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ELÔSZÔ HELYETT

SUrling Gyôrgy (Arlington, VAj;
KÔSZÔNET

Ez a kôtet minden évben megérkezik és minden évben
orômet okoz! Mert egy év munkâjâra, a kôzôs kûzdelmekre,
barâtokkal, harcostârsakkal valô talâlkozâsra, egyûtt toltôtt
kedves ôrâkra, gondolatébresztô vitâkra, tanulsâgos elôadâ-
sokra, hangulatos estékre, csillogô bâli forgatagra, meghitt
beszélgetésekre, fôldrészeket âthidalô kapcsolatok kialaku-
lâsâra, nagy nekirugaszkodâsokra, mûvészi élményekre s végûl a
bûcsû fâjdalmas perceire emlékeztet: a KRÔNIKÀ.

Igen, az évrôî évre ismétlôdô Magyar Talàlkozôk vagy ha
tetszik Magyar Kongresszusok krônikàja, amely mindenkor hû
tûkre emigrâciôs életiinknek, jôra valô tôrekvéseinknek, a ma-
gyarsàgtudat âpolâsâra valô igyekezetûnknek. Az idén talân
minden eddiglnél szebb, tartalmasabb és gazdagabb anyagû a
XXXI. Magyar Kongresszus krônikàja, ameJybôI az 1991-es
Magyar Talâikozôn (Kongresszuson) tôrténteket, elhangzott
elôadàsokat és felszôlalàsokat ismerheti meg az olvasô.

Minden biràlatot kiâllô szép kiâllitâs, izléses kôtés, jô
papir, tetszetôs nyomâs, pontos és âttekinthetô szerkesztés,
basznos név- és târgymutatô: ez a KRÔNIKA, az emigrâciôs
kônyvkiadàs reprezentativ alkotàsa.

Kôszônet érte a szerzôknek, mindenkinek, aki szerepel
benne és kôzremukôdôtt ôsszeàllitàsàban. De elsôsorban
kôszonjuk ezt az ûjabb krônikât, amely munkânk nyomait ôrzi
az utôkor szàmàra, hogy a Jôvô multat vallatô tôrténészeinek
legyen mibôl megismemiûk korunk emigràciôjànak életét.

Killôn kôszonjuk két szerkesztôjének, dr. Nâdas Jànosnak,
a kongresszusok rendezôjének és segitôtàrsânak, dr. Somogyi
Ferencnek!

Mennyi munka, mennyi fâradsâg van ebben a kônyvbenl
Hadd fogalmazzam meg most én a hâla szavait, mindnyâjunk
nevében, amivel tartozik nekik az emigrâciô!

Kôszônjîik!
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MEGNYTTÔ

KrrtïNTETÉSEK ÂTADÂSA

A XXXI. Magyar Kongresszus 1991. november 28. és
december 1. kbzott a Sberaton Cleveland City Centre Hôtel (a
volt Bond Court nagyszâllô) VI. és VII. szintjének termeiben (777
St. Clair Avenue) folyt le. Ûnnepélyes megnyitâsâra 1991.
november 29-én, pénteken délutan 1 ôrakor kerûlt sor. Stirling
Gyôrgyné Tàrczy Kovàcs Erzsébet vezetêsével a kôzônség
elénekelte a magyar Himnuszt, majd dr. Nàdas Jânos elnôk a
kôvetkezô megnyitôt mondta.

Dr. Nàdas Jânos:

Megnyitô

A XXXI. Magyar Kongresszus târgyalâsait Onnepélyesen
megnyitom.

Tisztelettel és magyar szeretettel Qdvôzlôm a megjelent
kormânyzati és parlamenti képviselôket, a szûlôhazânkbôl érke-
zett kûldottségek tagjait és magânszemélyeket, a vendégeket,
kôzQlQk fdként azokat, akik tâvolabbi âllamokbôl vagy vârosok-
bôl jottek el hozzânk.

Kûlônôs szeretettel kôszôntôm a hirkôzlô szervek (a râdiôk,
a tâvolbalâtôk, a hazai és kulfôldi hirlapok) képviselôit, a régi
barâtokat s az ûj vendégeket, âltalâban mindazokat, akik
megjelenésOkkel megtiszteltek bennûnket.

A XXXI. Magyar Kongresszust a szabad vilâgon (kulfôldôn)
élô magyarsàg parlamentjének szântuk. Olyan fôrumnak,
amelyen barâti szellemben mind hazai, mind kûlfôldi magyar
kérdéseinket megvitathatjuk, amelyen minden hazai és kûlfôldi
magyar ôszintén és nyiltan elmondhatja azt a véleményét, amely



az othoni viszonyokkal, a kormâny intézkedéseivel, a parlamenti
vitâkkal és tôrvényhozô tevékenységgel stb. kapcsolatban benne
kialakiilt, avagy a kûlfôldi magyarsâg fontos feladataira és
tennivalôira mutât râ. E tekintetben semmiféle korlâtozâst nem
alkalmazunk, nem is alkalmazhatunk. Hiszen dr. Anta.ll Jôzsef
miniszterelnôk annak idején maga jelentette ki, hogy a vilâg 15
milliô magyaijânak kormânyelnokéûl tekinti magât. Mégis arra
kérem az igen tisztelt jelenlevôket, bîrâlatuk sorân tarLsâk szem
eldtt azt a tôrténeti tényt, hogy a mostani kormâny tdbb mint 40
évig tartô kommunista diktatûrât hivatott a dcmokrâcia
irânyelveivel, vîvmânyaival felcserélni.

A magunk részérôl az Eurôpai Szabad Magyar Kongresszus
âllâspontjânak megfelelôen tekintsOk magunkat az otthon éld
felszabadult magyarsâg szerves részének, amelynek elsôrendû
érdeke a nemzet jôvôjének minden mellékes szemponttôl fûg-
getlen biztositâsa.

Az egyes eldadâsok idejét azok szâmârsi, akik bizonyos
szakkérdéseket akarnak megvilâgîtani, 12-20 percben âllapîtjiik
meg. Azok szâmâra viszont, akik csak hozzâ akarnak szôlni a
felmerûlt kérdésekhez vagy felvilâgosîtâst ôhajtanak az
elôbbiektôl kémi, legfeljebb 5-6 percet adunk. Mindkét idô -
megîtélésQnk szerint - elég ahhoz, hogy az elô'adô vagy a hozzâ-
szôlô a lényegrôl tâjékoztassa a Magyar Kongresszus, a kûlfôldi
magyar parlament amûgy is felkészûlt tagjait.

Ne felejtsûk el, hogy az otthoni magyarsâg a mi tisztânlâtâ-
sunkra, jôzan târgyilagossâgunkra szâmît. Arra kivâncsi, hogyan
tudnânk - feleldsségûnk tudatâban - segîteni az otthon sûlyos
nehézségekkel kûzdô nemzeten. Kûlôn kérem, hogy mondani-
valôink lényegének kifejezésére szoritkozzunk, ismétlésekbe ne
bocsâtkozzunk. Hiszen annyi feladat vâr rânk, hogy annak
elvégzése nem hârom napot, hanem hârom hetet vagy hônapot
is feltétlenûl igénybe venue.

Még egyszer szeretettel kôszôntôm a megjelent kongresszusi
tagokat, kûlônôsképpen Forrai Kristôfot, a washingtoni magyar
nagykôvetség elsd titkârât, aki a magyar kormânyt és annak
amerikai nagykôvetét személyesen is képviseli, tovâbbâ dr.
Dobos Krisztina âllamtitkârhelyettest, a magyar mûvelôdés- és
kôzoktatâsûgyi minisztérium nemzetiségi és kisebbségi
osztâlyânak vezetôjét, valamint dr. Tôttôsy Istvânné miniszteri



biztosL, aki tavalyi Kongresszusunkon azokrôl az erôfeszîtésekrôl
szâmolt be, amelyeket a magyar kormâny az elszakîtott
magyarsâg fiatalsâgânak magyar oktatâsa érdekében kifejtett.
Kûlon ûdvozlôm Bencsik Andrâst, a Pesti Hîrlap fôszerkesztôjét
és kedves feleségét Budapestrôl, dr. Sasvàri lAszlôt Svâjcbôl,
vitéz Szakàly Jànost, a Szabadsâgharcos Vilâgszovetség angliai
osztâlyânak elnôkét, és tôbbi kOl- és belfôldi vendégûnket.

4
Pétervàry KAroly, a XXXI. Magyar Kongresszus fôtitkâra.

(Somogyi Lél)

U

Kôtelességszerûen bejelentem még, hogy

dr. Habsburg Ottô, a Pân-Eurôpa Uniô elnôke,
dr. Antall Jôzsef magyar miniszterelnôk (dr. Marinovich

Endre, a miniszterelnôk kabinetfônôke, valamint dr. Szent-
gyôrgyi Lâszlô, a miniszterelnôki titkârsâg vezetôje révén),

Bàtky Zokân (Szeged), az Ârpâd Akadémia tudomânyos
fôosztâlyânak tb. rendes tagja,

Borbâs Kàroly (Toronto, Ont., Kanada), a Magyar Harcosok
Bajtârsi Kôzôssége torontôi fôosztâlyânak elnôke, a "Hadak
Utjân" szerkesztôje,

Fadgyas Lâszlô, azAusztrâliai Magyar Szôvetség elnôke,
dr. Fur Lajos (Budapest) honvédelmi miniszter.



ft. dr. Gyulay Endre (Szeged) szeged-csanâdi megyés
pûspdk,

Haynaî Alajosné Kesserii Zsuzsanna (San Isidore,
Argentîna),

Hetyey Sândor (Fairfield, NSW, Ausztrâlia), a Magyar
Harcosok Bajtârsi Kôzossége ausztrâliai fôcsoportjânak vezetdje,

dr. Horvàth Balâzs (Budapest) miniszter,

ft. dr. Kada Lajos (Bonn, Németorszâg) érsek, pâpai nnncins,
dr. Kàllay Istvàn (Budapest) tanszékvezetô egyetemi tanâr, a

Szent Korona Szôvetség elnôke,
Kindemay Istvàn (Genf, Svâjc), a Magyar Club elnoke,
dr. Kirchmayer Istvàn (New York, NY) îrô,
dr. Koppàny Endre (Bern, Svâjc) nemzetkozi jogtanâcsos, a

Szent Korona Szôvetség elnôke,
ft. dr. Làszïô Istvàn (Kismarton) megyés pûspôk,
Lezsàk Sàndor (Lakitelek, Magyarorszâg), a Lakiteleki Ala-

pîtvâny elnôke,

vitéz Martonfalvay Hugo (Glen Cove, NY), a Magyar Har
cosok Bajtârsi Kôzôsségének vilâgelnôke,

ft. dr. Miklôshàzy Attila, SJ., (Scarborough, Ont., Kanada)
a kûlfôldi magyarok pûspôke,

Mitnyàn Lészlô (Montréal, Que., Kanada) egyetemi tanâr,
dr. Nagykàllôi Nagy Gyula (Sotothum, Svâjcj, a Szent

Korona Szôvetség volt elnôke,
dr. Nàvori Komél (Sarasota, FL) orvos,

dr. Pungor Emo (Budapest), a mûszaki fejlesztés minisztere,
egyetemi dékân,

Saàry Éva (Lugano, Svâjc) îrô, kôltô', a Svâjci Magyar
Irodalmi és Kultûrkôr elnôke,

vitéz Serényi Istvàn (Bées, Ausztria), a Vitézi Rend kôzponti
székkapitânya,

dr. Surjàn Lâszlô (Budapest) magyar népjôléti miniszter,
dr. Szabô Pàl (Schwanenstadt, Ausztria) orvos,
Tar Pàl (Washington, DC), Magyarorszâg nagykôvete.



dr. viLéz lemhényi Zsigmond Andrâs (London, Anglia)
orvos, a Magyar Szabadsâgharcos Vilâgszôvetség fôtitkâra

kûlon levélben ûdvôzolte a XXXI. Magyar Kongresszust.

A Utkârsâg. Balrôl jobbra: Szabolcs Lâszlôné, Boyd-Boumanné Fôldvâry Margit
és Alapi Endréné. (Boyd-Bownianné Fôldvâry Margit)

November 30-ân, szombaton 9 ôrakor dr. Nâdas Jànos
zsûfolt padsorok elôtt a Magyar Kongresszus teljes ûlését a
kôvetkezô szavakkal nyitotta meg:

Szeretettel kôszôntôm a nagy szâmban megjelent kôzonséget,
egyesûleti vezetôket, eldadôkat és érdekldddkeL A mai ûlést
ûnnepélyesen megnyitom

Kedves kôtelességet teljesîtek, amikor mindenekeldtt azt
javasolom, hogy Bush Georgenak, az EgyesQlt Allamok
elnôkének és Voinovich V. Georgenak, Ohio âllam
kormânyzôjânak kûldjûnk ûdvôzlô taviratoL



Szeretném Forrai Kristôfot, a washingtoni magyar nagy-
kôvetség elsô titkârâL, a magyar kormâny és a nagykovct szemé-
lyes képviselôjét kûlôn is ûdvôzôlni.

A tovâbbiakban, azt hiszem, ki kell jelcntcnem, hogy az
emigràciô nem szûnt meg. Azok a magyarok, akik azért teleped-
tek itt le, mert a maguk és gyermekeik jovôjét Amcrikâban biz-
tosîtottabbnak lâttâk, mint otthon, akiknck utôdai mâr nem is
beszélnek magyarul, kivândorlôk voltak, akiket Magyarorszâg
sorsa nem érdekelt tovâbb. Ezekkel szemben mi emigrânsok
voltiink, akiket mindenkor érdekelt Magyarorszâg helyzete és
lakôinak jôvôje; ezt a rangot tartjiik. Ma a torvények ùgy dônte-
nek, hogy nem tudunk hazamenni, akkor is emigrânsok mara-
diink. Arra tôrekszûnk, hogy utôdaink magyarul bcszéljenek és
érezzenek, itt kinn is magyar életet folytassanak. SzerintQnk nin-
csen két vagy hârom haza, csak egy van. Ezért helyeseljûk dr.
Antall Jôzsefnèk azt a kijelentését, hogy d 15 milliô magyar kor-
mânyfdjének érzi magât.

Az emigrâciônak tehât megmarad a maga kûlônleges hiva-
tâsa. Mi itthon vagyunk akkor is, ha torténetesen ôceân vâlaszt el
bennûnket egymâstôl. Es azt hiszem, hogy ez a helyes âllâspont!

KitUntetések âtadâsa

Forrai Kristôf nagykôvetségi elsô titkâr - november 30-ân -
bevezetôjének elmondâsa utân kedves kôtelességének tett elcget,
amikor megfelelô szavak kîséretében azokat a gyémânt
okleveleket nyûjtotta ât, amelyeket a Kôzgazdasâgtndomânyi
Egyetemkûldôtt meg a nagykôvetségnek. Hansûlyozza: ritka eset,
hogy ugyanaz az egyetem ugyanannak a csalâdnak hârom tagjât
tûnteti ki egyszerre gyémânt oklevéllel. A hârom kitûntetett: dr.
Nâdas Rôzsa, dr. NâdasJânos, dr. Nâdas Gyula.

A gyémânt oklevelet, mint az egyetem legmagasabb kitûn-
tetését, Forrai Kristôf - a hallgatôsâg szûnni nem akarô tapsa
kîséretében - ûnnepélyesen adta ât.

A kitûntetettek nevében, mint a hârom testvér kôzûl a leg-
idôsebb, dr. Nâdas Jânos mondott hâlâs koszônetet.



Dr. NAdasJAnos Atveszi Forrai Krj^tôllôl (Washington, DC) a Budapest!
KôzgazdasAgludomAnyi EgyeteW gyémAnt oklevelét.

Dr. Nâdas Jânos:

HÂROM GYÉMAnT DÎSZOKLEVÉL

A Kozgazdasâgi Egyetemet dr. gr- Teleki Pàl, eurôpai hirû
tudôs, kultuszminiszter, majd miniszterelnok hîvta életre
1921-ben abbôl a célbôl, hogy az orvosok, jogâszok, mémôkok
stb. egyetemi intézményei mellettlegyen olyanegyetem, amelyen
diplomatâkat, kozigazgatâsi, kereskedelmi és mezôgazdasâgi
szakembereket képezzenek ki gyakorlati vezetdkké a legmaga-
sabb fokon.

A program megkapott és beiratkoztam. Utânam késôbb
Gyula ôcsém és Rôzsa hùgom is beiratkozott. Az egyetem nagy
hiânyt volthivatva pôtolni. Évente tôbb mint 1200 diâkiratkozott
be.

Itt ismerkedtem meg az orszâg szociâlis problémâival. Pad-
soromban egyik oldalon egy tîzezer holdas hitbizomâny
vâromânyosa, mâsik oldalon egy kisgazda ésegy kisiparos kivâlô



fia szîvta magâba a kôzgazdasâgtudomâny széles kôrû clméleti és
gyakorlati ismereteiL

Az iitôbbiak vâlasztottak meg az egyetcm iQûsâgi egyesùleté-
nek elnôkévé ôt éven keresztOl. A tôbbi egyetem kivâlô ifjûsâgi
vezetôivel egyûtt bekapcsolôdtunk a politikai életbe. A kormâny
igen sok esetben kikérte véleményûnket. Tisztikarunkkal min-
dent elkôvettOnk, hogy segîLsQk és tamoga.ssuk az egyetemre ke-
rOlô szegény csalâdok tehetséges gyermekeit. A kormâny egy ka-
szâmyât alakîtott ât vitéz Horthy Miklôs névre keresztelt ifjûsâgi
otthonnak, bentlakâssal, amely nêlkQl ezek a tehetséges szegény
vidéki fiatalok nem iratkozhattak volna be az egyetemre.Jelentos
ôsszegeket gyûjtôttûnk segélyezésûkre, vizsgadijakra stb.

Tisztikarommal megalakitottiik az Orszâgos Diàknyomor-
enyhitô Akciôt, amelynek keretében hârom egyetemi menzât
âllîtottunk fel és lâttiik el egyszerû, de tartalmas ebéddel a sze
gény diâkokat. Ôt éven keresztûl ingyenes nyaralâsi akciôkat is
szerveztOnk a diâksâg részére.

Szeretnék még megemlékezni kivâlô professzorainkrôl is,
akik Eurôpa-szerte hires szakemberek voltak: dr. Sleinecker
Ferencrôl, dr. CzettlerJenôrôl, dr. Erôdy-Harrach Bélârôl, dr.
Fellner Fngyesrôl, dr. Schandl Gyulârôl, dr. Komiss Gyulârôî,
dr. Egyed IsLvânrôl stb., akik a végzetes trianoni szégyenbéke
utân a szétesett, csonka haza egyetemi ifjûsâgât teheLségOkkel,
szîvôs munkâjukkal kûzdôképes szakemberekké nevelték.
Mindig tisztelettel emlékezem meg tovâbbâ az enrôpai hîrû dr.
Klebelsberg Kunôrôl, aki kultuszminisztersége alatt ôtezer falusi
iskolât iétesîtett, hogy a szegény mezitlâbas falnsi gycrmekek is-
kolai oktatâsban részesûlhessenek. Ezt a munkât folytatta iitâna
dr. Hôman Bâiint kultuszminiszter, aki kivâlô egyetemi iQùsâ-
gunk tovâbbképzése céljâbôl egyes fôvârosokban, Bécsben,
Berlinben, Rômâban, Ankarâban stb. Collegium Hungaricum-
okat Iétesîtett.

Egyetemi ifjûsâgi elnôkségem utolsô két évében az akkori 96
egyetemi és fôiskolai ifjûsâgi kultûregyesOletet magâban foglalô
Magyar Egyetemi és Fôiskolai Hallgatôk Orszâgos Szôvetsége
(MEFHOSZ) elnôkévé két ciklusban is megvâlasztottak, amikor
is lehetôségem nyîlt az egyetemi iÇûsâgérdekeinek még hathatô-
sabb képviseletére.



Kuzdelmes, nehéz idôk voltak ezek orszâgunk, népességunk
nagy részétôl megfosztott nemzetunk talpra âllâsa és méltô helyé-
nek elfoglalâsa a kisantant szoritô gyûrûjében. A lényeg az, hogy
magyarsâgunk, fîatalsâgiink megâllta helyét a sùlyos megprôbâl-
tatâsok éveiben is.

f

Forrai Kristôf(Washington, DC), a magyar nagykôvetség elsô UtkAra, âtadja a
budapesti KôzgazdasAgtudomAnyi Egyetem gyémAnt diszoklevelét dr. NAdas

JAnosnak, dr. NAdas GyuIAnak és dr. NAdas RôzsAnak. (Somogyi Lél)

Az âltalânos tetszésnyilvânîtâs elûltével Forrai Kristôf
nagykôvetségi elsô titkâr kôzôlte, hogy dr. Nâdas Jânosnak, a
XXXI. Magyar Kongresszus elnôkének dr. Horvâth Balàzs mi-
niszter kûlôn kitûntetést, dîszoklevelet kûldôtt

"az amerikai magyarsàg érdekében kifejtett értékes

rnunkâssâgânak elismerése" jeléûl.
Dr. NâdasJànos kôszônô szavaival kijelentette, hogy mi szî-

vesen szôt emelûnk, haMagyarorszâg érdekében ez szûkséges és



a hazai kormâny nem szôlhat.. Mi hasonlô esetben akkor is szôt
emelûnk, ha a hazai kormâny erre fel sem szôlit bennunket.

* * *

Vitéz Szakàïy Jànos, a Magyar Szabadsàgharcos VUàgszô-
vetség angliai tagozatânak elnôke adta ât

dr. Nâdas Jânosnak, a Magyar Kongresszus elnokének,

dr. grôf Hoyos Jànos orvosnak, a Mâltai Lovagrend
tagjânak,

dr. vitéz Lengyel Alfonznak, az Arpâd Akadémia orienialisz-
tikai osztâlyelnôkének a Magyar Szabadsàgharcos Vilâgszovetség
angliai tagozatânak szalagon fOggô, nagy érdemérmét.

Nevezettek a kitûntetésért hâlâs kôszônetet mondtak.

Balrôl jobbra SoôsJôzsef, ToUas Tibor, Motnàr IJtszlô, Slirling Gyôrgy és
dr. Sasvàri Làszlô (Soôs Jôzsefné)



oktatâsOgyi értekezlet

1991. november 29-én, pénteken délutân 1 ôra 20 perckor a
szâllô VI. szinti Savoy-termében Gattoné dr. Gyékényesi Katalin
és Pintémé dr. Pereszlényi Mârta rendezésében oktatàsiîgyi
értekezlet ûlt bssze, amelyen fôleg a magyar tanerôk vettek részL
Ez az értekezlet fôként a kûlfôldi magyar oktatâsûgy megszer-
vezésèvel, mint a kûlfôldi magyarsâg fennmaradâsânak legfon-
tosabb biztosîtâsâval foglalkozott. Felvetette a magyar alsô fokû
és kôzépfokû iskolâk létesitésének kûlfôldi lehetôségét is.

Gattoné dr. Gyékényesi Katalin CCleveland Heights, OHj;

BEVEZETÔ ÉS ELÔSZÔ

A XXXI. Magyar Kongresszus vezetôsége és a magam
nevében szeretettel kôszôntôm az oktatàsiigyi értekezlet minden
tagjât, valamint az ûlésen megjelent kedves vendégeket.

Lassan mâr fél évszâzada, hogy a kûlfôldi magyar emigrâciô,
fôként a Magyar Talâikozô (késôbb Kongresszus) vezetôsége
céltndatosan arra tôrekedett és tôrekszik, hogy olyan szilârd
intézményt létesîtsen, amely a kûlfôldi magyarsâg magyarnak
megmaradâsât elôsegîti, sôt biztosîtja. Faust Ilona személyében
mâr olyan egyén is akadt, aki magyar kôzépiskolai tanâri
képesîtéssel sajât (féije) kôltségén hajlandô lett volna kûlôn
amerikai magyar kôzépiskolât létesîteni, hogy ezt a célt eléije.

A mâsodik vilâghâborû ôta mind a mai napig érkeznek
kôzénk ide, az Amerikai Egyesûlt Allamokba, kisebb csoportok,
magyar csalâdok, amelyeknek gyermekeit meg kellene a
magyarsâg szâmâra menteni. Jelenleg a nemrégiben tôrtént
kelet-eurôpai vâltozâsok, események szabadabb mozgâst tettek
lehetôvé Magyarorszâg és az Amerikai Egyesûlt Allamok kôzôtt,



amely pl. az én életemben az elsô alkalom. Ijehctô'ségom van
arra, hogy gyermekeimet demokratikus szcllomiségû Magyar-
orszâgra kûldjem tanulni, mert ott most még a torténelmet is
elfogulatlanul tanîtjâk. Sajât gyermekkoromban ilyen alkalom
nem létezett. Ezt a lehetdségeL, a szabadabb légkort ki kellene
hasznâlnunk. Sokan mâr îgy is cselekszenck.

Amikor azonban a szQld azt tervezi, hogy gycrmekét mâs
orszâgba kOldi tanulni, erôsen meggondolja, hogy a gycrmek 17
vagy 18 éves kora elôtt ezt mcgkockâztassa-e. Fiatalabb
gyermekek részére az intézeti bentlakâs Amerikâban nem is
szokâs. (Azt hiszem, ez volt pl. Faust Ilona terve meghiûsu-
lâsânak fô oka is.) FelmerQl tehât a kérdés, mit lelietne tenni a
17-18 éven alûli korban levo magyar gyermekekkel, hogy
megtartsâk azt a magyarsâgtudatot, fôleg azt az anyanyelvet,
amely a csalâd kôrnyezetébôl indul ki és fejlôdik tovâbb.
Elgondolâsunk szerint Clevelandben, New Brunswickban, Los
Angelesben stb. magyar kôzpontokat lehetne létrehozni, aboi
fûggetlenOl biztosîthatnânk legalâbb a magyar-angol nyelvû
elemi oktatâst.

Amikor dr. NàdasJânos, a Magyar Kongresszus ôsszehîvôja,
felvetette elôttem a kérdést, azon kezdtem gondolkozni, hogy
ilyen iskolâval kapcsolatban melyik clevelandi magâniskola
kôzelitené meg legjobban elképzelésOnket. Elôszor a Gilmour
Academy jutott eszembe (és vele kapcsolatos elgondolâsom
vâltozatlan), de kôzben râjôttem, hogy Cleveland Heights-en
éppen utcâm végén magânjelleggel mûkôdik a "Ruffing
Montessori School". Otletemet kôzôltem Pintémé dr. Pereszlényi
Màrtàval, akinek ez igen tetszett. Elhatâroztuk, hogy az iskolât
meglâtogatjuk. Ezt meg is tettûk. Lâtogatâsunkrôl dr. Pereszlényi
Mârta szâmol be.

Sajnos, Clevelandben eddig nem sikerûlt âllandô kcizpontû
magyar iskolât létesîteni. (A dr. Papp Gàbor âltal alapîtott
Magyar Iskolânak egészen mâs volt a célja és jellege.) Termé-
szetesen a vâros ketté osztottsâga és a vâroson belûl is
tapasztalhatô, szinte lekOzdhetetlen tâvolsâg volt a legne-
hezebben megoldhatô probléma. Erre azonban most lenne
kilâtâs. A Szent Imre rômai katolikus magyar egyhâzkôzség
iskolaépOlete, mivel pont a vâros kôzepén van, igen megfeleld
lenne a kîvânt magâniskola létesitésére. Nappai kôzbiztonsâgi



akadâly sem létezne, kezdetben ugyanis csak "Pre-Kindergarten"
osztâlyok lennének 3-5 évesek szâmâra. A tôbbi osztâly ûgy
fejlddnék, ahogy a gyermekek nônek.

Pintérné dr. Pereszlényi Mârtâval egyûtt arra a kôvetkez-
tetésre jiitottunk, hogy a "Rufiing Montessori" iskola példâjânak
kôvetésével nagy lehetôség nyîlnék arra, hogy mi, magyarok,
Cleveland vârosâban, majd mâs amerikai vârosokban is Magyar
Montessori Akadémia elnevezéssel kûlôn magyar iskolâkat
hozziink lélre.

Balrôl jobbra: Pintémé dr. Pereszlényi Mârta és Gattoné dr. Gyékènyesi Katalin, az
oklatàsugyi értekezlet rendezâi. (Somogyi Lél)

Pintémé dr. Pereszlényi Mârta (Cleveland, OHj;

CLEVELAND MÂSODIK LEGNAGYOBB

MONTESSORI-ISKOLÂJA
- kivonatosan -

Elôre kell bocsâtanunk, hogy a Montessori-iskolâk môd-
szerel sok tekiantetben eltérnek a szokâsos iskolâk môdszereitôl.

NevOket dr. Montessori Maria rômai orvos-pedagôgustôl kap-



tâk. Fôleggyermekneveléssel foglalkozô magàniskolàk, amelyek
Amerika-szerte igen elteijedtek. Magâban Nagy-Clevelandben
12 mûkôdik.

A "Rufïïng Montessori School", amely az ohiôi (^leveland
Heights vârosâban mukôdik s amelyet meglâtogaltunk, elcinte
kizârôlag 3-4-5 éves gyermekek nevelésével foglalkozott, Nagy-
Cleveland terûletén a mâsodik legnagyobb hasonlô intézmény.
297 gyermek lâtogatja s ezeket 43 tanitô, meg mas alkalmazott
szolgâlja.

Az a gyermek, amelyik rendes âltalânos iskolâba kîvân ât-
helyezkedni, a bôlcsôde (5 éves kor) utan vagy a 3. clomi osztâly
befejezésêvel szokott cserélni. 1981 ôta azonban mâr a 7. osztâly
is megnyîlt. Az 1991/92. tanévben a 7. osztâly tanulôinak szâma
59. Montessori-kôzépiskola (high school) az egész Amerikai
Egyesûlt Âllamokban csak egy mûkodik, ezért a Montessori
tanulôi rendszerint szokvânyos kozépiskolâkban folytatjâk
tanulmânyaikat.

Szâmnazâs szerint a leggazdagabb szOlôk gyermekeitôl a
leghâtrânyosabb kôrûlmények kozt élô szûlôk gyermekeiig
jâmak ide.

A nevelés (tanitâs) hârom fokozatban torténik. 3-tôl 5 éves
korig a gyermek ôsszeegyezteti otthoni gyakorlati életét az iskolai
s a târsadalmi élettel. Szavakat, majd mondatokat is megtaniil
olvasni; részt vesz rajz-, zene- és tornaôrâkon. Az elemi iskola
osztâlyaiban a gyermek a kôvetkezô kérdésekre keres, illetdleg
kap vâlaszt: Ki vagyok? Honnan jottem? Miért vagyunk? A
kôzépiskolâs (middle school-os) taniilô elsôsorban a szokâsos
tanâri eldadâsokat hallgatja vagy a tankônyveket olvassa,
mâsodsorban vitâkon és megbeszéléseken vesz részt, harmad-
sorban egyéni tanulmânyokat folytat kûlôn tanîtôi-tanâri
segîtséggel.

A 3-4-5 évesek, az elemiben az I., II. és III. osztâlyosok, a
IV-V. osztâlyosok, valamint a VI., VII. és VIII. osztâlyosok egyûtt
vannak, egyûtt tanulnak. Az ôvoda (bôlcsode) és az âltalânos
iskola (elemi) tanitôi rendes egyetemi oklevéllel (végzettséggel),
valamint az "American Montessori Society" vagy az "Association
Montessori International" oklevelével (végzettségével)
rendelkeznek. A tanâri (tanitôi) kar tagjai egész nap a



gyermekekkel tôltik idejûket, velûk étkeznek, jâtszanak és
tanulnak.

A tanulôkat a szûlôk un. "carpoor'-lal szâllîtjâk az iskolâba,
de a tanulôk rendes iskolabnsszal is jârhatnak oda. A VI-VIII.
osztâlyban mûkôdô tanârok-tanîtôk âllandô Montessori-ellen-
ôrzés alatt âllnak. Egyébként a szôban forgô "Rufiing Montessori"
iskola un. "Board of Trustées" irânyitâsâval mûkôdik. Tagjait a
szûlôk vâlasztjâk, akik évente kétszer tartanak értekezletet.

A tandîjak âltalâban magasak. A bôlcsôdében 3-4 évesek
ntân 2,570 $-t kell fizetni. Az ôvodâsok (5 évesek) 3,390 $-t, az
I-III. elemi iskolai tanulôk 3,500 $-t, a IV-V. osztâly tagjai 3,650
$-t, a kôzépiskolâsok (a VI-VIII. osztâly tagjai) 4,420 $-t fîzetnek
évente.

Az oktalAsùgyi értekeziet két Hatal hallgatôja, Galànthay Sarolta flVp és
Nesziényi Andor (CA). (NeszlényiJudit)



A tovâbbiakban az elôadô 23 vetîtett képot mutât be a
Montessori-iskola épOletének egyes részeirôl és a tantermekrôl.

-k * *

Az elbadâshoz hozzâsrâlt: Abelovszky Eliz, dr. Balogh
Katalin, Csoma Istvân, dr. Dobos Kri.sztina, dr. Ludânyiné Nâdas
Julianna, Madzsar Erzsébet, dr. Mester Fiore, ft. dr. Miskolczy
Kâlmân, Sch.P., dr. Nâdas Rôzsa dr. Papp Gâbor, Pavlish
Bernadette, dr. Pereszlényi Emôné és Râtoni-Nagyné Szôke Vali.

Dr. Nâdas Rôzsa:

A kOlfûldi magyar gyermekek

MAGYAR OKTATÀSA

A kulfôldi magyar gyermekek magyar oktatâsânak talân
legideâlisabb, reâlis megoldâsa az volna, ha el tudnânk érni,
hogy a kulfôldi âllami vagy kôzûleti (vârosi) oktatâsûgy hatôsâ-
gai vagy a magâniskolâk lehetôvé tennék olyan kôzépiskolai
tanrend megâllapîtasât, kûlônôsen sûrû magyar lakossâgot fel-
mutatô nagyvârosokban (Ohiôban, New Jerseyben, Kaliforniâ-
ban, niinolsban stb.), hogy az angol nyelvû âltalânos oktatâs
mellett a hét valamelyik napjân, de. vagy du. néhâny ôrân
keresztul a magyar fiatalsâg magyar nyelvû, széles targykôrû
oktatâsban részesûlhessen.

Ez a megoldâs azért is ideâlis volna, mert a gyermekek
ugyanabban az iskolâban részesûlnének mind angol, mind
magyar nyelvû oktatâsban és igy nem kellene a gyermekeket a
szûlôknek kûlôn magyar oktatâsra vlnniûk iskolaidôn tùl. Eddig
a pontig mi még nem érkeztflnk el, de az Amerikai Egyesûlt
Âllamokban a nagy mexicôi bevândorlâs kôvetkeztében mâr
tôbb spanyol nyelvû iskola létezik. Clevelandben pl. az itt lakô
szlovén gyermekek részére szlovén lakta kômyék kôzépiskolâjâ-
ba (lehetséges, hogy csak ideiglenesen) a hét egyik napjân beve-
zették a szlovén nyelv és ismeretek tanîtâsât.

Az utôbbi gyakorlatiasabb megoldâs is lenne, mint a mind-
nyâjunk âltal szorgalmazott magyar nyelvû kôzépiskola létesitése



és fenntartâsa, mintpl. a németorszâgi Kastl magyar gimnâziiima,
mert a magyar emigrâciô nehezen tudnâ viselni a tanâri fïzetések,
a bendakâs magas kôltségeit. Az Amerikai EgyesQlt Allamokban
volt mâr bentlakâssal egyûttjârô iskolalétesîtésére irânyulô dicsé-
retre méltô kezdeményezés Faust Ilona hazai képesîtésû tanâr
részérôl, amit mâr Gattoné dr. Gyékényesi Katalin is
megemlîtett, nemes szândékânak megvalôsîtâsa azonban mâr
csîrâjâban meghiûsult.

Addig is, mig az angol-magyar oktatâs irânyâban meg
tudunk indulni, ott, ahol a magyarok nagyobb szâmban élnek és
akadnak onzetlen magyar oktatâst nyujtô kis magâniskolâk, a
magyar szOldk hozzâk meg az âldozatot és vigyék oda és a
cserkészetbe gyermekeiket. Ne vâijanak vele, mert a gyermekek,
ha késôbb viszik dketmagyar iskolâba, 7-8 éves korukon tûl mâr
ellenâllâst fejtenek ki és nem hajlandôk magyarul megtamilni. A
szôrvânyban élô magyar szûlôk pedig szerezzenek be magyar-
angol tankônyveket és fordîtsanak napi 1-2 ôrât gyermekeik
magyar nyelvre tôrténd tanîtâsâra.

Abelovszky Eliz CWorthington, OHj:

HOGYAN ÉS MIÈRT TANÎTSUK

GYERMEKEINKET MAGYARUL?

Az otthoni iskolareform mellett gondolnunk kell azokra a
tennivalôkra, amelyek a szétszôrtsâgban éld magyarokra
hârulnak.

Miutân Amerikâban élûnk, gyermekeink, unokâink - az idd
mûlâsâval egyre jobban - mâr csak gyôkereikben maradnak
magyarok. Ezt a gyôkeret tehât nagyon jô talajjal kell kôrOlvenni,
hogy akâr évszâzadokig is tâplâljaazerôsôdo âgakat, utôdainkat.

A gyôkérkeresés az emberiség gyakran visszatérô vâgya.
Fôleg az értékesebb, tudatosabb réteg nem akar eltûnni a jelleg-
telen nemzetkôziség kôzômbôs, szûrke tômegében.

Ennek a gyôkértâplâlô igyekezetnek is eszkôze a tanitâs.
Megtanitani gyermekeinket nyelvunk, igazi tôrténetûnk, szellemi
és târgyi mûvelôdésûnk kincseinek befogadâsâra olyan szinten és



n
olyan széles kôrben, amilyenre csak alkalom, képosség, igény és
lehetôség adôdik!

A kûlfôldi szQlôkre nagyobb, nehezebb feladat hârul, mint az
anyanyelvi târsadalomban élôkre. Az anyanyelv a jâLszôtârsak
nyelve is. Idegenben nem kônnyû magyar nyolvû pajtâsokat
talâlni. Ezért jô olyan târsas-tâncos jâtékokat tanîtani veluk,
amelyeket az idegen nyelvûek is élveznek. Egyszor îgy tanîtottam
meg a "Bûjj, bûjj, zold âg", kezdetû népi-jâtékot olyan csoport-
ban, amelynek 80%-a nem volt magyar vagy nem tiiciott magya-
rul. Mindnyâjan énekelték, de az én fûlemnek ûgy hangzott,
mintha tôtul énekeltek volna.

Ekkor fedeztem fel - ûjra - Kodâly Zoltànt. Késobb mâr
furulya segîtségével vagy gyakrabban: solmizâlva tanîtottam a
dalokat eldszôr, s mikor mâr tanulôim jôl ismerték a zenéL, akkor
tanîtottam a magyar szôveget is.

Népdalaink tômege ni. olyan jô "prozôdiâban" szulctett meg
6'seink nyelvén, hogyazenei hangsûly teljesen egybeesik a szôveg
hangsûlyâval, vagyis a zene ismeretében osztonosen helyesen
énekelték a szôveget is.

Kodâly Zoltân zenepedagôgiai môdszerének a vilâg minden
tâjân jô hîre van. Kôzel 50 orszâgban mûkôdik Kodâly Intézet,
ahol az ô môdszerével tanîtanak. Akinek tehât zenei mûveltsége
van és tanîtani akar, szinte minden nyelven hozzâférhet. De az is
jârhatô ût, ha megajândékozzuk gyermekeink zenetanîtôit angol
vagy mâs nyelvû, a befogadô orszâg nyelvén îrt Kodâly-môd-
szertani kônyvekkel. A zene ismeretében mâr kônnyû lesz a
magyar szôveget megtanîtani.

Ég tudja, miért, de a magyar népdalok alapjân kialakîtott
zenepedagôgiai oktatâs terén elért nemzetkôzi sikerOnk agyon-
hallgatott târgy. Fôleg otthon. Egy amerikai barâtom szerinL, aki
Kodâly-môdszerrel tanît zenét, a magyar kormânynak kellene
tôbbet tennie, hogy ismertebb legyen ez a môdszer.

Mi ne vârjunk erre. Az utôbbi 500 év alatt olyan sokszor volt
rossz kormânyunk, mégis magyarabbak vagyunk, mint 200 éwel
ezelôtt. Miért? Mert mindig voltak prôféta lelkû, a néphez hû
magyarok, akik nyelvOnket két évszâzad alatt az eurôpai kultùr-
nyelvek szintjére emelték!



Most is legyen minden magyar - kQlônosen, ha szûld vagy
pedagôgus - dnkéntes kiiltûrattasé a magyar nyelv és kultûra
terûlctén és azon a terûleten, ahol él.

Târgyi mûveltségunk egyik legkonnyebben terjeszthetd
formâja a népi hîmzés, szôttes, szur-râtét. A matyô blûz pl.
nagyon jôl fest még "blue jean"-nel is. Vegyûnk, ajândêkozziink
ilyesfélét rokoni-barâti kôrben élô kislânyoknak. S ha môdunk
van râ, néhâny ôltésre is tanitsuk meg ôket.

A népmûvészet nagyon alkalmas arra is, hogy bemutassuk
rajta keresztOl a tbrténelmi Magyarorszâgot. Mondjuk el, honnan
jon a torockôi hîmzés, az erdélyi szôttes, a korondi kerâmia vagy
a torontâli szônyeg. Vagy: mi a kûlônbség a matyô, a kalocsai
vagy a sârkôzi lapos hîmzés kôzôtt.

A nyelvtanitas elsô napjaiban mondjiik el azt, amit egy
elôadâsban hallottam, s azôta igen sok helyen elmondtam mâr.
Egy amerikai tâbornok arra kérte a nem angol anyanyelvû
szûlôket, hogy tanitsâk meg gyermekeiket az ôhaza nyelvére. El-
mondta, hogy havonta tôbb milliô $-ba kerûl az amerikai had-
seregnek, hogy a kOlfôldôn âllomâsozô egységek tagjait az ott
hasznâlt nyelvre megtanitsa. S ilyen ôriâsi kiadâssal sincs sok
sikerûk, mert az angol,mint elsô nyelv, rengeteg akadâlythordoz
ônmagâban.

Ha gyermekeink magyarul is beszélnek, ez még ûj hazânk
felé is hazafias cselekedet.

Arrôl nem beszélek, ha râeszmélnek gyermekeink két-
nyelvûségtik elônyeire, még hâlâsak is lesznek szûlôfôldjûkhôz
hû szuleiknek és talân bûszkék is lesznek râjuk.

Dr. Mester Fiore (Toronto, Ont., Kanadaj:

MAGYAR ISKOLAI TANÎTÂS

ÉS MAGYAR ANYANYELV KANADÀBAN

A 86-os cenziis meghatârozâsa szerint anyanyelvnek tekin-
tik a legelôszôr megtanult nyelvet, amelyet az illetô még felnôtt
korâban is ért. Egy személynek tôbb anyanyelve is lehet
("multiple mothertongue"). Orôkségi (héritage) nyelvnek neve-



zik a nem angol vagy francia nemzetiségi nyelveket, amikor mâr
azok nem anyanyelvek, hanem tudatos taniilâst igényelnek.

1. Az Egyesult Âllamok és Kanada
Kanadâban a kormâny erélyesen tâmogatja az ôrôkségi

(héritage) nyelvek elsajâtîtâsât. Ezzel szemhen az Egyesult
Allamokban nyîlt vita folyik az angolosîtâs elsôbbségét célzô és
a nemzetiségi életet bâtorîtô politikai irânys^tok kôzott. A két-
féle âllâspontot valôszinûleg ôssze lehet hangolni. Amîg ugyanis
egyes nemzetiségeknél nemzedékekbe telik az angol megtanu-
lâsa, tehât az angol mûveltség elsajâtîtâsât kell szorgalmazni, mâs
nemzetiségek nem akaijâk igénybe venni vagy nem is ismerik a
kormânyzat âltal mâr lehetôvé tett és kîvânatosnak tartott
nemzetiségi nyelvi tâmogatâsokat. A magam részérôl nem
jutottam hozzâ az USA-beli helyzetre vonatkozô olyan tanul-
mânyhoz, amelyik magyarok szâmâra âsta volna ki a nemzeti
ségi nyelvek tanîtâsâra vonatkozô, valôszinûleg nehezen hozzâ-
férhetô' tâmogatô elveket és grant-lehetôségeket. Kanadâban
tôbb môdon is szereztûnk mintât, tâjékoztatôkat, îgy pl. azokon a
nemzetiségeken keresztûl, amelyek erélyesebben jârtak utâna
mûveltség-fenntartâsi jogaiknak, mint mi. Amit az egyik népcso-
port megkapott, ahhoz elvileg a mâsik népcsoportnak is joga van
fuggetlenûl attôl, hogyaz iskolaigazgatôk és a politikusok sokszor
tudatlanok és talân a kOlôn munkamegterheléstôl is félnek. A
nemzetiségek mûvelôdési érdekeit megsérteni egyik észak-
amerikai orszâgban sem szabad.

2. A kanadai helyzet alakulasa
A szâzadkezdeti liberâlis irânyzatot, amelynek kôvetkezté-

ben a bevândorlôk nem tanultak meg angolul, az elsô vilâghâ-
boru utân a beolvasztâsi, majd a hetvenes évektôl kezdve a sok-
mûvelôdési (multikulturâlis) politika vâltotta fel (Mester, Krônika
1986). Az 1900-as évek elsô felét âttekintve: a csalâd nélkûli
elmagânyosodott kivândorlôk a magyart is elfelejtették és angolul
sem tanultak meg (Kosa, Pidgin magyar), a csalâdosok pedig
"Kis-Magyarorszâgot" is létrehoztak, és a prériken vagy a
dohânyvidéken magyar nyelvben és mûveltségben, sot magyar
fôldrajzi nevek kôzott (is) éltek.



A jelenlegi un. "Héritage Language Program" létrehozâsa a
60-as évekre nyûlik vissza. A Pearson-kormâny âltal létrehozott
"Royal Commission on Bilingualism and Bicultiiralism" megâlla-
pitotta, hogy Kanada mâr nem kétnyelvû, hanem soknyelvû és
sokmûvelLségû âllam; és 16 "Recommendation"-t dolgozott ki a
nemzetiségi nyelvek és kultûrâk tâmogatâsâra.

1971-ben kimondtâk, hogy Kanada sokkultûrâjû (multikul-
turâlis) âllam. 1988-ban tôrvénybe iktattâk a vilâg elsô "Multi-
culturalism Act-jéL, amely a nemzetiségi ôntudat és kultûra
fontossâgât hangsûlyozza. Egyûttal csôkkenteni igyekszik az
angol és francia hegemôniât. 1990 oktôberében megszavaztâk a
"Canadian Héritage Language Institute Act"-et a nemzetiségi
nyelveket kutatô intézet felâllitâsâra. Az intézet egyik magja, mint
az "Ontario Institute of Studies in Eklucation" (OISE) egyetemi
osztâlyaként mûkôdik és az egyik heritage-language-szakos
tanârokat kiképzô intézmény.

3. Az ôrôklési (héritage) nyelvek tanitàsa
Az orszâg akârmelyik kicsi vagy nagy telepûlésében, ahol 20

âltalânos iskolâs vagy 15 kôzépiskolâs tanulô gondozôja kéri
bârmelyik éld nyelv tanîtâsât, az ottawai szôvetségi kormâny
megfizetegy tanerdt heti 2 1/2, évi 80 ôrâban.

Az ôrôklési (héritage) ôrâk elosztâsa kûlônbôzôképpen
tôrténhetik. Lehet pl. napi 30 perces magyar ôra délben, iskola
utân vagy olyankor, amikor a tôbbi tanulô mas nyelvet vesz.
Lehet a tanîtâs heti egy este két és fél ôrân ât fô'ként kôzépisko-
lâsok szâmâra, és lehet hétvégeken.

Az iskolâba bevezetett bârmelyik ôrôklési (héritage) nyelv
tanulâsât lehet vâlasztani. Sokan tanulnak idegen nyelvet iskola-
idô'ben és kulôn idô'ben tanuljâk a nemzetiségi nyelvet Ez utôbbi
tôrténhetik az iskolâban vagy az erre felhatalmazott intézmény-
ben. A kOlôn idôben folyô magyar tanîtâs nem akadâlyozza a
tôbbi nyelv tanulâsât.

Kôzépiskolai szinten az ôrôklési (héritage) nyelvek tanîtâsa a
modem nyelvek osztâlyâba tartozik. Az osztâlyzatok beszâmi-
tanak az âltalânos eredménybe ("crédit" tanfolyamok) fûgget-
lenûl attôl, hogy melyik intézménynél és mikor vannak az ôrâk.



Egyetemi nemzetiségi nyelvi tanszék felâlHtâsa kOlôn
târsadalmi mozgalmat igényel. 1989-ben engedélyezték az
âllandô német-kanadai tanszékalapot a németek nemzeti
érdemeinek tudatositâsâra Winnipegben. Erre 500,000 kanadai
$-t a minisztériiim adott, 400,000 $-t a winnipegi kôzôsség gyûj-
tôtt ôssze (Miilticiiltiiralism). Hasonlô môdon jott létre a torontôi
magyar irodalmi tanszék is 1981-ben (Bisztray).

4. A kanadai magyar belyzet 1956 uLàn
A "B&B" bizottsâg beszâmolôjâban a magyarokra is sokszor

kitérnek. Az 56-osok egyénileg nagyon feltortek, viszont a tdbbi
nemzetiséghez viszonyîtva vezettek az anyanyelv elvesztésében és
vegyes hâzassâgok kôtésében. Késôbbi kormâny-kbzlemény
szerint a kanadai magyarsàgnak szembe kell néznie azzai a
helyzettel, hogy beJàthatô jôvôn belûl eltûnik, mint nemzetiség
Kanadâban (O'Bryan). Valôban, a magyarsâg egyre hâtrâbb
kerûl nemzetiségi szâmarâny szempontjâbôl. E miatt gyakran
kimarad az âllamtervezést megalapozô statisztikai felmérésekbdl,
minthogy nem "jellemzô" nemzetiség. Példâiil az évtizedek ôta
folyô, tôbb kontinensre kiterjedd nagyszâmû kutatâsban, amely
a nemzetiségi ôntudat és az âllampolgârsâgi hûség (lojalitâs)
egyûttjârâsât igyekszik megâllapitani, magyarokrôl nem esik szô
(pl. Berry). KOlônôsen fontos tehât a mûveltségi (kulturâlis)
"lâthatôsâg", amit az iskola biztosît és amiben âltalâban
sikeresebbek vagyunk, mint a szâmszerinti lâthatôsâgban.

Néhâny cenziis-adat:

1971-ben 86,835-en vallottâk magukat magyaroknak és
116,398-an magyar eredetûeknek. Ezek szerint 1971-ig a
magyarsâgtudatot 29,563-an vesztették el kimutathatôan: a
veszteség 25.4%.

1981-ig (tiz év alatt) a magukat magyaroknak vallôk szâma
tovâbbi 3.58%-kal csokkent: 83,275. Magyarul beszélt otthon
34,235, 41.2%-uk.

1986-ban 188,995-en âllîtjâk magukat magyar eredetûeknek.
Ez Kanada 25,022,005 lakossâgânak 0.756%-a. A kb. 189,000-bôl
97,845 tisztân magyar eredetû (kb. 55%). Vegyes eredetû 45%,
91,150. A magyarul beszélni tudôk szâma 69,005, ami az ôsz-
szesen 189,000 magyar 35%-a és a kozel 98,000 tisztân magyar



szâimazâsûak 70.4%-a. Nyelvtudâsât tehât még a tisztan magyar
szârmazâsùak 29.5%-a is elveszîtette.

Jelenleg magyar tanfolyamok és élénk kôzmûvelôdési
(kulturâlis) élet elsôsorban a nagyobb vârosokban és azok
kômyékén van, mint pl. a quebeci Montrèalban, az ontariôi
Torontôban, Hamiltonban, a Niagara-kerûletben, Oshawaban és
Londonban; Manitobâban Winnipeg, a régi fd kôzpont, most is
igen erds magyar nyelvi és zenei mûveltséggel rendelkezik;
Saskatchewanban a préri-vârosok; Albertâban Calgary; British
Columbiâban Vancouver (ahol ûjabban fellendQlés lâtszik)
vezet.

5. Magyar tanîlâs Torontoban

1955 ôta Ontariôban és Ontario fdvârosâban, Torontôban
van a legnagyobb magyar kôzpont (46,000 1986-ban), îgy a
sokmûveltségû irânyelvre alapozva folyamatos magyar tanitâsi
iskolarendszert lehetett kiépîteni ôvodâtôl egyetemig (Mester-
Hegedûs). 1986-ban Torontôban 22,445-en vallottâk magukat
magyar anyanyelvûeknek. Kôzûlûk kb. 20,000 (19,575) tisztân
magyar anyanyelvû.

Torontôban két helyen folyik szombaton délelôtt âltalânos
iskolai magyartanîtâs: a "Separate Schoolboard" âltal irânyitott
Szent Erzsébetegyhâzkôzségi iskolâban mûlt évi adat szerint 238
tanulôval és a 'Toronto Board of Mucation" alâ tartozô Arany
Jânos iskolâban (a Magyar Kultûrkôzpontban) 100 tanulôval.
Mindkét iskolâban 9 osztâly mûkôdik, ôvodâtôl a 8. osztâlyig. A
hétkoznapi félôrâs tanîtâsokat is beszâmitva tôbb mint 400
âltalânos iskolâs tanul magyarul Torontôban.

A tanulôk életkori és alaptudâsbeli kûlônbôzôségébôl folyô
problémâkat a kultûrkôzjiont iskolâjâban ûgy hidaljâk ât, hogy a
tanitôk ônkéntesen tôbb ôrât tanitanak, mint amennyit
felszâmitanak. îgy kis csoportù nyelvosztâlyokat tudnak fenn-
tartani. Van kQlôn igazgatô és zenetanâr is a népdalok és népi
hangszerek tanîtâsâra. Az elszigeteltség megelôzésére a
kQlônbôzô' iskolâk tanerôi, a kôzépiskolât is beleértve, idônként
kôzôs megbeszéléseket tartanak. Az un. Helikon Iskolâban a
vâros és a kôrnyék iskolâibôl gyûlnek ôssze a tanulôk heti egy
koraestén egy kôzponti fekvésû iskolâban. A jegyeket megkûl-
dik az alapiskola igazgatôjânak.



Âllandô probléma a tankônyv. A Szent Erzsébet Iskola
tanîtôi ôtkôtetes olvasôkônyvet adtak ki (Kismagyarok konyve),
de azt elaviiltnak talâljâk. Jelenleg a magyarorszâgi nevelésOgyi
minisztériummal dolgoznak ôssze ûjabb tankônyv kiadâsân. A
Magyar Helikon Târsasâg grant segîtségével irodalmi antolôgiât
is adott ki (Ormay).

A tanîtôk és tanârok tapasztalata szerint a tanulôk szinte
minden évben alacsonyabb tudâssal érkeznek. Az elcsatolt
terûletekrôl érkezô tanulôk és szûleik sokszor nem tudnak

magyariil, mâskor pedig jobban beszélnek az ittcnieknél. Az ûj
bevândorlôk és a magyarorszâgi utazâsi lehetô'ségek remélhetô'
jô hatâsât "nyelvi vitalitâsunk" szempontjâbôl még nem tudjuk
kiértékelni.

Érdekes volt megfigyelni, hogy tôbbszôr is éppen a legtekin-
télyesebb magyar vezetô'k gyermekei nem tanultak meg
magyarul. Némely esetben a szûlô' még a magyar gyermekekkel
valô barâtkozâst sem engedte meg. Ha abbôl indulunk ki, hogy
a multikulturalizmusnak csak egyik tényezôje az exponâltsâg és
tovâbbi tényezô'i a lojalitâs és az integrâciô, akkor olyan skâlât
âllîthatunk fel, amelynek egyik szélén a sovinizmust, kôzépen az
integrâciôt (az anomâliâk elviselését és a szintézisre tôrekvést)
talâljuk, mâsik szélén pedig a "beolvasztô fazék" jellegu elidege-
nedést. Aki olyan helyzetbe kerûlt, hogy nem volt alkalma
integrâlni, lehet, hogy ô maga nagyszerû magyar volt, de
elszigetelt maradt és igy gyermekeinél a bevolvadâssal
kompenzâlâs felé billentette a mérleget. Megfigyelhetô', hogy az
igcizi, stabil és harmôniât eredményezô'nemzetiségi nyelvtudàs és
identités erô's szintetizâlô, integrâlô munkât is kivân (Mester).
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Abelovszky Eliz ("Worthingon, OHj;

HOGYAN SEGÎTHET A KÛLFÔLDI MAGYARSÀG

A HAZAIISKOLARENDSZER MEGÛJÎTÀSÀBAN?
A leghatâsosabb segîtség az lenne, ha meg tudnânk gyôzni a

hazai oktatâsi szerveket a 12 osztâlyos népoktatâs fontossâgârôl.
A kôtelezô 8 osztâlyos âltalânos iskolai képzés mâr bevezetése
idején elavult volt. Ez a '̂ junior high" szint a régi, jôhîrû polgâri
iskolâtkîvânta bevezetni orszâgszerte. Sajnos, mélyen annak szln-
vonala alatt!



A tudomâny és technika rohamos fejlodése parancsolôan
szûkségessé teszi a hosszabb idejû és alaposabb oktatâst. Gimnâ-
ziumokon kivûl modem és értékes tananyagù szakiskolâk egész
sorât kell létrehozni, ahol a fôldmûveléstôl a vîzvczetêk- villany-
szerelésen keresztOl azirodai munkâk ismeretéig mindent meg le-
het tanulni!

A szakosîtott kôzépiskolâk azért is fontosak, mert nom min-
denkit érdekel minden tudomâny. Az érdektelenség imatkozôvâ
teszi azt az embert is, aki érdeklôdési terûletén csodâkat mûvelne!

Mâr a 8. osztalyban fel kell hivni a tanulôk és tanerdk figyel-
mét, hogy tanulmânyi eredményeik és érdeklôdési kôrûk alapjân
pâlyavâlasztasi tanâcsot kéijenek, illetôleg adjanak.

A 12 osztâlyos népoktatâs kéLségtelenûl jelentôs mértékben
megterheli az âllamhâztartâsL, jobban mondva az adôfizetôket.
Ezt lâthatjuk Amerikâban is, de tâvlatban és nagy szâzalékban ûj
adôfizetôket nevel. Egyesek szerint az amerikai népiskola csak
egy 'Taiidget-shaking baby-sitting system" (kôlLségvetést-rengetô'
gyermekfelûgyelet), ez azonban csak nagyon szélsô'sègesen igaz.
Itt mindenki megkapja annak a lehetô'ségéL, hogy egészségesen,
jôltâplâltan, kisportoltan szerezzen magânak kitûnô' érettségi bi-
zonyitvânyt, amivel még ingyen tovâbb is tamilhat. Csak a buta-
sâg, lustasâg vagy a helytelenûl alkalmazott szabadsâg fogalma
foszt meg ettô'l némelyeket.

At kell venni azt a jô, amerikai szokâst is, hogy az ùj lakôte-
lepek épitési tervében mindig jelen van az ùj iskola épîtése is! El-
képzelhetô' - és nagyon reméljûk -, hogy a szabadsâg és az âltalâ-
nos jôlét nôvekedésével megvâltozik a vészesen alacsony szûleté-
si arânyszâm is, tehât szQkség lesz ûj, modem iskolâkra!

Az élet nem âll meg. Tavalyi elôadâsunk ôta is eltelt egy isko-
lai év. Hangsûlyozottan ismétlem, sûrgô'sen nôvelni kell az iskolai
férô'helyeket a 14-18 éves korûak szâmâra. Munka- és tovâbbta-
nulâsi lehetô'ség hiânyâban ugyanis a 14 éven felûliek a legvesze-
delmesebb korban kerOlnek az utcâra, gyakran a szô szoros értel-
mében.

Vâltoztatni kell azon a helytelen szokâson is, hogy csak a jô
tanulôk tanulhatnak tovâbb. Ma mâr az egész vilâgon tudjâk,
hogy még tudomânyos terûleten sem égetôen fontos ez. Az aka-
rat és az érdeklô'dés sokkal nagyobb mozgatô erô, mint a kitûnô
bizonyîtvâny. Edisont pl. hazakOldte az elemi iskolai tanitônô.



aki ezt mondta Edison édesanyjânak: "kâr Edisonnal iskolâbajâr-
nia, ûgy sem lesz belôle semmi." Szentgyôrgyi Albert, a Nobel-
dîjas magyar tudôs is âtlagos tanulô volt.

A megvâltozott politikai helyzet kôvetkeztében kiOrûltek lak-
tanyâk, pârthâzak s az ezeket szolgâlô létesitmények. Kis kôltség-
gel jârô âtalakîtâssal tôbb iskolât lehetne ezekben elhelyezni.

Kozvetlen tudomâsom szerint nagyon sok falu elôregedett
Elkôltoztek a fiatalok, nincs gyermek, ûresek az iskolâk. Az egyik
faliisi iskolât valaki kibérelte tulipân-hagyma-raktârnak.

A fôvâros és néhâny kisebb vâros iszonyûlevegd-szennyezô-
dôttsége miatt még eldnyôs is lenne, hogy ezekbe ajô levegdju
falusi iskolâkba autôbuszoztatnânak ki egy-egy osztâlyt.

A 12 osztâlyos iskolarendszer a tanerôhiânyon is segithetne
a kôvetkezd môdon: az arra szivesen vâllalkozôk pluszként vâ-
lasztott tantârgyakkal és a tovâbbképzés igéretével âtmenetileg
mâr az érettségi utân tanithatnânak. Ez a fenyegetô munkanêlkQ-
liségen is enyhitene!

A 18éves korig teijedô oktatâs nemcsak mûveltebb nemzetet
nevel, hanem fegyelmezettebbet is. A pontos megjelenés, a tan-
rend, a hâzifeladatok elvégzése, az oktatôk tisztelete, utasitasaik
végrehajtâsa a késôbbi mimkaviszonybavalô harmonikus beleil-
leszkedésben is segitségûkre lesz.

Ha megâllunk a 14 éves korig teijedd oktatâsnâl, akkor egy
bizonyos idô mûlva infantilis nemzet leszunk! Miinkâs szinten
mâris azok vagyunk. Nyugati beruhâzôk mondjâk: a magyar
szakmunkâsok tudâsa vagy teljesen elavult vagy majdnem csak
segédmiinkâsi szinten âll. S mnnkamorâljiik még szakmai tiidâ-
suknâl is alacsonyabb. A régi, kôzmondâsos magyar szorgalmat
és leleményességet idâig zQllesztette a nemrég letûnt rendszer.

De ne âlljunk meg szidâsukkal, hanem sûrgôsen vâltoztas-
snnk a helyzeten szakmai és mnnkafegyelmi oktatâssal. Az iskola-
reform néhâny év alatt igen nagy szâzalékban megszuntetné eze
ket a hibâkat!

A munkâra nevelés is az iskola feladatai kôzé tartozik. Ismét

meg kell tamilni, hogy nem elég jelen lenni az iskolâban vagy a
mnnkahelyen, hanem el kell végezni amunkât, még hozzâjôl. Es
tudatosîtani kell, hogy szerte a vilâgon a modem ember abbôl él,
hogy eladja szakmai vagy szellemi tudâsât munkaadôjânak.



Ennek ârât a kereslet és a tudâs szînvonala szabja meg. Ezt ne-
vezzûk fizetésnek. Ha valaki tessék-lâssék szinten készûl a felnôtt
életre, az sajât nyomorgô jôvôjét alapozza meg. Ezeket a kilâtaso-
kat - olyan korân, mint csak lehet - pozitîvés negatîv irânybôl is-
mertetni kell.

Elég jôl ismerem a svâjci népoktatâsi rendszert, ahol a mun-
kâra nevelés mâr az ôvodâs korban megkezdôdik. Nemcsak a
minôség, hanem a mennyiség szempontjâbôl is igényes.

Minden Amerikâban élô magyar egyetért velem abban, hogy
az amerikai ifjûsâg nagy része a munkât tartja a legjobb pénxîzer-
zési forrâsnak. Mihelyt a torvény azt megengedi, dolgozik. Ûjsâg-
kihordâs, fûvâgâs, kisgyermekre vigyâzâs és 16 éves kor utân
fuszerûzletekben a csomagolâs vagy a MacDonaldnâl és hasonlô
éttermekben a kiszolgâlâs szinte hagyomânyosan a tizenévesek
munkakore.

Természetesen mindenûtt vannak bûnôzô fiatalok is, de a
magyar iQûsâg szâmâra nemezeket kivânom példakéntemleget-
ni. Ettôl megôvni szeretném ôket, s ha môd van râ, kôzôlni velûk:
a bûnôzôk élete nem kényelmes életmôd.

Az iskolai oktatâs tanmenet szerint mûkôdik, ami otthon az
én koromban jobb volt, mint az amerikai. Elôirt szabâly volt, mit
kell megtanitani a 3 részre osztott évben. A tanulôk meg is tanul-
tâk, tudâsuk szintjérôl a bizonyitvâny tanûskodott. Vagy pôtvizs-
gâra, esetleg osztâlyismétlésre iitasîtottâk azt, aki nem érte el az
elfogadhatô szintet. Az elvégzett munkât a tanfelûgyelô ellenô-
rizte. îmi, olvasni, szâmolni minden épeszû ember megtanult az
elemi iskolâban.

Az Egyesûlt Âllamokban is vége van annak a korszaknak,
amikorcsak az egyetemen derûlt ki, ha valaki nem tud helyesen
îrni vagy olvasni. Amilyen hamar csak lehet azonban, otthon is
be kell vezetni azt a jô amerikai môdszert, amelyet kredit-rend-
szemek neveznek. Kreditek birtokâban nem lesz egyetlen feles-
legesen megtanult tudomâny és egyetlen iskola sem zsâkutca!

Mâr tôbbszor emlîtettem, de talân nem elégszer, hogy az is
kola nemcsak tanît, hanem nevel is. Amelyik tanerô vagy iskola
ezt elmulasztja, nem teljesîti feladatât. Âltalâban az a pedagôgus,
aki csak azért végzi el munkâjât, mert az kôtelessége, mâr nem is
teljesitette kotelességét. Ez a munkakôr kôzel âll a szOlôi hivatâs-
hoz. Hatâskôrét nem lehet munkaûgyi szabâlyok szerint megha-



târozni. A szaktiidâst tovâbb fokozza a tûrelem, a szeretet és a
szûkség. Ezért voltak nagyszerûek az egyhâzi kezelésben levô is-
kolâk, mort a legtobb tanîtô, tanâr nem foglalkozâsnak, hanem
hivatâsnak tekintette a tanitâsL, nevelést..

lîazânkban az ûj iskolai nevelésnek élenjârô feladatai kôzé
kell tartoznia a viselkedési formâk megtanîtâsânak. Tenni kell ezt
olyan fokon, hogy mâsodik természetté vâljon az. Az eldurvult,
majdncm ûLszéli bcszédnek nincs helye sem az Ozleti, sem a hiva-
tali életbon. Az iidvarias târsalgâsi forma nemcsak a kultùrâlt élet-
môd megnyilvânulâsa, hanem az ûzleti élet olaja is. Az utôbbi
idôkbcn sokat emlogctett "stress" is a kellemes târsalgâs hatâsâra
csokkenô irânyzatot mutât. Tehât nemcsak a virâgzô gazdasâgi
kapcsolatok szempontjâbôl, hanem a kôzegészségugy érdekében
is ajânlatos a kellemes karakterek kinevelése.

Ismereteim szerint az iskolai nevelô munkâban az angolok
jârnak élen. Tôbb, mint egy évszâzada, a demokratikus felfogâs-
nak megfelelôen nevelik az egész orszâg ifjùsâgât - az enyhén hû-
béres-kapitalista kirâlyi rendszer kebelén belûl. Ez a nevelés
kialakîtott egy jô modorû karaktert, ami rokonszenvessé teszi az
angolt vilâgszerte!

Otthon is ki kell alakitani azt a rokonszenves tipust, aki mû-
velt, jô modorû, ha leheL, egyre szélesebb kôrben gazdag is, de
minden kôrOlmények kôzôtt demokrata^ aki tudja, hogy tôrvény
elô'tt és minden tarsadalmi és politikai érintkezésben az ember a
tôbbi embernek egyenlô' târsa. A megvâltozott politikai helyzet
utân a magyar emberi fejekben is létre kell jônnie ilyen irânyû
vâltozâsnak.

A demokratikus rendszerbe nagyon beleillik az iskolai egyen-
ruha, mert eltûnteti a tanulôk vagyoni helyzetébô'l adôdô kûlônb-
séget. Hazânkban mâris igen eltérô' a târsadalom vagyoni réte-
gezô'dése. Az egyenruha viselése az iskolai idô' alatt majdnem el
tûnteti a megbântâs, hivalkodâs, irigykedés nem kîvânatos
érzéseit. A kommimista rendszer megtanitott bennOnket arra,
hogy az osztaly nélkûli târsadalom nem elérhetô' cél, de az
embernek maradâs mindenféle anyagi kôrOlmények kôzôtt
elérhetô'.

Vilâgszerte érezhetô a dekadencia, amelyet részben a diktatô-
rikiis rendszerek virâgzâsa és bukâsa, részben a liberalizmus
tenyésztett ki és a tanulô fijûsâg kôrében is igen rombolô hatâsû.



Iskolakerûlés, kihîvô viselkedés, ôltôzkôdés, kâbîtôszerek hasz-
nâlata, nemi kicsapongâs, bûnôzés a legdurvâbb jelei. Nagy és
szép feladat minden pedagôgiis szâmâra, ha vâllalja az ezektôl
megôvô nevelést. Kétezer éve tudjiik, hogy vak nem vezethet vi-
lâgtalant. Sikereink érdekében példâkra, nagyon jô nevelô gâr-
dâra van szOkség.

Még két târgykôrt szeretnék rôviden megemlîteni. Az egyik
az ûn. fehér istentelenség, amclynek tagjai riadtan tiltakoznak a
"keresztény kurzns" ellen, amely az egyhâzi kezelésben levd isko-
lâk részérôl fenyegeti a hitetlenek tâborât.

A mâsodik vilâghâborù elôtt az iskolâk 60 szâzaléka volt egy
hâzi kezelésben, ma kevesebb, mint 2 szâzaléka. Jô lenne tndni,
hogy az ezer éve, hivatalosan is keresztény Magyarorszâgon kik
azok, akik ettô'l a 2 szâzaléktôl félnek. Es miért félnek? Mit félte-
nek?

Van, aki szerintez a piôcâk félelme, amelyek még mindig jôl
élnek a vérszegény magyar nép Otô'erein.

A krisztusi alapon felépîtett nevelésnél vagy târsadalmi rend-
szernél sem igazsâgosabb, sem modernebb nincs. Azon kîvOl
egyik leggyakrabban hasznâlt mondâsa volt: "ne féljetek". Tehât,
aki ma Magyarorszâgon a keresztény knrznstôl fél, az nem tudja,
hogy mi az. Ha pedig sajât tanai alapjân fél, akkor hagyjon fel
azokkal!

A mâsik târgykor kedvenc terûletem, a torténelemszempont-
jâbôl fontos. Azt kîvânom, éijuk meg mindnyâjan, hogy a tôrté-
nelmi hûség alapjân tanitsâk a magyarok tôrténetét a Kârpât-me-
dencében. Most csak a nagyon kôzelmûltrôl szeretnék beszélni.

Az 1956-os forradalom nem megszervezett puces volt, hanem
a Sztâlin halâla ntân elindulô enyhûlés kôvetkeztében a nôvekvô'
bâtorsâggal szabadabban kifejezett szabadsâgvâgy. A zâszlôs-
himmiszos felvonulôk nem is akartak egyebet, csak beolvasni a
12pontot a râdiôban.

A hatalmon ûlôk megijedtek, nyilvân ismerték Szophoklész
hires mondâsât: "A zsarnok halâla az elsô' engedmény". Az 6' fé-
lelmQk tette a felvonulâst fegyveres felkeléssé, mert a fegyvert is
a leverésOkre kivezényelt katonâk adtâk ât a békés tûntetôknek,
sô't majdnem teljes létszâmban ât is âlltak kôzéjûk.



1956-tal kapcsolatban Nagy Irnre és târsai szerepét az utôbbi
években tùlbecsQlték, bâr azonosîtotta magât a szabadsâgszeretô
magyar néppel az elnyomô nemzetkozi kommunizmussal szem-
ben, s kitartott mollette a vértanùhalâlig. De a forradalmat nem ô
csinâlta, hanem a szabadsâgért halni is kész magyar nép, aho-
gyan azt évszâzadok folyamân tôbbszôr is megtette.

A jelenkor tbrténelmét tehât valahogyan ûgy kell tanîtani,
ahogyan a New York Times îrta oktôber 26-ân: "Magyarorszâg
bâtor szabadsâgharcosai sokat nyertek hazâjuknak és aszabadsâg
diadalâban reménykedô emberiségnek. Egy bâtor nép ùj irânyt
adott a torténelemnek."

Szinte profécia volt ez a pâr sor, mert a vilâg teljesen meg-
vâltozott 1956 utân. Az eurôpai kommunista egység a magyar
szabadsâgharc leverése feletti vitâban omlott ôssze. Német barâ-
tunk szerint a berlini fal ledôntése felé 1956-ban induit el Eurôpa.

Van, amire bûszkék lehetûnk, de ne bûszkeséget tanitsunk,
hanem nemzeti ontiidatot, âldozatosan vâllalt hazafisâgot, amely
egyetlen nép érdekét sem sérti, de megtarthat bennunket Eurôpa
mindig viharos kozepében ûjabb ezredévig.

KristôlTy Ivân (Concord MA) elôad. Abelovszky Eliz (Worthington, OH) az
(Somogyi Lél) oktatàsûgyi értekezie.t egyik elôadôja.

(Somogyi Lél)
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Kristôïïy Ivan (Concord, MA);

TESTVÉRKÔZÔSSÉGEK MAGYAR FALVAK ÉS A

NYUGATON ÉLÔ MAGYARSÀG KÙZÛTT

A bostoni belvâros Liberty-terén âllô ôt méter magas Magyar
Szabadsâgharcos emlékmû 1956 hôseinek dicsôségét hirdeti.
Egyben hirdeti a Boston-kômyéki magyar kôzôsség erejét, a hittel
végzett munka sikerét és a lehetetlent nem ismerd akarat
eredményességét.

A magyar sors ismét nemes feladatot âllitott elénk: segîtd
testvérkezet nyûjtani népûnknek, nemzetOnknek.

Negyven év utân szûldhazânk végre szabad és demokratikiis.
De a negyven évi pusztîtâsbôl, rombolâsbôl gazdasâgilag és
târsadalmilag ûjjâéledni nem lesz kônnyû. A Magyarorszâgrôl
érkezd hirek szorongô aggodalommal tôltenek el mindannyiun-
kat, akik nemfelejtd hûséggel és népûnkhôz valô ragaszkodâssal
kôvetjûk a magyarsâg sorsânak alakulâsât. Tudjuk, ezekben a
kritikus években ddl el Magyarorszâg jôvôje. Aggôdva gondo-
lunk arra, hogy az elcsigâzott, erkôlcsileg és lelkilegkifosztott nép
képes lesz-e az âtvâltas megprôbâltatâsait, nélkûlôzéseit elviselni.
Az életszinvonal âllandô csôkkenése, a munkanélkûliség
rohamos nôvekedése (1991-ben a munkanélkûliek szâma meg-
ôtszôrôzôdôtt), a parânyi nyugdijakbôl tengô'dô iddsebb
korosztâly nyomorûsâga a reményvesztettség âltalânos
hangulatâval tôlti el az orszâg lakossâgânak nagy részét.

A Massachusettsi Magyar Egyesùlet vezetdsége ûgy érezte,
hogy elérkezett a segîtés ideje. Nekûnk, Nyngaton élô magyarok-
nak lelkiismereti kôtelességûnk a reménytelenséget tehetségûnk-
hôz mérten enyhîteni. Ezért inditotta el az egyesùlet a "Népunkért
és NemzetUnkért" mozgalmat, amelynek keretében egy-egy
nyugati magyar kôzôsség "testvérkôzôsség, testvérfalu" néven
kapcsolatot teremt kisebb vagy nagyobb magyar faluval. Ilyen
testvérfahin keresztûl nyilna lehetô'ség a segîtségre szorulô és arra
érdemes kôzôsségmegsegîtésére, és annak tagjaival, egyes embe-
rekkel személyes kapcsolat kiépitésére. Egy falu életében lehet az
egyflttmûkôdés eredményét vilâgosan lâtni és lemémi. Ugyanigy
egyfaluban lesz lehetô'ség tamogatni a nyugdijasokat, munkanél-



kQliekeL, a cserkészetet, a hâtrânyos helyzetben levô csalâdokat
és gyerekekeb egy faluban lehet majd komoly problémâkat
megoldani iskolaszerekkel, alapvetô orvosi mûszerekkel, hâzhoz
szâllîtott melcg étellel, magânyos betegek ellâtasâval. A segîtség
lehetôsége majdnem végtelen.

