodott. A hajôt 1. tisztbôl parancsnokkâ kinevezett
Horvdth Gyula hj. tengerészkapitâny vette ât elôdjétôl.
Ausztrâlia felé induit, de a Timor-tengeren a "Kortenaer"
holland torpedôrombolô feltartôztatta, mint zsâkmânyt
Soerabayaba vitte. Ott a személyzetet internâltâk. A hajô
— âllitôlag — japân légitâmadâs sorân elsûllyedt. Az embereket egy év utân szabadon engedték dolgozni. Az érdekesség kedvéért megemlîtjûk, hogy amikor Nasser az angolokat 1956-ban kiebrudalta a Suzezi-csatornâbôl, az egyiptomiak révkalauzokat kerestek a

csatorna részére. Elsô rév-

kalznzuk Horvdth kapitâny lett.

Ezek a szomorû események igazoltâk, hogy hazânk semmiféle môdon nem tud segltséget nyûjtani a kinti hajôknak.
Kézdivdsdrhelyi Nagy Gdbor szkv. korvettkapitâny meghallgatta a hajôtulajdonosok kérését, hogy a kormâny engedélyezze részûkre a lobogôcserét, mert hajôjukat semleges lobogô alâ akarjâk tenni. Nagy Gdbor javaslatât Wolff Oldf
m. kir. vezérfôkapitâny terjesztette a kormânyzô elé. Az ô
hozzâjârulâsa utân a kormâny megengedte a kinti hajôk tulajdonosainak, hogy hajôjukat a magyar tengeri hajôk lajstromâbôl tôrôlhessék. Ez 1940 augusztusa és 1941 februârja kôzôtt meg is tôrtént. Ezzel lezârult a két vilâghâborû kôzôtti

magyar hosszû jâratû hajôzâs tôrténete.
Amint mondtuk, a Duna-tengeri hajôk folytattâk ren
des ûzemûket. A Duna gôzôs Edvi-Illés Gyula hj. tengerész
kapitâny parancsnoksâgâval rakodott Alexandriâban. Gyapotot Budapest ûticéllal. A brit admiralitâs engedélyével
hagyta el Alexandriât, hogy kôzben még egy kis gôrôg kikô-

tôt, Katakolont lâtogasson meg. Onnan Pireusba vitt a hajô

ûtja. Éjjel 10 ôra tâjban, Cap Maleasnâl a brit "Arethusa"
cirkâlô a semleges vîzeken haladô, semleges rakomânyû és
semleges lobogôjû hajôt megâllitotta, arra két tisztbôl és 8
tengerészkatonâbôl âllô zsâkmânyosztagot kûldôtt azzal, hogy
a hajôt Maltâba vigyék. Az angoloknâl szokâsos kalôz-eljârâs ellen a nemzetkôzi jogszabâlyokra hivatkozva hiâba tiltakozott a hajôparancsnok. A kb. kétnapos utazâsbôl a rend-

kîvul kifejlôdô nyugati vihar kôvetkeztében nyolc nap lett.
Mâr a mâsodik napon elfogyott az egész élelmiszerkészlet,
amelyet a hajô Pireusban tervezett kiegészîteni. Mindenki
— az angolokat is beleértve — a kénezett déligyiimôlcs-ra-

komânyra fanyalodott. Mâltâig csupân aszalt fûgével, mazsolâval és mogyorôval tâplâlkozva minden ember bélbântalmakkal érkezett meg La Vallettâba. Ott az egész rakomânyt erôszakkal elvették, kalôz môdra elraboltâk és a hajôt
december 5-én elengedték anélkûl, hogy fenéksûly vételét
megengedték volna. Ez a tengerész-szakmâban a téli Fôld-

kôzin olyan "megkîsérelt gyilkossâgfélét" jelent. A hajô elérte Pireust, ahol a parancsnok a m. kir. konzul elôtt megtette hajôkârôvâsât. Rakomâny és élelmiszer berakâsa utân
Ismirbe tartott a hajô.

A Tisza tengerjârô Dobozi Dénes hj. tengerészkapitâny
parancsnoksâgâval éppen Ismirben rakodott. A két parancs

nok elhatârozta, hogy éjjel, leoltott lâmpâkkal, titokban
hagyjâk el a kikôtôt, hogy az angol kémek a kifutâst ne jelenthessék. Igy reméiték, hogy a Dardanellâkba érve feljutnak Budapestre. Tévedtek. Alig keriiltek Tenedos lâtôkôrébe, szorosan a tôrôk territoriâlis vizeken hajôztak, amikor
maris feltûnt egy brit segédcirkâlô. Ez a két hajôt feltartôztatta. A Duna gôzôst elengedte, de e Tïsza motorost, mint
zsâkmânyt, Maltâba irânyîtotta. Ott ugyanazt a kalôz-eljârâst kellett a hajônak elszenvednie, mint amit a Duna âtéit.
Ezek az események a tengereken tisztân mutattâk, hogy
hazânk mit vârhat az egész vilâgtôl. Az "ellenség" is, a "szô-

vetséges" is, a "semleges" is belénk rûgott. Ôceâni hajôzâsunk megszûnt, Duna-tengeri hajôzâsunk elé pedig mind
nagyobb akadâlyok tornyosultak, amikor 1941. jûnius 23-ân
megindult a hâborû a Szovjetuniôval.

A m. kir. honvédség alakulatai megjelentek a szovjet
fronton. Ezt megelôzôen, mâr âprilisban magyar-német târgyalâsok folytak. Ezek sorân német részrôl hatârozottan kîvântâk, hogy a rendluvûli Fekete-tengeri német hajôhiânyra
valô tekintettel, annak csôkkentésére a ZJT/ÎT-hajôk lépjenek német hajôbérletbe. Tekintettel arra, hogy semleges
mivoltunk ennek nem volt akadâlya, tovâbbâ az angol kalôzkodâs fent emiîtett és a DTRT létét is veszélyeztetô tûlkapâsaira, a kormâny engedélyezte két hajô bérbeadâsât. A
Tisza és a Kassa îgy keriilt német bérletbe.
A Kassa ûtja Pireusba vitt egyik legkivâlôbb kapitânyunk,
Fôldes Kdroly parancsnoksâga alatt. Rakomânya a krétai
német tâmadâshoz sziikséges lôszer volt. Szabotâzs kôvetkeztében a Kassa môgôtt allô hajô égni kezdett és a tûz pillanatok alatt elharapôzott a szomszéd hajôkra. Fôldes kapitâny
bâmulatos mûveletezéssel kivitte a hajôjât a lângtengerbôl.
A kivâlô tengerész-teljesitmény és a rakomâny ôriâsi fontossâgânak tekintetbevételével Fôldes kapitânyt a II. osztâlyû
német sasrenddel tûntették ki. Ez az esemény is megmutatta,
hogy a bérbeadott semleges hajôk, illetôleg a nem hadihajôk

is ugyanolyan veszélynek vannak kitéve, mint a hadviselô
felek hajôi. Mindezek figyelembevételével a m. kir. honvédelmi miniszter késôbb az ezeken a hajôkon teljesitett szolgâlatot a hadmûveleti teruleti szolgâlattal egyenlônek tekintette.

