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ELÔSZÔ HELYETT

Szeretett Magyar Testvérem!
Érezted-e az idegbe nyilallô fâjdalmat, amely a mùlt

esztendô vége felé âtvonaglott a magyar kebleken szerte a
vilâgon, amikor egy kivâltsâgos magyar szîv Cleveland
vârosâban utolsôt dobbant? Abban a pillanatban, a rohanô élet
zajâtôl tâvol, a fôldteke magyarsâga pôtolhatadan veszteséget
szenvedett. Erdély nagy harcosa letette a sisakot és kilépett a hôsi
bajnokok csatasorâbôl: dr. Nâdas Jânos, a Magyar Târsasâg
kôzszeretetû alapîtôja, elnoke, lângolô szellemû vezetôje, korunk
egyik egyetemes mûveltségû magyar vezetô embere elmûlt az
ôszi hullô falevéllel. Elhunytâval a magyar vilâgszôrvâny egyik
legfényesebb irânymutatô fâklyâja lobbant kl.

Dr. Nàdas Jànos, mindannyiunknak szeretett mosolygô
barâtja, nem csupân szellemi vezér volt, nemcsak a magyar
élniakarâs fâradhatatlan zâszlôvivôje, de élharcos volt, a magyar
hit, remény és igazsâg tûndôklô jelképe. Egész életét készséggel
felâldozta a magyar nép tûlélésének és magasra tôrekvésének
oltârân. Minden percnyi gondjât és egész testi-lelki erejét egy
ûgynek szentelte - a magyar ûgynek. A magyar ôrôm és magyar
bânat minden érzelmi fokozata âthullâmzott a szîvén és

meggyôzô erdvel kisugârzotta nagyvilâgba. MagyaruI dolgozott,
magyarul szenvedett, magyarul sajgott a szive, magyarul
reménykedett, âlmâban is magyar âlmot lâtott. Dr. Nâdas Jânos
az ûjkori magyarsâgtudat megtestesûlése volt. Gondolatvi-
lâgâban az egyetemes magyarsâg létérdeke âllott mindig elsd
helyen. Ô ritkasâg volt: az eszme és cselekvés istenâldott
ôtvôzete, messzenyûlô aranykapocs, aki pâratlan lelkesedésével
egybefonta és szellemileg egyûtt tartotta a szétszôrt magyarokat
az EgyesQlt Âllamoktôl Argentînâig, Kanadâtôl Ausztrâliâig,
messze kelettôl tâvol nyugatig, északtôl délig, de mutatôujja
mindig a magyar ôhaza felé irânyult. Olthatatlan bizalommal a
veszteségbdl gyôzelmet kovâcsolt, vereségûnkbdl a szellem
diadalât varâzsolta elô, fekete bânatbôl orôm-gyémântot csiszolt.



Diszes koszorûba fonta a magyar tehetségeket szerte a vilâgon.
Mâgneses személyiségének vonzâsâval mindenûnnen maga koré
gyujtôtte a jôakaratû magyarokat. Szétszôrtsâgunkbôl egységet
teremtett, a régi "oldott kévét" szorosan egybekôtotte, hogy
megôvja a szêthullâstôl. Két egymâst kôvetô magyar nemzedék
kivâltsâgos szerencséje volt, hogy haszonélvezôje lehetett a
hosszû êletû Nâdas Jânos széles tapasztalatbôl leszûrt életbôl-
csességének.

A Magyar Târsasâg fQzére révên csodât teremtett ebben a
kishitu, hamar csûggedô vilâgban. Fâradhatatlan munkâval
ôsszegyujtôtte a magyar értékekeL Vilâgfôrumot teremtett az
egyetemes magyar alkotô szellemnek. Keretbe foglalva bemutatta
a tébolygô emberiségnek, hogy kedvezdtlen kôrûlmènyek kôzôtt
is tud alkotni a magyar! A Magyar Târsasâg kôré csoportosult
irodalmi, mûvészeti ês tudomânyos szervezetek eredményei ûj,
hihetetlenûl gazdag enciklopédiâval ajândékoztâk meg a vilâg
16milliôs magyarsâgât. Ez egyedûl arany betûkkel jegyezte be az
ô, és készsêgesen segîtd munkatârsai nevét a magyar nemzeti
tôrtênelem lapjaira.

Eltâvozâsa utân veszteségérzetûnk lesûjtô. Csak most tudjiik
igazân értékelni kimerithetetlen munkaerejét, a magyar ûgy irânti
rajongô szeretetét, bâmulatos teljesîtményeit, forrô felebarâti
szeretetêt, amellyel munkâra hivta a tétleneket, bâtorîtotta a kis-
hitueket, irânyt jelzett a tévelygôknek, meggyôzte a kételkedôket,
biztatta a cselekvôket s derus mosollyal jutalmazta a slkereket.

Szeretett 'Jânos bâtyânk" eltâvozott kozûlûnk. De nem
hagyott magunkra. Hatalmas szellemi hagyatéka lelki
kincstârunkban maradt kegyes megdrzés és tovâbbfejlesztés
végett: lânggal lobogô Erdély-szeretete, jegeces-tiszta magyarsâg-
tudata, személyes âldozatkészségének parancsolô példâja, fajtânk
felkarolâsa, a testvéri osszefogâs szolgâlata, a kûlônlegesen
magyar értékek megbecsûlése, a magyar remény olthatatlan
tuze...

Ne csûggedjûnk tehât. Mély tiszteletûnk és személyes hâlânk
kifejezése utân ne âlljunk tétlen gyâsszal a szîvûnkben 'Jânos
bâtyânk" sîrhantjânâl. Emeljûk magasra a kezébôl kiesett zâszlôt,
az îrôtollat, a festôecsetet, szobrâszvésôt, a tudomânyok
mûszereit, egyéni hivatâsunk szerszâmât. Tartsuk szem eldtt,
hogyeredményeink nemcsak személyes elômenetelt biztositanak



nekûnk, de egyûttal a magyarsâg nagyrabecsûlését is szolgâljâk.
Mutassuk meg verejtékes munkânk sikerével, hogy NâdasJânos
âldozatos életpâlyâja nem végzôdik jâratlan ôsvényen: mi
folytatjuk szent zarândoklâsunkat a magyar hivatas kûzdelmes
vândorûtjân, a magyar sors hûséges szolgâlataban, a kibontakozô
szebb magyar jôvendô felé!

Parajdi Incze Lajos

Vitéz Hamvas Jôzsef (Toronto, Ont, Kanada);

UTOLSÔ SÔHAJ

Sîrom kôrûl âllva, nekem ne sîijatok,

Nem haltam meg én és nem is vagyok ott.
Zivatar vagyok tân, avagy halk, csendes szél,
Ôszi esô vagyok, mely halkan szemerkél.
Csillogâs vagyok én, puha fehér havon,
Napfény vagyok, érzem, érett kenyérmagon.
Ott vagyok én is a mùlô idôben.
Ha reggel felébredsz a hajnali csôndben...

Csicsergô madârdal a lombokban fenn,

Csillagok fénye ott a magas mennyben.
Ne âllj sirom felett, ne siij, kérlek.

Nem haltam meg én, nem vagyok ott. Elek!



MEGNYTTÔ

A XXXn. Magyar Kongresszus 1992. november 27. és 29.
kôzott a Sheraton Cleveland City Centre Hôtel (a volt Bond
Court nagyszâllô) VI. és VU. szintjének termeiben (777 St. Clair
Avenue) folytle. Ûnnepélyes megnyitâsa 1992. november 27-én,
pênteken délelôtt fél 10 ôrai kezdettel a Ritz-teremben tortént.

Ft. Kiss Bamabâs, O.F.M. (Youngstown, OH);

mÂDSÂG

Mindenhatô Isten, Iddk és Nemzetek Ura!

Hozzad fordulunk és hâlât adunk Neked, hogy most ûjra
egyûtt lehetûnk - tâvol a hazatôl ugyan, de nem elszakadva
attôl - és betôlthetjûk hivatâsunkat, feladatunkat, amivel
bennûnket Te biztâl meg. Tudjuk, hogy hivatâsunk van
egyénileg és kôzôsségileg is, mégpedig az, hogy legyûnk az
igazsâg kôvetei; legyûnk nemzetûnk igazsâgânak kôvetei.

Mindenek Istene és Teremtôje, Te vezeted és irânyitod a
torténelmet, népûnk tôrténelmét is. Mi a Te kezedbe helyezzûk
hazânk és magyar népûnk sorsât. A felbomlott rend és gyûlôlet
tombolâsa megdôbbent bennûnket és csak benned bizunk, mint
ôseink tették.

Magyarok Istene, Te kisérd a Kongresszus munkâjât. Szent-
lelked fénye vezesse azok gondolatat, akik kôzôs ûgyûnkôn
dolgoznak és a szebb, jobb Magyarorszâgot âlmodjâk. Vâggyal,
gondolattal, szôval, cselekedettel, magatartâssal, amely nem
megalkuvô. Imâdsâggal folytatjuk a magyar szabadsâgharcot,
amely még ma is iddszerû, hiszen életûnk végéig honvédei,
nemzetôrei és harcosai vagyunk magyar hazânknak és ârva
népûnknek.



Ezért kéijûk, Urunk és Istenûnk, hogy teremts egységet
sorainkban. Segîts, hogy vallâskûlônbség nélkûl fogadjuk el
egymâst honfitârsaknak. Egyengesd sorainkat, az emigrâns
szervezetek és egyesûletek, egyhâzkôzségek és kôzôsségek életét
és munkâjât, amelyek a magyar jôvdért és feltâmadâsért
kûzdenek és dolgoznak. Segîtsd az otthoni és az elszakîtott
terûletek magyarjait, hogy hûséggel és odaadâssal ôrizzék
mindazt, amit Szent Istvân kirâlyunk ôta magyamak és keresz-
ténynek nevezûnk. Adj râtermett vezetdket és képviselôket, akik
a forradalmak és szabadsâgharcok vîvmânyait megôrizve biztos
és békés ûton vezetik népûnket ajobb és igazabb jôvô felé.

A nagy emigrânsok példâja és eszméje lelkesîtsen bennûn-
ket! Râkôczi, Kossuth és Mindszenty tanîtâsa vezessen minden-
napjainkban.

Értelem Atyja, a XXXII. Magyar Kongresszus munkâja,
egyûtt megfogalmazott terve erdsitse ne csak a megjelenteket,
hanem az egész magyarsâgot, szazakat és ezreket abban, amiért
élûnk és kûzdûnk.

Magyar tôrténelmûnk ormân ottâllnak a nagyok, a hdsôk, a
szentek, akik most segitségûnkre sietnek példâjukkal: Szent
Istvân, Nagy Lajos és Deâk Ferenc bôlcsességével; Szent Lâszlô,
Hunyadi Jânos és IL Râkôczi Ferenc kiâllâsukkal és
eszményiségûkkel; Zrinyi Miklôs, Pâzmâny Péter, Széchenyi
Istvân és Kossuth Lajos mély gondolataikkal és emésztô'désûkkel
és mindazok, akik jellemes, buzgô, ôsszetartô, ôntudatos és
hazaszeretô' magyarok voltak.

Ôseink tiszta ùtjât kôvetve ezen a Magyar Kongresszuson is
megvalljuk magyar voltunkat és dolgozunk mindannyiunk kôzos
jôvôjéért. Hisszûk, hogy csak aza boldog, aki teremt sennél fogva
csak az, aki Istennek napszâmosa.

Széchenyi Istvân élethivatâsât kôvetjûk a magyarok Istené-
nek segitségével: Dolgozunk szorgalmasan és ônérzettel. Ha
lenyesik szârnyainkat, alâbainkonjânink. Halevâgjâk lâbainkat,
kezeinken jârunk. S ha ezeket is kiszakitjâk, hason mâszunk, csak
hogy hasznâlhassunk!

Az Ûr 1992. esztendejében, mi magyarok ezekkel a
gondolatokkal és elhatârozâsokkal indulunk a kongresszusi
munkâba, amelyre Istentô'l vârjuk az âldâst. Eszmék vilâgâban
élûnk. Az eszmék feszitik a gondolatokat és viszik célhoz az



egyéneket vagy sûllyesztik el ôket. Az eszme tartalma célt, erôt
adhat, sot életet vagy halâlt is. Az eszmékért, amiket elmondunk,
az eszmékért, amelyek szolgâlatâban élOnk, amelyekért felelôsek
vagyunk!