A Massachusettsi Magyar Egyesiilet 1991 âprilisâban
alakitotta meg a 'Testvérkôzôsségi Bizottsâg"-ot testvérkôzôsség
kivâlasztâsâra, a mozgalom Amerika-szerte,majd vilâgszertevalô
kiteijesztésére. A testvérfaliit felhîvâsra bekOldôtt pâlyâzatok
kiértékelése és egyes falvak szemêlyes meglâtogatâsa utan
vâlasztottiik ki. Pâlyâzati felhîvâst 14 falunak kQldtQnk. Ezekbôl
12 jelentkezett. Ezek kôzQl vâlasztottuk ki a Boston-kôrnyéki
magyarok testvérkôzôsségi falvât; Feldebrôt, amely Heves
megyében, a Mâtra-hegység lâbânâl, Eger és Gyôngyôs kôzôtt
fekszik. A Bizottsâg mâr nagyon cselekvôen dolgozik a kapcso-
latok kiépitésén.

Elôttûnk allô feladat a testvérkôzôsségi kapcsolatok tovâbb-
teijesztése a Nyiigaton élô' magyarsâg kôzôtL Elsô' lépésként
szeretnénk annak a tizenegy falunak nyugati testvérkôzôsséget
talâlni, amelyek mâr elkûldték pâlyâzataikaL Ezek a pâlyâzatok
- sok kôrûltekintô' és âtgondolt munka utân - tôbbnyire teijedel-
mesebb formâban (5-tôl 45 oldalon) reményekkel tele készOltek.
Eppen ezért akarunk elô'szôr a megmaradt tizenegy falunak
testvérkôzôsséget talâlni a nyngati magyarsâg kôrében.

Pâlyâzatot kQldôtt be; a Veszprém megyei Csetény 2000, a
Pest megyei Dunapataj 3944, a Pest megyei Kerekegybâza 5903,
a Pest megyei Pahi 1491, a Nôgrâd megyei Penc 1348, a Somogy
megyei Sornogyvàr 1916, a Veszprém megyei Szentgàl 2671, a
Borsod megyei Szenlislvàn 3054, a Komârom megyei Taijàn
2682, a Szolnok megyei Tiszakûrt 1711 és a Pest megyei Vasad
1499 lakossal.

Természetesen a Boston-kômyéki magyarok Testvérkôzôs
ségi Bizottsâga nagyon szivesen âtadja tapasztalatait, cimeit,
pâlyâzati felhîvâsât, levelezéseit stb. azoknak, akik mâs falvakat
szeretnének - pâlyâzati felhivâs alapjân - kiértékelni és testvér-
kôzôsségOknek kivâlasztani!

Az egész vilâgra kiterjedô' testvérkôzôsségi mozgalom révén
jârulhatnak a nyngati magyarok - kôzôsségenként egyesQlt erô'-
vel - a magyarorszâgi târsadalom ùjjâszOletéséhez.



Bô'vebb tâjékoztatâst szîvesen nyûjt a Boston-kbrnyéki
magyarok Testvérkôzôsségi Bizoltsàgànak vezetôje, akinek
cime:

Ivân Kristôffy, 2128 Main Street, Concord, MA 01742 U.S.A.
Téléphoné: (508) 369-7484

m

Balrôl jobbra dr. KônnyO Làszlô és fetesége a Soôs-bAzanpàiral. (Steinbacb Istvàn)



ELSZAKtrOTT TERCLETEINK

ÉS MAGYARSÂGUNK HELYZETE

JÔVÔJÉNEK KÉRDÉSE

1991. november 29-én délutân 1 ôrai kezdettel aszâllodaVI.

szintjén levô Ritz-teremben dr. Nàdas Jânos elnôkletével folytak
a târgyalâsok.

Dr. Nàdas Jânos:

VISSZAEMLÉKEZÉS

Engedjék meg, hogy Kongresszusunk kôvetkezô, egylk leg-
fontosabb tanâcskozâsât rovld visszaemlékezéssel vezessem be.

Hazânktôl lélekben soha sem szakadtunk el. Emigrâciôs
életQnk kezdetétôl fogva egyik legfontosabb feladatunknak
tekintettûk, hogy a hazânkra kényszerîtett igazsâgtalan trianoni
békeszerzôdés ellen kOzdjûnk, mintegy folytatâsként a hazai
ezirânyû korâbbi tôrekvéseinknek.

Miinkânk nem volt kônnyû. Hazânk orosz megszâllâsa elôl
nagyobbâra vezetd, kôzéposztâlybeli, a szomszéd orszâgokba,
fôleg Ausztriâba és Németorszâgba elmenekûlt tôbb szâzezret
kitevd, silâny életkôrulmények kôzôtt éld tômege elôtt csak 5-6
évi keserves vârakozâs utân, 1950/51-ben nyîltmeg akûlônbôzô
fôldrészekbe valô kivândorlâs lehetôsége. Talân nem is szûk-
séges ecsetelnem, milyen nehézségekkel kellett a menekûlteknek
megkûzdeniûk, hogy minden nélkûl maguk és csalâdjuk életét
biztosîthassâk, gyermekeiket tanîttathassâk. Nagyon nehéz idô-
szak volt ez, mert kevesen tudtak hivatasukban elhelyezkedni.
Ehhez jârult még a nyelvtudâs hiânya. A menekûltek tôbbsé-



gének csak a legalacsonyabb munka jutott osztâlyrészûl, amit
hôsiesen, zokszô nélkûl végeztek.

Nehézségeink ellenére rôvidesen megalakiiltak hazafias,
emigrâciôs kozmûvelbdési és târsadalmi szcrvczoteink, a cser-
készmozgalom, terûleti és bajtârsi szervezeteink. îgy alakuU meg
még 1952-ben a clevelandi Magyar Târsasâg, ebbdl sarjadt ki az
évi Magyar Talàlkozô^ majd Magyar Kongresszus, az Arpàd
Akadémia, mint a kûlfôldôn èld alkotô magyar tudôsok, îrôk és
mûvészek intézménye, az Arpàd Szôvelség, mint a magyar
célokért dolgozô és âldozô testvéreink osszefogâsa. Foldrészeket
âtfogô kis Magyarorszâgot létesitettQnk. Szellemi, erkôlcsi érté-
keink megôrzésével és âpolâsâval nagy kôzôsséget alkottunk és
alkotunk ma is. Mindnyâjunkban forrôn él haizânk, nemzetunk
szeretete. Mindig sorsânak jobbrafordulâsâért dolgoztunk, kûlô-
nôsen az elszakîtott terûleteken élô dsmagyar lakossâg jobb
sorsânak, nemzeti jogainak kivîvâsâért kûzdôttunk.

Akkor dôbbentûnk râ, milyen falakba ûtkoztQnk az utôdâl-
lamok kûlfoldi szlâv soviniszta képviseldinek, intézményeinek,
magas âllami âllâst betôltd személyeinek ellenséges magatartâ-
sâval szemben. Az amerikai sajtôban, a nagy amerikai lapokban
ellenséges, valôtlan és az eseményeket eltorzîtô cikkek jelentek és
jelennek meg, kQlonôsen az erdélyi viszonyokat illetôen. Helyre-
igazîtô vâlaszainkat nem kôzlik. Ehhez jârult még az Amerikai
EgyesQlt Âllamok kormânyânak a magyar Qgyekkel szemben
érthetetlenûl érzéketlen magatartâsa és a Duna-medence "status
quo"-jânak minden eszkôzzel valô megtartasi szândéka. Szomo-
rûan igazolja az amerikai kormânynak ezt az âllâsfoglalâsât a
most zajlô horvât-szerb polgârhâborû. Az emberi jogok véddje,
az Amerikai Egyesûlt Allamok kormânya nem emelte fel szavât
a szômyû vérengzések ellen. Horvâtorszâg és Szlovénia fQgget-
lenségét még a mai napig sem ismerte el.

Ilyen kôrûlmények kôzôtt nagyon nehéz volt elszakîtott
terûleteink érdekében folytatott munkânk. Az emigrâciô felfogâ-
sâban sem tiidottegységes âllâspontot kialakîtani. Mint az Erdélyi
Vilâgszôvetség amerikai elnôke - szervezeteinkkel egyûtt - min-
denkor az utôdâllamok magyarsâgânak nemzeti jogaiért szâlltam
sikra. Szemben azzal a tôrekvéssel, amely annak csak emberi
jogait kîvânta biztosîtani. Erdélyi véreink érdekében végzett
munkânkat hîven tûkrôzi a 30 éves munkâssâgunkat megôrô-



kîtô évi krônikânk, a Magyar Talàlkozô krônikâja^ amelynek
kiemeikedô eseménye az âltalunk 1988-ban ôsszehîvott Szabad-
vilâgi Magyarok V. Vilàgkongresszusa volt. Ezen egységesen
âllâst foglaltunk Ceausescu român diktâtomak a magyarsâgot
megsemmisîtéssel fenyegetô, embertelen intézkedései ellen. Ez-
irânyù német, francia és angol emiékiratunkat kôzel 300
példânyban a szabad vilâg kormânyainak, illetékes politikusai-
nak megkOldtûk és azt az akkortajt az emberi jogok ûgyêben
ûlésezô genfi nemzetkozi konferencia elé teijesztettûk. A konfe-
renda Ceaiisescut a kisebbségek emberi jogainak megsértése
miatt nagy tôbbséggel el is marasztalta. Beadvânyunk Eurôpa-
szerte nagy visszhangot keltett.

Sajnos, mindnyâjan tudatâban vagyimk annak, hogy a
jelenlegi roman kormâny soviniszta szervezeteivel egyQtt minden
erôvel és fortéllyal az erdélyi magyarsâg teljes beolvasztâsâra
vagy megsemmisîtésére torekszik. Erdély védelmében végzett
munkânkat nem hagyhaljuk abba, sot azt mindenkor a lehetd-
ségek maximumâhoz igazîtjuk. Amirôl ônként lemondunk, az
ôrôkre elveszik szâmiinkra, de amirôl nem mondunk le, az az
események kedvezô fordnlata folytân visszakerûlhet.

A magam részérôl most csak arra szeretnék râmntatni, hogy
az ellenséges propaganda megszQntetése érdekében nagy szûk-
ségOnk lenne a szabad vilâgot âtfogô magyar hîrszolgâlati hâlô-
zat felâllîtâsâra Budapest székhellyel, amely - mint kôzpont -
jâratnâ a vilâg jelentôsebb lapjait és minden ellenséges sajtô-
megnyilatkozâst kûlQgyminiszterûnk visszautasîtana. Egyben a
mai gyors hîrszolgâlat (fax) ùtjân azokat az egyes orszâgok
magyar kôzponti sajtôirodâjâval kôzôlné, amelyek a hamis
dkkeket erélyesen visszautasîtanâk. Ugyanîgy a kûlfôldi magyar
orszâgos sajtôkôzpontok is tâjékoztatnâk a budapesti sajtôkôz-
pontot minden tudomâsukra jutott ellenséges hîrlapi kôzlemény-
rôl. Ez a nagy hâlôzat dinamikusan gyors miïkôdésével talân az
ellenséges hirverést megakadâlyozhatja vagy legalâbbis a mini-
mumra szorithatja.



azÂrpâd-hâzi kirâlyok uralkodâsa idején mâr teljesen magyar la-
kossâga volt. Az ott lakô kunok, besenyô'k és ûzok a magyar hit-
téritôkmimkâja nyomân mâr teljesen beolvadtak a magyar lakos-
sâgba. Ezeknek a tartomânyoknak a lakossâga sokat szenvedetta
tatâijârâstôl. A lakossâgnak tôbb mint fele elpusztult. A tatâijâ-
râst kôvetôen 1242utân erre a megritknlt lakossàgù vidékre kezd
a vlach, azaz olâh elem délrôl beszivârogni, még mielôtt az ott
éld, sokat szenvedett magyar lakossâg ûjra fel tiidta volna tôlteni
ezt a térséget. Sajnos, ezt a tôrténelmet nem eléggé ismertették.
Magyar torténészeknek lett volna a dolga ezt a valôsâgos tôrténel
met idegen nyelvû kiadvânyokban megimi és teijeszteni. Anglia,
Franciaorszâg és Amerika ifjûsâga azonban a Sturdza és mas vé-
gelâthatatlan sorù roman és cseh tôrténész âltal hamis alapokra
fektetett, de angolra és franciâra lefordîtott és îgy teijesztett tôrté-
nelemkônyvekbôl tanult. Ezeket a hamis tôrténelmi adatokat
nem câfolta és câfolja senki. A New Yorkban levô Roman Hâz
mais tômegével kûldi aromân beâllîtottsâgù kônyveket amerikai
egyetemeknek. New York vârosâban a Columbia Egyetemen né-
hâny éve român tôrténészek ankétot tartottak és a dàkoromân el-
mélet hangoztatâsân kîvQl Gyalu vezér népéL, a bulâkot is român-
nak âllîtottâk be. Sajnos, a nagy szâmû hallgatôsâg kôzûl a hoz-
zâszôlâs sorân senki sem câfolta meg ôkeL, ahogy magyar jelenle-
vôktôl hallottam.

Magyar tôrténészek munkâi nincsenek meg angol vagy fran-
cia fordîtâsban, nem talâlhatôk meg azok az amerikai egyetemek
kônyvtârainak polcain sem. îgy lesz a cseh és român tôrténészek
hamisitâsaibôl lassan tôrténelmi "igazsâg." A magyar tôrténetîrâs
azonban annyira botladozik, hogy Gyalu vezért és népét még az
1986-ban megjelent Erdély Tôrténete cîmû hâromkôtetes nagy
miinka is românoknak mondja. Nehéz megfelelô îrâsmûveket le-
tenni az amerikai, angol és francia egyetemek kônyvespolcaira,
amîg Habsburg és késdbb szovjet elnyomâst kiszolgâlô tôrténé
szek iijâk a magyar tôrténelmet. Nagyon szomorù példa erre a
Magyar Tôrténelmi Târsulat folyôirata, a Historia 1990. évi 5-6.
szâma. Egy bizonyos Engel Pàl "magyar" tôrténész A magyar ôs-
tôrténet hârom problémâja cîmen îrt cikkében (58 oldal) egy
szôval sem tôrténik emlîtés a magyarsâgdél-kaukâziisi szârmazâ-
sârôl még ûgy sem, mint lehetdségrôl. Engel is "vlach", azaz
român GyeJot emlît Gyaluvezérhelyettés nem "blach"-ot îr, mint
Anonymus. Miért ferdît még az âllîtôlagos "magyar" tôrténész is



a magyarsâg kârâra? A folyôiratnak ugyancsak a 31. oldalân
ugyanez a szerzô arrôl îr, hogy a magyar kOlpolitika célja a
hâborû végén az volt, hogy a magyar kormâny ne a vôrôs
hadseregnek iegyen kénytelen megadni magât, majd azt îija: "A
politikai szândék tehât a régi: megmenteni az ellenforradalmi
rendszert." Hogy lehet a Horthy-korszakot ellenforradalmi rend-
szernek nevezni még 1990-ben is? Ez Moszkvât kiszolgâlô, a
marxizmus un. "tiidomânyân" felnôtt, a magyar gondolkodâs-
môdtôl idegen ember îrâsa teletûzdelve a kommunista ideolôgia
jelszavaival. Kik szerkesztik a Magyar Tudomânyos Akadémia
keretében mûkodô Magyar Tôrténelmi Târsulat lapjât?

Amikor azEgyesûlt Âllamok expediciôs hadserege Irak kitû-
nôen felszerelt kétszerakkora hadseregétnapok alatt tônkre tudja
verni, nem lehet a kûlfôldi - kulônôsen a nagyhatalmak - tâjékoz-
tatâsât elhanyagolni. A csehek ês românok nehezebb helyzetben
vannak, amikor meghamisitott tôrténelemmel kell igényeiket
alâtâmasztani, mégis teljes sikert értek el Pârizsban 1920-ban és
1947-ben is. A magyar kûlképviseletnek is fel kell nônie, hogy a
kéznél levô igaz tôrténelemmel tâmassza alâ jogos igényeinkeL
Sajnos, a magyarkûlképviselet legnagyobbrészt mégmindig a le-
szerepelt kommunista rendszerbôlâtvett, kommunista ideolôgiân
nevelt, a marxismnst talân kitunôen ismerd, de egyébként nem
kellden képzett, kûlfôldôn tâjékozatlan emberekbôl âll. A mai
magyar kormâny e helyett kûlfôldôn élô', ôsszekôttetésekkel ren-
delkezô', jôl tajékozott, mûvelt, nyelveket kitûnô'en beszélô ma
gyar értelmiségbô'l vagy magyar egyetemi tanârok szâzaibôl, eb-
bdl a nagy szellemi tartalékbôl tôlthetné fel a magyar kOlképvise-
letet.A jelenlegimagyarkûlképviselet emberei tâjékozadansâguk
miatt és ôsszekôttetés hijân nem jutnak be kikûldetésûk orszâgai-
nak értelmiségi kôreibe. Megdôbbennének, ha hallanâk, hogy
pl. az amerikai kôzônséget mennyire félre vezetik, pedig az effaj-
ta "tajékozottsâg" befolyâsolja az amerikai kûlpolitikât, amely
ûgy tudjcu, hogy "Magyarorszâg 1920-ban alakulta Habsburg-Mo-
narchia felosztâsa utàn és az 1920. évi pârizsi békekôtésnek kô-
szônheti létét." Arrôl, hogy 1920 elôtt is volt Magyarorszâg és
hogy régebbi mûltja is van, az amerikai târsadalom nem tud. A
român âllam 2050 éves fennâllâsârôl azonban mindenki értesûlt.
Azt, hogy "Erdély ôsi român fôld," minden tôrténelemszakos
amerikai olvasta.



Még a magyar kôzônséget sem tâjékoztatjâk ésa magyar isko-
lâk tôrténelemkônyveiben sem tanîtanak pl. arrôl, amit Domokos
Pàl Péter A moldvai magyarsâg cimû kônyvében (a 36-37.
oldalon) - a Vatikâni Kônyvtârban, a Monumenta Vaticana kôte-
teiben és III. Endre magyar kirâly (1293-1301) rendeleteiben ta-
lâlhatô adatok alapjân - a românok elsô megjelenésèrdl Erdély-
ben îrt. Pedig ezek az adatok egy errôl îrt, a Vatikâni Levéltâr
adatait kiêrtêkelô, idegen nyelvekre is lefordîtott kûlon munkât
êrdemelnének.

Szerb tôrténészek természetesen nem îmak arrôl, hogy Maria
Terézia magyar kirâly (1740-1780) 1740-es dekrètnmâban enged-
te meg, hogy "ideiglenesen'\ mig hazâjuk felszabadul a tôrôk iira-
lom alôl, 40,000 szerb csalâd telepedhessék le a magyar
Délvidéken. A român tôrténészek sem îrnak arrôl, hogy Mâria
Terézia magyar kirâly engedélyével 130,000 român csalâd tele-
pedett le a 18. szâzadban Erdélyben, akik még a tôrôk uralom
alatt âllô orszâgbôl menekûltek. Ezeknek a românoknak a
leszârmazottai alkotjâk a mai erdélyi lakossâg 3/4 részét. A cseh
és tôt tôrténészek nem îrnak arrôl, hogy a Felvidéken a magyar
honfoglalâskor magyar nyelvet beszélô avar lakossâg volt és,
hogy a tôtok az akkor a magyarok âltal Tôtorszâgnak nevezett
mai Horvâtorszâgbôl menekûltek a tôrôkôk elôl a Felvidékre,
ahova azutân Morvaorszâgbôl morva lakossâg is csalakozott
hozzâjuk. Ma szJovâknak nevezik magukat. Ezt a nemzetnevet
csak kb. 150 éve szerkesztették. Addig még sajât nyelvûkôn neve
sem volt ennek a magyar nemzet tûrelme folytân keletkezett
nemzetnek.

A rutének Luxemburgi 2^igmond (1397-1437) magyar kirâly
engedélyével telepedtek le 1397-ben Koriatovich Tôdorvezérûk
vezetésével az Èszak-keleti Kârpâtokban és az 1920. évi trianoni
béke azért, hogy a vasûtvonalakat is megkapjâk, a szînmagyar
lakossâgû Alfôld egy részét is odacsatoltaés ma Kârpâtalja (Pod-
karpadska Russ) néven nkrân tartomâny. Minderrôl azonban ma
gyar szempontbôl megîrt forrâsmû nem talâlhatô az angol, fran-
cia vagy amerikai egyetemeken.

Mâr legfôbb ideje, hogy a magyar kûlképviselet felfejlôdjék
annyira, hogy ha nem is lesz képes vezetô' szerepre a kûlfôldi
egyetemek tâjékozatâsa terén a cseh, ronân és szerb propagandâ-
val szemben, de lealâbb valamennyire ellensûlyozni tudja ezek-



nek a nemzeteknek hamis hîrverését. Ezzel a munkâval a

magyarsâg mâr eddig is évszâzaddal elkésett, amiért igen drâgân
fizetett Pârizsban 1920-ban és 1947-ben. Vajon meddig késik még
az erôtlen magyar kûlképviselet? Meddig kell még vâmi, hogy a
magyar kûlképviselet kellôen tajékoztassa a nagyhatalmakat,
hogy a magyar kirâlyok menekulteket fogadtak be az orszâgba és
a magyar kirâlyok nagylelkûségét kihasznâlva a nagyhatalmak
ezeknek a menekûlteknek és utôdaiknak adtak oda magyar or-
szâgrészeket?

Dr. Nàdas Jànos:

JAVASLATOK ÉS KÉRDÈSEK

Kérjûk Magyarorszâg mindenkori kûlûgyminiszterét,
sûrgôsen szervezze meg a minisztérium sajtô-propaganda ûgy-
osztâlyât, amelynek tagjai azonnal âlljanak rendelkezésére
azoknak, akik valôtlan âllitâs, râgalom megcâfolâsâra tôrek-
szenek; az erre vonatkozô megkeresésre vâlaszolnak, hamis
cikkeket rogton megcâfolnak, ferde vagy elferdîtett âllitasokat
haladék nélkûl helyesbitenek s annak megfelelô kôzlését is kérik.

Tôrekedjék a kormâny arra, hogy a kommunista szellemû'
magyar kiadvânyok téves âllitâsait irâsban isjavitsâk ki; a tanulô
iQûsâgot ùj iskolai tankônyvekkel lâssâk el, megfeleld môdon
tegyék kôzzé a komâromi és a sinai târgyalâsok anyagât s a
béketârgyalâsoknak fôként azt a bizonyîtô erejû részét, amelyet a
magyar kikûldôttek nem adhattak azokon elô. Vilâgîtsâk meg azt
a kérdésL,honnan eredtek a szlovâkok, hogyan kerûltek a szerbek
a legnagyobb magyar vârmegyébe, mi volt Sândor szerb kiràly
meggyilkolâsânak hâtterében. Mutassa ki a magyar kormâny -
Vâry Albert kiadvânyâhoz hasonlôan név szerint - mindazokat,
akik 1920-ban és az 1940-es, 1950-es években a szerb nacionalista
vagy kommnnista tômeggyilkosok âldozatai lettek, valamint
azokat is, akiket a szerbek titokban tettek el lâb alôl. Természe-
tesen ezeket a kiadvânyokakt nemcsak magyarul, hanem
vilâgnyelveken is ki kellene adni.

A jelenlegi kormânytôl vârjuk a feleletet
vilâgnyelveken is -, mi volt a Habsbnrg-hâz és az osztrâk



kamarilla szerepe az erdélyi véres lâzadâsokkal és
gyilkossâgokkal kapcsolatban. Budavâr visszavételére
vonatkozôlag is a valôsâg ôszinte feltârâsât kéijûk. Ha pedig a
kOlûgyminisztérium a most felsorolt események târgyilagos
feldolgozâsâra bârmilyen okbôl nem vâllalkozhatna, ugyanerre a
Magyarok Vilâgszôvetségét kéijûk.

KéijOk a magyar kormânytôl az Amerikai Egyesûlt Allamok
terQletén legalâbb hârom magyar-angol nyelvû gimnâzium
(kôzépiskola) mielôbbi felâllîtâsât, Budapesthez pedig ûj kerfllet
csatolâsât, amelyet hazatelepQlôkkel népesîtenénk be.

Dr. Szâz Zoltân (Washington, DC);

ERDÉLY

- kivonatosan -

Az elôadô hangsûlyozza, hogy Erdélyért nem ma kezdett
dolgozni. Az eldzd eldadô is ott Oit 1975. februâr 11-én New
Yorkban, az Elsd Magyar Reformâtus Egyhâz termében, ahol az
elsô erdélyi magyar nap megszOletett. Negyedszâzaddal az ôsz-
szeomlâs utân, 1976-ban, majd 1979-ben, személyesen is Erdély-
ben jârt s ott egyéni kapcsolatokat létesîtett, bizonyos tapaszta-
latokra tett szert.

Nem akar a sérelmek felsorolâsâba bocsâtkozni, hiszen cizo-
kat mindenki jôl ismeri. Azt is jôl tudja mindenki, hogy ezek a
sérelmek 1989-ben ugyanûgy megvoltak, mint korâbban, de nem
olyan mértékben, mint azeldtt.

Az erdélyi kérdés az utôdâllamokban élô magyarsâg leg-
nagyobb kérdése. Nemcsak azért, mert Erdélyben él a legna-
gyobb szâmû magyarsâg, legalâbb 2 és fél milliô, hanem azért is,
mert Erdély ezer éven ât a magyar torténelem és a magyar kiil-
tûra hordozôja volt. Az erdélyi ôrôkség - akâr politikai, akâr
gazdasâgi szempontbôl nézzûk - magyar ôrôkség. Ennek taga-
dâsa vagy kétségbe vonâsa egyenlô a tôrténelmi tény megtaga-
dâsâval.

Mâsrészrôl az is igaz, hogy 1910-ben az erdélyi românsâg a
népességnek még csak 50-52 %-ât tette ki, ma pedig eléri a 70-73



%-ot. A 80 %-ig magyar Kolozsvârott ma csak 28 %magyar él.
Nagyvârad magyarsâgânak 90%-a 45%-ra fogyott A 92%-ban
magyar Marosvâsârhely csak 56%-ban rendelkezik magyar
lakossâggal. Erdély népességének 18 %-ât a Regâtbôl hoztâk be,
aki Erdélyben kedvezôbb kôrûlmények kôzé kerûlt, ezért onnan
nem is szîvesen tâvozik.

Ez a helyzet ma Erdélyben. Mit lehet ezzel a kettôs adott-
sâggal szemben cselekedni? Tôbb lehetôség van eldttûnk.

Az ehô megnldàs, hogy elfogadjuk a jelenlegi helyzetet
Marad minden az egysèges român âllam keretében kis kiilturâlis
szabadsâggal és pâr iskolâval. Az eldadô nem hiszi, hogy ez a
megoldâs az erdélyi magyarsâgot kielégîtené vagy meg-
nyiigtatnâ. Azt sem hiszi, hogy ez a megoldâs a kuîturàlis tûl-
élést biztositani tudnâ.

A mâsodik megoldâs a székely ônkormànyzat lenne a régi
magyar ônkormànyzat visszaâllîtâsâval. Ez mâr kétségtelenûl
elôrehaladâst jelentene, mert a székelység az erdélyi magyarsâg-
nak 3.5 %-ât foglalja magâban. Ez a megoldâs azonban szabad
kezet biztositana a român kormâny részérôl arra, hogy az erdé
lyi magyarsâg tôbbi részét elnemzetietlenitse. Az erre
vonatkozôan elhangzott javaslatot kûlônben is ôriâsi botrânnyal
fogadtâk a românok, mert szerintûk az nem méltô a român
âllamisâghoz. Ezt maga Biescu is kijelentette. Az erdélyi
kérdésnek tehât ez sem lehet gyôkeres megoldâsa. Persze
korânLsem jelenti ez azt, hogy ne kûzdjûnk érte, ne dolgozzunk
megoldâsân.

A haimadik megoldâs a mâsodik bécsi dôntéshez hason-
lôan Erdély tûlnyomô részben magyar lakta terûleteinekMagyar-
orszâghoz tôrténô csatolâsa lenne. Ezzel magyar fennhatôsâg alâ
kisebb szâmban kerûlnének românok. Az 1940-es âllapot hely-
reâllitâsâval azonban Erdély egysége megoszlana. Mâr pedig
Erdély ezer év ôta nemcsak politikailag, hanem kulturâlisan,
gazdasâgilag is egységvolt.

A negyedik megoldâs Erdély ônkormânyzatânak, fiigget-
lenségének elismerése lenne. Ebben azesetben Erdély a nyugati
kôzôsség tagjâvâ vâlhatna. Bizonyos, hogy az erdélyi român sem
szereti a regâti românt. A kettô kôzt mutatkozô ellentétre kétség
telenûl fel kellene a magyarsâgnak ligyelnie. Nem lenne szabad
elfeledkeznie a gôrôg katolikus românokrôl sem, akik Erdély



românsâgânak 40 %-ât jelentik. A gorôg katolikusokat a régi
rezsim eltiltotta vallâsuk gyakorlâsâtôl. Az ortodox hit kôveté-
sêre kênyszeritette ôket. Az elôadô azonban nem tudja, hogy a
gorôg katolikus românok mind magyarbarâtok-e. Ezért az erdé-
lyi kérdés feltétlen megoldâsânak az ônàllô Erdély elismerése
sem tekinthetô. Magyar szempontbôl nem is kivânatos, mert
roman tôbbséggel magyar môdon aligha lesz kormânyozhatô.

Kérdés, hogy az elmûlt 40 év milyen hatâssal volt Erdély
népességére. Csak annyi bizonyos, hogy ennek egyharmada még
magyar. De az igazi roman-magyar ellentétnek nem ez az oka.
Amit a românsâg leginkâbb fâjlal, az éppen a kisebbségben levô
magyarsâg fôlénye elsôsorban kulturâlis téren. Ez az erdélyi ro
mânsâg gyûlôletének legfdbb oka.

Erdély maga sem România, sem Eurôpa szempontjâbôl nem
jelent sokat. Terûletének esetleges rendezése esetén is az a kérdés,
hogy abban mennyire érvényesûl Amerika befolyâsa. Félô
ugyanis, hogy az erdélyi terûlet rendezése szempontjâbôl az eu-
rôpai Francfa- és Németorszàg érdeke lesz dôntô. A német
érdek érvényesûlése bizonyâra kedvez a magyar érdekeknek.
Viszont a francia érdekekkel szemben olyan tâmogatâst kaptunk
a românok ellen, amilyent még magânak Németorszâgnak
kimondott tâmogatâsâval sem kaphattunk volna. Ez
kétségtelenûl felér a kisantant esetleges nyomâsâval. Kevesen
tudjâk, hogy Antonescu katonâi nemcsak 120,000 zsidôt ôltek
meg, hanem 240,000 ukrânt is. Az elô'adô nem beszélt olyan
ukrânnal Amerikâban, aki ezt ne tudta volna. Esetleges
terûletrendezéskor tehât kapnânk olyan nyomâst az ukrânok
részérô'l, amely nagyobb lenne a kisantant nyomâsânâl. De az
elô'adô nem akar optimista lenni; lehet, hogy Erdély ott marad a
românsâg hatalmâban mindvégig. Ezzel a lehetôséggel is szembe
kell néznûnk. Az erdélyi kérdést azonban elô kell készîteni, a
nemzetkôzi politika szâmâra is elfogadhatôvâ tenni. A
nemzetkôzi politika szâmâra azonban nem a românsâg és a
magyarsâg ellentéte fontos, hanem a térség stabilitâsa; nekûnk
tehât arra kell hivatkoznunk. Ha elérjûk, hogy a térség
nemzetkôzi stabilitâsât veszik figyelembe, akkor megint a
magyarsâg lesz erôs. Eppen ezért az elôadô - az elôtte szôlôval
teljes egyetértésben - feltétlenOl hive a Nyugat megfelelô
tâjékoztatâsânak, mert ez a tâjékoztatâs még nem jô, nem
kielégîtô. A maga részérô'l is kîvânatosnak tartanâ, ha a magyar



kormâny szorgalmaznâ az angol nyelvû târgyilagos irodalmi -
tudomânyos - termékek teijesztéséL

Az Erdély tôrténete cîmû hâromkôtetes mû hazai kiadâsât
tôrténészeink részérôl sok kifogâskôvette, mivelaz a kommunista
testvéri szemlélet jegyében szâmtalan hamis adatot, român
propaganda-âllîtâst is tartalmaz. Az ûj kormânyra nagy és nehéz
feladat hârul, hogy a kônyvsorozat adatainak jeles tôrténészek
âltal torténô felûlvizsgâlâsa, az adatok kijavîtâsa és a 2. kiadâs
mielôbbi megjelentetése ùtjân (nemcsak magyar, de angol
nyelven is) megtbrténjék.

ANyugat megfelelô tâjêkoztatasân, az angol nyelvû kônyvek
tetjesztésén kîvûl az otthon élô'k figyelmét is fel kell hivni az
erdélyi kérdésre s azt legalâbb is elô kellene készîteni nemzetkôzi
politikai szempontbôl is arra, hogy amikor a nemzetkôzi helyzet
erre megérik, târgyalni tudjnnk rôla. Természetesen Erdélyben
fel kell venni a kapcsolatot azokkal a român tényezôkkel is, akik
a mai rendszerrel szemben elégedetlenek.

*

Az elnôklô dr. Nàdas Jânos az elôadâssal kapcsolatban
hivatkozik még a kolozsvâri reformâtus pûspôkre, fôt. dr. Csiha
Kklmânra is, aki szerint ha magyar kôzêpiskolai tanintézetben a
magyarok nem tanulhatnak, azok kényszerûségbôl âtmennek
român tanintézetekbe.

Dr. Vâralljai CsocsânJeno (London, Anglia):

ROMÂNIA NEMZETKÔZI JOGSÉRTÉSH

Az 1947-ben Româniâval kôtôtt pârizsi békeszerzôdés 3.
szakaszânak mâsodik bekezdése leszôgezi: "România ezenkîvûl
elvâllalja, hogy a Româniâban érvényben levo tôrvények nem
tesznek megkûlônbôztetést és burkoltan sem rejtenek megkû-
lônbôztetést sem tartalmukban, sem pedig alkalmazâsukban a
român âllampolgârsâgù személyek kôzôtt faj, nem, anyanyelv
vagy vallâs szempontjâbôl, vonatkozzék az személyûkre, tulaj-
donukra, vâllalkozâsukra, hivatalos vagy pénzûgyi érdekeikre,
rangjnkra vagy bârmilyen mâs ûgyukre".



Tény azonban, hogy Erdélyben jelenleg vannak român
egyetemek, politechnikumok, tanîtôképzôk, kôzép- és elemi
iskolâk, szînhâzak, opéra, kultùrhâzak, kônyvtârak és mâsfajta
mûvelôdêsi intézmênyek. Ezért a magyar egyetem és a kollégiu-
mok, a magyar tanîtôképzôk, gimnâziumok, elemi iskolâk,
opéra, kultùrhâzak, kônyvtârak bezârâsa egytôl-egyig mind
sûlyos megkOlônbôztetés. Es mint ilyen, az idézett pârizsi béke-
egyezménynek is mind sûlyos megsértése. Ugyanezen erdélyi
magyar iskolâk és a tôbbi magyar intézmény megnyitâsa ûjra
vagy azok tovâbbi elodâzâsa a szôbanforgô békecgyezmény
szintén ugyanolyan sûlyos megsértése.

Amig Româniâban orszâgszerte szâmos ûj egyetem alaknlt,
nemcsak a Bolyai egyetem mûkôdését nem lehetett ûjramegin-
ditani, hanem a marosvâsârhelyi orvostudomânyi egyetemnek
majd minden magyar professzorât éppen most kOldték nyug-
dijba anélkûl, hogy bârmiféle magyar utânpôtlâsrôl gondos-
kodtak volna. Erre még a Ceausescu-rendszer se vetemedett

Ezért - az idézett Româniâval kôtôtt 1947. évi pârizsi béke-
szerzôdésnek, valamint a Helsinki Megâllapodâsok végrehaj-
tâsâra az abban foglaltaknak megfelelôen - kôveteljûk, hogy a
fentebb emlitett magyar iskolâkat és mâs mûvelôdêsi intézmé-
nyeket azonnal, mindenféle késedelem és kibûvô nélkûl ûjra
myissâk meg. A bukaresti kormâny és nem a magyarok zârtâk
be ezeket a magyar intézményeket. Kôvetkezésképpen ezért a
teljes felelôsség - mind anyagilag, mind pedig mâs szempontbôl
- kizârôlag a bukaresti kormânyra hârul.

A Româniâval kôtôtt 1947. évi pârizsi békeszerzôdés 3.
szakaszânak elsô bekezdése azt is kimondja, hogy "România
minden szukséges intézkedést megtesz, hogy minden român
joghatôsâg alatt élô személy szâmâra fajra, nemre, anyanyelvre,
vallâsra valô kûlônbség nélkûl biztositsa az emberi Jogok és az
alapvetô szabadsâgok élvezését, beleértve a szôlâs-, a sajtô-, a
vallâs-, a politikai szabadsâgot és a nyilvânos gyulekezés szabad-
sâgât". A marosvâsârhelyi RMDSZ helységeinek erôszakos
elfoglalâsa és az abbôl eredô vérengzések nyilvânvalôan alapjâ-
ban sértették ezt a jogszabâlyt éppenûgy, mint a Româniâval
kôtôtt 1947. évi pârizsi békeszerzôdés 5. szakaszât, amely szerint
"România...nem engedi meg az olyan természetu szervezetek



létét és tevékenységét, amelyeknek célja a nép demokratikus
jogainak megtagadâsa".

Az utôbb idézett szakaszt szintén nyilvânvalôan sérti a Vatra
Romanesca nevû târsulat léte és mûkôdése, amelynek fôcélja
éppen a magyar kisebbség jogainak, fejlôdésének s kûlônôsen a
magyar autonômia helyreâlHtâsânak letiprâsa, jôllehet az
utôbbinak jogossâgât még Sztâlin teljesen elrugaszkodott
elnyomô rendszere is rôstellte volna fôlszâmolni.

A pârizsi békeszerzôdés 5. szakaszât szintén sérti a securitate
ûjjâszûletése és jelenlegi mûkôdése, amint azt a magyar vezetôk
ellen indîtott hajszâja tanusîtja. Ezeknek a tâmadâsoknak
természete jôl felismerhetô Tôkés Làszlô réf. pûspôk rendszeres
gyalâzâsâbôl, s olyan hirek teijesztésébdl, mintha a pûspôkségen
rejtegetné Mihâly roman kirâlyt, a fenyegetô levelek âradatâbôl
és a "népbîrôsâgbôl", amely halâlra îtélte Tôkés Lâszlôt 1991.
november 17-én és 150,000 $ vérdîjat tûzôtt fejére.

Mindezek a tôrvénysértések teljesen bântatlanul maradnak a
roman jogrendszer és Ogyészség teljes beleegyezésével, amely
viszont fôfeladatâul, ùgy lâtszik, a magyar vezetôk elleni
kirakatperek rendezését tûzte ki. îgy tôbb mint szâz vezetô
beosztâsû magyar értelmiségi ellen indîtanak pereket kOlônbôzô
fôrumokon azzal a nevetséges OrOggyel, mintha ezek a
"românokat ûldôznék" pont Româniâban.

A roman jogszolgâltatâsra egyébként jellemzô, hogy 1991.
szeptember 3-ân 4 évi bôrtônre îtélték Fûzesi Andrâs 32 éves,
FUzesi Albert53 éves és Pap Ârpàd 42 éves erdôcsinâdi lakoso-
kat Marosvâsârhelyen anélkûl, hogy a vâdlottaknak a bûnvâdi
eljârâs megindulâsârôl bârmi fogalmuk lett volna, s utôbb 1992.
januâr 8-ân be is bôrtônôzték ôkeL

Hozzâ kell még tenni, hogy az erdélyi egyesOlt gôrôg
katolikus egyhâz templomainak, székesegyhâzainak, épûletei-
nek, iskolâinak, és mâs javainak elfoglalâsa és folytatôdô
elidegenîtése a pârizsi békeszerzôdés fôntebb idézettbekezdései-
nek éppenolyan sûlyos megsértése. Az Erdéllyel valô visszaélés-
nek nem lehet sûlyosabb vàdja, mint az a tény, hogy gyakorla-
tilag majd minden szâsz mind egy szâlig el szândékozik mene-
kûlni a gyarmati âllapotokbôl, amelyeket ûjabban hoztak ebbe a
kôzép-eurôpai orszâgba, holott a szâsz nemzet 800 évig megosz-
totta az erdélyi nemzetek sorsât.



Hangsûlyozni kell azt is, hogy az 1947-es pârizsi békeszer-
zôdés fôntemlîtett megsértései egyûttal a Helsinki Egyezményt is
alapjâban szegik meg. Az Egyesûlt Allamok mind a Româniâval
kôtott 1947. évi békeszerzôdésL, mind pedig a Helsinki Egyez
ményt ratifikâlta. Eljôtt végre azideje, hogy az Egyesûlt Âllamok
kormânya Româniât ezeknek a nemzetkôzi szerzôdéseknek betu
szerint betartâsâra fogja s ha kell, kényszeritse, amit haladékta-
lannl kell a washingtoni kormânynâl és a Capitoliumon
szorgalmazni.

Orbân Sândor (London, Angliaj:

ERDÉLYI NYOMDA

Mint felszôlalô, fentnevezett ôrômmel kôzôlte, hogy
Erdélyben sikerOlt - egy évi mimkâjâval - nyomdât felâllîtania.
Az erdélyi magyarsâg széles kôrû sajtôtâjékoztatâsât a valô hîrek
kôzlése ûtjân - hitének megerdsîtésére és jôvôjébe vetett bizal-
mânak megtartâsâra - ti. rendkivûl fontosnak talâlta. Megfelelô
nyomdafelszerelés hiânyâban ugyanis ezt a feladatot a nagy
szegénységgel kûzdd erdélyi vezetôkcsak nehezen tudnâk ellâtni.

Dr. Lelbach Antal (Rocky River, OH):

DÉLMAGYARORSZÂG

FELSZABADÎTÔ TANÂCSÂNAK ÂLLÂSPONTJA

Az elsd vilâghâborû befejezése utân az antanthatalmak az
Egyesûlt Allamok segitségével kivivott gydzelem mâmorâban a
vilâgbékét szolgâlni kîvânô wilsoni elveket sutba dobtâk és a tit-
kos megegyezéseket léptették életbe. Rombolâssal fogtak hozzâ
az ûj eurôpai rend felépîtéséhez. Szétszaggattâk a Kelet felé drt
âllô eurôpai egyensûlytés helyébe bajonettekre épitett mozaikâl-
lamokat létesîtettek. A fennen hirdetett népi ônrendelkezési jogot
mellô'zték és hazânkat csonkkâ faragtâk. Németorszâgot méltôsâ-
gâban megalâztak, amivel ûj konfliktus magvât hintették el.



Anglia az egyhamar felmerûlô problémâk megoldâsât aNép-
szôveLségre bîzta és a kontinentâlis politika irânyîtâsât Francia-
orszâgnak engedte ât. Ezzel a balkezes, becstelen politikâval a
gydztes hatalmak magiik termelték ki a Németorszâgban felta-
madt erôs nacionalista szellemet, amely Hitlerrel az élen a nem-
zetiszocialista rendszerben csûcsosodott ki. Joggal mondhatjuk,
hogy a mâsodik vilâghâborû magvât Versaillesben vetették el
maguk az antanthatalmak. A St. Germaine-i kisebbségvédelmi
szerzôdésbcn papîron iigyan biztosîtottak a kisebbségi sorsban
éldk jogait, de megszegésOk felett napirendre tértek. îgy 4 milliô
magyart jogaik érvényesîtésétôl gyakorlatilag megfosztottak.

Sorsunkat a nemzetunk megsemmisitésére tôrekvô utôdâlla-
mokra bîztâk, akik tdlunk, magyaroktôl a legelemibb szabadsâg-
jogot is megtagadtak. NyelvOnk szabad hasznâlatât korlâtoztâk,
IskolâinkaL, tiidomânyos jellegu intézményeinket megszûntették,
a nagy- és kozépbirtokokat kârtalanitâs nélkûl kisajâtîtottâk és a
szerbek betelepîtésével a demogrâfiai egyensûlyt ez âltal javukra
kedvezôvé tették.

A mâsodik vilâghâborû utân a magyarsâg kettosjârom alatt
kQzdôtt fennmaradâsâért. A bolsevista uralom pontot tett a sza-
badsâg kivîvâsâra, sot a kommunizmus révén a csonka
hatârokon belQl és kîvQl éld véreink kûlôn metamorfôzison estek
ât, amely tôbbet ârtott a mayarsâgnak, mint amit az elveszîtett
hâborû rânk rôtt. Isten malmai lassan, de bizosan drôlnek. Bebi-
zonyosodott, hogy nincsenek ôrôk érvényû âllamformâk, se vég-
leges ônkényes hatârmegvonâsok.

Tragédiânk abbôl fakadt, hogy a korszerû és elengedhetet-
len, de oly szQkséges gazdasâgi és nemzetpoUtikai vâltozâsok ke-
resztOlvitelét a mindenkori magyar kormânyok nem ismerték el
és makacsul elleneztek minden ésszerû reformot.

Most râ szeretnék témi befogadô hazânk problémâira. Az
elsô vilâghâborûval az Egyesûlt Allamok gazdasâgilag szanâlta
magât, a mâsodik vilâghâborûval viszont nagyhatalommâ lett.

Az utolsô két évtized folyamân azonban két jelentéktelen or-
szâgtôl csûfos katonai vereséget szenvedett és gazdasâgilag meg-
rendûlt. A ûn. Ôbôl-hâborûban modem technolôgiâjâval fôlé-
nyes gyôzelmet aratott, amellyel ônbizalmât visszanyerte, de gaz
dasâgilag a mélypontrajiitott. Az âllamadôssâg elérte a 14 trilliô
dollârt.



A "babérokbôl" eredô ônteltség, ami az Irak felett aratott gyô-
zelembôl eredt, ûj vilàgrend megalapozâsânak gondolatait ve-
tette fel, mely Bush elnôk beszédeiben nyer kifcjezést. Mivel ez
az ûj vilâgszemlélet elég kôdôs fogalmakat tartalmazott és kûlôn-
bôzoképpen nyert értelmezésL, a félreértések tisztâzâsâra azelnok
4 pontban fektette le az "ûj vilàgrend" céljât és jelentdsègét:

1. Kôzôs fellêpés az agressziô ellen.
2. A felmeruld ellentétek bêkés megoldâsa.
3. A fegyverkezés ellenôrzése és szabâlyozâsa.
4. Minden nép szâmâra igazsâgos elbîrâlâs.
Ezek utân felmerûlt a kérdés, vajon ez a "Rex Democratia",

avagy az intemacionâlis jog ûj vâltozata lenne-e? KitûnL, hogy az
ûj vilàgrend csak az Egyesûlt Nemzetek kibôvîtett vâltozatât al-
kotja. Erre egyesek kiértékelték az Egyesûlt Nemzetek politikai
elképzelését és az elért eredményeket. KitûnL, hogy az Egyesûlt
Nemzetek akciôi legtôbbszôr hatâstalanoknak, sot kimondottan
az ellenkezô vâgânyra vezetôknek bizonyultak. Négy évtized le-
forgâsa csak hivatali letôrtségnek kônyvelhetô el. Az Irak elleni
hâborû lefolyâsâban tulajdonképpen csak nevét adta, hogy
hangzatosabb legyen a beavatkozâs ûgye. Ez az Egyesûlt Alla-
mok hâborûja volt, és Izrael megvédését szolgâlta, amely készen
âllt az atombomba bevetésére. Az Egyesûlt Nemzetek megalaku-
lâsa ôta egyedûl az ûrtechnolôgiâban és az orvostudomâny egyes
âgazataiban, mint békefenntartô egyveleg, tanûsitott cselekvo
részvételt.

A kritikusok szerint ezek a gyéreredmények hatârozzâk meg
elore, hogy az Egyesûlt Nemzetek ûj vilàgrend alapjât rakhassa
le. Kitûnt, hogy Bush elnôk vâllalatmintâjâra, de a demokrâcia
égisze alatt szeretné âtszervezni az Egyesûlt Nemzeteket, melyet
agytrôszt irânyîtana. Beszédeiben az elnôk igen gyakran a népek
egymâsrautaltsâgâra hivatkozik és a demokrâcia felsôbbségét
domborîtja ki, mint politikai rendszert, amelyet az egész vilâgra
ki kellene teijeszteni. Szembetûno, hogy az Egyesûlt Nemzetek
tagâllamai kôzben hallani sem akamak Bush elnôk elképzelései-
rol, mertvalôszinûleg félnek az Egyesûlt Âllamok egyeduralmâ-
tôl. Ittmeg kell emlîteni,hogy a tagâllamokegy harmada a moha-
medân âllamokbôl tevodik ôssze és a dominâlô ellenzéket Fran-
ciaorszâg képviseli. Szerintem az egymâsrautalLsâg, még ha fenn
âll is, nem garancia a nemzetkôzi egyetértéshez. Ezen kîvûl tud-



juk, hogy Bush elnôknek do. a kijelentése, hogy a demokatikus âl-
lamforma nem hajlik a hâborûskodâsra, nem felel meg a valôsâg-
nak. VegyOk csak a Tonkini-ôbôl esetét, amelyet az EgyesQlt
Àllamok vett elô és a vietnâmi véres hâborùhoz vezetetL Ne is
emlîtsem a RoosevelL D. Franklin âltaljapân ellen bevetett (ame-
rikai) légierôk sunyi tâmadâsât, amelyet még Pearl Harbor elôtt
rendelt el s amelyet végre is hajtottak. Ezen kîvûl azt is tudjuk,
hogy az eszményi demokratikus âllamforma a népek fokozcitos
politikai éretLségét igényli és gyakorlatilag csak îgy érvényesûl.
Ebbôl kifolyôlag megâllapithatjiik,hogy a demokrâciât, mint po
litikai formât, eltûlozzâk. Tudjuk, hogy szâmos orszâgban csak
felûletes mâz a szabadsâg elprostituâlâsa. Mâr mostha az el- nôk
a demokratikus szellcmet preferâlja, miért tagadta meg a 20
milliô kurd szabadsâgvâgyânak teljesitését? Miért âllt a szerbek
diktatôrikus bizantin politikâja mellé, holott azok ajugoszlâviâ-
ban élô népek leigâzâsât gyakoroljâk?

Ezzel kapcsolatban jellemzô az elnôk egyik kabinetminiszte-
rének az a kijelentése, hogy az EgyesOlt Àllamok nem nézi szîve-
sen a Szovjetuniô, Jugoszlâvia, Csehszlovâkia, tehât azoknak az
orszâgoknak széteséséL, ahol a nemzetiségek a jelen orszâghatâ-
rok egységébôl ki szeretnének vâlni. Szembetûnô, hogy azEgye
sOlt Àllamok, de a beharangozott ùj korszak is, az orszâgok
szuverenitàsàt és nem a népek ônrendelkezési jogât tartjâk
fontosnak és mérvadônak. Tehât a hatârok megvâltozhatatlan-
sâgât hangsûlyozzâk a Helsinkiben lefektetett zârônyilatkozat
szerint, amelyet Antall Jôzsef magyar miniszterelnôk is elfoga-
dott, aminek folytân 4 milliô magyart a poklok poklâba taszîtot-
tak.

Bush elnok ragaszkodik az EgyesOlt Nemzetek szervezetének
megerô'sîtéséhez. Hiâba bizonyitjâk a kritikusok, hogy az Egye
sOlt Nemzetek alapitôi ezt a szervezetetabbôl a célbôl létesîtették,
hogy a csatlakozô szuverén àllamok idô'vel nemzetkôzi kormâny
fennhatôsâga alâ kerOljenek. A kialakulôban levé' ûj orosz kon-
federâciôk integrâlôdâsa ebbe az ûj vilâgrendbe Eurôpât az
Atlanti-ôceântôl a Csendes-ôceânig egységbe tômoritené, amihez
Bush elnôk az EgyesOlt Àllamokat is hozzâ szeretné csatolni.
Természetesen mâs elképzelések is felmerOltek. Tôbbek kôzôttaz
EgyesOlt Àllamok, Kanada, Ausztrâlia, New Zealand, India,
Kenya, Singapore, a Malâj-félsziget gazdasâgi egysége, tehât egy
fôldgômbôt âtfogô szôvetségmegteremtése. Mély hallgatâs ôvezi



azonban a megoldâsra vârô kérdések kivitelezését, mint a nukle-
âris, vegyi, biolôgiai hâborùk kikûszobolését és a kâbîtôszerek
teijesztésének megakadâlyozâsât.

Egy vilâgrend megvalôsîtâsa nem ûj gondolât, ez az utopisz-
tikiis humanistâk és a bankérdekeltségek régi aima. Warburg
James, a "Council of Foreign Relations" vezetô tagja mâr
1950-ben kijelentette, hogy a vilâgkormâny megteremtése elo-
dâzhatatlan. Megegyezéssel avagy erôszakkal, de mindenképpen
meg kell valôsitani. Bush elnôk ûj vilâgrendje iitopisztikus elgon-
dolâs mâr csak azért is, mert szâmon kîvQl hagyja az izlâm feltorô
erejét és a "kuldetésében" annyira magabiztos zsidôsâg vilâgnra-
lomra valô tôrekvését. Mivel az Egyesult Allamok problémàit
megoldani nem tudja, politikai âtalakîtâssal kisérletezik, ami ûj
"evolûciô" elôfiitâra. Hogy milyen vâltozâsok valôsnlnânak meg,
azt csak sejteni lehet. Enrôpa valôszinûleg szociâlis, de nem jôléti
âllamformât kôvet, mîg az EgyesQlt Allamok a kapitalista rend-
szer valamilyen vâltozatât teszi magâévâ.

ReméljQk, ekkor felvetôdik és megvalôsnl Kozép-Kelet-Eu-
rôpa igazsâgtalan orszâghatârainak reviziôja is a tôrténelmi és
fôldrajzi adottsâgok figyelembevételével! Ebredjûnk râ arra,
hogy mint minden emberi mû - ellentétben Antall Jôzsef minisz-
terelnôk felfogâsâval - még akkor is, ha nemzetkôzi szerzôdések
védik, nem készQlnek az ôrôkkévalôsâg szâmâra! Szerzôdések
bizonyos kôrûlmények kôzôtt megtâmadhatôkkâ vâlnak, és ha
ilyen lehetôség adôdik, ami ritkân fordul elô, arra a magyar mi-
niszterelnôknek fel kellene figyelnie és nem egyszerû'en tndomâ-
sul venni a status qiio-t. Béher Pier, a limogesi egyetem profesz-
szora egyik tanulmânyâban Kôzép-Eurôpa âtszervezésének és az
egyensûly helyreâlHtâsânak szûkségessége mellett âllt ki. Arra a
meggyôzôdésre jutott, hogy igaza volt annak idején Palacky cseh
tôrténelemtudôsnak, amikor kijelentette, hogy ha a Kettôs Mo-
narchia még nem létezne, létre kellene hozni. Ez a vélemény
kiindulôpontként szolgâlhatna a Kârpât-medence tôrténelmi egy-
ségének megszilârditasâra!

Politikai sikerrel sem az anyaorszâg, sem az emigrâciô vezetôi
nem dicsekedhetnek. Ezért most, amikor elôszôr vetôdik fel Kô
zép-Eurôpa âtrendezése, kôtelességunk kûlônbôzô politikai meg-
gyôzôdéseinketaz egyetemes magyarsâg érdekében szellemiegy-
ségbe vonni. Ennek feltétele, hogy ki merjOk mondani az igazat.



Wilson Woodrow Kôzép-Eurôpât 12 Elzâsz-Lotaringiâval
ajândékoztameg, ami folytân minden haimadik magyar hazàjàn
kiviil él. Roosevelt D. Franklin pedigegész Kôzép-Eurôpât szov-
jet vazallussâ tette.

Ezért kôtelességûnk felhivni a szamottevô' hatalmak figyelmét
a kôzép-eurôpai népek sajâtos jellegére, a hatârok revi'ziôjânak
szQkségessêgére és az igazsâgtalan trianoni békediktâturn revide-
âlâsâra.

A magasztos, de iitopisztikus ûj vilâgrend foganatosîtâsât,
amelyetBush elnôk propagâl, hagyjuk feledésbe menni, mivel ez
az ûj cêikitûzés azt a benyomâst kelti, hogy ez az elképzelés csak
egy hegemôniâra tôrô' hatalom vâgyâlma, amely maris a hanyat-
lâs ûtjâra lépett.

Dél-Magyarorszâg Feiszabadîtô Tanâcsânak ez az âllâs-
pontja.

Dr. Lelbach Antal (Rocky River, OH)
orvos, a Dèlvidéki Feiszabadîtô Tanâcs

einôke. (Somogyi Lél)

Elek KAIwân (Twinsburg, OH) az
eiszakitott Felvidékrôl beszél.

(Somogyi Lél)



Elek Kâlmân p^winsburg, OHj;

A FELVIDÉKI MAGYARSÀG SÛLYOS HELYZETE

- kivonatosan -

A felvidéki magyarsâg helyzetére vonatkozôlag az elôadô
megâllapîtja, hogy az a trianoni békeszerzôdés kôvetkezménye.
Kôztudomâsû, hogy a Versailles-kômyéki "békék" egyedûl
Kôzép-Eurôpâban tobb mintSO milliô embert juttattak kisebbségi
helyzetbe. 1920-ban 3 és 1/2 milliô magyar kerOlt Szlovâkiâba.
Nem tudjuk, hogy ma ebben az orszâgban mennyi a magyar.
Csak annyit tudunk, hogy a legutôbbi vâlasztâsokon 400,000
magyar szavazott. A magyarsâg létszâma ezen az alapon
mindôssze 3/4 milliôra tehetô'.

Csehszlovâkiâban 1989. november 17-én kezdôdôtt a kom-

munista egypârtrendszer hatalmânak gyakorlati felszâmolâsa.
Kérdés azonban, ezzel a felvidéki magyarsâg sorsa megjavult-e.
Kétségtelen, hogy a felvidéki magyarsâg hûséggel ragaszkodott
magyarsâgâhoz a legnagyobb megprôbâltatâsok idején, az
1945-ôs rezsimvâltozâskor, valamint a kitelepîtések idején is.

Az ûj csehszlovâk kormâny a mûlt eseményeivel kapcsolat-
ban mind a németség, mind a zsidôsâg felé sajnâlkozâsât fejezte
ki. A magyarsâg felé ilyen nyilatkozat nem tôrtént. Nem tôrtént
meg grôf Esterhàzy Jânos rehabilitâciôja sem, pedig az a
vélemény, hogy EsterhàzyJânos rehabilitâciôja sokban elôsegî-
tené a szlovâk-magyar jôviszonyt. Hiâba jelent meg 1988-ban
Esterhàzy Jânos életérôl és munkâssâgârôl a Csehszlovâkiai
Magyarok Nemzetl Bizottmânyânak kiadâsâban angol nyelven
értékes kônyv is.

A szlovâk szeparatista erôk magyarellenes magatartâsa talân
némiképpen csôkkent, de a magyarok kitelepîtésének gondola-
tâval (természetesen a németekével is) még mindig foglalkoznak.
Az egyik vâros polgârmestere példâul magyarellenes kijelentést
tett. Hasonlô magyarellenes megnyilatkozâsok mâsok részérôl is
tôrténtek. Legutôbb Komârom térségében feketére festették a
helységek magyar nevének felîrâsât. A kôzvéleménykiitatâs
szerint - 1990 oktôberében - a tisztân szlovâkok âltal lakott
terflleteken 86% a magyarellenes (kitelepîtési) hangiilat, amely



olyan tcrOleteken, ahol szlovâkok és magyarok egyOtt élnek,
csupân 16%-ra tehetô.

Az egyik pozsonyi kôzvéleménykutatâs szerint a szlovâk és a
magyar mûvelLség kozott iigyan kOlônbség van, de ettô'l fûgget-
lenûl a szlovâkok és magyarok viszonya jô. A magyarellenes
mozgalmakat és intézkedéseket kisebbségi terûleteken kîvûl élô
elemek sûrgetik vagy kezdeményezik.

A magyarsâg jovôjének sorsa azonban nem ezektôl a véle-
ményektôl fûgg, hanem attôl, hogy milyen lesz az az âllamalaku-
laL, amelyben a csehek és szlovâkok egyOtt élnek. Szentivâny
Gàbor véleménye szerint az âllamalakulâs szempontjâbôlhârom
eset leheLséges. Az elsô esetben ùj csebszlovâk âllam alakul.
Ebben az esetben a kisebbségek sorsa vâltozatlan maradna. A
màsodik esetben a csehek és szlovâkok teljesâllami szuverénitâst
kapnânak, de Cseh és Szlovâk Kôztàrsasàg alakjâban a csehek
és szlovâkok tovâbbra is egyOtt folytatnâk életûket. A kisebbsé-
geknek (tehât a magyaroknak is) kûlôn megâllapodâst kellene a
szuverén kôztârsasâgokkal kôtniûk a maguk helyzetének
tisztâzâsa, biztosîtâsa érdekében. A harmadik megoldâs a
csehektôl fOggetlen Szlovâk Kôztàrsasàg kikiâltâsa lenne. Ez a
megoldâs a magyarellenes megnyilatkozâsok erôsôdését
jelentené.

Az eldadô szerint râ kell mutatni arra a tôrténeti tényre, hogy
a kisebbségi kérdések rendezését eddig még minden kormânyzat
kizârôlagosan belOgynek minôsitette. Vâltozâs tehât ezen a téren
a jôvôben sem vârhatô.

Dr. Mailâth Istvân (Rio dejaneiro, Brazilia):

A SZLOVÂK ÂLLAM FÛGGETLENSÉGÉNEK

FXÔFELTÉTELEI

Az j'râsban bekùldôtt hozzâszôlâs szerint a szlovâk âllam

fùggetlenségênek elôfeltétele azoknak a sûlyos sérelmeknek és
erkôlcstelen bûnôknek jôvâtétele, amelyeket a szlovâkok
elkôvettek. Ezek - a "Magyar Élet" cîmû lap 1991. oktôber 10-i
szâmânak 10-11. oldalân 'Matica Slovenskâ" cîmmel kôzôlt cikk
felsorolâsa szerint - a kôvetkezôk:



1.) a hîrhedt Kassai Program semmissé nyilvânitâsa s ennek
megfelelôen

2.) a magyar és német lakosoktôl erôszakos âllamosîtâssal el-
rabolt ingô- és ingatlan javak visszajuttatâsa jogos tulajdonosaik-
nak, illetôleg a tulajdonosok vagy utôdaik kârtalanîtâsa,

3.)kârtêrités ésjôvâtétel a kiûldôzôtt német és magyar orszag-
lakôk részére,

4.) jôvâtétel a Cseh- és Morvaorszâgba kitelepîtett magyarok
részére,

5.) a minden jogi, erkôlcsi, tôrténelmi és néprajzi alapot nél-
kûlôzô', kizârôlag elvadult soviniszta megalomâniâtôl fûtôtt ("egy
orszâg - egy nemzet") politikai agyrém érdekében kifejtett izgatas
megszûntetése,

6.) az ônrendelkezési jog érvényesîtésével a nemzeti, nyelvi,
vallâsi és kultûrâlis ônkormânyzat biztositâsa valamennyi
(magyar, német, ukrân, zsidô, ruszin vagy cigâny) nemzetiség
szamara.

"A mûltban elkôvetett bûnôk jôvâtételét kôvetô'en az ônâllô
és fûggetlen szlovàk âllamisàg idô'tallô biztosîtâsa... annak a
szJovâk elvnek szigorû valôra vâltâsâtôl fûgg, amely szerint...
"ami a wàsé, azt nem kîvânjuk, a magunkét nem adjuk".

Fôt. dr. Sziics Zoltân (Lorain, OH);

KÀRPÂTALJAI ÉLMÉNYEK
- kivonatosan -

1989 âprilisâban a Reformatas Vilâgszôvetség részérô'l
kOldôtLség Jârt az elô'adônâl, amely arra kérte, hogy a Kârpât-
aljâtismeglâtogatô egyhâzi kikûldôttek kôzt vegyen részt. îgy lett
- palôc szârmazâsa ellenére - "kârpâtaljai" s ezért mondhat
néhâny megkapô élményt a kârpâtaljai magyarsâg életérô'l,
amely a maga elszigetelLségében folylk.

A lâtogatâst az ortodox egyhâz pâtriârkâjânak meghîvâsa
tette lehetô'vé, ezért az - 12 fogâsos vacsorâval - Moszkvâban
kezdô'dôtt. Innen tizenkét ôrâs vasûti iitazâssal Litvâniâba
kerOltek, ahol katolikus magyar és lengyel pap fogadta 6'ket.



Kârpâtaljai ûtjuk sorân elôszôr is azt kellett megtudniuk,
hogy a vilâg legszétszôrtabb népe a zsidô. Utâna mindjârt a
magyar kovotkezik (a mâsodik helyen), mert Magyarorszâgon
ugyanannyi a magyar, mint Magyarorszâgon kîvOl. A magyar
kisebbség azonban - akârcsak a zsidôsâg - elhurcoltatâsa idejénis
mindig megmaradt Isten, az egyhâz kôzelében. Ez igaz Kârpât-
aljân ugyanûgy, mint Amerikâban, Kanadâban vagy Ausztrâliâ-

Fôt. rfr. Sziics Zb/ti5n (Lorain, OH)
refonriAtm pilspôk elô'adâs kôzben.

(Somogyi Lél)

\ -i* Jf

Dr. Érdy Mikiôs (West New York, NJ)
ôstôrténész. (Somogyi Lél)

ban és mâsuttis. Ha mi,magyarok, azegyhâz kôrOl tômôrQltûnk,
mindenkor megtartottuk hitûnket. Ezt kûlônôsképpen Kârpâtal-
jân tapasztalhattuk. Itt az egyik templom befogadôképessége
mintegy 1200, de benne 3500-an is elfértek. Az emberek nem
tudtak volna elesni. A téren is oly szorosan âlltak, alig lehetett
félrenyomni ôket, hogy 8-9pap be tudjon még a templombajutni.
A templomon belul a karzaton, lépcsôkôn, mindenûtt âlltak. Az
elôadô annyi embert még nem lâtott.

Fél ôra mûlva megszakadt az âramszolgâltatâs. És ekkor az
ottani pûspôk, aki mâr 80. életévén tûl jârt, megszôlalt: "Kedves
testvéreim, az âllam segiL Kikapcsoltâk az elektromossâgot.
Maradunk!" A sokasâg pedig vâlaszolt: 'Maradunk!" Az elôadô



sosem érezte magât olyan erôsnek, mint akkor. 81 gyOlekezet van
Kârpâtaljân, de olyan pap sincs, aki legalâbb 4 egyhâznâl ne
szolgâlna be. Legtobbjûk csak kerékpâron mehet a mâsik
egyhâzba, de elmegy oda. A kommunizmus elôbb râjôtt,
mekkora megtartô erô rejlik a vallâsossâgban, mint mi, keresz-
tyének. Ezért akarta a kommunizmus Kârpâtaljân, a Felvidéken,
Erdélyben és a Délvidéken egyszerre megsemmisîteni az
emberek vallâsossâgât. De az egyhâz mindenOtt mûkodôtt és
tanitotL Kârpâtaljân is, ahol pedig 6 évig felekezetre valô tekintet
nélkOl minden papot eltiltottak hivatâsânak gyakorlâsâtôl. Arra
a kérdésre, mit csinâltak ez alatt az idô alatt a kârpâtaljai
reformâtusok papok nélkûl, azt a vâlaszt adtâk, hogy
vasârnaponkênt ôsszegyûltek a templomaikban vagy ahol
tudtak, ott imât mondtak, zsoltârokat énekeltek és felolvastak a
Bibliâbôl.

Az emlitett istentiszteleten mind a 81 gyûlekezet ott volt.
Megjelent a 21 pap is. Az istentisztelet 3 ôrâig tartott, 7 prédikâciô
hangzott el (âltalâban 25 percig prédikâciônként) és legalâbb
12,000 hivô vett részt. Senki sem mozdult. Mindenki azt
bizonyitotta, hogy Kârpâtaljân van élet és ragaszkodâs Istenhez
és a magyarsâghoz. Ez hangzott ki az istentisztelet utân kôvetkezô
ebéd pohârkôszôntôjébdl is; a kârpâtaljaiak megmaradnak
keresztyéneknek és magyaroknak. Ahogy mondtâk, eddig csak a
vâros széléig jutottak el, most azonban mâr a vâros kôzepéig is
elmehetnek.

Az egyhâzzal egyûtt él a magyarsâg is. Az ebéden az elôadô
mellett ûlt egy bajuszos, jôvâgâsû fiatalember, aki a hozzâ intézett
kérdésre elmondta, hogy ô a vâros polgârmestere, Tôth Mihâly,
a kommunista pârt tagja. 8 éwel ezelôtt hatâroztâk el, hogy be-
lépnek a kommunista pârtba csak azért, hogy a tovâbbiakban a
magyar a mâsik magyamak ne nyakât, hanem kezét szorongassa.
A magyarsâg szolgâlatâban hozott ez az âldozat az elôadôt, mint
reformâtus papot, meghatotta.

Ezzel kapcsolatban el kell mondania, hogy az ùtlevelek
vizsgâlata kôzben mâr Kârpâtaljân az azt végzô fiatal hôlgy, aki
angolul, németûl, sot oroszul sem vâlaszolt, azzal a kérdéssel
fordult az elôadôhoz, ha ôt Szucs Zoltânnak hîvjâk, miért nem
beszél magyanil. Ugyanez a hôlgy késôbb kôzôlte vele, hogy a
Kârpâtaljai Kulturâlis Egyesûletnek 35,000 tagsâgi dijat fizetd



tagja van. A szâlloda is teljes egészében magyar tulajdon,
alkalmazottai is magyarok.

Kârpâtaljân erdsebb a bit, mint a Felvidéken, Erdélyben vagy
a Délvidéken. A Kârpâtaljân élô 200,000 magyar reformâtus
elfelejtette, hogy a nagy Szoyjetuniôban csak orosz ortodox
teologia létezik. A 21 kârpâtaljai reformâtus pap kôzûl 16
hetvendtodik életévén felOl van (tudnunk kell, hogy a
nyngdîjazâsi hatâridd Kârpâtaljân 65 év).

Befejezésfil megemlîti még az eldadô, hogy a 81 kârpâtaljai
gyQlekezet torténetét konyv alakjâban is kiadtâk.

•k * -k

Reméljuk, hogy a szovjet birodalom szétesése és ûjjâren-
dezése folyamân a volt Szovjettmiô részét alkotô âllamok egy
részének ônâllô âllamisâgât kivivô nemzetek kôzôtt az igazsâg-
talan trianoni "békével" Magyarorszâgtôl elszakîtott Kârpâtalja is
visszatér majd Magyarorszâghoz, amikor Ukrajna elnyeri teljes
fOggetlenségét és âllami ônâllôsâgât. NekOnk, magyaroknak,
ezêrt kell mindent elkôvetnûnk, hogy ennek igazsâgossâgârôl, a
korâbbi igazsâgtalansâg szûkségszerû jôvâtételérdl a nagyhatal-
makat meggydzzûk. Elôszôr is Bush George-ot, az Amerikai
Egyesult Allamok elnôkét kell arra az âllâspontra hangolnunk,
hogy Ukrajna âllami ônâllôsâgât mindaddig tartsa fenn, amîg
Kârpâtalja, amelyet kizârôlag Sztâlin foglalt el és csatolt Ukraj-
nâhoz, vissza nem tér Magyarorszâg ezer év ôta vâltozatlanul
fennâllô felségjoga alâ.

Dr. Csihàk Gyôrgy CZQrich, Svâjcj;

A KÛZÉP-EURÔPAI RENDEZÉS TERVE

Az elô'adô a "Zûrichi Magyar Tôrténelmi Târsulat" elnôke.
Felolvasott hosszû tanulmânya hârom részre tagozôdik. Elsô
részében - fôleg tôrténelmi alapon - a magyar âllamisâg jogfoly-
tonossâgât fejtegeti, rnâsodik részében Kôzép-Eurôpa kérdései-
nek megoldâsi terveit taglalja, harmadik részében a Kôzép-
Eurôpai Allamszôvetség megalakltâsâra vonatkozô javaslatokat
ismerteti.



Dr. Csibék Gyôrgy (Ziirich, Svâjc) a kôzép-eurôpai rendezéa tervêt ismerteti.
(Somogyi Lél)

Dr. Maiîâth Istvân (^Rio dejaneiro, Brazîlia);

ZSAKUTCABAN

(A szerzô îràsban bekûldôtt hozzàszôlâsa.)

"Most konferenc.iâznak a nagy szélhâmosok,
Hogycsirâban megôljèk, mi ûjra âl ês mozog".

(Mécs Làszlô: Vadôcba rôzsàt oltok, hogy szebb legyen a fôld)

A Helsinki Alapokmâny szellemében létesîtett Eurôpai Biz-
tonsàgi és Egyûttmûkôdési Ertekeziet (EBEÉ) kisebbségi
ûgyekben illetékes albizottsâgânak Genfben megtartott ulésérôl
van szô. Az EBEÉ keretében egyOttmûkôdô 35 âllam kormâny-
képviselôi 1991. jûlius 1. és 19. kôzôtt tanâcskoztak Genfben a
kisebbségi sorsra kârhoztatott nemzetiségeknek nyûjtandô jogvé-
delemrôl.

Idegdrlô szôcsatâk légkôrében csak nehezen sikerOlt meg-
ôrizni a formâkat, hogy végûl is a NATO és EK (Eurôpai



Kôzôsség) âllamainak fegyelmezett erôfeszîtése révén a legutolsô
pillanatban sikerQljôn egyhangùlag elfogadott zârôjelentést
elémi. Dr. Ermacora Félix, a kisebbségi gondok nemzetkôzi
tekintélynek orvendô szakértôje az osztrâk kormânyt képviselte
az értekezleten. A bécsi Die Presse 1991. jûlius 24-i szâmâban
beszâmolt a genfi értekezlet eseményeirdl.

Ezek szerint a zârôjelentés âltalâban ismertette a kormâny-
kOldbttségek részérôl eldterjesztett javaslatokat, majd felsorolta
azokat (a keveseket), amelyeknek egyhangû elfogadâsa meg-
tôrtént.

A haladô szellemû javaslatokat a Pentagonale "munkakôzôs-
ség" âllamai, jelesen Olaszorszâg, Ausztria, Magyarorszâg, Cseh-
szlovâkia és részben Jugoszlâvia képviselték. Lényegében olyan
rendszer létesîtését szorgalmaztâk, amely az âltalâban elfogadott
irânyelvek alkalmazâsâval, ônmûkôdden eligazîtanâ a felmerûlt
kisebbségi nézeteltéréseket.

Ezzel szemben a fékezô âllamok, jelesen az EgyesOlt Âlla-
mok, Franciaorszâg, Nagy-Britannia, Gôrogorszâg és România,
vâltozatlanul az 1947-bôl kisértô "békealkotâsok" szellemének

merev fenntartâsât erôszakoltâk.

Ennek kôvetkeztében nem sikerOlt elfogadtatni a kisebbség-
ben éld nemzetiségek tesliileti (kollektîv) nemzeti jogaira vonat-
kozô javaslatot sem. A kisebbségvédelem tehât vâltozatlanul a
korâbban mâr elfogadott egyéni (individuâlis) emberi jogok vé-
delmére korlâtozôdik. Ez persze semmi ùjat nem jelent.
Ujdonsâg, hogy a koppenhâgai és pârizsi EBEÉ-értekezletek
derûlâtô és haladô légkôre utân a jôzan fejlô'dést gâtlô, idejét-
mûlt ortodox magatartâs ûjra élesen fellângolt.