A szovjetoroszorszâgi hadjârat megindulâsa utân a DTRT
még két hajôjât, az "Ungvdr"-t és a "Kolozsvdr"-t adta bér-

be. Mindkét hajô 194Tben épûlt. Hajôink uzemét az olâhok
nagy mértékben megnehezîtették. îgy pl. még a szabâlyos,
nemzetkôzileg elismert tengerész ûtlevéllel sem engedték az
embereket partra szâllni; ez a hajôzâst lehetetlenné tette.
Hadvezetôségiink ezért a németekhez fordult. Ezek egyszerûen oldottâk meg a kérdést: minden magyar tengerész fényképes német igazolvânyt kapott, amelyen az volt, hogy az
illetô a német haditengerészet szolgâlatâban âll. Ez ellen
mâr az olâhok sem mertek tenni semmit.

A Fekete-tengeren egy német tengernagy parancsnokolt,
akinek hârom parancsnoklâsi kôrzete volt: Ukrajna, Krim
és Kaukâzus. Feladatât az ûn. Sicherungs-Divisio segltségével lâtta el. Minden hajô kîséretben (convoyban) jârt. Ezek

szervezése a kîséretfônôk alâ tartozott, aki egyben a Sicherungs-Divisio parancsnoka és az olâh flotta tôrzskari fônôke
volt.

A hajôkat aknaszedôk, ûn. "Raumboot"-ok, kisebb hadi
naszâdok, repûlôgépek lâttâk el.
Miutân az oroszok 1941-ben Odesszât feladtâk, az akna
szedôk

kitisztîtottâk

a

Sulina-Odessza

ûtvonalat.

Kôzben

a rendldviil rossz idôjârâs kôvetkeztében csak 1941. novem-

ber 9-én futott ki az Ungvdr (parancsnoka Milassm Lajos
hj. tengerészkapitâny) és a Tisza (parancsnoka Holop Adolf
hj. tengerészkapitâny) Odessza felé Sulinâbôl. A Idséretet
a német dunai hajôrajhoz tartozô 4 aknaszedô egység és két

olâh gyorsnaszâd, a "Vijela" és a "Viforul" alkotta. A Bugasnâl levô aknazâron nyilâst kellett vâgni. Amig az aknasze
dôk ezen dolgoztak, az Ungvdr orra aknât érintett. Ez levegôbe rôpîtette az elôhajôt és a Tôth Ferenc fedélzetmester
vezetése alatt horgonymûveletre ott vârakozôkat, akik mind

hôsi halâlt haltak. Mivel a hajô siillyedni kezdett, a parancsnok elrendelte a mentôcsônakba szâllâst és a hajô elhagyâsât.
Az elsô csônak Finkei Sdndor I. tiszt parancsnoksâgâval a

hajô farât kb. 40 m-re elhagyta a môgôttes Tisza irânyâban,
amikor a mâsodik akna robbant. Ez felrobbantotta a hajô

120 vagonnyi (1200 tonna) Stuka-bomba rakomânyât, amelyet a perekopi szoros ellenâllâsânak letôrésére, azaz a Krim
elfoglalâsânak elôfeltételére szântak. Az egész hajô elképzelhetetlen detonâciôval, parânyokkâ tépve repiilt a levegôbe.
Darabkâi még percek utân is hullottak a Tiszd-xa.. A robbanâs természetesen parânyokkâ morzsolta a parancsnok vezette mentôcsônakot a benniilôkkel, elsôpôrte a két olâh
gyorsnaszâdot és a dunai hajôraj két egységét a német dunai

hajôraj parancsnokâval, Petzel korvettkapitânnyal egyûtt.
A hajôszemélyzet 12 tagja hait hôsi halâlt, a megmentett 4
fô sûlyos sebesiiléssel életben maradt.
A hôsi halottak emlékére és jelképes sîrjaként a Magyar
Kereskedelmi Tengerésztisztek Egyesiilete a hajô vîzre bocsâtâsânak évfordulôjân, 1942. mâjus 20-ân emlékmûvet
(10 tonnâs kôtômb felsô, ferde sikjân nyugvô horgonyt) âllîttatott. Ennek felavatâsân megjelent a kormânyzô is. Felirata igy hangzott:

Idegen tenger zûg hamvaik felett...
Magyar, ki erre jârsz, kôszônts hôseidet!

Magyar jâr ma is arrafelé, ahol az emlékmû âllott. Mert
mâr régen nem âll. 1948-ban a gyorsvasût épîtésének ûrûgye
alatt a magyarul beszélô nem magyarok felrobbantottâk.
Az elpusztult Ungvdr pôtlâsaként a DTRT a Budapestet adta német bérletbe, amely 1942. mârcius 20-ân jârt le.
A németek viszont megkezdték az Ungvdr pôtlâsaként ugyanolyan hajô épitését.
Az ûj hajôbérleti szerzôdés a DTRT részére korântsem

volt olyan elônyôs, mint a régi. Amaz tisztân magânjogi alapokra épûlt, ebben a németek azt klvântâk, hogy a hajôkat
a m. kir. kincstâr bocsâssa a kôzôs hadvezetés rendelkezé-

sére. A helyzet az volt, hogy az olâhoknâl szôba sem jôhetett,
hogy a m. kir. folyamerôk egyes egységei az olâh Duna-szakaszra beléphessenek. Ezâltal pedig magyar tengeri hadve
zetés nem is létezhetett. Ezért a német Idvânsâg az volt, hogy
a hajôk âlljanak a német haditengerészet rendelkezésére.
Erre valô tekintettel a minisztertanâcs engedelmével a hajô
kat a m. kir. honvédelmi miniszter vette igénybe és azokat
szolgâlatra a német haditengerészet rendelkezésére bocsâtotta, mindenesetre magyar lobogô alatt és a magyar tengerészrendtartâs, az 1934: XIX. te. érvényessége alatt.
A szerzôdés szerint a német érdekek képviseletében né
met haditengerészt, mint rakomânybiztost (supercargot) kellett mindegyik hajôra hehajôzni. O kezelte a titkos utasitâsokat, a titkos térképeket, az aknamezôk helyzetét mutatô
vâzlatokat és csak ô ismerte a naponta vâltozô felismerési
jelzéseket. A szerzôdés melléklete volt az ûn. Vereinbarung
a magyar kir. kincstâr és a német fiskus kôzôtt. Ez leszôgezte,
hogy a hajôk utânpôtlâsi célokat szolgâlnak, a személyzetet
a m. kir. honvédelmi miniszter âllltja ki és hogy a hajôk

visszatitjuk sorân a Magyarorszâg szâmâra elismert hadizsâkmânyt ingyen szâllitjâk. A szerzôdést magyar részrôl vitéz
Heszlényijôzsef\rX.di alâ.
Ettôl az idôtôl kezdve hajôink âllandô szolgâlatot tartottak fenn a hadmûveleti teruleten fekvô kikôtôk (Odessza,
Nikolajew, Sewastopol, Cherson stb.) és a Duna ûn. tengeri
kikôtôi, Braila és Galatz, valamint az olâh hadikikôtô, Con-

stanza kôzôtt. Hajôink a legtôbb esetben kisebb egységek
védelme alatt, sokszor azonban teljesen egyedûl utaztak, ritkân egy-egy repûlôgép kîséretével. Mindez persze elképesztô
volt olyan hatalmas haditengerészeti erô, mint az orosz Fekete-tengeri flotta orra elôtt.
A hajôk rakomânya rendszerint tânyéraknâbôl, repûlôbenzinbôl, illetôleg repûlôbombâbôl âllott.