Hogy mindezt megengedted és hogy még dolgozhatunk
magyar ûgyûnkért, âldassék szent neved, Uriink, aki vagy, aki
voltâl és aki leszel, aki segîtesz, megâldasz és vezetsz bennûnket.

Te, akihez szôîhatunk és akitôl erôt kapunk:
kivâlô és ragaszkodô hazaszeretetre,
egymàs megbecsûlésére,
nemzetûnk érdekeinek védelmére,
kultûrânk és nemzeti kincseink ôrzésére,
nyelvûnk szeretetére és bagyomânyaink âpolàsàra.

Te, magyarok Istene, àldj meg bennilnket
és munkànkat, ameïyet a Te nevedben
most ezen a Kongresszuson végziînk.

(Felâllva kôzôsen):

Hiszek egy Istenben,
Hiszek egy hazâban,
Hiszek egy isteni ôrôk igazsâgban,
Hiszek Magyarorszâg feltâmadâsâban!

Âmen.

Dr. Nàdas Gyula (Cleveland, OH);

MEGNYITÀS

Szeretettel és tisztelettel kôszôntôm a XXXII. Magyar
Kongresszuson megjelent magyar egyesûleti vezetôket, illusztris
elôadôinkat és a kedves kôzônséget; minden magyar testvé-
rûnket, akik hazânk bel- és kûlfôldi kérdéseire vonatkozô
tanâcskozâsainkban részt ôhajtanak venni, avagy azok irânt
érdeklôdéssel viseltetnek.

Evi nagy ôsszesereglésûnket, a Magyar Kongresszust immâr
harminckét esztendeje rendezzûk. Fôrumân magyar sorskérdé-
seinkkel foglaikozunk egyre aggôdôbb hangon, egyre fontosabb
feladatokkal kûszkôdve. Minden évben ûgy lâtjuk, hogy ez az év,



amikor legsûlyosabb kérdéseink kerûlnek megtargyalâsra. Most
is ùgy vagyunk! Ez azl mutatja, hogy szeretett hazânkat, amelyet
annyi szenvedés sùjtott ebben az évszâzadban, féltô szeretettel és
gyermeki alâzattal kîséijûk életùtjân kûlfôldi sorsunk folyamân

Mindnyâjan tisztâban vagyunk a haza jelenlegi nehéz-
ségeivel, a meg nem oldott, valamint a rosszul megoldott vagy
még megoldâsra vârô, hazânk jôvôjére, sorsânak alakulâsâra
kihatô bel- és kûlpolitikai vonatkozâsù kérdésekkel.

Mint a 15 milliôs magyar nemzet kûlfôldôn élô egyharmada
jelentôs részének képviselôi, szûkségesnek és nemzeti felada-
tunknak tartjuk ezekkel a kérdésekkel foglalkozni és azokat
megvitatni. Miként mâr a mûltban is hangsûlyoztuk, a hazai napi
politikâba nem kivânunk beleavatkozni, de sorskérdéseink
tekintetében véleményûnknek hangot kivânunk adni.

Tesszûk ezt immâr tôbb mint hârom évtizede, magyar
nemzetûnk hosszû terhes évtizedei ôta. Szeretett bâtyâm, dr.
Nâdas Jânos nyomdokait kivânjuk kôvetni abban a magyar
nemzeti szellemben, amelyben d gondolkodott és cselekedett.

Kîvânom, hogy târgyalâsaink barâti mederben folyjanak.
Kôzôsen keressûk azokat a megoldâsokat, amelyek kivezetik
hazânkat a kôzelmûlt évtizedek még ma is tartô sûlyos bel- és
kûlpolitikai nehézségeibdl, valamint erkôlcsi és anyagi
rombolâsaibôl és hatâsaibôl.

Eredményes tanâcskozâsokat kivânok szeretett hazânk és
nemzetûnk érdekében!

A XXXII. Magyar Kongresszust ezennel megnyitom.

* * *

Engedjék meg, hogy a megjelenésében - akâr mâs irânyû
elfoglaltsâg, akâr a nagytâvolsâg vagy azenneklekûzdésével jârô
nagy kôltség miatt - akadâlyozott magyarsâg néhâny kimagaslô
tekintélyének ûdvôzlô levelét vagy tâviratât is megemlitsem. A
XXXII. MagyarKongresszust kôszontôtte dr. Habsburg Otto, az
utolsô magyar trônôrôkôs, dr. Antall Jôzsef magyar miniszter-
elnôk, ft. dr. Kada Lajos érsek, Németorszâg pâpai nunciusa, dr.
Fûr Lajos magyar honvédelmi miniszter, dr. Horvâth Balâzs
magyar miniszter, dr. Pungor Emô magyar miniszter, egyetemi
tanâr, ft. Gyulai Endre szeged-csanâdi megyés pûspok, ft. dr.
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Dr. Nâdas Gyula ûrnak,
a Magjar Târsasâg
id. einôke

ripveland

USA

Tisztelt Elnôk Ûr!

MeK-2433/iyi992.

Kôszonôm a november 27-29. kozôtt Clevelandben

megrendezésre keriilô Magyar Kongresszusra szôlô eldzetes
meghivot.

Bizonyâra megértéssel fogadjâk, hogy mâsirânyu hivatali
kôtelezettségem miatt nem tudok eleget tenni szîves meghi'vâsuknak.

Kîvânok a XXXII. Magyar Kongresszusnak tôretlen hitet,
eredményes tanâcskozâst, bôlcs hatârozatokat, a Magyar Bal
valamennyi résztvevôjének pedig jô hangulatot és jô szôrakozâst.

Budapest, 1992. szeptember 21.

V'dk "m

Kôszonti Ônôket:

(Antall Jôzsef)



1992. oktbber 30-ân

Kedves Dr. Nadasl

Hâlâs kdszbnettel vettem oktbber 8-àn kelt serait es a 32. Ma

gyar Kongresszus programjàt. Nagyon brulbk, hogy ilyen eredmènye-

sen mCikodik a Magyar Tèrsasâg ès a rendezvènynek sok sikert kîvà-

Me1 e^v'j'^vbzl ettel

HABSBURG OTTO

Miklôshàzy Attila, a kûlfôldi katolikus magyarok pûspôke, vitéz
Martonfaîvay Hûgô, az MHBK kôzponti vezetôje, Zolcsâk
Istvân, az Erdélyi Vilâgszôvetség elnôke, dr. Czettler Antal az
Eurôpai Szabad Magyar Kongresszus részérôl, dr. Koppâny
Endre, a Szent Korona Vilâgszôvetség elnôke, Hetyey Sândor,
az MHBK ausztrâliai és vitéz Katona Sândor németorszâgi
fô'csoportjânak vezetôje, vitéz SzakâlyJànos, a Szabadsâgharcos
Vilâgszôvetség angliai elnôke stb.

Felkérem Abelovszky Eliz kedves magyar testvérûnket, tartsa
meg bevezetô elôadâsât.



Abelovszky Eliz CWorthington, OH);

EZER ÉVNEK KÔSZIKLÀJÂN

A mûlt évi talâlkozô ôta lezârult egy korszak, amit a nagy
méretu politikai vâltozâsok és drâga barâtaink tâvozâsa zârt le és
az ûj korszak kûszôbére sodort bennûnket.

Hazânk is ûj vâlaszût elé érkezett. Ez az ût majdnem olyan,
mint a mesebeli hârmas ût, amelyek kôzûl csak egy visz el a
valôdi célhoz. A helyes vâlasztâshoz azonban mesebeli
bôlcsesség kell. Ezt a bôlcsességet hittel, tudâssal, hazaszeretd
tisztességgel meg is lehet szerezni.

Kevés olyan eurôpai orszâg van, mint a mi hazânk, amely
szervezett âllamisâgânak 1100. évfordulôjât ûnnepelheti
hamarosan. S teheti ezt anélkûl, hogy tôrténelme egyetlen
pontjân is a maga javâra valamit szépiteni vagy vâltoztatni
kellene. Nemzeti létûnk azonban 1100 évnél sokkal idôsebb.

Ezen a tôbb mint 1000 éves kôsziklân kell felépiteni a
kôvetkezd évezred Magyarorszagât is. Azt a Magyarorszâgot,
amely nagy îvben elkerûli majd azokat az utakat és azt a téves
politikât, amely hazânkat 500 évig tartô tragédia-sorozatba
kényszeritette bele, és a korâbban hatalmas Magyarorszâgot a
kisnemzetek sorsâra juttatta.

Ezalatt az5 évszâzad alatt a magyar nép gyakran kerûlt olyan
helyzetbe, amelyet a Himnusz kôltôje igy fejez ki: "nem lelé
honjât a hazâban".

Ezt a hontalansâgot valamilyen formâban minden magyar
érezte a haza hatârain kivûl vagy belûl az elmûlt évtizedekben is.
Petô'fi mondja: "Haza csak ott van, ahol jog is van". A magyar
népnek nem volt joga sajât hazâjâban gyakran még a fîzikai
megmaradâshoz sem.

Hazai honlitârsainkat, az 1920-as hatârok mind a két oldalân
nemcsak a természetes fejlôdés lehetôségeitôl fosztottâk meg,
hanem magyarsâgtudatukban is iszonyûan megtépâztâk.
Olyannyira, hogy még ma is a nacionalizmus bélyegét nyomjâk
râ azokra, akik valamilyen nemzeti érdekrôl beszélni
merészelnek. Sot, a kommunista rendszer egykori kegyencei néha
még a fasiszta jelzdtôl sem riadnak vissza.
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Eliz elôadô és II. Kiss Bamabâs, O.F.M., aki a megnyitô imât mondta.

(dr. Somogyi Ferencné)

Ezek azok a tamadôk, akik fôûri jôlétben éltek az elmûlt
évtizedekben, akik hazânk kivâlô fiait "osztalyidegenekké", a
"nép ellenségeivé" vagy foldônfutôkkâ tették, de nem rettentek
vissza attôl sem, hogy bôrtônben, bitôfân vagy Szibéria jeges
mezôin pusztitsâk el ôket. S erre csupân azért volt szûkségûk,
hogy a vezetd nélkûl maradt magyar nép kônnyu préda legyen a
kormâny szerepében dîszelgd ellenségnek.

Ne szûnjûnk meg hirdetni - alkalmas vagy alkalmatlan
idôben -, hogy a hazafisâg nem nacionalizmus, hanem az egyik
legértékesebb âllampolgâri tulajdonsâg. Ennek szép példâjât
lâthatjnk Amerika sok népbdl ôsszeolvadt nemzetében.

Az igazi hazafisâgnak ôriâsi szerepe van ma is. A hazaszeretô
tis2rtesség garancia arra, hogy a vezetô âllâsban levd valôban a
hazâért dolgozik, tekintet nélkûl arra, hogy melyik pârtnak tagja.
Hazaszeretô tisztesség nélkûl a tévelygés veszélye fenyegeti még
a legjobbakat is.

Az egész vilâg elérkezett egy ûj korszak kûszôbére. A
Szovjetuniô, amelytôl néha még a hatalmas Amerika is félt,
egyetlen ellenséges puskalôvés nélkûl ôsszeomlott.

Ezaz ôsszeomlâs magâval viszi majd azutôdâllamok magyar
és minden emberijogellenes kormânyâtis és ûj éledehetôségeket



teremt Eurôpa gazdasâgilag és stratégiailag nagyon fontos
kôzepébe.

Tudnunk kell azonban, hogy a megoldâs lehetdségei nem
feltétlenûl hozzâk el azokat a lehetô legjobb megoldâsokat,
amelyekre a lehetôség adva van!

Régi mondas, hogy "minden ût Rômâba vezet". Svâjcban
élve mi tôbbszôrjârtunk Rômâban, s a lâtnivalôk csâbitâsa miatt
némelykor messze tekergô, rossz utat vâlasztottunk a gyors és
egyenes autôstrâda helyett. De ezta turistapolitikât âllami szinten
nem szabad gyakorolni. Célegyenesen kell a nemzeti
felemelkedés Rômâjâba eljutni!