Bizonyos fejlô'dést jelent, hogy erôs ellenkezés utân végûl is
sikerQlt egyhangùlag bevenni a zârôjelentésbe azt a mondatot,
amely szerint a nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos nézeteltéré-
sek rendezése nem tartozik kizârôlag az âllami illetékesség hatâs-
kôrébe. Ez elvben eltâvolodâstjelent az EgyesûltNemzetek Alap-
okmânyânak hirhedt "belOgy" szakaszâtôl (Art. 2. paragraph 7.:
"domestic jurisdiction clause"), de hogy ez a hatârozat gyakorlati-
lag miként érvényesûl, még tisztâzâsra szorul.

Figyelmet érdemel, hogy nem sikerOlt elfogadtatniJiigoszlâ-
viânak azt a javaslatât, amely szerint az "ônrendelkezési jog" gya-
korlâsa ne legyen része az egyéni emberi jognak. Vagyis, hogy a



nemzeti kisebbségekhez tartozô egyéneknek ne legyen jognk gya-
korolni az ônrendelkezés jogât. Bar nyilvân mâs komânykûl-
dôttek is lelkesen tâmogattak volna ezt a javaslatot, a jiigoszlâv
elôteijesztés nem kerûlt bele a zârôjelentésbe.

Végûl haladâst jelent a hatârok âtlépését megkônnyîtô
egyflttmûkôdésre vonatkozô hatarozaL Bâr România konokul
ellenezte a javaslatot, mivel egyedûl maradt, végûl is alâîrta
annak elfogadâsât.

Mindent cgybevetve, ha mérlegre tesszOk a hârom hétig tartô
kisebbségi tanâcskozâs gyakorlati értékû hatarozatait, a genfî
értekezlet sovânynâl sovânyabb eredménnyel zâriilt.

Tekintve, hogy a genfi értekezleten kizârôlag kormânyszintû
kêpviselôk vehettek részt, a kisebbségi sorsra kârhoztatott nemze-
tiségek képviselôi legjobb esetben a karzaton hallgathattâk a târ-
gyalô teremben "rôlunk-nélkûlûnk" elhangzô szôcsatakat. Nem
kapott nyilvânossâgot Tôkés Lâszlô sem. Ezért a nagyvâradi réf.
pûspôk a nem kormânyszintû kisebbségi szervezeteknek a
"nagyok" értekezletével pârhuzamosan, ugyancsak Genfben
megtartott tanâcskozâsân mondta el védbeszédnek is beillo fel-
szôlalâsât, amelyben nem takarékoskodott a nagyhatalmak
cinikus és âlszent magatartâsânak kipellengérezésével, ami nem
kîvânatos robbanâsokat okozhat, ha tovâbb feszitik a hûrL

Elôzmények
Az elsô vilâghâborût befejezô békeszerzodéseket a franciâk

németeket gyûlôlô és németektôl rettegô félelme erôszakolta râ
Eiirôpa népeire. Ezt a helyzetet a mâsodik vilâghâborût kôvetô
békediktâtumok âllandôsîtottâk. Amde parancsuralmi eroszak-
kal olyan âllamkôzi rendezést kényszeriteni emberi kôzôsségek
életviszonyaira, amelyet a félelembôl fakadt gyûlôlet eszelt ki,
kimeriti a. bàborûs bùnôsséggel egyenlô mérvû bûncselekmény
elkôvetését az emberiség ellen. Mert a gyûlôletet eroszakkal
âllandôsîtott, de "békének"csûfolthelyzet olyan szenvedést kény-
szerit emberi târsadalmakra, amely nem kulônbôzik a hâborû
okozta szenvedésektôl. Nem is szôlva arrôl, hogy a két hâborût
kôveto politikai rendszerek kimeritik a etnocidiumra tôrténo fel-
bujtâs révén elkovetett népîrtâs bûntényét is. Mindezért a
felelosség a cinikus francia, szovjetorosz és angolszâszmagatartâst
terheli.



Ez a nyiltan be nem vallott, de âllandô feszultséget, elégedet-
lenséget és elkeseredett gyûlôlkôdést rôgzîtô âllapot, amely a
Baltikumtôl a Balkân déli csQcskéig kiteijedô kôzép-eurôpai
térségben éld népek életét megmérgezi, nem alkalmas az eurôpai
kôzôsség felé menetelô fcjlôdés megvalôsîtâsâra.

Ez a felismerés késztette a nagyhatalmakat, hogy 28 éwel a
mâsodik vilâghâborût kôvetô, ész és értelem nélkûl Eurôpâra
zûdîtott kontâr "békék" alkotâsa utân, 1975-ben, Helsinkibe nem-
zetkozi értekezletet hîvjanak egybe azzal a céllal, hogy kidolgoz-
zanak olyan egyczményt, amely alkalmas az elhibâzott békeszer-
zôdések âltal elôidézett, elviselhetetlen âllapotok ésszerû javîta-
sâra, illetvc kiigazitasâra.

Az értekezleten 35 âllam kormânyânak kikûldôttei jelentek
meg. Hosszas targyalâsok utân elfogadtâk és alâîrâsukkal maguk-
ra nézve kbtelezônek elismerték azt a megâllapodâst, amely

Helsinki Alapokmàny

néven kerûlt be a nemzetkôzi jogalkotâs târâba, Magyaror-
szâgnak (1975-ben még Moszkva jârszalagjâra kapcsolt) kormâ-
nya is alâîrta a Helsinki Alapokmânyt, amelynek kôtelezô hatâ-
lyât az Antall-kormâny is vâllalta.

Ennek a taniilmânynak nem célja a Helsinki megâllapodâs
részletes ismertetése. Csupân 3 megjegyzést emelOnk ki:

1. A Helsinki megâllapodâst vâllalô kormânyok "EurôpaiBiz-
tonsâgi ésEgyûttmûkôdési Értekezlet" (EBEE) elnevezéssel, rend-
szeresen megtartandô ôsszejôveteleken ellenô'rzik a korâbbi
Hatârozatok foganatositâsât és szûkség szerint ûj egyezményeket
létesitenek. Munkamegosztâs végett ez a tevékenység tobb, "ko-
sârnak" nevezetL, bizottsâg keretében tôrténik. Van gazdasâgi,
politikai és knltnrâlis kosâr és van "alkosâr" is a kisebbségi jogok
és elvek âpolâsâra.

2. Az értekezletek nem szôtôbbséggel, Hanem kizârôlag
egyhangû megâllapodâssal "tôrvényesitik" kôtelezô' erejû Hatâro-
zataikat. Ha teHât a 35 kormânyképviselô' kôzôtt akad egy, aki
nem teszi magâévâ valamely javaslat elfogadâsât, akkor a 34
kormâny âltal elfogadott Hatârozat nem tekintHetô kôtelezô'
erejunek.



3. A 35 kormâny kôtelezte magât, hogy tartôzkodik a fenn-
âllô âllamhatârok erôszakos megvâltoztatâsâtôl. Ezzel szemben
a mindenkori hatârok békés ûton, kôlcsonos megâllapodâs
révén megvâltoztathatôk.

Az 1975 utân, kûlônbôzô vârosokban (Ottawa, Madrid stb.)
megtartott értekezleteket kôvetôen felfigyeltunk az 1990
jûniusâban, Koppenhâgâban, majd ezt kôvetôen a Pârizsban
1990 novemberében lezajlott EBEE értekezletekre.

"Irânyelvek a jôvôre" jelszôval a pârizsi értekezlet "Pârizsi
Charta az ûj Eurôpa szâmâra" cîmen nyilvânossâgra hozta a fel-
tételeket, amelyeket nélkûlôzhetetiennek minôsîtettek az eurôpai
egyûttmûkôdésbe tôrekvô orszâgok befogadâsâra. Ezek kôzôtt
elôkelô helyen szerepel a nemzeti kisebbségek helyzetének kielé-
gîtô rendezése.

A pârizsi értekezleten megjelent Mitterrand François francia
âllamelnôk is - feltûnést keltô - beszédében kifejtette, hogy
âltalânos hatàrrendezésekrô] nem lebet szô Eurôpàban, mert a
népek egymâs kôzôtti keveredése nem teszi lehetôvé a néprajzi
vlszonyoknak megfelelô âllamhatârok megvonâsât. Ezzel
szemben

az eurôpai biztonsàg kulcsfontossâgû ûgyének nyilvânitotta
a kisebbségi sorsba kényszeritett nemzetiségek jogainak

tiszteletben tartàsàt.

"Feltétlenûl szûkséges - mondta Mitterrand -, hogy a nemzeti
ségek szâmâra biztosîtsâk alapvetô jogaikat, amelyek kôzOl az
elsô, hogy megôrizhessêk nemzeti jelleguket (identitâsukat) an-
nak az âllamnak a keretên belûl, ahol kisebbségben élnek. Ha ez
nem valôsul meg, akkor fennâll a hâborûs ôsszeûtkôzés kockâ-
zata".

Ebben ahangulatban hatâroztâk el Pârizsban, hogy az EBEÉ
kisebbségi szakértôi 1991 jûlius havâban dolgozzâk ki, Genfbe
ôsszehîvandô értekezleten a nemzeti kisebbségek testûleti
(kollektîv) jogainakolyanstatntumât, amely a nemzetiségnek biz-
tosîtott ônkormânyzattal alkalmas legyen nemzeti jelleguk
zavartalan âpolâsâra és megôrzésére.

Hogy milyen siralmas eredménnyel tett eleget a genfi
értekezlet a szâmâra kijelôlt feladatnak, arrôl fenntebb rôviden
szâmot adtunk.



Cui prodest?

A kozép-eurôpai térségben vajon kinek érdeke a gyûlôletre
épQlt politikai feszûlLség âllandô fenntartâsa? A zsâkutcâba visz-
szakanyarodô genfi értekezletet kiértékelô eurôpai megfîgyelôk
kôrében âltalânos ellenszenvet vâltott ki, hogy az immâr 70 év
ôta elviselhetetlen kôzép-eurôpai viszonyokért felelôs Franciaor-
szâg és Nagy-Britannia még ma is megrôgzôtten kitart a kôzép-
eurôpai nèpekre zudîtott, oktalan szenvedések sorozatat elô'idézô'
politikâja fenntartâsa mellett. Nem tôrô'dik azzal sem, hogy maga-
tartàsnk az emberisèg ellen elkôvetett bûnténynek miQÔ'sûl.

Eurôpâban teijed a felismerés, hogy a 70 év ôta rôgzîtett
politikai kaloda-rendszerben immâr elkerûlhetetlen vâltozasok
sokkal kônnyebben megvalôsîthatôk az Eurôpa Tanâcs részérôl
képviselt elvi és gyakorlati feltételek érvényre juttatâsâval, mint
az EBEE téridegen befolyâsok kôvetkeztében sôhivatalnak
minôsûlô ûgykôdése révén.

Gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy az EgyesQlt Allamok kôzvet-
len beleszôlâsa és ez idôszerint nem lebecsûlendô befolyâsa az
eurôpai belOgyek alakîtâsâba, mivel gondolkodâsmôdban tér
idegen tényezô', egyre nehezebben elviselhetô' tehertétellé kezd
vâlni az eurôpai szînpadon. Mert az EgyesultAllamok ônszântû
bevândorlôknak ûj hazât nyûjtô orszàg. Sok nemzetiségu bevân-
dorlôi sajât akaratukbôl cserélnek nemcsak hazât, hanem nemze-
ti hozzâtartozâst is. Ezzel szemben Eurôpâban az idegen erô'szak
kôvetkeztében kisebbségi sorsba kényszeritett, jelentô's szâmû
nemzeti csoportok kevés kivétellel ôslakôk szukebb hazâjukban.
Elôdeik - akiknek értékes hagyomânyât nem kîvânj'âk elcserélni
- mâr tôrténelmet formâltak akkor is, amikor téridegen bevân-
dorlô kalandorok és erôszakos telepesek javâban irtottâk Észak-
Amerika ôslakôit, az indiânokat. Ezért az amerikai gondolkodâs-
môd - nem is lehet rossz néven venni - nem képes megérteni az
eurôpai viszonyokat. Viszont helyrehozhatatlan kârokat okoz, ha
a maga téridegen szemléletével belekontârkodik az eurôpai viszo-
nyok alakitâsâba. Ezért - ismételjOk - egyre inkâbb hôdît az
"Eurôpa - (Amerika néJkûl) - az eurôpaiaké" felismerés mielô'b-
bi valôra vâltâsânak szûkségszerû kîvânsâga.

Magâtôl azonbau semmi sem vâlik valôra. És mert a véka alâ
rejtett gyertya sem vilâgit, a valôra vâltâsért kOzdeni kell. Szîvô-
san, okosan, kitartôan és hittel.



Magànvéïemény

Ûgy lehet, az eddig megtartott EBEÉ értekezletek egyetlen,
lényeget érintô pozitîv eredményéûl a francia âllamelnôknek a
pârizsi értekezleten elhangzott felszôlalâsât lehet tekinteni. Olyan
értelemben, hogy 70 év makacs merevsége utân, a jelek szerint,
a francia âllamvezetés is felismerte mâr és kinyilvânitotta, hogy
az eurôpai politikai és biztonsâgi helyzet kielégîtô rendezésènek
kulcsfontossâgû, immâr elodâzhatatlan és elkerûlhetetlen
kôvetelménye, hogy kollektîv nemzetiségi jogokat biztosîtsanak a
kisebbségben élô nemzetcsoportoknak.

Az megint mas kérdés, hogy Mitterrand elnôk az âllamhatâ-
rok kiigazitâsât tovâbbra is mereven ellenzô és a kisebbségi jogo
kat csak "papîrra" rôgzîtett javaslata, enyhén szôlva, ha jôindulatû
is, de naiv elgondolâsnak tûnik. Elsôben is, mert 70 év sorân a
sovinizmusban ôijôngô "âllamalkotô" népek sohasem teljesîtették
papîrra rôtt szerzôdéses kôtelezettségûket, viszont mindent elkô-
vettek kisebbségi kiszolgâltatottsâgra kényszeritett orszâglakôik
elnemzetlenîtése, sot fizikai megsemmisîtése érdekében. Mâsod-
szor: vajon kell-e a Genfben 1991. jûlius havâban lebonyolîtott
értekezletnél nyilvânvalôbb bizonyîték, hogy a EBEÉ még arra
sem alkalmas szervezet, hogy a feladatâul kitûzôtt kisebbségi jog-
alkotàst elvégezze, nemhogy érvényt tudna szerezni a jogalkotâ-
sok megvalôsîtâsânak.

Kiértékelve az eurôpai viszonyok jelenlegi adottsâgait, az
eurôpai egyesQlés menetrendjének immâr kôzponti gondjâvâ
elôléptetett kisebbségi tigyek kielégîtô megoldâsâra, vélemé-
nyûnk szerint az alâbbi szempontokat volna célszerû szem elôtt
tartani és valôra vâltâsukat szorgalmazni:

A kisebbségi ûgyek gondozâsât azEBEÉ helyett vegye kezé-
be az Eurôpa Tanàcs (ET) és az Eurôpa Padament (EP). Indok:
az Eurôpai Kôzôsséget képviselô ET-nak immâr kialakult sûlya
alkalmas erô, hogy az EP âltal "tôrvényesîtett" kisebbségi jogvé-
delemnek Eurôpa-szerte érvényt szerezzen.

Az EPvagy ET mielôbb kezdeményezze Eurôpai Kisebbségi
Kongresszus ôsszehîvâsât kisebbségjogi alkotmànyjavaslat kidol-
gozàsàra. A kongresszus elnôkségébe hîvjanak meg flnn, svéd és
svâjci szakértôket és tegyék lehetôvé, hogy a kormânyok képvi-
seletén kîvûl az eurôpai kisebbségek, szavazati joggal rendelkezô
képviselôi is, teljes jogu résztvevôi legyenek a kongresszusnak.



Dôntéseit a kongressziis szôtobbséggel hozza. A kongresszus ki-
dolgozta alkotmânyjavaslat "torvényesitése" az EP hatâskôrébe
tartozzék. A kisebbségjogi alkotmâny tiszteletben tartâsa elôfelté-
tele legyen az Eiirôpa Kôzosségbe valô besorolâsnak.

A kisebbségjogi alkotmânyban szerezzenek érvényt az
"ônrendelkezêsi jog" érvényre jutâsânak. Sajâtsorsuk alakîtâsârôl
dônLsenek végre maguk az èrdekelt nemzetisêgek. Indok: a Vox
Populi elhangzâsa utân indokolatlannâ vâinak késôbben
elhangzô elégedetlensêgek és demagôgia-szQlte izgatâsok.

Vâljék Ichetdvé az âllamhatârok békés ês ésszerû kiigazîtâsa
ott, aboi ezt zârt tômbben élô nemzetiség ônrendelkezêsi jogânak
megnyilatkozâsa lehetôvé és elfogadhatôvâ teszi.

A szôrvânyban, idegen nemzet hatarai kôzôtt visszamaradô
kisebbségek szâmâra az "Alkotmâny" biztosîtsa ônrendelkezêsi
joggal élô ônkormânyzatuk valôra vâltâsât: vallâsi, kulturâlis,
politikai, iskolâzâsi, gazdasâgi és nyelvhasznâlati téren.

Lényegében a cikkben foglaltak sOrgetését kéri a szerzô
Idôszerû gondoîatok cimmel az emigrâciôban élô csûcsszerve-
zetek (az Eurôpai Szabad Magyar Kongresssus, a Szabad Magyar
Vilâgtanâcs, az Ausztrâliai és az Argentînai Magyar Szôvetség)
szâmâra kQldôtt emlékiratâban is, amelyet a kôvetkezô monda-
tokkal zâr:

"Valô igaz, amit dr. Antall Jôzsef Clevelandban megtartott
beszédében mondott, ti. hogy a magyar kôlpolitikât gùzsba kôti
a Helsinki Egyezmény, katonai Otôerônk nincs és a kisantant ar-
câtlan râgalomhadjâratot âllandôsît a magyar kormâny ellen.

Amde ne feledjûk el, hogy a szellemi eszkôzôkkel vivott
hâborûnak semmi akadâlya sincsen. Hacsak nem a patôpâli "hej,
râérûnk arra még" magatartâsa. Ha tehât a magyar kormânynak
a kisantantra valô tekintettel nem fûlik a fogaa hirverés nyiltvâl-
lalâsâhoz, âm tegye magâévâ a szolgâlatnak ellâtâsât a
Magyarok Vilàgszôvetsége".



A HAZAI ÉS A KOLFOLDI
MAGYARSÂG

EGYMÂSKÔZn KAPCSOLATA

KlVÂNSÂGAINK,JAVASLATAINK

Forrai Kristôf (Washington, DCj:

CSAK NÉHÀNY GONDOLAT KIEMELÉSE

- rôviditésekkel -

Dr. NàdasJânos elnôk bevezetôje utân nagyon sok szeretet-
tel ûdvôzlok mindenkit Magyarorszâg kormânya és a washing-
toni nagykôvet részérôl is. Nagykôvetûnk kûlôn megbizott, hogy
Odvôzletét személy szerint kûlôn is tolmâcsoljam. Reméli, legkô-
zelebb alkalma lesz eljônni erre a fontes tanâcskozâsra.

A meghîvôban benne van minden, ami az amerikai magyar-
sâgot politikai, târsadalmi és gazdasâgi szempontbôl érdekelheti,
ezért a magam részérôl csak néhâny gondolât, szempont hang-
sûlyozâsât tartom kîvânatosnak.

A tegnapi elôadâsokon magam is jelen voltam. Azokon fôleg
a megszâllt terûletek magyarsâgânak sorsârôl, jôvôjérôl esett szô.
RendkivOl jô érzés tôltôtt el, amikor azt lâttam, hogy a kûlfôldi
magyarsâg mennyire szîvén viseli az ott élô magyarok sorsât,
mennyire aggôdik jôvôjûkért. Szeretném hangsûlyozni - és ezt
higyjék el nekem -, hogy Magyarorszâgnak jelenleg olyan
kormânyzata van, amely ugyanûgy aggôdik a Trianonban elsza-
kîtott terûletek magyarsâgânak sorsâért, jôvôjéért, mint a kûlfôldi
magyarsâg. Ma olyan vezetôi vannak Magyarorszâgnak, akik
mindent megtesznek értûk, amit meg lehet tenni. Nagyhangû,



felelôtlen kijelentésekkel azonban a problémâkat megoldani
nem lehet.

A washingtoni kormânyszervek rendelkezésére âllô anyag
szerint sokszor betekintést nyerunk arrôl, miket îrtak vagy îmak
rôlunk, magyarokrôl mas nemzetek. Bârmilyen hihetetlennek
tûnik is esetlcg mâsoknak, igen komoly helyeken szinte megcâ-
folhatatlan bizonyîtékoknak szâmîtanak egyes kiragadottmonda-
tok és mondatrészek, amelyekkel a magyarokat még ma is nado-
nalistâknak, sovinisztâknak, az irredentizmus hîveinek lehet
bélyegezni. Fûggetlenûl attôl, hogyki mitakarvagy esetleg mind-
nyâjan mit akanmk,vannak dolgok, amelyeket nem volnaszabad
kimondannnk, mert aki azokatkimondja, nem segiti, hanem hât-
râltatja az ugy megoldâsât.

Forrai Kristôf (Washington, DC), a
magyar nagykôvetség elsô tilkâra

elôad&st tari. (Somogyi Lél)

Kùr Csaba (Warren, OH)
szobrészmuvész, a képzô- és

iparmûvészeti kiàllitâs fôrendezôje.

Remélem, nem haragszanak meg râm azért, hogy ôszintén
beszélek. Az elmûlt év - vagy tôbb mintegyév - folyamân ugyanis
az amerikai szervezetek vezetô egyéniségei kôzt olyan kapcsola-
tot sikerQlt teremtenûnk, amely lehetôvé teszi szâmunkra, hogy
akkor is nyiltan beszéljûnk egymâssal, ha tôrténetesen eltérb is a
véleményunk. îgy jobban megértjûk egymâst, mint mas môdon.
Meg kell âllapitanom, hogy ezen a térenjô ûton haladunk.



Az elmùlt 40 év alatt otthon sok minden megvâltozott. A
magyar târsadalom âtalakulôban van. Ismemi kell és vele âllan-
dôan kapcsolatban kell âllni. Ezért volt nehéz feladat a nagykô-
vetség szâmâra, amikor amerikai magyarok tômegesen jelent-
keztek, hogy segîteni akamak azùj Magyarorszâg felépltésében.
Bârmennyire jô érzés volt is ez, el kellett a segîtést utasîtanunk,
mert nagyon sokan nem ismerték az otthoni viszonyokat vagy az
otthoniak nem ismerték azokat a dolgokat, amelyekben a kûlfôl-
diek segîteni akartak. Ezen a téren még masincs nyngalom. Meg-
oldâskênt a washingtoni nagykôvetség azt talâlta ki, hogy târgy-
kôrôk és fôldrajzi adottsâgok szerintneveketgyujt.Jegyzékbe fog-
lalja azokat az amerikai magyarokat, akik bizonyos târgykôrôk-
ben meghatârozott helyeken valôban segîteni ôhajtanak az ott
honi politikai, târsadalmi vagy gazdasâgi élet ùjjâszervezésében
és azonnal hajlandôk a kôzremûkôdésre. A kérdés egyetlen
gyakorlati példâjaként hozom fel azt a megoldâst, amikor valaki
otthonrôl valahol ôsztôndijat kap. Ilyenkor kozôlnék az ôsztôndî-
jassal, hogy milyen târgykôrben és hol, kiknek véleményét hall-
gassa meg.

Az amerikai kQlpolitikâval kapcsolatban csnpân egyetlen
dolgot szeretnék kiemelni, ami Magyarorszâg részére is riaszto
meg egész Kôzép-Eurôpa részére is. Az amerikai kOlpolitika
egyreinkâbb izoîàciôskezd lenni. Ennek a jelenségnek természe-
tesen a belpolitikâban megvan a maga oka; a gazdasâgi élet
rosszabbodâsa. Ezzel meghatârozhatô, hogy a mâr meglgért segé-
lyeket egymâs utân kezdik lefaragni. Megltélésem szerint azon-
ban ezen a téren sokat tehetne az amerikai magyarsâg. Levelek
îrâsâval vagy mâs môdon tudomâsâra kellene hozni az illetéke-
seknek, hogyazizolâciôs politikâval, mint vâlasztôk, nem értenek
egyet. Ha az izolâciôs politika tovâbb folytatôdik, nagyon sok
kârt okozhat Magyarorszâgnak és azoknak a vezetôknek, akik
valôban az orszâg demokratikus âtalakulâsânak hivei.

Fontos lenne - az izolâciôs politika ellenére - az is, hogy
Amerika mind gazdasâgilag, mind katonailag tovâbbra Eurôpâ-
ban maradna.

Hâla Istennek, gazdasâgilag a megerô'sodés ûtjân haladunk.
Bizonyâra ismert az az adat is, hogy a Magyarorszâgnak juttatott
kôlcsôn tôbb mint fele beruhâzâsokra tôrtént (a Szovjetuniôt is



beleértve). Rendkîvûl értékes adat ez, amely tôbbek kôzt bizo-
nyîtja, hogy Magyarorszâg a politikai térségben élenjâr.

Stirling Gyôrgy (Arlington, VA):

MEGOLDÀSRA VÀRÔ HAZAI KÉRDÉSEK

BEVEZETÔ

A XXXI. Magyar Kongresszus programja szerint nekem
jiitott az a megtisztelô feladat, hogy kilenc elôadô kôzôtt elsônek
szôlalhassak fol a hazai és kûlfôldi magyarsâg egymâskôzti
kapcsolalaival foglalkozô konferenciân, mintegy megadjam a
târgyalâsok alaphangjât és nagy vonalakban felvâzoljam a
târgykôrôket, azokat a kérdèseket, amelyekrôl itt feltétlenûl
szôlmink kell. Ezt sugallja egyébkênt elô'adâsom cime is, ami
természetesen nem jelentheti azt, hogy minden kérdésre kl
tudunk térni, hlszen oly sok tennivalô van otthon a
rendszervâltâssal kapcsolatosan és annyira fontos szâmunkra
rendezni végre kôzôs dolgainkat a hazaiakkal, hogy ezek

Dr. NâdasJànos és StirhngGyôrgy (Arlington, VAJ (Kemenes Istvân)



târgyalâsâra nem egyetlen nap, de egy hônap se lenne elegendô.
Mégis meg kell prôbâlmink belesûriteni a rendelkezésûnkre âllô
pâr ôrâba a legfontosabbakat. Fèlreértés ne essék: a megoldâsra
vârô hazai kérdésekkel valô foglalkozâs nem azt jelenti, hogy
innen bele akarunk szôlni az otthoniak dolgâba, csupân otleteket,
tanâcsokat szeretnênk adni, tapasztalatainkat kîvânjuk
felajânlani, hâtha hasznukat veszik. Tesszûk ezt abban a
reményben, hogy sajât hazânk sorsânak jobbrafordnlâsâhoz
jânilhatunk hozzâ, a kôzôs haza épitésêben veszûnk részL, mert
mâr meg kell szOnnie annak a csoportosîtâsnak, amely
elkûlônitette a magyar nèpbôl kirekesztetten kezelt nyngati
magyarsâgot, nem tekintette azt az egységes nemzet rêszênek.

Hogy ez megvâltozott, azt Antall Jôzsef miniszterelnôk
kijelentésêre alapozznk, akl mâr nem egyszer kijelentette, hogy 6
tizenôt mllliô magyar miniszterelnôke akar lenni. Ebbe a tizenôt
milliôba pedig mi is beletartozunk s ez jogot ad a kbzos gondok
felvâllalâsâra is.

Ami ennek gyakorlati részét illeti, ezen a téren még vannak
hiânyossâgok. A hazaiak érzékenysêge és sértôdékenysêge sok
nyugatrôl jôtt magyar kezeményezésnek és javaslatnak szegte
nyakât politikai és gazdasâgi téren egyarânt. Az egymâstôl tavol
tôltôtt évek, évtizedek, a két kulônféle kôzegben - a nyugati
demokrâciâk szabad légkôrében és a hazai kommunizmus
bezârtsâgâban - tôltôtt idô âtformâlta valamennyiûnk
gondolkodâsât és ma mâr ott tartunk, hogy sok fogalomnak mâs
a jelentése az emigrâns szabadfôldi magyar és a hazai magyar
szâmâra. Pedig mindketten magyarul fejezik ki gondolataikat,
mégis ûgy tûnik, két nyelven beszélnek. Ez alig pâr hônappal a
rendszervâltâs utân mâr kitûnt és a félreértések, kisebb-nagyobb
ellentétek egyre szaporodtak és mélyQltek ahelyett, hogy
csôkkentek és enyhûltek volna. S a mottô "odaâtrôl" mindinkâbb
az lett, hogy az emigrânsok érzékenyek, sértôdékenyek és
tOrelmetlenek.

De most ne fïrtassuk, hogy ez kinek a hibâjâbôl alakult îgy.
Nem azértjôttûnk el erre a Kongresszusra, hogy felhânytorgassuk
egymâsnak az apolitikus kijelentéseket, az ellentmondâsokat
îgéretek és tettek kôzôtt, hanem azért, hogy épîtô
tanâcskozâsokkal jâruljnnk hozzâ a lâtôhatâr tisztulâsâhoz, vagy
hogy a Nemzetôr fogalmazâsât idézzem, az emigrâciô és az



otthoni vezetés kôzôtt sajnâlatosan kialakult feszQltség
feloldâsâhoz. Ez a legfontosabb feladatunk és ezért tartom ezt a
mai konferenciât az idei Magyar Kongresszus leginkâbb fôkuszba
kîvânkozô tanâcskozâs-sorozatânak, kôzponti fônimânak.
Mârcsak azért is, mert napirendûnkôn szerepel a Magyarok
Vilâgszovetségének kérdése is, ami igen érzékeny târgy
szâmunkra és valôszinûleg vitât vâlt ki.

A Vilâgszovetségrôl esvén szô, hivatkozom dr. NàdasJânos
meghîvôban rôgzitett elképzelésére, hogy ez a Kongresszus
valôjâban az emigrâns parlament szerepéthivatott betôlteni, mely
tanâcskozô szervként lehetne segitségére a magyarnép szabadon
és demokratikusan vâlasztott parlamentjének. Ilyen irânyû
javaslatot kaptam dr. Simonfay Ferenc kedves barâtunktôl is, aki
akadâlyoztatâsa miatt nem tudott eljonni, de megkért indîtvânya
tolmâcsolâsâra. Ez lényegében nem mâs, mint a mâr évekkel
ezelôtt megalakult Szabad Magyar Vilâgtanâcs munkâjânak
folyamatossâ tétele, ami egyébként a Vilâgtanâcs elnôkének, dr.
Nàdas Jànosnak elképzelésével is talâlkozik. Javaslom, hogy
tâmogassuk ezt a gondolatot és foglalkozzunk velea konferenciân
részleteiben is. A magam részérôl hozzâtenném, hogynem lenne
rossz ôtlet jovôre ôsszehîvni a Szabadfôldi Magyarok VI.
Vilâgkongresszusât, esetleg koordinâlni a Magyarok III.
Vilâgszovetségének nyâr végére tervezett vilâgkongresszusâval.
Talân érdemes lenne ezen is gondolkozni.

Ami mondanivalôm tulajdonképpeni târgyât illeti,
nevezetesen azt, hogy miket vélek otthon a legfontosabb
megoldâsra vârô kérdéseknek, a leghitelesebb és legilletékesebb
forrâsbôl meriteném; a hazaiak idén (1991-ben), oktôber 23-ân
megfogalmazott 16 pontjât veszem alapul, azt a 16 pontot,
amelyet tôbb ellenzéki csoport képviselôje âlHtott ôssze ésvégûl
a Râdiônâl a forradalom kitôrésének 35. évfordulôjân olvastak
fel. (Hogy a hangiilat milyen volt ott, tudjuk: amikor a kâdâri
iddkbôl magukat âtmentett râdiôsok és tévések megtagadtâk a 16
pont felolvasâsât, a felhâborodâs oly magasra hâgott, hogy a
tômeg majdnem betôrte a kaput és egyre erôsebben zûgta:
"56-ban is a râdiônâl kezdô'dôtt!" Erre a râdiôsok megijedtek és
engedtek a tOntetôk kivânsâgânak.)

De tâvol âlljon tôlem, hogy ellenzéki hûrokat pengessek,
hiszen Jânos bâtyânk bevezetô szavaiban hangsùlyozta, hogy ez



nem ellenzéki gyûlés, viszont a Kongresszus elôzetes
meghîvôjâban ugye az is szerepelt, hogy méltânyolva az otthoni
vâltozâsokat, sok mindennel még elégedetlenek vagyiink.
Bîrâlatiink azonban "azérte haragszunk, nem ellene" alapâllâsbôl
indiil ki és épîtô szândékû. Ezeknek a gondolatoknak jegyében
adom ât a szôt a sorozat elôadôinak, hogy - sok tekintetben a 16
pont gondolatmenetét kôvessék - beszéljenek a legfontosabb
megoldâsra vârô kérdésekrôl, mint példâul - hogy csak néhânyat
emeljek ki kôzûlQk - a kârtalanitâsrôl, a kûlfoldi adôssâgok
rendezésérdl, az elszâmoltatâsrôl. Hallgassuk ôket kellô
fîgyelemmel.

Dr. Debreczeni Jôzsef (Qeveland, Ohio):

A KÂRTALANÎTÂSI TÙRVÉNYRÔL

Bevezetésként szeretném Mâraf Sândor îrâsât idézni: "Az

emigrâns mindig téved, amikor az elhagyott haza egyéniségeit és
jelenségeit birâlja, nem tudja tôbbé az otthoni szavak és
tûnemények igazi értelmét és értékét. De éppen ûgy téved otthon
az, aki az emigrânsokban kôbor ritterek falkâjât lâtja; végûl is
nem mindenki hazaarulô."

Ezt a kijelentést tôkéletesen viszonyitani lehet a kârpôûàsi
tôrvénnyel kapcsolathan, mivel ez a tôrvény valôban tûnemény,
igazi értelmét és értékét felfogni képtelenség! Ennek a kârpôtlâsi
tôrvénynek târsadalmi, politikai, jogi és erkôlcsi lényegével tôbb
kûlfoldi ûjsâg - mint a Washingon Post, de fôleg a magyar
Nemzetôr - mâr sokat foglalkozott, de még eddig a kârtérités
szâmszerû adatait melldzték. Ezt szeretném most bemutatni.

Ez az ûgynevezett kârpôtlâsi tôrvény 1991. jûlius 11-énjelent
meg a Magyar Kôzlôny 77. szâmâban. Ennek értelmében a helyi
hatôsâgoknâl - nekûnk, kûlfoldi emigrânsoknak pedig a Fô'vârosi
Kârrendezési Hivatalnâl, Budapesten - kellett az igényeket
bejelenteni 1991 november 7-ig. Az igény bejelentésének
hâromféle csoportja van, és a kôvetkezô' négyféle okiratra van
szûkség:

A) az igénylô' személyi adatait (szûletési bizonyitvânyt a
szûlô'k, nagyszûlô'k és dédszûlô'k részérô'l is).



F) a termôfold (szântô, rét, gyûmôlcsôs, tanya,erdô) terûletét
leîrô,

H) a lakôhâzak és lakâsok szâmâra vonatkozô, tovâbbâ
V) a vâllalatok, ûzemek és vâllalkozâsok megjelôlését

tartalmazô okiratokra.

Dr. DebreczeniJôzsef (Brecksville, OH)
elôadô. (Somogyi Lél)

Somogyi F. Lél (Parma Heights, OH)
elôadô. (Dr. SomogyiFerencné)

Igénybejelentést csak egyenes leszârmazô adhat be. A
rendelkezês az ôrôkôsôdési tôrvényt teljesen kizâija. Ha pl. két
testvér 50-50 szâzalèkos tulajdonjogot igényelne és az egyik
kôzben meghalna, akkor csak az életben maradt testvérre
vonatkozô 50 szâzalèkos igény érvényes. Az elhalt testvérre esô'
rész - mondhatnâm azt is - az âllamra marad mint ôrôkség vagy
ajândék! Oldalâgi tulajdonjogért, nagybâcsi vagy nagynéni
vagyonâért még végrendelettel rendelkezô' ôrôkôs sem nyùjthat
be igénybejelentést.

A Magyar Kozlôny 77. szâmâban részletesen ismerteti az
eljârâst és annak a kormâny âltal meghatârozott elszâmolâsât.



Tehât kârpôtlâs illeti azokat, akiknek magântulajdona 1949.
jûnius 8-ât kôvetôen sérelmet szenvedett. A kârpôtlâs mértéke
tulajdoni târgyanként és volt tulajdonosonként az 5 milliô forintot
nem haladhatja meg. Tôbb tulajdonos esetén a kârpôtlâs
mértékét a tiilajdonostârsak kôzott tulajdonhânyaduk arânyâban
kell megâllapîtani. Mindezért kârpôtlâsi jegyet âllîtanak ki,
amely az âllami tulajdon privatizàciôja sorân értékesîtésre kerûlô'
vagyontârgyak, Ozletrészek, termôfold-tulajdon megszerzése,
vagyis ùjbôli visszavâsârlâsâra felhasznâlhatô.

A kâr mértékét a termôfdld kataszteri tiszta jôvedelme,
aranykorona értéke alapjân âllapitottâk meg. Egy aranykorona
értéke ezer forintnak felel meg. (Erdôk esetében négyszeresét kell
alapul venni.) Mindenféle komplikâciôtôl eltekintve a kôzlôny a
mâsodik oldalon ismerteti az elszâmolâsi tâblâzatot.

Feltételezem, hogyjânos bâcsinak négy milliô forint értékre
jôn ki az aranykoronân alapulô elszâmolâs ôsszege, amit 100
szâzaléknak veszek. Ennek alapjân a kârpôtlâs mértéke a
kôvetkezô:

1)0- tôl 200,000 Ft-ig, ennek 100 szâzaléka 200,000 Ft,
2) 200,001-tôl 300,000 Ft-ig 100,000, ennek 50 szâzaléka

50,000 Ft,

3) 300,001-tôl 500,000 Ft-ig 200,000, ennek 30 szâzaléka
60,000 Ft,

4) 500,001-en felûli ôsszeg 3,500,000, ennek 10 szâzaléka
350,000 Ft, ôsszesen 660,000 Ft.

A kârtérités ôsszege tehât - ha ezt hasonlitom a 100 szâzalékos
ôsszeghez, a négymilliô forinthoz - ez csak 16.5 szâzalék nak felel
meg. Kérdezhetnénk, hogy kié maradt, hova lett a felértékelt
magântulajdon nem kârtalanîtott 83.5 szâzaléka, amelyet mâr
elsô izben elrabolt és kisajâtîtott a volt kommunista kormâny,
most pedig mâsodizben az ûj magyar kôztârsasâg?

Ha visszagondolok a gazdatârsadalomra, a kulâkokra és a
volt fôldtulajdonosokra, akiket a legocsmânyabbul bântalmazott
a kommunista rendszer, akiket halâlra vertek és kinoztak,
intemâltak és bebôrtônôztek vagy bitôfân végeztek velûk csak
pusztân azért, hogy tulajdonjogukrôl "lemondjanak", hogy azt a
kommunista âllamrendszer âllamosithatta: mindezért a sok

szenvedésért a mostani kârpôtlâs, illetôleg a jelenlegi kormâny.



csak 16.5 szâzalékot ad jegyekben. De mindez nem elég, hanem
ami a legjobban megalâzô, az az, ha véletlenQl akamâd volt
tanyâdat vagy fôldedet, akkor elmehetsz az âllaml gazdasâg vagy
a TSZCS ârverésére, és ott versenyben ârverezhetsz valamilyen
idegen fôldterûletért. De természetesen csak akkor, ha kârpôtlâsi
jegyed ôsszege elegendd arra. De hogyan is lenne az ôsszeg
elegendd, ha a felértékelt ôsszegnek csak 16.5 szâzalékât
kaphatod meg? Ha pedig ez az ôsszeg semmire sem lett elegendd,
talân elteheted kârpôtlâsi jegyedet emlékûl utôdaid részére, hogy
azokat is emlékeztesd arra, hogy valamikor a mâsodik
vilâghâborû utân a kommunista kormâny, most pedig mâsodik
esetben az ûj magyar kôztârsasâg fosztott meg feîértékek
magânvagyonodtôl.

Még talân néhâny szôt a privatizàciôrôl is, ami
tulajdonképpen nem privatizàciô. Nem mâs, mint âllami ârverés.
Ezeket az ârveréseket az Allami Vagyonùgynôkség kezeli, hirdeti
meg és bonyolîtja le.

Példa; a Patyolat Boltok, a Kôzért êlelmiszerQzletek és nagy
szâllodâk ârverése Budapesten.

Azt, hogy kikbôl âll az Allami Vagyonùgynôkség, nem
tudom, de gondolom. Viszont meg lehetne kérdezni, hogy az a
hatalmas ôsszeg, amely az ârverések eredményeként befolyik,
hova kerûl? Biztosan nem az âllamhâztartâs pénztârâba, mert ha
oda kerûlne, akkor nagyon gyorsan ki tudnâk fizetni a kûlfôldi
adôssâgokat. E nélkûl pedig csakis az âllam kifosztâsârôl és
kirablâsârôl lehet szô. Ezzel az ârverési rendszerrel kapcsolatosan
az a kérdés, milyen privatizàciô ez? Ha az élelmiszerOzlet vagy a
tisztitô Qzlet a tied volt és azt most vissza kell vâsârolnod, akkor
hol van a kârtérités és a privatizàciô.

Mindezek a rendelkezések Magyarorszâgon is sok
ellenszenvet vâltottak ki. De a magyar kormânyt is nagy
meglepetés érte. Tôbb mint félmilliônyi kârtéritési igény
bejelentésére szâmîtottak ngyanis a hatâridô lejârtâig, november
7-ig azonban csak 160,000 igénybejelentést iktattak. Sok-sok
gondolât és kérdés felmerûlhet otthon is e miatt. A magyar
kormâny meghosszabbîtotta a jelentkezés hatâridejét hat héttel.
Ez alatt az idô alatt megalakult Budapesten a Târsadalmi
Èrdekegyeztetô Tanâcs is, amelyhez jelenleg 45 kOlônbôzô
politikai és munkavâllalôi érdekvédelmi szervezet tartozik. Ezek



a szervezetek sem értenek egyet a kârpôtlâsi tôrvény tôrvénybe
iktatott môdjâval. A kârpôtlâsi tôrvény ellen vannak és eddig
tôbb mint 113,000 tiltakozô alâîrâst gyûjtôttek ôssze. Azt remélik,
hogy az Alkotmânybîrôsâg nem hoz vêgleges hatârozatot vagy
esedeg visszavonja a kârtêritési torvênyt.

Dr. Debreczeni Jôzsef elô'adâsa utân élênk eszmecsere
induit, amelynek sorân Forrai Kristôf a kârpôtlâsi tôrvényre

ITT A PRIVATIZACIO

ÀRVERÉSI HIRDETMÉNY

Az Âllami Vagyonugynôkség megbizâsâbôl a Vas Megyei Patyolat Vâllalat
(9700 Szombathely,Zanati u. 7/b.)

6 egységét 1991. oktôber11-én8 ôra 30 perckor kezdôdô ârverésen
értékesiti az alâbbi sorrendben és kikiâltâsi âron:

1. Tisztitô szalon 161 (Szombalhely, Szeleslei u. 8—10.)
bérieti jogâl 2 200 000 Fl-éri 8 ôra 30 perckor.
(Bânatpénz: 100 000 Fl. Privatizâcios kbitség; 200 000 Ft)

2. Tisztitb szalon 100 (Kôszeg. Béke u. 16.)
bérieti jogât 1 300 000 Ft-én 9 ôra 30 perckor.
(Bânaipénz; 70 000 Ft. Privalizàcios koltség: 150 000 Fl)

3. Tisztitb szalon 79 (SzentgotlharO, Màrtirok u. 5/a.)
tulajdonjogât 1 200 000 Fl-ért 10 ôra 30 perckor.
(Bânatpénz: 60 000 Fl. Privatizâcibs kôllség: 120 000 Ft)

4. Felvevôhely 15,7 (Jâk. Kossuth u. 3.)
bérieti jogât 110 000 Ft-én 11 ora 30 perckor.
(Bânatpénz: 10 000 Ft. Privatizâcibs kôltség: 20 000 Ft)

5. Felvevôhely 73 102 (Répcelak, Petôfi u. 32.)
tulajdonjogât 720 000 Ft-ért 12 ôra 30 perckor.
(Bânatpénz: 40 000 FT. Privatizâcibs kôltség: 120 000 Ft)

6. Felvevôhely33.6 (Ôriszentpéter. Vârosszer u. 41.)
tulajdonjogât 420 000 Ft-ért 13 bra 30 perckor.
(Bânatpénz: 20 000 Ft. Privatizâcibs kbitség: 80 000 Ft)

Azàrveréshelye: Vas Megyei Patyolat Vâllalat,
Szombathely,Zanati u. 7/b. I.em., tanâcsterem.

Azârverés kôzjegyzô jelenlélében lôrténikl
Azârverésre jelentkezés feltételel:

Abânatpénz lâtraszôlôbetétkônyvtien tôrlénô lelélbe helyezése 1991, szeplember30-ân 14.00ôrâig
a VasMegyei Patyolat Vâllalat (Szombathelv, Zanatiu. 7/b.)pénztârâtian.

Az ânrerésen csak az lidtâlhat,aki a leltéleleknek eleget tett.
Az ârverésen részt vevbk atxinimok maradnak!

Aprivatlzâciôs kôltséget készpértzben kell biztositani, erie hitelt felvenni és részletfizetési kedvezményt
kémi nem lehet.

Azértékesitésrekerûlô ûzlelekrfil tovâbbi informâciô és irâsos tâjékoztatâs kérhetô
Farkasné Ujtz ZsuzsaIbkônyvelôtôl munkanapokon 9.00—14.00 ôra kôzôtl.

Cim: 9700SZomtiattiely, Zanati u. 7/b.
Telefon: 11-141; zz^zmh



vonatkozô magyarâzattal szolgâlt, a vitâban részt vett dr. Gàî
Imre,Jôkay Lajos, dr. Làczay Ervin, Molnâr Katalin, dr. Nâdas
Gyula, dr. Nâdas Jânos, vitéz Szakàly Jànos, dr. Szepessy
Maria, Soôs Jôzsef, Vinczer Péter és dr. Vizsolyi Daniel.
Tôbben javaslatokat is tettek.

^LAMIVAGYONUGYNOKSEGr-::
iELVPRIVAmACIQSPROGBAMIGAZGATOSAGA

UZLETI HIRDETMENY
Az Âllami Vagyonùgynôkség megbizâsâbôl

a Jôzsefvàrosi Kôzért Vàllalat
(Budapest VI., Andrâssy ût 14—16.)

alàbbl ùzleteinek bérieti jogét
oktôber 22-én,

ârverésen értékesi'ti.

A '-gai jelôltôsszegre nem lehet kedvezményes hiielt lelvenni és részietlizetésl
engedményl kérni.

Boltszâm;

1. 8459. sz. boit

2.8120. sz. boit

3. 8434. sz. boit

4. 8475. sz. boit

5. 8105. sz. boit

Vlll., Kôbànyal ût 22.
Kikiâltâsi âr: 490 E Ft
Vlll., Baross u. 66.
Kikiâltâsi âr; 560 E Ft
Vlll., Mâtyâs tér 9.
Kikiâltâsi âr: 990 E Ft
Vlll., Prâter u. 19.
Kikiâltâsi âr: 630 E Ft
Vlll., Népszinhâz u. 21.
Kikiâltâsi âr: 2800 E Ft

Szakjelieg
Priv. kôlts.

élelm.-hâzt.
90EFt
hùs-belsôség
100 E Ft
profil néllkûl
130 E Ft
profil nélkûl
110 E Ft
hùs-belsôség
230 E Ft

9.00 ôra

9.30 ôra

10.00 ôra

10.30 ôra

11.00 ôra

A8434. és 8475. sz. boitkivéteiével a boltok profiljât az ônkormànyzat
5 évre lekôtôtte.

Azârverés helye:Budapest VI., Andrâssy lit 16. II. em.,étterem.
Az ârverésre jelentkezés feltétele a kikiâltâsi âr 5%-ânakmegfelelô lâtra

szôlô betétkônyv letétbe helyezése 1991. oktôber14-ig, Szabados
Tibornénâl, Budapest IX., Lônyai u. 11—12. sz. alatt, 8—12 ôrâig.

Jelentkezés és tovâbbi telvilâgositâs a vâllalat kôzgazdasâgi osztâlyân
(VI., Andrâssy ût 14.Telefon: 132-7920/17), naponta8—12 ôrâig.



Vitéz SzakâlyJànos CLondon, Angliaj;

HOZZÀSZÔLÂS A PRIVATIZÀCIÔHOZ

Napjainkban tôbb és tôbb szô esik a magyar privatizâciôs
tôrvényrôl, melynek rendelkezésével természetcsen sem hazânk
népe, sem a kQlfôldi magyarsâg nem ért egyet.

A magyar népet most sem kérdezték meg, fôleg nem azokat,
akiknek vagyonârôl van szô.

Ha visszatekintûnk az 1945-ôs un. fôldreformra, a nagy- és
kôzépbirtokokat kiosztottâk, de az akkori tôrvény âltal elôîrt
megvâltâsi ârat soha ki nem fizették. Fôldônfutôvâ tették azokat
a kivâlô szakembereket, mezô'gazdâkat, akik êrtettek a foldmûve-
lêshez. Ugyanakkor rengeteg olyan személy, csalâd kapott fôldet,
akik annak megmûvelêséhez nem êrtettek, a gcizdâlkodâshoz
szOkséges tô'kéjûk is hiânyzott. Ezek a személyek, csalâdok
néhâny év mùlva tovâbb âlltak, ott hagytâk a fôldet
mûveletlenûl. A magyar mezô'gazdasâg ennek kôvetkeztében
sûlyos kârokat szenvedett.

Râkosiék hatalomâtvétele utan Csepelrô'l és mas gyârakbôl
a kommunistamunkâsok ezreitvitték le vidékre, hogy a falusiak
lépjenek be a termelô'szôvetkezetbe. Ezek a kommunista
munkâsok azt magyarâztâk, hogy milyen jô lesz a paraszt sorsa,
ha belép a termelô'szôvetkezetbe.

Valôjâban a volt virâgzô falusi életet tônkretették. Szâmos
kisebb kôzségben az iskolât be kellett zâmi, mert nem volt
elegendô iskolâba jârô gyermek. A hazafias egyesOleteket egy-
mâsutân sorvasztottâk el, helyûkbe kommunista ûttôrô és mas
elnevezésû szervezeteket létesîtettek. Szervezeteket, amelyek a
nemzeti magyar szellem helyett a kommunista nemzetkôzi
tanokat kényszeritették râ a flatalsâgra. Az egyhâzi iskolâkat
egymâsutân âllamosîtottâk, îgy kivették a nevelést az egyhâz
kezébôl. A vallâst teljesen el akartâk sorvasztani. Példa erre
MindszentyJôzsef hercegpnmàs letartôztatâsa és elîtélése.

A nyilt ellenâllâs megszunt. De nem szunt meg a belsô. A
magyar nép nagy tôbbsége tudta, hogy csak âtmeneti ez az
âllapot. A reményt sohasem adta fel. Titokban kereszteltek,



titokban jârtak ôssze, ahol igazi papjaik szolgâltattâk ki a
szentségeket.

Sztalin halâlâval megkezdôdôtt az enyhûlés. Parasztok ezrei
léptek ki a termelôszôvetkezetekbôl, visszavettékelvett fôldjelket.
Es jott 1956. A kommunistak nem voltak képesek megvédeni a
pârtâllamot. Szovjet csapatokat kellett behîvni a levert kommu-
nizmiis visszaâllîtâsâra.

A szabadsâgharcosokat szâzâval végezték ki, ezrével hurcol-
tâk a Szovjctuniôba. 200,000 ember hagyta el az orszâgot. De a
Kâdâr-korszak is véget ért és 1989-ben végleg megbukott. A
kommunistak megtartottâk hatalmukat, âtnyergeltek, meghûzôd-
tak az ûjonnan alakult pârtokban.

A magyar parlament képviseldinekjô része volt kommunista
vagy annak fia (Lâsd a FIDESZ-t). Ez a parlament alkotta meg a
privatizàciôs tôrvényt.

Az ûj tôrvény a magyar fôldmuvest, a magyar falusi embert
teljesen meg akaija fosztani vagyonâtôl. A magyar nép gerincét
proletârrâ teszi. Kisajâtîtottbirtokâértsemmitsem érô értékpapîrt
ad. Félô, hogy ezeknek az ingatlanoknak ârverésen valô értéke-
sîtésével a magyar fôld kicsûszik a magyar nép lâba alôl ésidegen
elemek, fajtâk birtokâbajut. Ezzel nemcsak a magyar mezôgazda-
sâg jut a tonk szélére, hanem nemzetpolitikai szempontbôl is
végzetes kôvetkezmények jârhatnak hazânkra.

Ez ellen minden erônkkel kuzdenûnk kell!

Kovàch G. Istvàn (Wexford, PA):

A PÉNZGAZDÂLKODÂSSAL ÉS A KVLFÛLDI

KÔLCSÔNÔKKEL KAPCSOLATOS KÉRDÊSEK

Ha az ember szétnéz és lâtja, mennyi fontos kérdésrôl jelent
meg minden néven nevezendô îrâs és mégsem tôrténik semmi,
gondolkodôba esik: hât érdemes? Nem is tartanâm ésszerunek
ismét szôba hozni a kOlfôIdi adôssâgok visszafizetésének kérdését,
ha azt lâtnâm, hogy valaki mas hasonlô érvekkel mâr
alâtâmasztotta volna véleményét eldttem. Lehet, hogy tudtom
nélkOl ez megtortént, de én még soha nem hallottam,hogy valaki



az erkôlcs és a gyakorlat szempontjâbôl kôzelîtette volna meg ezt
a kérdésL

Annak ellenére, hogy a felelôsség nem vâlaszthatô teljesen el,
a kérdés erkôlcsi vonatkozâsât két szempontbôl kell
megvizsgâlnunk. A hitelfelvevô és a hitelnyûjtô szemszogébdl.
Tekintettel arra, hogy a hitelfelvevôk még mindig kozottûnk
vannak, méghozzâ ma is felelôs pozîciôkban, legtobben mint
szakértôk, sot "nélkOlôzhetetlenszakértôk," nézzûk meg elôszôr a
kérdést az d oldalukrôl.

1956-ban kivilâgosodott eldttQk, hogy ez a nemzet mâs, mint
a tôbbi. Sokâig tûr, hallgat, hûzza az igât, de ha egyszer megelégel
valamit, tuzhânyô môdjâra tôr ki. 56 utân elôszôr jôtt a terror, a
megfêlemlîtés, a kivêgzés, majd "aki nincs ellenûnk, velûnk van"
alapon a lassû enyhOlés. A diktatûrâk természetébôl kôvetkezik,
hogy az csak totâlis lehet. Ha egyszer valahol enged, tovâbbi
engedményekre kênyszerûl. Egy idô utân vagy megszûnik
diktatùra lenni a folytonos engedmények kényszerûsége
kôvetkeztêben vagy ha az uralkodô réteg ùgy îtéli meg, hogy tûl
messze ment az engedményekben, és visszarendezôdést akar,
robbanâs tôrténik. Egy volt pârttag ismerôsôm egyszer azt
mondta: "mindannyian részesûltûnk a kôlcsônôk elônyeiben, az
a helyes, ha most mindannyian szenvedûnk a visszafîzetês miatt."

Hât ez egyszerûen nem igaz. Nem mindenki élvezte az
elônyôkeL Az kétségtelen, hogy a lakossâg âltalâban a korâbbi
idôknél valamivel kônnyebben élt, de nem a kôlcsônôk miatt,
hanem mert az uralkodô réteg azért, hogy ne legyen olyan kirivô
a kûlônbség az ô életmôdja és a tômegeké kôzôtt, megengedte,
hogy napi 12-18 ôrai munkâval, kétmûszakban dolgozhasson az
"istenadta nép." îgy, mivel dolgozhatott, nyilvân valamivel
jobban is élt. De mi lett ennek a kôvetkezménye? A nemzet
katasztrôfâlis egészségûgyi helyzete, a korai halâlozâs, a csalâdok
felbomlâsa, az erkôlcsi megrokkanâs, dîszmenet a sir, a
nemzethalâl felé. Az "istenadta nép" azért sem részesûlt a
kôlcsônôkbôl, mert az a rész, amely hozzâ jutott volna, mâr csak
az uralkodô rétegnek volt elég. Szavahihetô barâtomtôl - aki
egyidôben részt vett a KGST és egyéb magas szînvonalû
gazdasâgi târgyalâsokon - tudom, hogy a kûlfôldôn felvett
kôlcsônôk elsô 25 szâzaléka egyenesen ment a Szovjetuniôba.
Tovâbbi 20-25 szâzalék szovjet parancsra az ûn. elmaradott



orszâgok (Angola, Kiiba, Vietnâm, Jemen stb.) uraikodô
osztâlyait, de nem a népet segîtette. Egy mâsik jelentôs részt
elherdâltak. Nem a nemzet elônyére, hanem kârâra (Bôs,
Nagymaros, Bicske stb.). Jô volna azt is tudni, hogy a maradékbôl
kinek vagy kiknek hâny névtelen betétje van svâjci bankokban.

A hitelnyûjtôk szempontjâbôl a felelôsség nem kisebb. Ha a
cipô'gyâros eladhatatlan cipôket gyârt, râfizet. Ha a
fogpaszta-gyârban ciân kerûl a fogrém-masszâba és ezért nem
értékesUhetb, a gyâr râfizet. A bank nem altruista intézmény. A
bank is Ozlet. A bank ârnja a pénz. A bank ugyanùgy csinnâlhat
rossz Ozletet, mint bâimilyen mâs vâllalkozâs. A bank ugyanùgy
râfizethet rossz befektetés esetén, mint a cipô- vagy a
fogkrém-gyâros az eladhatatlan ârura. A bankok vagy tudtâk,
hogy meg nem vâlasztott kormânynak, amely nem élvezte a
kormânyzott nemzet bizalmât, adtâk a kôlcsônt vagy nem. Ha
tudtâk, tudniuk kellett azt is, hogy ezek a kôlcsônôk magas
kockâzattal jâmak. Pillanatnyilagugyaneza folyamat jâtszôdik le
a Szovjetuniôban. Igaz, hogy ez nem ùj jelenség, hiszen a
kommunizmus régen megbukott volna mindenhol a nyugati
gazdasâgi segîtség nélkûl. Itthon is, az Egyesûlt Allamokban is
bankban (is) dolgoztam. Ismerem a bankok informâciôs
szolgâlatât. Tudniuk kellett és tudtâk is, milyen veszélyekkel jârt
az ilyan kôlcsônzés. Ha tudtâk, akkor azt is tudniuk kellett - és
ennek kôvetkeztében akartâk is -, hogy az adott kôlcsônôkkel a
kommunizmust, a tômegek elnyomâsât és kizsâkmânyolâsât
segîtették eld és hosszabbitottâk meg. Ha a bankok nem tudtâk
volna - ami lehetetlen -, akkor nem jârtak el a becsOletes
kereskedô gondossâgâval. A felelôsség mindkét esetben az ôvék.

A bankoknak - élûkôn a Nemzetkôzi Valuta Alapnak és a
Vilâgbanknak - egyszer szint kellene vallaniuk: rossz Ozletet
csinâltak és vâllaljâk a hibâs ûzleti lépéseik ôdiumât vagy tudva
és akarva tâmogattâk az elnyomô diktatûrâkat, mint pld. a Kuhn
és Loeb bankhâz tette Lenin tâmogatâsâval az elsô vilâghâborù
alatt.

Nem akarok tûl mélyen belemerûlni a Nemzetkôzi Valuta
Alap és a Vilâgbank szerepébe ebben a kérdésben, hiszen azt
mâr megtették nâlam tâjékozottabb emberek. Azt viszont jô
néven venném, ha valaki, felelôsségteljes pozîciôban levô
pénzûgyi személy, megmagyarâznâ: tudtommal az orszâg



adôssâga a Nemzetkôzi Valuta Alap felé 1.6 milliârd dollar a
20-22 milliârd adôssâgbôl. Miért van az mégis, hogy a
Nemzetkôzi Valuta Alap és a Vilâgbank hatârozza meg az egész
nemzet sorsât? Tudjuk, hogy a kôlcsônôk tekintélyes része
magânbankoktôl szârmazik. A lengyel pênzugyminiszter egy
TV-inteijûban éppen ezzel indokolta azt, miért kérhették a
lengyelek az adôssâgok tekintélyes részének elengedését és nem
kérhetjûk mi. (Erre a fonâk gondolkodâsra még késdbb
visszatérek.)

Most viszont a Magyar Nemzeti Bank elnôkének, Surânyi
Gyôrgynek szeretnék egyet-mâst figyelmébe ajânlani, aki
kijelentette: "Magyarorszâg szâmâra a lengyel ût semmiképpen
sem kôvethetô." Elmondja, hogy "Lengyelorszâg 1980 ôta mind
a mai napig fizetésképtelen, gyakorlatilag 10 éve ûj hitelt nem
tudott felvenni", ..."nem valôszinû, hogy ez utân a lépés utan
(adôssâgelengedés) tômegesen âramlik majd a kOlfoldi tôke az
orszâgba." Elmondja, hogy az év elejei ârfolyamon szâmolva:
"mintegy 1.5 milliârd kamat és 2.2 milliârd tôketôrlesztési
kôtelezettség nehezedik a magyar gazdasâgra." Mondja, ha ezt az
ôsszeget az életszinvonal javîtâsâra fordîtanânk, az mindôssze 1-2
szâzalékos javulâst jelentene. Szerinte "sokkal kedvezôbb, ha a
tôrlesztést kiegyensûlyozô, mûkôdô tôke beâramlâsât prôbâljuk
meg még jobban elôsegîteni."

Azt, hogy a felszabadulô dollârmilliârdokat
(adôssâgelengedés esetén) beriihâzâsokra, az infrastmktùra
korszerûsîtésére hasznâljuk, mâr kevésbé lâtja ésszerûnek. En
nem lâtom, miért nem ésszerû ez és miért ésszerûbb az orszzâg
kiârusitâsa? Miért ésszeru az, hogy a beâramlô kûlfôldi tôke az
idén mâr esetleg (de csak esetleg) az 1 milliârd $-t is eléri és ez
"mâr a kamatkôtelezettség kétharmadât ellensûlyozza." Szerinte
"ez jôval pozitivabb, mintha ezt az egy milliârdot elengedték
volna." Lehet, hogy nem vagyok elég okos, de ez a dolog kissé
sântît nekem. Surànyi ûgy érti, hogy a beâramlô kûlfôldi tôkéért
mi nem adunk semmit? Bejôn a tôke és azt mi uk-muk-fuk
kifizetjOk kamat kôtelezettségûnk tôrlesztésére? Hât ilyen jô
emberek ezek a kûlfôldiek? Ezekért a beâramlô milliârdokért ôk
nem is kérik cserébe legjobb vâllalatainkat sokszor bagôért, nem
akaijâk a nyereséget hazavinni és azt sem kivânjâk, hogy az itt
befektetett tôkéjûk haszna utân ne kelljen adôt fizetniûk? Eddig
én ûgy tudtam, a dolgok nem âllnak ilyen jôl. És ha Surànyi ûr



nem a Magyar Nemzeti Bank elnôki fizetésébôl élne, hanem havi
6-7 ezer forintbôl, ô is tudnâ, hogy a megoldâs nem az orszâg
lakosai jelentékeny részének tônkretétele. Akkor majd Surânyi
ùr is tudnâ, hogy van mâs megoldâs. Sokkal erkôlcsôsebb,
ésszerubb, mint a jelenlegi minden âron valô tôrlesztés. Azt is
illene tudni, hogy a nemzetkôzi szakemberek véleménye szerint,
ha egy orszâg eladôsodâsa olyan mérvû, hogy az felemészti az
exportbevétel 30 szâzalékât, mâr megbénithatja az illetô orszâg
gazdasâgi életét. Ez viszont Magyarorszâgon 60 szâzalék.
Elrémîtô! ExportbevételOnkbôl, ami kb. 7 milliârd dollârttesz ki,
majdnem négy milliârd megyel kamatfizetésre ésadôssâgtôrlesz-
tésre. Ez példâtlanul âll az egész vilâgon.

it : i

h

Kovâch G. Istvàn (Wexford^ PA) elô'adô. (Somogyi LéJ)

"Szakértôink" és a kûlfôldi bankok képviselôi, akiknek
tulajdonképpen kôszônhetjûk problémâinkat, meg a
nagyhatalmak, amelyek prêdâul dobtâk oda Kôzép-Eurôpât
"good uncleJoe"-nak (ahogyRooseveltelnôk hivtaSztâlint), azzal
fenyegetdznek, ha adôssâgelengedést kérûnk, nem jôn be a
kûlfôldi tôke, meg nem kapunk tovâbbi hiteleket. Ha valahol
bûntényt kôvetnek el, pl. gyilkossâgot, a nyomozôk egyik elsô,
talân legfontosabb kérdése: kinek volt érdekében az elkôvetés? A
kûlfôldi bankok tûlnyomô része részvénytârsasâg. A bankok



vezetôi felelôsséggel tartoznak az igazgatôsâgi tanâcsnak (board
of directors) és a részvényesek kôzgyulésének. Ha rossziil vezetik
a bankot, ha nyereség helyett veszteséget produkâlnak, âllâsukba
kerûl. Tehât mi az illetô ûr érdeke? Nem az, hogy fenyegetéssel,
ijesztgetéssel, minden rendelkezésre âllô eszkôzzel kényzeritse az
adôst a fizetésre? FOggetlenûl attôl, hogy az adôs éhenhal vagy
nem? Érdekli az ôt? Érdekelte az, hogy meghosszabbitotta a
kommunista diktkatûra alatti szenvedésûnket? Nem! Ôt csak a
sajât érdeke vezette és vezeti. Bûn, ha mi is a sajât érdekûnket
helyezzOk elôtérbe? A nemzet érdekét és nem a kôlcsônt felvevô
"szakértôk" és bankârok érdekeit?

És most szeretnék visszatémi a lengyel pénzûgyminiszter
korâbban emlîtett nyilatkozatâra, amelyben kifejtette, hogy a
lengyel helyzet mas, mint a magyar, mert mig ôk âllamoktôl, mi
pedig magânbankoktôl vettûk fel a kolcsônôket. Nem âllîtom, de
ugyanakkor nem is kizârt, hogy pont itt van a kntya elâsva.
Harmincôt éve élek Nyugaton. Tudom, miként kôtik az ûzleteket
ott azon az alapon, hogy kéz kezet mos vagy ahogy mondjâk:
"vakard meg az én hâtam és én megvakarom a tied." Kérdem én,
teljesen kizârt dolog, hogy itt is tôrténtek "hâtvakarâsok" és ha
most nem flzetnénk, sok "vakarâs" kerûlne napvilâgra? Tegyûnk
tisztâba még egy mâsik kérdést. Mi a kûlônbség és mennyivel
erkôlcsôsebb az âllamnak vagy az âllam âltal garantâlt
kôlcsônnek vagy a magânbanktôl valô kôlcsônnek vissza nem
fizetése? A magânbank kôlcsonadhatô pénze az eladott
részvényekbôl és a kliensek betétjeibôl van. Részvényekbe azért
fektetnek pénzt a részvényesek, mert 1./ bîznak a bank
prosperitâsâban és ezâltal a részvények utan a nyereségbôl jârô
osztalékban, 2./ a részvény értékének, ârfolyamânak
emelkedésében. Betétbe pedig természetesen a kamat miatt
helyezik el a pénzt. Mindebbôl az kôvetkezik, hogy az illetdnek
volt ùn. diszkrécionâlis, tehât felesleges, a megélhetéshez nem
szûkséges, nélkûlôzhetô pénze. Ebbôl a nélkûlôzhetô pénzbôl az
illetô hasznot akart lâtni. Ezis ûzleti tevéakenysg a remélt haszon
érdekében. Lehet jô és lehet rossz a befektetés. Rizikô nélkûl
nincs haszon. A lényeges pont: a pénz megvolt és ûzleti
tevékenységbe fektették a haszon, a nyereség reményében. Az
âllami bank esetében mâs a helyzet. Az âllamnak nincs pénze.
Ahhoz, hogy legyen, az âllampolgâroktôl veszi el ado
formâjâban. Tehât azoktôl is, akiknek nem volt pénzûk arra.



hogy befektessenek. Ha ilyen esetben tôrténik az adôssâg vissza
nem fizetése, az âllam kényszerûl adôt emelni. Emelni azoknak
is, akiknok nem volt pénze részvényt vâsârolni vagy kamatoztatni
a pénzt. Kérdem, melyik az erkôlcsôsebb?

Tavaly két amerikai csoport jârt Budapesten. Egyik csoport
45, a mâsik 140 tagû volt. Én kalauzoltam mindkét csoportot
napokig. Vittem ôket a parlamentbe, megmutattam a vârost. Az
estéket beszélgetéssel tôltôttûk. Az elsô csoportban 2, a
mâsodikban 1 amerikai bankâr volt. Mikor elmondtam érveimet
- amelyeket itt is elmondtam -, kijelentették, hogy teljesen igazam
van! Az EgyesOlt Àllamokban beszéltem errôl a târgyrôl egy
negyedik bankârral, aki szôrôl szôra a kôvetkezdket mondta:
"Uram, magânak teljesen igazavan, de lâtott mâr olyanbolondot,
aki ônmagâtôl adja azt, amit nem is kémek tôle?"

Ezek ntân mi a megoldâs? Ismertetni a tényeket:
a./ mire kényszeritett bennQnket a Szovjetuniô, a kôlcsônôket

mire kellett hasznâlni,

b./ felfedni a KGST-vel és a szovjettel valô problémâkat (a
Nyugat kényszeritett bennOnket ebbe a helyzetbe),

c./ nyilvânossâgra hozni a behajthatatlan kôveteléseket
(mâsoknak lehet ilyen?),

d./ a Brady-terv érvényesitésével kémi az adôssâgok felênek
elengedését (hiszen kb. ez az ôsszegnem is kerQlt az orszâgba) és

e./ hârom éves fizetési moratôriumot kémi.
Ezzel eléménk hârom évig kb. 4 milliârd, ntâna kb. évi 2

milliârd $-nak az orszagban maradâsât. Ebbôl az ôsszegbôl
bôven lehetne alacsony kamatra kôlcsônt adni hazai
vâllalkozôknak. Nem kellene 38-40 szâzalékos kamattal
dolgozniiik. Lehetne a munkâsoknak kôlcsônt nyûjtani, hogy
vâllalatnknâl vagy bârmely mas vâllalatnâl részvényt
vâsârolhassanak. (Ezâltal akaratlanul is rést Qtûnk az
anakronisztikus marxista elméleten, hogy a "proletâr" nincstelen
munkâs, aki mnnkaerejét bocsâtja âruba, mâst nem veszîthet,
mint lâncait. A "proletâr" nincstelen munkâs ugyanis, aki âruba
bocsâtja mnnkaerejét, ugyanakkor kapitalista részvénytulajdo-
nos is lett, a termelô eszkôzôk haszonélvezôje, mâs munkâjânak
"kizsâkmânyolôja" is. A vâllalkozôk ugyanùgy adôt fizetnek, mint
a részvénytulajdonosok a kapott osztalék utân. A nyereséget a



vâllalatok nem akamâk elvinni, hanem itthon ismét befektetnék.
Szûkségtelenné vâlna az orszâg kiâriisîtâsa, valamint ûj
kôlcsônôk felvétele.

Az egész kérdés meg kOlônôsen mâs megvilâgîtâsba kerûl
azzal a ténnyel, hogy az ûn. "gazdag hetek" éppen a napokban
kilâtâsba helyezték a Szovjetiiniô adôssâgainak felfOggesztését.

Meg lehetne rendezni a vilâgkiâlHtâst - Demszky ellenére -,
lakâsok ezreit lehetne épîteni, ahol fiatalok otthont
teremthetnének, elônyôket lehetne biztosîtani a tobbgyermekes
csalâdoknak, ezâltal megakadâlyozni a 2050-re elôjelzett
népességi adatokat, hogy akkorra az orszâgnak csak 6 milliô
lakosa lesz. Abbôl 3 milliô cigâny, 1 milliô mâs vallàsû és 2 milliô
magyar.

Nem kell ezt a nemzetet félteni. Az elsô vilâghâboru ntân az
ôrQlt és bûnôs trianoni bêkeparancs kôvetkeztében elvesztettOk
az orszâg 2/3 részét. Az orszâg legêrtèkesebb részeit. ErdeinkeL,
bânyâinkat, tôbb milliô honfitârsnnkat. Az ûn. ntôdâllamok az
emberi jogok lâbbal tiprâsâval szâzezreket dobtak ât az ûj
hatârokon. Sehonnan semmiféle segîtséget nem kaptunk.
Finnorszâgon kîvûl mi voltnnk az egyetlenek megcsonkîtâsnnk
ellenére, akik kifizették az igazsgtalamil rânk rôtt hâborûs
jôvâtételeket, elszenvedtOk az orszâg românok âltal tôrtént
kirablâsât. Mégis, az orszâg néhâny éven belûl ônerejébôl
talpraâllt. A mâsodik vilâghâborû sem volt kiméletesebb.
Nemcsak az orszâg hevert romokban. Milliôk menekûltek,
szâzezreket hnrcoltak el, legjobbjainkat kiirtottâk. A Szovjetnniô
nemcsak nem engedte nyugati segély elfogadâsât, hanem mint a
piôccu, szivta az orszâg vérét. A nemzet talpraâllt. Ez a nép tud és
hajlandô dolgozni, ha céljât lâtja és nem azt kell tapasztalnia,
hogy a volt kommunista gengszterek a politikai hatalmat âtmentik
gazdasâgi vonalra. Hogy a mûltbôl ittmaradt, ma is vezetô
âllâsokban levô kommunista vezetôk bocsâtjâk el a becsOletes
magyar mimkâsokat, hogy kûlfôldi vegyes vâllalatokban magas
beosztâsokat kapnak. Hogy az Amerikai-Magyar Vâllalkozâsi
Alapbôl volt kommunista vezérigazgatôk részesQlnek
tôbbszâzezer $-os kôlcsônôkben. Hogy a volt vâllalati igazgatôk
a meg nem érdemelt milliôs préminmokbôl bntikokat nyitnak,
vâllalatokat vâsârolnak, "privatizâlnak." Nekik meg a nadrâgszij
ôsszehûzâsa jut.



Adjiink lehetôséget az "istenadta népnek," hogy sorsât a sajât
kezébe vegye, sajât jovôjét épîtse, ne kelljen neki volt gyûlôlt
kommunista lirai szekerét hùzni vagy hazâjât kiârusîtva lâtnia.
Ugy érzem, hogy a minimum, amelyet a nemzet megkôvetelhet,
a kôvetkezô:

1./ KdvetclJQk a régi rendszer haszonélvezôi âltal elkôvetett
vagyonmentés érvénytelenîtését. Vissza kell venni az egymâs
kôzcitt kiosztott milliôs prémiumokat. Feleiôsségre kell vonni a
gazdasâgi bûnozôket.

2./Tudni akarjuk: hova lett a Nyugatrôl felvett sokmilliârdos
kolcscin? Kôveteljûk a nyugati bankokba âtutalt pénzek
visszavêtelêL, a tettesek feleiôsségre vonâsât. Kôveteljûk a magyar
bankok tôkeeredetének kivizsgâlâsât.

3./ Kôveteljûk az eltûntetett part-, szakszervezeti és
munkâsôr-vagyon felkutatâsât és lefoglalâsât.

4./ Kôveteljûk a privatizâciô olyan végrehajtâsât, hogy a
munkavâllalôk is tulajdonosokkâ vâljanak. Részvényeket a
munkavâllalôknak.

5./ Szâmoljon el a mai kormâny is az âltala felvett kôlcsônôk
ôsszegérôl, azok felhasznâlâsârôl és a korâbbi kôlcsônôkre
fizetett tôrlesztések ôsszegérôl.