A rakomânybiztosok rendszerint polgâri életiikben kis
halâszhajôk vezetôi voltak, akik altiszti rangban szolgâltak.
Eleinte a magyar tengerészeket teljes bizalmatlansâggal kezelték. Ez okozta, hogy a németek bizony sokszor késôn szôltak, amikor teljesen tanâcstalanok lettek az amûgyis rendkîvûl megnehezîtett navigâciôs kôrulmények kozôtt. Râdiôzni nem volt szabad, hogy az ellenség be ne mérhesse a hajôkat. A bôjâkat felszedték, a fénytornyok és vilâgîtôk nem
égtek. Jellemzô eset volt, hogy az eupatoriai ôbôlben, miutân
a rakomânybiztos egész tudomânya csôdôt mondott, kînjâ-

ban a parancsnok tanâcsât kérve, megmutatta a titkos térképet. Edvi-Illés parancsnok elhiilve lâtta, hogy Zentai Jânos I. tiszt helyzetmegâllapîtâsa szerint a hajô ôriâsi aknamezô kôzepén halad. A térkép 20.000 aknât jelzett. Nem
volt azonban vâlasztâs. A megfelelô életbiztosîtô rendelkezések végrehajtâsa utân a hajô errôl a veszélyes terûletrôl sértetlenûl kijutott s utirânyât a szabad vîz felé vette. A Buda
pest ezt tengeri hajônâl szokatlanul csekélyebb meriilésének
kôszônhette. A rakomânybiztosok bizalma késôbb ûgy megnôtt, hogy mâr az indulâskor megbeszélték a parancsnokokkal a tennivalôkat.

Az ellenséges erôkkel valô talâlkozâsok legnagyobb szâmât a tengeralattjârôk tâmadâsai tették ki. Ezek a Krim
nyugati csûcsânâl vagy Sulina elôtt a sekélyes vîzekben les-

kelôdtek. Torpedôikat mindig hâtulrôl lanszîroztâk. Hadiûtban mindig kettôs ôrséget kellett tartani. A figyelôk rend
szerint idôben észrevették a torpedôk légbuborékok âltal jel
zett ûtvonalât és îgy a fûrge, jôl mûveletezô Duna-tengeri
hajôk azokat ki tudtâk keriilni. Sok esetben tôrtént, hogy az

orosz tengeralattjârôk a hajô hosszânak megfelelô merûlés
szerint âllitottâk be a torpedôk haladâsi mélységét: az îgy
beâllîtott torpedôk hajôink alatt futottak el: hajôink merii-

lèse ugyanis hosszukhoz képest kicsi volt. Zentai I. tiszt a tengerfénylés segîtségével ismerte fel a torpedô ûtjât, és azt îgy ki
tudta kerûlni.

Âltalâban minden mâsodik-harmadik ûton kerûlt sor
érintkezésre ellenséges erôkkel. A hajôkat ért légitâmadâsok
kôzûl ki kell emelni a Budapest-et ért légitâmadâst 1942.
szeptember 18-ân, Balaklavâban. 18 gép tâmadt 9 hullâmban. A hajô 16 léket kapott, a tengerészek kôzûl tôbben elestek. A hajô môgôtt egy hadiegység kigyulladt, és mivel annak robbanâsâtôl kellett félni — a Budapest is negyven vagon tânyéraknât vitt, — a hajô igyekezett mihamarabb a kikôtôbôl a nyilt tengerre futni. Sewastopolban javîtottâk ki
a hajôt.
Ezutân az esemény utân a Budapest és a Kassa az Azovitengeren teljesîtett szolgâlatot, rendszerint Mariupol és Jeisk
kôzôtt egy aknamezôtôl kitisztitott északnyugat-délkeleti irânyû csatomân. Az erôs szibériai szelek miatt a szûk csatornâban rendkîvûl navigâciôs feladatot jelentett a haladâs.
Emellett sok problémât adtak a leszakadt és îgy a vîzen ûszô
aknâk, amelyeket csak ûgy lehetett kikerûlni, hogy a hajô
az aknamezôre merészkedett. Emellett az északkeleti viharok

éppen oldalba kaptâk a hajôkat, ami rendkîvûli dûlôngélést
jelentett (pl. 40 fokig 16-szor egy perc alatt). A novemberben
hirtelen beâllt 20 fokos fagy miatt sûrgôsen el kellett hagyni az Azovi-tengert. A Budapest elôszôr Galatz irânyâban
Sulinâra ment. A tél Galatzon fogta; a hajô ott telelt ât.
Az 1943-as év ismét katasztrôfâval jelentkezett. A Sulina
elôtt vârakozô Kolozsvdr-t tâmadta meg orosz torpedôvetô
repûlôgép. A hajô parancsnokânak, Dobozi Dénesnék. kôszônhetô, hogy huszâros mûveletezéssel még annyira el tud
ta fordltani hajôjât, hogy a torpedô annak farât és nem kôzepét talâlta. Sajnos azonban, az egész gépszemélyzet (7 fô)
hôsi halâlt hait. A hâtsô légvédelmi âgyu német személyzete
(ugyancsak 7 fô) szintén hôsi halâlt hait. A hajô teljesen kiégett, de nem sûllyedt el. Budapestre vontattâk, ahol kijavltottâk. A hôsi halottak emlékét az C/ngmr-emlékmû keleti oldalân mârvânytâblâval ôrôldtették meg.