A fejlddés tempôja igen nagy mértékben felgyorsult. Hetek
alatt tôbb vâltozâs tôrténik, mint mâskor egy évtized vagy
régebben egy évszâzad alatt. S ez a tempô a mi korunkban nem
lassul majd le.

A megoldâst kôvetelô vâlsâgok tômege vetôdôtt az egész
emberiség életûtjâra. Ezek a vâlsâgok majdnem a râkos betegség
tûneteivel hatnak: minél késôbben nyûlunk hozzâ, annâl kisebb
a remény a gyôgyulâshoz.

Az âllig felfegyverzett Szovjetuniô talân le tudott volna gyôzni
tôbb ellenséges hadsereget is, de a kor szellemének hadûzenet
nélkûli hâborûjâban elképesztôen elbukott.

A nagy és éles ellentétek azonban még nem szûntek meg. De
dszinténreméljûk, hogy hazânk terûletén véres leszâmolâs nélkûl
gyôz a szemûnk lâttâra lezajlott, vértelen szabadsâgharc.

Ebben a honmentd munkâban kerûl ismét élvonalba az

emigrâciô. Én most nem azokrôl a magyarokrôl beszélek, akik
"elhagytâk Magyarorszâgot" vagy csak a jobb jôvô reményében
vândoroltak ki, hanem azokrôl a magyarokrôl, akiket idegenbe
sodort a tôrténelem vihara, de hazâjuktôl tâvol is megtartottâk
magyarsâgukat, s ingyen, gyakran meg nem értve dolgoztak azért
a hazâért, amelynek az ellenség zsoldjâba szegôdôtt vezetôi ô'ket
tartottâk ellenségnek.



Mi, itt Clevelandben, a Magyar Târsasâg egyre gyérûlô nagy
magyarjai kôzôtt, âlljunk meg most egy pillanatra és tekintsûnk
vissza azokra, akik ezt a târsasâgot létrehoztak.

Gondoljunk azokra, akik mint DP-k (displaced persons) s a
korâbbi ellenséges âllam polgâraiként jôttek Amerikâba, s ezzel
a kettôs teherrel kûzdve dolgoztak elhagyott hazâjukért.
Mûveltségûk és ônzetlen kûzdelmûk komoly elismerêst szerzett
nekik és rajtuk keresztûl hazânknak is.

Csak egy példât emlitek: a XXV. Magyar Talâlkozô
napjaiban magyar zâszlô lengett a clevelandi vâroshâza ormân!

A jôvô tôrténészei talân megkérdezik majd; miért kellett
ehhez 25 év? En mâr most igazat adok a kérdésben rejlô
véleményûknek, de a tôrténelem szâmâra ezt a kérdést nekik kell
megvâlaszolni.

A vâlaszadâst megkônnyîthetjûk azonban nekik azzal, hogy
megismertetjûk velûk a Magyar Târsasâg alapitôinak ônzeden
munkâjât; hazânk igazi tôrténelmét, kûlônôsképpen a XX. szâzad
tôrténelmét. S nemcsak velûk, hanem a kôvetkezô nemzedékkel
és az eltûnéshez kôzelâllô harmadik nemzedékkel; befogadô
hazânk derék polgâraival - s ha lehet - vezetdivel is.

Mondjuk el mindenkinek és mindenûtt, ahol erre alkalom
nyilik, hogy dk azok a hôsôk, akik nem haltak meg a hâborùban,
nem hôsôkként holtak, hanem hôsôkként élôk! Ôk a magyar
MIA (missing in action) tagjai, ôk azok, akiknek csak a puszta
életét hagytâk meg a kegyetlen kortârsak, azt semjô szândékbôl!

Ôk azok, akiknek gyakran mélyen képzettségflk alatt kellett
ûjra egzisztenciât teremteniûk és szabad idejûkben dolgozniuk
azért a hazâért és népért, amelynek szâmâra - évtizedekre - ôk
valôban eltûntek.

Ôk azok, akik teret, fôrumot, elôadâsi és kôzlési lehetôséget
adtak azoknak a lânglekû magyaroknak, akik sajât kôltségûkôn
és buzgôn dolgoztak igazi tôrténelmûnk felkutatâsân, a legrégibb
irott tôrténelemtôl fogva napjainkig. Ezeknek a kutatâsoknak
széles kôrû ismertetése is innen indnlt el.

Ôk azok, akik ôsszegyûjtôtték az 5 vilâgrészbe szétszôrt
magyar tudôsokat, mûvészeket, akik kutatô, elôadô és képzô-
mûvészeti alkotâsaikkal szolgâltâk népûnket. Sokat kôzûlûk a
Krônika hasâbjairôl ismertek meg a hazai magyarok is.



Ôk azok, akik sokunkban megerôsitették azt a hiteL, hogy
magyamak szuletni nem véletlen, hanem kiildetés. Szolgâlni kell
hazankat, gyakran a pusztulâs felé sodort népûnket, de befogadô
hazankat és az egész emberiséget is - magyar emberként!

Ez a nagyméltôsâgû hazafias szolgâlat (dignified public
servantship) gyujtott fâklyât nekûnk idegenben is, iderendeltek
bennûnket ma is, hogy hanyatlô kezûkbôl âtvegyûk a fâklyât és
soha ne hagyjuk azt kialudni.

Ôk azok, akik a galâd trianoni békeparancs ellen eiôszor
tiltakoztak, levelet îrtak a vilâg vezetd âllamainak kormânyaihoz.
Nem féltek az "irredenta" jelzô'tôl sem, mert az igazsâg tudata
erôt adott nekik.

Ôk azok, akik tiszta szellemi légkôrben âtéiték az igazsâg
isteni eredetét, s ebbôl a magasrendûen âtélt Igazsâgbôl -
egyesûlveaz otthoniak igazâval - szûletik majd hazânk és népûnk
szâmâra a teljes S2^badsâg.

Ôk azok, akik velûnk vannak ma is és a szeîlem
magassâgâbôl kûldik felénk biztatô ûzenetûket.

Ôk a MesebeliJânosok, akiknek mindig birkôzniuk kellett a
halâllal, ha bajban volt a messzi vâros.

Utolsô kézlengetésként még pâr verssort hadd mondjak el
Juhâsz Gyula. "Consolatio" cîmû versébôl, mielôtt folytatnâm a
programot:

Nem mûlnak ôk el, kik szîvilnkben élnek,
Hiâba szâllnak àmyak, âlmok, évek.
Ôk itt maradnak bennûnk csendesen még,
Hiszen hazânk nekûnk a végtelenség.

Jézus Krisztus a bôlcs embert ûgy jellemezte, hogy az
kôsziklàra épiti hâzâL Ez a bôlcsesség vezette Géza fejedelmet és
elsô szent kirâlyunkat, Istvânt, amikor a kereszténység kôs2dklâ-
jât vâlasztottâk nemzeti alapként. Ezt az alapot soha senkinek
nem szabad felbontani.

Ez a kôszikla az az igazsâg, amelynek felismerése mindig
szabadokkâ tesz bennûnket.



Ez az igazsâg lobogott fel 1848-baji, amelyet a rôvidlâtô
gazsâg eltiporni igyekezett. De 70 év mûlva a szabadsâgunkat
vérbe fojtô két uralkodôcsalâdot, a Habsburg- és a
Romanov-hâzat elsôpôrte a tôrténelem vihara.

1956 igazât rôvldebb ideig lehetett einyomni. 56 hôseinek
egekig tomyosulô igazsâga nemcsak az elnyomô kormânyt
sôpôrte el, hanem alapjaiban rengette meg a hatalmas és vilâg-
uralomra tôrekvô Szovjetuniôt is, ami ennek kôvetkeztében 72
éves uralmâval egyûtt nemrégen ôssze is omiott. Boldogan
jegyezhetjûk fel az I956-os szabadsâgharcrôl irott tôrténelem-
kônyvnek erre az oldalâra Bush elnôk ûdvôzletét, amelyet az
idei, 36. évfordulôra kûldôtt a MAOSZ-on keresztûl a magyar
népnek. Idézek belôle néhâny sort:

"Bar a bàtor harcosoknak szembe kellett nézniiîk a szovjet
tankok és fegyverek véres akadàlyaival, ma mâr mindnyâjan
tudjuk, nincs olyan hatalom és fegyver, amely legyôzhetné a
magyar nép jogos tôrekvését a szabadsàgra és a nemzeti
ônâliôsâgra".

72 év mûlt el a trianoni békeparancs ôta, s hazank még
mindig feldaraboltan kûzd nemzeti megmaradâsâért. Ha az
otthoni nemzeti ôntudatot vizsgâljuk, azt talâljuk: egyre
kevesebben hisznek mâr "az isteni ôrôk igazsâgban".

Nekûnk kell hirdetni a modem nyelvek és a tudomâny
minden eszkôzével az igazsâgot: azt, hogy Magyarorszâg nem
csak nemzeti és politikai egység volt 1000 éven ât, hanem
gazdasâgi egység is sok évezreden ât. Ezt bizonyi^a az a minden-
napi tôrténés is, hogy hazânkba jâmak élelmet és egyéb hiâny-
cikket vâsârolni az utôdâllamok népei, magyarok és nem
magyarok.

És véres torzsalkodâsaik kôzepette, ott keresnek és talâlnak
menedéket, felebarâti szeretetû gondoskodâst is, mint mâr
annyiszor, tôrténelmûnk folyamân.

Magyarorszâg hatârait az Ûristen alkotta meg, ôrdôgi
praktika tépte szét, amellyel égô flszkôt dobtak Eurôpa kônnyen
lobbanô irattârâba!

Ahhoz az embertelen vérengzéshez is, ami napjainkban déli
hatârainkon tûl dûhông, 1920 jûnius 4-én teremtettek alapot.



amikor a politikai bosszuâllâs a primitîv népek ostoba naciona-
lizmusât âllamrendszerré emelte.

150 éwel ezelôti, Kossuth Lajos Erdély népének jôvôjét kelet-
eurôpai Svâjc-szenï âllamrendszerben lâtta biztosîtani, ahol a
tôbb nyelvu lakossâg alkotô békességben élhet majd egyûtt.

70 év mûlva a bôlcs kossuthi terv utân Versaillesben, az
emberi kapcsolatokcit kôkorszaki szinvonalra sûllyesztették.

Montgomery John, aki 1933-tôl az EgyesQlt Àllamok
magyarorszâgi nagykôvete volt, "Hungary, the Unwilling
Satellite" cimû kônyvében azt iija: minden anmerikai ûzletember
igen hamar észrevette azt a nagy kulturâlis fôlényt, amely a
székelyek és a românok, illetve a horvâtok és szerbek kôzôtt
létezett Gyakran feltették neki a kérdést: hogyan lehetett ezt a
kultûmépet ilyen primitîv népek uralma alâ helyezni?

Montgomery kônyve 1947-ben jelent meg. Megâllapîtâsai a
jog és a kulturajavâra mâig semvâltoztattak sokat. Alig tôbb mint
egy éwel ezelôtt a Szerb Tudomânyos Akadémiân akadémiai tag
szâjâbôl hangzott el az a mondât, amelyet a vajdasâgi "Magyar
Szô" le is kôzôlt mûlt évi, oktôberi szâmâban; "A magyar a
legbestiâlisabb fajta, vérontô vadâllat, akiket az emberiség
nevében ki kell irtani". Ez a mondât egy kocsma borgôzôs
levegôjében is barbâr jellemre vall, semmi esetre sem illik
tudomânyos akadémiai tag szâjâba, aki talân ûjabb vérengzésre
késziti a talajt.

Sokanaztmondjâk, hogyazemigrâciô kora lejârt. Szâmomra
az emigrâciô âldâsos tevékenységének korszaka addig tart, amig
Magyarorszâg el nem éri a nyugat-eurôpai jôléti âllamok
tudomânyos, gazdaisâgi és nemzeti ônâllôsâgânak szintjét.

Addig tart, amig hazânk vissza nem kapja azt a nemzeti
rangot és tekintélyt, amelyet csupân azért veszitett el, mert el-
vérzett az eurôpai kultûra és a kereszténység védelmében.