Kovâch G. Istvàn (Wexford, PA) tanulsâgos és értékes
elôadâsa, dr. Nâdas Jânos és dr. Sasvàri Làszlô (Lausanne,
Svâjc) hozzâszôlâsa utân Forrai Kristôf (Washington, DC)
részletesen kifejtette, hogy "az orszâg kiânisîtâsa" minden lâtszat
ellenére akkor is az orszâg gazdasâgi helyzetének javulâsât
eredményezi, ha az orszâg vâllalatait valôban idegenek
vâsâroljâk is fel. Példâk sokasâgâval igazolja tételének
helyességét, végûl hangsûlyozza, kormânyânak egyâltalân nem
az a célja és tôrekvése, hogy az orszâgot kiârusitsa.

Dr. Vizsoîyi Daniel (Shaker HeighLs, OH) nem ért egyet az
elôtte szôlôval, mert kôztudomâsû, hogy az orszâg eladôsodâsa
fôként a Szovjetuniô érdekébôl tôrtént, ha tehât ezt az adôssâgot
meg akarjuk szûntetni s ezért az orszâg meglevô vâllalatait
idegeneknek is eladjuk, akkor tényleg "az orszâg kiârusitâsâ"-t
mozditjuk elô.



Dr. Sasvâri Lâszlô (Lausanne, Svâjc):

A MAGYAR ALKOTMÀNYBÎRÔSÀG FONÀKSÀGAI

Engedjék rneg, hogy bevezetôûl egyrészt néhâny
alapfogalom tartalmât ismertessem, mâsrészt az elmûlt évtizedek
ez irânyû jogfejlôdését rôviden ôsszefoglaljam.

Az alkotmâny - a szô tagabb értelmében - az âllam âllamjogi
intézményeinek ôsszessége. E szerint minden âllamnak van
alkotmânya. Szûkebb értelemben az alkotmâny az
âllampolgâroknak az âllamhatalom gyakorlâsâban (a
tôrvényhozâsban, a kormânyzatban) részt biztosîtô, s ôket az
âllamhatalom minden hatôsâgâval szemben megvédd
intézmények ôsszessége. Csak az olyan âllamot tekintjûk tehât
alkotmânyosnak, aboi az âllampolgârok az âllamhatalom
gyakorlâsânak részesei és az âllamhatalom ônmagât korlâtozza;
polgârai bizonyos jogainak feltétlen elismerésével. Mivel az
alkotmânynak ilyen nagy jelentôsége van, sok orszâgban un.
alaptôrvénynek tekintik, aminek a megvâltoztatâsâhoz a
parlament 2/3-ânak szavazata szûksèges. (Nâlunk elegendô az
egyszerû tôbbség.)

Mindennek alapjai mâr a rômai jogban megtalâlhatôk, s îgy
a fejlett âllamok jogrendszere lényegében arra, valamint a XVIII.
szâzadban élt Montesquieu tanaira épûlt, aki 20 évi tanulmâny
utân adta kl fômuvét, az Esprit des Lois-L Montesquieu ebben az
angol alkotmânybôl kiindulva, a tôrvényhozô, vêgrehajtô és a
bîrôi hatalom kOlônvâlasztâsânak elvét az alkotmânyos âllam
jogalapjâvâ tette. Elmélete a modem politikai fejlôdésre, az
âllamtudomânyok tovâbbi irânyâra korszakalkotô hatâssal voit

Az alkotmânybirôsàg rendszerint a parlament âltal
vâlasztott, fûggetlen jogâszokbôl âllô testûlet, amelynek feladata
az alkotmânyvédelem. Hogy milyen môdon, azt a késôbbiek
sorân ismertetem.

Az alkotmânybîrôsâg a polgâri âllamok alkotmânyjogi
berendezkedésében, hosszû tôrténelmi fejlôdés eredményeként,
az utôbbi évtizedekben nyert mind nagyobb jelentdséget. A
kivâltô okok kôzôtt talâljuk az âllami beavatkozâs erôsôdését,
ami megkôveteli egyrészt az âllampolgâri jogok garanciâlisabb



védelmét, mâsrészt a centralizâlt pârtok létrejôtte az
alkotmânyjogi felûlet hatalommegosztâsi konstrukciôit
formâlissâ teszi. A kisebb ellenzéki pârtok csak ûgy tudnak
védekezni a hatalmi tôbbség esetleges elnyomô tôrekvései ellen,
hogy vélt vagy tényleges alkotmânysértés esetén az
alkotmânybîrôsâghoz fordulnak. A politikâtôl viszonylag
fûggetlenebb alkotmânybirôsâg tehât az ûj helyzetben a hiânyzô

Dr. Sasv.iri Lâszlô (Lausanne, SvAjc),
Svâjci Magyar Egyesuictek fôtitkAra,

iidvôzli a XXXI. Magyar Kongresszust.

BencsikJôzsef (Budapest), a "Pesti
Hirlap" fôszerkesAôje beszél a

Magyar Kongresszuson.(Somogyi Lél)

ellenôrzô intézmények pôtlâsât is szolgâlja. Az intézmény
elteijedésében jelentôs szerepûk volt a két vilâghâborû kôzôtti
diktatûrâknak is, az ezek visszatérésétdl valô félelem adott nagy
lendûletet az 1945 utâni sorozatos létrehozâsânak.

Az ût idâig igen rogôs volt. Erre a legjellemzôbb példa éppen
Amerika. A modem alkotmânybîrâskodâs kialakulâsa ugyanis itt
kezdô'dôtt. Az amerikai alkotmâny készîtôi eldtt felmerûlt ugyan
a tôrvények birôi ellenôrzésének lehetdsége, de elvetették a birôi
hatalom ilyen mérvû kiterjesztését, hiszen az az amerikai
alkotmâny tâvoli szellemi atyjânak, Montesquieu-nek a hatalom
megosztâsi elméletétôl is idegen volt.

A jogtôrténet tanûsâga szerint az amerikai Legfelsô Bîrôsâg
1803-ban eldszôr mégis arra a belâtâsra jutott, hogy a
Kongresszus vagy valamelyik tagâllami tôrvényhozô testûlet
tôrvényét jogosult az alkotmânyhoz mémi és az ettôl valô eltérés



esetén megtilthatja az adott tôrvény alkalmazâsât. A dontést nagy
felzûdulâs kôvette. S bar 1819-ben hasonlô dontést hoztak, az azt
kôvetô jelentôs ellenâllâs nyomân hosszu évtizedekig nem kerûlt
sor ûjabb ilyen jellegu âllâsfoglalâsra. (Tudnunk kell, hogy a
XIX. szâzadban a politikai harcok kôzéppontjâban a szôvetségi
âllam ês a tagâllamok hatâskôri kûzdelmei âlltak, s îgy nem
véletlen, hogy az alkotmânybîrôsâg intèzményének gyôkerei
onnan szârmaznak.)

Az alkotmânybîrôsâg tevékenységének ellâtâsâra kétféle
szervezzeti megoldâs alakult ki: van, ahol a Legfelsô' Birôsâg lâtja
el ezt a feladatot (pl. az EgyesQlt Allamokban), de nagyon sok
âllamban ônâllô alkotmânybirôsâgot hoztak létrc, vagyis a 3.
hatalmi âgat, a bîrôit kettéosztottâk.

Létrehozâsuk esetêben alegnagyobb jogi kérdés az volt, hogy
milyen hatâskôrt biztosîtsanak a hatalmi âgak kôzti egyensûly
megô'rzése érdekêben az alkotmânybîrôsâgnak. Orszâgonként
szâmos eltérêst lehet megâllapitani. A kôzos ismérveken
tûlmenôen a legkûlônbôzô'bb vâltozatokat hoztâk létre.

Az alkotmânybîrôsâgok âltalânos jogkôrei a kôvetkezô'k:
a./ Az alkotmânynâl alacsonyabb szînlû jogszabâïyok

felûlvizsgâlata, az ùn. tôrvényellenô'rzés. Az alkotmânybîrôsâg
igazi hatalmi sûlyât ez alapozza meg, de ez az a hatâskôr, amely
egyûttal a jogâszok jelentôs részét aggasztja, hiszen a tôrvényesen
megvâlasztott ês a nép akaratât tûkrôzô parlament âltal hozott
tôrvények megsemmisîtési joga nem a hatalmi âgak egyensûlyât
jelenti, hanem az alkotmânybîrôsâgnak a parlament fôlé
helyezêsêt.

Az ellenkezô vèlemênyen levôk szerint ennek a
jogosîtvânynak révén vâlik az Egyesûlt Âllamok Legfelsô
Bîrôsâga igazi "harmadik hatalommâ a tôrvényhozô ês a
végrehajtô hatalom mellett." Nyugat-Eurôpâban a kOlôn
szervezett alkotmânybîrôsâg ugyanilyen szerephez jut. Szerény
âllâspontom szerint sokkal megnyugtatôbb lenne - jogi
értelemben -, ha az alkotmânybîrôsâg hatâskôre csak az esetleges
alkotmânysêrtés megâllapîtâsâra terjedne ki, s dôntése a
parlamenthez valô visszakOldést vonnâ maga utân. Ebben az
esetben a parlamentnek lenne meg a vêgsô dôntêsi joga (esetleg
2/3-os tôbbségû szavazâs kikôtésével). Az alkotmânybîrôsâg
dôntése ugyanis egyfokû, tehât fellebbezni ellene nem lehet. Ez



quasi azonossâgot jelentene az EgysesQlt Àllamok elnôkének
vétôjâval kapcsolatos eljârâssal.

h.J Az alkotmânyos panasz, amely a kôzhatalom egyedi vagy
noimatîv aktusa ellen irânyulhat, âllampolgâri jogok megsértése
esetén indîthatô. A legtôbb âllamban ezzel kôzvetlenûl lehet az
alkotmânybirôsâghoz fordulni. De van két kivétel: az Egyesûlt
Àllamok és Franciaorszâg esetében. Az elôbbinél a panaszt a
rendes bîrôsâgnâl kell benyùjtani, s csak az ôsszes fellebbezési
fôrum kimeritése ntân lehet a Legfelsô Bîrôsâghoz fordulni. Ez
két szempontbôl is idôszerûtlen: néha 10 êv is eltelik, mîg
kimondjâk a megtâmadott tôrvény alkotmânyellenességét,
mâsrészt csak nagy vagyonnal rendelkezdk képesek viselni az
idôigényes eljârâs hatalmas kôltségeit, s mindez a legtôbb esetben
visszariasztja az âllampolgârt a panasz meginditâsâtôl.
Franciaorszâgban viszont csak a kôzigazgatâsi bîrôsâg ûtjân lehet
orvoslâst keresni az alapjogokat sértô âllami dôntésekkel
szemben.

c./ Szôvetségi àllamokban a szôvetségi szint és a tagâllamok
hataskôre kôzôtti ôsszeOtkôzés vizsgâlata.

d./ A vâd alâ helyezett âllamfd kôzjogi felelôsségre vonâsa.
Az Egyesûlt Àllamok és Franciaorszâg itt iskivétel. Ezek kiveszik
ezt a jogot az alkotmânybirôsâg kezébôl és a Kongresszusra,
illetve egy Kûlônleges Felsô Birôsâgra bîzzâk. En magam is az
utôbbiak megoldâsi môdjât tartom helyesnek, nem pedig azt,
amelyet az 1989-es magyar alkotmâny is âtvett a német
alkotmânybôl, amely szerint "az alkotmânyt megsértô
kôztârsasâgi elnôkôt (akit a parlament vâlasztott) az
alkotmânybirôsâg fosztja meg tisztségétô'l." À helyes itt is az
lenne, ha az alkotmânybirôsâg megâllapitanâ a jogsértés tényét,
ezt kôzôlné a parlamenttel s az fosztanâ meg az illetôt tisztségétô'l.
Ez ôsszhangban âllna a magyar alkotmâny 26. pontjâban
foglaltakkal, amely biztositja a kôztârsasâgi elnôknek azt a jogot,
hogy ha valamely tôrvényt alkotmânyellenesnek tart, joga van az
alkotmânybirôsâg véleményét kikérni, alâirâs elôtt, s igenlô'
esetben joga van a tôrvényt az Orszâggyûlésnek visszakûldeni.

Mindezt szûkségesnek tartottam elmondani, hogy errô'l a
viszonylag ûj intézményrô'l âltalânos tâjékoztatôt adjak. De hogy
a kép teljes legyen, râ kell mutatnom bizonyos âmyoldalakra is.



Minden alkotmânybîrôsâgot felâllîtô tôrvény hangsùlyozza
az intézmény fûggetlenségét. Am ez az életben nem érvényesûl
mindig és mindenOtt kristâlytisztân. A Roosevelt âltal
kezdeményezett New DeaJ elso éveiben pl. a l^gfelsd Bîrôsâg
sorra visszautasîtotta az elnôk szociâlpolitikai intézkedéseit és a
Kongresszus hasonlô târgyù torvényeit. Az elnok ûgy segîtett
magân (ês ezt késôbb mâs elnôkôk is âtvették), hogy ùj
torvénnyel môdosîtotta, emelte a bîrâk szâmât,majd igyekezett a
szenâtussal olyan birâkat elfogadtatni, akik javâra fordîtottâk ât a
szavazati arânyL

Ezek utân âttérek az 1989. évi XXXII. torvénycikkel lètesîtett,
s a magyar kôzjogban addig ismeretlen alkotmânybîrôsâg
ismertetésére. Lehet, hogy elôadâsom cime tôbbet meglepett,
hiszen a fonâksâg szô nem jogi mûszô. A cîmvâlasztas azonban
nem volt véletlen. Az Egyesûlt Âllamok minden hasonlô
intézménye 200 éves, a magyaroké két éves, de maris a
tâmadâsok kereszttûzébe kerûlt.

Mielôtt az alkotmânybirôsâg részletes birâlâsâba
belemennék, szûkséges hallgatôimat két fontos tényre
emlékeztetni. Az ûj magyar alkotmânyt, "hazânk ûj
alkotmânyânak elfogadâsâig" és az alkotmânybirôsâgi tôrvényt
is (igaz, hogy a kerekasztal targyalâsokra is figyelemmel ) rnég a
hatalmon levô MSZMP kormânya, a Németh Miklôs vezette
kormâny készittette és fogadtatta el az akkori, régi ôsszetételû
parlamenttel, 1989 oktôberében. Nem vitâs, hogy jelentds
vâltozzâst jelentett az 1949-es sztâlini alkotmânnyal szemben,
mégis kûlônôs sajâtossâgokkal rendelkezik éppûgy, mint az
alkotmânybirôsâgi tôrvény. Ez nem az én egyéni véleményem,
de tény, hogy a szakemberek, a jogâszok is csak 1-1.5 év mûlva
vették észre. Ennek magyarâzata, hogy a vâratlan 1989-es
politikai fôldrengés heteiben, hônapjaiban, a hirtelen vâltozâs
okozta bizonytalansâg idején, az emberek nem a jogi
ârnyalatokra koncentrâltak,mâsrészt éppen a jôvô' kérdôjelei
hatâroztak meg bizonyos âllâsfoglalâsokat.

Erre utal pl. dr. Hollô Andrâs, az alkotmânybirôsâg fôtitkâra
(aki korâbban hosszû ideig a Kâdâr-titkârsâgon dolgozott egy
olvasôi levél tanûsâga szerint, s ez mâr az egyik fonâksâg) az
alkotmânybirôsâgot védô, ez év nyarân megjelent cikkében
kénytelen elismerni, hogy hazânkban "egyedûlâllôan széles



hatâskôrû alkotmânybîrôsâg jôtt létre." De hozzâteszi: "A
hatâskôr ilyen széles megvonâsa az akkori ellenzék politikai
stratégiâjânak is mogfelelô politikai dontés volt. Az ellenzéki
pârtok ugyanis 1989 nyarân még nem lâthattâk, milyen lesz a
vâltozâsok utân kialakulô politikai helyzet. Abbôl indultak ki,
hogy parlamenti ellenzékként mûkôdnek, ezért a
kormânyhatalom ellendrzésének minden lehetséges intézményes
formâjât illetôen a legszélesebb hatâskôr biztosîtâsa érdekében
szâlltak sikra.

Surjàn Lâszlô, a KDNP elnôke, most szeptember 22-én
kijelentette: "tudatâban vagyunk annak, hogy a jelenlegi
alkotmâny az 1989-es nézôpontot tûkrôzi!" Ez a megâllapitâs
alâtâmasztja az én autentikus forrâsbôl szârmazô informâciôimat:
mivel 1989 ôszén mindenki azt hitte, hogy a kôztârsasâg elnôke
Pozsgay Imre lesz, az alkotmânyt a pârt az ô testére szabta, s
igyekezett kezét minél jobban megkôtni. Amikor egy év mùlva,
a mâig rejtélyes MDF-SZDSZ egyetértés alapjân a kôztârsasâgi
elnôkôt megvâlasztottâk, rôvidesen kiderûlt, hogy ô szuknek
talâlja a Pozsgayra szabott rnhât, mâsrészt - amire senki nem
szâmîtott -, hogy erdsen kôtôdik ahhoz a pârthoz, amelynek
soraibôl kikerûlt. îgy alakult ki hatalmi harc a kôztârsasâgi elnôk
és a miniszterelnôk kôzôtt. S ez a târgykôr a magyar
kôzvéleményt élénken foglalkoztatja.

Mindezt el kellett mondanom, hogy râvilâgîtsak az
alkotmânybîrôsâg âltal is kifogâsolt felépîtésére, hatâskôrére,
hatârozatainak hâtterére.

A magyar alkotmânybîrôsâg fôbb feladatai a kôvetkezôk: a
tôrvények elôzetes és utôlagos ellenôrzése (az
alkotmânyellenesek megsemmisîtése), az alkotmânyjogi
panaszok elbîrâlâsa, az alkotmâny értelmezése, s az Alkotmâny
32. szakasza alapjân a tôrvénysértô kôztârsasâgi elnôk tisztségétôl
valô megfosztâsa.

Mivel véleményem - egy-két kivételtô'l eltekintve -
tôkéletesen megegyezik dr. Tôrô Kàroly legfelsô bîrônak az
alkotmânybîrôsâggal kapcsolatos véleményêvel, tômôren
ismertetem az ô véleményêt.

Ô elôszôr jogelméleti szempontbôl tâmadja az
alkotmânybîrôsâgot: "valôdi bîrôsâgrôl csak akkor beszél-
hetunk, ha jogilag egyenértékû, amikor ellenérdekû felek



egymâssal szemben semmisîthetne meg az orszâggyûlés, mint
legfôbb népképviseleti szerv âltal hozott tôrvényt az orszâggyûlés
meghallgatâsa nélktSl." Jogelméletileg Tôro Kârolynak igaza
van, de hozzâ kell tennem, az élet âtlépett ezen, mert legjobb
tudomâsom szerint sehol a vilâgon, egyetlen alkot-
mânybîrôsâgnâl sem veszik figyelembe az âltala felhozott érveL
Kifogâsolja azt is, hogy a magyar alkotmânybîrôsâgnak (a
kQlfôldiekétôl eltèrôen) tagja lehet egyetemet nem végzett
személy is, sot a tagsâghoz bîrôi gyarkorlatra sincs szQkség.
Jelenlegi ôsszetételében mindôssze 2 birô tagja van. Ezutân
kôvetkezik az egyêb fonâksâgok felsorolâsa:

A tôrvény nem biztosîtja kielégîtô môdon az
alkotmânybirôsâg politikamentes mûkôdését. Dr. Sôlyom
LâszJô, az alkotmânybirôsâg elnôke ezt alâ is tâmasztotta, amikor
az egyik hatârozat indokolâsâban kifejezetten arra hivatkozott,
hogy "az alkotmâny êrtelmezése sorân megengedett az
alkotmânybirôsâg politizâlâsa". Es ennek megfelelôen, eddigi
mûkôdése sorân hozott olyan dôntéseket, amelyek tûlteijednek a
jogi êrtelmezêsen ês politikai célkitûzés megvalôsitâsât jelentik.
Politikai dôntést jelentett pl. a halâlbûntetés eltôrlése, az ûn.
privatizâlâs-reprivatizâlâs kérdésében tôrtént âllâsfoglalâs, s a
minden Qgyre kiteijedô kôzigazgatâsi birâskodâs bevezetésének
elrendelése.

Az alkotmânybirôsâg mindhârom dôntéssel tûllépte
hatâskôrét, âtvette a jogalkotô szerepkôrét, amire a tôrvény nem
jogositja fel, s ez ellent is mond a hatalmi âgak szétvâlcisztâsâra
vonatkozô jogelméletnek. Az alkotmânybirôsâg feladata a
hatâlyos jogszabâlyok értelmezése, elemzése, de nem alkothat ûj
jogszabâlyokat.Szomorù, sô't megdôbbentô, hogy ezekre a sûlyos
jogsértésekre az alkotmânybirôsâgi tôrvényben, de az
Alkotmânyban sincs szankciô. S ez annâl aggasztôbb, mert volt
nem egy eset, amikor az alkotmânybirôsâg az ôt létrehozô
tôrvény rendelkezésein is tûltette magât. Pl. jogszabâlyellenesen
hivta fel az orszâggyûlés helyett a kormânyt tôrvényjavaslat
elôteijesztésére. Ez ugyanis a kormâny joga, de nem kôtelessége,
s erre az alkotmânybirôsâg a kormânyt nem utasithatja.

Tapasztalhatôk tôrekvések az alkotmânybirôsâg részérô'l az
ûn. alapjogok kôzvetlen érvényesitésére is, s ezzel - értelmezésbe
burkoltan - a hiânyzô jogszabâlyt (ismét tôrvénysértéssel) sajât



maga âllapîtja meg. Feladatkôrét meghaladô dôntést hozott az
alkotmânybîrôsâg a személyi szâmnak âltalânossâgban tôrtént
alkotmânyellenessé nyilvânîtâsâval is.

Az alkotmânybîrôsâg az Alkotmâny értelmezése sorân nem
bîrâlhatja felOl magât az alkotmânyt, mégis ezen a téren vannak
aggasztô megnyilvânulâsok. Az egyik alkotmânybîrô ugyanis a
kôvetkezôket jelentette ki:

"Az alkotmânybîrôsâg hivatott meghatârozni az
Alkotmânynak és a benne foglalt jogoknak az elvialapjait. Az îgy
kialakîtott koherens rendszer az alkotmâny feîett àll és mint
lâthatatlan alkotmâny, az alkotmânyossâg mêrcéjéûl szolgâl." Ez
gyakorlatilag azt jelenti, hogy az alkotmânybîrôsâg korlâtlan
hatalommal rendelkezik, tôrvényeket semmisîthet meg sajât
koncepciôja alapjân, s ebben nem kôti sem az Alkotmâny, sem
az erkôlcs, sem a kôzvélemêny, sem a nêpszuverénitâst jelentô'
tôbbségi akarat. Ezt az elvet juttatta érvényre az
alkotmânybîrôsâg, amikor - hatâskôrét tûllépve, mert hiszen errô'I
csak az orszâggyûlés dônthet - eltôrôlte a halâlbOntetést. Ez
belâthatatlan kôvetkezményekkel jârhat, hiszen ez egyûttal nem
teszi lehetôvé a jogos ônvédelmet sem.

A sok jogos bîrâlatra adott vâlaszâban dr. Hollô Andràs
kénytelen elismerni, hogy "az alkotmânybîrôsâg hatâskôrei
kôzôtt kétsêgtelenOl vannak olyanok, amelyek lehetô'séget adnak
arra, hogy a jogintézmény bizonyos politikai helyzetekben a
tôrvényhozô szerepébe kerOljôn vagy a kormânyzati dôntés
részesévé vâljék, esetleg politikai természetû dôntésekbe
sodrôdjék." Majd azt âllîtja, hogy az alkotmânybîrôsâg a 3
hatalmi âg mellett ônâllô kôgogi hatalmi tênyezô, amely a
parlamenttel kôlcsonôs mellé- és alârendeltségi viszonyban van.
Annyiban a parlament felett âll, hogy az alkotmânysértô'
tôrvényeket megsemmisîtheti. A halâlbûntetés eltôrlésével
kapcsolatban elismeri, hogy "a tôrvényhozâs hatâskôrének
âtvâllalâsa bîrâlhatô." S ezzel ezt a sûlyos jogsértést el is intézi.
Am hozzâteszi: "nem vitatom, védhetô' âllâspont lehet, amely e
nagy horderejû dôntésben a parlamentet tartja illetékesnek."
Majd azt a meglepô' kijelentést teszi, hogy "hatâskôre szerint
elvileg a parlament is és az alkotmânybîrôsâg is eltôrôlheti a
halâlbûntetést. De hogy az utôbbi melyik tôrvényi rendelkezés
alapjân teheti ezt, arrôl nem nyilatkozik.



Elismeri, hogy az alkotmânybîrôsâg tôrvényt sértett akkor is,
amikor a kôzigazgatâsi bîrâskodâst bevezetô hatârozataban a
kormânnyal szemben âllapîtott meg alkotmânysértô mulasztâst,
holott a tôrvényalkotâs a parlament feladata.

Mindezek beismerése utan a fôtitkâmak egyetlen kotelessége
lenne sûrgôsen lemondani errôl a tisztérôl, mert ellenkezd eseben
az a lâtszat, hogy minden lâtszôlagos birâlat ellenére egyetért a
sorozatos jogsértésekkel. De a fôtitkâr csak odâig jiitott el, hogy
ô maga is szûkségesnek lâtja az alkotmânybîrôsâg hatâskôrének
bizonyos môdosîtâsât, ez azonban ne legyen olyan, "ami a
jogâllam feladâsât eredményezné."

Befejezésûl még egy megdôbbentô' "fonâksâg", ami
szomoruan vilâgîtja meg az otthoni helyzeteL

A sok jogos birâlat alapjân egyre sûrgetôbbé vâlt az
alkotmânybirôsâgi tôrvény môdosîtâsa. Az Uj Magyarorszâg
cimû lap szeptember 21-i szâmânak tanùsâga szerint e târgyban
az alkotmânybîrôsâg meghivâsâra értekezletet hivtak ôssze. Ezen
a megjelenteket az alkotmânybîrôsâg fô'tanâcsosa, Haîmai Gabor
fogadta, aki a pâr nappai elôbb megalakîtott "Nyilvànossàg
Klub" Ogyvivôjeként "a demokrâcia védelmében" nyiltan a
demokratikusan megvâlasztott politikai erôkkel szemben foglalt
âllâst. A koaliciôs pârtok jelenlevô' képviselôi ûgy îtélték meg,
hogy ilyen szélsôséges politikai âllâspontot tûkrôzô' akciô
szervezoje aligha képes az alkomânybîrôi pârtpolitika feletti
âllâspontjânak felelôsségteljes képviseletére, s igy jelenlétében
nem lâttak lehetôséget a politikamentes és târgyszerû
megbeszélésre.

Az elmondottakhoz, azt hiszem, felesleges minden tovâbbi
megjegyzés. Végûl felmerûl a kérdés, amely nem kôltô'i, nem is
szônoki fogâs, hanem halâlosan komoly; ki védi meg az orszâgot
az alkotmânybîrôsâg tovâbbi jogsértéseitô'l?

Forrâsok:

1. Hollô Andrâs: Alkotmânybirôsâgunk a kôzjog és a politika metszéspontjâban.
2. Takâcs Imre - Pokol Béla:Osszehasonlîtôaikotmânyjog.
3. Tôrô Kâroly: Alkotmânybirôsâgunk ellentmondâsal.



Dr. Gâl Imre ( New York, NY):

A KVLFÛLDI MAGYARSÀG JOGI HELYZETE
HAZAI VONATKOZÀSBAN

Mielôtt elôadâsom lényegére térnék, szQkségesnek tartom
felhîvni a figyelmet arra az âllandôan mélyOlôszakadékrcu, amely
a hazai kôzvéleményben a nemzeti emigrâciôval kapcsolatosan
terjed. A 45 éves kommunista propaganda hatâsânak
kôszônhetden egyre gyakrabban, szinte naponta hallunk olyan
kijelentéseket - nemcsak egyre tôbb magas âllâsban levd személy
részérôl, hanem - a hazai sajtôban, hogy az emigrânsok azért
menekOltek el haziilrôl, mert meg akartak gazdagodni, hogy amîg
otthon éheztek, nyomorogtak, ôk tejben-vajban fûrôdtek. Sajnos,
a valôsâg ennek éppen az ellenkezôje.

Az emigrânsok 95 szâzaléka a halâl, bôrtôn, kényszermunka,
internâlâs, kitelepîtés elôl menekult el otthonrôl, vâllalta a hatâr-
âtlépés minden életveszedelmét. Es a Nyugat, amely Magyaror-
szâgot tôrténelme sorân mindig cserbenhagyta, ezûttal sem
fogadta târt karral a magyar emigrânsokat. Nehéz fizikai munka,
- melyre sokszor nem volt helyi vâllaikozô - vârt a magyar emig-
rânsokra, mint - a Nyugat megâllapitâsa szerint - "Hitler utolsô
csatlôsaira". De vâllaltak mindent és dolgoztak kitartôan, nem
csûggedtek; kôzben tanultak. Evek mûltan orvosok, mémôkôk,
jogâszok, professzorok lettek. Teljesen beépûltek a befogadô
orszâgok târsadalmâba, amelynek megbecsûlt, értékes tagjai
lettek. Meg is jegyezte Eisenhower volt elnôk, hogy "mi sokat
nyertOnk a magyar emigrâciôval". Ahol jelentékeny szâmban
voltak magyarok, magyar egyesûleteket, iskolâkat, templomokat,
szînhâzakat, ûjsâgokat alapîtottak a magyar nyelv, kultûra és
tôrténelem âpolâsa céljâbôl, âtmentették a cserkész-mozgalmat és
szunet nélkOl kôvetelték szôval, iràsban, tûntetésekkel a szovjet
csapatok Magyarorszâgrôl valô kivonulâsât, valamint igyekeztek
nyomâst gyakorolni a felelô's magyar kormânyra, hogy tartsa be
az emberi jogok szabad gyakorlâsât biztosîtô Helsinki
Egyezményt.

Ezek utân âttérve az emigrâciôs magyarsâg jogi helyzetét
érintô' hazai rendelkezésekre,elsô' helyen kell emlitenem az 1990.



évi XXVI. tc.-et, amely semmissé nyilvânîlja az 1945 és 1963
kôzôtt hozott tôrvénysértô elîtélésekct. Mindezckért az orszâg-
gyûlés megkôveti a nemzetet és fejet hajt a torvénysértések vala-
mennyi âldozata elôtt; kinyiivânîtja, hogy a bûnôket nem ôk,
hanem a sztâlinista âllamhatalom kôvette el.

Ezt kôveti az 1990. évi XXVII. te. a magyar âllampolgârsâg-
tôl megfosztô hatârozatok hatâlyânak megszûntetésérôl.
Kimondja, hogy az 1947. évi X. te., az 1948. évi XXVI. te., vala-
mint az 1957. évi V. te. alapjân hozott, egyes személyek magyar
âllampolgârsâgtôl valô megfosztâsât kimondô hatârozatok hata-
lyukat vesztették. A magyar âllampolgârsâgtôl megfosztott
személyek a Magyar Kôztârsasâg elnôkéhez clmzett nyilatkozattal
a nyilatkozat-tétel idô'pontjâtôl a magyar âllampolgârsâgot meg-
szerzik. Ezt a tôrvényt môdosîtja és kiegészîti az 1990. évi XXXII.
tôrvényeikk.

Mint az egyik legfontosabb rendelkezést kell kiemelnem az
1989. évi XXXVI. tc.-et az 1956-os népfelkeléssel ôsszefOggô'
elîtélések orvoslâsârôl. Kimondja, hogy az 1956. oktôber 23. és
1963. âprilis 4. kôzôtt a népfelkeléssel ôsszefOggésben elkôvetett
politikai bûneselekmény miatt tôrténô' elîtéléseket semmiseknek
kell tekinteni. Az elîtélt vagy hozzâtartozôja kérheti a Legfôbb
Bîrôsâgtôl az elîtélés semmissé nyilvânltâsât.

Az 1989. évi XXVIII. te. a kûlfôldre utazâsrôl és az ûtlevélrôl
kimondja, hogy a kûlfôldre iitazâshoz, a hazautazâshoz és az ût-
levélhez valô jog a magyar âllampolgâr alapvetô'joga, amelycsak
kivételesen, a tôrvényben meghatârozott esetekben korlâtozhatô.
5. szakasza kimondja, hogy e tôrvény biztosîtja minden kûlfôldôn
élô magyar âllampolgâmak azt a jogât, hogy bârmikor hazatér-
hessen. Ez a jog nem korlâtozhatô.

A belOgyminiszter 13/1989 (XII.29) BM szâmû rendelete
részletesen intézkedik a fenti tôrvény végrehajtâsârôl is.

A kormâny 28/1991 (XII.26) Korm. szâmû rendelete a
Magyar Kôztârsasâg kormânya és az amerikai Egyesûlt Âllamok
kormânya kôzôtt a vîzumkôtelezettség megszilntetése 1990.
november 1-én lépett hatâlyba.

A 10/1991 (11.29) PM szâmû rendelet a vàmjog részletes
szabâlyainak megâllapîtâsârôl és a vâmeljârâs szabâlyozâsârôl
szôlô 39/1976 (XI.10) PM-KLM egyûttes rendelet môdosîtâsârôl
szôl. 11. szakasza értelmében csalâdonként személygépkocsibôl



és tehergépkocsibôl 1-1 db, nemesfémtârgybôl 1000g hozhatô be
vâmmentesen. A vâmjogra vonatkozô tovâbbi rendelkezések
talâlhatôk a 26/1990 (XII.27) PM, valamint a pénzOgyminiszter és
kulkereskedelmi miniszter 39/1976 (XI. 10) PM-KkM egyûttes
rendeleteiben.

Az 1989. évi XXXIV. te. az orszâggyûlési képviselôk vâlasz-
tasârôl kimondja, hogy vâlasztô joga van minden nagykorû
magyar âllampolgârnak, akinek âllandô vagy ideiglenes
lakôhelye van Magyarorszâgon. Mindenki vâlaszthatô is, akinek
âllandô vagy ideiglenes lakôhelye van Magyarorszâgon.

A miinkaOgyi miniszter 7/1991 (X.17) MuM szâmù rendelete
akûlfôldiek magyarorszâgi munkavâllalâsânak engedélyezésérô'l
intézkedik.

A kormâny 93/1990 (XI.21) Korm. szâmù rendelete az 1945
és 1963 kôzôtt tôrvénysértô môdon elitéltek, valamint a korâbbi
nyugdîjazâsok ônkéntes megszOntetésérôl, tovâbbâ, az egyes
személyes szabadsâgot korlâtozô intézkedések hatâlya alatt âllt
személyek târsadalombiztosîtâsi és munkajogi helyzetének
rendezése érdekében hozott igen részletes intézkedéseket a
nyiigdîjak felemelése irânt az elitéltek, internâltak, kitelepîtettek
stb. részére.

Végezetûl az 1991. évi XXV. tôrvény a tulajdonviszonyok
rendezése érdekében, az âllam âltal az âllampolgârok tulajdonâ-
ban igazsâgtalanul okozott kârok részleges kârpôtlâsârôl
intézkedik az ûn. kârpôtlâsi tôrvény. Részletes ismertetése kûlôn
elôadâs târgyât igényelné. Itt csak annyit kîvânok megemlîteni,
hogy a kérelmek hatâridejét 1991. november 20-ig meghosszab-
bitottâk.

Nt. Komîôs Attila (Budapest);

A MAGYAROK III. VILÂGKONGRESSZUSÂRÔL

- kivonatosan -

Az elôadô a Magyar Vilâgszôvetség fô'titkâraként kapott a
XXXI. Magyar Kongresszusra meghivâst. Ebben a minôségében
beszélt az otthoni rendszervâltozâsrôl s a magyar egység



kibontakozâsânak lehetôségérôl. A Kârpât-medencei magyarsâg
évtizedek ôta a legsûlyosabb megosztolLsâg terhét viselte. Most, a
Szovjetuniô szétesése kôvetkeztében ûgy érzi, hogy ez a teher
megszûnt. Az is kiderûlt, hogy nemcsak Nyugaton, hanem
Keleten is vannak magyar szôrvânyok. Moszkvâban, Kievben,
Litvâniâban, Esztorszâgban is élnek magyarok, akik korâbbi
életQk folyamân is a sajât magiik knlturâlis (magyar) életét
folytattâk; magyar nemzeti azonossâgiikat sosem adtâk fel.

Szerinte ebben a nagyon értékes és fontes felismerésben,
illetôleg annak megvallâsâban igen kûlônleges jelentôsége lesza
Magyarok III. Vilâgkongresszusânak. Koztudomâsù, hogy az
elsô ilyen 1929-ben volt, a mâsodik pedig Biidapesten 1938-ban,
Szent Istvân elsô magyar kirâly halâlânak 900. évfordulôjân folyt
le. Ezutân hosszas szOnet kôvetkezett.

A megjelentek azonban jôl tiidjâk, hogy ezt a szûnetet is
meg-megszakîtottâk, amikor ugyan nem Magyarorszâgon,
hanem a kényszerû adottsâgoknak megfelelôen Kanadâban,
Belgiumban és az Amerikai EgyesOlt Allamok terûletén
hâromszor megrendeztèk a Szabadvilâgi Magyarok Vilâgkong-
resszusait, mert érezték és tudtâk, hogy az ilyenfajta nagy
ôsszesereglések a magyar nemzeti ontudatnak és ôsszetartozâsnak
pâratlan kifejezôi.

Az elôadô szerint a Magyarok Harmadik Vilâgkongresszusân
megjelennének a magyar szôrvânyok, amelyek elôadnâk
panaszaikat, râjuk nézve a befogadô orszâg részérôl tapasztalt
hâtrânyokat is. Ezek orvoslâsâra feltétlenûl javaslatok hangzanak
majd el. A vilâgkongresszus tehât kettôsségben gondolkozik:
egyrészrôl az anyaorszâg magyarsâgânak hitét vallanâ meg,
mâsrészrôl szâmolna a tôrténeti helyzettel, amely fôként a
kôrnyezô orszâgok nézetét vâltoztatnâ meg. Ez a kettôs
gondolkodâsmôd nem szândékolt, egyszerûen a tôrténeti
adottsâgok kényszerûsége, az elszakitott terûleteken élô
magyarsâggal tôrténô kapcsolattartas egyenes kôvetkezménye.
A kôzelmûltban bekôvetkezett politikai vâltozâsok e tekintetben
olyan lehetôségeket bontakoztatnak ki, amilyenekre azelôtt nem
is szâmîthattunk.

Arra kell tôrekednûnk, hogy a magyarsâg Eurôpâban és a
vilâgon valôban fel tudja mindazt mutatni, amire mi, magyarok,
bûszkék vagyunk. Kétségtelen, hogy ezen a téren nehézségekbe
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Ni. Komlôs Attila (Budape.'st), a Magyar Dr. Kondray Gergelyné dr. Tomaschek
VilâgszôveL'sàg akkori Ogyvczetâ fôtitkâra. Ildikô (Beachwood, OH) orvostudomànyi

(Somogyi Lél) elôad&sa kôzben (Somogyi Lél)

Qtkôzûnk, mert - fôleg Keleten - lépten-nyomon azzal vâdolnak
bennûnket, hogy irredentâk, sovinisztâk és kûlônbôzô
szélsôséges eszmék hordozôi vagyunk. Ezért is szukséges a
Magyarok Harmadik Vilâgkongresszusa, hogy az ellentétek
tisztazôdjanak. Végeredményben ugyanaz a célja annak, ami a
dr. Nàdas Jànos âltal felvetett emigrâciôs magyar parlamentnek.
Sokan sokféleképpen beszélnek, a nyiigati szôrvânymagyarsâg
véleménye éppen ezért dôntô lehet, mert ez a magyarsâg a
magyar egység szolgàlatâban eddig is nagyon sokat tett. Az
emigrâciôs magyar parlament munkâja rendkîvûl fontes
jelentô'ségû lenne.

Nt. Komlôs Attilàt (Budapest) és mindazokat, akik a
kommimista rendszer idején a Magyarok Vilâgszôvetségében
szerepet vâllaltak, Nyàràdy Elemér és mâsok részérô'l erôs
tàmadàs érte. Ezekaztkôvetelték, hogyazûjjâalakultMagyarok
Vilâgszôvetségében elfoglalt tisztségûkrô'l mondjanak le.

Dr. Sasvàri Làszlô (Lausanne, Svâjc) felolvasta Entz Géza
miniszterelnôki âllamtitkâr nyilatkozatât, amely szerint "a
Magyarok Vilâgszôvetségének az eredeti alapelvek szellemében



tôrténô ûj[jâszûletése csak a mùlt rendszerrcl valô gyôkeres
szakîtâs alapjân képzelhetô el, valamint hogy a kormâny
szukségesnek és természetesnek tartja , hogy a vilâg magyarsâga
fûggetlen, pârtpolitikâtôl mentes szervezetet hozzon létre és
kîvânatos az, hogy ennek célszerû kerete a Magyarok
Vilâgszôvetsége legyen. A kormâny rèszêrôl a partneri viszony
feltêtele, hogy a rendszervâltozâs a Vilàgszôvetségben is végbe-
menjen".

Az ezutan kôvetkezd heves vita sorân Jôkay Lajos, Vinczer
Péter, vitéz SzakâlyJânos, RokopJôzsef, Forrai Kristôf, Mâtray
Géza, dr. Ludànyi Andràs, dr. LAczay Ervin, dr. Meleghy
Gyula, Soôs Jôzsef, dr. Vizsolyi Daniel és a tanâcskozâs
vezetôjeként dr. Nàdas Jânos szôlalt fel. Nt. Komlôs Attila
elismerte, hogy hibât kôvetett el, amikor csak a Magyarok
Harmadik Vilâgkongressznsârôl beszéit és vele kapcsolatban
nem nyilatkozott a Magyarok Vilâgszovetségérôl, amely a régi
rendszerben folytatott tevékenységétôl eltérôen nem
kormânyszervként, hanem teljes mértékben onâllô, fûggetlen
târsadalmi szervezetként fejti kl majd munkâssâgât. Ezért
elkerûlhetetlen 1991. december 12-én az ûjjâalakulô kôzgyûlés is,
amely demokratikus alapon megvâlasztja majd vezetôségét.

Erre annâl is nagyobb szûkség lesz, mert a kormâny mâris
kijelentette, ha a Magyarok Vilâgszôvetsége a demokratikus
elvek szigorû betartâsâval, mint a kormânyzattôl is fûggetlen
târsadalmi szervezet, ûjjâ nem alakul, és a Magyarok
Vilâgszôvetsége volt vezetôitôl meg nem tisztul, a Magyarok
Vilâgszôvetsége akormânytôl, illetôleg a parlamenttôl semmiféle
tâmogatâst sem kap. A ûjjâalakulô kôzgyûlésen minden
szervezetnek részt kell vennie, mert kûlônben kimarad a
demokratikus ûjjâalakulâs tényébôl. A kormânynak egyetlen
kîvânsâga, hogy a politikâban tapasztalt irânyvâltozâs a
Magyarok Vilâgszôvetségében is megtôrténjék. A vita sorân
mind Amerika, mind Eurôpa képviselôje ellen kifogâst emeltek,
de a Vilâgszôvetség szûkségességérôl âltalâban az elôadô
szavainak megfelelô nyilatkozatok tôrténtek. A legtôbb
felszôlalâs szerint a Magyarok Vilâgszôvetségének szerepe sok
tekintetben a kormâny szerepénél is fontosabb



Stolmâr G. Ilona fMurrysville, PAJ;

SEGÎTSÉGtiNK ÛTJA ÉS MÔDJA

cîmmel megtartott érdekes elôadâsâban azt fejtegette,
hogyan és mi môdon tudnânk az otthoni kibontakozâsnak, fôként
a kormânyzatnak segitségére lenni.

* * *

Az elôadâst kovetden Tollas Tibor (Mûnchen, Németorszâg)
olvasta fel Lezsâk Sândor (Lakitelek, Pest megye) levelét, amely-
ben a Magyar Kongresszus munkâjâra Isten âldâsât kérte s
egyben figyelmébe ajânlotta az elnôkségével mûkôdô Lakiteleki
Alapîtvânyt.

Somogyi F. Lél (^Parma Heights, OHj;

A HAZAI ÉS KOLFÔLDI MAGYARSÀG

ELTÈRÔ FELFOGÀSÀNAK ÂTHIDALÀSA

GAZDASÀGI SZEMPONTBÔL

- kivonatosan -

Az idô elôrehaladottsâgâra valô tekintettel az elôadô csak a
kérdés lényegesebb részére kivân râmutatni. Ez pedig semmi
mas, mint az ûzleti tâjékozôdâs és tâjékoztatâs szinte teljes
mértékû hiânya. Magyarorszâg tûlsâgosan messze van az
Amerikai Egyesûlt Àllamoktôl, ezért ezt a hiânyt pôtolni alig
lehet. A magyar ûzletemberek tisztâbanvannak ennek hâtrânyai-
val. A magyar kormânyzat egyik legfôbb tôrekvése, hogy azokat
megszûntesse vagy legalâbb csôkkentse. Szâmolni kell azonban
azzal a ténnyel, hogy az amerikai ûzleti vâllalkozâs mindig
tudâson, felkészûltségen alapul, hosszadalmas eldkészûlettel jâr;
a magyar ûzleti vâllalkozâs viszont inkâbb ôsztônszerû, rôvid
lejâratû és alapos elôkészîtésén kîvûl inkâbb a gyors meggazda-
godâs vâgyâtôl vezérelt.

Sokszor nagyon rôvid tâvlatû siker elérése és annak
biztositâsa csak a fontos. A vâllalkozâsnak sikerûlnie kell, mert
mâs megoldâs nincs eldtte. Célja nem lehet mâs, csak az a



lehetôség, hogy sikerûl-e vagy sem. A kûlônbség tehât az
amerikai felfogâs és a magyar elgondolâs kôzôtt szinte
âthidalhatatlan. A kettôt azonban valahogy mégis ôssze kell
hozni, ami csak ûzleti tâjêkozôdâssal és tâjékoztatâssal oldhatô
meg.

Ha kôzelebbrôl nézzûk a kérdést, valôjâban lélektani okra
vezethetd az vissza. A gazdasâgi feladatok megoldâsânak iigyanis
mind amerikai, mind magyar szempontbôl mâs a célja. Es ezt a
kQlônbséget nagyon-nagyon nehéz âthidalni. A kozonség nagy
részét - fôleg otthon - elsôsorban politikai s nem annyira
gazdasâgi kérdések érdeklik, holott az utôbbiak fontosabbak,
mint az elôbbiek, mert megfeleld gazdasâgi alap létesîtésével
politikai feladatok is megoldhatôk. îgy vagyunk elsôsorban a
magyar kisebbség sorsâval, amelynek helyes mederbe terelése
mindnyâjunk szivQgye. Ez az oka példâul annak is, hogy amikor
Magyarorszâgon bizonyos vâllalkozâsokat kezdeményeznek, sok
esetben ilyen lehetôségekre is gondolnak. A gazdasâgi
megalapozâssal pénzt, erôt, hatalmat akarnak elôteremteni
hasonlô célok tâmogatâsâra is.

Ha a tâjékozôdâs vagy a tâjékoztatâs megfelelô, akkor az
amerikai és a magyar vâllalkozô kôzott mindjârt csôkken az
ellentét. Az amerikai rôgtôn felismeri a magyarsâg lelki rugôit és
tisztâban lesz azzal is, hogyan kell a magyarokkal egyûtt
dolgoznia. Persze még mindig felmerQlhet az a kérdés, amelyet
egyik barâtom vetett fel, amikor arrôl tartottam elôadâst, hogy az
amerikai vâllalkozôk fektessék be vagyonukat Magyarorszâgon.
Miért menjek én a tengerentûl levô kis orszâgba, amely a kôzel-
mûltban még râadâsul kommunista is volt, hogy ott pénzemet
elveszîtsem, amikor ezt itthon is megtehetem? Elég az a megâl-
lapîtâs, hogy Magyarorszâg kapu Kelet és Nyiigat kôzôtt? Aligha!
De a kimeritô, helyes tâjékoztatâs és tâjékozôdâs révén talân még
elôbb idézett barâtom is megfelelô indokot kapna befektetésére.

Azelôtt Magyarorszâg egyik legsikeresebb mûszaki vâllala-
tânak, a 'Mûszertechnikâ"-nak itt szervezett ônâllô cégét, a
"Procomp USA, Inc."-t vezettem elnôki minôségben. A Procomp
vâllalatot kis mérnôki csoport tâmogatta és îgy otthon 12
mérnôkôt foglalkoztatott. Néhâny mémôke még 1988 ôszén,
tehât akkor, amikor az ilyesmi Magyarorszâgon tôrvényellenes
volt, kijôtt ide kiâllîtâsra. Magyar kapcsolaton keresztûl



talâlkoztam velûk. Râbeszéltek, szervezzem meg amerikai és a
nyugati piacon mûkôdô vâllalatukat. Kérésûknek eleget tettem.
Tobb milliôs ûzleti vâllalkozâst hivtam életre. A vâllalat még
mûkôdik, de nehézségekkel kOszkôdik. Én otthagytam a
Procomp-ot, mert az otthoni mémôkôk olyan helytelen célokat
tûztek ki, amelyekkel nem értettem egycL Nem engedték meg,
hogy nyugati môdon vezessem a céget, hanem râ prôbâltak
kényszeriteni, hogy keleti môdon dolgozzam.

Személyes tapasztalatbôl tudom tehât, amit az elô'bb mond-
tam. Ehhez csak azt kell hozzâtennem, hogy a magyar nem ismer
magânâl nagyobb tiidâsû, jobban tâjékozott egyént. Nem szîve-
sen fogad el jô tanâcsot sem. Otthon elsô'sorban az emberek
lelkOletét (mentalitâsât) kell megvâltoztatni. Gazdasâgi téren is.
Ezt, sajnos, legtôbb esetben a nem magyar - amerikai,német vagy
éppen japân - személy sokkal tôkéletesebben elvégezheti, mint a
tisztân magyar szârmazâsû kOlfôldi. A pontos ûzleti tâjékoztatâs
és a helyes tâjékozôdâs azonban mindenkor segiL Mindkettô't
csak otthon, Magyarorszâgon lehet megszerezni.

Dr. NàdasJànos:

KÉTJAVASLAT

Mint a tanâcskozâsvezetôje, kôtelezettségének tartja, hogyaz
idô' elô'rehaladottsâgânak kôvetkeztében kêtelô'adâs elmaradâsât
bejelentse.

Az egyik ezek kôzOl dr. Nàdas Gyula 'Telepîtês, kertgazdâl-
kodâs" cimmel meghirdetett elô'adâsa, amelyet szeretett volna ki-
egésziteni azzal a javaslattal;hozzon a magyar orszâggyulês olyan
tôrvényt, amely megakadâlyozza Magyarorszâgon idegen
elemek letelepedését, akiknek utôdai a magyar âllampolgârsâg
megszerzése utân az âllamalkotô magyarsâgot az orszâgbôl
kiszorithayâk. Mâsodik javaslata lett volna a fôvàros tûïmérete-
zettségének megszûntetése a fiatalsâgnak falusi gazdâlkodâsra
tôrténô' nevelésével. Ezzel nemcsak a fô'vârosi lakâskérdês nyeme
kedvezô' megoldâst, hanem a falvak elnéptelenedésêt is meg-
akadâlyoznânk.



A mâsik elmaradt elôadâs Kossànyi Mikiôs (Bay Village,
OH) a kûlfôldi magyar bîrszoIgâlaU szervek hàlôzatànak kiépi-
tésére vonatkozott volna. Az utôbbi azért lett volna tanulsâgos,
mert az elmaradt elôadâs megtartâsâra felkért személy az
egyetlen magyar egész Amerikâban, aki mind a râdiô, mind a
tâvolbalâtô terOletén fejt ki a magyarsâg szempontjâbôl nélkû-
lôzhetetlen szolgâlatot.

Bencsik Andrâs (Budapest);

MAGYARORSZÀGRÔLJÛTT
- kivonatosan -

Az elôadô, mint a "Pesti Hîrlap" fôszerkesztôje, azért jôtt a
Magyar Kongresszusra, mert az volt a meggyôzôdése, azon sok
tanulsâgra tesz szert az emigrâciôval kapcsolatban s az ûlésekrôl
tudôsîtâsokat is kôzôlhet. Szeretett volna szôlni is a Magyar
Kongresszuson megjelentekhez, sajnos azonban erre nem kerult
sor.

Az ûzleti kérdésekhez, amelyek a Magyar Kongresszus
târgysorozatân zômmel szerepeltek, nem nagyon érL, azt azonban
tudja, mit kell tennûnk a csendes forradalmat kôvetôen.

* * *

Dr. Nàdas Jânos vâlaszként Bencsik Andrâs felszôlalâsâra
sajnâlattal jegyzi meg, hogy a "Pesti Hîrlap" fôszerkesztôjének
felszôlalâsi szândékârôl elôszôr hall. Ha arrôl elôbb tudomâst

szerzett volna, készséggel tûzte volna elôadâsât a Magyar Kong
resszus napirendjére.

Dr. Varga Agnes (Budapest);

SEGÎTSÛNK EGYMÂSON!

(Az elôadâs a Magyar Kongresszus keretében, de mâsutt hangzoU el.)

A magyar gazdasâg vâlsâgos helyzete kôzismert mindenki
elôtt, aki bârmilyen indîttatâsbôl kicsit is figyelemmel kîséri



orszâgiink sorsât. A kilâbalâs receptjei és esélyei adottak és
ismertnek fellételozottek, de nézôponttôl fOggden meglehetdsen
kOlônbozôk. Amiben ncm igen van (lehet) vita, az a haladâs
leheLségcs fd irânyai; piacgazdasâg, nyitâs, Eurôpa. A piacgaz-
dasàg kiépîtésében dontd szerepet jâtszik a kis- és kôzepes vâl-
lalkozâsok tomege, amelynek tovâbbi sikeres térhôdîtâsa és
mûkbdése nélkûl scm a gazdasâgi, sem a politikai âtmenet nem
képzelhetô' el.

KQldndsen nagy fîgyelmet érdemel a kisvâllalkozâsok hada,
részben szâmarânyuk miatt, részben pedig azért, mert ezek
alkotjâk a vâllalali piramis aljât, alapjât, talapzatât. Ennek, mint
egyûttesnek, stabilitâsa gazdasâgi, târsadalmi és politikai
létkérdés Magyarorszâgon.

A kisvâllalatok sùlya, amely a korâbbi rendszerben egész-
ségtelenOl kicsi volt, most rohamosan nôvekszik. Példâul: mîg
1989-ben a 100 fônél kevesebbet foglalkoztatô kisvâllalatok az
aktîv keresdk mintegy 15 %-ât foglalkoztattâk, addig 1990-ben ez
az arâny megkôzelîtette a foglalkoztatottak negyedét (22 %-ât).

1991-ben a nôvekedés rohamléptekben tovâbb folytatôdotL
1991 elsô' negyedévének végére csak a kft-k (korlâtolt felel-

lô'sségû târsulatok) szâma megkôzelîtette a 27,000-et. Ezek kevés
kivételtô'l eltekintve kicsi, sô't, zômében nagyonkis vâllalkozâsok.
1990 vége felé pl. a kft-k tôbb mint négy ôtôdének alaptô'kéjenem
haladta meg az 5 milliô Ft-t. A gazdasâg vâllalatnagysâgszerinti
gyors âtstniktûrâlôdâsa a kis-(és kôzép)vâllalatok javâra tehât
folyamatban van, de persze a vâllalatkategôriâk szerinti arânyok
nâlnnk még elég messze vannak a nyugatiaktôl. (Kb. forditott az
arâny az EKG arânyaival ôsszehasonlitva.)

A kisvâllalkozâsok jelentô'ségének âltalânos komponensei
nem igényelnek bizonyîtâst, mert âltalânosan elfogadottak.
(Mnnkahelyteremtés, rugalmassâg, innovativ készség, a kôzép-
vâllalati szféra utânpôtlâsa stb.) Speciâlis magyarorszâgi (és
kelet-eurôpai) jelentô'ségûk pedig abban van, hogy 6'k rejtik
magukban a kifejezetten is kîvânatos arânyû magânszektor
îgéretét.

A kisvâllalkozâs azonban mindig és mindenhol sérQlékeny
gazdasâgi alakulat, lényegesen sérûlékenyebb, mint a kôzepes
vagy plâne a nagy vâllalatok. Kûlônôsen az âltalânos restrikciô
és vâlsâg kôzepette. Es kûlônôsen annak bizonyûl olyan tô'ke-



hiânnyal és technolôgiai elmaradottsâggal kûszkodô gazdasâgok-
ban, ahol a vâllalkozâs-kultùrât és a hozzâ szOkséges infrastruk-
tûrât most és majd eziitân kell kialakîtani, és méginkâbb gyâmol-
talan abban a speciâlis adôssâgvâlsâgnak nevezhetô helyzetben,
amelyet sorban âllâsnak neveznek, a hitelezôk sorban âllâsânak,
amikor a vâllalkozâs nem tiidja behajtani koveteléséL, mert adôsa
sem tudja érvényesîteni sajât koveteléséL, és îgy tovâbb, amîg a
kôr be nem zânil. Ebben a helyzetben nemcsak a rosszul
gazdâlkodô egységek mennek, mehetnek tdnkre, hanem a
legjobb, egyébként ragyogô piaci sikcrcket fclmiitatô vâllalko-
zâsok is âllandôan a tônk szélén tâncolnak.

Ezek a kisvâllalkozâsok segiLségre szonilnak, legalâbb olyan
fokû és természetû segîtségre, mint a nyiigati orszâgokban, de
még azon tûl is. A segiLség tobb feldl is vârhatô, ûgymint a
magyar kormâny, a helyi ônkormânyzatok, a nyiigati kormânyok
feldl. A sokféle segitség kôzul ki kell emelni, mert kiemelked-
hetik, anyugati orszâgokban éld magyarsâg segiLsége egyszerûen
abbôl a helyzeti eldnyébôl kifolyôlag, hogy mindkét helyen
otthon van. Itt is, ott is teljes terepismerettel rendelkezik.

Amikor segitséget emlegetûnk, akkor - akârcsak a magyar
kormâny - szeretnénk hangsûlyozni, hogy nem adomânyokra
gondolunk, hanem kôlcsonôs érdekeken, tehât ûzleti alapon
nyugvô segitséget vârunk: tdkebefektetésL, modem technolô^ât,
tudâs és ûzleti szellem behozatalât szigorûan ûzleti alapon. Es itt
a Nyugaton éld magyarsâg igen sokat tehet.

A lehetdségek kôzismertek, mégis hadd emlitsûnk néhânyat!

Fôldrajzi helyzete és tôrténelmi kapcsolatai révén Magyar-
orszâg kitûnd kiinduldpontja lehet Eurdpa mind nyugati, mind
keleti felére irânyiild ûzleti tevékenységnek. Nagy kereslet van a
legszélesebben értelmezett infrastruktûrâlis fejlesztésekre. A
magyar mezdgazdasâg még nagy lehehtdségeket rejt magâban.
Az orszâg korâbbi keleti kapcsolataira alapozva sokféle lehetdség
kinâlkozik a mimkaigényes termelés Magyarorszâgon keresztûl
tôrténd kihelyezésére. A nyugati piacokra vald exporthoz pedig
a magyar munkaerd lényegesen olcsdbb voltât lehetne
kihasznâlni.

Kûlôn figyelmet érdemel a kisvâllalkozâsok finanszîrozâsâ-
nak megoldâsa, pénzûgyi biztonsâgânak lényeges mûvelése. Itt
némi tdke és a nyugaton mâr jol bejâratott technikâk behozatala



kellene megint csak ûzleti alapon. Elképzelhetôk persze ùj,
sajâtos, a hazai viszonyoknak még inkâbb megfelelô megoldâsok
kialakîtâsa is.

Ahol legnagyobb a szûkség, ott kôzel a segitség. Âllîtôlag
Magyarorszâg nagy szûkségben van s azon belûl a kisvâllalkozôk
is szûkségben vannak. Vâijuk tehât a segitséget ûgy, hogy azzal
a segîtb fél is jôl jâr.

Jelentkezésûnk kedvezb visszhangja esetén az ENERCO Kft
a kôvetkezô konkrét terûleteken lât egyûttmûkôdési lehetdséget:

- I^tre lehetne hozni a volt "Hangya" szôvetkezet mai meg-
felelôjét, mint a kisvâllalkozôk és a fogyasztôk termelô', beszerzô',
értékesitô' és érdekvédelmi szervezetéL

- Termelô' vâllalkozâsokat lehetne alapîtani nem tùl anyag-
igényes tevékenységi kôrôkben.

- Élelmiszerfeldolgozô ûzemeket létesîthetnénk olyan
minôségû termékek elôâllîtâsâra, amelyek mind a EGK-ban,
mind pedig mas igényes piacokon versenyképesek.

- Lehetôség van az egyûttmûkôdésre a turisztika, kûlônôsen
a falusi tûrizmus terûletén.

- Nagy segîtség lenne a kisvâllalkozâsoknak és ugyanakkorjô
ûzleti lehetôségekkel kecsegtet a "Kisvâllalkozôk Bankja" a finan-
szîrozâsi problémâk szokâsos és ûjszerû megoldâsâra.

Ezek a mi javaslataink, de mâs elképzelésekkel szemben is
nyitottak vagyunk.



A jobb szélen So6s Jôzsefné. MeZ/ette Steinbach Istvànné (Kanada). ElôUOk So6s
Jôzsefné kiâllitott aJkotàsaJ. (Soôs Jôzsef)



V.

KIÂLLtrÂSOK

A XXXI. Magyar Kongresszus magyar emigrâciôs kônyv-,
képzô- és iparmûvészeti kiâllitâsa a szâllô VI. szintjén levô
Dolder-Hassler-teremben nyilt meg 1992. november 29-én,
pénteken fél 6-kor. Dr. Nâdasjânos elnôk megnyitô szavai utân
Panajoth Zollânné Lâszlô Mârta, az Àrpâd Akadémia rendes
tagja, a Magyar Kongresszus nevében szeretettel kôszôntôtte a
magyar nyelv hûséges âpolôiL, a szépirodalom szerzôit, az irôkat
és kôUôket, az ûjsâgîrôkaL, a politikai és mâs szakîrôkat, a
kiadôhivatalok és vâllalatok vezetdit és képviseldit, valamint az
elôadômûvészeket.

Név szerint elsôsorban emlîtette dr. Nâdas Gyulânak, az
Arpâd Akadémia rendes tagjânak, kônyvkiadô vâllalatat, az
Ârpâd Kônyvkiadô Vallalatot, amely miinkatârsaival egyûtt
évrôl évre megrendezi aztaz értékes kônyvkiâlHtâst, amely hîven
bemutatja az eidzd év szellemi termését. Kûlôn kôszôntôtte a
Katolikus Magyarok Vasâmapjânak kiadôhivatalât és annak
vezetôjét, a lap egyik szerkesztôjét, ft. Kiss Bamabàs, O.F.M.-et.
A kôvetkezôkben a kônyvkiâlHtâson megjelent irôkat, kôltô'ket,
szerkesztô'ket mutatta be.

Kûr Csaba (Warren, OH), az Ârpâd Akadémia kézô'mûvé-
szeti osztâlyânak elnôke, mint fô'rendezô', kûlôn elô'adâsban
foglalkozott a kiâllîtâs képzô'- és iparmûvészeti anyagâval,
valamint a mûvészekkel, akiket személy szerint is bemutatott.
Kiemelte Abelovszky Aliz, Dosa Margit, Németh Edit nô'vérés
Szakâllas Lâszlô remek alkotâsait.

Dr. Nâdas Gyula kônyvkiâllîtâsa, amelyet az idén is fîâval,
Nâdas Gyulâvaï (Chicago, IL) ésvejével, dr. Ludânyi Andrâssal
(Ada, OH) egyûtt rendezett, nemcsak az emigrâciô bô kônyvter-
melésérô'l adott képet, hanem a kônywâsârlâsra is môdot
nyûjtott.



A kiâllîtâs megnyitâsân jelent volt:
Abelovszky Eliz (Worthington, OU) férjével, dr. Balogh

Bama (Palisades, NY), Balogh Zokàn (San Antonio, TX) és
felesége, Bàlity Irén (Richmond, VA), Bencsik Andràs
(Budapest) és felesége, Berényi Gyorgy (Budapest), Bôka
Gyôrgy (Greensboro, NC) és felesége, Bnszôrményi Klâra
(Buffalo, NY), Buza Gyôrgy (Bay Village, OH) és felesége, dr.
Dobos Krisztina (Budapest), dr. Érdy Mikiôs (West New York,
NJ) és felesége,

Fényes Maria (I^s Angeles, CA), dr. Fiedler Kâlmân
(Chicago, IL), Ferrai Kristôf (Washington, DC), dr. Forray Pâl
(Los Angeles, CA), dr. Gâl Imre (New York, NY) és felesége,
Gyimesî Gyula (Scarboro, Ont, Kanada) Harkay Péter (New
York, NY), Haydu Gyôrgy (Chicago, IL), Jôkay Lajos
(Wheeling, IL), Kemenes Fmô (Philadelphia, PA), Kemenes
Istvàn (Philadelphia, PA) ft. Kiss Barnabàs, O.F.M.
(Youngstown, OLI), dr. Koe-Krompecher Lâszlôné (Columbus,
OH), Kovàch G. Istvàn (Wexford, PA) és felesége, dr. Kônnyiî
Lâszlô (St. Louis MO) és felesége, nt. Kôntôs Lâszlô (Détroit,
MI), Kûr Csaba (Warren, OH) és felesége,

dr. Làczay Frvin (Long Island City, NY), dr. vitéz Lengyel
AIfonz(Ambler, PA), dr. Ludânyi Andràs (Ada, OH) és felesége,
dr. Meleghy Gyula (Stuttgart, Németorszâg), dr. Mester Flore
(Toronto, Ont, Kanada), dr. Nàdas Gyula (Cleveland, OH),
Nàdas Gyula (Chicago, IL), dr. Nàdas Jànos (Cleveland, OH),
dr. Nàdas Jànos (Canton, OH), Neszlényi Andor (Pasadena,
CA), Neszlényi Judit (Pasadena, CA), Németh Fdit nôvér
(Youngstown, OH), Németh Gyula (Yonkers, NY), vitéz
Nyàràdy Elemér (Bolton, CT), Orbàn Sàndor (London, Ang-
lia),

Panajothné Làszlô Màrta (Shaker Heights, OH), Pintémé dr.
Pereszlényi Màrta (Cleveland, OH), Puskàs-Balogh Éva
(Perrefords,Que., Kanada), dr. Sasvàri Làszlô (Lausenne, Svâjc),
dr. Shuller Nôra (Columbus, OH), dr. Somogyi Ferenc
(Cleveland, OH) és felesége, Somogyi F. Lél (Parma Heights,
OH), Soôs Jôzsef (Baltimore, MD), Stirling Gyôrgy (Arlington,
VA) és felesége, Stolmàr Aladàr (Murrysville, PA) és felesége,

vitéz SzakàlyJànos (London, Anglia), Szarka Lajos (Phila
delphia, PA), Szathmàry Kamillô és felesége(Knoxville, TN), dr.



Szathmâry Lajos (Chicago, IL), T. Dombrâdy Dora (Qeveland,
OH), dr. Tôttôsy Istvànné (Budapest), Vârady Éva (Troy, NY),
Veres Hona (BiifTalo, NY), Vicziàn Zsuzsanna (New York, NY és
Vôlgyi Rôzsa (Richmond, VA).

»

Az egyik Olès halIgatônAga. Balrôl jobbra az elsô sorban: Zoltân Sândor (Grosse Ile,
MI). Szathmâry Kamiltôné és Szathmâry Kamillô (Knoxville, TN); a mâsodik sorban:
Vizsolyi Zsuzsa, dr. Vizsolyi Dânieiné és dr. Vizsolyi Dâniel (Shaker Heights, OH), a

harmadik sorban (kôzépen): T. Dombrâdy Dôra (Lakewood, OH).

Az egyik Olés hallgatôsâga balrôl jobbra az elsô sorban: Orbân Sândor (London,
Anglia) és Hidyjôzsefné (Toronto, Ont., Kanada); a mâsodik sorban: Lovagi Tibor,
Kunszabô Ferenc (Budapest) orszâggyûlési képviselô, dr. Gâl Imre és felesége (New

York, NY); a harmadik sorban balrôl: nt. Lukâcsy Éva réf. leikész.
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A Mindszenty Kamarakônis az irodalmi és mûvészest megnyitAsân énekel. Vezényel
ft. Sikiôdi Sândor, a Szent Jmre rômai katolikus egybàzkôzség plébânosa.

(Kemenes Istvàn)



IRODALMI ÉS MÛVÉSZEST

A XXXI. Magyar Kongresszus irodalmi és mûvészestjének
megrendezésére a szâllô VI. szintjén a "Ballrom"-ban 1991.
november 29-én, pénteken este 3/4 7-kor kerûlt sor. A zsùfolâsig
megtelt, hatalmas terem kôzônségét Peller Miklôsné Falk Ildikô
(Westlake, OH) mûsorvezetd, az Arpâd Akadémia rendes tagja,
vâlasztékos, meleg szavakkal ûdvôzôlte. Aztân elmondta, hogy
a sors kOlbnbs kedvezése folytân az elmùlt nyâron sikerûlt
féijével egyûtt Magyarorszâgra repûlnie s a sejtelmes Erdélyt is
bejârnia. Ekozben a Székelyfôld szîvében az egyik plébânia elôtt
kûlônosen megragadta figyelmét az ott allô székely kapu felirâsa:

Ôseidnek szent hitéhez, nemzetséged gyôkeréhez, testvér,
hûtien ne légy soha!
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Peller Miklôsné Falk Ildikô a XXXI. Magyar Kongresszus irodalmi és
mûvészestjének mûsorvezetôje.



Ezek az évi nagy magyar irodalmi és mûvészestek ugyanerre
intenek bennQnket.

Mai esténk igen gazdag mûsora tanùbizonysâg arra, hogy az
erdélyi székely kapu Ozenetét megértettûk. Oseink hazâjâhoz,
fajtânkhoz és mûvelô'désûnkhôz vâltozatlanul ragaszkodô
szeretettel kôtôdOnk. Az a virâgbokréta, amelyet itt, mint a
természet (vagyis a valôsâg) rejtett èrtékeit megnemesîtd ês
felszînre hozô ajândékot szeretnénk bemutatni, a magyar fôldben
termô, pirosan pompâzô mezei pipacsoL, réti szarkalâbot, Erdély
sziklâi kôzt virulô, élni akarô, ezustben csillogô havasi gyopârtés
aggôdô szeretettel idegen fôldbe âtultetett gyenge violât is tar-
talmaz. Virâgjaink egyêniek, egymâstôl kûlônbozôk. SzépségOk-
ben, szînûk gazdagsâgâban szinte vetélkednek egymâssal, mégis
ugyanahhoz a bokrétâhoz tartoznak. Mert életadôjuk, gyôkerOk
egy és ugyanaz. Ez a kôzôs gyôkér hozott bennûnket ôssze itt
Cleveland vârosâban is, hogy a mûzsàk nyelvén hirdessUk
hûségUnket az éJetadô gyôkérhez. És ki tiidna ennek a ragasz-
kodâsnak szebb és jobb kifejezést adni, mint az îrô, kôltô vagy
muvész?

Elsdnek a 35 tagbôl âllô kivâlô Mindszenty Karnarakôrus
lépett fel. Ft. Siklôdi Sândomak, az Arpâd Akadémia rendes
tagjânak, mûvészi vezényletével és Peller Mikiôsnak, az Arpâd
Akadémia rendes tagjânak, kitûnô zongorakîséretével székely
madârdalt adott elô Végvâri Zsolt feldolgozâsâban, majd Verdi
Giuseppe operâjâbôl, a Nabucco-bôl a rabszolgâk dalât énekelte
osztatlan, nagy sikerrel.

Megnyitôt dr. Kônnyu Lâszlô (St. Louis, MO), az Ârpâd
Akadémia rendes tagja mondott.

Dr. Kônnyil lAszlô (St. Louis, MO);

AZ AMERIKAI MAGYAR KÙNYV SORSA

Célszerûnek lâtszik, hogy a Magyar Kongresszus irodalmi és
mûvészestjének megnyitôjân legelteijedtebb magyar mûveld-
dési forrâsunk, az amerikai magyar kônyv sorsârôl emlékezzûnk.
Mâr csak azért is, mert az amerikai magyar kônyvkiadâs szemûnk
elôtt fontos vâltozâsokon megy keresztûl.



A nagy vâltozâsok az 1944-45-ôs oroszmegszâllâssal kezdôd-
tek, amikor a vasfûggony legôrdOlt. Megkezdôdôtt a magyar
nemzeti torténelem, irodalom, mù'vészet âtirâsa, elferdîtése,
illetôleg meghamisitâsa. Az âllam vagyonokat koltôtt a kônyvek
âtîrâsâra és a mûlt gyalâzâsâra. Folytatôdott a levelek cenzurâzâ-
sâval. Odâig fa.jult a dolog, hogy gyâsqelentéseket szedtek ki a
levelekbôl. Polilikamentes kônyvek estek âldozatul a gyanûnak.

Dr. KônnyU I^szlô (St. IjOuis, MO) kbltô Tollas Tibor (Milnchen, Nbmetorszâg)
és Irô az irodalmi és mSvészesten kOltO beszél az irodalmi és mûvészesten.

megnyitôt mond. (Kemenes Istvân) (Kewenes Istvàn)

A kommunista rendszer megszOntette a magyar torténelem tanî-
tâsât is. A posta a rendort ellenô'rzés eszkôze lett. Még olyan da-
lok is cenzûra alâ kerûltek, mlnt az Êdesanyàm abîakàra
ràszàllott a bânat, Csîkorszâgi fenyvesekben, Kenyeret siit az
én anyâm az éjjel, Kincses Kolozsvâr nem marad român és îgy
tovâbb.

Sajnos, még az egyhâzi énekeketismegvâltoztattak. Elmaradt
a Bus magyarok imàdkoznak, a Magyar Hiszekegy, a Nagyasz-
szonyunk, hazânk reménye stb. Kevesebb szô esett Trianonrôl.



Nem Deâk Ferenc bôlcsességét idézték, hogy amit a balsors el-
vett, azt vissza is adhatja. Napjainkban lâtjuk, hogyJugoszlâvia,
ez a mesterséges tâkolmâny, darabjaira csik szét. Hogy a magyar
kormânynak nincs bâtorsâga visszakôvetelni a Vajdasâg ônkor-
mânyzatât. Ma nem kaphatô Magyarorszâgon Papp-Vâry
Elemérné Magyar Hiszekegy-e, sem Dsida Jenô Psalmus
Hungaricus-a.

Tudjiik, hogy Magyarorszâgon a kônyvkiadâs a régi kezek-
ben maradt és ennek kôvetkeztében hazafia.s, vallâsos, régi szel-
lemû kônyveknek nincs kiadôjiik. Ha mégis akad néhâny ott-
hon kiadott mû, az kizârôlag az egyes szerzdk âldozatânak
kôszônhetô.

Az amerikai magyar olvasônak râ kell ébrcdnie, hogy mi va-
gyunk a hagyomânyos hazafias, vallâsos magyar szellem végsô
hordozôi. Ha mi elpnsztuhmk, akkor Amerikâban megszûnik a
magyar szellemû irodalom. Ezért tartom olyan fontosnak, hogy a
magyar olvasôk karâcsonyra magyar konyveket vâsâroljanak. A
legszebb ajândék a kônyv.

DinnyésJôzsef (Budapest) gitârmùvész.
(Kemenes IstvAn)

Kunszabô Ferenc (Budapest)
orszSggyûlési képviselô ûnnepi

beszédet mond. (Kemenes Islvân)



Slirlingné TArczy KovAcs Erzxébet
(Arlington, VA) Anekmùvôsz az irodalmi

és mûvészesten. (Kemencs IstvAn)

PuskAs-Balogh Éva (Pierrefonds, Que.,
Kanada) kôitô.

(Kemenes IstvAn)

Marczi Zoltàn (Budapest) virtuôz zongoramûvész Liszt
Ferenc "A genfi harangok" cîmû szerzeményét adta elô
hatâsosan, nagy mûvészi âtéléssel.

Kunszabô Ferenc (Budapest) tulajdonképpen a Magyar
Kongresszust kôszôntotte. Mondanivalôjâval félelmetesen pontos
képet festett a hazai helyzetrol, majd a magyarsâg feladatait
vâzolta fel. Ezeket a feladatokat - szerinte - meg kell oldani, mert
kOlônben a kommunista vilâgot a Duna-Tlsza tâjân liberâlis
kozmopolita vilâg vâltja fel. Beszéde minden magyar szâmâra
ûzenet volt. Irânyt mutatott az emigrâciônak is. Részletesen
kifejtette, hogyan, milyen ûton-môdon segithet a kûlfôldi
magyarsâg az otthon kibontakozâsân, miként tâmogathatja
azokat, akik azért kOzdenek, hogy Magyarorszâg valôban a
magyar nép nemzeti âllama legyen.