Az 1943. év egyébként a szokott môdon folyt le. Hajôink még ellâttâk a Kubân-hldfô részére szûkséges szâllîtâ-

sok egy hânyadât, de bevetésûk a Krimtôl keletre mâr elmaradt. A szâllitâsok nagy része Szevasztopolba irânyult, illetôleg mind jobban Nikolajev és Odessza felé koncentrâlôdott. A hajôk azonban tôbbszôr kerûltek javîtâsba. A hâborû elvesztésének tudata is mindinkâbb megerôsôdôtt. Tengerészeink azonban a tovâbbiakban is a legnagyobb kôtelességtudâssal lâttâk el szolgâlatukat. Hajôn kîvûli viselkedésûk — mind az orosz civil lakossâggal, mind az olâhokkal
szemben — kifogâstalannak volt mondhatô. Mindennek

ellenére az olâh gyûlôlet velûnk szemben mindinkâbb érezhetôvé vâlt. Jellemzô eset tôrtént a Bugon. A Budapest napfényes idôben Nikolajev felé haladt. Mindenki ônilt a nyugodt hajôzâsnak, amelyet ott nem fenyegettek sem tengeralattjârôk, sem repûlôk. A jobb partrôl egyszerre puskalôvések hangzottak. A golyôk a nyilt bidon szolgâlatot tevôk
feje mellett fûtyûltek el. Nos, egy kb. 7-8 fôbôl allô olâh kûlômtmény tûzelt a bajôra, amikor a magyar lobogôt meglâtta.
Az ôrszolgâlatos tiszt riadôztatâsâra a német légvédelmi tûzérek is helyûkre ugrottak és odapôrkôltek az olâhoknak.
Erre azok nyomban fehér zsebkendôket mutogattak. Bâr a
hajôparancsnok az esetet azonnal jelentette, nem tudunk
arrôl, hogy ez az olâhokra jellemzô gazemberség elnyerte-e
bûntetését. A németek természetesen ôket tâmogattâk, hiszen az olâhok teljes erôvel szolgâltâk ki a németeket.

1944 tavaszân a helyzet rohamosan kezdett rosszabbodni. Az év mârciusâban még mindig Odesszâba szâllîtottak
hajôink hadianyagot. A Budapest is ott érte meg az egyik
legnagyobb repûlôtâmadâst mârcius 1-én (vagy 2-ân?). A
déli môlônâl kikôtôtt hajô nyiltan és védelem nélkûl âllott
a sok hullâmban tâmadô kb. 12 repûlô tâmadâsâban. Mivel a gépek a tenger felôl tâmadtak, a raktârépûletek âtrepûlése utân kioldott bombâik, de a kikôtô koncentrâlt tûzé-

ben eltalâlt, lezuhanô repûlôgépek is a hajô kôzvetlen kôzelében zuhantak a tengerbe, s ott robbantak. A robbanâsok

erejét mutatja, hogy a fenékiszap, amely a levegôbe repûlt
és visszahullt, az egész hajôt vastag iszapréteggel boritotta.

A rendkivûli erejû râzkôdtatâsoktôl a hajô a parti kôtelekrôl leszakadt. De mârcius 3-ân sértetlenûl elérte Constanzât.

1944 tavaszân kerûlt sor a Bug torkolata és Nikolajev

kiûrîtésére. Ide tehât nem jôhettek tôbbé hajôink. Az odeszszai kiûrîtésben még részt vettek hajôink, amîg az oroszok
a vârost âprilis lO-én vissza nem foglaltâk.
Az egész hâborû legsûlyosabb idôszakât Szevasztopol kiiiritésekor élték meg hajôink. Ott a védôk mâjus 9-én a
Chernoses-âllâsba hûzôdtak vissza, kôzvetlenûl a vilâgîtôtorony kôzelébe. Hajôink a rendelkezésre allô egységekkel
egyûtt vettek az akciôban részt. A hajôk részben mâr nem
âllhattak be a kikôtôbe, kûnn a réven kellett horgonyozniuk,
mert oda még nem lôtte be magât az orosz tûzérség. Mâjus
10-én az idô 8-as erôsségû széllel viharossâ vâlt. A csapatokat ezért éjjel és részben a nyilt tengeren csônakokbôl kel
lett felvenni. A viharos idôben mind a Kobildrcsik Frigyes hj.
tengerészkapitâny parancsnoklâsa alatt âllô Tisza, mind a
Zentai Jdnos hj. tengerészkapitâny parancsnoksâga alatt
âllô Budapest sûlyos repûlôtâmadâsokat hâritott el. Mindkét
hajô sûlyosan megsérûlt. A Budapest jobb oldali fôgépe leszakadt alapzatârôl, igy csak fél géppel vânszorogva tudott
mûveletezni és haladni. Ezek a tâmadâsok a menekûlôk kô-

zôtt is szâmos âldozatot kôveteltek. Mâjus 11-én végre sûlyo
san sérûlt âllapotban érte el a két hajô Constanzât.
A Kassa parancsnokânak, Ddvidhdzy Andrds hj. tengerészkapitânynak hajônaplôja drâmai tômôrséggel tesz tanûbizonysâgot arrôl, hogy parânyi tengerészetûnk hû maradt

elôdjéhez. Âprilis 13-tôl mâjus 12-ig, rôvid 29 nap alatt a
Kassa 14 tâmadâst kapott, amelybôl ôt tâmadâs tôrtént 16

torpedôval. Ôtszôr âllott a hajô a parti ûtegek tûzében és
négyszer kapott tâmadâst 25 bombâzô és 16 vadâszrepûlô
âltal. Ezenkîvul âtélt még 8 repûlô- és 7 tengeralattjârô riadôt. A hajô tûzérsége lelôtt egy ellenséges vadâszrepûlôt,
megmentett 1500 kg. aranyat és 40 milliô német mârkât,
1800 személyt, sebesûltet és menekulôt. Hasonlôképpen vette
ki a harcokbôl a maga részét a Tisza és a Kassa is. A Tisza

is lelôtt 3 repûlôt. Mindebbôl lâthatô, hogy tengerészeink
teljes odaadâssal vették ki részûket ebbôl a kûzdelembôl, a
tengeren is hazânk szent fôldjét védelmezték.

Az olâh és tûlterhelt hajôgyârak nem vâllaltâk hajôink
javîtâsât. Ezeknek tehât Budapestre kellett menniûk. Elôl
a Tisza, majd jôval késôbb a félerôvel haladô Budapest —

amely a Vaskapuban még partizân tûzharcba is keveredett, —
1944. augusztus 23-ân éjjel lépte ât az olâh hatârt. Olâhorszâg ekkor âllott ât az ellenséghez. Ezâltal a tovâbbiakban
lehetetlenné vâlt hajôinknak a kijutâsa a tengerhez. Tengeri hâborûban valô részvételûnk ezzel lezârult.

Magyar részrôl minden elimserés elmaradt. Hadvezetésiink teljesen megfeledkezett rôlunk. Még csak a tûzkereszt
sem jutott elismerésként osztâlyrészûnkûl. Ezzel szemben
német részrôl szâmosan kaptâk meg a német sasrendet. EIô-

szôr tôrtént meg, hogy idegen polgâri egyén, Kobildrcsik
kapitâny Brinkmann tengernagytôl kapta meg az I. oszt.
vaskeresztet.