Ezt a tâvlati reményt nekûnk, az 5 vilâgrészben élô' és 20
nyelven beszélô' emigrâciôs magyarsâgnak kell kôzôlni a mûltja
értékeitô'l megfosztott, a sivâr jôvô'tô'l rettegô' jelenkori magyar-
sâggal és sok nyelvûségûnk birtokâban éiz egész vilâg népeivel is.
Otàon, ha kell, az unalomig ismételni, hogy ne csak az agysejt-



jeik, de a kromoszômâik is telîtve legyenek az igazi hazafisâg és
a hazaszeretô tisztesség âtôrôkîtése érdekében.

Ha mindezeket elvégeztûk, akkor Vôrôsmarty Mihâly "Fôti
dal" cîmû versének utolsô soraival befejezhetjûk emigrâciôs
tevékenységûnket:

"Szent Hazânk, megfizettûk mind, mivel csak tartozânk!"

Neszlényi Judit (Pasadena, CA):

A kôvetkezô versével mondott bûcsût dr. NâdasJânosnak:

A magyar sors tàntorithatadan harcosa,
DR. NÀDASJÂNOS EMLÉKÉRE

(1903 - 1992)

A fôld porcs ôsvényeirôl immàr
a Hadak Utjân rôvod végtelen lépteid,
fâradt harcok véres toprongyâbôl
Palàstot font Néked az Ûr,
bogy elmûltadban is dicsérd a magyart
a lélek birodalmàban.

A fâjdalom làthatatlan hâlôjân
leperegtek a kôimyek szîntelen,
az utolsô "Hozzàd" is elhangzott,
s a menet bûs reményektô'l fûtve
kéz a kézben végre elindul
a "szebb jôvô" szivârvânyàn.

"A vers szivembôl szôlt. Veszteségûnk mind barâti, mind
szélesebb magyar kôrôkben ôriâsi. Dr. NâdasJânos neve vezér-
csillagként ragyogott az emigrâciôs magyar tôrténelem egén.
Emléke bearanyozzajelen munkânkat és tovâbbi munkâlkodâsra
ôsztôkél édes hazânk szebb jôvôjéért".

A megnyitô befejezéséûl a mûvésznô' Liszt Ferenc "Il
Lamento" cimû darabjât jâtszotta el utolêrhetetlen mûvészettel és
tôkéletes âtéléssel, amelyet a kôzônség szûnni nem akarô tapssal
kôszônt meg.
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Nesziényi Judit mûvésznô a diszvacsoràn.
Tôle balra dr. Earl William, jobbra dr. Haywood Richardné. (dr. Earl William)



ELSZAKtTOTT TERCLETEINK ÉS
MAGYARSÂGUNKJÔVÔJÉNEK

KÉRDÉSEI

A XXXII. Magyar Kongresszus 1992. november 27-én
délutân 1 ôra 50 perckor dr. Nàdas Gyula bevezetô szavai utân
folytatôdott. Az elnôki tisztséget felkérés alapjân dr. Jajczay
Frigyes tôlti be.

Benkô Istvân ('Los Angeles, CA);

IGAZSAGOT MAGYARORSZÀGNAK!

Amirôl ma beszélek, az két ùn. "békeszerzôdés", melyeket én
inkâbb szeretnék "békeparancs"-nak nevezni, mivel azok
kôvetkezményei példâtlan szenvedést, megalâztatâst és honta-
lansâgot okoztak honfïtarsaim milliôinak. Ebben a târgykôrben
évtizedek ôta szâmtalan értékesebbnél értékesebb iras lâtott

napvilâgot, îgy ûjat mondani ezen a téren szinte lehetetlen.
Korunk tôrténelmi eseményei azonban megkôvetelik tdlûnk,
hogy most ismét felvessûk e témât és hogy erre a hazânk
szempontjâbôl létfontossâgû kérdésre ûjra felhîyjuk a vllâg
kôzvéleményének fîgyelmét.

A két "békeszerzôdés", amelyrôl ma beszélek, az 1920-as
trianoni és az 1947-es pârizsi békeszerzôdés. Kôztudomâsù, hogy
az utôbbi szerzôdés szinte karbon-kôpiâja a trianoni szerzôdésnek
s igy lényegileg ugyanazon tôrténelmi igazsâgtalansâgokat
prolongâlta, melyeket 27 éwel korâbban Trianonban kôvettek el
hazânkkal szemben. Ezen a tényen nem vâltoztat az sem, hogy
példâul Kârpâtaljât ezuttal nem Csehszlovâkiâhoz, hanem az
akkor még vilâguralomra tôrekvô, de ma mâr megszunt
Szovjetuniôhoz csatoltâk. A fontos tény, amit most ki szeretnék



hangsûlyozni, hogy amennyiben a trianoni békeszerzôdés
végzetesen hibâs és igazsâgtalan volt, az arra alapozott pârizsi
békeszerzbdésnek is végzetesen hibâsnak és igazsâgtalannak kell
lennie. Mâsszôval, ha a trianoni békeszerzôdés reviziôja jogos és
méltanyos kôvetelés volt, akkor a jelenlegi hatârokat elôirô
pârizsi békeszerzôdés reviziôjânak is jogos és méltânyos
kôvetelésnek kell lennie.

A fenti témânak kOlônôs idôszerûséget és rendkivûli fontos-
sâgot kôlcsônôz az a tény, hogy éppen napjainkban tôrténnek
sorsdôntô események azokban a kelet-curôpai és balkâni
âllamokban, nevezetesen Jugoszlâviâban és Csehszlovâkiâban,
melyeket az 1920-as trianoni és versaillesi békeszerzôdések sorân
takoltak ôssze s amelyek igen nagy mértékben az ezeréves
magyar âllamisâg rovâsâra létesûltek. A kinos-keserwel s hat
nemzetségbôl ôsszetâkoltjugoszlâvia, mint kârtyavâr omlik ôssze
szemflnk lâttara s darabolôdik szét féltucat aprô ônâllô orszâggâ.
Hasonlôképpen a csehek és szlovâkok, akiket ugyancsak
1920-ban pârosîtottak ôssze a gyôztes nagyhatalmak, ma szintén
a kettészakadâs stâdiumâban vannak. Az igy létrejôvôben levô
utôdâllammal, Szlovâkiâval, hazânk semmiféle békeszerzôdést
nem kôtôtt. Tovâbbâ, az egykori Szovjetuniô helyett most
ûjonnan megalakult orszâg, Ukrajna, tartja Kârpâtaljât meg-
szâllva, vagyis egy olyan âllam, amely sem 1920-ban, sem pedig
1947-ben még nem létezett s amellyel kôvetkezésképpen
Magyarorszâg semmiféle békeszerzôdést nem kôtôtt. România,
amely a Ceausescu-hâzaspâr meggyilkolâsâval korunk ôriâsi
âtalakulâsât megoldottnak szeretné tekinteni, egyenlôre ûgy tesz,
mintha az 1920-as évek kaotikus zûrzavarâban keletkezett

âllamok ûjrafelosztâsa ôket egyâltalân nem érintené. Pedig amint
azt az egész vilâg tudja, éppen ôk voltak, és ma is ôk, az 1920-as
rettenetes igazsâgtalansâgok legfôbb haszonélvezôi. A moldovai
események, valamint az egész Româniâban uralkodô katasztrô-
fâlis gazdasâgi helyzet azonban azt mutatjâk, hogy a românok
sem sokâig tudjâk elkerûlni a tényekkel valô szembenézést.

Kétségtelen, hogy a trianoni békeszerzôdés hatârozatai
voltak legsûlyosabbak, amelyeket a legyôzôttkôzponti hatalmak
1920-ban alâirtak. Magyarorszâg elvesztette hâborû elôtti
terûletének tôbb mint kétharmadât, lakossâgânak pedig kb.
50 % -ât. ôsszehasonhtva e szâmokat a 13 % -os terûletvesz-
tességgel és a 9.5 %-os népességcsôkkenéssel, amelyet Német-



orszâg szenvedett el a versaillesi béke kôvetkeztében, a német
veszteségek eltôrpûlnek a mienkhez képest. Erdély terûlete,
amelyet a gydztes nagyhatalmak tekintet nélkûl ezeréves
tôrténelmi hâtterére Româniâhoz csatoltak, egyedûl nagyobb
volt, mint a békeszerzddésben Magyarorszâgnak meghagyott
terûlet. Ezzel az égbekiâltôan igazsâgtalan hatarozattal a nagy
hatalmak a magyar kirâlyok âltal befogadott és letelepîtett
menekûltek utôdainak adtak oda olyan magyar terûleteket,
amelyek ezer éven keresztûl a magyar âllamisâg vitathatalan
részei voltak. Csehszlovâkia megkapta az egész Felvidéket és
Kârpâtaljât, Jugoszlâvia jelentds terûleteket a Bâcskâbôl és
Bânâtbôl.

Vizsgâljuk meg azokat az alapelveket, amelyekre a trianoni
békeszerzôdés épûlt. Az elsô alapelv, amelyet a gydztes
szôvetségesek bûszkén kûrtôltek vilâggâ, az ônrendelkezési jog
biztosîtâsa volt. Sajnos, ezt a jôl hangzô alapelvet nem igen
valôsîtottâk meg a gyakorlatbanés csakis akkor, amikoraz az dsi
magyar âllamisâg rovâsâra ment. Az "ônrendelkezési jog"
ugyanis magyarul annyit jelent, hogy a vita târgyât képezd
terûletek lakossâga szâmâra lehetové teszik, hogy népszavazâs
ûtjân ônmaguk dôntsék el, melyik orszâghoz kîvânnak
csatlakozni, azaz a jelen esetben Magyarorszâghoz vagy vala-
melyik utôdâllamhoz. Ez azonban nem tôrtént meg. E helyett a
szôvetségesek mindazokat a terûleteket, amelyeken tobb nem
magyar élt, mint magyar, egyszerûen elcsatoltâk Magyarorszâg-
tôl, mégpedig tekintet nélkûl arra, hogy az elcsatolt terûletek
jelentds részein abban az iddben a magyar lakossâg volt
tôbbségben. Magyarok voltak tôbbségben példâul Szlovâkia déli
részén, Kârpâtalja nagyobb vârosaiban, Erdély északi és nyugati
ôvezetében, Székelyfôldôn, a Bânât egyes részein és a Vajdasâg-
ban. Teljesen nyilvânvald, hogy az ônrendelkezés alapelvét a
nagyhatalmak ônkényesen ûgy forditottâk ki eredetijelentésébdl,
hogy az egész orszâgrészeket, mint példâul Erdélyt és a Felvi
déket, megbonthatatlan egységként kezelték, amelyen belûl a
fennâlld népi felépîtést nem vették figyelembe. Dy môdon
hatalmas magyarlakta terûletek kerûltek idegen uralom aJâ,
ugyanakkor csak jelentéktelen szâmû kisebbség maradt
Magyarorszâgon.

Az ônrendelkezési alapelv megcsùfolâsa volt példâul az a
tény is, hogy az Erdély déli részén és a Bânâtban éld kb. 600,000



németet sem kérdezték meg, vajon Magyarorszâghoz vagy
Româniâhoz akarnak-e csatlakozni. Ugyanigy a kârpâtaljai
ruténoknak sem adtak lehetôséget arra, hogy vâlasszanak
Magyarorszâg és Csehszlovâkia kôzott. Ha ehhez hozzâvesszûk a
fenti terûletek zsidô Iakossâgât is, amelyet ugyancsak nem
kérdeztek meg, hova akar tartozni, kônnyen lehetséges, hogy
népszavazâs azt eredményezte volna, hogy egész Erdélyt és a
Felvidék nagyrészét Magyarorszâghoz csatoltâk volna.

Fontos megjegyezni, hogy a gyôztes nagyhatalmak a magyar
kormâny ismételt kôvetelésêt a népszavazâs megtartâsâra minden
alkalommal kategorikusan visszautasîtottâk. Ez a tény egymagâ-
ban is annak bizonyltéka, hogy mennyire képmutatô môdon
kezelték a gyôztesek a legyôzotteket s hogy mennyire hamis és
hazûg volt az az âllitâsuk, hogy az ûj hatârokat a népakaratnak
megfelelôen hûztâk meg.