Dinnyés Jôzsef (Budapest) gitârmûvész nagy tetszéssel
fogadott "A hatâgu sîp" cimû darabjât jâtszotta és mondta el.
Egészen ûjszerû kôlteményeket hallottunk tôle.

Stirling Gyôrgyné Tàrczy Kovàcs Erzsébet (Arlington, VA)
ènekmûvész, az Ârpâd Akadémia rendes tagja, Neszlényi
Juditnak, az Arpâd Akadémia rendes tagjânak zongorakîséreté-
vel a hallgatôsâg osztatlan tetszésére szebbnél szebb virâgéneke-
ket és magyar dalokat adott elô.



Puskàs-Balogh Éva (Pierrefonds, Que., Kanada) kôltô' sajât
verseibôl adott elô. Kanada Ozenetét hozta magâval. Mély hatâst
vâltott ki.

Dévai Nagy KamilJa (Budapest) és Ldnka Agnes (Budapest)
elôadômûvészek Istenrôl, emberrôl és a szeretetrôl tettek énekes,
zenés vallomâst, amellyel szép sikert arattak.

PéterfTy Gyôngyi (Marosvâsârhely) kôltô szerzeményeibô'l
mutatott be alkotâsokat, amelyeket a hallgatôsâg szokatlan
teLszéssel fogadott. Bemutatott kôlteményei kôzul kûlôn kôzôljOk
sokatnnondô egyik alkotasât, amelynek cîme - Tôkés Làszlônak
ajânlottan:

ATTITÛD

Itt szûlettem

itt maradtam

itt vagyok
hiâba hivnak tâjak

ha kell meghalok
egy sors

egy Ogy
egy nemzet

kôtelez

ha behunyom akkor is
lâtom mit elhallgat

eszem

ne kêrdezz

a tény valôsâg
kit tipomak

még nem gyôtôrt
ily alâzat
jogait fosztott

népet

IL

Levegôt-levegôt
honnan lelkierôt

adni-adni

amig birod magad
birod a mâsokat

ha kikezd a fâjdalom
azért sem hagyhatom
lehajtani fejem

de valahol érezzem

érezzem az eret, mely
ôsszekôt veled

nemzetem!

Tollas Tibor (MOnchen, Németorszâg), az Ârpâd Akadémia
rendes tagja, a tôle megszokott kôltôi âtérzéssel és ékesszôlâssal
az otthoni politikai vâltozâsokrôl beszélt s az emigrâciônak arrôl
a szerepérôl szôlt, amely tôbb évtizeden keresztûl kôvetkezetesen
megtagadott minden megalkuvâst, a magyarorszâgi helyzettel
kapcsolatosan a legteljesebb mértékû elutasîtâst gyakorolta,



Dévay Nagy Knmilla (Budapest) és Linka Agnes (Budapest)
az irodalmi és mûvészesten. (Kemenes Istvân)

m '

Marcd Zoltàn (Budapest) zongoramuvész jâtszik az irodalmi és mûvészesten. A
hâttérben balrôl Jobbra: Fényes Mâria (Los Angeles, CA), dr. Kônnyil Làszlôné (St.

Louis, MO) és Bôszôrményi Kâroly. (Kemenes Istvân)



Balrôl jobbra:Jônâk Emô, dr. Szathmàry I^jos (Chicago, IL) ôs Halâcsy Màrta.
(Somogyi Lèl)

* ..... .

Dr. Gâî Imre (New York^ NY)^ a MagyarJogâszok Szôvetségének fôtitkàra. Môgôtte
Gyimesi Gyula (Scarborough, OnL, Kanaâa)„ a Kanadai Magyar îrôk Szôvetségének

elnôke és a Szabaâ Magyar Ûjsâgirôk Szôvetségének kanadai alelnôke. (Somogyi Lél)



amellyel - ha otthon sokan hajlamosak is ennek lebecsûlésére -
sok tekintetben elôkészîtette a kommunista rendszer teljes fel-
szâmolâsât. Utalt a kûlfoldi magyarsâgra, amely megérhette
eszméi diadalât. Benne a hazai magyarsâg olyan segîtô erdt
kapott, amely feltétlenûl sikertbiztositszâmâras vilâgszerte olyan
ôsszekottetésekre ad môdot, amelyek valôban pâijukat ritkîtjâk.
Kitért arra is, hogy az otthoni és a kûlfoldi magyarsâg kôzt még
sok a félreértés, de hozzâfûzte, hogy ami otthon tôrtént, az a
miénk, tehât azt szeretettel és megértéssel kell fogadnunk.
Végezetûl - kozkîvânatra - elszavalta néhâny kôltemênyét, tôbbek
kôzott a "Bebâdogoztak minden ablakot" dmû és kezdetû kôlte-
ményét, amelyet még fogsâgâban îrt. A kôzônség az utôbbi verset
és elmondâsât leîrhatatlan lelkesedéssel fogadta.

Marczi Zoltàn (Budapest) zongoramûvész elôbb ToIIas
Tibor 'Tûléldk" cimû kôlteményét adta eld, majd Uszt Ferenc
8. magyar rapszôdiâjât, amellyel az irodalmi és mûvészest egész
hallgatôsâgât magâval ragadta.

Befejezésûl dr. Nàdas Jânos mondott a szereplôknek hâlâs
kôszônetet s a târgysorozathoz fûzôtt néhâny szellemesen talâlô
megjegyzést.

Az irodalmi és mûvészestet, amely kivâlôan sikerûlt,
hangnlatos ismerkedô est - koktél parti - kôvette, amelyen az
irodalmi és mûvészest egész kôzônsége részt vett és a késô esti
ôrâkig maradt egyûtt.

Az egyik ùlésrôl balrôl jobbra: Beodray Ferenc, TTiumer Bêla, dr. Dobos Krisztina
(Budapest) helyettes âllamtitkâr és az egyik feiszôlalô. (Somogyi Lél)
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DiSZVACSORA

edményhirdetéssel

ÉS A MAGYAR BÂL

A XXXI. Magyar Kongresszus dîszvacsorâja 1991. november
30-ân, szombaton este 7 ôrakor kezdôdôtt a nagy bâlteremben.
Tiszteletbeli dîszfôvédnôke dr. Habsburg Otto, a Pân Eurôpa
Uniô elnôke, dîszvédnôk Voinovich V. George, Ohio âllam kor-
mânyzôja, Sînagra C. Anthony, Ohio âllam szenâtora, White R.
Michael, Cleveland vâros polgârmestere, PerkJ. Ralph, Cleve-
land volt polgârmestere és dr. BonuttJ Karl, a Cleveland State
University professzora, fô'védnôke 104,védnôke az âllamon kîvul
226, az âllamon belûl 222 személy voit



Elsônek Bodnâr Margit (Cleveland, OH) énekmûvész az
amerikai és a magyar himnuszt vezette. Zongorân Peller Miklôs
(Cleveland, OH), a Szent Imre rômai katolikus magyar egyhâz-
kôzség énekkarânak vezetôje, az Arpâd Akadémia rendes tagja
kîsérte.

Ft. Kiss Bamabàs, O.F.M. (Yoimgstown, OH), az Ârpâd
Akadémia rendes tagja, elragadô magyar imât, majd asztali
âldâst mondott.

Dr. Nâdas Jânos, a Magyar Kongresszns elnôke, szeretettel
kôszôntôtte a megjelenteket, akiknek jô étvâgyat kîvânt a dîsz-
vacsorâhoz.

Az îzletes vacsora elfogyasztâsa utân Harkay Péter
(Glendale, NY) âldomâsmester kôszôntôtte a megjelenteket,
majd bemiitatta a fôasztalnâl helyet foglalô kivâlôsâgokat. White
R. Michael polgârmester âtnyûjtotta dr. Nâdas Jânos elnôknek
azt a kiâltvânyt, amellyel a Magyar Kongresszns napjât "magyar
nap"-nak nyilvânitotta. A kiâltvâny âtnyûjtasa utân még bejelen-
tette, hogy a vâroshâza homlokzatân - mint minden mâs évben,
az idén is - Magyarorszâg lobogôjât lengette a szél.

%

A dîszvacsorân dr. JVârfas Jànos âtadja dr. vitéz Lengyel Alfonznak p&Iyadijnyertes
munkAjâért az arany Ârpâd-érmet. Tôlak jobbra: dr. Somogyi Ferenc, a

birâlôbizotùsâg elnôke, Harkay Péter (New York, NY) âldomâsmester és dr. Tôttôsy
Istvânné (Budapest) miniszteri biztos. (Kemenes Istvân)



Dr. Sasvâri lAszlô (Lausanne, Svâjc), az Ârpâd Akadémia
rendes tagja, meleg szavakkal kôszôntôtte a Magyar Kongresz-
szust.

AZ ARANY ÂRPÂD-ÉRMEK ÂTADÂSA

Dr. Somogyi Ferenc, rnint a Birâlôbizotisâg einôke, felkéri
dr. Nàdas Jânost, mint a XXXI. Magyar Kongresszus vezetôjét,
hogy adja ât a Magyar Kongresszus âltal mâr korâbban odaîtélt
arany Ârpâd-érmet az Ârpâd-pâlyâzaton nyertesek kôzQl mind-
azoknak, akik a dîszvacsorân megjelentek.

1. Ft. Fiizér Juliàn O.F.M-nek, az Ârpâd Akadémia rendes
tagjânak, akit betegsége miatt ft. Kiss Bamabâs O.F.M., az Ârpâd
Akadémia rendes tagja képvisel és

2. dr. vitéz Lengyel AJfoznak, az Ârpâd Akadémia rendes
tagjânak.

AZ ÂRPÀD-PÀLYÂZAT EREDMÉNYE

Az Ârpâd-érmek âtadâsa és âtvétele utân dr. Somogyi
Ferenc kihirdeti a tudomânyos, irodalmi és mûvészeti Ârpâd-
pâlyâzatok eredményét. E szerint:

a XXXI. Magyar Kongresszus
arany Arpàd-érem odaitélésével tûntette ki:

1. az "A Survey of the Hungarian Community in Victoria"
cimû, XIX, 131 fôliô-oldalas, az adelaidei Dezséry-cég
kiadâsâban megjelent mûvet, amelynek szerzôje Ambrôsy Anna
(East Brighton, V., Ausztrâlia), az Ârpâd Akadémia rendes tagja;

2. a 'Vatikân kapcsolatai Magyarorszâggal" cimû mûvet,
amely a rômai pâpamagyarorszâgi lâtogatâsa alkalmâbôl olaszul
jelent meg s amelyet szines képek mûvészi mâsolatai diszîtenek,
dr. Gyulay Endre szeged-csanâdi pûspôk a debreceni
ôkumenikus istentiszteleten Il.Jânos Pâl pâpânak adomânyozott,
szerzôje pedig Bàtky Zoltàn (Szeged), az Ârpâd Akadémia
rendes tagja;
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3. ôt rajzot és két festményt, kôzûlûk 6 pre-columbiai és 1
selyemre festett "Magyarok Nagyasszonya" képet, amelynek
alkotôja Bihar Berta (Los Poverines, Argentîna), az Arpâd
Akadémia rendes tagjci;

4. a "Bôhm Kâroly" cîmû élet- és korrajzot 120 oldalon,
amelynek szerzôje ft. Kârpi A. Ferenc (Cleveland, OH), a Szent
Imre rômai kaktolikus magyar egyhâzkôzség ny. plébânosa;

5. a 'Trianon" cîmû verses antolôgiât, amelynek szerkesztoje
ft. Kiss Bamabàs O.F.M., az Ârpâd Akadémia rendes tagjaés fi
Ligeti Angélus, O.F.M., az Ârpâd Akadémia rendes tagja, ôssze-
gyûjtoje és vâlogatôja ft. Bujdosô Bâhnt, Sch.P. (Devon, PA), az
Arpâd Akadémia rendes tagja;

6. azt a verses kéziratot -32 fôliô-oldalon-, amelynek szerzôje
ft. Meskô Lajos Sch P. - kôltôi âlnevén Bujdosô Bâlint- (Devon,
PA), az Arpâd Akadémia rendes tagja;

7. a "Kelet, az ezerarcû ôriâs" cimû, 512 oldalas mû otthoni
kiadâsât, amelynek szerzôje dr. Olàh Lâszlô (Sarasota, FL), az
Arpâd Akadémia rendes tagja.

Az Arpâd Akadémia tagjai kOzûl ûjbôl sikerrel pâlyâzotb

8. dr. Kônnyù Lâszlô (St. Louis, MO) "Ûtszéli fâk" cimû
Kaposvârott ûjbôl kiadott, 94 oldalas verseskônyvével,

9. Németb Gyula (Yonkers, NY) "A posta regénye" cimû 190
fôliô-oldalas kéziratâval és mintegy 69 fôliô-oldalas hasonlô
kiegészitésével;

10. dr. Palotàs Zoltân (Budapest) 3 szaktanulmânyâval
(Horthy és a Horthy-korszak, A németség ùtja és A Szovjetuniô
ùtja).

Bâr a Bîràlôbizottsàga nemleges eredményrôl szokâs szerint
szâmot nem ad, kôtelességének tartja megâllapitani, hogy a ta-
nulmânyaikat Amerikâban végzô fiatalok részére hirdetett
magyar nyelvû pâlyâzatok eredménytelenek maradtak.

A Bîràlôbizottsàg hangsûlyozni kivânja még, hogy az Arpâd-
érmek nem az Ârpâd Akadémia kitUntetései, mert mindegyiket
a Magyar Kongresszus îtéli oda.
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Pust August (Columbus, OH), a multikulturâlis iSgyek elôadôja, Voinovich V. George
ohiôi kormànyzô képviselelében, PerkJ. Ralph volt clevelandi polgârmesterrel.



A diszvacsorAn balrôljobbra: dr. Koe-Krompecher Lâszlôné Gundel Erzsébet
fCoIumbus, OH), dr. Gâl Imre és felesége (New York, NY),

KAkonyi Kàroly és felesége. (Dr. GAI Imre)



Dr. vitéz Lengyel Alfonz (Amber, PA) a m. kir. honvéd
Ludovika Akadémia és a Vitézi Rend nevében kôszôntôtte a
Magyar Kongressziis tagjait.

.f

Bencsik Andrâs (Budapest), a 'Pesti Hirlap" fô'szerkesztâje és felesége,
(Dn Gâl Imre)



A dîszvacsora fi. Kozma Imrének, a Mâltai Lovagrend segî-
tôszolgâlata biidapesti vezetôjének felszôlalâsâval végzôdôtt.
Hosszasan és részletesen szâmolt be a vukovâri eseményekrôl, a
hônapok ôta tartô szerb-horvât polgârhâborù szômyû puszd-
tâsairôl, a szerbeknek a délvidéki magyarsâg ellen is elkôvetett

ToIIas Tibor, Mo/nâr Làszlôné és Molnàr L&szlô. (Szent Kirâlyi Gyôrgy)

Balrôl jobbra VArady Éva (Troy, NY), SoôsJôzsefné (Baltimore, MD), HidyJôzsefné
(Toronto, Ont., Kanada), SoôsJôzsef (Baltimore, MD) és

HidyJôzsef (Toronto, Ont., Kanada). (HidyJôzsef)



embertelen kegyetlenkedéseirôl, templomaik, vârosaik lerombo-
lâsârôl. Megemlékezett tovâbbâ a magyar kormânynak a
Magyarorszâgra menekOlt mintegy 60,000 magyar és horvât
személy részére fedelet és élelmet nyiijtô emberbarâti intézkedé-
sêrdl, valamint a Mâltai Szeretetszolgâlat széles kôrû ônkéntesei
révén az egész térsêgre kiterjedô élelem- ês ruhakciô segîtô
szolgâlatârôl.

A megrâzô felszôlalâs utân dr. NàdasJânos mondott néhâny
lelkes szôt, amely utân a nemes cêlra gyûjtés kôvetkezett.

Balrôl jobbra Hidy Jôzsef és Vinczer Péter feleségével (HidyJôzsef)

A dîszvacsora utân a Magyar Harcosok Bajtârsi Kôzôssê-
gének tânccsoportja a palotàst mutatta be nagy sikerrel.

Gàspâr Andréa Domonkos Nândorral,
Gereg Erzsébet Peller Miklôssal
Kiss Anna Solymosi Aladârral
Peller Kati ifj. Domonkos Istvânnal
Sattler Krisztina Kiss Kamillal

Strada Maria Csiszâr Istvânnal

tâncolt.



A bemutatôt hangulatos Magyar Bàl kôvette, amelyet a két
lelkes ifjùsâg^ bâlelnok, Debreczeni Sonia és Szent Kirâlyi
Gyôrgy rendezett. Az elsô bâlozôkat név szerint angolul és
magyarul bemufattâk, majd dr. Nâdas Jânos elnôk engedélyével
a hagyomânyos Magyar Bàlt Onnepêlyesen megnyitottâk.

A Magyar Bàl két eInOke, Debreczeni Sonia és Szent Kirâlyi Gyôrgy.
(Szent Kirâlyi Gyôrgy)

Elsô bàlozô volt:

Biczôk Terike (Chicago, IL) Fricke Antallal,
Dômôtôrffy Katînka Peller Miklôssal,
Kôrôssy Krisztina Solymosi Aladârral,
Megyimori Marikajuhâszjânossal,
Turôczi Marika Csiszâr Istvânnal.
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Màsodbàlozô volt:

Jàlics Aliz (Akron, OH) Strada Andrâssal,
Kônya Eva (Montville, OH) Domonkos Nândorral

(Youngstown, OH),
Kûr Mârta (Warren, OH) Brustoski Mihâllyal (Akron, OH),
Nagy Zita. (Szeged) Fischer MikJôssal (Wantagh, NY),
Nàdas Krisztina (Chicago, IL) Varga Csabàval

(Alliance, OH),
Szabolcs Andréa Turôczi Istvânnal,
Sziics Hdikô (Lorain, OH) Csorba Gyôrggyel,
Vass ErnîUa (Chicago, IL) Jâlics Ferenccel (Akron, OH).

A Magyar Bâlon Hegedeôs Kàhnàn kivâlô zenekarajâtszotL
A bâlt csârdâssal, majd a hagyomânyos keringdvel kezdték.
Mindkettdt csak a nyitô pârok tâncoltâk, a tovâbbiakban
azonban a szebbnél szebb tâncot, fôleg a csârdâst, a Magyar
Kongressziis minden tagja és vendége zârôrâig jârta. A
mindvégig hangulatos Magyar Bâl hajnali 3 ôrakor ért végeL
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A Magyar Harcosok Bajtârsi Kôzôsségének iijùsâgi kôre a Magyar Bâl elô'U a
palotâst mutatja be. (Kemenes htvàit)
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A tâncolô kongresszus. (Kemenes Istvàn)
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BESZÂMOLÔK,
ZÂRÔNYILATKOZAT

A DELVIDEKI HELYZET

A szerb-horvât véres ôsszeûtkôzések, a vajdasâgi magyarsâg
kritikus sorsa ûjabb ûlésre hozta ôssze a Magyar Kongressziis
kôzônségét, kôztûk a Vajdasâgbôl elszârmazott magyarokat, akik
igen szép szâmban vettek részt a Kongresszuson.

A megbeszélések eredményeként az az elhatarozâs szOletett,
hogy a kûlfôldi magyarsâg segîtô szervezetet hoz létre délvidéki
magyarsâgunk és menekûltjei jogvédelmére és anyagi
megsegîtésére. Az alakulô testQlet ûlésén Bedrosziàn Àlrnâszt
(Columbus, OH), Biczôk Pal (Northbrook, IL), Csiszâr Istvân
(Brecksville, OH), Hargitai Istvân (Cleveland, OH), Jeszenszky
Istvân (^Fairfield, OHj, Kasiik Ibolya (Toronto, Ont., Kanada),
Kasiik Péter (Toronto, Ont., Kanada), Kovâch Bêla (Columbus,
OH), Lauer Edit (Shaker Heights, OH), dr. Ludânyi Andrâs
(Ada, OH), dr. Schiff Imre (Ithaca, NY) és SchifT Viktôriavett
részt. A szervezet einoke dr. Schiff Imre (Ithaca, NY), elsôdleges
célja pedig a menekQltek megsegîtése, élelemmel, gyôgyszerrel,
ruhâval ellâtâsa lett. A szervezet végleges felépîtésére rôvidesen
sor kerûl.

A felszôlalôk szerint a szerb hordâk kegyetlenkedései a
Vajdasâg békés magyar lakossâgâra is kiterjednek. A szerbek
gyilkolnak, rabolnak, templomokat, vârosokat rombolnak le. A
magyarokat besorozzâk a szerb hadseregbe és az elsô
harcvonalba viszik ôket. Magyarorszâgra immâr 60,000-80,000
horvât és magyar menekOlt érkezett, akik kôzôtt sok a szerb is.

Az âtalakulâs nehéz iddszakât élô magyarsâgra, a magyar
kormânyra hârul az a feladat, hogy a menekolteknek hajlékot,
élelmet biztosîtson, amit a magyar kormâny, de az egész
magyarsâg is ônfelâldozôan végez.



Ôrômmel âllapithatjuk meg, hogy kôzvetlen a Magyar
Kongresszus utan - mind Cleveland vârosâban, mind az egész
Ohio âllamban - ruhafélék, babaholmik, gyôgyszerek
nagyszabâsû gyûjtése induit meg, amely rôvid idôn belûl 53
tonnâra valô anyagot eredményezett. A fôként nihanemûekbôl
allô szâllîtmânyt Magyarorszâgra kûldték. A szâllîtâsi kôltségek
tekintetében igen nagy segitséget nyûjtott, hogyaz obiôi horvâtok
ingyen engodték ât hajôterOket.

A gyûjtésben és szâlHtâsban példâsan egyûttmû'kôdtek az
egyhâzak, szervezetek és âldozatos magyar testvérek. A nagy
akciô koordinâtora Kovâch Béla columbusi magyar volt, aki a
hajôn Fiiiméba érkezett szâllîtmânyt személyesen kîsérte
Bndapestre, ahol azt ft. Kozma Imrének, a Mâltai
Szeretetszolgâlat elnôkének adta ât a menekûltek kôzôtt tôrtênô'
szétosztâsra.

A DÉLVIDÉKl MENEKÛLTEK TÂMOGATÀSA

Kôvesdy Andràs (Wantima, V., Ausztrâlia) alâîrâsâval a
"Hungarian Human Rights Foundation of Victoria, Inc." - a
"Hungarian Council of N.S.W." nevében is kérelmet terjesztett
HawkeJ. Robert, MP ansztrâliai miniszterelnôkhôz, amelyben a
50,000-60,000 fônyi délvidéki (jugoszlâviai) menekOlt részére
tâmogatâst kér. A "Council" erre a célra tôbb mint 10,000$-t mâr
âtutalt. Hasonlô természetû kérelmek felteijesztését kéri fô'leg az
amerikai és a kanadai kormânyhoz.

DR. TÛTTOSYNÉ ELÔADÂSA

1991. november 30-ân, szombaton déli 12 ôra 30 perckor a
West Ballroomban târsasebéd volt, amelyen dr. Tôttôsy Istvânné
(Budapest), a mûvelô'désugyi minisztérium biztosa tartott érdekes
és tanulsâgos, rôvid elô'adâst. Arrôl beszélt, hogy az otthoniak és
a kûlfôldiek kapcsolatât ûgy és azzal szeretnék otthon
megteremteni és megalapozni, hogy a fiatalok kôzûl hazulrôl
minél nagyobb szâmban kûldenek ki ôsztôndijas diâkokat, akik
aztân ittkinn felvennék a kapcsolatot személyesen és barâtilagaz
emigrâciô gyermekeivel. Mâsrészt az a tôrekvésûk, hogy a
kQlfôldi fiatalok szûleik hazâjâban valôban otthon érezzék
magukat.



Ezzel a megoldâssal az otthoniak râdobbennének, hogy a
vilâg mâs tâjain is vannak még magyarok, viszont a kulfbldrôl
hazatérôk lâtnâk, hogy Magyarorszâgon minden és mindenki
magyar. Hazaiak és kûlfoldiek egyarânt nemzcti ôntudatra
ébrednênek s magâtôl megteremtddnék az a kîvânatos kapcsolat,
amelynek jegyében kôzôs akarattal ûj nemzeti magyar ôntudatot
lehetne kiépîteni.

Az elmûlt 40 éven ât ilyesmirôl szô sem lehetctt. Azt reméli,
hogy az otthoniak és a kûlfoldiek gyermekei kôzelebbrôl
megismerik egymâst. A kormâny egyik feladata ennek a célnak
szolgâlatâban, hogy a magyar iskolâkat olyan tanârokkal,
tankonyvekkel és eszkôzokkel lâssâk el, amelyek ngyanezt a célt
szolgâlnâk az egész vilâg minden egyes tâjân.

PÀLYI GYULA LEVELE

Pàlyi Gyula (Modena, Olaszorszâg), az "Universita degli
Studi di Modena Dipartmento di Chimica" tanâra îija:

"1. A Vilâgkongressznsnak szorgalmazni kellene, hogy az
"emigrâciô" alkotô, sikeres, teheLséges elemei (nem a sikertelen
szerencselovagok!) minél nagyobb szâmban igyekezzenek meg-,
illetve visszaszerezni magyar âllampolgârsâgnkat (esetleg mint
kettôs âllampolgârok). Még eldnyôsebb lenne, ha (rokon, barât
révén) minél tobben hazai lakôhelyet is szereznének. Ezâltal
vâlasztôjoghoz, sot vâlaszthatôsâghoz jiithatnânak. Ilyen lépês
bizonyos anyagi kôvetelések érvényesitését is elôsegîtheti
("kârpôtlâs" stb.).

2. Éppen a katasztrôfâlis "kârpôtlâsi" torvény kapcsân surgds
lenne azt szorgalmazni, hogy az orszâggyûlés mihamarabb
ratifikâlja az Emberi Jogok Chartâjât, amelyet a kormâny mâr
tôbb mint egy éve alâirt. Ez lehetdvé tenné, hogy kisebbségi (pl.
tulajdoni) jogaikban sérelmet szenvedett egyének a nemzetkôzi
Emberi Jogi Bîrôsâghoz fordulhassanak, ha a hazai jogorvoslati
lehetôségek kimerûltek. Ez a bîrôsâg persze nem rendelkezik
joghatôsâggal, de dôntésének vârhatôan hatalmas erkôlcsi sùlya
lenne. Nyilvân nem véletlen, hogy ratifikâlâsâval lâthatôan meg
kîvânjâk vârni a kârpôtlâsi torvény végrehajtâsât".



FOLKMANN MIKLÔS TANULMÀNYA

Dr. Folkmann Miklôs (Budapest), aki a mûlt évben "A
nemzeti kisebbség sorsâra jutott magyarsâg helyzete
Csehszlovâkiâban/Felvidéken" cimû tanulmânyâval 100 $-os
jutalomdîjjal pâlyâzatot nyert, "A nemzeti kisebbség sorsàra
jutott magyarsâg helyzete és életlehetôségei Csehszlovàkiâban
az elmûït kêt évtizedben" cîmmel 26 fôliô-oldalas ûjabb
kéziratot kûldôtt be. (Lâsd a II. Fûggeléket a 272. oldalon.)

A BURGENLANDl HELYZET

Mag. vitéz Csoknyai Péter (Felsôôr, Ausztria) azidén ishosz-
szabb (35 oldalas) kéziratban szâmolt be az 1991-es év
eseményeirôl. Levelét azzal kezdi, hogy "a beszâmolô egyes
pontjai csak az elmûlt év ùn. "jeles" napjait tartalmazzâk, de
nem beszélneka szûrkehétkôznapokrôl, amikorirodâmban ûlôk
elintézésre, alâîrâsra vârô iratok halmaza elôtt, amikor du. 4 ôra
a hivatali idd befejezése helyett naponta 6-7 ôrakor kerûlôk kl
fâradtan a hivatalbôl. A hazânkban tôrtént rendszervâltozâs
folytân persze még jobban mêlyQlnek el kapcsolataink
Magyarorszâggal, fôleg a Burgenlanddal szomszédos terûletek
kôzigazgatasi, politikai és kôzmûvelôdési szerveivel. Mivel az
egész tartomânyfônôkség terûletén ketten vagyunk hivatalos
tolmâcsok, azaz fordîtôk, de egyben kapcsolattartôk is az egyes
magyar hivatalokkal, szervezetekkel, ezért munkânk tetemesen
megnôtt. Nem beszélek a rengeteg forditâsi munkârôl, a
legkûlônbôzôbb szakkôrôkrôl (vîz-, egészség-, épitési Ogyek,
kôzmûvelôdés, természet- és kôrnyezetvédelmi Ogyek,
kôzigazgatâsjogi dolgok stb.), de egyszerû levelek az egyes
szervek, hatôsâgok kôzôtt, amikor îrôasztalimkon kôrbe vesznek
bennOnket a szôtârak, szakkônyvek stb. Sokszor félnapokat ûlOnk
a telefon elôtt, mig végre sikerOl vonalat kapnunk egyes magyar
kollégânkhoz. Ezeknek a munkâknak 80-90%-a nem is kôzvetlen
a mi osztâlyunkat érinti, hanem mâs osztâlyok érdekében,
nevében tôrténik, s azt rajtimkkivûl nem tudjasenki. Természetes
emellett el kell végeznûnk a sajât feladatkôrOnkbe esô munkâkat
is.

Persze hivatalos ténykedésûnkôn kîvûl is megtalâlnak
bennOnket mâs hazai politikai és târsadalmi szervek,
személyiségek, de ugyanezek az elszakîtott terOleteken, fôleg a



Felvidéken élô magyarsâg kôreibôl, elsôsorban a
CSEMADOK-on keresztOl, problémâikkal, kéréseikkel. Szîvesen
âllunk segitségûkre a demokratizâlôdâs ûtjân. Szâmos talâlkozôt
szerveztOnk hazai, de felvidéki csoportoknak is illetékes osztrâk
szervekkel, a kôzségi kôzigazgatâs, a magânmezôgazdasâg,
magângazdâlkodâs stb. terén. Természetes, megtalâlnak
bennûnket a magyar kôzélet magas rangu személyiségei is. îgy
oktôber elején nâlam jârt dr. Horvàth Jôzsef âllamtitkâr,
Gydr-Moson-Sopron, Komârom-Esztergom és Vas megye
fdispânja feleségével, hogy érdeklôdjék kûlonbozô kapcsolatok
felvételérôl a burgenlandi hatôsâgokkal és egyéb szervekkel.

Mindez inkâbb csendes ténykedés, amely nem a reflektorok
fényêben tôrténik, errôl nem îmak sem ùjsâgok, sem nagy
hivatalos jelentések, de ez nem is szQkséges, ez kôtelesség a
hazâval és a szabadsâgért, a Nyugat integrâlôdâsâért harcolô
népQnkkel szemben még akkor is, ha sokszor nem is értjûk ôket
és egyes sakkhûzâsaikat, 45 év tâvollét a hazâtôl, a mas légkôrben
és viszonyok mellett tôrténd fejlôdés tùl hosszû idô ahhoz, hogy
bele tudjuk élni magiinkat az ô gondolatvilâgukba. Ennek
ellenére megprôbâljuk a lehetdt ezen a téren. Ez is a mi évtizedek
ôta itt a végeken élô magyarok feladatâhoz tartozik. Ki tegye ezt
meg, ha nem mi, akik nemcsak par ôra, felemelô ûnnepélyes
pillanat alatt vagyunk velûk kapcsolatban, hanem a szOrke
hétkôznapokon is, amikor sokszor hiâba igyekszunk azon, hogy
egyes tereken (nem minden téren) âtadjuk nekik, kôzelebb
hozznk hozzâjuk a nyngati gondolkodâsmôdot, beâllitottsâgot?
Ezek a szQrke hétkôznapok sokszor lehangolôk, legszîvesebben
oda dobnânk mindent és hagynânk ôket alâmenni
makacssâgukban, csendes butasâgukban. De amikor ûjbôl
hozzânk fordnlnak, amikor bennûnk is elOltek az elsô viharok,
megrâzkôdunk és azt mondjiik: mégsem hagyhayuk el ôket. Ôk
makacssâguk, butasâguk, a 45 év elmûlt kâros hatâsai ellenére is
a mi vérOnk, akiknek szûkségOk van rânk. Mondjam azt, hogy a
"hôsiességnek" is vannak kûlonbozô formai és ez is ezekhez
tartozik? Talân ilyenkor érzem azt, hogy édesapâm
vâromânyosaként nem minden érdem, tett nélkûl lettem pl. a
Vitézi Rend tagja, tisztségviselôje, nem hiâba és érdemtelenûl
hordom a Vitézi Rend jelvényét és érdemkeresztjét a mellemen.

Talân mi is, akik itt a végeken hivatalunk, felsôbb
hatôsâgaink, feljebbvalôink akarata, kivânsâga folytân a



kûlônbozô tereken hivatalos kapcsolatban voltunk évtizedek ôta
az otthoni hatôsâgokkal, kôzegekkel, szâmos szîvôs târggyalâssal
megprôbâltunk ûjabb réseket ûtni a vasfûggônyôn, bizonyos
mértékben hozzâjârultunk a rendszervâltozâshoz, ill. ennek
elôkészîtéséhez.

Sokat szâmît ma is az, hogy nem sagorûan hivatalos, hanem
inkâbb barâti alapon târgyalunk magyar kollégâinkkal, hogy a
târgyalô asztalon tûl is van velûk barâti kapcsolatunk.

indîtvAny az alkotmànybîrôsâg
MEGSEMMISÎ TÉSÉRE

Pikô Adrianne (Budapest) jogtanâcsos, a "Kisemmizettek
Erdekvédelmi Rgyesûlete" titkâra és Somogyi Zoltàn (Budapest)
kôzgazda, a "Magyarorszâgi Polgâri Jogvédô Egyesûletek
Szôvetségé"-nek ûgyvezetôje az Alkotmânybirôsâghoz inditvânyt
nyûjtott be az Alkotmânybirôsâgrôl szôlô 1989: XXXII. tv. 43.
szakaszànak, valamint az 1991: XXV. tv. megsemmisitésére.
Nevezettek indîtvânyukat részletesen indokoltâk.

A MAGYAROK VILÀGSZÔVETSÉGÉVEL
KAPCSOLATOS HATÀROZAT

A "Fédéral Council of Hungarian Association in Australia -
Ausztrâliai Magyar Szôvetség" a Magyarok Vilâgszovetségével
kapcsolatban az alâbbi hatârozatot hozta:

Tagszervezeteink egyôntetu hatârozata értelmében
kijelentjûk, hogy a jelenleg Magyarok Vilâgszôvetsége néven
ismert szervezetet nem tartjuk alkalmasnak arra, hogy
reprezentativ szervezete legyen a vilâg magyarsâgânak, tovâbbâ
nem tartjuk megfeleldnek arra sem, hogy âtalakulâs révén ilyen
szerepre alkalmas lenne.

Indokolâs: A nevezett szervezet még a kommunista éra alatt
jôtt létre, mint a pârt frontszervezete. Az ez év elején végrehajtott
âtszervezés annyira kevés vâltozâst hozott, hogy azt nem lehet
komolyan venni. A december 11-12-re vâratlan gyorsasâggal
ôsszehivott rendkivOli kôzgyûlésre meghivâst nemkaptunk, arrôl
csak ûjsâghîrbôl értesûltûnk. A kirekesztô szândék a vâratlan
gyorsasâggal ôsszehivott kôzgyûléssel és mellôzésûnkkel
nyilvânvalô, hiszen a fôtitkârral mâr kapcsolatban âlltunk.



Nézetûnk szerint nagyon szukséges volna reprezentatîv
vilâgszervezet létrehozâsa, ami nagy szolgâlatot tehetne a magyar
jôvô épitésében. Javasoljuk ennek érdekében, hogy az érdekelt
kOlfbldi és magyarorszâgi szervezetek haladéklalanul âlHtsâk fel
az eldkészîtd bizottsâgoL, amihez a koordinâciôs mimkât arra
llletékes miniszteri szerv adja. A kozgyûlést az elôkészîtô
bizottsâg hîvja ôssze, lehetôleg mâr 1992 nyâri hônapjaiban.

GAZDASÀGI VÀLSÂG

A hazai gazdasâgi vâlsâg ecsetelésére kozoljûk az alâbbi
levelet:

Varga Istvàn (Budapest), aPesti Hirlap felelds kiadôjaés ûgy-
vezetd igazgatôja 1991. november 28-ân kelt levelében kimen-
tette magât. Soraibôl idéznûnk kell a kôvetkezd megâllapîtâ-
sokat:

Tâvolmaradâsom egyetlen oka: olyan ârverésen veszek részt,
amelynek képtelenûl rovid benyùjtâsi hatârideje 1991. december
3, ami szâmomra kényszeritd erôvel bat. Tudom, hogy az ârve
résen nagy vilâgcégek is indulnak, a magyar êtolaj- és margarin-
piac 100 %-ânak megvâsârlâsâért. Ez a vâllalat dolgozza fel a
magyar mezôgazdasâgi termelés 4 %-ât. Parasztcsalâdok tizezrei-
nek sorsa fQgg ezen a dôntésen.

Amennyiben a cég kûlfôldi kézbe kerOl, melyet az ÂVÛ
egyetlen tulajdonosnak kivân egyben eladni, akkor a vevô termé-
szetes érdeke lesz, hogy Ukrajnâbôl, Româniâbôl vâsârolja meg
a nyersanyagot félâron vagy éppen sajât meglevô szabad kapaci-
tâsai kibasznâlâsâval csôkkentse vagy àllîLsa le a termelést, hiszen
a privatizâciôval eladjnk a mintegy 100 milliô US $ értékû export-
piacunkat is. Sajnos, ma még az âllami vagyon eladâsâval az
egyszeri nagy bevétel elaltathatja a jôvdvel kapcsolatos veszély-
érzetet. Ennek tudatositâsa, ûgy tûnik, az én feladatom.
Ismereteim szerint egyetlen belfôldiként versenyzem a cég
megvételéért. Ezért kérem szîves megértésûket tâvollétem miatL

A REFORMÂTUS KOLLÉGRJM HF1.YZETÉRÔL

Dr. Csiha Kàlmân (Cluj-Kolozsvâr, România), az erdélyi
reformâtns egyhâzkerûlet pûspôke, a kôvetkezd îrâsbeli beszâ-
molôt kûldte be a reformâtns kollégiumok helyzetérdl:



A Reformâtus Kollégiiimunkban ez évben hârom pârhuza-
mos IX. osztâly, hârom X. oszlâly, két XI. osztâly és két XII. osz-
tâly mûkodik, osszosen 316 diâkkal. Ebbôl vidéki 234, kolozsvâri
illetôségu 82. A 316 diâkbôl 122 fîû, 194 leâny. Pillanatnyilag
sikerûlt elémunk, hogy abban az elemi iskolâban, amelyben
eddig i.s tamiltak gyermekeink, 8 tanteremben tanulnak a IX-XI.
osztâlyosok és a "Traian Viiia" iskolakomplexumban, ahol meg-
kaptimk eddig egy épûletben 2 szintet (emeletet) és hârom
tovâbbi szobât egy harmadik szinten, 2 szilenclumteremben
tanulnak a XII. osztâlyosok. Ezaztjelenti,hogyha nagyon szukô-
sen is, de mégis sikerûlt elérnûnk, hogy gyermekeink most csak
délelôtti programmai tanulnak. Ez a mostani helyzet azonban
nem végleges, jovôre ismét tisztâzni kell ésismét ùj feladatok elôtt
âlhmk majd.

Intemâtusunkban 80 fiû és 101 leâny, ôsszesen 181 gyermek
nyert elhelyezést. A tôbbiek Kolozsvârott magânhâzaknâl lak-
nak.

A gyermekek tanîtâsât 22 tagbôl âllô tanâri kar végzi.
Az ùj vallâsQgyi torvényt a român parlamentben még nem

târgyaltâk le. Ûgy lâtszik, a târgyalâs még egy ideig elmarad.
Ezért âllamosîtott egyhâzi javaink, îgy iskolâink visszanyerése is
bizonytalan még vagy belâthatatlan idôre tolôdik el. Az Ameri-
kâbôl kapott pénzt bankban helyeztûk el és az épîtésta jôvô évre
halasztottuk részben a le nem târgyalt vallâsûgyi tôrvény miatt,
részben pedig azért, mert az Amerikâbôl kapott ôsszeg nem
fedezné az épités koltségeit. Ehhez az ôsszeghez még az egyik
németorszâgi reformâtus egyhâz, a dân evangélikus egyhâz szin-
tén hozzâjârul és remélhetôleg a svâjci HEKS segélyszervezet is,
îgy a mâr elkészîtett dokumentâciôval jovdre mâr meg tudnânk
kezdeni az épîtést, ha idôkôzben nem kapjuk vissza a
Reformâtus Kolîégiumot.

Amennyiben a kolîégiumot visszakapnânk, akkor a pénzt
annak modernizâlâsâra hasznâlnânk fel.

Itthon beindîtottuk a Reformâtus Kollégium Barâti Kôrének
mozgalmât, amelynek tagjai onkéntesen vâllaljâk, hogy kollégi-
umunkra gondolnak, érte imâdkoznak és évente 1000 lejt adomâ-
nyoznak fenntartâsâra. Ezt a Barâti Târsasâgot szeretnénk kiter-
jeszteni amerikai testvéreink felé is. Nagy dolog lenne megfelelô.



nem nagy,de rendszeres évenkénti hozzâjârulâs iskolânkfenntar-
tasâhoz, ami havonta tôbb mint 100,000 lejt jelent.

Ezûton szeretnénk megkôszônni mindenkinek adomânyât,
amellyel hozzâjârult iskolânk fenntartâsâhoz és jôvôbeni
terveihez.

Az esetleges szîves adomânyokat a kôvetkezô cimre kéijûk:
Calvin Synod, Kolozsvâr School Fund, P.O.Box 36141, Canton,
OH 44735

MESZARUS lAZAR.
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Mészâros lAzàr /848-as hadilgyminiszter mArvâny emIêktAhlàja a bajai Gépesitett
LôvészdandAr IaktanyAjAban. Az emIAktAbla melletl vitéz SzakAIyJAnos

(London, Anglia) lAthatô. (SzakAIyJAnos)

MÉSZÂROS LÂZÂR HAMVAINAK HAZASZÂLLÎTÂSA

Vitéz Szakâly Jânos (London, Anglia), a Magyar
Szabadsâgharcos Vilâgszôvetség angliai tagozatânak elnôke tôbb
levelet és beszâmolôt kOldôtt. Egyik hozzâszôlâsât rôviden
kôzôltûk is. Meg kell még emiîtenûnk "Letartôztatâsom és ami
azutân kôvetkezett" cimû levelét, amelyet letartôztatâsânak
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A Bajâra visszavitt Mész&ros lÂzAr bamvainak fogadâsa 1991. mârdus 7-én a bajai
KapisztrAn-tèren. Balrôl jobbra: Kéri Kâlmàn vezérômagy, Nagy Andrâs

orszAggûlési képviselâ, SzakilyJànos (London, Anglia), Ronkovicsjôzsef ezredes
stb. (SzakâlyJànos)

tQzetes leîrâsâra szânt. Egyébként Mészâros Lâzâr 1948-as
hadûgyminiszter hamvainak 1991-ben tôrtént hazaszâllîtâsâval
kapcsolatos angliai tevékenységérôl nevezetes.

SZENTMISE ÉS PROTESTANS ISTENTISZTELET

1991. december 1-én, vasâmap délelôtt 9 ôrakor ft. Kiss
Bamabàs O.P.M. (Youngstown, OH), a Katolikus Magyarok
Vasârnapjânak târsszerkesztôje, az Arpâd Akadémiarendes tagja
miitatott be - ft. Kozma Imrével (Budapest), a Mâltai
Szeretetszolgâlat elnôkével egyQtt - szentmisét.

Ft. Kiss Bamabàs szentbeszédében megâllapîtotta, hogy "a
XXXI. Magyar Kongresszus igazi eredményét, igazi le- és
bezârâsât nem lehet megfogalmazni sem nyilatkozatban, sem
abban a csodâlatos kônyvben, amelyet "Krônikâ"-nak is hîvunk.
Ennek a Kongressziisnak, ennek a nyilatkozatnak s az elmûlt
napoknak igazi eredménye csak ezutân kôvetkezik. Ennek a
Kongressziisnak ugyanis minden résztvevôje vagy szervezôje,
hallgatôja kuldetést kapott. A szentmise tehât része a Magyar
Kongressziisnak, mint ahogy a Magyar Kongresszus is része a
szentmisének, amelyen Isten âldâsât kéijûkmind arra, amiteddig



Ft. Kiss Bamabâs, OFM (Youngstown,
OH) teljes papi diszhen a vasÀmapi

szentmise bemutatàsa utAn. (Somogyi Lél)

Ft. Kozma Imre (Budapest), a MAItai
SzereteLszolgAht einôke,

(Somogyi Lél)

tetttink, amiért edddig dolgoztunk vagy amit ezentùl végzûnk és
cselekszOnk".

Az olvasmânyt, a kôzimât és a szentleckét dr. Somogyi
Ferenc, az Arpâd Akadémia fôtitkâra olvasta fel. A kôzimâban a
hîvek az egyhâzi, az amerikai és a magyar âllami vezetdkért,
valamint a Magyar Kongressziis voit, jelenlegi és jôvendôbeli,
nemkûlônben elhunyt tagjaiért kônyôrôgtek.

Az egyhâzi énekeket Stirling Gyôrgyné Târczy Kovâcs
Erzsébet (Arlington, VA) énekmûvész Neszlényi Judit
(Pasadena, CA) zongoramûvész kiséretével vezette.

Szentmise kôzben sokan jâniltak szentâldozâshoz is.

A katolikus szentmisével és szentbeszéddel egy idôben nt
Elek Aron volt reformâtus esperes, a nyugat-clevelandi magyar
reformâtus egyhâz nyugalmazott lelkipâsztora, a protestâns
vallâsû megjelentek szâmâra kûlôn lélekemelô istentiszteletet
tartott és felemeld prédikâciôt mondott. Az ùrvacsora-osztâssal
egybekôtôtt protestâns istentiszteleten is szép szâmmal vettek
részt.



ISMERKEDÔ MÛSOROS ÉS
BÛCSÛEST

A XXXI. Magyar Kongresszus vendégei kôzQl tôbben
érkeztek szâllâsukra mâr a megnyitas elôtL Fogadâsukrôl a
rendezôség kQlon gondoskodott. 1991. november 29-én este a
korân érkezd vendégek a "Sheraton Cleveland City Centre"
alagsori "Grille" éttermében az amerikai hâlaadâs ûnnepének
elôestéjén cgyOtt vacsorâztak, utâna pedig az eldbb nevezett
szâllô VI. szintjén levd Savoy-teremben ismerkedô mûsoros estet
rendeztek. A hangiilatos, vidâm ismerkedôn helybeli vendégek
is részt vettek. Stirling Gyôrgyné Târczy Kovâcs Erzséhet
(Arlington, VA) énekmûvész kitûnô szâmain kîvûl tôbben
felléptek.

1991. december 1-én a repQlôgép nem mindenkit szâllîtott
vissza otthonâba. Sokan Cleveland vârosâban voltak kénytele-
nek az elntazâs lehetôségére vârakozni. Ezek a Sheraton
Cleveland City Centre vendégei maradtak. EgyQttesen elkôltôtt
vacsora ntân - dr. Nâdas Jânos vezetésével - jôl sikerûlt bûcsù-
estet rendeztek.

w

Csutôrtôkôn este, a vidAw ismerkedôn balrôl jobbra: dr. SasvAri LAszIô (Lausanne,
SvAjc), Stirling Gyôrgynë TArczy KovAcs Erzsébet (Arlington, VA), dr. Meleghy

Gyula (Stuttgart, NémetorszAg) és Kemenes Emô (Philadelpbia, PA).
(Kemenes IstvAn)



Zârônyilatkozat

A XXXI. Magyar Kongressziis, amely az ohiôi Cleveland
vârosâban kerOlt megrendezésre 1991. november 28 és
december 1 kôzott, a kôvekezô zârônyilatkozatot adta ki:

A Magyar Kongressziis elismeri a magyar kormâny erdfesa-
téseit és nehézségeit a tôbb mint 40 évi hazai kommunista uralom
erkôlcsi, politikai ésgazdasâgi tércn tôrténtrombolô miinkâjâbôl
valô demokratikus âtalakîtâsra. Mindazonâltal a hazai rendszer-
vâltozas eddigi eredményeit âltalâban nem tekinti kielégîtdnek,
sok a kommunista rezsimbôl visszamaradt vezetd, lassùnak tartja
az âtalakulâs menetét.

Nem lâtjuk biztosîtottnak az elszakitott magyarsâg politikai és
kiilturâlis helyzetét. Az otthoni kormânyzat magatartâsât e
tekintetben engedékenynek talâljuk.

A kûlfoldi és a hazai magyarsâg elbîrâlâsa tekintetében
kOlônbségek mutatkoznak, amelyeket feltétlenOl meg kell
szOntetni.

A kommunista rendszer bûnos ki.szolgâlôit felelôsségre kell
vonni, és nevQket nyilvânossâgra hozni.

A nyugdîjazâs szabâlyait egységesen ûjra kell megâllapîtani,
a régi szabâlyozâs magas és kivételes dîjakat megâllapîtô
lehetdségeit meg kell szûntetni.

Igazsâgosabb elbânâst kérûnk mindazok szâmâra, akiket a
letûnt kommunista rezsim meghurcolt, tôbb segîtséget az
ârtatlanul kivégzettek hozzâtartozôinak, ùgyszintén a volt
politikai elîtéltek mellôzésének megszûntetését.

A hazai kârtalanîtâs jelenlegi formâja elfogadhatatlan.
Az elkobzott javakért valôsâgos kârtalanitast kell biztosîtani.

Ott, ahol lehetséges, az elkobzott âllamosîtott ingô és ingatlan
vagyonokat természetben vissza kell adni azok jogos tulajdono-
sainak vagy leszârmazottainak.

A Magyar Kongresszus méltânytalannak tartja, hogy a
magyar nemzetet terhelje annak a nemzetkôzi kôlcsônnek teljes
egésze, amelyet a magyar kommunista rezsim hazânk szovjet
megszâllâsa alatt szovjet kényszerre vett fel és annak haszonél-
vezôje nagy részben a szovjet volt.



Kîvânatosnak tartja a szovjet megszâllâs âltal okozott kâr
mértékének pontos megâllapîtâsât, beleértve a szovjetnek év-
tizedeken keresztûl jôvâtétel cîmén mélyen vilâgpiaci âr alatt
szâllîtott magyar javak és termékek (bauxit, mezôgazdasâgi
termékek stb.) értékkQlônbôzetét. Javasolja, hogy az îgy
megâllapitott tényleges kâmak megfelelô ôsszeget a magyar
kommiinista rezsim âltal felvett nemzetkôzi kôlcsônbôl iijâk ât a
Szovjetuniô terhére.

A magyarsâg életerejét szakszeru telepîtéssel, valamint az
idegenek korlâtian betelepOlésének megakadâlyozâsâval, a
bevândorlâsi tôrvény sûrgds szabâlyozàsâval fokozni kell.

Gondoskodni kell a hazai és a kQlfôldi magyar ifjûsâg
nemzeti ôntudatânak fokozâsârôl mind iskolai nevelés, mind
egyesOleti tevékenysêg révén.

A hit és erkolcs keresztény alapokra helyezésérôl otthon is
intézményesen gondoskodni kell.

A magyar nyelv romlâsât mind otthon, mind a kQlfôldôn
mindenképpen meg kell akadâlyozni.

A magzatelhajtâst el kell tiltani.
Minden eszkozzel meg kell akadâlyozni a pusztîtô AIDS

betegség elteijedését.
Az Enrôpai Hâz tagsâgânak és a hatârok elszellemiesitésé-

nek szorgalmazâsa helyett a Magyar Kongresszus helyesebb
megoldâsnak tartja a kôzép-eurôpai âllamok kôzôtti gazdasâgi és
kulturâlis szôvetség megteremtését és nemzeti kisebbségeik
egyenjogosnltsâgânak teljes elismerését

A Magyar Kongresszus a magyarorszâgi Vilâgkongresszus
ôsszehîvâsât kîvânatosnak tartja, de csak a jelenlegi vezetôség
demokratikus megùjîtâsa utân azzal a megjegyzéssel, hogy 1938
ôta a szabad vilâgon élô magyarok még 5 vilâgkongresszust
hivtak ôssze és rendeztek meg.

A hârom napos Kongresszus târgyalâsai élénk mederben, a
kôlcsonôs megértés jegyében folytak, amelyeket a hazaiakkal
valô egyûttmûkôdés ôhaja, segîtôkészsége jellemzett.

Cleveland, 1991. december 1.
Dr. Nâdas Jànos,

a Szabad Magyar Vilâgtanâcs és
a XXXI. Magyar Kongresszus eînôke



AZ ÂRPÂD AKADÉMIA

XXVI. ÉVI RENDES KÔZGYÛLÉSE

Létszâm

Az Ârpàd Akadémia tagjainak léLszâma legiitôbbi kôzgyu-
lésQnkôn 403 volt. A kozgyûlés ôta mcghalt 4 tagtârsunk, îgy a
tagok léLszâma 1-gyel csôkkent. Ha azonban ehhez hozzâvesszOk
a jelenlegi kôzgyûlèsen felvételre javasolt 8 tagot, az Arpâd
Akadémia tagjainak léLszâma a mùlt évivel szemben 4 fônyi
gyarapodâst mutât, 407 lesz.

Az Igazgatô Tanâcs tllése
Az Ârpàd Akadémia Igazgatô Tanâcsa - az Ârpâd

Akadémia fenntartô testûletének, a Magyar Tàrsasàgnak vâlaszt-
mânyi ûlésével egyOtt - két fzben, 1991. februâr 3-ân és augusz-
tus 24-én Oit ôssze s hozott nagyjelentô'ségû hatârozatokat.

Az elnôkség tagjai âllandô kapcsolatban voltak egymâssal.

Elhunyt
A XXX. Magyar Talâlkozô krônikâjâ-nak megjelenése ôta:
1. Antalfy Mihàly dr. okl. Ogyvéd, a magyar âllamvasutak

volt ûgyésze, Ausztrâliâban volt Ogyészségi tisztviselô. 1966 ôta a
tudomânyos fôosztâly rendes tagja, 85 éves korâban
Ausztrâliâban,

2. Barâth Tibor dr. volt magyar egyetemi ny. r. tanâr,
kônyvtâros és torténettudôs. 1966 ôta a tudomânyos fôosztâly
rendes tagJa, 85 éves korâban a quebeci Montréalban,
Kanadâban,



3. nt. Csordâs Gâbor reformâtus esperes, gyOlekezeti
lelkipâsztor, szerkeszto és kiadô. 1979 ôta a tudomânyosfôosztaly
rendes tagja, 72 éves korâban New Yorkban,

4. vitéz Keresztes Lajos kamagy. 1990 ôta a mûvészeti
fô'osztâly rendes tagja, 81 éves korâban az albertai Calgary
vârosâban, Kanadâban,

5. Kiss Jànos karnagy, zeneszerzô, zenetanâr és rendezô'.
1977 ôta a mûvészeti fô'osztâly rendes tagja, 71 éves korâban az
ohiôi Cleveland vârosâban,

6. Kônnyii Làszlô dr. kôltô, îrô, szerkesztô', kiadô,
pedagôgiis és foldrajztudôs. 1976 ôta az irodalmi fô'osztâly rendes
tagja, 78 éves korâban a missoiiri St. Louis vârosâban,

7. Novotny Alajos dr. okl. vegyész, immunolôgiis, egyetemi
professzor. 1970ôta a tudomânyos fô'osztâly rendes tagja, 71 éves
korâban a pennsylvaniai Pittsburgh vârosâban.

Emlékûket kegyelettel ô'rizzQk s annak percnyi néma
felâllâssal is hôdolunk.

(Az elô'zô kôtetben emlitett Rozsnyai Zoltàn karnagy
nem 81, hanem 61 éves korâban hunyt el.)

Ûj tagok vâlasztâsa
Dr. Somogyi Ferenc fô'titkâr az Igazgatô Tanâcs nevében és

megbizâsâbôl javasolja, hogy az Ârpâd Akadémia tagjâul
vâlassza meg a kôzgyûlés

Abraham Mariann zongoramûvészt Budapestrô'l a mûvészeti
fô'osztâly rendes,

Bartis Ferenc îrôt, az A Cél fô'szerkesztôjét Budapestrô'l, az
irodalmi fô'osztâly tb. rendes,

Bâtky Zoltàn kônyvtârost Szegedrô'l a tudomânyo fô'osztâly
tb. rendes,

Eckhardt Maria dr.-t, a Liszt Mûzeum és Kutatôintézet igaz-
gatôjât Budapestrô'l a mûvészeti fô'osztâly rendes.

Hamburger Klàra dr. zeneesztetikust Budapestrô'l a mûvé
szeti fô'osztâly rendes.



Jôkay Kàroly dr. kôzgazdâszt az indianai Indianapolisbôl a
tudomânyos fdosztaly rendes,

Kàllay Istvân dr. egyetemi tanszékvezetô tanârt Budapestrôl
a tudomânyos fdosztaly tiszteletbeli rendes,

Lâszlô Ibi énekmûvészt a kalifomiai Middletownbôl a

muvészeti fdosztaly rendes és
Pénzes Jânost Ausztrâliâbdl a tudomânyos fdosztaly rendes

tagjaként

A kôzgyûlés ilyen értelmû hatârozatot hoz.

Egyéni mûkôdés
Alpàr Jànos (Amarillo, TX) tîz szakcikket îrt a szemészet

korébdl, részt vett az îrorszâgi Dublinben, Budapesten, a
massachusettsi Bostonban, a texasi Lubbockban, a kanadai
(québeci) Montréalban, a texasi Amarilloban és az arizonai
Paradise Valleyben tartott kongresszusi vagy mâs tudomânyos
ôsszejôvetelen s mindegyiken tôbbszôr eldadâst tartott

Amhrôzy Anna (TVIelboume, V., Ausztrâlia) "A Survey of the
Hungarian Community in Victoria" cîmu szociâlpolitikai tanul-
mânyâval elnyerte a XXXI. Magyar Kongresszus arany Arpâd-
érmêt. Mint târskutatd, ûj magyar târsadalombolcseleti tanulmâ-
nyon dolgozik. Képviseli az ausztrâliai idds magyarokat az âllam
felé. A "Victoriai Magyar Târsadalmi Szervezetek Szôvetségé"-
nek elnôke, a windsori 'Migrant Research Centre" tagja. A "Szent
Lâszld Târsasâg és Rend" nagykeresztjével tûntette ki.

Baranchi Tamâska Endre (Sarasota, FL) négy dombormûvet
készîtett, tôbb cikket és novellât irt, szerkesztette a "Floridai
Bajtârsi Hîradd" IX. évfolyamât. Megtervezte és elkészîtette az
"Amerikai Magyar Orvosszôvetség hivatalos levélpapîijânak fej-
lécét. Meghivtâk a budapesti Renddrtiszti Akadémia tôrténettu-
domânyi konferenciâjâra. A sarasotai "Kossuth Klub" alelnôke s
az ottani "Magyar Keresztyén Egyhâz" presbitériumânak
jegyzdje.

Bihar Berta (Los Polvorines, Argentîna) metszeteit a XXXI.
Magyar Kongresszus arany Arpâd-éremmel tûntette ki.

Japânban, San Migxiel és Côrdoba vârosâban kiâlHtâsokon vett



m.

Az esô és a nap istene. Bihar Berta precolumbiai rajza Argent'wàbôl
japàni muzeumban.



részt. Megfestette Magyarorszâg Nagyasszonyânak képét,
valamint tôbb példânyban az orszâg cîmerét. Elôadâsokat tartotL

Bihnger Pàl (Toronto, Ont., Kanada) megkapta Pârizsbôl a
"Union Internationale d'Electrothermie" érmét, kivâlô elôadâsai-
ért kitOntetésben részesûlt, két hivatâstestûletnek tagja és egy
bizottsâgnak einôke lett.

Bognàr Kàlmàn (Sarasota, PL) "Vértelcn Katyn" cimu, az
elôzd évben elkészult emlékirataikiadâsârôl az egyik legnagyobb
hazai antolôgia ûtjân gondoskodott. Az emlékirat az 1951. év
tavaszân Biidapestrôl tôrtént kitelepîtésokrôl szôl.

Borbâs Kàroly (Toronto, Ont, Kanada) tovâbb szerkesztette
a "Hadak Utjân"-t, amelybe tôbb értékes cikket is îrt mint a
Magyar Hâzban elhelyezett mûzeum kurâtora mûkôdôtt és az
MHBK torontôi csoportjât vezette.

Buza Gyôrgyné Onuai Ildikô (Bay Village, OH) akvarell
képeit és portréit Bay Village kônyvtârâban kiâllitottâk. Stiidiô-
jâban éneket, zongorât és orgonât tanît. Legùjabb szerzeményé-
nek cime: "A Little Waltz". A "Holy Spirit" rômai katolikus temp-
lom orgonistaja és szôlôénekese.

Daniel Emôné Scipiades Katinka (Santa Barbara, CA) - a
"Kodâly Envoy" cîmû folyôirat XVIIl/1. szâmânak kôzlése
szerint - Kodâly Zoltân lâtogatâsânak 25. évfordulôjân Sir
Yehudi Menuhin kôzremûkôdésével nagyszabâsû hangversenyt
rendezett és elhunyt féije emlékére zenei ôsztôndîjat létesitett. 32
év utàn tôrténd magyarorszâgi lâtogatâsârôl, zenei élményeirôl
kûlôn 6 oldalas kôrlevélben szâmolt be (angolul).

Dezséry Andrâs (Adelaide, SA., Ausztrâlia) megkezdte
magyariil a "Magyar értékek" cîmû sorozat hangszalagra vételét,
ugyanakkor az "Australian Identities" cîmû sorozatot mas
nyelvûek alkotâsairôl. Kiadta Ambrôzy Anna pâlyadîjnyertes
tanulmânyât. Elôadâssorozatot tartott. A "Multicultural Writer's
Association of Australia" dîsztagjâvâ és elnôkévé vâlasztotta.

Décsy Gyula (Bloomington, EN) kônyvet îrt 'The Indo-
Enropean Proto-language" cîmmel; 7 szaktanulmânya, 3 kônyvis-
mertetése, 8 rôvidebb észrevétele jelent meg. Szerkesztette - târs-
szerzôként- az Ural-Altaischejahrbûcher" 64. kôtetét, s mintegy
32 eurâzsiai szôfejtést végzett el.



Dominits Làszlô (Talladega, AL) kûlônbôzô kôrôkben és a
fôiskolân Magyarorszâg jelenlegi helyzetérôl tartott elbadâsokat
kQlônôs tekintettel az erdélyi magyarsâg vallâsi, kôzmïïvelôdési
és gazdasâgi nehézségeire.

Domonkos Sândor (Winnipeg, Manitoba, Kanada) az
Amerikai Magyar Értesîtô (Baltimore), az Amerikai Magyar
Hîrlap (Kalifornia), a Târogatô (Vancouver), a Magyar Elet
(Toronto), a Hîradô (Winnipeg) és a Katolikus Magyarok Vasâr-
napja (Youngstown) hasâbjain tiznél tôbb taniilmânytjelentetett
meg. Angol cikkeit a "Brother and 1" cîmû katolikus lap rendsze-
resen kôzli. A winnipegi "Free Press" pâlyâzatân mâsodik dîjat
nyert, a "Canadian Writer's Journal" pâlyâzatân novellâival
dicsérô elismerést kapott. Magyarorszâgon a "Nemzeti Ujsâg" és
a "Pesti Hirlap", Erdélyben az "Ablak" kozolte cikkeit; "Dél
keresztje alatt" cimû konyvét a Mécs Lâszlô Kiadôvâllalatadta ki.

Domonkos Mikô Mâria (Toronto, Ont., Kanada) "Anna"
cîmû regényén dolgozik tovâbb. Tôbb novellât is îrt

Eszenyi Làszlô (Reston, VA) a 'Trianoni nemzedék" folytatâ-
sât îrta meg "Idegenbe szakadt hazânkfia"cîmmel. Valôszînûleg
otthon adjâk ki.

Érdy Miklôs (West New York, NJj magyarorszâgi egyetemi
kiadvânyokban két kôzleményt jelentetett meg (egyik a
magyarsâg tôrténelmi genetikâjâval foglalkozik). Meghîvtâk a
Budapesten Kô'rôsi Csoma halâlânak 150. évfordulôjâratervezett
emlékkonferenciâra eldadôként. Részt vett "A kînaiak és az
északi szomszédaik" cîmû nemzetkôzi mûhely-konferenciân,
meghîvâst kapott a hun âldozati Ostôkkel foglalkozô kutatâsainak
ismertetésére az észak-kînai régészeti konferenciâra.

Fây Islvân (Welland, Ont, Kanada) tollâbôl ôsszesen 90 îrâs
jelent meg nyomtatâsban. Mint a kanadai-amerikai "Magyarsâg"
fômunkatârsa 54, az ausztrâliai 'Magyar Élet" âllandô munka-
târsa 26, a "Hadak Ûtjân" szerkesztobizottsâgi tagja 4 s a "Pesti
Hîrlap"-nak felkérésre 6 cikket îrt az irodalom, zene,
képzô'mûvészet, tôrténelem, nevelési és morâlis kérdések
târgykôrébol. I^atinbol fordîtott himnuszât a torontôi "Krônika"
kôzôlte. Strauss Richard, Bingen Hildegard (XIII. szâzadbeli 6
himnuszât és 6 szekvenciâjât kôzépkori latinbôl) és Dawe Bruce
magyarbarât ausztrâliai kôltô mûveibôl is fordîtott.



Fejér Imre fToronto, Ont., Kanada) tovâbb folytatta az
"International Psychogeriatric Association" keretében mûkôdô
egyhâzi bizottsâg elnôkségével egyQttjârô tennivalôk végzését. A
bizottsâg nevét "Committee on Spirituality and Aging"-re
vâltoztattâk. Mûkôdését sikerûlt francia, német és spanyol nyelvû
orszâgokra is kiterjeszteni. Ezzel a tagok szâma hathatôsan
emelkedett, mûkôdése is lényegesen eredményesebbé vâltozotL
1991 jûliiisâban az IPA V. vilâgkongresszusa alkalmâval a
bizottsâg tagjait a papa megint fogadta s a bizottsâgnak az idôs
korùak lelki gondozâsa terén kifejtett eredményes mûkôdéséért
elismerését fejezte ki.

Gâl Imre (New York, NY) részt vett a Nemzetek Szôvetségé-
ben tartott konferenciâkon, az "Association of International Law"
rendes tagja. Megjelent a Princeton Club vacsorâin és ellâtta a
"Magyar Jogâszok Vilâgszôvetsêgé"-nek fdtitkâri tennivalôit
Részt vett a 39.Jogâsz Bâl rendezésében is.

Gratzer Mikîôs (Syracuse, NY) "kivâlô" professzori kineve-
zést kapott kimagaslô tudomânyos és oktatôi tevékenységéért, 5
hônapra Magyarorszâgra is meghîvtâk. Magyarorszâgi tartôzko-
dâsânak jelentôs részét a soproni egyetem kômyezetvédelmi tan-
székének vendégprofesszoraként tôltôtte el, kûlônben szaktanâcs-
adôi tevékenységet fejtett ki. A rôla szôlô hirlapi kôzlemény
magyar mivoltât és otthoni szerepét kQlôn hangsûlyozza.

Gyimesi Gyula (Scarborough, Ont., Kanada) elbeszélései a
magyarorszâgi 'Nemzeti Ujsâg" és a torontôi "Magyar Élet"
hasâbjain rendszeresen jelennek meg. Kônyvismertetéseit a
torontôi "Kr6nikâ"-ban kôzli. A "Kanadai Magyar îrôk Szôvet-
ségé"-nek elnôke, a "Szabad Magyar Ûjsâgirôk Szôvetségé"-nek
kanadai alelnôke, a torontôi "Krônika" szerkesztôbizottsâgânak,
a 'Magyar Egyhâztôrténeti Enciklopédia" munkakôzôsségének s
a torontôi "Râkôczi Alapîtvâny"-nak tevékeny tagja.

Hampelné TaUôs Katalin (Lakewood, OH) karâcsonyi és
ûjévi Odvôzlô lapot és tôbb hazafia^ târgyu mûvészi rajzot,
festményt készitett.

Haralyi Fejér Pal (Mount Clemens, MI) a matematikâban
elért sikereinek elismeréseként, mint "founder of Dynamic
Geometry, originator of the measuring number system, inventor
of the Fejér-vector system, in Physics discovery of a new energy
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Hampe/né Tallôs Katulin (Lakewood, OH) mûvészi rajza.

field, time in dynamic geometry", a detroiti "Industrial
Mathematics Society" részérôl arany érdemérmet nyerL

Incze Lajos (Lewiston, ME) "Rôvid angol nyelvtan"cimmel
haladô magyar tanulôk szâmâra nyelvkalauzt irt kétnyelvu
pârhuzamos gyakorlati szôveggel, amelyet Budapestre és
Erdélybe is elkûldôtt. Mûveibôl felolvasott a mainei îrôszôvetség
(MWPA) szerzdinek napjân és két felolvasâst tartott (angolul).

Jaszovszky Jôzsef (San Francisco, CA) 1991. jùlius 19-én
miitatta be gyêmânt miséjét (kôrhâzban, gyôgykezelés kôzben).
Otthon érseki tanâcsos, csillaghegyi plébânos volt, az emigrâciô-
ban San Francisco kômyékén a magyarok missziôs lelkészekênt
mûkôdôtt. Korâbban tObb kônyvet irt és adott ki.

Jôkay Kâroly (Indianapolis, EN) szâmos magyar targyù, de
angol nyelvû cikket irt kûlônbôzô, angolul megjelenô szaklapok-
ban. Mint az indianai Hudson Institute tanâra, a 'Joint
Hungarian International Elue Ribbon Commission" keretêben
magyar gazdasâgi vonatkozâsû kutatômunkât végzett, mint a
"Kahn Center Research Fellow"-ja. Kutatâsa eredményeirôl a



Hudson Intézet âltal kiadott "Hungary in Transformation to
Freedom and Prosperity" cimû mû 9. fejczetében szâmol be
"Hnngarian-Soviet Relations in the 1990s. Stability through
Constant Change" cimmel.

Juba Ferenc (Wien, Ausztria) a németorszâgi Ulmban, a
svâjci Zûrichben és Bndapesten - felkérésre - egy-egy igen értékes
szakeloadâst tartott. Komâromban a Klapka Gybrgy Mûzeum
keretében magyar tengerészeti gyûjteménye szerepel.

Kada Lajos (Bonn, Németorszâg) az "Apostolica Nuntiatnra"
vezetôje (nnnciiis) lett az egyesîtett Németorszâg kormânya
mellett.

Kertész Làszlô (Garfield, NJ) Magyarorszâgon "Raborszâg
fiai" cimmel 627 oldaleis regényt adott ki.

Keviczky Kàlmàn (Jackson Heights, NY) alâirta "Zéro minus
One Second" cimû konyvének kiadâsi szerzodését. A kônyv
Japânban jelenik meg. "On Behalf of Hnmanity" cimmel emlék-
iratot nyûjtott be a Nemzetek SzôveLségêhez. Orosz filmvâllalat
félôrâs szines felvételt készitett munkâssâgârôl. Tôbb amerikai ês
egy magyar tâvolbalâtô részére adott szakszerû tâjékoztatâst.

Koppàny S. Endre (Bern, Svâjc) tôbb tndomânyos
szakcikket irt és foként a budapesti egyetemen szâmos eloadâst
tartott. Bndapesten elnyerte a jogtxidomànyi doktoràtust is. Igen
élénk târsadalmi szervezo tevékenységet fejt ki. A jôvore
vonatkozôan nagyszabâsû terveket készit.

Koszorûs-Varsa F. Gabriella (Washington, DC) megfestette
Giannetti L. Gregorynak, az Architectural Sculptors Studio
alapitôjânak portréjât, elkészitette Kossiith Lajos életnagysâgû
mellszobrât diszmagyarban, amely a washingtoni magyar nagy-
kôvetség egyik fogadôszobâjât disziti, tovâbbâ Smithson James-
nek, a Smithsonian-mûzeiim alapitôjânak ugyancsak életnagy
sâgû mellszobrât.

Kosztolànyi Kàroly (Nancy, Franciaorszâg) a "Geologica
Carpathica" egyik szakcikkének târsszerzôje lett. Rajta kivQl még
4 târsszerzô' szerepel. KôzOlûk egy (Kovâch Adâm) szintén
magyar. A szaktanulmâny cime: "Petrogenesis and Age Détermi
nation of the Hodrusa Granodiorite".

LÂczay Ervin (Long Island City, NY) 9 tôrténettudomânyi
szakcikket kôzôlt. Az "Encyclopedia Hungarica" hasâbjain tôbb



Dr. Koppàny Enrfre (Bem, SvAJc), a "Magyar Szent Korona Vilàgszôvetség" elnôke.
A balrôl lAlbatô magyar zâszlô Szahadiné Sinkô Bona (Budapest)
aranyhimzâ- és tû- festômûvész ajândéka. (Dr. Koppàny Endre)

cîmszôt dolgozott fel. Két szakelôadâst tartott, mindkettô nyomta-
tâsban is megjelent.

Lengyel Alfonz (Ambler, PA) Kînâban, Xian mellett,
Tonchiian kbzségben âsatâst vezetett, amely a kôkorszakbeli
"Yangshao" kultùrâhoz tartozô telepet târt fel. A Xian Jiaotong
egyetemén megalapîtotta a "Sino-American Field School of
Archeology"-t. A XXX. Magyar Kongressziistôl arany Arpâd-
érmet, a Magyar Szabadsâgharcos Vilàgszôvetség angliai szerve-
zetétôl emlékérmet kapott; megvâlasztottâk a "University
Professors for Académie Order" egyik alelnôkének s a budapesti
"Széchenyi Szôvetség" elnôkségi tagjânak. A "Mid-Atlantic
Association of Asian Studies"évi kôzgyû'lésén elôadâst tartott. A
Repnblican Presidential Task Force "Commemorative Honor
Roir'-jâra kerûlt.

Légràdy Tamâs (Willowdale, Ont, Kanada) a torontôi Krô-
nikâban tovâbbra is folytatta a "Zenei rovat" szerkesztését 10
francia-kanadai népdalt hangszerelt kezdô' fûvôszenekarra. Az
ottawai "BelCante" fùvôs ôtôs ùjbôlelôadta"Suite baroque" cimû
mûvét, a CBC râdiô "Serenata"-jât (magyar stilusban) ês
"Fôldkôzi-tengeri szvit"-jét.



Miska Jânos (Ottawa, Kanada) kiadta "Lâteratiire of Hun-
garian Canadians", tovâbbâ "Canadian Studies on Hiingarians"
cimu kônyvét. Kanadai és hazai folyôiratokban cikkei és tanul-
mânyai jelentek meg. A "Serving His Two Nations" cîmû
gyûjteményes munka életmûvét értékelte. Elôadâsokat tartott a
tâjékoztatô technolôgia modem vîvmânyairôl.

Nagy Akos (Adélaïde, SA., Ausztrâlla) részt vett St.
Gallenben a zûrichi Magyar Tôrténelmi EgyesOlet konferenciâ-
jân és Magyarorszâgon az ôpusztaszeri Arpâd-napok Qnnepsége-
in. Az utôbbiakon feleségêvel egyûtt képviselte a Magyar
Kongressziist és az Arpâd Akadémiât is. Megkoszorûzta az
emlékmûvet, majd a clevelandi szervezetek tevékenységérôl
hîrlapoknak is nyilatkozott.

Nagy Tibor (Sierra Madré, CA) elkészQlt 6. magyar târgyû
video-kazettâjâval, amelynek cime "Palôc lakodalmas". A
kôvetkezô video "Eszak Magyarorszâg" cimmel most készûl.

Nâvori Komél (Sarasota, FL) a Semmelweis Orvostiidomâ-
nyi Egyetem Barâti Kbzôssége rendezésében "Néhâny szôt az
amerikai orvosi tekintélyrôl" cimmel elô'adâst tartott. 1994/95-re
megvâlasztottâk az "Amerikai Magyar Orvosszôvetség"
elnôkének.