Az eddigiekben nem szôltunk Szeged elnevezésû tenger-

jârônkrôl. Ezt a kormâny nem adta bérbe a németeknek,
mert ez a hajô tartotta fenn Fôldes Kdroly és halâla utân
Bauda Vilmos hj. tengerészkapitâny parancsnoksâgâval a
rendkîvûl szûkséges — és egyetlen — ôsszekôttetést Isztanbullal. Ellâtta a magyar-tôrôk ârucsere-egyezmény szerinti
âruszâllîtâst, amelynek ûtjân nélkûlôzhetetlen cikkeket tudtunk beszerezni. Amîg a németeknek bérbe adott hajôinkon
német tûzérek és német 2 cm-es légvédelmi âgyûk jelentet-

ték a tûzérségi erôt, addig a Szeged-en egyetlen 4.7 cm-es ûn.
boforsz âgyût szereltek fel, amelyet a hajôszemélyzet maga kezelt Magyari Imre parancsnoksâgâval.

Hajôink olyan szerencsések voltak, hogy az olâh hadûzenet pillanatâban mindannyian mâr Budapesten tartôz-

kodtak. A Szeged 1944 jûniusâban nagy légitâmadâs idején
a Margit-hîd tôvében âllott. A légelhârltâsban sikeresen
vett részt, tûzérsége lelôtt egy bombâzôt.

1944. decemberében a M. Kir. Tengerészeti Hivatal és
a miniszteri hatalommal felruhâzott Rôdiger DTRT-igaz-

gatô a hajôkat — a megrokkant Tisza kivételével — a FelsôDunâra kûldte, hogy azokat a hâborû elkôvetkezô veszélyeitôl békés, jôvendô felhasznâlâs reményéhen megôvja. Ez be
is kôvetkezett. A hajôk épségben maradtak.

Nem tartozik szorosan târgykôrûnkhôz, de mégis meg

kell emhtenûnk, hogy egykori haditengerészetûnk kis utôda,

a m. kir. folyamôrség

is kivette részét hazânk védelmébôl.

Az aknaeltâvolîtâs rendkîvûl veszélyes feladatât fôleg Petne-

hâzy Zalân kapitâny lâtta el. Kûlônôs hadieseményként kell
jellemeznûnk azt a kivâlô teljesîtményt, amelyet Czigler
Arnold hj. tengerészkapitâny, a Szeged és Kecskemét ôrnaszâdok folyamôrkapitânyi rangban levô parancsnokai alatt
végeztek: a két hadihajô a hâborû utolsô napjâig — sôt még
azon is tûl — pârhuzamos nyargalô ûtkôzetet vîvott a Dunân
Melk vârosânâl orosz tankokkal mindaddig, amîg utolsô
grânâtjât ki nem lotte. Ekkor Passauban adtâk magukat az
amerikaiknak.

Nem lenne teljes a beszâmolônk, ha nem emlékeznénk
meg még egypâr hajôrôl. A Komârom tengerjârô âtadâsra
készen âllott a Ganz Hajôgyârban az 1944 jûniusi légitâmadâs idején. Akkor és ott bombatâmadâs sorân elsûllyedt. A
félig kész VIII. jelzésû tengerjârôt a Felsô-Dunâra menekitették, amelyet ott a németek felrobbantottak. A hadivontatâsra berendezett Zagyva készen lett a bevetésre. A csonkaorszâgi magyar tengeri hajôépîtés két bùszkesége, a 4300
tonnas Magyar Vitéz és Magyar Tengerész a németek kezébe kerûlt. Vâsârlâs ûtjân. Azok a két hajôt Ted-ra és Totilàra keresztelték ât. Szevasztopol kiûritésekor mindkét hajô
elsûllyedt. 3000 ember hait meg rajtuk.
Zrinyi Miklôs jelmondatâval szeretném ezeket a sorokat
zâmi: "Dum spiro, spero" (amig élek, remélek). Reméljûk,
hogy ôsszefogâssal, a jelen kôrûlmények kôzôtt erôsôdô reménnyel, hisszûk, hogy a nemzet âtvészeli évezredes életének ezeket a legsûlyosabb évtizedeit, a széttépetés és megtipratâs szâzadât. Hiszem, hogy a jôvôben is lesz valaki, aki
a magyar tengeri hajôzâs tôrténetének lapjait tovâbbjegyzi.
Mert Hôman Bâlint szavaival biztos vagyok abban, hogy
lesznek még lapjail

XVII.

ÉLETRAJZI ADATOK
(A név utàn zàrôjelben a jelenlegi lakôhelyet - a vàros és
az âllam vagy orszâg nevét - talàljuk. A *jelentése szilletésének
éve és helye. A nagy M betû Magyarorszàg rôvidîtése.

D'ALBERT FERENC DR. (Chicago, IL) vilâghîrû

hegcdûmûvész, zeneszerzô, karnagy és zenetanâr életrajzi adatait
"Az Arpâd Akadémia tagjainak tevékenysége" cîmû kôtet
(Cleveland, Àrpâd Akadémia, Magyar Tudôsok, Irôk és
Mûvészek Kûlfôldôn, 1982) 55. oldalân mâr kôzôltûk. Az
akkoriakhoz kiegészitésként hozzâtesszuk, hogy mintegy 500
vârosban 7000-nél tôbb hangversenyt rendezett 450-nél tôbb
zenomûvet szcrzett és 15 albuma jelent meg. A Liszt Ferenc
Zenomûvészcti Akadémiân 1987-ben, a budapesti egyetemen

1988-ban arany diszoklevelet kapott, az Eôtvôs Lorând
Tudomânyegyetemnek (az ELTE-nek) 1989 ôta âllandô
vendégtanâra. "Aiitobiography" cîmmel ônéletrajza eldkészQletben van.

1.966 ôta, mint az Ârpâd Akadémia egyik alapîtô tagja, a
mûvészeti fô'osztâly elnôke.

DÔSA MARGIT (Cleveland, OH) iparmûvész. * 1942.
febrnâr 28, Pétfûrdô', Veszprém vârmegye, M. Székely
szârmazâsâra igen buszke. Iskolâit Németorszâgban, majd az
ohiôi Clevelandban végezte. A Lourd Academy-n érettségizett. A
Boyd Business College-ben két évig, a Western Reserve
egyetemen (a magyar mûvelô'déstôrténeti tanfolyamon) egy évig
folytatott tanulmânyokat.
Tanulmânyai befejeztével a helyi pénzOgyi hivatalban
helyezkedett el, ahonnan a kûlûgyminisztériumba helyezték ât.
Két évre szôlô szerzô'déssel Pârizsba kuldték, aboi az amerikai

nagykôvetségen mûkôdôtt. Ezt kôvetô'en a KLM holland
repûlôtârsa-sâg alkalmazâsâba kerûlt, majd utazâsi irodâban
helyezkedett el, ahol mâig is mûkôdik.