Van azonban a hatârmegâllapitâsi eljârâsnak mâsik, éppen
ilyen fontos vagy talân még fontosabb alapelve is. Ez az alapelv
a nemzetek tôrténelmi jogâra épOl olyan terûletekre
vonatkozôan, amelyeken egy nemzet hosszû idôn keresztûl és
folyamatosan szuverén âllamisâgot alkotott. Fontos itt leszôgezni,
hogy ez az elmélet nem a kûlônbôzd nemzetiségi csoportok
letelepûlésének idôbeli sorrendjét tekinti dôntô fontossâgû
szempontnak (bâr a magyarsâgnak ezen az alapon is elsôdleges
jogosultsâga van az egész Kârpât-medencére), hanem a szuverén
âllamisâg létezésétvagy nem létezését. E szerint az alapelv szerint
a gydztes hatalmaknak semmi jogosultsâguk nem volt ahhoz,
hogy hatalmas terûleteket elszakitsanak egy ezeréves kôtelékbôl
csupân azon az alapon, hogy egy nemzetiségi csoport, amely soha
szuverén âllamisâgot azon a terûleten nem gyakorolt, évszâzadok
folyamân az egyetemes lakossâg tôbb mint 50 %-âra nôvekedett.
Mâs szôval, egy legyôzôtt orszâg teruletének megâllapîtâsakor
figyelembe kell venni az orszâg tôrténelmi jogosultsâgât is, nem
csupân a terûlet pillanatnyi nemzetiségi ôsszetételét. Ezt igy
kôveteli meg az igazsâgossâg, méltânyossâg és jôzan ész is,
amelyek nélkûl tartôs béke nem jôhet létre.

Ennek a kérdésnek megvilâgitâsâra vegyûnk egy elméleti
esetet. Tegyûk fel, hogy Mexikôbôl az eljôvendô évek folyamân
a lakossâg olyan mértékben vândorol ki az Egyesûlt Âllamokba,
hogy 10-15 év mùlva Kalifomia lakossâgânak tôbbsége mâr



spanyolul beszélô mexikôi lesz. Igazsâgos lenne-e, ha Kalifor-
niât Mexikôhoz csatolnâk mégpedig ûgy, hogy a lakossâgot meg
sem kérdeznék, akaija-e ezt a megoldâst, vagy sem. Nyilvân-
valôan ilyen megoldâsnak még a gondolata is ôriâsi felhâboro-
dâst okozna az egész Egyesûlt Allamokban. Pedig Kalifornia nem
tartozott egy ezredéven keresztûl az Egyesûlt Allamokhoz. Mégis
az Egyesûlt Âllamoknak vitathatatlan jogosultsâga van
Kaliforniâra. Ugyanigy, sot még sokkal inkâbb, Magyarorszag-
nak kétségbe nem vonhatô tôrténelmi jogosultsâga van az
elszakîtott terûletekre. A magyar âllamisâg tôbb mint ezer éven
keresztûl kiteijedt az egész Kârpât-medencére.Jôllehet az orszâg
egy része 150 éven keresztûl tôrôk megszâllâs alatt volt, a
magyarsâg nemzeti azonossâgât soha egyetlen orszâgrészben sem
vesztette el, annak folyamatossâgât ôrôkké fenntartotta.

Teljesen vilâgos tehât, hogy a 72 éwel ezelôtt létrehozott
utôdâllamok semmiféle tôrténelmi jogosultsâggal nem rendel-
keztek azon a terûleten, amely azelôttMagyarorszâghoztartozott.
Emberemlékezet ôta soha, de soha, a magyarokon kivûl egyetlen
nemzetiség sem alkotott a Kârpâtok medencéjében ônâllô
orszâgot. Valamennyi nemzetiség lényegileg bevândorlô volt,
kûlônôsen a românok voltak azok, akiket a magyar kirâlyok a
tataijârâs utân hivtak be az orszâgba azért, hogy az elnéptele-
nedett terûleteket benépesîtsék.

Târgyilagossâg kedvéért ezen a helyen megemlitem a
românok âllâspontjât is. Szerintûk ôk a régi rômaiak leszâr-
mazottai, vagyis azoké a rômaiaké, akik a K. u. 3. évszâzadig
Dâciât, azaz a mai Erdélyt, mint a rômai birodalom egyik
tartomânyât tartottâk megszâllva. Nos, ennél képtelenebb
valôtlansâgot a tôrténelem eddig még nem ismert. Semmiféle
bizonyiték a vilâgon nincs arra, hogy "dâciaiak", azaz românok
éltek volna Erdély terûletén az alatt az ezer év alatt, amely a 3.
évszâzadtôl a 13. évszâzadig teijedt. Az elsô îrâsos feljegyzések a
13. évszâzadbôl valôk és azt mutatjâk, hogy a magyar kirâlyok
hîvtâk be és telepitették le ôket a tatâijârâst kôvetôen. Soha, sem
elôtte, sem utâna, român âllam, mint olyan, azon a terûleten nem
létezett, kôvetkezésképpen a românoknak 1920-ban semmiféle
tôrténelmi jogosultsâguk Erdélyhez nem volt.

A fentiek alapjân vilâgos, hogy a trianon békeszerzôdés sem
az ônrendelkezési jog alapjân, sem pedig a tôrténelmi jogosult-



sâg aJapjân nem tekinthetô igazsâgosnak. Semmi sem természe-
tesebb tehât, mint hogy a magyar nép évtizedekig képtelen volt
belenyugodni az orszâg példâdan méretû megcsonkitâsâba. A
revizionista mozgalom tuzvészként teijedt el az egész orszâgban
s felélesztette a nép széles rétegeiben a nemzeti ôntudat lappangô
parazsâL 1848 ôtaolyan âtfogô irredentizmus nem viharzott ât a
magyar nép lelkèn, mint a Trianont kôvetd két évtized alatt. Az
egymâst kôveto kormânyok ezt a vihart természetesen nem
akartak, de nem is tudtâk voina, lecsillapitani. Ellenkezdleg,
mindent megtettek a mozgalom erdsîtése érdekében. 1929-ben
létrejôtt a Magyarok Vilâgszovetsêge, amely a trianoni "béke-
szerzddés" revîziôjât tuzte ki legfontosabb feladataul. A magyar
kûlképviseletek minden lehetô't elkôvettek azért, hogy a vilâg
flgyelmét felhivjâk az orszâgot êrt tragikus igazsâgtalansâgra, ami
némi kezdeti sikerekkel is jârt. Angliâban példâul Rothermere
lord sikeres reviziôs hadjâratot inditott érdekûnkben s az angol
parlamentben mintegy 60 képviselô csadakozott a magyar-barât
csoporthoz. A magyar vezetôség abban reménykedett, hogy a
kôzvêlemény nyomâsa elôbb-utôbb cselekvésre kényszeriti a
nyugati kormânyokat.

Sajnos az események nem igazoltâk a vârakozâst. Az egész
magyarsâgot megdôbbentette, hogy a mûncheni négy-hatalmi
târgyalâsok utân kibocsâtott nyilatkozatbôl, amelyet
Chamberlain, Daladier, Mussolini és Hitler irt alâ, még az
emlitése is kimaradt a magyar reviziôs igényeknek. Mig Eurôpa
sodrôdott a mâsodik vilâghâborû felé, addig Magyarorszâg
sorsdôntô' vâlaszûthoz érkezett. Egyrészrô'l az orszâg védekezni
prôbâlta fasizmus teijedése ellen, amivel Hider ésMussolini nem
tetszését hivta ki, mâsrészrô'l a kisantant egyre inkâbb fenyegetô'
magatartâsât prôbâlta kiegyensûlyozni a tengelyhatalmakhoz
valô csadakozassal. Ez az utôbbi lépés végûl is meghozta a vârva
vârt eredményt s 1938-ban megszûletett az elsô' bécsi dôntés,
amely a Felvidék egy részét visszacsatolta az anyaorszâghoz.
Horthy Miklôs bevonulâsa Kassâra, Ungvârra és Munkâcsra
kitôrô' ôrômet ébresztett a mâr-mâr csûggedô' magyarsâgban.
Ugyanakkor a revizionistamozgalom ûj erô're kapott. Kârpâtalja
megszâllâsa, méghozzâ a németek elô'zetes jôvâhagyâsa nélkûl,
ùjabb lelkesedést keltett, mivel a megcsonkitott orszâg ekkor érte
el elô'szôr ezeréves hatârât. A Vereckén kitûzôtt lobogô a magyar
élniakarâs és kitartâs jelképévé vâlt.



A dôntô év mind Magyarorszâg, mind România szâmâra
1940 volt. Jûniusban a Szovjetuniô erôszakkal annexâlta
Besszarâbiât és Eszak-Bukovinât. Augusztusban Bulgâria
visszakapta Româniâtôl Dél-Dobrudzsât. Amikor nem sokkal
késôbb Magyarorszâg is erdteljesen kezdte kôvetelni Erdély
visszacsatolâsât, a român kormâny annyira megrémûlt, hogy
felkérte Németorszâgot és Olaszorszâgot a dôntdbirôsâgi
szerepre. îgy jôtt létre a mâsodik bécsi dôntés, amely Észak-
Erdélyt és a Székelyfôld egy részét visszaadta jogos
tulajdonosânak. A visszcicsatolt terûleten ekkor mâr kb. annyi
român élL, mint magyar, jôllehet 20 éwel korâbban, amikor is
ezeket a terûleteket Româniâhoz csatoltâk, a magyar lakossâg
mindenûtt tûlnyomô tôbbségben volL

A mâsodik bécsi dôntéssel Németorszâg egyszerre két,
ezideig nem tûl barâtsâgos, orszâgot tett szôvetségesévé.
Magyarorszâgot azâltal, hogy segîtett dsrégi terûleteinek vissza-
szerzésében, Româniât azâltaJ, hogy a mâsodik bécsi dôntés csak
az akkor fennâllô de facto nemzetiségi ôsszetételt vette
fïgyelembe, Magyarorszâg tôrténelmi jogosultsâgânak azonban
nem adott helyt. A két orszâg kôzôtt ekkor bizonyos versengés
induit el Hider kegyeiért. România abban reménykedett, hogy a
fenti dôntést késôbb még visszacsinâlhatja. Ezért, amikor 1941
jûniusâban a német tâmadâs megindult a Szovjetuniô ellen,
România ôriâsi hadsereget kûldôtt a keleti frontra. Persze Besz-
szarâbia és Eszak-Bukovina visszafoglalâsânak lehetôsége is
befolyâsolta a szovjet ellen kûldôtt român erôk nagysâgât.
Magyarorszâg vonakodva ugyan, de Kassa bombâzâsa utân
végûl is belépett a hâborùba. Nem akart România môgôtt
elmaradni, erején felûl vett részt a szovjet hadjâratban.

A németek veresége Sztalingrâdnâl kételyeket ébresztett
szôvetségeseiben. Amikor mâsfél éwel késôbb a vôrôs hadsereg
mélyen benyomult Româniâba és elérte a Duna Fekete-tengeri
torkolatât, pânik vett erôt a român kormânyon. 1944. augusztus
23-ân România vâradanul helyet vâltoztatott és csadakozott a
szovjet csapatokhoz. Benyomult Erdélybe. Ezzel az âtâllâssal
természetesen jelentôs érdemeket szerzett Sztalinnâl, amiért
késôbb meg is kapta jutalmât. Annak dacâra, hogy România
sokkal erôteljesebben tâmogatta Hitler hadjâratât, mint
Magyarorszâg, Sztalin egyoldalùan érvénytelenitette az 1940-es
bécsi dôntést és Eszak-Erdélyt visszacsatolta Româniâhoz. Tette



pedigmindeztannak ellenére, hogy az 1946-os békekonferenciân
az Egyesûlt Âllamok Észak-Erdélynek Magyarorszâghoz valô
csadakozâsât javasolta. Sztalin persze îgy akarta kâqjôtolni a
românokat Besszarâbiâért és Bukovinâért, amelyeket ismét a
Szovjetuniôhoz csatolt, ugyanakkor meg is akarta jiitalmazni a
românokat korai pâlfordulâsukérL

A Felvidéken hasonlô volt a helyzet. Benes és Masaryk régi
ôsszekôttetései a szôvetségesekkel, elegenddnek bizonyultak az
elsô bécsi dôntés hatârozcitainak érvènytelenîtésére s a trianoni
hatarok maradéktalan visszaâlHtâsâra. A Szovjetuniô minden
targyalâs nélkûl annexâlta Kârpâtaljât. A Délvidéket ismét

Jugoszlâviâhoz csatoltak.
Az utôdâllamok erôszakos nemzetiségi politikâja kôvetkez-

tében az elmùlt 72 év alatt alapveto vâltozâsok tôrténtek elsza-^
kitott terûleteink nemzetiségi ôsszetételében. România ember-
telen intézkedései az egész erdélyi magyarsâg létét fenyegetik. A
szlovâk nacionalizmus ijesztô méreteket kezd ôlteni a Felvidéken
és az utôbbi idôben hatârozottan magyarellenes irânyzatot vett.
Az egész délkelet-eurôpai térség a nacionalizmus lângjâban ég.
Mi tehât a teendô? Mit kell most nekûnk, magyaroknak, ezekben
a forrongô torténeti idôkben tennûnk?