Neszlényi Judit (Pasadena, CA) a "Liszt Ferenc Emlékmû-
zeiim és Kutatô Intézet" meghivâsâra - 35 év utan elôszôr - Buda-
pesten zongorahangversenyt adott. Ugyanakkor âtnyujtotta a Los
Angeles-i Mûvészek Barâti Kôrének 3,000 $-os adomânyât is a
Liszt-emlékmû katalôgusânak kinyomatâsâra. (Az ôsszeg
elôteremtése érdekében sokat tett Czovek Istvân és Râcz Mara
is.) Egyébként folytatta zongoramûvészi tevékenységét. A liszt-
kultusz vilâgszerte tôrténô âpolâsânak jutalmâul a budapesti
"LisztTârsasâg" emlékplakettel tûntette ki. A Dszt Mûzeumban
eldadott hangversenye kOlbn kazettân jelent meg.

OJâh Lâszlô (Sarasota, FL) "Kelet, az ezerarcû ôriâs" cîmû'
kônyvét, amelyet a XXXI. Magyar Kongresszus arany Ârpâd-
éremmel tûntetett ki, Magyarorszâgon is kiadtâk. "Két leveles-
lâda vallomâsa nyolc évszâzadrôl" cîmû mûve Abaûj, Zemplén
és Ung vârmegye târsadalomrajzât adja. Ezt is otthon nyomtatja
ki.

Oriold Gyôrgy (Los Angeles, CA) az amerikai elnôk felesé-
gérol készîtett két életnagysâgû festményt, azonkîvûl fôt.



Dômôtôr Tibor pQspok részére tiz képet mâsolt. Évek ôta festi
Charles angol trônorokôs és felesége, Diane eskûvôjének sok
alakû képét is, amelyet azonban még mindig nem fejezett be.

Pap Gyula (New Brunswick, NJ) folytatta a KQlfoldi Magyar
CserkészszôveLség sajtôjânak irânyîtasât. Cikkek és sajtôtudôsî-
tâsok tobb tucatjât îrta meg néwel vagynév nélkûl. Szerkesztette
a "Magyar Cserkêsz" cîmû folyôiratot és a "Cserkésznaptâr"-L
Felkérésre 2 ûnnepi beszédet mondott.

Petry Béla (Maitland, FL) "A magyar népmûvészet
kialakulâsa" cîmû mûvén dolgozik. A szegedi Jôzsef Attila
egyetemnek kiâllîtâsra bôséges anyagot kûldôtt. Szâmos dîszok-
levelet, elismerésre szânt oklevelet, cîmlapot készîtett. A Magyar
Harcosok Bajtârsi Kôzôssége arany koszorûs jelvényének viselé-
sére jogosîtotta.

Pintémé Pereszlényi Màrta (Cleveland, OH) Fulbright-ôsz-
tôndîjjal Magyarorszâgon jârt. Szulei szOlofôldjérol és tapaszta-
latairôl 32 fôliô-oldalas beszâmolôt îrt. A Clevelandi Magyar
Tôrténelmi Târsulatnak a John Carroll Universityvel egyûtt
rendezett estjén "As Hungary Goes, So Goes Eastem Europe"
cîmmel elôadâst tartott. AJohn Carroll University professzorâvâ
nevezték ki.

Radnôthy Kàroly (Calgary, Alta., Kanada) regényt és a
zenetudomânyrôl tamilmânyt îrt

Ruttkay Arnold (Brighton-Le-Sands, NSW, Ausztrâlia) îrâsai
rendszeresen jelentek meg helyi és kûlfôldi lapokban. Jôtékony
célra rendezett mûvészesteken lépett fel. ônéletrajzân dolgozik.
Idôszakosan szerepelt az ausztrâliai magyar râdiôban.

Saàry Éva (Lugano, Svâjc) két kônyvet adott ki. Mind a
"Sîijunk vagy nevessOnk" cîmû anekdôtagyûjtemény, mind az
"Athatô csend" kiadâsâban, Magyarorszâgon jelent meg. Kb. 50
versét és prôzai îrâsât is kôzôlték, Bregenzben és Budapesten
elôadâst tartott. A lugânôi tanulmânyi napokat "A demokrâcia
iskolâja" cîmmel Egerben rendezte meg.

Somogyi Ferenc (Cleveland, OH) "A XXX. Magyar Talâl-
kozô krônikâja" cîmû, 384 oldalas kôtetet szerkesztette, kisebb
cikkeket és tanulmânyokat îrt. Ôsszeâllîtotta a Szent Erzsébet
rômai katolikus magyar egyhâzkôzség 100 évének tôrténetét
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Sowogyi F. Lél (Parma Heights, OH) tôbb angol cikket îrt
és mûforditâst végzett. Mint a "Procomp USA, Inc." vâllalat
elnôke, tobb nemzetkbzi konferenciân vett részt, ôtszôr
Magyarorszâgon is jârt. November honapban ûj céget alapîtott
"Open World Solutions, Inc." néven, amely a magyarorszâgi
cégek mûkôdését tâmogatja.
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kôzepén az Osztrâk-Magyar Monarchia alatt a îépték a nyomâs keltezéséveL



Stirîing Gyôrgy (Arlington, VA) tovâbbra is szerkesztette és
kiadta 15. évfolyamâban levô havi folyôiratât, a "FQggetlen
Magyar Hîrszolgâlat"-oL, hetente îrâsa jelent meg a "Katolikus
Magyarok Vasâmapjâ"-ban, a "Kalifomiai Ma^arsâg" kûlpoli-
tikai beszâmolôit kôzôlte; a torontôi "Magyar Elet"-be vezércik-
ket îrt és rendszcresen hozta îrâsait az"Amerikai Magyar Értesîtô"
is, amelynek fômunkatârsa. A budapesti "Pesti Hîrlap" Washing
ton! tudôsitôja. Mâs hazai lapokban is cikkeket îrL

StirlingGyôrgyné Tàrczy Kovàcs Erzsébet (Arlington, VA)
San Mateoban valô tartôzkodâsa idejên rendszcresen ônkéntes
kôrhâzi munkât végzett, tobb jôtékonycélû hangversenyt rende-
zett. San Franciscoban harmincadszor is megrendezte a Szent
Istvân Qnnepet, amelyen énekszâmaival maga is nagy sikerrel és
zenekari kisérettel fellépett. San Francisco polgârmestere -
dîszpolgârsâga mellett - magas kitûntetésben részesîtette.

Szabô Pàl (Schwanenstadt, Ausztria) az "International
University" részérôl tiszteletbeli doktori kinevezést kapott, a
"World University Roundtable" pedig a "Cultural Doctorate in
Therapeutic Philosophy" cimmel tûntette ki.

Szabô Magda (Murphys, CA) ûj lakôhelyén is folytatta régi
magyarsâgismertetô tevékenységét.

Szebehelyi Gyôzô (Austin, TX) "Adventures in Celestial
Mechanics" cîmû muvének mâsodik kiadâsa jelent meg. Négy
szakcikket kôzôlt (ezek kôzQl az egyik az "Encyclopedia of
Astronomy and Astrophysics"-ben), 7 elôadâst tartotL AzE^tvôs
Lorând Egyetem diszdoktorrâ avatta, a pârizsi Eurôpai
Akadémia pedig tagjâvâ vâlasztotta.

Széll Tamâs (Essexjunction, VT) kétszaktanulmâny elkészi-
tésén fâradozik. A nemzetkôzi kémiai vizsgabizottsâgnak
tovâbbra is tagja.

Szirmai Endre (Stuttgart, Németorszâg) befejezte 'The
Biography of Remembrance" cîmû kônyvének 3. és 4. kôtetét,
amely 1068 oldal terjedelmfl lesz. Kinyomtatâsa folyamatban
van. A hamburgi egyetem fînnugor szakân dr.jcistrzebskajolanta
lengyel szârmazâsû tanâmak - francia nyelvû kônyvéért -kiadtâk
a rôla (dr.Szirmai Endrérôl) nevezett dîjat, amelyet a Budapesten
székelo "Nemzetkôzi Magyar Filolôgiai Târsasâg" oszt ki.
Verbâszon (16-odszor) adtâk ât az édesapjârôl, Szirmai Kâroly-
rôl elnevezett, de âltala alapîtott dîjat Santlnac Radivojnak



Dr. Va/enfin Béla (Hawtbom, V., Ausztrâlia) "Kriszlus levétele a keresztfârôl"
cirnû festménye. (Valentin Béla)



Dr. Valentin Bêla (Hawthom, V., Ausztràlia) festômûvèsz festménye Szent Istvânrôl,
amelyet az egyik otthoni mùzeum képtérâban helyeztek el.



"Bânâti elbeszélések" cîmû kônyvéért. Alapîtvânyâbôl a szegedi
Orvostudomânyi Egyetem két fiatal tagja kOlfôldi tanulmâny-
ûtra ôsztôndîjat kapott. A budapesti Semmelweis Orvostudomâ
nyi Egyetem Orvostôrténelmi Mùzeuma tiszteletbeli taggâ
vâlasztotta. A zâgrâbi egyetem Boskovic Rudjer kutatôintézeté-
nek tiszteletbeli elnôke, a "Nobel Research Foundation"-nek (San
Diego, CA) vezetôségi tagja lett.

Tdrôk Béla (Burwood, NSW., Ausztrâlia) "A Kârpât-Duna-
tér az ûj Eurôpâban" cimû politikai-tôrténelmi tanulmânyât
felolvasta a III. Nemzetkôzi Hungarolôgiai Kongresszuson,
Szegeden. A szegedi egyetem kôszônettel fogadta "Hungary and
Europe" cimû angol kônyvének 60 példânyât.

TàJas Emô (Stockholm, Svédorszâg) 30 hangversenyt adott-
szûlôfôldjén és ûj hazâjâban - egyhâzi és vilâgi mûsorral.
Magyarorszâgon Jâszapâtiban énekelt, aboi érettségizett, a vâros
fennâllâsânak 600. évfordulôi ûnnepségén, tovâbbâ Fôton.
Stockholmban a Magyar Hâz kozônsége elôtt aratott
megérdemelt sikert. Szerepelt még - magyar nôtâkkal - a XXX.
Magyar Kongresszuson is, aboi osztatlan tetszést aratott.

Tuba Istvân (Pittsburgb, PA) az International Tecbnology
Institute (ITI) amerikai, francia és magyar részlegêvel részt vett a
"World Trade Center Association"-nek a kelet-nyugati tecbnolô-
gia cseréjével foglalkozô 22. nagygyûlésén, Budapesten. Ugyan-
akkor dr. Pungor Emô minisztert beiktatta a "Hall of Famé for
Engineering, Science and Tecbnology" kôzép-eurôpai tagjai
sorâba (dr. Pungor az Arpâd Akadémia ôrôkôs tb. tagja is). A
"New York Academy of Science", a "Pbi-Beta-Gamma Executive
Honor Society", valamint a "Wbo's Wbo in U.S. Executives"
tagjai kôzé vâlasztotta. Az ITI âltal kiadott 'Tbe Tuba Doctrines"
cimû tanulmânyt a wasbingtoni (DC) American University
oktatâsi anyagként basznâlja.

Vadnay Zsuzsa (Locamo, Svâjc) cikkei a "Nemzetôr"-ben
jelentek meg. Râdiôelôadâsai a Szabad Eurôpa kûlônbôzô
mûsoraiban bangzottak el. A bemi magyar nagykôvet, dr. Odor
Lâszlô megbivâsâra részt vett azokon a megemlékezéseken,
amelyeket anagykôvetség az 1956-os szabadsâgbarc 35., valamint
a Helvét Konfederâciô alapitâsânak 700. évfordulôjân rendezett.
Géczy Olga Zûricbben élô magyar karmester kérésére vâllalta,
bogy nevezettnek sajtôfônôke lesz.



Vaîentin Béla (Hawthorn, V., Ausztrâlia) egész évi
betegeskedése és kôrhâzi gyôgykezelése miatt csak ônarcképét
tudta olajban megfesteni.

Valentin Ôdôn (Hawthom, V., Ausztrâlia) a vilâgszerte érez-
hetô gazdasâgi nehézségek dacâra folytatta restaurâlâsi munkâ-
latait.

Vindis Zoltàn (Ilenley South, SA., Ausztrâlia) verseskôtetét,
amellyd mint az Arpâd Akadémia tagja, ûjbôl sikerrel pâlyâzott,
Erdélyben is kiadtâk. 310 oldalas ûjabb versgyûjteménye
nyomdai elôâlHtâsra kész.

VitézFerenc (Perth Amboy,NJ) a'Johanniter Herald"-bakét
cikket irt. Egy kôlteménye a sârospataki "Kôzéleti Ûjsâg" hasâb-
jain, mâsik 6t a "Katolikus Magyarok Vasâmapjâ"-ban jelent
meg. A 'Johanniter Herald"-nak târsszerkesztôje.

Elô'adâsok

Némelh Gyula fYonkers, NY):

KRISZTUS URUNK SZOLETÉSÉNEK

2000. ÉVFORDULÔJA

Szinte kozmikus gyorsasâggal kôzeledik az emberiség
tôrténelemszâmitâsânak és kultûrâjânak nagy évfordulôja,
szâmitâsi kôzéppontjânak fordulati ideje. "Csillag esik, fbld reng,
jôtt êve csudâknak" - iija Arany Jànos "Buda halâla" cîmû
nemzeti nagy eposznnkban.

Az iddmeghatârozô, amelyet a mai kor hasznâl, a keresz-
ténységbdl vett adat. Kôzèppontjâban Krisztus Urunk szûletése
âll (pl. idôszâmîtâsunk elôtt és utân, "Krisztus elôtt"-ôt és
"Krisztus utân"-t îrunk). Mivel ez a kôzmûvelddési kérdés
szegrôl-végrôl a magyar elô- és ôstôrténelemmel, a tôrténelem-
mel kapcsolatba hozhatô, kQlônôs zamatot, tôrténészi csemegét
hoz kincses kamrânkba. Hogyan?

450-500 kôzôtt (AD) élt Dénes (Dionysius) "szkita" îmok,
krônikairô és mâsolô "szerzetes", illetôleg remete, aki kiszâmî-
tottajézus Krisztus szûletésének évéL Nem volt kônnyu feladata.



A rômai csâszârok uralkodâsât Rôma alapîtâsa (ab urbe condita,
U.C.) utân vesszuk. (Ez is kérdéses, vajon 751 és 749 kôzôtt
tôrtént.) Ez a keltezés fûgg az olimpiâk szâmolâsâtôl (amely
szintén nem pontosan ismert dolog), s ez pedig a siimér-babilôni
LEMMU-évektôl, amelyekben 4-es egységek vannak. Készakarva
melldzom most a LEMMU-évek âtszâmîtâsânak môdjât. Volna
ennél kônnyebb élvezni valônk elég. Mi azonban most a
viszonylagos pontossâgra tôrekszunk.

Ki is lehetettez a "szkîta" Dénes magântudôs? Hun vagy ezek
tôrzseibôl, alârendelt népeibôl valô agatirsz, macsô,
avarbesenyô, zéta-saragiir/utiirgiir/kutiirgiir/bossi (boszna); kun,
karabogdân/bassarâb? Avagy éppen magyar (lebéd, bâskir-
nagymagyarorszâgi-kadarszkita-(Skodra/Scythia Miner). Ilyen
kérdés feszegetését udvariasan âtengedem mâsnak. Csupân azt
jegyzem meg, hogy Dénes 3 éves volt Atilla halâlakor. (Nem
véletlen az egy "t" és két "1" irâsa. En az Atilla nevet (amelyet
tôbbszôr igy is imak) a sumér Dingir-bôl (végtelen istenségbdl)
veszem, melynek megtestesûlt volta: "fényes égi kard"
(Blitzschwert), villâmostor. Ezért mondja magârôl Atilla: ego sum
Atilla, flagelliim Dei (Atilla vagyok, Isten estera).

A szâmolâs (ill. el-szâmolâs) ennan tôrtènhetett, hogy apokrif
evangèliumok megâllapîtâsai szerint: Augusztiis csâszâr még 16
évet élt az Ur Jézus szQletése utân. Viszont a keresztre feszités
Tiberius csâszâr idejében tôrtént, aki A.D. 14-tôl volt caesar
augustus.

Készakarva melldzom ez alkalommal az egyes letârgyalhatô
eshetdségeket, csnpân arra szoritkozom, amit csekélységem a
legdôntdbb érvnek ajânl. Josephus Flavius zsidô tôrténész (A.D.
37-95) kôzli Nagy Herodes uralkodâsi idejét, ami 40 B.C.-tdl 4
B.C.-ig tartott. Mivel Nagy Herodes Oldôzte a Betlehemben
szûletett Jézust, igy annak még uralkodâsi éveiben kellett
tôrténnie.

Eddig még nem volt môdomban az ellenôrzés, de sajât
magam hallottam tv-mûsoron, hogy egy kînai selyem tekercsen
îrâst talâltak, amely szerint a B.C. utâni 9. évben "nyugaton" nagy
"istenség" szûletik. Ha az adat (egyâltalân) igaz: akkor ez az adat
feltétlenûl jô.



Egyetlen egy torténelmi adatunk sem feltétlenûl "biztos". Sem
Ninive elfoglalâsakor a napfogyatkozâs utôlagos lerôgzitése, sem
a babiloni LIMMU évek, sem a gôrôg olimpiâk kezdete; Rôma
alapîtâsa sem kapcsolhatô biztos évhez (vagy naphoz). Flavius
viszont bizonyâra bdven hasznâlta Alexandriai Philo (zsidô filo-
zôfus, kora nagy tekintélye, B.C. 20-tôl A.D. 50-ig) munkâlL
Herodes idejéhez kevés kétely fér.

Amennyiben fejtegetésem és kôzlésem a tudomâny vilâgâ-
ban is megâllja helyét, ez az év, 1991 lenne Krisztus Urunk
megtestesUlésének 2000. évfordulôja (incamatio-ja, Caro: camis:
hùs; Karenz-Zeit: âldott âllapotban levô idô; Karâcsony/Natlvi-
tas; perzsa: Karza; infant bom without the function of maie
organs.)

A Magyar Talâlkozô s az Àrpâd Akadémia nem feledkezett
meg errdl a korszakokat alkotô idôrôl.

Dosa Margit CCleveland, OHj;

A KORONDI SZÉKELY FAZFJiASSÂG

SZÉPMÛVÉSZETI ELEMEI

Korond az északi Hargita nyugati lâbainâl festôi szépségû
vôlgyben fekvd székely falu, amelyet a pâpai tizedjegyzék
1332-ben emlîtelôszôr. A faln szeges telepQlésrendjérôl arralehet
kôvetkeztetni, hogy valôszînûleg Udvarhely-székkel egyûtt alapî-
tottâk.

A mai, viszonylag egybefûggô falnkép ùgy alakult ki, hogya
szegek a dombtetôkrôl a mély részek felé teijeszkedtek, mignem
a kertek végei a vizeknél talâlkoztak. A falukôzpont a szegek ta-
lâlkozâsânâl jcitt létre. Dombon fekszik a Felszeg, a Tômezô, a
Tôszeg és a Telek. A fazekasok a Sûgô vize és az Ôlvespatak kô-
zott fekvô Tôszegen laktak. A hagyomâny, illetôlegmegfelelô te-
lepQlési rend szerint az egy szakmâhoz tartozôk âltalâban a
telepûlésnek ngyanazon a részén laktak. A szegény tôszegi faze
kasok régen zârt târsadalmi csoportban éltek, elkOlônûltek a mâs
szakmabeliektôl.



A korondi fazekasok elôdei olyan szabad székelyek voltak,
akik elvesztették foldjeiket és sem a jobbâgysorsoL, sem a kivân-
dorlâst nem tartottâk magukhoz méltônak, inkâbb a kézmûves
szakmât vâlasztottâk. îgyszabadok is maradtak éshazâjiikat sem
kellett elhagyniuk.

Elôadâsomban nem a fazekassâg technikâjât, az egyes dara-
bok formâlâsât, égetését szeretném kihangsùlyozni, hanem in
kâbb a szinezêsrôl, a mintâkrôl és ezeknek legôsibb hagyomâ-
nyairôl, nemzeti jellegOkrôl szeretnék szôlni.

Néprajzi szempontbôl igen fontos hangsûlyozni, hogy
egy-egy târgy ne legyen csak éppen "magyaros" vagy "repûlôtéri
népmûvészeti" disztârgy, hanem valôdi népi érték.

Korondon egy kiemelkedd fazekas csalâd mintâibôl
meritettem. Ez a csalâd a népi hitvilâgnak és szimbolikânak ter-
mészetes ôrôkôse. A csalâd hârom tagja: Pâli Antal, felesége
Kovâcs Rozâlia és lânyuk, Pâli Katalin.

Egy-egy darab dîszîtése a csîkozâssal kezdodik. Ez âltalâban
nôi munka, de néha a férfiak is segîtenek.

Elôszôr ecsettel hûzzâk ki a szélesebb (âltalâban zôld) csiko-
kaL Ez a korsô âcsolt szerkezetû szuszékok motivumfelépîtésére
emlékeztetô bokâly-motivum. A sakktâbla-motivum a szântôfôl-
detjelenti. Ha fehér alapon kék mintât festenek az edényre, a csîk
is kék. Ha hagyomânyos szinezésû lesz az edény, akkor az elvâ-
lasztô csîkok zôldek lesznek. Ekkor azonban még a fekete oxid-
dal (bama) îrôkâzott kontûrt is kap a csîk. A csîkozâssal egy
idôben kell kirajzolni, felfesteni azokat a feluletbeosztô vonalakat,
sâvokat is, amelyek eltérnek a forgâs irânyâtôl, hosszantiak vagy
sugarasak.

A csîkozâs utân a dîszîtô munka kôvetkezik. Az edény formâ-
ja, nagysâga és a csîkozâs nagyban meghatârozza, hogy milyen
dîszîtés kerûlhet az edényre, de ezenkîvûl még mindig nagy sza-
badsâga van annak, aki nagy motîvumkincset ismer.

Az elsô meghatârozô tényezô az edény vagy mâs târgy târ-
sadalmi funkciôja. A mâsik tényezô a târgy formâja és nagysâga.
A harmadik a mezôk beosztâsa, nagysâga, amely a csîkozâsnâl
dôl el. Aziitân kôvetkeak a fô motîvum (motîvumok) kivâlasz-
tâsa. Ennek fô meghatârozô vagy rendezô vonalânak megîrâsâ-
val kezdôdik a virâgozâs. Sajnos, nagyon kevesen vannak, akik



a hagyomânyos ôsi székely motîvumkincset ismerik, tudnak és
akamak îrôkâzni. A szépen îrôkâzôk szâmaalig tiz. A Pâll-csalâd
tôbb tagja tovâbb is tudja fejleszteni ezt a lélekkel teli motîvum
kincset elcsépeltség és modorossâg nélkûl.

A Pâll-csalad azért tudja a dîszités szînvonalât magasabbra
emelni, mert a rendelkezêsûkre allô kulturâlis ôrôkségbô'l azokat
a darabokat vâlasztjâk mintânak, amelyek sajât korukban a leg-
fejlettebbek és legkiforrottabbak voltak mind szakmailag, mind
esztétikailag.

Az egyszerûségûkben is szép, paraszti alkotâsok ma is sajâ-
tos târsadalmi szerepet tôltenek be. A mùzeumokat és falvakat
jârô modem emberben felkeltik az érdeklô'dést a paraszti
târsadalomra, kultûrâra, a természet és az ember kôzôtti harmo-
nikus viszony irânt. A maguk korâban e népmûvészeti termékek
helyét elsô'sorban hasznâlati értékûk biztositotta.

Elô'adâsom legérdekesebb része a dîszîtô'elemek elhelyezé-
sérô'l, szinezésérô'l és annakJelentô'ségérô'l szôl. Szeretnék néhâny
darabot bemutatni:

A bokâly mindig leâny alakot formâl s amikor dîszitem, ôl-
tôztetem.

A fûves minta barna és zôld szinei évszakokat jelentenek. Itt
tulipânos életfât lâtunk.

A zôld sâv a zôld rétet, legelô't, mezô't jelenti.
A hullâmvonal a vizet jelenti, ennek megfelelô'en magas edé-

nyeken kerûl két zôld mezô' kôzé. Ez a bokâly cserelapis minta
pâvaszemmel. Ha fûggô'legesen helyezkednek a hullâmvonalak,
akkorôkôrhugynak hivjâk. Csiki szoknyâsnak isszoktâk e mintât
hîvni. Folyôvizre emlékeztet.

Nincs olyan edény, amelyen legalâbb egy fô' motivum értel-
mét ne ismernénk.

Egy edényen legfeljebb kétfajta moUvum lehet. A madârhoz
két életfajâr vagyegy életfâhoz kétmadâr. Madâr szarvassal nem
szerepel, szarvas kétkoronâjû életfâval nem pârosithatô.

A centrâlis dîszitésû tânyérokon, a geometrikus mintâk és a
virâgbokrok kivételével mindenOtt a szimmetrikus hârmas beosz-
tâs érvényesûl.



Itt tûnik fel a kettôs tulipân, két oldalân tulipân életfa, amely
két domb kôzôtt felkelô napbôl indul. Ezek a motîvumok a po-
gâny hitvilâgotidézik. A bokâlyon is a hârmas beosztâst mutatjâk
be. Ugyanilyen a kosârbôl indulô virâgcsokor tulipân életfâkkal.

Gyopâr a tânyéron csak négy lehet és csak hâromszînû
mezôben: egymâssal szemben két zold és egy-egy bama és kék.
A gyopâr mindig fehér. Bokâlyon mindig hârom gyopâr van.
Ezek vonatkoznak a margarétâra és krizantémra is. A gyopâros
bokâlyon tulipânt is talâlunk, két oldalân fenyôfâkkal, analôgia
a szuszék szerkezetû csempére és hasonlô âcsolt lâdâkra emlékez-
tet. A gyopâr a tisztasâg, a nehezen megszerezhetdség jelképe.

A székely kerâmiân a tulipân hâromâgù, hâromszirmû és
zârt felépitésû. Kezdô virâgozônak szoktâk mondani. Kôvetel-
mény, hogy a tulipân két szirma simuljon a kôzépihez, mert "nem
pillangô az, hogy elrepûljôn". A tulipân mindig kék-sârga. A tuli
pân az élet és a szerelem jele, ezért âltalâban felfelé âll. A lefelé
hajlô tulipân rosszat jelent: halâlL, betegséget, elhagyott szeretôt.

A tânyér akkor a legszebb, ha diszîtô madarânak formâjât a
csôre hegyétôl a farka végéig egyetlen vonallal meg tudod hûz-
ni. Ezt az îvet a lâbak kedvéért sem szabad megtôrtni. A lâbakat
tehât kOlôn kell "odaimi". A madâr szabadsâgot, hirhozâst és lel-
ket jelent. A virâgbokroknâl érvényesOl a pâratlan szâmok
tôrvénye, a 3, 5, 7 stb.

A szarvassal vagy a csodaszarvassal gyakran szerepel egyûtt
nap vagy hold. A tânyérokon visszafordulô szarvas is lâthatô nap-
rozettâval, kapuzâbés szél motîvummal.

A tânyérokon a cserelapi mindig fehér, kôrûlotte zôld. A raj-
ta kivQl elhelyezkedd sâv sârga. Magas edényeken ez ûgy vâlto-
zik, hogy a cserelapi sârga-kék is lehet. A cserelapihoz mindig
râcs jâr.

A lapik - a csavartak kivételével - mindig hegyesek. A kôzé-
pen âllô tulipân két oldalâra hârmas lapi jâr. A csavarodô lapik
hâtâhoz simulé aprô vonalak mindig a lapitôl elfelé hajlanak.

A "félnap" felkelô' és lenyugvô napot âbrâzol. Az ékkel
szegett tânyér maga a nap. Ez az egyik legrégebbi diszités. Alap-
szabâly, hogy minden fô'motîvum egy nézetbol, tehât elfordîtâs
nélkûl lâthatô legyen.



A bokâlynak borivô funkciôja is van.Jeles alkalmakkor ittak
belôle. Az egyik ilyen alkalom az volt, amikor a lânyos hâzhoz
ment a legény. Ekkor a lâny apja bokâlybôl kînâlta a legényt
borral. A székely embemek ez a szokâsa figyelemre méltô volt,
kûlonosen ha tudjiik, hogy a bokâly leânyt formâz.

A zold, barna és sârga a legrégebben hasznâlt szînek, mert
ezek alapanyagai kônnyen hozzâférhetôk voltak a természetben.
A kék szîn késdbb lett âltalânos és fôleg a szâszok kedvelték, de
a székely fazekasok is hasznâltâk. Ennek oxidâjât gôrôg és ôr-
mény kereskeddk teijesztették. A fazekasok ezeken a fémoxido-
kon és helyben talâlt szînezô fôldeken nem vâltoztattak, ùgy
hasznâltâk fel ôket, ahogyvoltak. Ezért olyan természetes szînuek
a régi székely kerâmiâk.

Szômagyaràzat:
BokAly- karcsû nyakû, egy fûlû, basas boros edény.
I^pi - Invél.
Cserctapi - tôlgyfalevél.
Cserefa- lôlgyfa
Ôkôrbugy- fUggôlpgcs Irânyù hullâmvonal.
KapuzAhè - kapiioszlopon vagy kerâmlân kapuoszlopét utânzô minta.

Megjegyzés
Forrâamûkènt minUul Kocsi Mârta és Csomor Lajos Biidapesten kiadott Korondi

székely fazekassAg cimû mimkâjât hasznâltam. A bemiitatott darabokat sajât kezûleg
kêszitettem. Mintâi a hagyomânyos székely mlntâkon alapuinak.



Burgyàn Aladàr ^Cleveland, OHj:

KERAMIAK SZINEZESE

(Az otthoni arany dîszokleveles vegyészmémôknek a
clevelandi Ferro mâz-, zomânc- és kerâmiai festôanyaggyàr

nyugalmazott igazgatôjànak hozzâszôîàsa.)
Tôbb mint 30 esztendôt tôltôttem a modem kerâmiai festô-

anyagok eldâlHtâsâval, alkalmazâsâval, minô'ségûk feljavitâsâval
és ûj, eddig ismeretlen szinezd anyagok kiitatâsâval. Ezen a téren
szâmos talâlmânyom a szabad vilâg 16 âllamâban szabadalmat
érdemelt.

Ezért tartom magam illetékesnek arra, hogy rôvid felszôlalâs-
sal feleljek arra kérdèsre, miért szînesebb és fényesebb a mai, de
még a mûlt szâzadbeli kancsôk, cserepek és egyéb kerâmiai târ-
gyak dîszitése is, mint az ôkori kînai, egyiptomi, gorôg vagy akâr
a korâbbi rômai égetett agyag tompa és fakô szînezete.

Erre a vâlasz elég egyszerû. Hiszen az ôkori fazekasok, ge-
rencsések, gôrôncsések vagy cserepesek alkotâsiik dîszitésére csu-
pân a természetben elô'fordulô, fémoxidok âltal szînezett fôldek,
agyagok, âsvânyok és ércek âlltak rendelkezésre.

Eleinte diszîtésre a régiek magât az agyagot hasznâltâk,
amelynek azôsszetétele oly vâltozatos, hogy az égetés alkalmâval
szinûk a fehértô'l szûrkén,csonton sârgâsbarnân a piroson keresz-
tûl egészen a bronz-feketéig vâltozik. Ezzel magyarâzhatô, hogy
az ôkori agyagtârgyak ezekben a szinekben talâlhatôk.

A zôld és a kék szinû dîszîtések csak sokkal késôbb, a kerâ
miai mâz felfedezése és alkalmazâsa utâni idôkbôl szârmaznak.

Az ôkori, de még a XVIII. szâzad elôtti kerâmiai târgyak
arânylag piszkos, fakô és tompa szînezetét nemcsak az erôs, tisz-
ta szînezô' anyagok hiânya, hanem az akkori mâzak, zomâncok
és mâs behuzatok gyenge minô'sége és tôkéletlen kiégetése
okozta.

Ma a szivârvâny minden ârayalatât és a szînskâla minden
hullâmhosszât fedezô', vegyes fémoxidokbôl âllô, mesterségesen
elôâlHtott, tûzâllô festôanyagok tômege âll mindenkinek
rendelkezésére.



A mâzak, zomâncok és mâs Qveges bevonatok tûkôrsima fe-
lûlete, az égetô kemence légkôrének és hômérsékletének pontos
mérôeszkôzôkkel valô meghatârozâsa és betartâsa a kerâmiai
târgyak, beleértve a porcelânt, hibâtlan tômeggyârtâsât tette le-
letôvé. Sajnos, sokszor az esztétikai és mûvészi hatâs kârâra!

Érdy Mikiôs (West New York, NJ):

A HÀROM SZiN EREDETE

A megjegyzést nem azért teszem, hogy valamiféle rokoni
kapcsolatra iitaljak, csiipân a tények kedvéért szeretnék râmutatni
a meglevô pârhuzamra. Az elôadâs folyamân azt lâttuk, hogy a
bemutatott erdélyi kerâmiâkon hârom szîn jelent meg: sârga,
bama és zôld.

A honfoglalâst megelôzden a 7. szâzad elejétôl a 10. szâzad
elejéig Kînâban a nagy multù Tang-csalâd uralkodott. Erre az
idô're esik Kîna legnagyobb kiterjedése messze be Kôzép-
Azsiâba, csaknem azAral-tôig. ATang-uralkodôcsalâd idejében
készûlt gyônyôrû porcelânok és kerâmiâk elsd lâtâsra
felismerhetôk. Azokon is csupân hâromszîn jelenik meg hasonlô
âmyalatban: a sârga, a bama és a zôld, minta bemutatott erdélyi
darabokon.

Lux Andràs (Westlake, OHj;

A VONÔSNÉGYES ARANYKORÂNAK KIVIRÀGZÂSA

Mozart halàlànak 200. évfonilôjâra

kûîônôs tekintettel Haydnra.

Az tJr 1991-es esztendeje Mozart emlékezetében zajlott le,
amire mâr jô tîz éve készûlôdôtt a mûvelt vilâg.Templomokban
megszôlaltattâk egyhâzi mûvelt; az operahâzak és mâs zenei
kôzpontok felûjîtottâk operamûveit és szimfônikus kôltészetét;
akadémiâkon, egyetemeken, kônyvtârak rendezvényein, râdiô-
és televîziôs adâsokban emlékeztek meg rôla. A hanglemez-, a



kotta- és a kônyvkiadôk elôntotték a piacot mûveivel, avagy a
rôla irt munkâkkal. Méltattâk Mozart shakespeare-i szintû zene-
drâmâit, alkotâsainak zseniâlis megoldâsât; tudomânyosan ana-
lizâltâk kûlônleges ritmusvilâgât, egy-egy muve tonalitâsânak
megvâlasztâsât és kâprâzatos modulâciôiL, ahogy cserélgette a
részletek tonalitâsât az érzelmi âmyalatok tôkéletes kifejezése
érdekében. Tanulmânyoztâk életêt, levelezéséL, embertarsaihoz
fûzôdôtt kapcsolatait ês szâmos esztétikai tanulmânyt îrtak mûvé-
szetérôl; bizonyîtottâk, hogy Mozart ôriâsi tehetsége, sokféle
arculata és mûveinek szépsége a kétszâz év tâvlatâbôl is
csodâlatos kaleidoszkôp-szînekben ragyog. A Columbia Egyetem
tanâra, Lang Paul Henry azt îrta, hogy "amikor Mozart Salzburg-
ban 1756. januâr 27-én megszûletett, a kisfiû bôlcsdje fblé hajlô
ôrangyal bizonyâra csak mosolygott, mert felismerte ôriâsi talen-
tumânak titkos igéretét." Még a tômegîzlést kiszolgâlô, szôra-
koztatô filmipar is forgalomba hozta élete utolsô tîz esztendejé-
rô'l az "Amadeus" cîmû filmet nagy kasszasikerrel, kitûnô' szî-
nészekkel, de egy csomô tôrténelmi tévedéssel. A tévedések kô-
zôtt nem volt tûlsâgosan bântô az a jelenet, amikor "Mozartha-
lâlos âgyân Requiemjét Salierinek diktâlta". Salieri ugyanis
sohasem Oit Mozart âgya szélén. A zenekoltô' a Reqiiiemmel
kapcsolatos terveit tanîtvânyânak, Sussmary Franz Xavémek
tarta fel, aki a mû utolsô tételeit a vâzlatok nyomân befejezte. A
hosszù és egyébként nagyszabâsû filmben mâr durva hiba volt,
hogy elhallgatta Mozart Haydn Josepbhez fûzôdôtt barâtsâgât.
Még csak rôvid epizôddal, avagy Haydn nevének emlîtésével
sem célzott a mûvészettôrténeti szempontbôl is fontos kapcso-
latra. Ez pedig a film-forgatôkônyv îrôjânak hibâja, szégyene és
mûveletlenségének bizonyitéka. Haydn nélkûl ugyanis teljesen
érthetetlen nemcsak a Mozarthoz fûzôdô vonôsnégyes arany-
korânak virâgba szôkkenése, de tôbb olyan nagy értékû mû is,
mint példâul a 'Jupfter"-szimfônia. Ugyanakkor a fordîtottja is
igaz, mert Mozart hatâsa nélkOl talân sohasem szûlettek volna
meg Haydn késôbbi nagy mûvei, mint az Apponyi- és az Er-
dôdy-kvartettek vagy nevezetes Nelson-miséje, avagy Krisztus
utolsô hét szava cimû nagypéntekre îrt, zenei bûnbânata.

Haydn és Mozart kapcsolatâban volt egy igen fontos har-
madik személy, aki a katalizâtor szerepét tôltôtte be a két nagy
talentum mûvészi reakciôjâban, név szerint bàrô van Swieten
Gottfried (1739-1803) holland szârmazâsû, udvari tanâcsos, a



csâszâri kônyvtâr igazgatôja, aki elôzôleg a bécsi udvar meg-
bîzâsâbôl éveket tôltbtt Berlinben és Londonban. Swieten rend-
kîvûl mûvelt és zenekedveld volt, aki szâmos nagy sikeriï hang-
versenyt rendezett Mozart kôzremûkôdésêvel is a Schwarzen-
berg-palotâban. Ô volt az, aki megismertette eldbb Mozartot,
majd Haydnt a barokk kor két nagy ôriâsânak Bach Johann
Sebasb'annak és Handel George Friedrichnek mûvészetével,

M
Lux AndrAs (Westlake, OIJ), az Néwelb Gyaila etôad az Arpàd Akadémia
Arpàd Akadômîa zeneesztétikai XXVI. évi rendes kôzgyu lésén.

osztâlyAnak einôke. (Somogyi Lél)

amely félig feledésbe merûlt, avagy Angliâra korlâtozôdott Van
Swieten kérésére Mozart âtdolgozta Handel "Messiâsâ"-nak, a
"Sândor ûnnepé"-nek és a "Szent Cecilia Naphoz îrt ôdâ"-jânak
(oratôriiimok) zenéjétés beépîtette a Handel koraôta felfedezett
hangolhatô fafûvôs hangszerek szôlamait. Van Swieten németre
ûltette ât nemcsak a fenti mûvek szôvegét, de Miltonnak "Az
elveszett paradicsom" cîmu kôlteménye alapjân Haydn szâmâra
megirta a 'Teremtés", majd ThomssonJames angol kôltô ver-
sének âtOltetésével "Az évszakok" cîmû oratôriumok librettôjâL
Ez az ember tévedhetetlen értékfelismerô képességével és a
becsûletes barâtsâg melegségével ôlelte ât mind a két mûvészL
AmikorMozarttôl élete alkonyân a "Figaro" hùsbavâgô igazsâgai
miatt mindenki elfordult, csak van Swieten tartott ki hiven és
egyedOl a meghirdetett Mozart-koncertek tâmogatôi kôzûl. (1)



Tôrtént pedig 1781-ben, a Maria Terézia halâlât kôvetô
gyâszév elmûltâval, hogy az ûj uralkodô, II.Jôzsef elsô jelentô-
sebb âllami vendégei kôzôtt Franz Eugene, Wûrttenberg- akkor
Stuttgart székhellyel fOggetlen âllam - nagyhercege és felesége,
valamint Petrovics Pâl orosz trônôrôkôs és felesége. Maria
nagyhercegnd és kîséreteik voltak. Ezek az eldkeld vendégek
tôbb hétig tartôzkodtak a bécsi csâszâri udvarban. Mivel mlnd
lelkes zenerajongô volt. Bées mindent megtett, hogy a magas
vendégeknek mûvészi tekintetben is miné! tobbet nyûjtson.
Elegâns felûjîtâsban mutattak be egy Gluck-operât. Mâsik alka-
lommal érdekes mûvészi vetélkedésben mérte ôssze jâtéktudâ-
sât Clementi és a négy éwel fiatalabb, de akkor mâr 25 éves
Mozart (2)

Valôban szép akadémiai târgykôr lenne annak kibontâsa,
hogy mennyiben voltak ezek a Haydn-mûvek ùjdonsâgok és
jelentoségOkben oly sûlyosak, hogy Mozartot olyan kvartett-
sorozat megkomponâlâsâra inspirâlta, ami kihatott az egész
zenemuvészet tovâbbi fejlôdésére.(3)

A vonôsnégyes a kamarazene egyik fajtâja, amelyet csupa
szôlôjâtékos ad elô. Minden szôlamot tehât csak egyetlen hang-
szerszôlaltat meg. A kamaragyûjto-nevét onnan kapta, hogy csak
kisebb termek intimebb légkôrében ideâlis a megszôlaltatâsa,
mivel hangero tekintetében ez a zene elvész a nagy szimfônikus
zenekarok dubôrgése, avagy az operamûvek hanghatasai mel-
lett. A vonôsnégyes két hegedû (az I. és a II. hegedû), egy brâ-
csa vagy mélyhegedû és egy kisbô'gô' vagy csellô szôlôjâték-
egyOttesébô'l âll. Haydn érdeme, hogy detronizâlta az I. hegedû
korâbbi egyeduralmât és a tôbbi hangszernek is egyenlô' jogokat
biztosîtott. A hangsùly tehât a szôlôjâtékokon van, de egy olyan
tôbb szôlamù szôlôjâtékokon, amelyek ugyanakkor egymâsnak
szolgâltatjâk az ellenpontozô harmonizâlâst is. Hasonlattal: a
vonôsnégyesnek négy szînû szâlbôl szô'tt zenei texturâja van.
Ellentétben van példâul a concerto szôlôjâtékânak és a zenekar
pârbeszédének csak két szâlbôl szô'tt textûrâjâval. Az utôbbiban
a zenekar sokféle hangszere csak a hangszin gazdagsâgât nôveli,
de nem a zenei textûra bonyolultsâgât gazdagitja. Hadow Henry
zeneesztétât idézem, aki ezt îrja: "semmi mâs zenei mûforma sem
kelt annyi gyônyôrûséget a hangok tôkéletes szépségével tuda-
tunkban vagy a témâk bonyolultsâgât és az elgondolâs
merészségét egyik mûforma sem tâlalja oly vilâgosan az érzel-



meknek, mint a vonôsnégyes." Valôban, ezt a kifinomult és el-
bûvôlô mûvészetet a tisztaharmônia, a csiszolt forma, a gondolât
vilâgossâga és az érzelem frissessége jellemzi. Ezêrtkôvetkezteti
Tovey Donald Francis, az angolok nagy zenetôrténésze és esz-
tétâja szâzadiink huszas éveiben îrt tanulmânyâban, hogy "a vo
nôsnégyes nemcsak a kamarazenében, de wînden zene fôlôtt a
legtôkéletesebb mûfaj". A nagy mesterek vonôsnêgyeseiket
elsosorban sajât magiiknak îrtâk vagy kisebb szâmù zeneértô
barâtnak dmezték. Ezeknek a zeneszâmoknak megszôlaltatâ-
sâra az ôriâsi hangversenytermek nem megfelelôk még az elek-
trônikiis hangerôsités fejlettebb korâban sem, mert a nagy hang-
versenyteremben a iégkôr intimitasa hiânyzik. Lélektani okokra
vezethetô vissza ugyanis, hogy a hallgatô egyén agymûkôdêse
megvâltozik ês tompiil a nagyobb tômegben. A komponistâk
viszont èppen ebben a mûfajban, a kamarazene vonôsnégyesben
fejeztêk ki legmêlyebb gondolataikat. Ebbôl pedig az kôvetke-
zik, hogy a gondolatâtadâs hatâsfoka, tehât az élmény nagysâga
fordîtva arânyos a hallgatôsâg szâmâval az adott mû és eloadô
egyûttes viszonyâban. Avagy mâs szavakkal: a kamarazene meg-
szôlaltatâsânâl az intim légkor mindig eredményesebb, mint a
tômeg-sznggesztiô, mert disztingvâl.

Érdekes ellentmondâsnak lâtszik, hogy a vonôsnégyes ere-
detileg nem kamarazene, hanem a szabadban elhangzott intim
szerenâd volt. Kônnyen hordozhatô olyanhangszereken megszô-
laltatott zene, amely nem harsogott és riogatott az éjszaka csend-
jében. Ennek a célnak pedig legjobban a vonôshangszerekbô'l
allô kisebb egyûttes felelt meg. Nem véletlen, hogy az autôdi-
dakta, rendkîvul tûrelmes, kitartôan sokféle utatbejârô ésa hang-
szerek pârosîtâsât kutatô Haydn lett a modem èrtelemben vett
vonôsnégyes zenei mûfaj megteremtôje, aki - miiitân a Szent
Istvân bazilika gyermekkôrusâbôl hangvâltozâsa miatt az utcâra
kerOlt, - kisebb alkalmi szerenâdozô-egyOttesben talâltsovânyka
megélhetést. Elég jôl megtanulta a kottaolvasâst, a billentyûs és
vonôshangszerek jâtékât is. Szâllâsa pedig az egyik templomi
zenész idô'sebb barâtjânâl és annak nagy szâmù csalâdja kôré-
ben és fûtetlen kuckôban volt. Micsoda elszântsâg és a zeneirânti
rajongâs vezette a még kamaszkorû Haydnt, hogy nem ment
vissza Rohrauba a kerékgyârtô mesterséghez!

Alig volt hûsz éves, amikor elsô' vonôsnégyesét komponâlta,
ami azonban csak egy hegedûszôlô és kîsérete volt. Mozartakkor



még a bôlcsôben ringott. Tîz éwel késôbb meglepetést keltett,
hogy a barokk korban kialakult hâromtételes szonâtaformât ki-
bôvîtette azzal, hogy feszûlLség-feloldônak a harmadik tételbe
beépîtette a menûettet, a 3/4-es ûtemû francia tâncoL, amelyet
Eurôpa-szerte kedveltek. Tâncoltâk ezt fényes palotak parkettjén
arizsporos dâmâk ésselyemharisnyâs urak. Rendkîvul vigyâztak
a tânc kifinomiilt és sokszor bonyolult figiirâira. De tâncolta
szîvesen az egyszeru falusi nèp is a maga môdjân. Ez utôbbiak
robusztus lûktetését is igen gyakran Haydn befûzi vonôsnégye-
seibe és szimfôniâiba, amelyek zene-lelkQlete kôzelebb âll azûde
pâzsithoz, mint a tûkôrsima parketthez. A tânc tempôja kiteijed
a pillanatnyi megâllâstôl az élô mozgâs szeszélyesebb vâltozata-
ig, ami a zeneszerzôk invenciôit csalogatta. Iratlan szokâssâ lett,
hogy a harmadik tétel ônâllô menûett-tétel letL, amikor az elsd
menûett utân befûzték a mâsodikat, avagy az elsônek csak egy
ellentétes tonalitâsû vâltozatât, majd megismételték az elsdt. Eb-
ben az A-B-A formâban a kôzépsdt rendszerint csak hârom
hangszer jâtszotta, hogy hangerôben is nêmi ellentétet teremtsen.

îgy a forma hârmcis tagozôdâsa és a hârom hangszer jâtéka
révén ezta megoldâst elnevezték trio-nak. îgy érkezunk el Haydn
Opus 33-as mûvéhez, ahol ûjabb meglepetés, hogy a szonâta-
formâbôl a menûettet kiszoritja a scherzo, ami olaszul tréfât je-
lenL Ennek ûteme még szabadabb és îgy tâgabb lehetôségeket
kînâl. Ezt az ûjîtâst veszi ât és fejleszti tovâbb a XIX. szâzadban
Beethoven mûvészete, îgy a scherzo fontossâga nô a drâma-fo-
kozâs kifejezése terén. A XX. szâzadban pedig Bartôknà.1 a
scherzo-tétel lesz a koponyân belûli introverzâlis zenei drâma
legfontosabb szîntere. A scherzoban is kialakul a menûett-tétel
hârmas tagozôdâsa mintâjâra a scherzo-trio.

Ha megértés érdekében kôzelebb akanmk férkô'zni a meg-
foghatatlan absztrakt zenéhez, akkor elég jôl hasznâlhatô hason-
latokkal élhetûnk. îgy az idôben egymâst kôvetô' hangok sorât
melôdia-vonalnak tekinthetjûk, ami a kép kontûrvonalâhoz
hasonlîthatô. A harmônia ûgy képzelhetô' el, mint a tér a képzô-
mûvészetben, tehât a harmonizâlt melôdia: a zenei teret és benne
a melôdia perspektîvâjât kînâlja. Ez utôbbiban a konszonâns,
illetve a disszonâns hangok az érzelmi megnyugvâst, avagy a
feszûltséget alakîtjâk. Ennek kûlônbôzô fokozatait még tâgîtani
lehet az un. "horizontâlis hallâssal", azaz a jelen pillanatban
megszôlalô hangok és a kôzvetlen azelôtt mâr elhangzott, de az



agy memôriâjâban elraktârozott hangokkal érzett ôsszecsen-
géssel, amely azt eredményezheti, hogy esetleg egy-egy disszo-
nâns akkord még csûnyâbb legyen vagy feloldôdjék ajelenben
kellemes konszonânssâ. Igy lépett elôre az idôs Beethoven, majd
Schubert is és a XX. szâzadban Bartôk. Az élmény elôfeltétele
tehât a fokozott fîgyelem. Igenjôl elképzelhetô tovâbbâ a ritmust
az idô mértékének, a tempôt a zenei lépés hosszânak és a zene
hangszînét egy festmény szîneinek spektnimâhoz hasonlitani.
Beszélhetûnk kûldnbôzo szînû zenei szâlakbôl szôtt textûrârôl,
ahogy mâr emlitettOk és az egyébkéntteljesen absztrakt zene még
mas sa.jâLsâgairôl is, igy stîlusârôl, stîlus-irânyzatairôl, mondani-
valôjârôl és zenei korokrôl. Mert minden zenének van monda-
nivalôja, akâr megfoghatô és képszerû, akâr teljesen elvont fo-
galom a zene Ozenete. îgy a zene lehet erkôlcsôs, avagy erkôlcs-
telen mondanivalôja szerint. Aki a zenéhez nyùl, annak értenie
kell a zene nyelvét, amit - sajnos - sokszor nem vesznek figye-
lembe vagy tiidatosan szemet hunynak felette a zene absztrakt
jellegére tôrténô hivatkozâssal.

Haydn Opns 33-as kvartettjei a zenében élô és gondoikodô
Mozartot villamos âram Otéseként érték. Szâmâra teljesen ûj volt,
hogy az élet nagy és mindennapos kis dolgairôl is ilyen nemes
formâban igy lehet komponâlni. Elbûvolte, hogy a kifejtés és az
ismétlés egységében a gondolati részek fontossâgât egy rendszer
mûformâjâba Haydn milyen zseniâlisan âgyazta be. Ezideig
ugyan ô csak a ritmussal, az ntânozhatatlan és gyônyôrû mozarti
ritmussal és ezzel ôlelkezô dallamos melôdiâkkal és mindezeknek
un. bâzis-ellenpontû harmonizâlâsâval operâlt zseniâlisan.
Ugyan kbzvetlen Haydn Opus 33-as mûvének élménye elôtt ki-
nyîlt szâmâra a barokk kor fùga-mûvészete is és îgy egy sor
fùga-gyakorlat komponâlâsâban ôrvendezett Swieten barâtsâga
révén, de azonnal felismerte, hogy a fûga csak eszkôz lehet neme-
sebb cél érdekében. Megfogalmazôdott benne a mû'vészet kri-
tériuma, hogy a zenei mondanivalô mûvészi keretéskifejezés nél-
kul nem mû'vészet és ugyanakkor fordîtva is igaz, mert a mûvészi
keret és forma a gondolati rész hiânyâban csak ûres csillogâs. A
kettô ôtvôzete adja egy-egy mû értékét. Elhatârozta és azonnal
nekifeszOlt, hogy a Haydn-féle komponâlâsi môdszert ô is meg-
valôsîtja. Ez nem ment olyan egyszerûen, magâtôl értetôdôen és
hibâtlanul, mint a korâbbi komponâlâs. A kéziratok tanùsîtjâk a
sokkûzdelmet. A sok tôrlés,javîtâs ésbeszûrâs ugyanakkor a mû-



gondrôl is beszél, mivel Mozart ezeketa mûveit idds barâtjânak,
Haydnnak ajânlotta. A zenetôrténet ezért Mozart K. 387., 421.,
428., 458., 464. és 465. szâmû vonôsnégyeseit "A bat Haydn-
kvartett"-nek is elnevezte ûgyetlenûl.

Amihez Haydnnak hârom évtized kîsérleteire volt szOksége,
azt a kivételes tehetségu Mozart Haydn nnûve modelljére két év
leforgâsa alatt megvalôsitotta még magasabb szinten elâmîtô
melôdiâkkal és az érzelmek olyan lOktetésével, amire addig és
azôta sem volt példa.(4) Ezt a komponâlâsi môdszert aztan jôl
kamatoztatta mâs mûveinél is. "Zenei tokintetben Mozart ekkor
lett nagykorû" - âllapîtotta meg Landon Robbins.(5)

Ez Onnepi megemlékezésben âllîtsuk egymâs mellé a zene-
muvészet két ôriâsât: Haydnt és Mozartot, akik sokban hasonli-
tottak, de ugyanakkor kûlônbôztek is egymâstôl. Haydn 49 éves,
Mozart pedig 25, amikor megismerkedtek személyesen egymâs-
sal. Ekkor Mozart nemcsak kivâlô zeneszerzô, aki mûveit meg-
lepô kônnyedséggel és âltalâban viharsebesen vetette papîrra, de
briliâns zongorajâték virtuôz is és ismeri a hegedûjâték titkait
(Salzbiirgban az érsek zenekarâban a vonôspnlt elso hegedûse
volt és szîvesen jâtszik kedvelt hangszerén, a brâcsân). Ugyanak
kor ûgy lâtszik, hogy anyagi és pénzûgyi dolgokhoz nem értett
vagy a zene vilâgân tùli dolgokkal nem torôdôtt, mert ezek
egyszerûen nem érdekelték.

Haydn temperamentuma egészen mâs, aki ôsszehasonlitha-
tatlaniil sokkal lassabban alkotott és még sajât mûvei szôlôszâ-
mait is csak a legritkâbb esetben szôlaltatta meg maga. Ugyanak
kor pénzûgyi dolgokban rendkivOl pedâns és becsOletes volt.
Még élete iitolsô évében is, amikor meglehetos vagyon birtokâ-
ban volt, nem zsugorisâgbôl (hiszen jôtékonysâgokra bô'ven âl-
dozott), de jô szokâssâ vâlt rendszeretetébôl elvârta, hogy inasa
minden este bemutassa hâztartasa napi kiadâsainak listajât jôvâ-
hagyâsa végett. Vigyâzott étrendjére; este sohasem evett hûst,
csak egyszelet kenyér és egy pohâr bor volt a vacsorâja. Haydn
a "papa" jelzot kapta mâr egész Ratai korâban nem a kora vagy
megjelenése miatt azoktôl a muzsikus barâtaitôl, akik a keze alatt
dolgoztak az Esterhâzy-birtokon, hanem azért az atyâskodô gon-
doskodâsért, ahogy a râbîzottak sorsât intézte. Ido mûlâsâval,
amint mûveit szélesebb kôrben, majd kûlfôldôn is megismerték



és ûnnepelték, ûgy a papa név Haydnnak a zenemûvészetben
betôltôtt kôzponti szerepére is célzotL Megâllapîthatô, hogy ô a
romlatlan, megfontolt, jôindulatû, értelmes, becsûletes és hîvd
falusi ôserô-paraszt tîpiis megtestesîtôje volt és maradt egész éle-
tében, akire a dél-aiisztriai Rohrauban hârom nemzet népi kultû-
râja hatott: az osztrâk, a magyar és a szlovén. Sokan ezért osztrâk
szârmazâsât tévesen îtélték meg s bol az egyik, hol a mâsik nem-
zetiség javâra ônkényesen kisajâtitottâk. Haydn olyan volt, mint
a subalpi tâj novényzete, ami lassan fejlôdik, késôn érik, de ne-
mes gyQmôlcsot terem. Amit bejârt és elért, ahhoz az elôrehala-
dâshoz esetleg mas csalâdbôl szârmazônak tôbb nemzedékes fej-
lôdésre lett volna szûksége.

Csak lâtszôlagos egyezés, hogy Haydn és Mozart a klasszi-
kus zenel kor elindîtôja. Ez a megâllapîtâs csak âltalânosan igaz,
de mégsem pontos, mert Haydn a korâbbi, igen értékes zenei
korba, a barokkba beleszûletett, mîg Mozart csak kozvetve hal-
lott rôla. Ez lehet a magyarâzata annak, hogy a szonâta forma
szépségét minden kôrQlmény kôzôtt megtartja és csak annyit vâl-
toztat rajta, mint a gyémânton a csiszolô a rozetta, avagy a brili-
âns lapok kimunkâlâsâban.

Érdekes egyezés, hogy mindkettô mûvészetének forrâsa a
népmûvészeti elemek feldolgozâsa volL Haydn ez irânyù fogé-
konysâgât még gyerekkorâbôl hozta magâval a mâr emlîtett
hârmas népi kultûra dallamvilâgâbôl és késôbb akârhova ment,
mint példâul Angliâba, a mûveibôl kicsillanô dallam a bejârt fôl-
det és kultûràkat feltérképezi. Hasonlôképpen Mozart is, aki elsd
zeneleckéit azokbôl a feldolgozott szasz dallamokbôl kapja, ame-
lyeket édesapja hozott magâval Augsburg vidékérôl,
ugyanakkor édesanyja a Salzkammergut vôlgyének dallamaival
is tâplâlja. És a még gyermek Mozart, akâr Italiâban, akâr
Franciahonban, akâr Angliâban jâr, mâgnesként szippantja
magâhoz a bejârt orszâgok melôdiâit. Magyar vidéken egyszer
jârt, akkor is csak igen rôvid ideig Pozsonyban, egy mâgnâs
palotâjâban jâtszott egészen kicsi korâban, majd mint kamasz
megfordult Hadik ôbester bécsi palotâjâban és ott egy bâlon
megcsodâlhatta a tâbomok cigânyzenekarânak vonôjân riadô
verbunkost. Hazaérve Salzburgba ezt a magyaros motivumot
azonnal beépitette V. hegedû- versenymûvébe, amelynek
"idegen" hangzâsa miatt az osztrâk zenekritika a "tôrôkôs" jelzôt
adta. îrt Mozart tôrôkôs melôdia- feldolgozâst is, amit ô maga is



"tôrôk-indulônak" keresztelt, de az V. hegedûversenymû
harmadik tételében két menOett kôzé beszûrt verbunkos
motîvum olyan hatasû, mint a nagysâgos fejedelem kurucainak
târogatôjâé.(6)

Emberi életûkre tekintve meglepô Haydn és Mozart hâzas-
sâgânak hasonlôsâga legalâbbis az élettars megvâlasztâsâban.
Mind a kettô ugyanis elsô szerelmétôl kosarat kapott, majd mind-
kettô akikosarazô hûgât vette feleségOl. Haydn elso szerelme, egy
bécsi parôkakészîtôleânya, inkâbb apâca lett, akihez a zenekôltô
lamentâlô orgonamûvet irt, majd megkérte az apâcajelôlt hùgât,
aki viszont igent mondotL A hâzassâg azonban elhibâzott volt,
Haydn talân egyetlen és nagy tévedése, mert hiânyzott belôle a
szerelem. Az asszony csùnya is volt, zsémbcs is volt és a maga
esze szerint tûlzottan bigott, aki az egyhâzi elôirâsokon tûl kitalâlt
hûstalan bôjtôlésekkel akarta biztositani a maga és az ura ûdvôs-
ségét, amivel pokollâ tette az életet. GyermekOk nem volt;
minden aprôsâgért hangosan zsôrtôlôdôtt. Haydn kinjaiban a
"bestia infernale" jelzôvel becézgette hârpia életpâijât és boldog
volt, ha ônagysâga Esterhâzârôl a Bées melletti Baden fûrddben
ûtôtte fel fôhadiszâllâsât, ahol kedvére kritizâlta a cselédségnek a
fQrdôzôk erkôlcseit. Haydn Ores ôrâiban az Esterhâzy-birtokrôl
szîvesen kijârt a szomszédos Sûttôr kbzség magyar csalâdjaihoz,
ahova meghivtâk kézfogôkra, lakodalmakra, keresztelôkre és
halotti torokra. Csatkai Endre soproni helytôrténésztôl hallottam,
hogy a sOttôri plébânia anyakônyve harminc magyar gyerek ke-
resztapja neveként Haydn Josephet tûnteti fel azokban az évtize-
dekben, amikor ô Esterhâzân szolgâlt. Nem fontos, de érdekes,
hogy a boldog szûlôknek a keresztapa ajândéka egy-egy arany
volt, ami akkor felért egy tehénke ârâval, ha igazaz âtszâmîtâs.(7)

Mozartot viszont Weber Aloysia énekesnô kosarazta ki, aki
inkâbb Lange Joseph festô felesége lett. Mozart megkérte és el-
vette Aloysia hûgât, Constanzet, aki Ogyesen, szinte njjai kôré
csavarta urât. Rovid hâzassâgukban megajândékozta ôt gyermek-
kel, akik kôzûl csak kettô élte tûl a csecsemôkort az akkori higi-
énia miatt.Az asszonykasem értett a pénzhez, a hâztartâshoz sem
sokat; annâl tôbbet betegeskedett. Igy szulés elôtt vagy szûlés
utân ô is Badenbe ment fûrdôzni, ahol a morcos Haydnné asz-
szonysâghoz viszonyîtva jôl érezte magât, mert csinos is volt és
fiatal.



Mozart, noha nagyon is tudatâban volt sajât mûvei értéké-
vel, Haydnt és mûvészetét igen becsQlte és tisztelte. Egyszer meg-
tôrtént, hogy jelenlétében egy Kozeluch nevû, kisebb tehetségu,
de nagyhangû bécsi zeneiparos, akit késôbb Beethoven is csak
mint a "miserabilis Kozeluch"-t emlegetett, Haydnt kritizâlta. Erre
a temperamentiimos, de igazsâgos Mozart îgy vâgott vissza:
"Uram, ha valaki mindkettônket egybegyùma, még akkor sem
tennénk ki egy mâsodlk Haydnt!"

A kôlcsônôs megbecsûlés Haydntôl sugârzô szeretete hatja ât
azt a levelet, amelyet Haydn a prâgaiaknak irt 1787
oktôberében Giovanni Don nagy sikere utân, amelynek
bevételeibôl Mozart alig kapott valamit.(8)

1790-ben egy londoni hangversenyiroda megbîzâsâbôl
SalomonJohann Peler felkereste bécsi lakâsân Haydnt és mesés,
1200 fontos ajânlattal meghivta hosszabb angliai tuméra,amelyet
Haydn mâr csak azért is szivesen elfogadott, hogy kimozduljon
magânyos otthonâbôl. Herceg Esterhàzy Miklôs halâla utân a
kenyéradô utôdotnem érdekelte azene. A zenekartés aszînhâzat
Esterhâzân feloszlattâk. Haydn Bécsbe kôltôzôtt kisebb évjâra-
dékkal. Megtakarîtott pénzébôl vett magânak szép hâzat, ahol
csak a komponâlâsnak élt. Salomonnal december kôzepên
induit Angliâba.(9) Âm Mozart megérzése proféciâs volt, mert
valôban akkor lâttâk egymâst utoljâra. De nem a 24 éwel
idôsebb Haydn hait meg egy éwel késôbb, hanem a 35 éves
Mozart.(10) Korai halâlânak kûlônbôzô okait azôta is talâlgatja
az orvosi târsadalom, aminek egy egész kûlôn irodalma van. A
gyâszhîr Haydnt Angliâban érte.(Il)

Haydn londoni kiadôja kikérte a zenekôltô véleményét, hogy
ajânlja-e, hogy megvâsâroljâk Mozart mûveinek kéziratât, ame
lyet Mozart ozvegye megvételre felajânlott. 'Mindenképpen -
volt Haydn vâlasza -, mert valôban Mozart igen nagy muzsikus
volt. Barâtaim és tisztelôim gyakran legyezgetik hiûsâgomat te-
hetségem emlegetésével, de âlHtom, hogy ô sokkal nagyobb volt
nâlam".

Haydn élete utolsô évében, 1809-hen mondta: "Mozart, ha
semmi mâst sem alkotott volna, csupân vonôsnégyeseit és Re-
quiemjét, ezek a mûvek egyedûl is biztosîtottâk volna halhatat-
lansâgât".



Amikor par hônap mûlva a 77 éves Haydn - 18 éwel tûlélve
ifjabb barâtjât - meghalt, lelkiûdvéért a belvârosi Schottenskir-
cheben tartott gyâszmisén Mozart Requiemjét szôlaltattâk meg.
A zene szâmyân igy bûcsûzott tôle és intett feléje a halhatatlan-
sâg s az ôrôk élet kapujân a halott barât lelkûlete.

Jegyzetek:
(1) Itt kôzbeszûrom, hogy a "van Swleten" név IgenJôl cseng azok fîllében, aklknek

Selmecbânya emiéke kedvea és ezzel kapcsolatosan a magyar mûszaki felsôoktatâs tôr-
ténete, mlvel Gottfried van Swleten édesapja, Gerhard (vagy eredetileg Gérard) van
Swleten bârô (1700-1772), leldeni szOletèsû orvos, a bécsl udvarban fdorvos, akl egész-
ségiigyiés kultûrâlis (IgyekbenMârlaTerézia bizalmas tanâcsadôja voit A KoronaTanâcs
van Swleten fdorvos véleményét és Javaslatàt Is kérte, majd elfogadta 1762-ben, hogy a
létesltendd Bânyâszatl Akadémlât a Selmecbânyân 1735-ben alapitott Bânyatlszt- képzô
Iskola âtszervez-ésével ott valôsitsàk meg Pelthner ThaddeusJohann Javaslatâval szemben,
akl a blrodalom létesitendô ûj mûszaki felsdoktatàsl Intézményét az dsl prâgal egyetem
egylk fakultâsénak szânta. Van Swleten Gerhardnak kôszônhetô az Is, hogy az udvar
nevében meghivta iQû tudôs baràtjét, Jacqulnt Nlkolaust (1727-1817) Bécsbe, akinek
nevéhez fûzôdlk a schônbrunnl park és a bécsl egyetem botanlkus kertjének megte-
remtése, majd 1764-ben a Selmecl Bânyâszatl Akadémlân kémla és kohâszattan elsS
tanârsâga Is, akl Lavoisier mellett a modem kémla egylk nagy ûttôrdje és megalapozôja
lett. Hatéves mûkôdése utân az udvar a bécsl egyetemre helyeîde ât. Hârom gyermekét
Mozart tanltotta zenére. Mlndhârman valôszinû'leg Selmecbânyân szûlettek. Ennek
feltârâsâval éppen most foglalkozom a kUlSnbôzô és egymâsnak ellentmondô tôrténelml
kladvânyokadatal mlatt.Annak flgyelmét, aklt a mûvészeten tûl az egyetemes mûvelddés
tôrténete Isérdekel, ezek a nevek ès ôssefUggések nem kerlilhetlk el. A kltérésért az olvasô
szlves elnézését kérem.

(2) Errô'l Igy szâmolt be az lljû Mozart apjânak, Leopoidnak: "Qementl jâtéka egy
krajcârt sem ért, mert ellenfelem nem volt muvész, csak egy kôzônséges "mechanlcus".
Mozart megjegyzése: "Ezeknek a gâla-esteknek egyetlen klemelkedd eseménye az volt,
hogy a hîres Haydn muvészetében gyônyôrkôdhettilnk". Azon az estén pedlg Haydn Opus
33-as szâmù kvartett sorozatâbôl szôlaltattak meg hârmat, majd pâr nappai késôbb
folytattâk a hatszâmbôlâllôsorozatoL A szerzôezt a mûvet "orosz" jelzôvel Isellâtta,noha
ezekben semmlféle orosz vagy oroszos melôdlafeldolgozâs slncs, Vlszonzâsul Petrovlcs Pâl
cârevlcs megajândékozta Haydnt egy gyémântokkal klrakott arany sz^lencével. Ezekneka
kvartettoknak az élményérôl beszél az Is, hogy hùsz éwel késô'bb az akkor mâr ôzvegy
câmé nagy gyémântgyûrû't killdôtt ajândékba Haydnnak a bécsl kOvettel. Kellemesen
emlékezett az Opus 33. mû' élményelre.

(3) A jelentdsebb zeneesztétâk kôziil klemelem Erlch Herlzmannt, Edward
Lowlnskyt, Ernst Fritz Schmldet, Charles Rosent, és Robblns Landont, aklk kUlônbôzfl
oldalrôl kôzelitették meg e nagy témât Azért talân nem lesz haszx^ntalan, ha Itt csak egész
rôvlden vâzolom a vonôsnégyes mû jellemzôlt, a fejlâdés legfontosabb âilomâsalt és a
meghallgatâs ajànlhatô môdjârôl szôlok pâr szôt, mlelôtt megldézem Mozart emlékûlésre
a nagy kortârsat, Haydnt, akinek szelleme Ifjûsâgom âlomvârosâban, Sopronban éld
valôsâg volt és talân ma Isaz, hogy 6 nyllatkozott IQabb barâtjârôl, Mozartrôl.

(4) Errôl maga Mozart szlnte felklâltva igy nyllatkozott: "Haydntôl tanultam meg,
hogy hogyan irjam kvartettjelmet!"

(5) Kevésbé Ismert Tlndl bârônak az a feljegyzése (akl mlnt szemtanù testvérével,
majd Mozart édesapjâval és a megajândékozott Haydnnal jelen volt Mozart lakâsân a
kvartettek bemutatâsân): "Haydn eiôszôrmeghatôkedvességgel figyelte a jâtékot, aztânaz



elsô tétcl kSzepén hlrtelen felkapta a fejéL Szlnte hipnotlkus merevséggel, szemrebbenés
nélkiil (Igyeltegészon a màsodik tétel végéig és ekkor feloldôdva mâr csak mosolygott és
mosolygott àtadva magàt az élmény nagyszerûségének". A jâték utân Haydn igy
nyilatkozott az apânak, Mozart Leopoldnak; "Mlnt becsûletes és istenfélô ember kijelen-
tem, hogy flad a legnagyobb zenekôltô, akit akâr személyesen, akâr csak hirbdl Ismertem.
Neklnemcsak J6 zenel izlèse, de a komponâlâshoz a legnagyobb tudàsa Is van".

(6)Kôzbeszûrom, bogy 1975-ben Mozart hegedûversenymflveinek bicentenâriumàn
errôl bôvebben beszéltem egy helyi râdiôadâs keetében. Kôvetkeztetéselmet a verbunkos
zenelrodalomban szcrzett Ismereteimre alapitottam, amiket részben a Pâpai Reformâtus
Kolléglumban kaptam, aboi a knnicvllâg és a magyar reformkor szelleme élt, mâsrészta
szOldl hâzban édesapânktôl, aklnek szép kézlratos kottagyûjteménye volt még kolozsvâri
dlâkkorâbôl és Kacsôh PongrAchoz fù'zôdôtt barétségâbôl. Ôtéwela fentl blcentenârium
utén a megelégedés nagy Orômével olvastam Szabolcsi Bence zenetudôstôl "A magyar
zenetôrténet kézikiinyve" cimil mû 1979. évl kladâséban hasonlô kôvetkeztetést, amelynek
tovâbblJelentdsége, hogy leszôgezl: "MozartA-dùrhegedûversenyének magyaros epizôdja
az elsô irâsbafoglalt verbunkos volt".

(7) Haydn faliisl életérôl igy nyilatkozott: "Tôbb csâszârt, kirâlyt, herceget és nagy
lordot Ismertem, aklk nemcsak kltOntettek, de aklkkel szivélyesen elbeszélgettem. De
mégis, az egyszerû falusl nép (lai kôzôtt, a sajât tàrsadalml osztâlyomban éreztem magam
a legjobban". Ez a nyilatkozat nem meglepô, mivel zenéje Isezt a felfogâst tiikrôzi."Haydn
mlndlg csak vastag szôvésû nadrâgot hordott és durva kStésû paraszt-harlsnyâtkedvelt"-
éllapitotta meg rôla Igen talâlôan az egylk bécsl esztéta, ami âtvitt értelemben Is igaz.
Beethoven halàlos âgyAn râmutatott egy képre, amelyet aznap kapott ajàndékba egylk
tlsztelôjétôl és ezt mondta: "Lâtod, kedves Hjimmel, Rohrauban ez az a hâz, amelyben
Haydn szUletett. Ez a kép bennem is kedvesgyerekkorl emlékeket ébreszL Ez a hâz kicsl,
falusi kunyhô, de mlcsoda ôrlâs szllletett benne!"

(8) A levél egy része igy szôl: "Nagy megtlszteltetés, hogy vigoperât kémek tôlem.
Elârulom azonban, hogyvokâlls mûvelmet a magyarorszâgi Esterhâzy-hercegség szinhâza
szâmâra irtam ésa szinpadi hatâsokat isoda méreteztem. Teljesen mâs lenne a helyzet, ha
a prâgalak szâmâra talâlnék megfelelô librettôt, de még akkor Is nagy lenne a kockâzat,
mert kérdéses, hogyan kSzelithetném meg a nagy Mozart drâmai képességelL Mozart
utolérhetetlen és utânozhatatlan nagy mûvei hatâsa alatt én mlnden zenekedvelôhôz és
kOlônôsen a vilàgnagyuralhoz apellâlok mélyebb zenel ésemberi megértésért. Prâgânak
nemcsak befogadnia kell Mozartot, de az Ilyen csodâlatos mûvészt megkell Jutalmaznia!
Felhâborit, hogya csâszârl udvarezta kivételes tehetséget mégsemmiféle klnevezéssel sem
tilntette kl. Kérem, bocsâssanak meg az elkalandozâsért, de ezt az embert én nagyon
szeretem".

(9) Mozartkônnyezve bûcsûzottôreg barâtjâtôl és kérlelte, hogy "Papa, télviz Idején
ne menj Idegenbe! A kocslût 17 napig tart. Francla fôldôn még tombol a forradalom és
folylk a vér. A Csatomân mlndlg, de killônôsentélen,Igenviharos a tenger.Ml leszVeled?
Hlszen a nyelvilket sem Ismered! Nem lâtlak én téged mâr soha tôbbéi" Haydn igy
vâlziszolt; "Az én nyelvemet mindenkl megértl, ha fûle van a hallâshoz".

(10) Legnagyobb valôszinûség szerint még gyermekkorâban szerzett vôrheny
mâsodlagos kôvetkezménye, vâratlan veseelégtelenséghetek alatt elvitte.

(11) Errôl igy irt egylk Ismerôs barâtjânak, Gelslngemé asszonysâgnak Bécsbe:
"Gyerekes ôrômmel tekintek ajôvôbe, hogy mâr hazaèrjek és megôlelhessem barâtalmat
Csak azt sajnâlom, ami szâmomra Igen fâjdalmas Is,hogy nem igy Qdvôzôlhetem a nagy
Mozartot, az én kedves barâtomat, ha valôban igaza hlr, hogymeghalt De hôn remélem,
hogy ez nem tôrténtmeg. Ôrlâsl veszteség lenne, mertaJôvô szâzadok nem lâtnak ilyen
talentumot, mlnt amllyen Mozart".



Dr. Wagner Ferenc (Kensington, MD):

A NEMZETI F:SZME KÛLFOUTIKAI VONATKOZÂSAI

AZ ÀTMENETI IDÔSZAKBAN

Rôvidre szabott elôadâsomban két fogalom: a nemzeti
eszme és a kùlpolitika kôlcsônhatâsât târgyalom. OsszefOggésûk
mâr a kései ôkor szâzadaiban is konnyûszerrel megflgyelhetd,
jôllehet akkor még a hâttérben sziinnyadtak a nemzetiségi
csoporthoz tartozâs mai, modem ismertetd jegyei.