Megszerezto a "Reward" kerâmiai fostékgyâr tanârnôi
oklevelét. Alkotâsain fô'lcg kalocsai és korondi dîszoket hasznâl.
A helyi "Ceramic I lobbyist Guild" kiâllîtâsain 1986 ôta vesz részt.
Alkotâsait elismeréssel és dîjakkal jutalmaztâk, 1990-ben elsô
helyezéssel tuntették ki. Kgyik szép kerâmiâjât a Clevelandi
Magyar Mùzeiim drzi.

1990 ôta az Ârpâd Akadèmia iparmûvészcti osztâlyânak
meghivott rendes tagja.

FT. FVZÉRJUUÀN DR., O.F.M. (Détroit, MI) szakîrô, volt
plébânos. * 1918. mâjiis 30., Héthalom, Nôgrâd vârmegye, M.
Kôzépiskolai tanulmânyait a pécsi Plus gimnâziumban
(jezsiiitâknâl), majd Jâszberènyben a Jôzsef Nâdor gimnâ
ziumban végezte. A gyôngyôsi Ferences 1littiidomânyi Fôiskola
(1936-1939) befejezêse utân Rômâban elôbb az Ateneo
Antoniano (1939-1943), kèsôbb a Gregoriana egyetem
(1943-1946) hallgatôja lett. 1943-ban teolôgiai tanâri oklevelet
szerzett (Rômâban). 1946-ban bôlcsészeti doktorrâ avattâk
(ugyancsak Rômâban).
1950-tôl 1958-ig a magyar ferencesek elôljârôja volt, 1950-tôl
1960-ig Roebling (NJ) plébânosa, 1960-tôl 1970-ig a lelki
gyakorlatok vezetôje a michigani DeWittben, 1970-tôl 1984-ig
New Brunswick (NJ) plébânosa volt. 1950-ben a Magyar
Katolikns iJga alapîtô tagja lett. 1954-ben felépitette a michigani
DeWittben a lelkigyakorlatos hâzat, 1957-ben aroeblingi iskolât.
1971-tôl 1974-ig New Brunswick (NJ) espereseként mûkôdôtt.
1972-ben renovâltatta New Bnmswick templomât. 1974-ben
megalapîtotta a Katolikns Magyar Papok EgyesQletét s annak
1984-ig elnôke volt. 1976-ban MindszentyJôzsef biboros magyar
primâsnak, Esztergom érsekének New Brimswickon (NJ) szobrot
emeltetett.

Kisebb irâsai mâr korâbban megjelentek. A lansingi

katolikns egyhâzmegye lapjânak mnnkatârsa volt. A Katolikns
Magyarok Vausârnapja rendszeresen kôzôlte (kôzli) cikkeit és
tanulmânyait. Elôbb "Szentnek kiâltjnk!" cîmmel, késôbb
"Mindszenty, a szent"cîmmel kûlôn-kûlôn kôtetet szerkesztett. Az
ntôbbit a XXX. Magyar Kongresszns 1990-ben arany
Arpâd-éremmel tûntette ki.
1986 ôta az Arpâd Akadèmia irodalmi és hittudomânyi
osztâlyânak meghîvott rendes tagja.

HORVÀTH ZOLTÀN DR. (Miskolc) nyugalmazott
egyetomi tanâr. * 1921., Miskolc, M. 1940-ben Miskolcon, a

Frâtcr Gyorgy gimnâzinmban érettségizett. Sopronban, ajôzsef
Nâdor Mûszaki és Gazdasagludomanyi Egyetem Bânya-, Kohôés Erddmérndki Karân 1944-ben kohômérnôki oklevelet szerzett,

a fémkohâszati tanszéken egyetemi oktatô lett (2 évig tanârsegéd,
3 évig adjiinktus, 4 évig intézeti tanâr, illetôleg docens, majd 33
evon ât egyetemi tanâr). Az egyetemi doktori fokozatot 1948-ban,

a kandidâtnssâgot 1952-ben, a mûszaki tiidomânyok doktora
cimet és jellegct 1961-ben szerezte meg.
10 éven ât volt a Kohômérnôki Kar dékânja. Oktatâsi

terCdetén fô'ként a kémiai metallurgia âltala ôsszeâllitott és
kidolgozott anyagât adta elô'. A németorszâgi Freiburg
ogyetemén

vendég

elôadôként

tanitott.

50-nél

tôbb

mérnôktovâbbképzô' tanfolyamon tartott elôadâst. Kutatâsi

terûletén legalâbb 11 szakkérdéssel foglalkozott.
Irodalmi téren 22 kônyvet irt (részben târsszerzô'kkel), 50
jegyzetet âllitott ôssze nemcsak magyarul, hanem mâs nyelveken
is,tovâbbâ mintegy 250 szakcikke jelent meg. Felkérésre kb. 170

kûlôn elôadâst tartot. Ûjabban tôrténeti, irodalmi és
zenemûvészeti ismertetéseket nyùjt.

1990 ôta az Arpâd Akadémia tudomânyos fôosztâlyânak
meghîvott tiszteletbeli tagja.

KÔSZEGHY I. VIOLETTA (Wien, Ausztria) festômûvész.
* Budapest. Régi mûvészcsalâd sajja. Miutân tanulmânyait a
Képzômûvészeti Akadémiân és a bécsi egyetemen befejezte, az
egész

kbirôpât

beutazta.

Afrika,

Ausztrâlia,

Ausztria,

Dél-Amerika, az EgyesQlt Allamok, Franciaorszâg, Hollandia,
Kanada, Német- és Olaszorszâg kulônbôzô vârosaiban âllitott ki,

aratott sikereket, nyert dijakat. Az Egyesûlt Âllamokban fôként
Ilollywoodban, Los Angelesben és New Yorkban, valamint
Florida tôbb vârosâban szerepeltigen eredményesen.
Festészetének jellegzetessége a kitûnô technikân kivOl a
részletek finom kidolgozâsa, a fény és ârnyék ugyes alkalmazâsa,
a szinek csodâlatos harmôniâja s az élethûség. Legszîvesebben
fiatal, szép hôlgyeket âbrâzol. 20 év alatt mintegy 5,000
festményét adta el.
1.958-ban a kaliforniai Seattleben mâr megnyerte a Betty

Irving Awardot. Manchesterben 19.59-bcn elsb dijat nyert. A
kôvetkezd évben a Menlo Park kiâllîtâsân a "Best of the Show

Award"-dal tQntették ki. Ugyanebben az évben - I^ng Beach
karâcsonyi mûvészeti bemiitatôjân - "Most Favored Artist" letL
1965-ben és 1966-ban tobb elsô dîjat nyert.
1956-ban a svâjci Flûellben a Szent I.aszl6 Târsasâg és Rend
lovagjâvâ avattâk.

1990 ôta az Ârpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak
meghîvott rendes tagja.