Szeretném, ha erre a kérdésre most egyértelmû vâlaszt
tudnék adni. De sajnos, nem tudok. Nem tudok azért, mert erre
a rendkivûl ôsszetettés kényes problémâra egyértelmû megoldâs
nincs. A megoldâsoknak progressziv sorozata azonban, amely a
jelenlegi helyzetbôl jôvobeli âltalânos hatarrendezésig vezetne,
nemcsak hogy elképzelheto, de véleményem szerint konkrét
kûlpolitikai programba is foglalhatô. Ezen a ponton azonban
rendkivûl ôvatosnak kell lennûnk, mert bârmit mondjunk is,
bârmit tûzzûnk is ki reviziôs torekvéseink végcéljâul, bârmeny-
nyire mérsékeltek és méltânyosak legyenek is kôveteléseink, azok
ab ovo kôfalba ûtkôznek. Ez azonban nem akadâlyozhat meg
bennûnket abban, hogy a tôrténelmi idôk nyùjtotta lehetoségek-
kel élve ne kezdjûk el mâr most, a mai napon, feladatainkat és
hosszû tâvû programunkat meghatârozni.

Tudom, hogy amit most mondok, sokunk szâmâra ellent-
mondâsos lesz. Azt is tudom, hogy a magyar kormâny és annak
kûlképviseletei az âltalam vâzolandô vonallal hivatalbôl nem
érthetnek egyet. Tisztaban vagyok azzal is, hogy mind otthon



Magyarorszâgon, mind itt az emigrâciôban kûlônbôzô
ideolôgiai csoportosulâsok vannak, amelyek egy részének
javaslataim teljesen elfogadhatatlanok lesznek. Mindezt tudom.
De azt is tudom, hogy a Kârpâtok medencéjében nem lehet
rendet és békét teremteni anélkûl, hogy az ott élô népek ki ne
békûljenek egymâssal, helyesebben meg ne békûljenek
egymâssal. Ilyen békére pedig nincs remény mindaddig, amîg a
fennâllô roppant igazsâgtalansâgokat jôvâ nem teszik azok, akik
annak létrehozâsâban elsôdlegesen feleldsek. Természetesen, és
ezt fontos ismètelten hangsûlyozni, kizârôlag békés
megoldâsokra gondolok. Ez nem is lehet mâsként, hiszen hazânk
jelenleg katonailag gyenge, népûnk j)edig az erdszakos
megoldâsoknak sohasem volt hîve. Igy tehât a helsinki
egyezményt teljes mértékben elfogadjuk s a hatarok erdszakos
ûton valô megvâltoztatasât visszautasitjuk. A helsinki egyezmény
azonban elôiija a kisebbségi jogok és az emberi jogok biztositasât
is, melyekhez ugyancsak ragaszkodnunk kell, s ha szûkséges, e
jogok megsértdit a vilâg kôzvéleménye eldttkiméletlenûl le kell
lepleznûnk. Elfogadhatatlan, hogy a românok évtizedek ôta a
legdurvâbb môdon megsértsék a helsinki egyezményt s errdl a
vilâg kôzvéleménye alig-alig értesQl.

Létre kell tehât hozni egy olyan kôzponti tâjékoztatô szerve-
zetet, amely nemcsak a vilâg kormânyait, hanem a vilâgsajtôt is
rendszeresen tâjékozta^a magyar testvéreinket ért rettenetes
sérelmekrdl. Ennek a tâjékoztatô szervezetnek fontos feladata
lenne az is, hogy a mâr meglevô és ezutân megirandô magyar
tôrténelmi munkâkat, amelyek elszakitott terûleteinkhez valô
jogunkat târgyaljâk, leforditsa angolra, németre és franciâra s
elârassza vele a nyugati kônyvtârakat és egyetemeket. Ezuton kell
harcolnunk az ellen a gyilkos propagandahadjârat ellen, amelyet
a roman és cseh îrôk és "tôrténészek" mâr évtizedek ôta folytatnak
ellenûnk, mégpedig a tôrténelem legdurvâbb meghamisitâsâval
és hazug propagandâval. Azigazsâg a mi oldalunkon van, ismer-
tessûk meg vele a vilâgot.

Ragaszkodnunk kell tovâbbâ a magyar kisebbségek teljes
mértékû ônkormânyzatâhoz. Ezt a kérdést minden kinâlkozô
alkalommal nemzetkôzi szervek elé kell vinnûnk és annak
megvalôsitâsât erôteljesen kell kôvetelnûnk. Emellett azonban
nem szabad kétséget hagynunk abban az irânyban, hogy az
ônkormânyzatot nem tekin^ûk végleges megoldâsnak, s hogy a



jelenlegi hatârok békés ûton valô, igazsâgos rendezéséhez
ragaszkodunk, mégpedig az ôsszes tôrténelmi, nemzetiségi és
fôldrajzi tényezôk figyelembevételével. Igényûnk jogosultsâgât
Szlovâkiâval és Ukrajnâval szemben azzal az indokolâssal is
alâtâmaszthatjuk, hogy a pàrizsi békeszerzôdések egyrèszt
Csehszlovâkia és Magyarorszâg, mâsrészt a Szovjetuniô és
Magyarorszâg kôzôtt jôttek létre, tehât a fenti két szerzôdôfél
megS2riïntével a trianoni és pàrizsi békeszerzôdések kôtelezô
erejének is meg kell szûnnie.

Véleményem szerint- és ebben valôszinûleg sokan majd nem
értenek velem egyet - az emlîtett békeszerzôdések semrnissé
vâlâsâval az 1938/1940-es bécsi dôntések âltal meghatârozott
hatârokhoz kell ragaszkodnunk, legalâbbis addig, amîg nemzet-
kôzi békekonferencia ezen a téren végleges dôntést nem hoz.
Fontos megjegyezni, hogy 1995 utân a jaltai szerzôdések,
amelyeket 50 évre kôtôttek, lejâmak. Ez a kôrûlmény tovâbbi
alkalmat nyùjthat nemzetkôzi békekonferencia ôsszehîvâsâra és a
trianoni utôdâllamok terûletének âltalânos rendezésére.

Le kivânom szôgezni, hogy kormânyunk hivatalos
âllâspontjâval ellentétben nekûnk, emigrâciôs magyaroknak,
igenis van hatarvitânk. Elvâijuk a magyar kormânytôl, hogy ha
mâr nem is tehet mâsként, legalâbb ne hangoztassa ûton-ùtfélen
ennek az ellenkezôjét. Mert ahogyan azt megboldogult dr. Nàdas
Jânos mûltévi Kongresszusunkon idézte: "Amirdl ônként
lemondunk, az ôrôkre elveszett szâmunkra, de amirdl nem
mondunk le, az az események kedvezd fordulata folytân
visszakerûlhet".

Ez a gondolât vezéreljen mindannyiunkat az eldttûnk allô
szent hâborûban, amelynek egyetlen célja: Igazsàgot Magyar-
orszàgnak!

Dr. Làczay Ervin (^Long Island City, NY):

MEGEMLÉKEZÉS A TRIANONI "BÉKÉ"-RÔL

- kivonatosan -

1920. jûnius 4-én teljes ôrân keresztûl zùgtak Budapest
templomainak harangjai. Magyarorszâgot sirattâk. Azoknak, akik
akkor ezt a harangzùgâst hallgattak, szîvûkbe markolt a kérdés:
Hogyan juthatott ide ez az orszâg? Hogyan tôrténhetett, hogy az



erôs monarchiânak egyik erôs tagja, a nagy tôrténelmi multù
nemzet védelem nélkûl âllott és darabokra téphették?

A gondolkodô ember mâr eleve akaratlanul felteszi a kérdést:
Miért és hogyan kerûlt bele a nemzet ebbe a hâborùba? Tisza
Istvân miniszterelnôk ugyan a hâborû kitôrésekor kijelentette,
hogy Magyarorszâgnak terûleti igényei nincsenek, de ados
maradt a felelettel, hogy akkor miért léptûnk be a hâborùba?
Magyarorszâgnak az Osztrâk-Magyar Monarchiân belûl volt
sajât felelôs kormânya és sajât orszâggyûlése. Talân, ha a
megfelelô idôben, a hâborû kitôrésekor lett volna egy KossuÛi
Lajosunk, mâsképpen alakult volna a tôrténelem. Diplomâciai-
lag, mint tôbbszôr a tôrténelem folyamân, megint rosszul
vizsgâzott a nemzet. Ezért 600.000 hdsi halottat âldoztunk a
nemzeti érdekekkel ellentétben âllô hâborûra.

A hâborû végén a magyar hadsereg mindenûtt ellenséges
terûleten âllt. Legyôztûk a românokat, a szerbekeL A cseheknek
nem volt ônâllô âllamuk, a cseh nép nem volt hadviselô fél, nem
volt hadsereguk. A românok 1918. mâjus 8-ân kûlônbékét
kôtôttek velûnk. Ez a românok részérôl a târsult hatalmakkaJ
(nagyantant) kôtôtt szerzôdésûk megszegése volt. A szerzôdés
szerint nem lett volna szabad nekik kûlônbékét kôtni, hanem ki
kellett volna tartaniuk a hâborû befejezéséig.

1918. november 2-ân kôtôtték meg a pâduai fegyverszûnetet.
Ez a fegyverszûnet a târsult hatalmak (azaz a nagyantant) és a
kôzponti hatalmak (azaz Ausztria, Magyarorszâg és Német-
orszâg) kôzôtt jôtt létre. A pâduai fegyverszûnet értelmében a
magyar csapatokat vissza kellett vonni az 1914 elôtti hatârokra.
1918. november 3-ân alakult meg a Kârolyi-kormâny.
Hadûgyminisztere, Linder Béla volt katonatiszt lett.Jelszava volt:
"Nem akarok tôbb katonât lâtni". Egy hadûgyminiszter, aki nem
akar tôbb katonât lâtni, a nemzetet végveszélybe sodoija. Egy
nemzet, amelynek nincs hadserege, védtelen, azt tesznek vele
ellenséges szomszédai, amit akamak. Vajon Linder Bélânak és
Kârolyi Mihàlynak ezzel mi volt a szândéka? Talân a nemzet
hazahas érzésétôl félt? Félt, hogy ha a nemzet hadserege vissza-
jôn az orszâg terûletére, akkor esetlegmegbukta^âk a kormânyt?

A hâborû végén a monarchia lakossâgânak 17%-a âllott
fegyverben, ami magyar viszonylatban a 21 milliôs Magyaror
szâg szempontjâbôl kb. 3 és 1/2milliôs hadseregetjelentett. Ehhez



hasonlîthatô hadsereg Kôzép-Eurôpâban nem volt. Ezt a had-
sereget szerelte le Linder Béla.