Alapvetô tényként kell leszôgeznQnk, hogy a nemzetiségi
kôzôssêghez tartozâs mâr akkor is elsôsorban érzelmi âllâsfog-
lalâst jelentett s a nyelvi, kulturâlis és gazdasâgi tényezôk még
nem jâtszottak perdôntd szerepet. A kûlpolitikai keretek vâlto-
zâsâval azonban a nyelv és a kultûra egyre inkâbb elôtérbe kerûlt
és szemiâtomâst tôrténetformâlô tényezôvé vâlt. Nem gyôzôm
azonban eléggéhangsùlyozni, hogy a nemzeti és faji kûlônbségek
észrevétele, valamint az ugyanazon csoporton belûl az
egyuttérzés, a kôzôs érdekek tudata - lényegében - alig
szabâlyozhatô érzelmi forrâsokbôl tâplâlkoak. Ez a fô magyarâzô
oka annak, hogy a nemzetiségi viszonyok rendezése eddig
korântsem sikerOlt az erkôlcsi alapokon nyugvô emberi jogok
szellemében.

A kûlpolitikai vâltozâsnak a nemzeti eszme korai megjelenési
formâira gyakorolt hatâsâra kivâlô példa a magyar honfoglalàs.
Az itt megtelepedett szlâvok tôszomszédsâgâba kerOlo magyar
tôrzsek nyelvben és szokâsban kûlônbôztek, s ez a kûlônbség,
korszerû formâiban, a mai napig végigkisérte a szlâvok és a
magyarok kôzti politikai és egyéb kapcsolatokat. Ettôl kezdve az
etnikai kûlônâllâs ismertetd jegyei kôzôtt egyre sûrûbben jelent-
kezik az anyanyelv és az etnikumra olyannyira jellemzô élet-
szemlélet és nem utolsôsorban sajâtos kultùrâjuk. Az etnikai
kôzôssêghez tartozâs érzelmi velejârôja az esetek tûlnyomô
tôbbségében megakadâlyoztaa kûlônbôzd fajtâjù és nemzetiségu
népcsoportok békés egyûttélését s korlâtozta a beolvasztâsi
tôrekvések sikerét.



Mohâcs ntân mâsfélszâzados tôrôk uralom kôvetkezett,
amelynek ercdménye mâr a 16. szâzad végén a magyar népesség
ôriâsi arânyù piisztiilâsa volt. Mâtyâs kirâly idejében az orszâg
lakossâgânak mintegy 80%-ât tette ki a magyar népelem, ez az
arâny azonban a torok hôdoltsâg utan 39%-ra csôkkent.' Ugyan-
akkor a bécsi iidvar telepitéspolitikâja kôvetkeztében a nemzeti
kisebbségek szâmarânya jelentékenyen megnôtt. A 18. szâzad
kôzepétôl kezdve Erdély is elvesztette magyar tôbbségét. A
magyarsâgba olvadâs folyamata az adott viszonyok kôzôtt egyâl-
talân nem biztatott gyors és tartôs eredménnyel és dôntô môdon
késôbb sem vâltoztatta meg a népességstatisztika adatait a
magyarsâg javâra.

A Habsburg-monarchia legfelsôbb vezetése ugyanakkor
minden nemzetiséget âtfogô kozép-eiirôpai tudat létrehozâsân
fâradozott hellyel-kozzel a siker reményében. Ez a kezdemé-
nyezés azonban szûkségképpen zâtonyra futott, mert az egysé-
gesnek és oszthatatlannak vélt politikai nemzetfogalom a 19.
szâzadban mâr nem elégithette ki a Kârpât-medencében élô
népekeL, mivel ezek mâr egytôl-egyig a népkôzi ôsszefogâst ki-
zârô nemzetâllam vonzôkôrébe kerûltek.

A népkôzi békés egyûttélést megzavartâk az itt-ott
felbnkkanô vallâsi villongâsok is. Ekkortâjt, a 18. szâzad végétôl
kezdve mâr nyilvânvalô volt a nemzeti és vallâsi eszmék szinté-
zise az utôbbiak rovâsâra. Ennek az ôsszefûggésnek a vizsgâlata
felszinre hoz szâmos olyan jelenséget, amely a nemzetiséget a
vallâs fôlé emeli. Eszerint pl. a magyar katolicizmus kôzelebb âll
- nemzeti alapja folytân - a magyar protestantizmushoz, mint a
szlovâk katolicizmnshoz. Ez a pârhuzama mai napig fennâll. Ezt
a kapcsolatot jôformân mâs népek viszonylatâban is megtalâljuk.
Ezek a nem éppen szôrvânyos jelenségek igazoljâk a nemzeti
eszme gyôzelmét a vallâsi fôlôtt, ami az emberiség tôrténetének
sokszor adott tragikns fordulatot.

A nagyhatalmak és kisnépek viszonyânak elemzését a
szakirodalom feltûnôen mellôzi, pedig nélkûle semmilyen vagy
csak torzképet lehet festeni a kQlpolitika és a nemzeti érdekek
tôrténetalakîtô ôsszefûggéseirôl. Ez a mellôzés annâl is inkâbb
érthetetlen, mert mâr Shaftesbury Anthony Ashley (1671-1713)



râvilâgîtott az értékbeli kûlônbségekre. Shaftesbury a korabeli
âllamokat vizsgâlja és arra a kôvetkeztetésre jut, hogy a
kisâllamok valôban természetes és egészsêges képzôdmények.
Elég itt Svâjcra és a skandinâv âllamokra iitalnnnk. "A hatalmas
birodalrhak sok tekintetben természetellenesek" (Vast empires
are in many respects unnatural) - fûzi tovâbb gondolatait a nagy
fîlozôfus.(l)

Érdekes, hogy a kolonializmus mérhetetlen fellendûlése
eziitân kôvetkezett be. A nagyhatalmak emberséges kôntôsbe
ôltôztették kizsâkmânyolô politikâjukat, mitsem torôdtek az
etnikai szempontok érvényesîtésével. îgy fordnlhatott elô, hogy a
mâsodik vilâghâborû utân a kolonializmus (gyarmatositâs)
"hivatalos" megszuntével csak Afrikâban tdbb mint 40 ûj âllamot
hîvtak életre, de megtartottâk a gyarmatosîtâsi terjeszkedés
katonai hatârvonalait, amivel sûlyos és megoldhatatlan népkôzi
problémâkat teremtettek a mesterségesen ôsszetakolt âllamala-
kulatokban, mert teljesen fîgyelmen kivûl hagytâk a nemzetiségi
hatârokat. Ezzel a hatarrendezéssel nemzetiségi villongâsokat
létesîtettek olyan terûleteken, amelyek a mûltban csak elvétve
voltak a népkôzi torzsalkodâsok szinhelyei.

A nagyhatalmak ilyirânyû ténykedése még jobban kitûnik a
két vilâghâborût betetôzd békeszerzôdésekbôl. A nagyhatalma-
kat ebbeli tevékenységOkben részben a tudatlansâg, részben
pedig bosszûvâgy vezérelte. Es mi lett irânyitô kôzremûkôdésûk
eredménye a két vilâghâborû kôzt? A monarchia romjain
ûjonnan alakult âllamok maradéktalanul âtvették a letûnt korszak
âllamnemzetfogalmât: minden baj kûtfejét. Ezzel az utôdâllamok
vezetdsége teljes jogû uralkodô népekre és megtûrt kisebbsé-
gekrebontottasok nyelvû és sok nemzetiségu orszâgaikat. Mind-
ôssze helycsere tôrtént: régi âllamalkotô népekbôl kisebbségek
lettek, mig a régi kisebbségek (szlâvok és românok) eldléptek
âllamfenntartô nemzetekké. A Duna-medence néprajzilag tarka
viszonyait aztân a hitleri nemzetiszocialista eszmevilâg a maga
merev és természetjogba ûtkôzd fajpolitikai elveivel véglegesen
ôsszekuszâlta. A nâcizmus mâig érezhetô hatâsa abban is meg-
nyilvânul, hogy hosszû idôre emlékezteti az érintett népeket a
fajelmélet végrehajtâsa sorân elkôvetett cselekményekre,
amelyek ûtjâban âllnak a békés, népkôzi egyûttmûkôdésnek.



A mâsodik vilâghâborùt kôvetô rendezés a kelet-kôzép-
eurôpai térségben fôként Moszkva irânyîtâsâval tôrtént. A
kapitalizmusnak még a csîrâjât is ki akartâk irtani, hogy az
osztâlytalan kultûra az osztâlytalan târsadalomban kialakuljon és
bekôvetkezzék Lenin jôslata, amely szerint a vilâg nemzetei
szabad elhatârozâsbôl kôzelednek egymâshoz, egyesûlnek és
ôsszeolvadnak nemzeti (faji) kOlônbségektôl mentes képzôd-
ménnyè az egységes kommunista târsadalomban. A tôrténeti
fejlôdés mind a Szovjetuniôban, mind pedig a tôbbi szocialista
orszâgban ennek a vétkes illûziônak pontosan az ellenkezôjét
igazolta. Vezêrelve, akârcsak a hitlerizmusé, a kollekdv felelôs-
ségrevonâsban élte ki magât. Kôzismert irtôhadjâratuk (ât- és
széttelepîtés, vagyonelkobzâs, âllampolgârsâgtôl valô megfosz-
tâs, az anyanyelv hasznâlatânak korlâtozâsa, hogy csak a leg-
szembetûnôbb jogfosztâsokat emlitsOk) ez alkalommal elsôsor-
ban a magyar és német népelem ellen irânyulL A marxi-lenini
dogmâk és a proletârnemzetkôziség ôrve alatt egyes népek, fô-
leg a magyarok és a németek, nemzeti ôntudatânak és ônérté-
kelésének megsemmisitése folyt

A lassan érlelôdô kOlpolitikai fordulat napvilâgra hozta az
elsô vilâghâborùt kôvetd, nagyhatalmi jôvâhagyâssal szOletett, ùj
nemzetfogalom csôdjét kivâltképpen a Szovjetuniôban, Cseh-
szlovâkiâban ésJugoszlâviâban. Az elmûlt évek sorân kiderûlt,
hogy a kûlbnféle fajtâkat és nemzeteket feloldani hivatott szovjet
kôzôsségi szellem a valôsâgban nem létezik, és az ugyancsak
egységesnek kigondolt csehszlovâk (jednotny narod ceskoslo-
vensky) és jugoszlâv (jugoslovenski narod) nemzetfogalom a
békekonferenciâk asztalân jôtt létre és az egymâstôl tôrténelmi-
leg is eltérô' nemzetek mesterkélt tâkolmânyânak bizonyulL A
nemzetfogalommal tôrtént visszaélés megmagyarâzza ezeknek az
orszâgoknak szemûnk elôtt lezajlô részekre bomlâsâL

Az egységesnek hangoztatott nemzetfogalom (szovjet, cseh
szlovâk, jugoszlâv) részekre oszlott, mert a részeket a nyelvi,
tôrténelmi, vallâsi kQlônbségeken tûl a mâs-mâs kultûrkôrhôz
tartozâs is a kûlpolitikai célok szolgâlatâban fogant
"nemzetegység" ellen forditotta. Néhâny évtized mùlva a
kûlpolitikai helyzetkép vâltozâsa volt az alapja az egységesnek
képzelt nemzettest alkotô részeire bomlâsânak.



Ezen a ponton felvetôdik a kérdés: milyen irânyù fejlô'dés
remélhetô, amely begyôgyîtanâ a mùltban ejtett sebeket és
biztosîtanâ a tartôs, békés egyOttélést ezen a sok vâltozâst és
tragédiât âtélt têrsêgen? Es itt ismét a nagyhatalmak szândékai,
tervei kerOlnek elôtérbe. Ne feledjûk, hogy 1944. oktôber 9-én, a
Moszkvâban tartôzkodô Churchill Winston Eurôpa kettéosztâ-
sât javasolta a mitsem sejtô, âmnlatâbôl alighogy magâhoz têrô
Sztàlinnak. Ezt a tervet a jaltai konferencia idején, mint az
EgyesOlt Allamok moszkvai nagykdvetségének tanâcsosa,
Kennan George Bohlen Charles E.-hez intézett levelében szintên
szQkségesnek tekintette és javasolta, hogy az âldozatokat hozô
Szovjetuniôt kl kell elégîteni, meg kell jutalmaznl Kelet- és Kôzép-
Eiirôpa népeinek rovâsâra: "Russia-s war effort has been
masterful...and musL, to a certain extent, find its reward at the
expense of other peoples in Eastern and Central Europe" - îija
levelében Kennan. (2)

A kommunizmns igâjânak lerâzâsa ûj kOlpolitikai tavlatokat
nyitott a nemzeti ônâllôsâg visszanyerésére és biztositâsâra az
âtmeneti idôszakban.

Jôl tudjuk, az âtalakulâs a diktatùrâbôl a demokrâcia felé
nem megy mârôl holnapra. Ez abbôl is nyilvânvalô, hogy az ùj
vilâgrend felé haladô orszâgok megûjulô târsadalma tobb
aggasztô tûnetet mutât fel. Ezek kôzul csak egyet, tan a leglénye-
gesebbet emlîtem, s ez a két diktatùrâtôl ôrôkôlt kollektîv
feleldsségrevonâs elvének alkalmazâsa. Ez az erkôlcsi szempont-
bôl joggal bîrâlhatô ôrôkség felszînre vetette a tûlzô naciona-
lizmussal egyûtt jârô antiszemitizmus helyenként erôsbôdd
mozgalmât. Igy Oroszorszâgban az ellenzéket tômôritd szélsô
nacionalista Pamyat egyik vezéralakja Yemelyanov Valeri îgy
nyilatkozik: "1917 ôta mi fasiszta zsidôk megszâllâsa alatt éltûnk"
("Since 1917 we have been living under the occupation ofjewish
fascists"). A kollektîv feleldsségrevonâst hasonlô môdon gyako-
rolja a Pamyat mâsik szôvivôje, Zhirinovsky Vladimir. (3) Ezek az
érzelmi kitôrésekben szenvedô egyének nem gondolnak arra,
hogy tevékenységûklângra lobbanthatja az âltalânos nemzetiségi
és faji ellentéteket is, és megindîthatjamindenki harcât mindenki
ellen. Szerencsére a târsadalom zôme mind Oroszorszâgban,
mind mâsutt a jôzan kôzépûton halad.



Leomlottak a bukott rendszerek politikai és egyéb tartôosz-
lopai, de a geopolitikai adottsâg vâltozatlan maradt. Németorszag
és Oroszorszâg tèrbeli kôzelségével tovâbbra is szâmolnunk kell.
Elsdsorban Németorszâgnak gazdasâgi vonalon valô elôretôrése
fîgyelemreméltô, ami a térsêg tovâbbi fejlôdésére rânyomja
bélyegét.

Természetes megoldâsnak lâtszik a felszabadult âllamoknak
az Eiirôpai Kôzôsségbe leendd beilleszkedêse, ami azonban
magâban hordanâ a Nyugat- és Kôzép-Eurôpa kôzôtt mindig
meglevô ellentétekeL, mert még mindig hiânyzik a mindent ât-
fogô eurôpai kôzôsségtudat A helyzetet sùlyosbitja az EgyesOlt
Allamok diplomâciâjânak feltûnô érzéketlensége az eurôpai
fejlemények irânt. Amerikakezdetben ugyanis mereven ellenezte
a Szovjetnniô, a balti allamok és Jugoszlâvia etnikai alapon
tôrténô' ônrendelkezésének megvalôsîtâsât. Elég, ha Bush elnôk
emlékezetes kijelentésére utalunk, amelynek lényege, hogy a
szabadsâggal nem kell egyutt jâmia a fûggetlenségnek. Kellô'-
képpen ât nem gondolt kulpolitikai cselekvések elemzésekor
talân kissé tûloz az évtizedes tapasztalatokkal rendelkezô'
amerikai diplomata, Bohlen Charles E., mikor felteszi a kérdést,
vajon alkalmas-e az Egyesûlt Âllamok a szabadvilâg vezetésére;
"It is therefore pertinentto ask whether the Unités States is capable
of leading the free world."(4)

A szôban forgô kérdéscsoportot igyekeztOnk tôrténelmi
tavlatba helyezni s ezâltal némi fényt deriteni azâtmeneti idô'szak
kQlpolitikai lehetô'ségeire. A kôzeljôvô' éveiben a politikai
viszonyok minden bizonnyal kikerûlnek a forrongâs âllapotâbôl
s megindulhat a kibontakozâs az âtmeneti âllapotbôl a tartôssâg
igényével, a demokrâcia ûtjân. Ez a cél azonban csak akkor
kôzelithetô' meg, ha a nyugati kultûrkôrbe tartozô kôzép-eurôpai
orszâgok - elsôsorban Lengyelorszâg, Csehszlovâkia és Magyar-
orszâg - legalâbb laza szerkezetû' szôvetségben egyesûlnek, mert
kûlôn-kûlôn a kisnépek sorsa nem szâmît a nagysâgrendi
kategôriâkban gondolkodô nagyhatalmak kulpolitikai cselek-
véseiben. Bârmilyen laza szerkezetû konfôderâciônak a tômegek
lelkében élô kôzép-eurôpai kôzôsségtudatra kell épûlnie, mert
csakis îgy kûszôbôlhetôk ki a meglevô és fel-felùjulô nemzetiségi



ellentétek, és kizârôlag ez az ûj âllamkôzi szervezet lehet bizto-
sitéka a zavartalan, békés egyûttélésnek.(5)
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Dr. Somogyi Ferenc:

NYELVÛNK ROMLÂSA

- vâzJatosan -

Idézettel kell kezdenem: "Irodalmunk tôrténetével foglal-
kozni, mint Kazinczy és Kôlcsey korâban, ma ûjra a kulturâlis
lojalitas (kôzmûvelôdési hûség) kérdése. Az idegenbe szakadt
magyarok ezzel tanûsitjâk, hogy hîvek maradtak a (nemzeti)
szellemhez. A kôzôs kultûra (mûvelôdés), a kôzôsen âtêlt emberi
êrtékek tarthatjâk csak ôssze a sokfelé szétszôrt magyart. Magyar-
nak lenni ma nem âllami hovatartozâst jelent, hanem az érzés-
nek és gondolatnak egy specifikus (kiilônleges) môdjât, ami az
ezer év értékeibôl szurôdôtt le: kultûrât (mûvelôdést). Minden
tôrténetîrâs, minden szellemtiidomânyi mnnka legfôbb célja ma
kulturâlis lojalitâsra (kôzmûvelôdési hûségre) nevelni".(l)

Amikor a legelsô Magyar Talâlkozôn "A magyarsâg kulturâ
lis (kôzmuvelodési) szerepe az emigrâciôban: érdemes-e magyar-
nak maradni?" cîmû elôadâsomat megtartottam,(2) ugyanennek
a célnak szolgâlatâban jârtam el, de mâs feladat megoldâsâra
tôrekedtem. Kôzel 30 év utân nyelvUnk romlàsàrôl kell îmom,
amelyet fôleg a magyar kôzmûvelôdés leghivatottabb ôrénél, a
hazai magyarsâgnâl tapasztalhatunk.

Nyelvûnk megtisztîtâsât Kosztolànyi Dezsô (1885-1936)
vezetésével(3) a magyar irodalom kôltôi és îrôi hajtottâk végre.



Munkâjukat nagyjâbôl a XX. szâzad derekâig el is végezték.
Persze sok minden maradt a régi latin nyelv évszâzados hatâ-
saibôl, de még tôbb a német mûveltséghez valô tartozâs ered-
mênyeibôl.

Az iitôbbiak kôzûl kûlônôsen elteijedt az "egy" legtôbbszor
felesleges és szOkségtelen alkalniazasa,(4) nem kûlônben az "ûgy
- mint" ôsszehasonlîtâs hasznâlata. E helyett a "mind - mind"sza-
vakat kell magyarul hasznâlnunk.

NyelvQnk romlâsât bizonyîtja még szâmos kisebb hiba el-
kôvetése is. Gyakori pêldâul a mondât "ugyanis" szôval tôrtênô
kezdése, holott ez a szô mindig az ûj mondât mâsodik vagy az
értelemnek megfelelô kôvetkezd szava ntân kerOl sorra. Sokkal
sûlyosabb hiba fordiil elô a "kell" segédige alkalmazâsa kôzben,
amely rendszerint a szôvegnek magyar èsgârâs szerint valô ât-
alakitasât teszi szQkségessê. A szôveg megfelelô' môdon tôrtênô
âtalakîtâsâtôl ugyanis kényelmi szempontbôl rendszerint tartôz-
kodnak. Magyarul nem azt mondjuk, hogy "ez és ez kell, hogy
megtôrténjék", hanem hogy "ennek és ennek meg kell
tôrténnie". Ez a magyar nyelv romlâsânak leggyakoribb esete! Az
elôbbi hiba elkôvetését az erdélyi tâjszôlâs felesleges alkalma
zâsa is elô'segîti. Az erdélyi tâjszôlâs szerint ugyanis valôban azt
mondjuk, hogy "kell legyen", "el kell menjek" fhelyesen; "kell
lennie", "el kell mennem"). Igen gyakori azigealak felcserélése is.
A "megtôrténjék" szô helyett szîvesen alkalmazzâk helytelenûl a
"megtôrténjen" kifejezést. Ugyanide kell sorolnunk az "ami"
mutatô névmâs sûrû hasznâlatât a helyesen alkalmazott "amely"
vonatkozô névmâs helyett

Nyelvûnk romlâsâra jô példa egyes szavaink értelmének
kiforgatâsa is. Mailàth Istvân talâlôan utal az uraJ és az uralko-
dik szavak felcserélésére. Egyik szerzô idézetében helyesen ki-
fogâsoljaazt a kifejezést, hogy "Csehorszâgnak uralni kell a Dunât
Regensburgtôl Budâig". Helyesen ezt ûgy mondanânk, hogy
"Csehorszâgnak uraikodnia kell a Dunân Regensburgtôl
Budâig". (5)

Nyelvûnk romlâsânak legkézzelfoghatôbb jele az idegen
szavak felesleges és igen gyakran teljesen szukségtelen hasznâ
lata, amelynek kôvetkeztében nyelvûnk "kétsêgbeejtôen elgazo-
sodott".(6)



Nagy N.Jânos,azÀrpâd Akadémia tiidomânyos fôosztâlyâ-
nak rendes tagja szerint az idegen szavak tùlzott hasznâlata 1948
utân kezddôdotL Pâratlanul szép, tokéletesen kifejezd nyelvûnk
megrontâsa azôta tudatos volt.(7) Érdemes azonban megjegyezni,
hogy - szerinte - az elcsatolt orszâgrészeken a magyarsâg teljesen
megôrizte a szâzad elejére kialakult tiszta magyar nyelvet. De a
mâs orszâgokba szétszôrôdott magyarsâg, amely a két vilâghâ-
borû kôzt éld magyarsâgnak legalâbb harmada, nyelvhasznâlat
szempontjâbôl kifogâstalan maradt.(8) Mâsik megâllapîtâsa
szerint az 1948 ôta kiadott hazai tôrténelmi és mâs szakkônyvek
mentesek az emlitett elferdûlésektôl.(9)

Az idegen szavak hasznâlatânak kettôs oka van. A kûlfôldôn
élôk Eizért keverik nyelvOnket idegen szavakkai, mert nem isme-
rik a magyarban is azonos fogalmakat kifejezd szavakaL îgy
szûletett meg az Amerika fôldjén tréfâsan idézett mondâs:
"Beszélgetés kôzben ringott a belem". Semmi mâs ez, mint a
magyar szavak ôsszetévesztése az angol szavakkal: "Beszélgetés
kôzben "ring"-ott [csengett) a "beU"-em (telefonom). Ugyanezzel
magyarâzhatôaz is, amikor "Fourth ofjuly" helyett "fortdzsulâj"-t,
"county" helyett "kaiinti"-t, Westside helyett "vesztszâjd"-ot, "to
march" helyett "marcsolni"-t, "to fix" helyett "fikszolni"-t stb.
mondtak vagy îrtak.(lO)

Az idegen szavak hasznâlatânak mâsodik oka és magyarâ-
zata a feltïïnési viszketegség. A beszéld folytonosan azzal dicsek-
szik, hogy d az idézett nyelven is tud. Legtôbbszôr az idegen szô
elmagyarosîtott alakban fordiil eld. Mindenképpen félmûveltsé-
get ârul el.Vagyinkâbb aztbizonyîtjEi, hogy az ilyen kevert nyelv
beszéldje vagy irdja nem tud magyarul, nem ismeri azt a fogal-
mat, amelyet magyar hallgatdsâgânak vagy magyar olvasdkôzôn-
ségének magyar nyelven kellene megjelôlnie?

Ilyen mai nyelvûnkben gyakran hasznâlt idegen szô pl. az
informâciô, aprehendâl, sokkolddik, tarifa, mecenatûra,
embléma, brosùra, maximalizmus, traiima, aszinkronitâs, rekul-
tivâciô, confolens, filozofikus, identités, supernova, tesztel,
prizma, szervilizmus, konszenzus, agrârszféra, imâzs, réalités,
exponenciâlis, paraméter, konvertâbilis, szintetizâlô, koherens,
szegmens, spontanéités, infrastruktura, rehabilitâciô, koncepciô,
municiô, praktikum, reprivatizâciô, kompromisszum stb. (11)



A megoldâs helyesen egyik esetben sem lehet mas, mint
azoknak a szavaknak idézése, amelyekre megfeleld magyar szô
mâr rendelkezésre âll. Nem tudjuk megérteni, miértkell a vàlsàg
szôhelyett krizistmondani vagy îmi. A telefon helyett nyugodtan
mondhatiink tâvbeszélô'L, a televîziô helyett tâvolbalâtôt, a bicikii
helyett kerékpârL, az autô helyett pedig kocsit. Persze vannak
szavak, mint a râdiô, amelyek mâs szôval kl nem fejezhetô'k.

Van aztan nyelvOnk romlâsânak még egy oka és magyarâ-
zata. A kifogâsolt irâsok le akamakereszkedni anépi szînvonalra,
Ebben az esetben csak arrôl van szô, hogy a tanult ember lenézi
a taniilatlant s az âllitôlagos konnyebb szôtértés nevében un. népi
kifejezéseket hasznâl.

Jô példa erre Mészâros Tamàs "Mi marad a pakkbôl?" cimû
cikke, amely Mariez Zsigmond "Légy jô mindhalâlig" cimû
darabjânak elô'adâsârôl tudôsit. E szerint 'Ma mindenâron sike-
resnek kell lenni, alsô hatâr nincs tôbbé, dûl a bugyutasàg
vâsâra. GOgyôgô' showmûsorok, ostoba tucatfilmek és agressziv
bulvârlapok burjânzâsa idején a szînhâz sem maradhat tétlen:
ami tetszik a nézô'nek, az tetszik a kasszânak, ês ami tetszik a
kasszânak, azt rnegideologizàljuk azzal, hogy a tômegkultûràt
pedig nem szabad lenêzni.

Hât bizony nem. Ami egyébként aztjelenti, hogy a tômeget
(mintha legalâbbis tudnânk, mit értûnk ezen...) nem szabad
lenézni. Mert a tomeg nem megy ki azutcâra tOntetni a vacakérL
Nem igaz, hogy a tômeg provokâlja az izléstelenséget, azolcsô-
sâgot, az êrtéktelenséget. Legfeljebb hasznâlja. Legfeljebb mind-
ezt konnyebb a tomegnek eladni. És konnyebb elhitetni vele,
hogy erre van szûksêge, hogy ez a sikk; fogyassza hât emelt
fôvel a sikert.

A Rock Szînhâz sem tett most mâst, mint leszâllitotta Mariez
Zsigrnandat egy fellételezhetôen fagyaszthatôbb szintre...âlda-
zatasan kôzelhaztàk a regényt a mai i^ûsâghaz".(12)

NyelvOnk romlâsânak sajâtos jele a szokatlan kifejezés
hasznâlata is. Ilyen pl. az a megâllapîtâs, hogy a kanadai magyar
mâr "tudatosan vâllalja kettôs kôtôdésêt", Mikes Kelemen
"oldalozô szavajârâsû szêkely", "nincs kellô' mûszerezettség",
"értékrendûség", "kiutat mutatô utalâsok", lenagygiccsezés",
"frakciôvezetés", "platformcsira", "higgadtan fogalmaz"
"felnôttként râkérdez", "szândéknyilatkozat", "véleményfejlô'dês".



"az igazi termékek felé mozduljon el az agrârszféra", "az egyik
legfôbb vilâgkiâlHtâsi adu az infrastrukturâlis fejlesztés" stb.(13)

Otthon tehât feladjâk azt az irânyelveL, hogy mindaz, ami
irodalmi, bizonyos emelkedettségeL, vâlasztékossâgot jelent. Az
irodalom terméke: az îrâsmû ôrôk emberi gondolât vagy érzés
eredeti, teljesen egyedûlâllô môdon, ihletett mûvészi erôvel s a
nyelv anyagânak mesteri kezelésével îrâsba foglalt szellemi
alkotâs, amely mindenkinek szôl, minden ember szâmâra
érdekes, taniilsâgos, gyônyôrkôdtetô és ôrôk - vagy legalâbb
tartôsan maradandô - értékû.(14)
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A XXXI. MAGYAR KONGRESSZUS

KERETÉBEN RENDEZETT

OLÉSEK ÉS ELÔADÂSSOROZATOK

Az Ârpâd Akadêmia
orvostudomânyl eldadâssorozata

Az Ârpâd Akadêmia orvostudomânyl osztâlya 1991.
november 30-ân, szombaton déleldtt 9 ôrai kezdettel a VI. szint
Savoy-termében tartotta meg szokâsos évi rendes eldadâssoroza-
tât dr. Kondray Gergeîy (^Beachwood, OH) orvos, az Arpâd
Akadêmia rendes tagja, elnôkletêvel ês moderâtori kôz-
remûkôdêsêvel. Az elnôki megnyitô utân

dr. Bognâr Béla (Dayton, OH) "Az ôregedd magyarok haza-
têrêsênek szociâlis ês egêszsêgûgyi problêmâi",

dr. Kondray Gergelyné dr. Tomaschek Fldikô (Beachwood,
OH) "A szemnyâlkahârtya betegsêgei",

dr. Nâdas Jànos (Canton, OH), az Arpâd Akadêmia rendes
tagja, "Az aggodalom korszerû kêrdêsei",

dr. Ament Albert (Cleveland, OH) "A bas kompûter-
rôntgenes vizsgâlata",

dr. Batizy Gusztàv (Akron, OH), azArpâd Akadêmia rendes
tagja, "Az âlmatlansâg elmegyôgyâszati vonatkozâsai",

dr. Bôjtôs Anita (Cleveland, OH) "A gyerekkori asztma kôr-
êlettana ês kezelêse",

dr. Spruch Rezsô (Danville, IL) "Mit kell tudnunk a
prosztata-râkrôl?" cîmmel tartott êrtêkes orvostudomânyl szak-
eldadâst.



Fél 1 ôrakor az elôadôk és a hallgatôk jelentôs része a XXXI.
Magyar Kongresszus târsasebédjén vett részt.

Mémôkôk talâlkozôja

A Magyar Mémôkôk ês Épitészek Vilàgszôvetsége (a
MMÉV) és az Ârpâd Akadêmia mémôktudomânyi osztàlya
1991. november 30-ân, szombaton dêlelôtt 9 ôrai kezdettel a
szâllô VII. szintjének Allen-termében rendezte meg a XXXI.
Magyar Kongressziis keretében immâr 21. évi rendes talâlkozô-
jât és elôadâssorozatâL

Bmgyàn Aladàr (Cleveland, OH), okl. vm., a Magyar
Târsasâg alelnoke, az Arpâd Akadêmia rendes tagja és az
MMEV igazgatôja, ôrômmel és szeretettel kôszôntôtte azMMEV
tagjait, s a vendégeket. Rôviden méitatta az MMEV 32 évi
miinkâssâgât. Kôszônetet mondott a vezetôségnek sok-sok éven
ât végzett fâradhatatlan munkâjâért.

Vrmôs Antal (Woodstock, Ont, Kanada) gm., az MMÉV fô-
titkâra és pénztârosa, az Arpâd Akadêmia rendes tagja, a maga
részérdl is kôszôntôtte a megjelenteket, kôztûk név szerint is a két
volt elnôkôtés a négy igazgatôt. Elbûcsûztatta a két elhûnyt volt
elnôkôt, Moldovàn Ferenc m-ôt és Koe-Krompecher Lâszlô
ém-t, akiknek emlékét a jelenlevôk percnyi néma felâllâssal
idézték. Ezutân ûjbôl felhîvta az egybegyûltek flgyelmét a III.
Tiidomânyos Talâlkozôrcu, amelyet Budapesten 1992. augiisztus
14. és 18. kôzt rendeznek meg dr. Pungor Emô miniszter
elnôkletével. A Tudomânyos Talâlkozô dîszelnôkeinek
ismertetése utân elmondta még, hogy az MMÉV magyarorszâgi
fiôkja a III. Tudomânyos Talâlkozôra mûszaki nagyjaink
emlékére emlékérmeket szeretne kiadni. Megemlîtette még, hogy
Juhàsz Àrpàd a Magyar Televiziôtôl mûszaki portréfilmeket és
felvételeket készîtett. Kûlôn kôszônetet mondott Bànkuti Géza

gm. igazgatônak, aki 1,000 $-ral jârult hozzâ az MMÉV
kôltségeinek fedezéséhez.

Vitéz HamvasJôzsef (Toronto, Ont., Kanada) vm., az Arpâd
Akadêmia tagja, mint az MMÉV Ogyvezetô elnôke, beszâmolt



mûkôdésérôl. E kôzben felolvasta Zolcsàk Istvàn elnôk levelét,
amelyben Erdély és hazânk javâra végzett âldozatos
munkâssâgârôl tett jelentésL "Az elfelejtett forradaîom" dmû
elôadâsâban keserû lélekkel emlékezett meg az 1956-os
szabadsâgharc 35. évfordulôjârôl.

Dr. Biringer Pal (Toronto, Ont, Kanada), m., egyetemi
tanâr, az Arpâd Akadémia rendes tagja, Kinâban, a magasabb
mérnôki tovâbbképzés sorân szerzett ôtéves tapasztalatârôl
szamolt be. Bemntatta a 3 milliôs Shian vârosât, ahol tanîtott.
Ismertette lakosainak szokâsait, vâsârlâsi kôzpontjait, majd a
mintegy 11,000 mérnôkhallgatô életét és tanulmânyalt, a
diâkcsere môdozatait s az utôbbi magyar vonatkozâsait (a
torontôi egyetemen mûkôdô magyar tanârok révén).

Dr. Szirmai lAszlô (Yoiingstown, OH) m. "A nukleâris
fûziôs reaktorok tervezési alapja" cîmmel tartott elôadâst. A

A mémôkôk talAIkozôjAn balrôl jobbra: Ûrmôs Antal (Woodstock, Ont., Kanada)
fôtitkAr és vitéz Hamvas Jôzsef (Toronto, Ont., Kanada) ûgyvezetâ elnôk.

(Somogyi Lé!)



fïiziôs reakciôk feltételeit és azok lefolyâsât a Napban vetîtett
képekkel, grafikus âbrâzolâssal mutatta be. A Napban
felhalmozôdott energia, amely bennûnket éltet - megâllapîtâsa
szerint- még sok milliô évig tâplâl bennûnket. Beszéit a reakciôk
feltételeirôl, az aktivitâsi energiârôl és az ûtkôzések
gyakorisâgârôl. Arra is râmntatott, hogy gravitâciô helyett a
plazmât mâgneses erô'kkel is lehet ôsszetartani. VégOl a jôvô'
reaktorok alakjârôl és azok gazdasâgossâgârôl adott elô'.

Stolmâr Aladâr (Murrayville, PA) m., "A jôvô energetikai
problémài Magyarorszâgon" cîmû elô'adâsâban azokra a nehéz-
ségekre mutatott râ, amelyek az atomerô'mûvek kiégett fûtô'ele-
meinek târolâsâval jelentkeznek. A megoldâsokra is javaslatot
tett, hiszen ezekben Magyarorszâgon tevékenyen résztvett. Végûl
a magyarorszàgi fOrdô'szobâk egészségtelen gâzhasznâlatât tette
szova.

Szommer Péter (Toronto, Ont., Kanada) em., nemrégiben
azért jôtt kiMagyarorszâgrôl, hogy annak energiaproblémâit kul-
fôldi segîtséggel megoldja. Elmondta, hogy jelenleg Magyaror-
szâgenergiaszûkségletének harmad részét a Szovjetuniô elégîti ki.
A Szovjetuniô kezében van energiagazdâlkodâsunk kulcsa is. A
vilâgbankban van pénz Magyarorszâg energiaszûkségletének fe-
dezésére, de eztaz ôsszeget csakakkor folyôsîtjâk, ha mi magunk
kidolgozzzuk az energiaszûkségletre vonatkozô tervet s annak
berendezését otthon meg is valôsitjâk. Az elô'adô otthon hosszu
éveket tôltôtt a villamos energia szolgâlatâban, tôbb évi kûlfôldi
tapasztalattal is rendelkezik. Kitûnô'en beszél angoliil. Kartârsait
arra kéri, segîtsenek neki, hogy a Vilâgbank felé kidoigozhassa a
magyarorszàgi energiaszûkséglet kielégitéséhez elkerûlheteden
berendezések tervét, hogy annak alapjân igényelhesse a megvalô-
sitâsukhoz szûkséges pénzôsszegeket.

Kovâcs Bêla (Bloomfield Hills, MI) gm., "Amerikai edzô
kemencék magyarorszàgi gyàrtàsa" cîmû elôadâsâban azt
mondta el, hogyan értékesîtette talâlmânyât otthon. Vetîtett ké
pekkel és tâblâzatok segîtségével mutatta be az âltala feltalâlt és
kidolgozott ûj technolôgia ûtjân elô'âllîtott ôntôttvas szerkezetét
és tulajdonsâgait, amelyek minden szempontbôl felûlmûljâk a
legjobb kovâcsolt vas vagy acél tulajdonsâgait. Az ùj ôntôttvas
elô'âllîtâsâval az autôgyârtâshoz szûkséges kûlônbôzô' alkatrészek
gyârtâsa az acéllal szemben 40 %-os anyagmegtakarîtâst ért el. Uj



technolôgiâjât a hozzâ szûkséges edzo kemence felépîtésével
egyûtt Magyarorszâgon mâr meg is valôsîtottâk.

Noël Péter (Fklmonton, Alberta, Kanada) gm., "A kvantnm-
tudomàny gyakorlati alkaîmazasa" dmen tartott elôadâsL Min-
denekelôtt azt hangsûlyozta, hogy 1990-ben megtartott
elôadâsânak cîme nem "A modem fizika hatâsa a tudomânyban"
volt, amelynek rôvid ôsszefoglalâsât "AXXX. Magyar Talâlkozô
krônikâja" 1991-ben kiadott kôtete (a 252. oldalon) kôzolte, ha-
nem "A modem kvantummérnôki tndomâny". Ebben a newtoni
tômegerô-viszonyok nyertekôsszehasonlîtâst a plancki hullâm- és
az einsteini részecske elmélettel. Az egyesîtett Planck- és Einstein-
egyenletek kbzos megoldâsa alapjân az energia és az anyag
matematikailag kifejezèsre jutott, mint a frekvenda, impulzus és
ezek kôzôs alkotôja, az iddvâltozâs fOggvénye. Ezzel bizonyîtottâ
vâlt, hogy a vilâgegyetem egyeden alkotôeleme az iddvâltozâs.
Ennek alapjân a negatîv tômegfogalma kapottbizonyîtâst, amely
lehetdséget nyûjt a nukleâris bomlâs megszûntetésére. Ez az ûj
elmélet alapja lehet ûj unified field theory-nak, amelynek fontos
alkalmazâsi terûlete a pollution control, a sejtek manipulâdôja
révén a râk, aids és mâs vimsos megbetegedésekgyors megszun-
tetése.

A mostani elôadâs csatlakozik a mùlt évihez és a hômérséklet
helyes értelmezésérôl, a szelektiv energiaâtvitellel azâtviteli vesz-
teségek teljes megszûntetésérdl szôl. A szupervezetés alacsony
hômérsékleti feltételét, amely azanyagot igyekszik azenergia fel-
tételeihez alakîtani, megszûnteti az energiânak az anyaghoz valô
âtalaknlâsa ûtjân, amely nem a jelenlegi vezetéses elektronok ùt-
jân, hanem a vaJencia-elektronok felhasznâlâsâval teljesen
veszteség nélkQl - a Poynting-vektor alkalmazâsâval -, minden
hômérsékleten ât tiidja az energiât vinni.

Az elôadâs mâsodik részében az elemi anyagi részecskék
energiaviszonyait târgyalja a mémôki alkalmazâsok szempontjâ-
bôl. A gyakorlati alkalmazâsok kôzOl az egyik legfontosabb a
Ferro-mâgneses rezonancia, amely az energiamegmaradâs
elvének megsértése nélkûl tôbb energiât tud kivenni a villamos
motorokbôl, mint amennyit azok a Maxwell Stress Energia
Tensor negativ gradiensének alkalmazâsâval a hâlôzatbôl ki-
vesznek.



VégOl az elôadâs târgyalta a 4 dimenziôs terek âtalakîtâsât 3
dimenziôs terekre a Lorenz-transzformâciô alapjân az addicio-
nâlos sebesség-vektor alkalmazâsâval.

Az Ârpâd Akadémia
orientalisztikai osztâlyânak tilése

Az Ârpâd Akadémia orientalisztikai osztâlya a szâllô Vil.
szintjének Hanna-termében dr. Érdy Miklôsnak, az Arpâd
Akadémia rendes tagjânak vezetésével 1991. november 30-ân
délelôtt 9 ôrai kezdettel rendezte meg ôsszejôvetelét és
elôadâssorozatât. Az elnôkhelyettesi megnyitô ntân a kovetkezô
elôadâsok hangzottak el:

Dr. vitéz Lengyel Aîfonz fAmbler, PAj:

A KÎNAI KÔKORSZAK EGYIK TELEPÛLÉSÉNEK

KIÀSÀSA

A Xianjiaotong egyetemen, Xianban (Shaaxiban) 1991nya-
rân megalapitottam a Sino-American Field School of Arche-
ology-t. Elsô âsatâsiink a Xian melletti Tongchiian kôzség szom-
szédsâgâban levô kôkorszakbeli falii kiâsâsa volt. A telep a mâr
Xian mellett kiâsott Banpo-telepOléshez hasonlôan a Yangshao-
kultûrâhoz tartozott. 1906 ôta a kinaiak eloszôr csak 1991-ben

adtak kûlfoldinek âsatâsi engedélyt. Talân itt kell megemliteni,
hogy 1906-ban az utolsô kûlfôldi, aki KJnâban âsott, a magyar
szârmazâsù angol, Sir Aurel Stein volt és a legelsô ezutân
1991-ben szintén magyar szârmazâsù amerikai, én voltam.

Ezta kôkorszakbeli telepûlést egészvéletlenûl talâltâk, papir-
gyârépîtésének alapozâsa kôzben bukkantak erre a nagyon fon-
tos leletre. Megbiztak bennunket, hogy segitsûnk a telepûlést
kiâsni, bâr âsatâsi engedélyûnk nem oda szôlt.



A kînai mûzeuinokra és âsatâsokra vonatkozôan az ICOM-

UNILSCO hivatalos kiadvânyâban mâr kôzôltem egy riportoL
Abban megâllapîtottam, hogy Kîna modernizâlâsâval
kapcsolatosan a hidak, iitak és ûj gyârak épîtésével nagy
mennyiségû rêgészeti leletet talâlnak, amit részben tônkretenne a
modemizâlâsi folyamat gyorsasâga és surgôssége. Felhîvtam a
figyelmet, hogy Kînânak engednie kell kûlfôldi régészek
segîtségének. Mi nom viszûnk ki semmit sem magiinkkal, mint
ahogyan azt a 19. és kora 20. szâzadbeli kûlfôldi régészek tették,
akik teletoltdtték Eurôpa mûzeumait. Ebbôl a régészeti
kifosztâsbôl gazdagodtak az eurôpai régiségkereskeddk és
mû'gyûjtôk is. Ennek az idôszaknak mâr vége van. AzUNESCO-
szerzodés hatârozatait minden kiiltûrâllam alâîrta. Ennek
értelmében mûkincset kivinni az illetékes âllami hatôsâg
engedélye nélkûl tobbé nem lehet. Ezért nem lehet megtiltani,
hogy ne segîLsOk az egyetemes emberi ôrôkség maradvânyainak
feltârâsât, bar Kînânak van tulajdonjoga arra, hogy azt a jôvô
szâmâra biztosîthassa.

Végre a jég megtort. A kînai kormâny ûj tôrvényt hozott,
amelynek értelmében kûlfôldiek is kaphatnak âsatâsi engedélyt.
îgy lettem az elsd, aki ezt az engedélyt megkaptam.

A "Yangshao-kultûra" 6-7,000 évre megy vissza. A kultùra
nevéta Sârga-folyô melletti Yangshao falutôl kapta, ahol elôszôr
talâltâk meg ennek a matrimoniâlis kultûrânak nyomait.

A régészet mai âllâsa szerint ez a knltûra a Sârga-folyô mellett
elhûzôdô jelenlegi hârom (a kôzép Shaanxi, a nyugati Henan és
a déli Shanxi) tartomânyban talâlhatô meg.

A kôkorszakbeli lakossâg ezekben a mâr megtalâlt telepûlé-
sekben kezdetleges fôldmijveléssel és âllattenyésztéssel foglalko-
zott. A hâzak elhelyezése és kOlônbôzô' nagysâga tôrzsi csoporto-
sulâsra és mâr elô'haladott kôzigazgatâsi szervre is utal, amely
kôzpontiasan gyûjtôtte és osztotta szét a kitermeltjavakat.

A fôld feltôrésére fâbôl és csiszolt kô'bôl ôsszeâllîtott ekét

hasznâltak. Talâltimk még csiszolt kô'bô'l készOlt kôtâblâkat és
késeket, amelyeket a mindennapi életben és az aratâsnâl is hasz
nâltak. A vetésnél szukséges, de még kezdetleges eszkôzôket is
âstunk ki, amelyek az emberi talâlékonysâg ékes bizonyîtékai. A
szemes terményeket kôbôl készûlt korongokkal zûztâk széjjel és
lisztté ô'rôlték.



Mivel a vîz kôzelében, ahova a rânézô magaslaton leteleped-
tek, erdô is volt, mint mâsodfoglalkozâst, a vadâszatot és a halâ-
szatot is ûzték. Ennek bizonysâgâra halâszati és vadâszati eszkô-
zoket is talâltunk.

A talâlt âllatcsontokbôl kovetkeztethetô, hogy disznôt
tenyêsztettek és kiityâjuk is volt. Mâshol a Yangshao-kultûrâhoz
tartozô telepOléseken tehenek, juhok, lovak és csirkék csontjaitis
talâltâk.

A feltârt leletekbôl még az is kitûnt, hogy ezek a kôkorszak-
beli telepQlések mâr magasfokù hâziiparral is rendelkeztek.
Csontokbôl készûlt halâszati eszkôzeik voltak ennek fontos

bizonyitékai. A hâziszôttesek lenbôl készûltek. Alapanyaguk
sodrâsâra vonatkozô eszkôzôket is talâltnnk. Allati bôrôket is

feldolgoztak. Ezeket ruhâzkodâsra is felhasznâltâk.
Minden hâznak volt kemencéje, ahol nemcsak fôztek, hanem

a sajât szQkségletre valô agyagedényeket is készîtették. Jobb
anyagbôl valô készîtésre és annak festésére nagyobb kozponti
agyagkemence is elôkerûlt. Madâr, hal, ô'z és béka stilizâltképeit
festették a valôszînûleg csak rituâlis célokra hasznâlt magasabb
rendu agyagtâlak belsejére.

Mivel az idô' rôvid volt és csak a papirgyâr fôldmunkâjât elô'-
készîtô' részeket lehetett feltâmunk, a temetô' és valôszînûleg a
telepOlés egy része érintetlenûl maradt. Talân majd, ha a papîr-
gyârat egyszer meg akarjâk nagyitani, ezeknek a részeknek feltâ-
râsâra is sor kerOl. Mi ezen a terûleten csak mentô âsatàsra.

kaptunk megbîzatâst.
Diâkjaink tanulmânyai nemcsak az âsatâsok technikâjânak

tanulmânyozâsâra teijedtek ki, hanem az anyagismeret kifejlesz-
tésére is. A Chinese Academy of Social Sciences Régészeti Inté-
zetének shaanxi részlege, valamint a Shaanxi Tartomâny
Régészeti Intézetének kutatôi tartottak diâkjaim részére
elôadâsokat, amelyek a "Field School" tananyagânak szerves
részei voltak.

Megâllapltottuk azt is, hogy az amerikai, eurôpai régészeti
môdszerbôl a kinaiak bizonyos dolgokat âtvettek, de a kinai ré-
gészek môdszere nagyban eltér a mienktô'l. Mindkét oldal csak
gazdagododtt a tapasztalatcserébôl, amely szintén része volt
egyuttmûkôdésQnknek. A tovâbbi tapasztalatcsere érdekében
elhataroztuk, hogy a jôvôben kOlônleges szimpôziumokat is



rendezOnk, amelyeken a nyiigati régészek és a régészettel
kapcsolatos kutatôk cserélik ki tapasztalataikat és veszik fel
tudomânyos kapcsolataikat.

Az elsô nagyon fontos kapcsolat meginditâsâra ajânlottam
dr. Lengyel ImréL, a biidapesti Semmelweis Egyetem profesz-
szorât, aki a mûltban tunéziai, olaszorszâgi csontleleteim vizsgâ-
latait végezte. A Shaanxi Provincia Régészeti Intézete gyujtôtte
ôssze a teljes kînai csontanyagot a csiszolt kôkorszaktôl napjaink-
ig. Ajânlatomra Gong Qi-ming intézeti igazgatô kért, hogy intêz-
zem el azL, hogy a magyar kormâny dr. Lengyel Imrét a csont-
anyag megvizsgâlâsâra és a vércsoportok megâllapîtâsâra hivata-
losan kûldjc ki. Amerikâba valô visszaérkezésemkor hivatalosan
kértem dr. Antnll Jôzsef miniszterelnôkôt, valamint Andrâs-
faJvy kôzmûveiddési minisztert, hogy Lengyel Iwre professzort
ennek a miinkânak elvégzésére Xian-ba kikOldjék. A kikûldetés
részleteire vonatkozô târgyalâsok folyamatban vannak.

A teljes csontanyagbôl valô vércsoportok megâllapîtâsânak
eredménye vilâgraszôlô lesz. Ez nemcsak a régészeti tudomâ-
nyiinknak egyik legfontosabb sikeréve, hanem a magyar név
megbecsOlésének is fontos kellékévé vâlhatik. Sehol a vilâgon
ilyen teljes csontanyagot ôssze nem gyûjtôttek és ilyen nagyarâ-
nyù szerolôgiai (aszérnmok hatâsâra vonatkozô) vizsgâlatotsenki
a mûltban nem végzett.

Du Yaxiong (^Beijing, Kîna):

THE RELATIONSHIPS BETWEEN HUNGARLAN FOLK
SONGS DE THE NORTHERN GRASSLAND OF CHINA

(CONTINUATION OF BARTÔKS RESEARCH)

(Osszefiiggés a magyar népdal és Kîna északi fUves
terûleteinek nêpdalai kôzôtt. Bartôk kutatàsainak folytatàsa.)

Angolul megtartolt, de magyarra is leforditott elôadàs,
amelyet a Fulbright ôsztôndtjjal Amerîkâban

tartôzkodô professzor tartott.
Bartôk Bêla volt az elsô, aki a magyar népzenét gyujtôtte és

tanulmânyozta. Stilus szerint hârom réteget fedezett fel: 1. az ôsi
réteg, 2. az eiirôpai ôrôkség, 3. az ùj stilus dallamait.



Ugyanakkor Bartok két nagyon lényeges dallamszerkezeti
jellegzetességet fîgyelt meg a magyar népzenében. Az elsô a
pentatônia, kûlônôsen a LA pentaton skâla. Példâiil, ha G-vel
kezdjûk, a LA pentaton felfelé emelkedô skâlâja a
kôvetkezô: G, Bb, C, D, és F. A magyar népzene mâsodik
jellegzetessége az ereszkedô, kvintvâltôs szerkezet. A népzenében
igen kûlônôs dallamszerkezet. Ez annyit jelent, hogy a dallam
elsô része ûjra ismétlô'dik a mâsodik részben, de ôt hanggal
lejjebb. Igy ha a dallamot betûvel jelezzûk, a kvintvâltâst a
kôvetkezôképpen lehet lejegyezni: A5 A5 A A vagy A5 A5 A B.

Bartok nagyon fontos népdalgyûjtô munkâjât 1936-ban
végezte Tôrôkorszâgban. Ekkor vette észre, hogy igen sok tôrôk
népdal hasonlit a magyar népdalhoz. Ebbôl azt a kôvetkeztetést
vonta le, hogy az 6'si magyar népdalréteg egykor a tôrôk népzene
szerves része volL

Kodàly Zoltân, aki szintén tamilmânyozta a magyar nép-
zenét, amelyrôl îgy îr: "Az idô' eltôrôlhette a keleti vonâsokat a
magyarsâg arcârôl, de a lelke mélyén, ahonnan a zene fakad, az
6'si Kelet eleme még mindig él". Kodâly tovâbbâ a magyar zenét
a "tôbb ezeréves nagy âzsiai zenehagyomâny legnyugatibb
nyûlvânyâ"-nak vélte, "amely sok olyan nép lelkében élt, amely
Belsô' Azsiâban - Kînâtôl a Fekete-tengerig teijedô' terûleteken -
lakott".

Sem Bartok, sem Kodâly nem jutott el Kinâba. A magyar és
a kînai népzene kapcsolatait napjainkig sem kutattâk. Az utôbbi
25 évben én tanulmânyoztam a jugur és njgnr népzenét. A
jugurok a Mennyei (Qilin) Hegység északi lâbânâl, a Hexi
âtjârônâl laknak. A kevés létszâmù (12,000) jugnrok 6'sei a
dinglingek voltak, akik a Qin- és a Han-nralkodôcsalâd idején
Kr.e. 221-t6'l Kr.u. 220-ig) a Bajkâl-tô kôrnyékén éltek. A ding
lingek hun alattvalôk voltak. Nyelvûk és szokâsaik hasonlîtottak
a hunokéhoz. Az 6'si kînai feljegyzések a dinglingeket a hunok
egyik csoportjânak vagy egyenesen hunoknak tudjâk.

Mikor a hunok nyugat felé vonultak, a dinglingek a mongol
fennsîkra kôltôztek és a 7. szâzadban a tôrôk kânsâg uralma alâ
kerûltek. 744-ben legyô'zték a tûrkôket és felâlHtottâk az njgnr
birodalmat. Az njgnrokrôl sok sz6 esik a régi kînai feljegyzések-
ben (tôbbek kôzôtt az is, hogy az "njgnr"szô annyit jelent kînainl,



mint "kôrôzô sôlyom"). Mindegyik krônika a hunokat tartja az
ujgurok ôseinek.

840-ben nagy hô esett. Azon a télen sok ember és âllat
pusztult el. Ekkor egy mâsik nép, a kirgiz, kihasznâlta az alkal-
mat, legyôzte az ujgurokat, akik ekkor két részre oszlottak. Az
egyik csopor^uk délnek, a mâsik nyugatnak tartotL Az a csoport,
amely a Hexi-âtjârôhoz vândorolt, volt a jelenlegi jugurok ose.
Két mâsik tbredêk a mai Xinjiang tartomâny terQletét foglalta el.
Ezek voltak a mai ujgurok ôsei. Ezer êwel ezelôtt az ujgurok
felvettèk az izlâm vallâst, népzenêjûk is erôs izlâm hatâs alâ
kerûlt, de a jugurok - kisebb lêtszâmmal - megtartottâk ôsi
zenehagyomânyukat.

A magyar és a jugur népzenében tôbb fontos pârhuzam
flgyelhetô meg. Elôszôr is mindkét népzenében megtalâlhatô a
fent elmagyarâzott zenei jellegzetesség: a LA pentaton és a
kvintvâltâs. A jugur altatôk szôvegeiben megtalâljuk értelem
nélkûl a "beli" szôt, amely - Bartôk Béla szerint - a magyar
népzenében a régi hivatâsos dajka szôhasznâlata az altatôk
éneklésekor. Ezen a szôn kîvûl még sok mâs szô is vagy meg-
egyezik vagy hasonlô a magyar és a jugur nyelvben. Tôbb
nyelvtani hasonlôsâg is észlelhetô'.

A jugurokon kîvûl az ujgur népdalokat is tanulmânyoztam.
Egy részOkben megtalâltam a LA pentatont, mâs részûkben
(dalokban) az ereszkedô' kvintvâltâst. Ugyanezt a dallamszer-
kezetet fîgyeltem meg a mongol és mandzsu népdalok kôzôtt,
valamint Kîna tôbb északi fûves pusztâin lakô kisebbségi nép-
csoportoknépdalaiban is. Eza két jellegzetes zenei szerkezet még
a kînai han népzenében is fellelhetô'.

A népzene a nép tulajdona. A nép ha lakôterûletet vâltoztat,
magâval viszi dalait. Kutatâsaim alapjân ùgy vélem, a magyarok
ô'sei egykor a Bajkâl-tô déli részén vagy a kOlsô' Bajkâl terûletén
élhettek, mivelhogy ez a terOlet nevezhetô' az ereszkedô' dallam-
szerkezet bôlcsôjének. Igen valôszînû, hogy a jugurok és a
magyarok ô'sei rokonsâgban âlltak egymâssal. Mikor az északi
hunok nyugat felé vonultak, a déli hunok Kîna északi fûves
pusztâin maradtak és ott ôsszeolvadtak kinai és mâs népekkel.
Azok a hunok, akik a jelenlegi Magyarorszâgra kôltôztek,
magukkal vitték népdalaikat és leszârmazottaik megtartottâk ezt
a hagyomânyt. A FÔnâban maradt hunok és azok leszârmazottai



is megtartottâk ôsi zenehagyomânyiikat. îgy magyarâzhatô a
kînai és a magyar népzene kôzôtt fennâllô rokonsâgi kapcsolaL

^Az elôadàst magyatra forditoUa és ôsszefoglalta: Horvâth Izabella)

Dr. Érdy Miklôs CWestNew York, NJ):

A MAGYAR EREDETKUTATÀS

A TÔRTÉNELMI TÂRSTUDOMÀNYOK

"RÉTEGEZETT TÉRKÉPEINEK"TVKRÉBEN

cîmmel, minta Arpâd Akadémia rendes tagja, tartottigenértékes
és érdekes elôadâsL

it

Fél I-kor az elôadôk és a hallgatôk jelentôs része a XXXI.
Magyar Kongresszus târsasebédjén vett részt.

A Szabad Magyar Ûjsâgîrôk Szôvetsége

A Szabad Magyar Ujsâgîrôk Szôvetsége november 29-én a
Magyar Kongresszus keretében tartotta évi rendes ûlését.

Miutân Stirlingné Tàrczy Kovàcs Erzsébet elénekelte a Him-
miszt, Stirling Gyôrgy elnôk megnyitotta az ûlést. Ûdvôzôlte a
megjelenteket, kulôn kôszôntôtte a tengerentûlrôl érkezett ûjsâg-
îrô vendégeket, Bencsik Andràst, a Pesti Hi'rlap fô'szerkesztôjét,
Kunszabô Ferencet, a Hunnia fô'szerkesztôjét és ToUas Tibort, a
Nemzetôr felelôs szerkesztôjét és kiadôjât.

A napirend elsô pontjaként T. Dombràdy Dora alelnôk-fô-
titkâr szamolt be az eltelt év munkâjârôl, a Szôvetség akciôlrôl,
a mârcius 15-i sajtônapi felhîvâsrôl, a tiltakozâsrôl a Hunnia
elleni per miatt stb., és a taglétszâm emelkedésérôl. (A
Szôvetség igazolt tagjainak szâma jôval szâz fôlôtt jâr, tôbb ûj
jelentkezô felvétele most van folyamatban.)

SoôsJôzsefpénztâros a Szôvetség anyagi helyzetét ismertette
és pontos évi elszâmolâst nyûjtott be, amit a tagsâg elfogadott.
Tâjékoztatâst adott a tagdijfizetések âllâsârôl és javaslatot tett a



15éve vâltozatlan ôsszegu tagdîjak emelésére,amit a tagsâg hely-
benhagyott.

Gyimesi Gyula kanadai alelnôk, a Kanadai Magyar îrôk Szô-
vetségének elnoke, kûlôn ûdvôzôlte az ûlés résztvevôit és ered-
ményes munkât kîvânt valamennyiûknek. Idézte Bangha pâtert,
aki egyszer azt mondta, hogy ha SzentPâl ma élne, akkor ùjsâg-
îrô lenne.

Ezutan ûjbôl Stirling Gyôrgyelnôkvette ât a szôL Elôteijesz-
tette a mûlt évi kôzgyûlésrôl dôntésre elhalasztott napirendi pon-
tot, a magyarorszâgi ûjsâgîrôszôvetséghez valô csadakozâs kér-
dését. Ehhez sokan hozzâszôltak, kôztOk Kovâch Istvân is, aki a
megjelentek tôbbségének véleményét képviselte s mégnemjava-
solta az egyesOlésL, ellenben kôzôlte, hogy budapesti tartôzkodâ-
sa idején feltételesen bejelentette a Szôvetség csadakozâsât az
ûjonnan alakult Sajtôszabadsâg Klubhoz.

A Szabad Magyar Ûjsâgirôk Szôvetségének Olésén balrôl jobbra:Soôsjôzsef
(Baltimore, MD), T. Dombràdy Dôra és Stirling Gyôrgy (Arlington, VA).

(Somogyi Lél)

Kunszabô Ferenc a hazai sajtôviszonyokrôl adott igen érde-
kes és hiteles, de meglehetôsen kiâbrânditô képet, majd a Hun-
nia folyôirat és kôre ellen folyô aknamunkârôl beszélt. VégQl kô
zôlte, hogy kéri felvételét a SzMUSz-be. Bencsik Andràs a Pesti
Hîrlap mûkôdését ismertetteaz ûlésrésztvevôivel. Megvilâgitotta
lapjânak azt a tôrekvését, hogy segîtse a mûlt bûneinek felderité-
sét és a hcizai sajtôban hangadô liberâlls-kozmopolita szellemû



ûjsâgîrôk hangadô szerepének megtôrését. A maga részérôl he-
lyeselte, hogy aSzMUSz egyelôre nem egyesOl a MUOSz-szal, de
a Sajtôszabadsâg Klub tâmogatâsâval egyetértett.

Még tôbb felszôlalô nyilvânîtott véleményt a kérdésben. Egy-
hangulag olyan hatârozat szûletett, hogy ûjabb egy évre elhalaszt-
ja a tagsâg a dôntést abban a kérdésben: a SzMUSz egyesûljôn-e
az otthoni ûjsâgîrôszôvetséggel vagy se. Errôl a tobbség vélemé-
nye szzerint csak akkor lehet szô, ha a MUOSz belso viszonyai
gyôkeresen megvâltoznak.

A Szabad Magyar Ûjsâgîrôk Szovetségének ûlése a székely
himnusz kôzôs eléneklésével ért véget.

A Szent Lâszlô Târsasâg és Rend,
valamint a Vitézi Rend "Ohio és a

Kômyezô ÂUamok" tagozata
egyûtt rendezett tilése

Nt. Bemhardt Béla (Cleveland, OH), âg.h.ev. lelkész, tôrzs-
széktartô - vitéz Falk Viktor (Westlake, OH) tartomânyi szék-
tartôJelenlétében - magyar szeretettel Qdvôzôlte a megjelenteket,
majd fâjdalomtôl megtôrt szîwel jelentette, hogy a Vitézi Rend
"Ohio és a Kômyezô' Allamok" tagozatânak széktartôja, vitéz
Haraszthy Mikiôs elhunyt. Emiékét a megjelentek perces felâl-
lâssal idézték.

Az elnôk ezutân megemlékezett még Negyedi Szabô Margit
rendi nagyasszony, Kabdebô Ferenc, dr. Koe-Krompecher
lAszlô és Kiss Jânos lovagtestvérek elhunytârôl, valamint dr.
Bodolai Zoltân és Ambrôzy Pàiné ausztrâliai, Oriold Gyôrgy és
Peller Miklôsné Falk Ildikô amerikai lovaggâ avatâsârôl (mind
a négyen az Arpâd Akadémia tagjai), tovâbbâ a vitéz Falk Viktor
tartomânyi széktartô elnôkletével 1991. Jûnius 30-ân az ohiôi
magyar Mâriapôcson (Burton, OH) rendezett zarândoklat sikeré-
rô'l. Az utôbbin tôbb kitQntetést (nt. Bernhardt Béla tôrzs-
széktartô részére is) adtak ât, és tôbb tagot avattak ûj lovaggâ. A



szentmisét ft. Antal Andrâs, a Szent Erzsébet rôm. kat.
egyhâzkôzség adminisztrâtora mutatta be s azon kôzremûkôdôtt
aMindszenty Kamarakôrus is ft. Sikîôdi Sândomak, aSzentImre
egyhâzkôzség adminisztrâtorânak mûvészi vezényletêvel. A
szentmisét jôl sikerûlt târsasebéd elôzte meg.

Buza Gyôrgynfi Ormai Ildikô (Bay
Village, Old), a 5zen( LAazIô T&rsasàg és

Rend lovagja.
(.Sowogyi Lél)

Vitéz Szentpétery Làszlô, a Vitézi
Rendben az "Ohio és Kômyezô

Âllamok" tartomânyânak ûj
székkapitànya. (Somogyi Lél)

m

A hold istennôje. Bihar Berta precolumbiai rajza Argenlinâbôl japânimûzeumfaan.



XI.

ÉLETR^ZI ADATOK

(A név utàn zàrôjelben a jeJenlegi lakôhelyet - a vàros és
az âJJam vagy orszàg nevét - talàljuk. A *jelentése sziiletésének
éve és helye. A nagy M betû Magyarorszàg rôvidîtése.)

ÂBRAHÂM MARIANN Nagygyôrgy Sândomé (Budapest)
zongoramûvész, a budapesti Bartôk Béla Zenemûvészeti Fô'iskola
tanâra. * 1933. jùlius 14, Hôdmezôvâsârhely, M. Szolfézs- és
zongoratanâri okievelêt, valamint orgonamûvêszi vègbizonyît-
vânyât 1.955-ben, a budapesti Bartôk Bêla Konzervatôriumban,
zongoramûvész-tanâri okievelêt a Liszt Ferenc Zenemûvészeti
Fô'iskolân 1961-ben szerezte meg. Ôsztôndijat 1964-ben lipcsêbe,
az 1971/72. tanêvben Moszkvâba, 1989 szeptemberêtôl
decemberéig pedig az Amerikai EgyesQlt Âllamokba kapott.
Versenyen vett részt 1963-ban Prâgâban, 1964-ben iJpcsêben,
1965-ben pedig Bêcsben. Elôadômûvêszi tevékenységet Ausztri-
âban, Bulgâriâban, Nêmetorszâgban, a Szovjetuniôban és az
Amerikai EgyesQlt Âllamokban, studiôfelvêtelekkel a Magyar
Râdiôban, budapesti hangversenyekkel és az Orszâgos Filharmô-
nia szervezêsében vidêken és râdiôszereplêsekkel fejtett ki.Tôbb
tv-felvêtelt kêszitett. 3 alkalommal orszâgos konferenciân vett
részt. Mint az orszâgos zenetanâri tovâbbképzés elô'adôja, sok
vidéki vârosban szerepelt. Kûlfôldôn Manitowoc, Pittsburgh (PA)
és Boston (MA) vârosâban szerepelt.

Mint tanâr, 1955-tôl 1964-ig a Magyar Râdiô Gyermekkôru-
sânâl mûkôdôtt, 1962-t6'l folyamatosan a Bartôk Béla Konzerva-
tôrium tanâra, 1982-tô'l pedig a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fô'
iskola ôraadô tanâra (kûlfôldi nôvendékek szâmâra
folyamatosan).

Szakcikkei a "Parlando" cîmû folyôirat hasâbjain jelentek
meg. Kônyvét a "Két vilâgrész tanâra" cîmmel 586 oldalon
1991-ben adtâk ki.



1991-ben az Ârpâd Akadémia XXVI. évi rendes kôzgyû'lése
a mûvészeti fdosztâly rendes tagjâvâ vâlasztotta.

BARTIS FERENC (Budapest) îrô, "A Céh" fdszerkesztôje, az
"ôsszmagyar TestQlet" elnôke. * 1936-ban Gyergyôszârhegyen,
a régi magyar Csîk megyében, ahol Bethlen Gâbor nevelkedett
és Kâjonijânos dolgozott. Erdélyben - mielôtt Magyarorszâgra
kôltôzott - ciLszôr tartôztattâk le. Mârton Âron erdêlyi pOspôk
rokona. Roman bortônôkben 7 évet Oit. Testében 19 csontot
tôrtek el.Jobb fûlébe szôget vertek. Azôta erre a fOlére nem hall.
Szûlôfalujâbôl a românok 1459 férfït és nôt tartôztattak le. Edes-
apja példâjât kovcti. TôretlenOl harcol a magyar igazsâg szolgâ-
latâban.

Molnârfi Tibor irâsâbôl tndjuk, hogy Erdélyben magyarsâ-
gâért hihetetlen kînokat âllt ki. Egyszer pl. kijelentették elotte,
hogy a românok nem vemek senkit. E helyett két katona
szekrénybe zârta. Ezt a szekrényt belûlrôl hatalmas tOskéjû szurôs
drôttal szôtték be minden oldalrôl. Ajtajât is. Az egyik katona
figyelmeztette, hogy nemcsak a tOskék szùmak, de ha hozzâér a
drôthâlôhoz, villanyâram is megrâzza. Ôrâk hosszat vigyâzzban
âllt. Ha hozzâért a hâlôhoz, valôban megrâzta az âram. Végre a
szekrényt kicserélték sokkal szukebb szekrénnyel. Csak csoda
folytân menekûlt meg.

"Râcsok kôzt Româniâban" cîmû mû'vét a XXX. (jubileumi)
Magyar Kongresszus arany Arpâd-éremmel tûntette ki.

1991-ben az Ârpâd Akadémia XXVI. évi rendes kôzgyû'lése
az irodalmi fdosztâly tb. rendes tagjâvâ vâlasztotta.

BATKY ZOLTÂN (Szeged) kônyvtâros. * 1916. jûlius 15.,
Szabadka, M. A kôszegi katonai al-, majd a pécsi katonai fôreâl-
iskola elvégzése utân szerzett érettségi bizonyitvânnyal a
Liidovika Akadémiâra kerOlt, ahonnan 1938-ban hadnagyként
lépett honvédségi szolgâlatba. KOlônbôzô beosztâsokban végzett
szolgâlat utân 1944-ben sikerrel tette le a vezérkari vizsgât.
Szâzadosi rangban âtvette az ungvâri gyalogezred elsd zâszlôal-
jânak parancsnoksâgât, majd részt vett a honvédelmi harcokban.
Makônâl megsebesûlt. Késôbb vezérkari fônôk lett, majd az
ôsszeomlâs utân az amerikai vôrôskereszt szolgâlatâba kerûlL
1946-ban tért haza. Jelentkezett a honvédelmi minisztériumban,
de bizonyos okoknâl fogva a polgâri életben maradL Elôbb
csépldgép-részesmunkâs lett, késdbb a hâborûs bûnôsség alôl



felmentett Taby Ârpâdnak lett (mint nevezett rokona) 5 holdas
birtokon segitôtârsa mindaddig, amîg Taby Arpâdot le nem tar-
tôztattâk. 1956 utan Mârianosztrâra kerQlt 6 hônapi bortônbûn-
tetéssel. Kiszabadulâsa utân aszegedi egyetemen nemzetkôzi jogi
tanulmânyokat folytatott, doktorrâ avatâsât azonban nem enge-
délyezték. Végûl kôzgazdasâgi kôzépiskolâba iratkozott. Elvég-
zését kôvetôen a szegedi Tervezô Szôvetkezethez kerûlt, ahol
feladatainak elvégzése utân a szomszédsâgi kapcsolatok tôrténe-
tével kezdett foglalkozni. îgy jutott ôsszekôttetésbe tôbb vârossal,
majd ajugoszlâviai Vajdasâggal, végQl 13 évigtartô gyûjtômunka
ârân a szomszédos lengyelekkel. Az ezeréves lengyel-magyar
barâtsâg fennâllâsârôl kiâllîtâs keretében szâmolt be. Mint a
szegedi Tervezd Szôvetkezet kônyvtârosa, a lengyel-magyarkap
csolatok egész tôrténetét képmellékletekkel egyûtt feldolgozta.
IgyszOletett meg "Magyarok és lengyelek a tc5rténelem sodrâban"
cîmû 2 kôtetes munkâjEU, amelyet a XXIX. Magyar Kongresszus
1989-ben arany Arpâd-éremmel tûntetett ki.

Tovâbbra is odaadô lelkesedéssel mûvelte kedves tudo-
mânykôrét s ennek eredményeként - kQlônôs tekintettel a jelen-
legi papa lengyel szârmazâsâra - ôsszeâlHtotta Magyarorszâg és a
Vatikân évezredes kapcsolatânak tôrténetét is, amelyet szînes
képekkel egyûtt a papa magyarorszâgi lâtogatâsa alkalmâbôl a
debreceni ôkumenikus istentiszteleten a magyarsâg adomânya-
ként ât is adtak a rômai pâpânak. Ennek az eredetivel azonos
példânyât a XXXI. Magyar Kongresszus is megkapta s azt arany
Arpâd-éremmel, valamint pénqutalommal tûntette ki.

1991-ben azÂrpâd Akadémia XXVI. évi rendes kôzgyûlése
a tiidomânyos fôosztâly tb. rendes tagjâvâ vâlasztotta.

ECKHARDT MÀRIA DR. (Budapest) zenetudôs, kamagy,
a biidapesti "Liszt Mùzeum és Kutatôintézet" igazgatôja. * 1943.
szeptember 26-ân Budapesten, M. A kôzismert dr. Eckhardt
Sândor egyetemi tanâr négy gyermeke kôzûl a legkisebbik. Alta-
lânos és kôzépiskolai taniilmânyait Budapesten végezte. 196Tben
a Szilâgyi Erzsébet Leânygimnâziumban érettségizett. A Liszt
Ferenc Zenemûvészeti Fôiskola kôzépiskolai énektanâr- és kar-
vezetô' tanszakân 1966-ban szerzett oklevelet. A zenetudomânyi
tanszék vendéghallgatôja volt.

1966-tôl 1973-ig az Orszâgos Széchenyi Kônyvtâr zenemûtâ-
râban, 1973-tôl 1987-ig pedig a Magyar Tudomânyos Akadémia



Zenetudomânyi Intézetének zenetôrténeti osztâlyân mûkôdôtL
1973-ban I^gâny Dezsô hîvta meg tudomânyos munkatârsnak.
1984-tôl a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskola, 1986-tôl a Liszt
Ferenc Emlékmûzeiim vezetôje; azutôbbinak 1987-tôl igazgatôja.

Ot ônâllô katalôgiist készîtett, tôbb szakfolyôiratban szakcik-
keket îrt; kongressziisi eldadâsai, lexikoni kôzleményei jelentek
meg. Kôzreadta Liszt Ferenc és a bécsi kismesterek (Haydn,
Albrechtsberger, Dittersdorf,Vanhak stb.) zenemûveiLTanulmâ-
nyai és konyvtari munkâja mellett 1959-tôl 1973-ig kôzépiskolai
énektanâri mnnkât vêgzett. 1970-ben megalapîtotta az Orszâgos
Széchenyi Konyvtâr énekkarât és tôbb kôrusban (pl. a Szilâgyi
Erzsébet Ndikarban és a Liszt Ferenc Kamarakôrusban) évtize-
deken ât kôrustagként vett részt.

A Liszt Ferenc, Kodâly Zoltân és Bârdos Lajos Târsasâg
alapîtô tagja. Az amerikai "Liszt Târsasâg" 1985-ben a"Medal for
Excellence" adomânyozâsâval tûntette ki. 1987-ben az Erkel-dîj
tulajdonosa lett. A Magyar Tudomânyos Akadémia zenetudo
mânyi bizottsâgânak titkâra, az Orszâgos Tudomânyos Alap
zenei szakbizottsâgânak pedig elnôke.