LÀSZLÔ IBY (Middletown, CA) énekmûvész, operaénekes.
Zenei tanulmânyait Biidapesten a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Akadémiân, MQnchenben a Musikschnle, Salzburgban és
Pârizsban a konzervatôriumban végezte.
Mint drâmai szoprânt, Lûbeck, Hambnrg és Bremen
operahâza szerzô'dtette. Atûtô erejû hangja miatt keresett vendég
volt mâs eurôpai szînpadon (Berlinben, Stnttgartban,
Kassel-Oldenbnrgban és Grazban) is. Repertoârja majdnem

minden nevezetesebb opérât felolel. Kodâly és Bartôk dalait
Oroszorszâg, Kîna és Eszak-Afrika mûértd kôzonségével is
megismertette. Az amerikai Long Beach (FL) és IjOS Angeles
(CA) filharmôniai zenekarâval hangversenyeken énekelt,
Seattleben (CA) az operahâz Wagner-elô'adâsâban Brunhilda
szerepét jâtszotta, illetôleg énekelte.
1990-ben a XXX. Magyar Kongresszus irodalmi és
mûvészestjén nagy sikerrel lépett fel.

LEGÀNY DEZSÔ DR. (Budapest) volt zenemûvészeti
fôiskolai tanâr. * 1916. januâr 19., Szombathely, Vas vârmegye,
M. 1933-ban Bajân érettségizett. 1937-ben apécsi m. kir. Erzsébet
Tudomânyegyetemen a jogtudomânyok doktorâvâ avattâk.
1973-ban a zenetudomânyok kandidâtusa, 1981-ben pedig
doktora lett.

1938-tôl 1945-ig katonai szolgâlatot teljesîtett, kôzben a
zenemûvészeti fôiskolân folytatott (a zeneszerzés szakân)
tanulmânyokat, 1942/43-ban a pâncélos hadosztâly keretében
részt vett a doni, majd késôbb a hazai harcokban. Az âltalânos
fegyverletétel utân hâromszor akartâk Keletre vinni, de sikerûlt
minden alkalommal megszôknie. Atmeneti szûkségmunkâk
vâllalâsa utân 1951-ben a Zenemûvészeti Fôiskola tanâra lett

docensi boosztâssal. 1956 utân tartalékos tiszti rangjâtôl
mcgfosztottak és tanâri âllâsâbôl elbocsâtottâk. Csak Kodâly
Zoltânnak

sikerûlt

szâmâra

a

"Bartôk

Zenemûvészeti

Szakkbzépiskolâ"-ba tanârként elhelyeznie. Innen kerûlt
1973-ban a Magyar Tudomânyos Akadémia Zenetôrténeti
Osztâlyânak vpzetbi âllâsâba, 1983-ban az Osztâly feloszlatâsa
utân nyugdîjaztâk.

5 zenetôrténeti szakkonyvet îrt magyarul, 1-et angolul, 1-et
pedig németQl. 2 kbnyve nyomâsra kész. Kodâly Zoltân 5
nyelven îrt kb. 1000 leveiének kiadâsa - angol jegyzetekkel elbrelâthatôlag 1991-re készûl el. Ezenkîvûl - kûlônbôzô
nyelveken - 33 szakcikkeL, tovâbbâ tôbb lexikonba mintegy 2,400
cîmszôt dolgozott fel.

1990 ôta ciz Àrpâd Akadémia zenemûvészeti osztâlyânak
meghîvotL, tiszteletbeli tagja.

PUNGOR ERNÔ DR. (Budapest) târca nélkûli miniszter,
egyetemi tanâr. * 1923. oktôber30-ân M. Egyetemi tanulmânyait

a budapesti Pâzmâny Péter Tudomânyegyetemen végezte, ahol
1938-ban vegyészi, 1949-ben pedig bôlcsészet-doktori oklevelet
szerzett. 1952-ben a vegyészeti tudomânyok kandidâtusa,
1956-ban pedig doktora lett. A Magyar Tudomânyos Akadémia
1967-ben levelezd, 1976-ban rendes tagjâvâ vâlasztotta meg.
1948-tôl 1953-ig tanârsegédként, 1953-tôl 1962-ig rendkîvQli
(târs)tanârként a budapesti Eôtvôs Lorând Tudomâny
egyetemen, 1962-tôl 1970-ig pedig rendes tanârként a veszprémi
Kémiai Egyetemen adott eld. Az utôbbi helyen és minôségben az
Elemzd Vegyészeti Intézetnek is éveken at igzgatôja volt.
1970-tdl 1990-ig a budapesti mûszaki egyetemen az Altalânos és
Elemzd Vegyészeti Intézet igazgatôja volt. Jelenleg a Magyar
Tudomânyos Akadémia "Mûszaki Elemzd Vegyészet"-re
vonatkozd kntatdcsoportjânak feje és az Orszâgos Technikai
Fejlesztés Bizottsâgânak elndke (târca nélkûli miniszter).
Irodalmi mûkôdése szâmos kônyv kiadâsât és 500-nâl tôbb
szakcikk megîrâsât eredményezte.

Kûl ônbôzd akadémiâk, egyetemek, szervezetek és
egyesûletek arany éremmel, tiszteletbeli tagsâggal tûntették ki.
(Életrajzi adatai s az eldbbiek részletes felsorolâsai

mogtalâlhatôk a "Men of Achievcment, Who"s Who in Science"
kôtetében.)
1990 ôta az Arpâd Akadémia tndomânyos fdosztâlyânak
meghivotL, tiszteletbeli tagja.

DR. TAPOLYAI MIHÂLYNÉ (Cleveland, OH)
iparmûvész. * 1934 Miskolc, M. I^nykori neve Bartha Gizella.
Erettségit a miskolci volt reformâtns gimnâzinmban, 1954-ben
tett. Egyetemi taniilmânyait Budapesten végezte. 1958-ban
gyôgypedagôgiai pszicholôgns tanâri oklevelet szerzett.
1950 és 1958 kozt néprajzi kntatast végzett Borsod megyében,
a Matyôfôldon. 1959-ben hâzassâgot kotott dr. Tapolyai Mihâly
ideg- és elmeorvossal. Hâzassâgnkbôl 6 gycrmek szûletett.
Csalâdja a kommunizmus idején sokat szenvedett. Férjét
1979-ben keresztény hite miatt politikai bortônbe csnktak, csak
Mitterrand francia elnok kozbelépésêre szabadult ki. 1983-tôl
Amerikâban él.

1985-t6l 1990-ig a Cleveland State Universityn
kerâmia-mûvészetet tannlt. Tôbb kiâllitâson - matyô
motîvnmokkal készult kerâmiai muveivel - vett részt, elsô és

mâsodik dijakat nyert. 1986-tôl kezdôdôen a Magyar
Kongresszus kiâllîtâsain is rendszeresen részt vett.

1990 ôta az Ârpâd Akadémia iparmûvészcti osztâlyânak
meghfvott, rendes tagja.