Nemrég beszélgettem errôl a kérdésrôl egy szemtanûval, aki
az olasz harctérrôl jôtt vissza. Az olasz harctéren egy teljes magyar
hadsereg harcolt az olaszokkal szemben. Ennek a hadseregnek
négy hadosztâlya volt. E négy hadosztâly 16 ezred katonât
jelentett A 16 ezred hadi létszâma tôbb mint 30.000 ember volt.
Ez a 30.000 katona egyedûl meg tudta volna védeni az orszâgot.
Ezek a katonâk felzâszlôzott vonatokban jôttek haza és készen
voltak arra, hogy amikor az olasz harctérrôl Magyarorszâgra
émek, megszalljâk a Kârpâtok koszorûzta Magyarorszâgot, hogy
megvédjék. Linder Béla azonban ezt a hadsereget is leszereltette,
amint visszaért az orszagba. Mi tortént ezek utân? Termêszetesen
a românok - tekintet nélkûl a kûlônbékére - azonnal megindultak
Erdélybe. Két ezred românnal szâlltak meg Erdélyt. A românok
felszerelése rossz volt Sokan bocskorban vagy mezitlâb jôttek,
mert bakancsuk sem volt Sok katona puskâja csak madzaggal
volt felkôtve, mert szîjjuk sem volt. Lô'szerûk alig akadt. Ez a két
ezred szâllta meg Erdélyt azért, mert Linder Bêla és Kârolyi
Mihâly leszerelte a magyar hadsereget. 1919. mârcius 20-ân a
Kârolyi Mihâly âltal alakitott komâny lemondott. Kùn Béla, aki
Moszkvâban jârt leninista kiképzésre, alakitott kormânyt.
Kommunista kormânyt

Ezek azonban mind budapesti helyi események voltak. A
nemzetet nem kérdezték meg. Vâlasztâsok nem voltak. Kûn Béla
tanâcskôztârsasâgot alapitott és proietârdiktatûrât. Semmi
hazafias érzése nem volt. Ô még a csonka orszâgot sem akarta
megvédeni. "Elég, ha Budapest âll és kommunista lesz" - mondta.
Késôbb mégis belâtta, hogy ezt nem lehet fenntartani. Megszer-
vezte a vôrôs hadsereget. Senki sem akart elôbb a vôrôs hadsereg
tagja lenni, mert nem akartâk a kommunista âllamot fenntartani.
Sokan késôbb mégis hazafias érzésbôl, hogy a hazât mentsék,
beléptek a vôrôs hadseregbe. A vôrôs hadseregnek sikerei voltak,
visszafoglalta a Felvidéket. Erre azonban a nagyhatalmak
utasitottâk Kûn Bêlât, hogy a Felvidéket ûritse ki és adja ât a
cseheknek. A nagyhatalmaknak ez a kérése semmiféle haderôvel
alâtâmaszthatô nem volt, de Kûn Béla, aki nem volt politikus,
ennek a kivânsâgnak eleget tett. A vôrôs hadseregbe tômôrûlt
magyarok, akik ônként léptek be a vôrôs hadseregbe, mert
sorozâs nem volt, és harcoltak a magyar hatârokért, az orszâg



fennmaradâsâért, kétségbeesetten lâttâk, hogy hiâba harcoltak.
Amit visszafoglaltak, egy tollvonâsra fel kellett adni. Az emberek
erre nem akartak tovâbb harcolni. A vôrôs hadsereg felbomlotL

1919. augusztus 5-én a românok bevonultak Budapestre is.
Budapestrôl a leszerelt magyar hadsereg egész hadianyagât el-
vitték és ebbôl jôl felszerelték a român hadseregeL A nagyhatal-
mak kîvânsâgâra 1919. november 14-én kiûritették BudapesteL

Horthy Miklôs, az iddkôzben Szegeden megszervezett
nemzeti hadsereggel, 1919. november 16-ân bevonult a românok
âltal kiûritett Budapestre. Ennek a nemzeti hadseregnek nem volt
hadi felszerelése, nem volt hadi anyaga. Ez a hadsereg kicsi
létszâmû volt. A feloszlatâs utân nem volt hadsereg
Magyarorszâgon. Legnagyobbrészt katonatisztekbôl âllt,
legénység alig volt. Lehetetlen volt, hogy a românokat, cseheket
és akkor mâr fellépô szerbeket, akik akkorra mâr ûjra szerveztêk
hadseregûket, kinyomjâk az orszâg terûletêrôl. Ezek a nagyha-
talmak âltal kijelôlt ûgynevezett demarkâciôs vonalakra
hûzôdtak vissza, amelyek késôbb egybeestek a trianoni
hatârokkal.

Ezutân kôvetkezett a pârizsi héketàrgyalàs. A béketârgya-
lâsra a magyar kûldôttséget meghivtâk, de bezârtâk Pârizsban
egy kastélyba, ahonnan nem volt szabad kimenniûk. A magyar
kûldôttség ugyan a vitâs és elszakitâsra szânt terûletekre
nêpszavazâst kêrt, de ezt a târsult hatalmak nem engedték meg.
A român, szerb és cseh kûldôttségek azonban szabadon jârhattak
a nagyhatalmak tagjainak hivatalaiba. Szabadon be-
folyâsolhattâk ôket a "békeszerzôdések" feltételeire vonatkozôan.

Nézzûk azonban, mit vesztett az orszâg Trianonban.
Magyarorszâg terûlete Trianon elôtt 325.000 négyzetkilo-

méter volt. Ebbôl maradt 92.000 négyzetkilométer. 72 %elveszett.
Azok, akik a hâborût elkezdték, a németek, csak 18 %-ot
vesztettek terûletukbôl. Ausztriât, amely felelôs volt a hâborû
kitôréséért még magyar fôlddel és 70.000 magyar nyelvû lakos-
sal ajândékoztâk meg.

Az elcsatolt magyar terûleteken nagy magyar vârosokat
vesztettûnk. A Felvidéken elvesztettûk Pozsonyt, amely 300 évig
Magyarorszâg fôvârosa volt, ahol 13 %tôt élt. Ebbôl lett a szlovâk



fôvâros. Azon az alapon vesztettûk el ezt a szînmagyar lakossâgû
terûletekkel kôzvetlenQlhatâros vârost, hogy a nemzetiségeket fel
kell szabadîtani. Komâromban 3 %, Kassân 15%tôt élt. Erdélyben
Szatmâmémeti 2.8 %, Nagykâroly 1 %, Mâramarossziget 9 %,
Nagyvârad 5.6 %, Kolozsvâr, Erdély fô'vârosa 13.7 %, Maros-
vâsârhely 7 % olâh lakossal rendelkezett. A Kàrpâtaljàn:
Munkâcson 15 %, Ungvâron 3 %, Beregszâszon 1 % rutén lakos
voit A Délvidéken - az 1910-es népszâmlâlâs szerint- Szabadkân
35 %, Ujvidéken 34 %, Nagybecskereken 34 %volt a szerb.

Meg kell jegyeznûnk, hogy a szlovàk szôt csak 150 éve
talâltak ki.

A romànok a XIU. szâzad mâsodik felében a tatâijârâs utân
vândoroltak be a Havasalfôldre. Ezt kôvetô'en kevesen
szivârogtak be a Kârpâtok hâgôin Erdélybe. Legnagyobb részOk
azonban - kb. 130.000 csalâd, tehât kb. 700.000 ember - csak a
XVDI. szazadban menekûlt Erdélybe a még tôrôk megszâllâs
alatt levô' Balkânrôl.

A Délvidékre a râcok - ûjabb nevOkôn szerbek - elô'szôr a
rigômezei csata (1389.jûlius 15.) utân menekûltek a tôrôkôk elô'l.
Maria Terézia magyar kirâly 1740-ben menlevelet adott a
Joanovîch Arzén pâtriârka vezetésêvel érkezô' ûjabb menekûlt
40.000 csalâdnak, amelyben megengedte, hogy ideiglenesen
letelepedjenek. A menekûlteknek môdjukban lett volna vissza-
témi hazâjukba, de ennek ellenére igényelték és a nagyhatalmak
odaîtélték nekik a Délvidéket.

1938-ban a Felvidék visszatért dêli részében 1,100.000
magyar élt. Ma az egész Felvidéken csak 600.000 magyart mutât
ki a szlovâk statisztika. A Romaniânak itélt orszâgrészen az
1910-es népszâmlâlâs szerint tôbb mint 2,000.000 magyar lakott.
A român statisztika csak 1,700.000 magyart mutât ki. Româniâ-
nak 1920-ban 12 milliô lakosa volt. Az ûj népszâmlâlâs szerint
azonban 23 milliô lakosa van, 1920 ôta kôzel a duplâja. Eszerint
Erdélyben tôbb mint 4,000.000 magyamak keîlene lennie.



Dr. Lelbach Antal CRocky River, OH);

A DÉLVIDÉKRE VONATKOZÔ IGÉNYEINK

A koreszmék, a politikai âllâsfoglalâsok, a tôrténelmi
események minden egyes nemzedéket râkényszeritenek arra,
hogy a mûltra valô felfogâsât a tôrténtek tanulsâgai alapjân
helyesbîtsék. Ez nem csak rânk vonatkozik, hanem a nagyhatal-
makra is tôbbszorôsen.

A meghamisitott igazsâgok a magyarsâgot Trianonban
szôrnyû kataszLrôfâba dôntôtték. Az utôdâllamokban a feltôrô
sovinizmus olyan magyarirtô érzelmek hordozôja lett, amellyel
minden onzést, minden fanatizmusL, hazugsâgot palâstolni tud és
ennek érvényt is szerez.

Trianonban a békeszerzddések "szakértôi" kiârusitottak

nemzetûnket és az "igazsâg" égisze alatt hazânkat csonkkâ
faragtâk. Erthetô volt, hogy az a nemzedék, amelyik kénytelen
volt elviselni a nemzetiségi elv diadalânak gyâszos kôvetkezmé-
nyeit, reménykedve tekintett azok felé a hatalmak felé,
amelyektôl Trianon reviziôjât vârhatta. Ennek kôvetkeztében
belekeveredtûnk a mâsodik vilâghâborûba, amely révén
diktatûrâk âldozatai lettûnk.

A hâborû utân a demokrâciât megtestesîtô nagyhatalmak
Titôt tôrténelmi nagysâgként, vilâgitô fâklyaként ûnnepelték. Azt
a Titôt, aki Sztâlin parancsâra kész lett volna a nyugati hatalmak
balkâni partraszâllâsânak ellenâllni. Az élet irôniâja, hogy népe
ma csak megvetéssel tekint emlékére. Mi, magyarok, pedig Tito
partizânjainak rajtunk elkôvetett tetteit véssûk hetediziglen
emlékezetûnkbe. Nem oszthatjuk azok véleményét, akik Tito
hordâinak rajtunk elkôvetett bûncselekményeit szomorû
tapasztalatként lezârtnak szeretnék tekinteni abban a reményben,
hogy ezzel lezârul a két nép kôzôtti évszâzadokra visszamenô'
ellentét.

Tôrténelmûnk szâmtalan hasonlô vérfagyasztô gazsâgra
emlékeztet. A Râkôczi-felkelés, majd az 1848-as szabadsâg-
harcunk tapasztalatai ugyanazon môdszerek alkalmazâsât és
ugyanannak a célnak elérését tûkrôzik vissza. Barâti kézfogâssal
nem vâltoztathatjuk meg a szerb mentalitast és a politikai
célkituzéseik elérését. Ezt a bizantin szerb észjârâs csak
gyâvasâgnak tekintené és tetteik igazolâsânak javâra irnâ, ami



teijeszkedési szândékaikat csak nôvelné. Amint ennek az ideje
elérkezik, civilizâlt môdon, de radikâlisan kell megtorolnunk
tetteikeL

Ezzel tartozunk a temetôk ârkai, a sintérgôdrôk, a tégla-
gyârak agyagbânyâi tetemeinek, azoknak az ârtatlan
magyaroknak, akiket a Duna, Tisza mindent elnyeld âijâba
behajîtottak, de elôbb megkînoztak és bestiâlisan megcsonkî-
tottak. Hogy a tômegsirokrôl ne is tegyek emlîtést, amelyek
âldozatait korra, nemre valô tekintet nélkûl legépfegyverezték,
sok esetben élve temették el, csak azért, mert magyarok voltak.