1991-ben az Ârpâd Akadémia XXVI. évi rendes kôzgyûlése
a mûvészeti fôosztâly rendes tagjâvâ vâlasztotta.

HAMBURGER KT.ARA DR. (Budapest) îrô, zeneesztétikus.
* 1934. szeptember 29., Budapest. M. A budapestiZenei Gimnâ-
ziumban, 1953-ban érettségizett. Utâna az Ex5tvôs Lorând Tudo-
mânyegyetem bôlcsészeti karân hallgatott két éveL 1945-tôl
1959-ig a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskola hallgatôja volt.
Zenetôrténészi oklevelet 1961-ben szerzett, 1967-tôl 1969-ig
levelezô aspirâns volt, 1981. december 15-én pedig a zenetudo-
mânyok kandidâtusa lett. 1982 ôszén doktorrâ avattâk.

1957. jûlius 23-ân Kertész Ivân okl. karvezetôhôz, a Magyar
Râdiô operaszerkesztôjéhez, a kivâlô zenekritikushoz ment féij-
hez. Zenei vagy tudomânyos intézményhez sohasem tartozott.
Tudomânyos szerzôi munkâssâgât mindig szabad idejében
végezte. 1959-tôl 1961-ig a Magyar Tudomânyos Akadémia
kônyvtârânak, 1961-tôl 1966-ig az Orszâgos Széchényi Konyvtâr
zenemûtârânak munkatârsa volt. 1966-tôl 1990-ig a Gondolât
Kônyvkiadô irodalmi és mûvészeti szerkesztôségének felelôs
szerkesztôjeként mûkôdôtt. 1991. november 1.ôta a Liszt Ferenc



Târsasâg fdtitkâra. Jôl beszél németûl és franciâul is. Angolul
levelezési szinten, olaszul kevesebbet.

Kôkai Rezsôrôl kônyvet îrL Liszt Ferencrdl a "Gondolât"
kiadâsâban 1966-ban megjelent mûve 1980-ban bôvîtett és
javîtott kiadâst, német vâltozatban (1973-ban és 1987-ben)
kétszer, angolul egyszer jelent meg (1987-ben). Liszt-kalauzât a
Zenemûkiadô 1986-ban jelentette meg. 15 szakcikket és
tanulmânyt îrt kQlônbôzô kiadôk vagy folyôiratok és gyûjtemé-
nyes munkâk kiadâsaiban, fôleg Liszt Ferenccel kapcsolatosan.
Ezenkîvfll szâmos mûemlékezést és cikket adott kozre. Nemzet-
kôzi konferenciân Budapesten (tôbbszôr is), Debrecenben, Wei-
marban, Assisiben és Tours-ban vett részt.

Az Ârpâd Akadémia XXVI. évi rendes kôzgyûlése 1991-ben
a mûvészeti fôosztâly rendes tagjâvâ vâlasztotta.

ISTÔK KÀLMÂN DR. (Sea ClifT, NY) orvos. * 1909 Nagy-
vârad,Erdély. 3 éves korâban tâblabîrô édesapjânak âthelyezése
kôvetkeztében a liptôi Liptôszentmiklôsra kerOlL Rimaszombat-
ban érettségizetL Orvosi oklevelét a prâgai német egyetemen
1934-ben szerezte meg. Szûlész-nôgyôgyâszi szakképesitést a
turôcszentmârtoni klinikân nyert. 4 évi iglôi orvosi tevékenység
utân 1945-ben a felsô-ausztriai Welsbe menekOlt, aboi kûlônbôzô
tâborokban vezetô orvosként mûkôdôtt, majd 1948-ban a linzi
DP-kôrhâzban a szûlészeti és nôgyôgyâszati klinika fôorvosâvâ
nevezték ki.

A csehszlovâk kormâny megfosztotta âllampolgârsâgâtôl s
mint "stateless person", csak 1951-ben juthatott ki az EgyesOlt
Allamokba. Itt a kôtelezd orvosi szakvizsga letétele utân New
York kôzelében, Sea Cliffen folytatott 1953 nyara ôta âltalânos
orvosi gyakorlatoL

Elsd kôlteményét 1975-ben îrta s ugyanakkor kezdte meg
"Emlékeim nyomân,Erdélytôl Amerikâig"cimû élményregényé-
nek megirâsât is. Uj verseskônyvét elôrelâthatôlag otthon adjâk
ki.

'Verseim" cîmû 174 oldalas muvét a XXX. (jubileumi)
Magyar Kongresssais ezOst Arpâd-éremmel tQntette ki.

KALLAY ISTVÂN DR. (Budapest) egyetemi tanâr. * 1931.,
Fûlôpszâllâs (Pest-Pilis-Solt-Kiskun vârmegye, M.). Kôzépiskolai
tanulmânyait az oroshâzi evangélikus gimnâziumban végezte, ott



is érettségizett. Felsô fokû tanulmânyait a kir. m. Pâzmâny Péter
Tudomânyegyetemen kezdte. Oklevelet a "tôrténelem-levéltâr"
szakon 1953-ban nyert. Ezt kôvetôen Pécsettés Székesfehérvârott
levéltârakban mûkôdôtt. 1958-ban a bôlcselet doktorâvâ avattâk.
1959-tôl 1966-ig a bécsi "Staatsarchiv"-ban magyar vonatkozâsû
anyag iitân kutatott. 1966-otkôvetôen a MagyarOrszâgos Levél-
târ csalâdi osztâlyât vezette. 1977-ben a tôrténelemtudomâny
doktorâvâ avattâk (1969 ôta mâr a tudomânykôr kandidâtusa
volt). 1980-ban az Eôtvôs Lorând Tudomânyegyetemen a "tôrtê-
nelem segèdtudomânyai" tanszékének vezetôje lett

1982-ben ûjraalapitotta az 1949-ben betiltott "Magyar Heral-
dikai és Genealôgiai Târsasâg"-ot, 1989-ben pedig megszervezte
a "Magyar Szent Korona Szovetség"-et. (1988 elején elsôkéntjava-
solta a tôrténelmi magyar cîmer visszaâlHtâsât a Szent
Koronâval.)

Ônâllôan 8 kônyve jelent meg. Ezenkivûl hazai és kûlfbldi
szakfolyôiratokban mintegy 300 kisebb-nagyobb tanulmânyt tett
kôzzé. "Magyarorszâg szent koronâja" cîmmel az Arpâd
Akadémia XXV. (jubileumi) kôzgyûlésén székfoglalô elôadâst
tartott, amely "A XXX. Magyar Talâlkozô krônikâja" dmû mû
310-313. oldalân nyomtatâsban is napvilâgot lâtott.

Az Arpâd Akadémia XXV. kôzgyûlése 1990-ben a tudomâ-
nyos fôosztâly tb. tagjâvâ vâlasztotta.
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PÂLYÂZAT

A clevelandi MagyarTârsasâg - elsôsorban tagjai, de mâsok
részére is - irodalmi pâlyâzatot hirdet, amelynek târgykôre

a trianoni békeparancs ellen tett nyiîatkozatok
1920 ôta

A pâlyamûnek tartalmaznia kell az angol, francia, olasz,
valamint a kisantant orszâgaibôl valô politikusok, îrôk és mâs
kôzéleti egyéniségek Trianon ellen szôlô megnyilatkozâsait és
azok pontos idézêséL

A pâlyâzaton bârki részt vehet.

Hatàndô: 1993. augusztus 20.

Jutalom: az Ârpâd Akadémia hârom felkért tagjânak
vélemênyéhez képest 300, 200 vagy 100 $. A felkért bîrâlôk a
dîjak megosztâsâra is javaslatot tehetnek.

Hâlâsan vennénk, ha bârki a birtokâban levô ily irânyù
nyilatkozatot, ûjsâgcikket vagy folyôiratban megjelent
tanulmânyt - a teljesség kedvéért - a Magyar Târsasâg cimére
megkûldené.

A pâlyâzatra szânt irâsbeli tanulmânyokat hârom
példânyban a kôvetkezô cîmre kell bekûldeni.:

Magyar Târsasâg
1450 Grâce Avenue

Cleveland, Ohio 44107
U.S.A.

1992. mârcius 15-én

(dr. Nâdasjânos)

elnôk



Dr. Érdy Mikiôs

xm.

FÛGGELÉK

A MAGYAR EREDETKUTATAS

A TÛRTÉNELMI TÀRSTUDOMÂNYOK

"RÉTEGZETT TÉRKÉPEINEK" A TÛKRÉBEN

Az elmûlt mâsfél évszâzad folyamân a finn Castrén (1853)
elgondolâsâtôl kezdve a jelenig, vâltozatos hipotézisek jelentek
meg az urâli, a finniigor, majd az ugor ôshazâk helyét keresve.
Az elsdsorban nyelvészeti szempontbôl végzett vizsgâlatokat
fôleg életfoldrajzi, valamint régészeti meggondolâsok segîtették.
Az 1. âbraként kôzôlt térkép azt miitatja be, hogy hol vannak a
fôbb elméletek urâli (Kr.e. 6000-4000), finnugor (fo.e. 4000-2000)
és ugor (Kr.e. 2000-500) korszakokra vonatkozô dshaza
elképzeléseinek a fôldrajzi helyel. Az âttekinthetôséget, nem az
abszolût pontossâgot tartjuk most fontosnak. A kerek szâmok
kôzelîtdlcg jelzik az âtmeneti idôszakokat. A térkép feltOnteti,
hogy az elméleteket ismertetô szerzôk az ôshazâk melyik
fâzisâval foglalkoztak az 1950 ôta elteit utôbbi évtizedek
Irodalmâban, megjegyezve, hogy a lista nem teljes és hogy a
szerzôk idônként vâltoztatjâk elméletQket.

A finnugor ôshazâk kijelôlt helyeinek a népek jelen elhelyez-
kedésével valô ôsszevetését kônnyiti meg a 2. âbrân az etnikai
térkép. Ez az északi térben lakô finnugor népek és a tôlûk
kôzvetlenûl délre elhelyezkedô tôrôk népek csalâdjânak a lak-
helyeit tûnteti fel 1984-es adatok alapjân (Atlasz SzSzSzR,
Moszkva).

A szerzô' 1990-ben a 7. Nemzetkozi Finnugor Kongresszuson tartott két elôadâsânak
ôsszevont anyaga. Ezt egésziti ki a régészeti és genetikai fejezet, valamint a jegyzeL
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3. Kelteminâr, Aral-tô vidéke. Cheraetsov és Moszynska
(1974).

4. Nyugat-Szibéria. Fodor (1975).

5. Volga-kônyôk - Kâma-Urâl hg., Bartha (1988).
6. Az Urâl-hegység mindkét oldala. Hajdu (1962).
7. Szvidéri ôshaza. Lâszlô Gy. (1961).
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Az alâbbiakban az 1. âbrâhoz kîvâniink u
bôvebb kiegészîtéssel szolgâlni és a térképcn latna
szerint sorravesszûk a fôbb urâli, finniigor és o-
letek terûleteit az utôbbi 40 év irodalmâban.

1. Altâj-Szajân bg. vidéke. Molnar Erik (1953) /Cî
(1853); elsô elmélet/.

2. Minuszinszki medence. Gijaznov (1956), Kizlas
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• vKlékp. Ouniidsov és Mos^^-,
4. Nyugat-Szibéri.. p„j„

^viv,u'M ' -• : 1:P '̂ '-^ .... ...... o./5ik(h>nf)nyelv
r^-'̂ ''-»y kûlônbBzô irodalmi nvelve és 12 egy""®' ?" V;. nem értd „yelvjâràsa, valam™ U3600 vo^l
salLh—" "®sy kalôn tadalmi nyelve «»«
1962 "y^lvjiràsâbôl adôdô bizonytalansàg ("f
ra,. a ^ l-evin-Potapov. ioa^n t? i „,»,nhpn ail az, nogy
1962 Z . adôdô bizonylalansàg r—'
"y=lvé4el ™ r '̂ E-al ^®/"2daa
'=j'«d8^r amagyar az ilytnôdon, to^te
"^azredie ,"^°'' ®''̂ d^Osség„ek lell voina sze^ a^^^zredekp '» °^^^osségnek lett volna s
.^edbcri^."^ Tur®"" amelynek nyelve térbe''̂ 9a, sLJis érthel maradt



8. Kûlôn finn ôshaza a Baltikumnâl. Meinander, Huurre
(1980, 1979).

9. A jégtakarô északra hûzôdô pereme mentén a fésûs
kerâmia terulete. Makkay (1990).

1. A finnugor eredetelmélet négy problémàja a magyarsâg
szemszôgébôl.

1/ Az 1. âbrâbôl megâllapîthatô, hogy a Minuszinszktôl
Varsô térségéig, illetve a Szajân hegységtôl a Kârpâtok északi

1/ Az 1. âbrâbôl megâllapîthatô, hogy a Minuszinszk
Varsô térségéig, illetve a Szajân hegységtôl a Kârpâtok ész
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teréig hiizôdô, nyelvészeti vezérlésû, hipotetSkus ôshaza-terQletek
nagy bizonytalansâgot tûkroznek. Ezt tovâbb rnélyîtik a finn
kutatôk legûjabb eredményei, melyek a FU és urâli
ôshazaelmélet krizis âllapotât hoztâk létre azzal, hogy a flnn
tudomâny kivonult a feltételezett Urâl vidéki ôshazâbôl
(Meinander, Hiiurre 1980, 1979). 2/ Ehhez jârul az utôbbi
évtizedekben az indoeurôpai nyelvtudomâny Trubetzkoy (1939)
âltal elinditott ûj szemlélete, mely mind az lE ôsnép létezését,
mind az eddig feltételezett idôrendet megkérdôjelezte. Igy a FU
eredetelmèlet lE modellje mâr nem szilârd tamasz. 3/ A
harmadik problémakor oka az alig 14,000 osztjâk (hanti) nyelvet
beszéld négy kOlônbozô irodalmi nyelve és 12egymâst mâr alig,
sot nem értô nyelvjârâsa, valamint a 3600 vogul (manysi) nyelvet
még beszéld szintén négy kûlôn irodalmi nyelve és a 8 nagyon
kûlônbozd nyelvjârâsâbôl adôdô bizonytalansâg (adatok: Hajdu,
1962 és I.^vin-Potapov, 1964). Ezzel szemben âll az, hogy a
nyelvészeti feltevések szerint a magyar az ilymôdon, tôredékesen
fejlô'dott obi-ugor dskôzôsségnek lett volna szerves tagja
évezredeken ât, az a magyar amelynek nyelve térben és azutôbbi
évezredben legtâvolabbi tagjai szâmâra is érthetd maradt (v.ô.
Ômagyar Mâria-siralom) és nagy vérveszteségei ellenére ma
lélekszâmban csaknem kéLszerese, 16 milliô, az ôsszes tôbbi FU
népnek, melyek egyûttes szâma 9 milliô. 4/ VégOl râ kell
mutatnunk arra, hogy a Szovjetuniô sîdbériai szakértdinek mind
néprajzi munkâi (Prokofyeva, Chemetsov and Prytkova, 1964),
mind a régészeti munkâi (Chemetsov and Moszynska, 1974) -
Nyugat-Szibéria dstôrténetét vizsgâlva -csupândélrdl, a steppérôl
indulô néprészek észak felé mozgâsârôl adnak szâmot, akik
magukkal viszik a lôtenyésztô kiiltûra emlékeit és hatâsât. Nem
emlîtenek északrôl, obi-ugor korôkbdl délre irânyulô mozgâst,
îgy nem emlîtik nyomât egy olyan, viszonylagos arânyâban nagy
népcsoportnak, amely a korai magyarsâg lehetett volna.

2. A "térképek rétegezésének môdszere" a magyar
eredetkutatâsban.

A FU dshazaelméletek ilyen és sok mâs tovâbbi bizonytalan-
sâga, melyek egy része jôl kitûnik Veres Péter (1991) és Bartha
Antal (1988) legutôbbi munkâibôl, valamint az îrott forrâsok
legnagyobb részének tekintetbe nem vétele ôsztônôzte jelen
szerzôt a magyar eredet kérdéseinek ûj'ravizsgâlâsâra. Ezirânyû



kutatâsaimat az 1980-as években megtett ôt âzsiai terepjârâsom
segîtette, kôztOk a legutolsô ôthetes expediciô 1989-ben, amely
tanulmânyutakat a 3. és 4. âbrân vâzoltam fol. Vizsgâlôdâsaim a
40 és 50 fokos fôldrajzi szélesség sâvjâra és ennek kôrnyékére
koncentrâlôdtak, amelynek nagy része egybeesik az eurâzsiai
steppeôvezettel (5. âbra). Az ôt tanulmânyùt folyamân ennek az
ôvnek a nagy tajegységeit kelet felé bejârtam a Dél-Kaukâzustôl,
a Kâspi-Aral térségen, Kôzép-Azsiân ât Xinjiang-ig, majd az
egykori Hunniân: Ordos-pusztan és a Gobi kôsivatagjân, meg
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fûves piisztâin ât észak felé Ulan-Bâtorig és Tonjukuk tûrk herceg
Tola folyô vidéki sîremlékéig.

Vizsgâlôdâsaimat kiteijesztettem a tôrténelem eddig tekin-
tetbe alig vett tovâbbi târstudomânyainak terûletére is. A nagy
ônâllô târstiidomânyoknak iigyanis és maguknak az îrott
forrâsoknak tôbb vagy kevesebb pontossâggal egyenkêntis meg
kell hidniuk hatârozni a magyarsâg honfoglalâs elôtti eredetének
irânyât. A honfoglalâstôl, mint szilârd tôrténelmi esemênytôl
idôben visszafelé haladtam, mint ahogy azt Ligeti (1986: 401) is
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az egyedûl jârhatô ùtnakjelôlte meg utolsô nagy munkâjâban. A
kérdés szâmomraaz volt, hogy a nyelvészettôl eltekintve a tôbbi
târstudomâny eredményei harmôniâban vannak-e egymâssal.
Azt talâltam, hogy igen. îgy a târstudomânyok térhâlôjâval
kôzelîtem meg a magyar eredet kérdését.

A rokonsâgotjelzô târstudomânyok eredményeit sok esetben
térképen lehet âbrâzolni. Ezvezetettengem egy ûj felismeréshez,
a térképek rétegezésének môdszeréhez. Nyilvânvalô ugyanis az,
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ha egy bizonyos terûlel két vagy tôbb, sot a târstudomânyok
ôsszes térképén âtlapol, akkor azt a terûletet tôbbszôrôs nyoma-
tékkal kell figyelembe venni a magyarsâg mûlt és jelen rokoni
viszonyai és honfoglalâs elbtti szâllâsterûleteinek szempontjâbôl.
Az âtlapolô terûleteken ugyanis a târstudomânyok êrvei,
valamint néprajzi jellegzetessêgek is egyûttesen jelen vannak,
mint lâtni fogjuk. Olyan terûleteket, amelyek csak egy têrképen
vannak meg, el kell hanyagolni.
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A kôvetkezôkben, néhâny példân âttekintem a térkép-réte-
gezést és végul ôsszefoglalâskénL, a kilenc érvrendszer eredmé-
nyeit. (Lâsd az 1. szâmû jegyzetet.)

Néhâny esetben mâr nagyon jôl fel tudtam hasznâlni mâs
kutatôk eredményeit szélesen vitt elemzéseimhez kapcsolva. Ilyen
volt Gervers-Molnâr Veronika 1973-as mnnkâja az archaikus
magyar szurrdl (Royal Ontario Muséum, Toronto), s a mâsik,
Horvâth Izabella kutatâsai az 1980-as évek végérdl, a meseelem-
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zésekrôl és az âllatmotîvumok steppei elôfordulâsârôl (Horvâth,
1990, 1992). Ugyancsak ilyen abudapesti Benkô MihâJ/régészeti
munkâssâga 1990-ben, az Antik Tanulmânyokban a halotti
âlarcokrôl. A kovetkezôkben hârom tudomânyâgat fogok rész-
letesebben târgyalni: A RÉGÉSZET legûjabb eredményeit, a
néprajz DÎSZITÔMÛVÉSZET-âgât és az ôltôzkôdésbôl, a
KÛLSÔ VISELET-bôl levonhatô kôvetkeztetêsekeL Kôzben
bemutatom a térképek rétegezésének môdszerét, majd végûl
kutatâsi eredmênyeim ôsszefoglalâsât adom.

3. A régészet ûjabb eredményei.

A. HALOTTI ARCTAKARÔK.

Elsônek kitûnd régészeti taniilmânyt mutatok be, amely
1990-ben jelent meg Kôzép-Eurâzsia népeinek temetkezêsi
szokâsairôl és a szokâsok eredetérôl. Szerzôje Benkô Mihâly
(1990), aki a Magyar Nemzeti Mûzeum régészeti kônyvtârânak
munkatârsa (tôrténész, konyvtâros).

Az elôzmények kôzé tartozik, hogy 1960-ban Dienes Istvân,
kiemelkedo magyar honfoglalâskori régész, észrevette, hogy a
Tiszaeszlâr-Bashalomnâl fekvô temetôben egyik férfî sîijâban (II.
temetd, 10. sir) a csontvâz koponyâjâra bdrlepel maradvânya
borult. Ezen a bdr szemfedôn, pontosabban arctakarôn a szemek
és szâj helyétezûstlemezkék jelôlték. Miutân erre îgy felfigyeltek,
szâmos mas honfoglalâskori sîrban is talâltak ilyeneket. Dienes
tehât feltételezte, hogy ilyenfajta halotti âlarc akkor tân a kora-
kôzépkori finnugor népeknél ismegvan. A kovetkezôkben Fodor
Istvàn, jelenleg a Magyar Nemzeti Mûzeum fôigazgatôja,
âtvizsgâlta a Kâma-Urâl vidéki âsatâsokrôl megjelent szovjet
szakirodalmat és a magyar halotti âlarcokkal tôbb pârhuzamot
talâlt.

Tovâbb fokozôdott a figyelem, amikor 1974-ben Dienes ùjra
roppant fontos leletet târt fel Rakamazon. Arany szemQveg-
formât és ajak-lemezt talâlt honfoglalâskori vezéri sirban. Végre,
végre kifogâstalannak tûnô régészeti megalapozâsât vélték meg-
talâlni a magyar és a finnugor nyelvészeti alapon hipotetizâlt
rokonsâgnak.

Fodor (1975: 26-29. old.) elemzésében râmutatott, hogy nem
is akârmilyen régészeti pârhuzam ez, hanem az évezredes kôzôs
hitvilâg mélyébôl fakadô igen fontos régészeti igazolâsa a finn-



ugorâgba âgyazott magyar ôstôrténetnek, amelynek felvâzolâ-
sânâl Kr.e. 4000-ig nyûl vissza. A halotti maszkos temetkezési
szokâst Kâma-Urâl vidéki finnugor eredetûnek tartja. Miutân
azonban a dôntdnek tûnô, s a FU elméletet régészetileg
bizonyîtandô pârhuzamokat megtalâltâk, a vizsgâlôdâst tovâbb
nem folytattâk. Ez nagy hiânyossâgnak, nagy hibânak bizonyulL

Benkô Mihâly (1990) ugyanis mâsfél évtizeddel késôbb,
tudomânyos alapossâggal és kitartô szorgalommal végigkutatta a
teljes kôzép-eurâzsiai orosz és kînai eredménycket, az irodalmat,
a szovjet kônyvtârakat és mùzeumokat. Az Antik Tanulmânyok-
ban 1990-ben jelent meg miinkâja, melynek cîme "Halotti maszk
és sîrobolus".

Részletesen âttanulmânyoztam munkâjât. Eredményeit két
korszakra bontva térképeztem fel. Az egyes lelôhelyeket is és
megkûlônbôztetve az ott talâlt lelet fajtâkat is râvittem Eurâzsia
térképére. Kûlônben kôvetem Benkô elemzését. Az arany halotti
maszkok eredetét tekintve azok az ôkori Kôzép-Kcleten a Kr.e. 3.
ezred és a Kr.u. 3. szâzad kôzott jelennek meg (6. âbra). Kôzôs
bennûk, hogy nincs alattnk halotti arctakarô. A tôbbnyire arany-
bôl készQlt maszkok, szemOveg-formâk, lemezek arany drôttal
vagy arany szalaggal vannak a fejre erôsitve. Mivel Pârtiân ment
keresztûl a Selyem Ut, ùgy véli, innen kerûlt keletebbre a szokâs.

Kînâban viszont selyem lepellel takartâk be az arcot. A két
szokâs talâlkozâsânak térségében, a hnnoknâl a Kozépsô Tian
Shan-ban a 2-6. szâzad kôzott, mig a tôrôkségnél a turfâni-meden-
cében a 7. szâzadra alakult ki a halotti âlarc, amelyen a selyem
arctakarôra varrtâk râ a nemesfém szem- és szâj-lemezeket, lapos
szemOveg-formâkat vagy a teljes arcot beboritô nemesfém
maszkokat. Egyes sirokat a selymek alapjân kinai régészek jôval
korâbbra, Kr.u. a 3. szâzadra teszik, môdosîtva Stein AuréJ
idômeghatârozâsât.

Ebbôl a régiôbôl teijed nyngat felé a temetkezési szokâs,
amelyet nemcsak kulturâlis teijedés, hanem maguk a belsô-âzsiai
népek viszik lovon, lâbon magukkal nyngat felé, a népvândorlâs
folyamân meg utâna is. A Turfâni-medencében (Kelet-Tiirkesz-
tân, Xinjiang) fekvô Astanâ-bôl 44 ilyen leletet ismernek.
Hasonlô tipusû leletek megjelennek âzsiai hiin temetôkben, az
oguroknâl, onogur bolgâroknâl, az utôbbiak urâli és volgai
temetôiben (7. âbra).



Az adatok arra mutatnak, hogy a magyarokhoz az ogur,
onogiir néprészeken keresztûl a honfoglalâs elôtt, még a
népvândorlâs korâban kerQlt ez a temetkezési szokâs, az obi-
ugorokhoz és szelkup szamojédokhoz a 14-18. szâzad tôrôkôsô-
dési folyamatâban ért el, ahol a jelen néprajzi szokâsaiban ismég
fellelhetd (Benkd, 1990: 196-198). A szokâs a jelenben a
mongôliai kazakhoknâl is él (Benkd, ûjabb kutatâsi eredmênyek,
1992). A haloUi arctakarôkon alapulô régészeti eredmênyek
âttekintése tehât azt mntatja, hogy a honfoglalâskori magyar
haloUi âlarcok ahelyett, hogy FU rokonsâgunkat bizonyîtanâk,
éppen ellenkezdleg, a Belsd-Âzsia térsêgébe nyùlô tûrk és hun
rokoni kapcsolatok mellett szôlnak.

B. HUN ÂLDOZATI ÛSTÔK.

MintÉrdy(1990/a) a Harvard Egyetemen tartott eldadâsânak
(1990. âpr. 4, Harvard Faculty Club, havi elôadâssorozat)
térképes ôsszefoglalôjâbôl lâthatô a 8. âbrân, a hunok bronzbôl
készûlt âldozati ûstjeinek szâmos leletét nem vârtmôdon azUrâl
hegységben levd Jekaterinburgi-âtjârô két oldalân talâltâk. A
térképnek most csak urallsztikai vonatkozâsaira térOnk ki, nem
célunk annak részletes elemzése. Az ûstôk jelzik, hogy a hunok
ebben a térségben tartôzkodtak, tovâbbâhogy legalâbbis részben
ittkeresztezték az Urâlhegységet, a fôldrajzi szélesség 57. fokânak
térségében. A Kâspi-tô és az Urâl hegység kôzti steppén nem
talâltak hun ûstôket. Ezeket âltalâban nem a steppén, hanem az
azt hatârolô, mâr erdôs, sot hegyes vidéken talâljâk vîz
kôzelében, magânos leletekként.

Csemyecov az obi-ugormanysikkal és chantikkal foglalkozô
munkâiban keresi azokat a lôtenyésztô steppe! népeket, amelyek-
nek tôredékei beleépOltek az obi-ugorokba és kulturâlisan
hatottak râjuk. Egyik munkâjâban a Kr.e.-i elsô évezred elsô
felében tételezi fel ezt a hatâst, târsszerzdje munkâjâra is épitve
(Chernetsov and Moszynska, 1974: 136. o.; oroszul 1953). A
mâsikban mâs szerzôkkel (Prokofyeva, Chernetsov and
Prytkova, 1964: 513. o.; oroszul 1956) tôbb mint egy éyezreddel
késdbbre, Kr.u. az elsô évezred kôzepére (4.-7. szâzad éskésôbb)
helyezi az obi-ugorokat érô erôs steppe! kulturâlis és nyelvl
râhatâst. Ilyen hatâs annyira erôs lehet, hogy pl. az Urâl hegy-
ségtôl nyugatra élô cseremiszek (marik) esetében mégembertani
elvâltozâs is létrejôtt a tôrôk-tatâr (csuvas) irânyban, tôrôk
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A MAGYAR DÎSZITOMÛVÉSZET ALAPELEMEINEK
EURAZSIAI KAPCSOLATAl

maA
tOZiO-

duplarôzsd.
hegyessrirmûrozyi
szibMmagos rtzM
Çzivts riisà
indQS rizM çor
8-a.j cîiHagnizsa

mss"

'M&wai
ismmziÊmi

tulipan
c({nj. tulipàn
indovégi tulipàn
jtAtstttàs tulipàn,,
tulipàns^

ISS^BS

-S" oafcatû

{xilmttfca
indauégipdimftta
kgifz&Mtsokor
«Icita fàttt
côjktes ràtit W

mmymÊi

W/A

cstgavonal
csiqaso^
Inda; -kaCMkfcol
inda hiQdârral
vàgtclen hâW

•••Il

mm

WMm

im

_SI7l3l2J2i_0_ll 16 013
% 7A B7 SI 52 tx o 48 70 48 13 57.

lO.âbrc»



nyelvtani formâk âtvételével és nagymérvû szôkôlcsozéssel
egyûtt, mint ahogy ezt Hajdu Péter (1964: 231) târgyalja. Ilyen
esetben a népzene, a folklôr, a dîszîtômûvészet minci elkerOlhe-
tetlenûl szintén beâramlott a cseremisz nép kiiUûrkincsébe és
hibâs pârhuzamok megâllapîtâsânak a lehetôsége fennâll. Igy
természetesnek vehetô, hogy a magyar és cseremisz kôzott
pârhuzamok talâlhatôk népzenében, nyelvben, diszitoelemek-
ben, ôitôzetben. Ezekbôl azonban elhibâzott lenne rokonsâgra
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kôvetkeztetni. A cseremiszeknél fellelhetô kevés szâmû
pârhuzam északabbra elhelyezkedô FU népeknél nincs is meg.

Az ismert az irodalombôl (Benkd, 1990), hogy igen erds, sot
egyre erbsodd torok hatâs érte ebben a térségben lakô kis FU
népeket a 14. szâzadtôl kezdôdden a 18. szâzadig. A Tobol-Irtis
és a Kâma kozti térség hiin ûstleletei azonban azt mutatjâk, hogy
a hunok részérôl jbvô steppei hatâssal, akâr tôredékek leszaka-
dâsâval, mâr cgy évezrcddcl korâbban szâmolni kell, hisz ahiin
leletek ott vannak azobi-iigor és Kâma menti FU népek kôzvetlen
kôzelében. Ennek a szâmbaveendô hatâsnak a vizsgâlata és
kiértékelése eddig nem jelent megazirodalomban. Mindenesetre
a hnnok ténylcgesen az obi-iigorok szomszédsâgâban
tartôzkodtak a fonti szibériai szakértôk âltal jelzett idôben a 4.
szâzadtôl. Keleten a dôntô' vereséget Kr.u. 155-158 kôzt mérték
az északi hnnokra az egyesûlt kînai, déli hun és xianbei (szienpi)
erô'k. Rôvid 220 év elteltével a 4. szâzadban (Kr.u. 375-ben) a
hunok mâr Eurôpâban voltak és ekkor keltek ât a Volgân.

Olyan feltételezések tôbbszôr talâlhatôk jelenleg az
irodalomban, amelyek a Gobi kôrOli északi és déli térségben s a
Nagy Falnâl az âzsiai hunokat, valamintAttilahunjait nemtartjâk
belsô' magvâban sem azonos népnek. Az ûst-térkép, a diszitô'
formâk és az ôntés-môd âllandôsâga, tovâbbâ a keleti és nyugati
vilâgbirodalmak létrejôtte kôzti rôvid idô' azonban az ilyen fel
tételezések ellen tanùskodik. A vâltozô ôsszetételû tôrzsszôvet-
ségen belûl, az ûstleletek a hunok és dominâns kultùrâjuk
folyamatossâgât igazoljâk Belsô'-Âzsiâtôl Kôzép-Eurôpâig.

4. Dîszîtômûvészet.

A. A 23 MAGYAR NÔVÉNYI DÎSZÎTÔMOTIVUM
EURÂZSIAI KAPCSOLATAI
Az ô'si Khorezm terûletére vivô' tanulmânyutam (Erdy, 1988)

sorân szâmomra elôszôr a honfoglalâskori tarsolylemez-mûvészet
és a pâsztorfaragâsok elemei tûntek fol az Aral-tôtôl délre, a
khorezmi hagyomânyokat ô'rzô' (Mankovskaya, 1982) khivai
faoszlopok és fakapuk faragâsain. E két faragott târgy a legjel-
legzetesebb ott. Majd a helyszinrôl hozott nyomtatott képanyag-
ban Kerkay Emese, az Amerikai Magyar Mûzeum néprajzi
kurâtora (Passaic, NJ), nagy szâmban ismerte fel a khivai
dîszitések és az élô' magyar himzések, varrottasok diszitô'



modvumai kôzti egyezéseket. Ezutân rendszerezett ôsszehason-
lîtô elemzést végeztunk Eurâzsia népeinek dîszîtôelemei és a
magyar dîszîtdelemek kôzôtt: észak-déli irânyban a lappoktôl és
fïnn népektôl, azobi-ugorokon és Khorezm-Khivân ât a perzsâkig
s nyugat-kelet irânyban a magyaroktôl a tûrk népeken ât az
ujgurokig. A mûlt népei kôzQl a szkitâL, avart, Akhaimenida és
Sassanida perzsât is feldolgoztuk. (A Magas-Altâj Pazirik
kômyéki leleteit is szkitaként vizsgâltuk, bâr ezeket esetenként
hunként jelzi a nyugat-eurôpai irodalom.) A EU népek
mûvészetének bd anyagât szolgâltatta Râcz-Valonen (1978)
munkâjaés Lukina (1979) osztjâk népmûvészeti kônyve, tovâbbâ
Levin és Potapov (1961) Szibériai Atlasza.

A motîvumokat nem elôre vâlogattnk ki, hanem minden
népnek a magyaréval legjobban egyezd motivnmait gyûjtôttûk
ôssze. Nem hasonlô, hanem csaknem azonos motivumokat
kerestûnk. A gyûjtést a szerzô végOl rendszerezte és a felhasznâlt
23 nôvényi motivumot a rôzsa, a tnlipân, a levél-palmetta és a
csigavonal-inda csoportokba rendezte, szûkség esetén nevet adva
a diszitdelemnek (Erdy, 1987, 1990/c). Ezek a 9. âbrân lâthatôk.
Elemzd munkânk kezdeténeltekintettûnka komplex motivumok
vizsgâlatâtôl és csak egyszerû alapmotivumokra szoritkoztunk.
Igy nem vizsgâltuk az âllat- és madârmotivumokat (oroszlân,
turul, griff stb.) vagy mâs, a hiedelemvilâggal kapcsolatba
hozhatôkat (pl. életfa), sem az épitészet és ruhâzkodâs
pârhuzamait.

A feldolgozott népek a 10. âbra tâblâzatânak fejlécén
jelennek meg csoportokban. A vonalkâzott négyszogekben a
motîvum elôfordulâsânak, ill. fotôzâsânak a hivatkozâsa van,
ezek kôzlésétôl itt eltekintûnk. Ez a tâblâzat mutatja az elemzés
végeredményét. A 74%-os legnagyobb egyezést a khorezmi
hagyomânyokat ôrzô khivai motivumok mutatjâk. Meglepô,
hogy az ôkori szkitâval 70%-os egyezést talâltunk a két és fél ezer
éves kûlônbség ellenére. Ez az eredmény a motivumok iddâllô-
sâgâra hivja fel a figyelmet, mint ahogy Eurâzsia kôzpontjâban
lakô népeknél a formâk, ôltôzkôdés és motivumok nagyfokû
vâltozatlansâgât tôbbszôr emliti az irodalom. A magyarsâgnâl a
népmûvészetnek, a kozépkor kôfaragô- és kôdexmûvészetének,
valamint a tarsolylemez stîlus motivumainak észrevehetd
âllandôsâgât talâltuk. A fôldrajzi tâvolsâg ellenére szâmos
diszitômotivum azonos a csângôktôl az Ôrségig.



Az 50% kôrûli egyezések csoportja lényeges stîlusrokonsâgot
jelez a mai kôzép-âzsiai tûrk népekkel, a hôdoltsâgkori tôrôkkel,
avarral, Sassanidâval.

A nem vârt probléma finnugor népekkel van. Mîg a finn
csoporttal még csak feltûnik 22%-os egyezês, a legkôzelebbi
rokonnak vélt obi-ugorokkal, akikkel hipotetikusan évezredeklg
egyOtt éltûnk azonos ôsnépet formâlva, zéro %-os az egyezés,
egyetlen dîszitdelemûk sem egyezik. Ezt a drâmai negatîv
eredményt tovâbb fokozza, hogy egy nyngat-szibériai szakértd,
maga Csernyecov fogalmazta meg azt, hogy azonos régészeti
mûvelLségcsoportban, hosszan egyûttélô népek diszîtômûvésze-
tében tôrvényszeruen kôzos vonàsoknak kell kialakulniuk
(magyar fordîtâs in: Veres P., 1975). Ilyeneket nem talâltunk.

B. A VADTULIPÀN

A 23 kôzûl az egyik motivumot, a tulipânt részletesen vizs-
gâltuk (Erdy, 1987). A magyar anyagot iddben visszafelé
vizsgâlva minden szâzadban megtalâlhatô a tulipân dîszîtôelem
a 10. szâzad elejéig nyùlôan. A sorozat legkorâbbi példânyai a
pontusi steppén ât a Magas Altâj kurgânjaiig kôvethetôk.
Kôvetkezésképpen tarthatatlan az a felfogâs, hogy a tulipân
motîvum a magyar diszitdmûvészetben a Hollandiâbôl behozott
kerti tulipânt mintâzza a 17. szâzad ôta. A tulipân ugyanis
vadvirâg 125 fajtâjâval, Pamir-Tian Shan vidéki elsôdleges és
Kura-Araxes vidéki mâsodlagos géncentrumâval. A vadtulipân a
liliommal azonos csalâdba, a "liliaceae"-ba tartozik. Fontos
részlet, hogy az egyszerû vadliliom hazâja is Kôzép-Azsia. Az
egyszerû hârom-osztatû, azirodalomban "trefoil'-kénthivatkozott
motîvum az ôkori Kôzép-Keletre kôvethetd, de most nem ezt
vizsgâljuk (Roes, 1953).

Ha a szâmos, korai magyarsâggal kapcsolatos tûrk, hun,
hunugur, onogur, szkîta hivatkozâst szem eldtt tartjuk, amelyek
értelmében a magyarok az âzsiai steppén is éltek és vonultak,
szâmtalan alkalmuk volt, hogy a vadtulipânnal talâlkozzanak és
az a mûvészetOkbe ivôdjék. Hogy a vadtulipân a megùjulô élet
virâga a steppén, az a kirgiz és tadzsik néprajzi adatokbôl vitân
felûl âll (Érdy, 1989). A vadtulipân nôvényfôldrajzi adatait,
egyûttal a vele valô talâlkozâs lehetséges terûleteit ail. âbra
mutatja (Érdy, 1987, 1990/c).



C. A DARU

Egymâsik vizsgâlt motîvum a dam (Erdy, 1989/c). A steppén
gyakori, sajâtosan hosszû nyakû madâr, jô ismerôse az eurâzsiai
pusztâk ôvezetében mozgô magyarsâgnak. Gunda (1977) szerint
a dam a magyarsâg ôsi vadmadara. Kutatâsai azt mutatjâk, hogy
kapcsolatban volt ôsi tâltoshitûnkkel (Gunda, 1958). Ôrmadâr
szerepe és szelidîthetôsége széles kôrbcn ismert. A kôzép-
eurâzsiai steppe-ôvben és annak szomszédsâgâban két vâlfaja él:
a kôzônséges vagy szûrke dam (Crus griis) és a pârtas dam
(Anthropoides virgo). Ezck âllatfôldrajzi térképe, huszadik
szâzadi fészkelési terûleteikkel a 12. âbrân lâthatô. A vadtulipân
és a két dam, valamint a magyar dîszîtômûvészet kôzti ôssze-
fuggésekkel a szerzônek két tanulmânya foglalkozik (Erdy, 1987,
1989/c), melyekbôl néhâny megâllapîtâst kôzlûnk:

1/A dam egymagâban, egyik lâbâban kôvet tartva az éberség
jelképeként, mâr IV. Béla âltal adomânyozott cîmereken a 13.
szâzadban megjelenik, mig nyugat-eurôpai cîmereken csak
négyszâz éwel késôbben.

2/ Pârosâval, ôrmadârként, hosszû nyakû, dam jellegû
madarak megtalâlhatôk 13. és 14. szâzadi pénzeinken (utôbbin
egy életfa két oldalân), bar rôvidîtett lâbakkal, ahogy ezt 14.
szâzadi stmcc âbrâzolâsoknâl is tapasztaljuk.

3/ Elemzésûnk tovâbbi eredményeként, ûgy véljûk, hogy a
koronâzâsi palâst szegélyén pârtâs damk vannak egy kôzponti
ôt-osztatû tulipân két oldalân, a korongok kozti térben.

4/ Hasonlô elrendezésben, jellegzetesen hosszû nyakû, bâr
rôvidîtett lâbû ôrmadarak - a palâston levôkhôz teljesen
hasonlôan hâtratekintve és csôrûkben âgat tartva - feltûnnek egy
10. szâzadi ezQst karperecen (Tiszaeszlâr-Bashalom, Dienes)
ugyanolyan tulipânt ôrizve. Itt a tulipân és a madarak vannak a
korongokban, mîg a palâston a kirâlyi pâr és a szentek, a tulipân
és a madarak kiszorultak a korongok kôzti térbe. A karperecen
levô madarakat a 'Jelképtâr" (1990) "fûrjecskéknek" iijale, amely
vélekedés hat anatômiai kifogâs miatt tarthatatlan.

A 13. âbrân a dîszîtômûvészet életfôidrajzi adatokkal
kombinâlt térképeinek âtlapolô kôzôs magja (vonalkâzott rész)
tehât egy olyan terûletet jelôl ki, amelyen belûl vagy annak egy
részében a korai magyarsâgnak tartôzkodnia kellett, hogy mind
a hârom motîvum élô képével bensôséges kapcsolatot alakîtson



ki. Eza pontusi steppe mellett a kazakh steppét is magâba foglalja,
elnyûlva a Trans-Bajkâlig. Ugyanakkor kirekeszti a FU, obi-ugor,
szamojéd népek âltal lakott vidékeket, egyetértésben a 23
dîszitdmotîvum statisztikai elemzésével. Az ilyen fajta megkôze-
litést neveztuk el a "térképrétegezés môdszerének".

DîszîtômûvészetOnk 23 alapmotîvumâbôl és tôbbfâzisû
elemzésébôl levonhatô eredmények elkerûlhetetlenûl mutatnak
râ arra, hogy dîszîtomûvészetûnk "jelképes nyelve" - mivel a
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motîvumok sokszor jelbeszéddel mondanivalôt képesek kife-
jezni - mâs irânyban jelôli ki a magyarsâg rokoni kapcsolatait és
igy eredetének szâlait, mint amit a finnugorizmus beszélt
nyelvQnk elemzésébôl vezet le. Végezetûl még csak annyit, hogy
dîszîtdmûvészetunk és szâmos mâs târstudomâny eredményei
csakûgy, mint az îrott forrâsok nagyfokû harmôniâban vannak.

5. Kiiîsô ôltôzet

A. A KÔDMÔN ÉS A SZÛR

A szôrmés bdrviseletek elterjedésèt Eurâzsia népei kozôtt
széles kôrben vizsgâlta a szerzô (Érdy, 1989/a). Ezek jôl ismert
fajtâja a belûl szdrmés kôdmôn. Vâltozatai a derékig érô rôvid
kôdmôntdl, a bokâig érô hosszù kodmônig ismertek, mint ûjjas
viseletek. A 14. âbrân a térkép azt mutatja, hogy a kôdmonvise-
let elterjedése a magyarokon kîvûl Eurâzsia tûrk népeire
jellemzô. Az obi-ugorok és szamojédok mâs jellegû és mâs
szabâsû szôrmés kOlsô ôltôzetet hasznâlnak, nem a magyar
kôdmônôk tîpusait.

A 14. âbrân a kôdmôn eurâzsiai elterjedését a vonalkâzott
hatârû terOlet mutatja. A pontozott hatâr ngyancsak kûlsô
viselettel kapcsolatos rétegezhetô informâciôt jelképez. Veronika
Gervers-Molnâr (1973) Kanadâban, a Royal Ontario Muséum
(Toronto) munkatârsaként széles kôrben vizsgâlta a magyar szûrt
és a hozzâ hasonlô szabâsmintâjû galléros és csuklyâs viseleteket
a jelentôl vissza az ôkori médekig és a tôlûk âtvevô perzsâkig.
Eredményeit térképre vitte. Magam két tovâbbi lényeges elô-
fordulâssal bôvîtettem Gervers-Molnâr szûrtérképét (Érdy,
1989/a). A szôgletes szabâsû gallérral ellâtott posztô viseletet
megtalâltam Noin Ula 6. szâmû hun kurgânjâban (a posztô
kabâtot selyemmel, a posztô gallért coboly prémmel vontâk be)
Rudenko (1969) mûvében, tovâbbâ a csuvasoknâl is (tôlûk
âtvették a szomszédos cseremiszek) Tilke (1978) munkâjâban.

A két viselet-térképnek a kôzponti âtlapolô terûletét véve
flgyelembe, az ismét a 40-50 fokos szélességi pârhuzamosok kôzé
esik, a tûrk népek âltal lakott terûletekre, mîg a legkôzelebbi
rokonainknak vélt finn és obi-ugor népek nem osztjâk velûnk
kûlsô viseletûnk môdjât. Mâs tudomânyâgak adatai is
alkalmasak arra, hogy rétegzett térképeket szerkesszûnk a 2.
âbrân bemutatott tûrk és urâli népek etnikai térképének felhasz-



nâlâsâval. Az ûjabb adatok teljes harmôniât mutatnak az elôbbi
rétegzett térképek eredményeivel.

6. A tàrstudomânyok eredményeinek àttekintése

ôsszefoglalâsként a vizsgâlt kilenc tudomânyâg eredményei
nek az àttekintése szolgâlhat:

1/ A nyelvészeti eredetelmélet nehézségeit âttekintettOk. 2/
Lâttuk, hogy a néprajz tôbb âga, ûgy mint a diszîtômû'vészet,
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kOlsô viselet, kôvetkezetesen a steppe tûrk népei felé irânyitja a
figyelmet rokoni szâlaink keresésében. 3/ Ugyancsak ez irânyba
mutatnak népmeséink és népkôltészetilnk. Szâmos mesemotî-
vumiink mellett a teljes Fehérlôfîa meseciklus Horvâth Izabella
(Chicago) kutatâsal szerint - Erdy, Du Yaxiong és Berze Nagy
kôzremûkodésével - a magyaron kîvûl a tôrok, a tatâr, a kazakh
és az ujgur népek mesekincsében van meg teljességében (15.
âbra). Ugyancsak ô a grifT és mas âllatmotîvumok vizsgâlâsakor
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(Horvâth, 1990, 1992) a hun-szkîta kulturkôrbe illeszkedô tûrk
népekkel talâlja a rokoni kapcsolatokat és nem a FU népekkel,
teljes ôsszhangban a fentebb emlîtett23 nôvényi dîszîtômotivum
statisztikai elemzésével. 4/ A csodaszarvas eredetmonda testvér-
pâijavadâszjelenetének legkeletibb pârhuzamâtDunhuang "Ezer
Buddha barlangtemplomai"-nak hun témâjû falfestményén talâlta
meg és piiblikâlta Érdy 1984-ben. A falképet 16. âbrakênt
lâthatjuk. 5/ A Szent Korona abroncsân: "Géza, Turkia hîvô
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kirâlya" feliratù zomânckép a 17. âbrân a rnuvészeLtôrténeti
érveket âlHtja harmôniâba az eddig felsorolt érvcsoportokkal
(v.ô. Kovâcs-Lovag, 1980). 6/ Régészeti làrgyak, szablyâk, îjak,
fegyverek, lovak, lovastemetkezé.sek és haloUi âlarcok
nagyszâmù pârhuzama ismert a steppe mùlt és jelen lovasnépei-
nek a kôrébôl s a 10. szâzadi tarsolylemez-mûvêszetOnk rokon
darabjai a szogd fémmûvészetben Iclhetôk fel. 7/ Az îrolt forrâ-
sok a bokharai Dzsajhanitôl a longobârd Liiidprand-ig a
magyarokat ismételten az akkor szkîta népeknek nevezett tûrkôk-
ként, onogiirokként, huniigiirokkénL, valamint hunokként irtak le
és a kînai és mâs forrâsok szerint az elôbbiek hun Icszârmazottak

voltak. 8/ Az ewbertan ellentmond FU embertani kapcsolatok
lehetôségének, mîg nagyfokû rokonsâgot âllapi't meg Azsia tûrk
népeivel és a szarmatâkkal (Tôth T., Henkey, Mark miinkâiban).
9/ Kilencedik érvcsoportként zenei anyanyelvûnk, mely konzer-
vatîbb, mint a beszélt nyelv, kOlônôsen Bartok, tovâbbâ a beijingi
Du Yaxiong, aztân Kodâly és Kallôs utmutatâsa szerint a tûrk, sot
hun (Du) népek irânyâba mutât és messze kelctre nyùlik. A 8/ és
9/ pontra utalô térkép a 18. âbrân lâthatô.

Kutatâsaink kezdetén a térképek rétegezésének môdszerét és
sok tudomânyâg eredményeinek harmôniâjât kîvântuk
bemutatni. Az egybehangzô vizsgâlati eredményeket ûtjelzôknek
tekintjûk a helyes irâny és rokoni viszony megtalâlâsâban. A
térképek sokszorosan âtlapolô belsd magva az a terûlet, amelyet
a magyarsâg korai tôrténetének ebben a szakaszâban nem lehet
figyelmen kîvul hagyni akkor sem, ha ettôl az eddig feltételezett
FU és ugor ôshazâk messze esnek is, de akkor sem, ha ez a hun
utôd tûrk népek irânyâba mutât.

7. Tôrténelmi genetika

A legutôbbi idôben még egy tudomânyâg tûnt fel a magyar-
sâggal kapcsolatban, amelynek eredményei - most mâr tizedik-
ként - ùjra harmôniâban vannak a felvâzolt kilenc târstudomâny
eredményeivel. Ez a tudomânyâg a genetika, amely a tôbbitôl
teljesen fûggetlen. Japân és holland kutatôk a fehér vér részét
képezô antitesteken, kémiai néven immunoglobulinokon, olyan
beépûlt molekula-részeket talâltak, amelyek sajâtosan jellemzôk
az emberiség egyes csoportjaira. Igy egy nagyobb embercsoport
részei, ha el- vagy szétvândorolnak, a szétszakadt részek eredeti
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16. âbra. A csodaszarvas-monda testvérpârjânak vadâszjelenetére emlékeztetd
legkeletibb pârhiizam Dunhuangban (Gansu provlncia) a 249. szâmû barlangtemplomban
(Kr.u. 6. szâzad kôzepc, Nyugati Wei dinasztia kora, - Ez^r Biiddha barlangtemplom).

genetikai jellegûket még évezredek tavolâban is megôrzik, még
ha az ûj kôrnyezetben igen lassû vâltozâs be is âll.

A tôrténelmi genetika îgy hasznâlhatô az emberiség
csoportjai vândorlâsânak a kinyomozâsâban. A jelenben, a
magyarsâg olyan csoportjai, amelyeknek mâs népekkel valô
keveredése nem volt szâmottevô, immunoglobulinjaikon olyan
génjelzôket hordoznak (jelôlése: Gm abst), amelyek a Bajkâl-tô
térségébôl szârmazô tûrk és északi mongol népekben vannak
jelen (ujgurban 11.3%, koreaiban 14.5%, japânban 26.0%). A
magyarsâg magas mintâiban ennek a génjelzônek azâtlaga10.3%.
Eurôpâban mâs népben ez a Gm abst Bajkâl-tô vidéki és a kis-
mértékben vele egyûtt megjelenô Gm afblbS jelôlésu déli
mongolid génjelzô nincs jelen szâmottevden.

A legkôzelebbi rokonnak tartott urâli finnugor népek kôzûl
a finnben nem talâltâk ezeket a génjelzôket. Ugyanakkor az
europid jellegûkre utalô jelzô (Gm fblb3) lényegesen alacso-
nyabb, mint a magyarsâgban. (Az europid génjelzô a finnekben
60%, a magyar âtlagban 78.4%, egy magas keleti mintaban a



Szigetkôzbôl 68.4%). A finn mintâk âtlaga lényegesen kûlônbôzô
genetikai alkatot mutât.

Egy mâsik urâli nép viszont, a szamojéd, erôs mongolid
jelleget mutât, de teljesen hiânyzik belôlQk az europid gének
jelzôje, amely a magyarsâgban 68-78% kozôtt van jelen. îgy
nemcsak a fentebb hivatkozott embertani jelleg kûlônbôzô a két
elemzett finnugor urâli népben, hanem a genetikai kûlônbségek
annyira âthidalhatatlanok a magyarhoz, de egymâshoz is viszo-
nyîtva, hogy ezek évezredeken keresztûl valô hipotetizâlt
egyûttélése, sot ôsnép formâlâsa, az adatok alapjân nem tôrtén-
hetett meg.

A tôrténelmi genetika eredményeinek ide vezetô elemzését
Érdy tette kôzzé 1991-ben és 1992-ben, japân kutatôk (Prof.
Hideo Matsumoto, Oszaka) magyarorszâgi vérmintâkat vizsgâlô
mérései és a velûk egyûttmûkôdô Tauszik Tamâs (Budapest)
adatai alapjân (Erdy, 1992).

Jegyzet:

1. A térkép-rétegezés môdszerét bemutattam a 7. Nemzetkôzl Finnugor
Kongresszuson (Êrdy, 1990/b). A reakclô a lehekéges szinkép teljes skâlâja volta régészetl
szekciôban tartott elô'adâs utân. Az els6' megjegyzés egy f6rfitâl jôtt, aki mellettem sietve
elment, odahajolt és ezt mondta: "lenyû'gôzô voltâl". Kozben egy magyarorszâgi kiitatô,
mlntegy dz percet Igénybevéve, a 15 perces elô'adâst a jelenlevd sok Szovjetunlô-bell
szâmâra soron kiviil oroszra forditotta. Utâna tôbben gratulâltak. Majd egy mâr
nyugalomba vonult FU (perml flnn) nyelvész hôlgy ezt mondta; "a maga môdsz^re a jôvô'
kutatâsânak az ûtja. Sajnâlom, hogy Idds vagyok és mâr nem tudom az eredményelt
nyelvészileg alâtâmasztanl". A magyar tudomânyos élet egy veterân tagja dszlntén
gratulâlt; oriilt, hogy az eldadâs magyarul hangzott el és helyeselte a térkép-rétegezésl
eljârâsL Az eredményekkel, mondta, teljesen ugyanazon a véleményen vagyok, mert -
folytatta - "a nyelvészek fércelgetéselnek és mlnta-âtszabâsalnak semml kôzea valôsâghoz".
S még egy vélekedés egy vezetd magyar antropolôgustôl: a térkép-Atlapolâs nagyon Jô
mddszer; az eldadô, amlt antropolôgiâbôl mondott, tôkéletes volt, az eldadâs felépitése
kltûnd volt, a vâzolt mddszer tetszett. De jelezte, hogy a diszitdmûvész^tl levezetések helyes
vagy nem helyes voltâhoz d nem érL

Még az elô'adâst megeldzden egy nemzetkôzl hirîl FU nyelvész professzor, akl
korâbbl kutatâsaim anyagât Ismerte, amlkor ballotta tdlem, hogy meghivtak és két
eldadâsom lesz, barâtsâgosan ugyan, de ezt mondta: "na, ennek nem ôrulôk". Azt
hallottam, mâsutt méitatlankodtak és régészetl eldadâsom utân bosszankodva kérdezték:
"klhivta meg, kl hivta meg, mit keres Ittez az ember és még elnok Is?" Végril, a fogadâson
egy flatalabb kutatôndvel beszéltem, akl mlutân elvâltunk, fél ôrâval késdbb nagy
lelkesedéssel a kovetkezd tôrténetet mondta el nekem: Odalépett hozzâ egy nyelvész, aklt
J61 Ismert és akl Igy szôlt hozzâ: te tudod, hogy klvel beszéltél? A lâny azt mondja, mlért
kivel, klvel? Anyelvész: teazÉrdy Mlkldssal beszéltél, akl kûzd a finnugorlzmus ellen. Erre
a lâny:jaj, de jô, jaj, de jô! Akkor sok nyelvésznek nem lesz âllâsa? - Csak néml Izelitda
reakciôbôl.



A mâsodik, a nfprajzi szekciôbana magyardiszitô'mû'vészetrô'l elhangzott elô'adâst
(Êrdy, 1990/c) kôvetô reakciôk Jellemzésére Idézunk egy a sajtôban megjelent
beszâmolAbôl (Horvâth, 1991): "Elôadâsa utân kèt igenfontos hozzâszôlâs hangzottekdr.
UjvAry Zaltàntôl. a Kossuth Lajos Tudomâny- egyetem néprajzl tanszékének vezetôjétfil
és dr. Gyôrgyi Erzsâhcttôl, akl a budapesti Néprajzl Mùzeumszeniorkutatôja. Mindketten
gratulAltak Erdynek az eldadâshoz. Ûjvâry kifejtette, hogy Êrdy môdszere ûjszempontot
képvisel, amniy cltér a hagyomânyos, mâr szâz év ôta vâltozatlan môdszertôl. Ez a régi
môdszer csak azt kcrcste, hogy a magyarok mikor, kiktôl vettek kôlcsôn bizonyos
kiiltûrelemeket Kérte Èrdyt, folytassa ùj môdszerû kutatâsât, amely eltérazegyvonalû régi
môdszertôl, amely csak azt a nézetetengedte hallanl, amelyet bizonyos szaktekintélyek mâr
klfejtettek. Ùgy reméll Ûjvâry, hogy ez az ûj hozzââllâs megtermékenyiti az eddigi
kutatâsokaL

Gyiirgyi Erz^ébet elvolt ragadtatva azelôadâstôl. Ôis ôrvendezett az ûj meglâtâsnak,
amitÊrdymunkâssâga képvisel. Kérte, "dobjon minél tôbb kôvet a néprajztudomâny âllô
vizébe", folytassa kiitatâsait az ûj môdszerrel, amely engedi, hogy az adatok maguktôl
"beszéljenek".

"Êrdy elôadâsât kôvetô'en, felerôsitett volt azôsszecsapâs a magyar néprajz haladô
(Ûjvâry és Gyôrgyi E.) ésmaradi (K. Csilléry Klâra, aki eInSkôlt és egy nyelvész) képviselô'i
kozôtL Nehézségbe iltkôztek azok a kritikâk, amelyek a môdszert vontâk kétségbe, hiszen
a két "ûj nézzît" objektiv és tényekkel dolgozik. Mindkétkutatô nyomatékosanhangsùlyozta,
hogy a târstndomânyok egyûttes eredményeinek fîgyelembevételével remélhetjiik csak
felderiteni a magyar ôstôrténelem fejezeteit".

Néhâny nap mûlvaa budapesti TV "Gondolkodô" mûsorâban (1990. szept, 4.) 10-12
nemzetkôzi hirû flnniigoros tudôs és nyelvész kôzôtt engem Is programba iktattak. A négy
perces interjû alatt bemutattam a TV-n is a EU nyelvészeti eredményeknek ellentmondô
térképeimet. Végûl tudomâsomra jutott, hogy a kazâni tatâr és baskir kûldôttség
megbeszélésUkôn megâllapitottarâm utalva, hogyvoltegykutatô, akiszembe mertszâllni
az egészkongresszus hivatalos âllâspontjâval (950 résztvevd, 450 eldadâs), amely ténynek
a kazâni kollégâk nagyon ôrûltek. (Itt megjegyzem, hogy Chicagôbôl Horvâth Izabella
(1990) eldadâsa is a FU kôvetkeztetések tarthatatlansâgât târgyalta.)
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Proriamattnn
Designatntg Navanber 30,1991, as

-XXXI WORLD CONGRESS OF HUNGARIANS DAY"

I am honored to Join with the dtizensof Cleveland in extending this wam Bq>ression
of greetings and besl wishes to our dtar friends who are participating in theXXXI Wodd
Congress of Hungarians living in thefreewodd, Saturday, November 30,1991, at theSheraton
Cleveland Ciiy Centre Hôtel

It is important that we pause to reflect on the important work of members of the
Hungarian Association, Magyar Tarasag. Members have been in theforefront ofourCaptive
Nations and Human Rights Movement, arui they have marched together, commemorated and
demanded the enforcement of the human rights commitment of theHelsinki Accords, which
mclude the right of ail people tofreefy express theirttationality and langaage.

Tode^, after more thanfiftyyears ofSoviet ruiein central and western Etirope, dtâens
in these countries are at long last enjoying a new birth offreedom. Forthe people ofHungary
and Hungarian-Americans the memory ofseveral thousand Hungarian Freedom Fighters who
tlied in theirattempt to win freedom inthefall of1956, arui the countless thousaruls ofhuman
beings who were j'ailed or deported after Soviet forces over-ran Hungary, the cost offreedom is
tmmeasurable. I am keenly aware of the admirable work members of the Hungarian
Association perform within the Hungarian Congress. They have dedicated themselves to the
préservation and vitality of theirbeautifulHungarian héritage and nationalvalues. For this, we
applaud therru

NOW, THEREFORE, I, MichaelR White, the54thMayorofthe City of Oeveland, do
hereby prockdm November30, 1991, as "XXXI WORLD CONGRESS OF HUNGARIANS
DAY"in ClevelaruL I urge aildtizens tojoin me inthis sainte toDr. John B. Nadas, Président,
theother officers arui members ofMagyar Tarasag who areattendirtg this evening's dirvier and
bail ^ ^ -

INWTTNESSWHEREOF,! havesetmyharuiand
causedthe Corporate Sealofthe City of Cleveland
to be affixed on this 30th tùty ofNovember in the
year 1991.

MAYOR

A clevelandi polgirmester kiâltvânya a XXXI, Magyar Kongresszus alkalmâbôl.
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Dr. Folkmann Miklôs:

A CSEHSZLOVÀKIAI MAGYAROK SORSA

AZ ELMÛU KÉT ÉVTIZEDBEN

-vâzlatosan-

A kelet-eurôpai âllamok pârtdiktatûrâinak megvâltozâsa
Csehszlovâkiât is érintette, de a Husak-féle konszolidâciô évei
nem kedveztek a magyarsâgnak Szlovâkiâban.

Ami a gazdasâgi helyzetet illeti, tiidni kell, hogy
Dél-Szlovâkia hagyomânyosan az orszâg éléstârânak szâmitott.
Ez a helyzet a 60-as évek végétôl részben megvâltozott. A
magyarok lakta dél-szlovâkiai terûlet - a statisztikai adatok szerint
- a havi âtlagos keresetek alapjân Csehszlovâkia legrosszabb
jôvedelmi ôvezete lett Mâr 1970-ben a magyarsâg gazdasâgi
tevékenysége hîven mutatja a magyarok hâtrânyos helyzetét a
szlovâkokkal szemben.

Az elmùlt két évtizedben a szlovâkiai magyarsâg oktatâsûgyi
helyzete sem javult, 1962 ôta csak tovâbb romlott. A magyar
tanulôk létszâma 76,917-rôl 49,220 fore csappant. Ezért a
szlovâkiai kisebbségi magyarsâg ôsszefogotL Megalakitotta a
Csehszlovâkiai Magyar Kisebbség Jogvédelmi Bizottsâgât
(CsMF^B-t), amelynek jelentds szereplôje Duray Miklôs geolôgus
lett, aki az 1968-as demokratikus nyitâs idején a magyar ifjûsâgi
mozgalmak vezetôje volt. 1982. november 10-én a renddrség
elôzetes letartôztatâsba helyezte. Ez a felvidéki magyarsâg
kôrében ôriâsi megdôbbenést keltett. Jellemzd, hogy a magyar
kommunista âllamvezetés tôbbszôri kérés ellenére sem tett
lépéseket Duray ûgyében. Ezzel szemben a cseh "Charta 77"
demokratikus érzésu szôvivôi 1982. december 28-ân tiltakozâst

juttattak el Csehszlovâkia fôOgyészéhez, amelyben felhivtâk a



figyelmct arra, hogy az illetékes hatôsâgok a csehszlovâk BTK
egyes szakaszait tcndenciôzusan értelmezik.

Aniikor Diirayt elôszôr letartôztattâk, sokan tiltakoztak a
pozsonyi és a prâgai kormânyoknâl és sokan fordiiltak a magyar
konnânyhoz is, jâijon kôzbe Duray kiszabadîtasa érdekében. Az
Ogy akkor - mint ismeretes - a megkezdett per felfûggesztésével és
Duray szabadlâbra helyezésével végzôdôtt

1.084. mâjus 10-én a^onban ismét letartôztattâk DurayL Ekkor
alakult mcg a "Duray-Bizottsâg", amely rôvidesen felhîvâst
bocsâtott ki. Arra kért mindenkit, hogy a lehetôséghez mérten
tegyen meg mindcnt az ârtatlanul meghurcolt kisebbségi magyar
ember szabadon bocsâtâsa érdekében. A kommunista âllamha-
talom a kôzvélemény nyomâsâra kénytelen volt meghâtrâlni.
Duray Miklôs 1085. mâjus 10-én egy évi tôrvénytelen vizsgâlati
fogsâg iitân kiszabadult.

Csehszlovâkiâban a kommunista diktatûra 1989-es meg-
dôntése utân végre megnyilt a demokrâciâhoz vezetô' ÛL

1991. Jûnius 9-én a Cseh és Szlovâk Szôvetségi Kôztârsasâg
szôveLségi gyûlése jôvâhagyta "az alapvetô' jogok és szabadsâg-
jogok alkotmânylevelét", amelynek 6. szakasza 1. pontja viszont
azt az érdekes rendelkezést tartalmazza, amely szerint "a tôrvé-
nyeket és mâs jogszabâlyokat legkésô'bb 1991. december 31-ig
ôsszhangba kell hozni az alkotmânylevél rendelkezéseivel".

Bâr a magyar kisebbség helyzete Szlovâkiâban a 80-as
években javulL, a régi elvakult, soviniszta nacionalizmus, az
eurôpaiatlan kisebbségellenesség kezdte ûjbôl felûtni fejét A
magyarsâg céltâblâja lett a szlovâkok egyrészének. 1987. mârcius
8-r6l 0-re virradô éjjel ugyanis ismeretlen tettesek Pozsonyban
felgyûjtottâk az "Ifjù Szivek" nevu magyar népi ének- és tânc-
egyûttes székhâzât és prôbatermét. Ugyanezen az éjszakân
megrongâltâk a CSEMADOK kôzponti bizottsâgânak székhâzât,
valamint az "Ûj Szô" cîmû magyar napilap szerkesztô'ségi
épuletének bejâratât is. Vagyis egyetlen éjszaka négy olyan
kûlônbôzô' épiiletben tettek kârt, amelyek magyar intézmények
és szervezetek birtokâban voltak.

Az utôbbi évtizedekben a szlovâkiai magyar kisebbséget
sûlyosan érintô' mâsik igenjelentô's kérdés letta Gabcikovo(Bô's)-



Nagymaros Dunai Vîzierômû épîtése is. Ez ugyanis Szlovâkiâban
a Duna déli hatârân egy tômbben élô magyar kisebbség sorsât
jelentôs mértékben eldonti. Az erômû terve és mcgvalôsîtâsa a
kommunista megalomânia szûleménye, de a régi pânszlâv âlom,
a politikai teijeszkedés eleme is fellclhetd benne.

A magyar kisebbség problémâjânâl a Felvidéken ngyanis
vissza kell nyùlnunk egy idejétmûlt hatalmi ideolôgiâhoz, a
pânszlâvizmns eszméjéhez. A pânszlâvizmus - lexikoni
meghatârozâs szerint - az osszes szlâv nemzet egyesîtêsére valô
tôrekvês. A mozgalom mâr a XIX. szâzadban keletkezett és
legismertebb képviselôje a magyarorszâgi Kollar Jan szlovâk
papkôltô volt. Ugynôkei mâr az elsô vilâghâborût megeldzôen
elsdsorban az Osztrâk-Magyar Monarchia szlâv népei kôzôtt
folytattak igen erôs propagandât. A cseh Kramar mâr a
vilâghâborût megelôzoen a Dunât jelblte meg az ùj csehszlovâk
egységes âllam déli hatâraként. Ezek a célkitûzések a torténelmi
Magyarorszâg rovâsâra mâr az ûj orszâg, Csehszlovâkia
megalakulâsa idején is léteztek.

A csehek képviseletében Benes az elsô vilâghâborût meg
elôzoen emlékiratokkal bombâzta az akkori szôveLséges és târsult
hatalmakat, fôleg a franciâkat. 11 ilyen emlékiratrôl van szô,
amely a cseh ûgynek annak idején igen jô szolgâlatot tett. Benes
ezekben a cseh igényeket Masaryk gondolatmenete és filozôfiâja
alapjân foglalta ôssze. Sokszor teljesen hamis és hazûg torténelmi
beâllîtâsokkal élt. Az egyik szélsôséges rôpirat mâr 1918-ban azt
âllitotta, hogy Csehorszâgnak uralnia kell a Dunât Regensburg-
tôl Budâig. Az egyik emlékirat az Adriai-tengerre valô kijârâst is
kérte a cseh-jugoszlâv korridor terve révén.

A csehek a Duna tulsô oldalân is terûleteket kîvântak

szerezni, ezért a békeszerzôdéskor Pozsonyligetfalûra is
benyûjtottâk igényuket. Benes el is érte, hogy a trianoni béke-
szerzôdésben ezt a hîdfôt is Csehszlovâkiâhoz csatoljâk.

Miutân a csehek terve, a csallôkôzi egy tômbben élô magyar
kisebbség kitelepîtése, csak részben sikerûlt, âllîtôlag mâr
1953-ban felmerûlt a vîzierômû épîtésének gondolata. Duray
helyesen mutatott râ, hogy a vîzierômû, a vîzlépcsô megépîtése
nem energetikai, nem gazdasâgi, hanem annak âlcâzott tôbb
politikai célkitûzést tartalmazô csomagterv. A bôsi turbinâk



teljesîtményc ugyanis alig éri el a 700 mw-ot. Ezt is csak tavasz
végén, a nyâr elején, csûcsfogyasztâsi idôben.

A vîzierômû épîtése az elmùU évtizedek egyik legtôbbet
vitatott kérdése lett a magyar nyilvânossâg kôreiben is. Az
erômûrondszer leghatârozottabb ellenzôi a magyarorszâgi
komyozetvéddk lettek. Azt âlHtottâk, hogy a kômyezetet és a
lakohazakat érd kârosodâsokon kîvûl a mezdgazdasâgi termelést
befolyâsolô sùlyos kôvetkezmények szâzezrek, esetleg milliôk,
fôleg a magyarok mindennapi életét vâltoztatjâk meg.

1977-ben Csehszlovâkia és Magyarorszâg megkôtôtte a
vîzlépcsô épitésérô'l szôlô elsô szerzddêst, de az irracionâlis terv
elôzdleg mâr 1964-ben elkészûlt. A két kommunista kormâny
tniniszterelnoke alâîrta azt anêlkûl, hogy parlamentjét
megkérdezte volna. A tervet titokban tartottâk a kôzvêlemény
elôtt.

Az elsô olaj-ârrobbanâs utân égetôvé vâlt az a régôta
nyilvânvalô helyzet, hogy a két "szocialista" orszâgnak kevés az
energiatartaléka. Ebben az idôben kezdte fenyegetni a munka-
nélkûliség is a nagy szocialista épitôipari vâllalatokaL Mivel sem
az energiagazdâlkodâsban, sem az iparban nem hatâroztâk el a
struktùravâltâsL, a vîzierômû épîtése alkalmasnak lâtszott az
elavult kommunista rendszer tôbb hibâjânak leplezésére.

Ide kapcsolôdik az a vita, amely 1984-85-ben a hamburgi
(ausztriai) vîzierômû épitésével kapcsolatosan zajlott le. Mint
ismeretes, Csehszlovâkia ezt az épîtkezést ellenezte. Fôleg
ôkolôgiai okokra hivatkozott, holott itt korântsem lettvolnaolyan
nagy a természetbe valô beavatkozàs, mint a bôs-nagymarosi
vîzlépcsô esetében.

A bôs-nagymarosi erômûvel kapcsolatosan sùlyos
nemzetkôzi jogi probléma is felmerûl. A Duna ûj mederbe
terelése miatt a hajôzâsi fôvonal is mâs helyre kerûlne. Pedig a
mâsodik vilâghâborût lerâzô pârizsi nemzetkôzi szerzôdés a
Duna hajôzâsi kôzépvonalân âllapîtotta meg Csehszlovâkia és
Magyarorszâgkôzôttaz orszâghatârt. A vîzierômû Ozembehelye-
zésével azonban mâr az orszâghatâr nem esik egybe a békeszer-
zôdés âltal megâllapîtott képzelt vonallal. Ez a tény rést ûtne a
mâsodik vilâghâborû utân kialakult és 1975-ben a Helsinki
Zârôokmânyban elismert status quo-n. Hatârmôdosîtâst vonna
maga utân, amely tulajdonképpen mâr a harmadik terûletszerzô



csehszlovâk hîdfô lenne, ami terûletfoglalâsi precedenst is
jelentene. Ez pedig ellenkezik a nemzetkôzi joggal. A pârizsi
békeszerzôdés egyoldalû megvâltoztatâsât jelenti, amelyet a
nagyhatalmak garantâltak. Ezért a két "szocialista" kormâny nem
parlamentâris demokrâcia ûtjân hozott dôntése a hatârokat
egyoldalûlag nem vâltoztathatja meg. A csehszlovâk kommunista
kormâny azonban folytatta az épitkezést és azt lényegében
befejezte.

A magyar kormâny leâllîtotta a nagymarosi épitkezést, mert
indokolâsa szerint "mind a hatârozott, mind a hatârozatlan idôre
kôtôtt ilyen szerzôdés (mint a bds-nagymarosi vîzierômû
épîtésére vonatkozô szerzôdés is) egyoldalûan megszOntethetô,
ha a megkôtésének idején fennâllô kôrûlmények alapvetôen
megvâltoztak".

Ez ellen megkezdôdôtt a bel- és kOlfôldi szlovâk ellen-
propaganda, amelyben a hamisîtâsoktôl és a felszitott szlovâk
nacionalizmustôla gyûlôletig teijedô magyarellenességig minden
megtalâlhatô. Tôbbek kôzt azt âllitjâk, hogy "a magyar a
szlovâkok szâmâra ellenséges nemzet".

Palotâs Zoltàn "A trianoni hatârok" cimû tanulmânyâban
ezért helyesen âllapitja meg, hogy "a vâzolt nacionalizmus
lekûzdése és a nemzeti kisebbségi jogok kodifikâlâsa és
gyakorlati érvényesûlése, ennek ellenôrzése csak az Egyesûlt
Eurôpâba valô belépésnek szigorû nemzetkôzi normâkhoz valô
kôtése, sot még a belépés elôtti szigorû szû'rés, esetleg prôbaidôs
kivâratâs ûtjân lâtszik ma lehetségesnek. Mert a nacionalizmus
font leîrt begyôkerezettsége olyan hétfejû sârkâny, amit nagyon
nehéz leszlegyôzni. E nélkiil azonban nincs belépés Eurôpâba!"
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