ZSIGMOND ANDRÀS DR. (vitéz Lemhényi, Liverpool,
Anglia) orvos. * 1935. november 17., Nyârâdszentlâszlô,
Maros-Torda vârmegye, Erdély.
1954-ben éretLségizett. Pécsett a szabadsâgharc idején, mint
az Orvostudomânyi Egyetem harmadéves hallgatôja, a legelsôk
kôzôtt tevékenykedett. 1957ben Ansztriâba menekûlt, majd
Angliâba vândorolt, ahol par hônapig tartô szénbânyâszkodâs
ntân a liverpooli egyetemen befejezte orvostudoniânyi
taniilmânyait. 1962-ben avattâk doktorrâ. Jelenleg magângyakorlatot folytat s a Général Motors ûzemorvosa.
Politikai tevékenységet mind magyar, mind angol vonalon
fejt ki. A brit konzervativ part listâs jelôltje s a Kûlûgyi Forum

tagja. A Szabadsâgharcosok Vilâgszovetségének eurôpai titkâra.
1987-ben a Vitézi Rend, 1990-ben a Szent Lâzâr Rend

lovagjâvâ avattâk.

XVIIL

FÛGGELÉK
A XXI - XXX. MAGYAR KONGRESSZUSOKON

1981-TÔL I990-IG ELHANGZOTT

ÉS A KRÔNIKA KÔTETEIBEN MEGJELENT
elôadAsok MUTATÔJA

Az I - XX. MAGYAR TALALKOZÔKON (Kongresszusokon) elbangzott és a
krônika kôtcteihcn wcgjelent elôadàsok jcgyzékét lâsd "A XX. Magyar Talâlkozô

krônikâjA"-nak (Clevcland, Ârpâd Kônyvkiadô Vâllalat, 1981) 290-308. oldalân.
Aba B. Titu-s:

Magyar nyelvilnk megârzéseangol nyelvû' kôrnyezetben. XXVI, 43-45
Abelovszky Eliz:
A mogùjulô magyar ifjûsâg. XXX, 115-120
Hivatâsimk. XXIX, 79-82

Mondjiink mindig jôt! XXVIII, 165-171
Adoijân Fercnc:
Magyarorszâggal uniôban. XXIX, 110-111

TVmerikai Magyarok Orszâgos Szôvetsége:

AzEgyesiilt Âllamok elnôkének budapestl lâtogatâsa. XXVIII, 336-339
NyilatkozaL XXVI, 119-121

Antalfy Mihâly:
Néhâny jogâszl éimény Ausztrâiiâban. XXIII,235-238

Âgoston Ede:
Petdfi, a géniusz; Ismeretlen adatok, ùj szempontok. XXIII, 215-222
Bakô Elemér:

Bôloni Farkas Sândor hagyatéka a mai amerikai magyar szâmâra
XXV, 222-225

Balogh Ferenc:

A magyar amerikalak és a "Republikânus Pârt viszonyârôl". XXX, 217-219
Balogh Sândor:
A gazdasâgi âtalaktilâs gondjai. XXVII, 72-73
Az erdélyl kérdés margôjâra. XXIX, 104-105

Hirdessilk, hogy Amerikât magyar szzîntrôl nevezték el. XXIII, 170-171
Id6'szerû-e a Duna-medence elrendezésének kérdése? XXIV, 41-45

Kozép-Eiirôpa gazdasâgi hely7.ete. XXVIII, 95-99
Nem mit, hanem hogyan! XXVI, 89-92

Tények, elméletek, fogalmak tisztâzâsa. XXVII, 183-190
Tôbbpârtrendszer. XXIX, 53
Vâltozâsok az amerikai kiilpoliUkâban. XXIII, 153-154
Ballô Istvân:

Az elsikka.sztott gyiilafehérvâri hatârozatok. XXVIII, 315-333
Az erdélyi kérdés megoldâsa. XXIX, 103-104
Erdélyl véreink védelmében. XXVIl, 88-91

Teljes erkôlcsi és jogi jôvâtételt kérilnk (Klss Gyula). XXX, 179-182
Baranyai Piroska:
A magyar nyelv szentirâsi vonatkozâsa. XXIII, 280-281
Baranchi Tamâska Endre:

A Haraszthyakrôl, XXV, 141-145
Baranski Tibor:

A piac-szorializmus tôrvényei az ûj kinai Jogrendszerben. XXVI, 236-238
Jogtanitâs és târsadalmi rendszervâltozâs Kinâban. XXV, 172-177
Barki ftva:

Veszélyben az erdélyi magyarsâg. XXX, 152-161

Benlczky Adâmné:
Aranyjânos nyomâban a szigeten. XXII, 13-17
Berta Lâszlô:

A magyarsâg létszâma Erdélyben. XXIX, 111-112
Bertalan Imre:

Merjûk a legnagyobbat? XXI, 98-100
Bethlendy Gyôrgy:

Az Erdélyre vonatkozô hirek helyesbîtése. XXX, 139-140
Bodnâr Gâbor:

Bevezetd gondolatok az iQûsâgi ankéthoz. XXV, 39-40
A magyar IQùsâg helyzete a Kârpât-medencében. XXX, 120
Bogàrdy Imre:
A clevelandl Magyar Iskola killônleges feladatai és môdszerei. XXVI, 34-36
Néhâny neveiési szemponL XXII, 52-53
Bognâr Bèla:

Ôregedd magyarok. XXVII, 227-229
Bognàr Kàlmân;
A Kârpât-medence jôvôjérôl. XXIII, 155-159
A Kârpât-medence ûjjârendezèse. XXII, 96-97
A kulturâlis szinvonal emelkedése. XXII, 62

Azidd "megérett". XXIX, 131-132
KSzép-Eurôpa ûjjârendezése és a magyar emigrâciô. XXVI, 96
Oktôberi hôseink âldozata nem volt hiâbavalô. XXI, 62-64

Semlegesség. XXFV, 79-80
Boissenin Dona:
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PALYAZAT
A clevelandi Magyar Târsasâg az Amerikâban tanulô
magyar ifjak részére a kôvetkezô hat tétel kidolgozâsâra
pâlyâzatot hirdet;
1. Hogyan lehetek magyar szârmazâsom ellenére jô amerikai?
2. Az EgyesQlt Nemzetek jelentôsége a vilâgbéke biztosîtâsa
szempontjâbôl.
3. Szâmvald Gyula szerepe az amerikai Eszak és Dél
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4. Magyarok szerepe az amerikai Eszak és Dél harcâban.
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A pâlyâzatokat - hatâridôig - a kôvetkezô cimre kell
kuldeni:i:

Dr. Nâdas Jânos, Président
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A kôzponti Hatalmak seregeinek arcvonala 1918 oktôberében.
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JÔLJEGYEZZUK MEG
1. Az elszakitott magyarsâgot sohasem kérdezték meg, hogy milyen és melyik âllamkeretben akar
élni. Rdjuk az ônrendelkezés elvét nem alkalmazldk.

2. Ma minden harmadih magyar a jelenlegi
Magyarorszdg haldrain kiinil él.
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