Ez a magyarirtâs nemcsak megtorlâs volt azokért az 1942-es
bâcskai partizân razziâkért, amelyeket a magyar sorkatonasâg a
hâborû alatt foganatosîtott, mivel csendôreinket és jârôreinket a
Szerbiâbôl âtszivârgô partizânok rendszeresen irtottâk, hanem
azért is, hogy nemzetâllamot biztosîtsanak maguknak. Bizonyiték
erre a vegyes hâzassâgok szorgalmazâsa, az erdszakos
asszlmilâlâs, a mételyezô eszmék terjesztése, a kulturâlis
népgyilkossâg, magyar ôntudatunk és eszményeink kicsûfolâsa,
bûntudatunk minden ûton-môdon valô belénk sùlykolâsa.

Jellemzô' volt a szerbekre, hogy a szerb-horvât konfliktus
kezdetén nem a szerb fîatalsâgot, hanem a 16. évtô'l a 60 éves
korig a magyarokat vitték el âgyutôlteléknek a front elsô' soraiba,
hogy ezzel is ritkîtsâk sorainkaL Jelenleg boszniai és horvât-
orszâgi szerb menekûlteket telepitenek Bâcskâba, Bânâtba,
Baranyâba, ahol ezek tetszés szerint vâlaszthatjâk ki maguknak a
magyarok otthonait, tehetik râ kezûket vagyonukra, életûk
szerzeményeire. A magyarok pedig vehetik kezûkbe a vândor-
botot. Igy akaijâk elszerbesiteni a magyar Délvidéket.

Tovâbbi rohamos népirtasunkat csak a teljes jogû vajdasâgi
autonômia akadâlyozhatja meg. Egyelô're ezt kell szorgalmaz-
nunk, erre kell politikai ôsszekôttetéseinket koncentrâlni, mert
halâlos veszélybe sodrôdtunk.

Jellemzô' a horvâtokra, hogy amikor lâttâk a szerb teijesz-
kedés sikerét, ugyanerre a politikai sikra léptek, szintén szemet
vetettek Bâcskâra és Baranyâra.

Érdekes jelenség, hogy az utôbbi idô'ben felvetette fejét a
nemzetkôzi hatarok revîziôjânak kôvetelése. A hatarok olyan
értelmu megvâltoztatasa, amely jobban megfelel a nyelvi és



nemzetiségi helyzetnek. Ezzel kapcsolatban ôrômmel kônyvel-
hetjûk el Antall Jôzsef miniszterelnôknek azt a megâllapîtâsât,
hogy Trianonban olyan orszâgokat jutalmaztak meg magyar
terûletekkel, amely orszâgok szétesôben vannak, amelyek az
eurôpai biztonsâgot veszélyeztetik. Ugy tû'nik, hogy évtizedes
reményeink a megvalôsulâs stâdiumâbajutottak. Ezért ne adjuk
fel a reményt és a harcoL

Idâig a hatârreviziôs kôveteléseket a Nyugat részérôl kôzô-
nyôsen fogadtâk, majdnem hatâros volt a megvetéssel. Nam
fogtak fel ésszel, hogy a trianoni békediktatum Masaryk és Benes
mûve volt és mesterséges voltuk miatt vonzôvâ vâltak nagy
szomszédaik, nevezetesen Német- és Oroszorszâg hâborûs
stratégiâjânak. Bebizonyosodott, hogy a békeszerzôdések
megkôtésénél nem az értelem, hanem a veszélyes érzelmek
érvényesûltek.

A Jugoszlâviânak nevezett egyveleget az antanthataJmak
teremtették, tehât ôk bûnrészesei a jelen helyzetnek. Mindamel-
lett nem mutatnak hajlandôsâgot az elkôvetett hibâk helyreho-
zatalâra. A "Human Rights"-ot, a demokrâcia nivellâlô eszméjét
szeretnék foganatosîtani ott, ahol a levâgott fejeket gûlâba rakjâk,
ahol Gulâgokat létesîtenek, ahol a régigyulôlet ésazôsiviszalyok
még mindig dominâlnak, ahol a nagyszerb nacionalizmus
tovâbbra is tobzôdik. Szomorù, hogy az EgyesQlt Allamok a
nemzetiségi problémât nem méltânyolja, nem az okotmérlegeli,
hanem kizârôlag a "Human Rights" szemszôgébôl értelmezi a
fennâllô nemzetiségi viszâlyt, holottezegynemzetiségi probléma,
amelyet a szerbek az "ethnie cleansing" révén ôhajtanak sajât
sovinisztaérdekeik szerint megoldani. Féld, hogy a jelen balkâni
problémâk ûjra fellobbantjâk az ôsi politikai viszâlyokat,
amelyek most ellenségesebbek, mint valaha. Ezek a két vilâg-
hâborû utani békeszerzôdésekbôl erednek és az igazsâgtalan
hatârmegvonâsoknak tudhatôk be, ami viszont az utôdâllamok
nagyravâgyâsânak a kôvetkezménye.

A kommunizmus ôsszeroppanâsa utân a kôzép-eurôpai
nemzetek az âtmeneti idôszak nehézségeit massziv amerikai
segély révén remélték âthidalni, de mivel a vârt és beigért
segitség elmaradt, az az érzésûk, hogy mostohân kezelték ôket és
Amerikât okoljâk a kudarcért.



Sajnos, hazânkban titkos megâllapodâs révén a rendszer-
vâltozâs elmaradt. Az a remény, hogy a kommunista vezérkart
teljes egészében levâltjâk, nem tortént meg. A fôbûnôsôk birôsâg
elé âllîtasât nem foganatosîtottak. Az ûn. békés forradalom
csupân délibâbnak bizonyult. Nem tortént mâs, mint gâdâstalan
hatalomâtmentés. A levitézlettbûnôs pârtelit jôl dotait gazdasâgi
âllâsokat toit be ês az elkobzott vagyonokban duskâlkodik. A
gyârakai ûgyes tranzakciôkkal âtjâtszottâk egymâsnak, avagy
kûlfôldi érdekeltségeknek adtâk el, akik az utôbbiakat nem
flzemeltetik és îgy csak a munkanélkûliséget és az elégedetlen-
séget nôvelik. Dyenre még nem volt példa a magyar tôrténelem-
ben. Ezek utan ne csodâlkozzunk, hogy a lakossâg nagy része
nosztalgiâval tekint az elmûlt idôkre és tovâbbra is apâtiâban
szenved, mert râjôtt arra, hogy a pârtallam utan, most a Nyugat
âlszent môdon fosztja ki az orszâgot. A nép nem érzi ât az
évszâzadok utan râjuk kôszôntott nemzeti fûggedenséget, ami
megneheziti és kérdésessé teszi, hogy sikerûl-e a nemzeteszmét
felûjitani. A jelen âldemokrâcia helyett csak komoly rendszer-
vâltozâs hozhat kibontakozast. Ha ez nem torténik meg, félô,
hogy egy nap az istenadta nép megsokallja mai helyzetét és sajât
kezébe veszi fortuna szekerének igazgatâsât. Ez azonban mâr
nem lesz vémélkûli forradalom. Mentsen meg a jô Isten tôle.
Hosszû évtizedek folyamân folyamatosan pusztulunk. Mîg
szomszédaink szâma hâromszorosra emelkedett, hazânkban 6
milliô magzatot mûtéti beavatkozâssal tôrvényesen ôltek meg,
amivel az elsô helyet biztosîtottuk magunknak a kihalô nemzetek
sorâban.

Egyes érdekcsoportok Eurôpa politikai és gazdasâgi meg-
osztottsâgât ûj elképzeléssel szândékoznak megoldani, ami Hugo
Victor vâgyâlmâbôl ered, aki a kontinens ôsszes nemzetének
egyesitését szorgalmazta anélkûl, hogy a nemzetek elvesztenék
azonossâgukat és figyelemre méltô eredetiségûket. Erre az el-
gondolâsra alapozôdott a maastrichti egyezmény, amivel Eurôpa
egyesîtése egy kôzôs pénzegység bevezetésével biztonsâgot és
prosperitâst biztositana Eurôpânak és nem szorulna az Egyesûlt
Àllamok katonai erejére. A "Maastricht Agreement" ti. elég
erôssé tenné Eurôpât, hogy gazdasâgilag felvegye a versenyt
mind az Egyesûlt Àllamokkal, mindjapânnal.

Ezzel szemben az Egyesûlt Àllamok vezetôszerepet szeretne
betôlteni a szabad kereskedelem irânyitâsâban. Globâlis szabad



gazdasâgi kereskedelem megvalôsitâsât tar^a célravezetônek, de
nem irânyîtott kereskedelmet, amely idôvel a nemzetek feletti
kormâny létesîtéséhez vezetne. A maastrichti és az Egyesûlt
Allamok elgondolâsa egyben azonos: a nemzetâllamok meg-
szuntetésében, tehât az âllamhatarok eltôrlésében.

Kérdezhetjûk, hogy vajon ezzel kinek az érdekeit szorgal-
mazzâk. Erre egyszerû a vâlasz: akik ebbôl hasznot hûznak.
Ebben az esetben a haszonélvezdk az intemacionalistâk, a
Bilderberger-organizâciôhoz tartozôk, a "Big Business", az emberi
jogok aktivistâi és a kôrnyezetvêdôk csoportja. Ha ez az
elgondolâs megvalôsulna, Kôzelkelet-Eurôpa fogalma, mint
olyan, megszûnik, mi magyarok pedig elsdk lennénk, akik ebben
a hinârban elmerûlnênk. Jelenleg ûgy tunik, hogy Nyugat-
Eurôpa integrâlôdâsa nehézségekbe ûtkôzik. Az egységes és
oszthatatlan Eurôpâtôl még tavol âllunk.

Exjugoszlâvia olyan problémât okozott az eurôpai hatalmak-
nak, de fôleg Washingtonnak, amire nem talâlnak megoldâst A
nemzetiségi antagonizmust nem lehet kikûszôbôlni, mesterséges
hatârai nem fenntarthatôk. A szerbek brutâlis atrocitâsai

bizonyitékok arra, hogy még tavol âllunk Pân-Eurôpa megte-
remtésétdl. Csehszlovâkia szétesése, a pânszlâvizmus gyenge
lâbon allô voltât bizonyi^a. A Benelux-orszàgok sem bizonyul-
tak tartôs egységnek - a wallonok Franciaorszâghoz, a flamandok
Hollandiâhoz ôhajtanak csadakozni. Nagybritannia megingott,
részeire esik, Skôcia mâris Brûsszel és nem Lxindon felé tekint.

A 21. szâzad mindenesetre ûj perspektivâkat nyit az
emberiség szâmâra, amelyek kôzûl a legeklatânsabbakat
szeretném megemliteni. Oroszorszâg, mint a mohamedân
nemzetek pârtfogôja, Irânnal szorosabb kapcsolatokat épit majd
ki és mint az iszlâm pârtfogôja, viszâlyok sorozatât vâltja majd ki.
Az ex-Soviet Birodalombôl a nukleâris anyag egy része a
"nukleâris maffia" birtokâba jut, belâthatatlan kôvetkez-
ményekkel. Kîna megvâlik a kommunista rendszertôl és a
legnagyobb gazdasâgi hatalommâ nôvi ki magât. Kôzel-Keleten
pedig az olaj és Izrael ismételt vâltsâgokat idéznek elô.



Visszatérve a balkâni vérengzésekre, szomorû, hogy az
Egyesûlt Allamok, a demokrâcia bajnoka, a "Human Rights"
szôszôlôja, ôlbetett kézzel nézi a mészârlâst, amellyel azt a be-
nyomâst kelti, hogy védi a szerb banditâkat. Ugy tûnik, hogy a
"Human Rights" a bizantin kultûra ôvezetében nem megvalô-
sithatô. Ez viszont nekûnk kedvez, akik déli hatâraink
megvonâsât a Duna és a Drâva természetes vâlaszvonalâig
igényeljûk az ôsl juss jogân! Mert ha a szerbek igényt tarthatnak
Kosovo-Metohiâra, ahol a lakossâg 90 %-a albân, akkor a 70 évig
Szerbiâtôl bitorolt magyar Délvidékre nekûnk is jogunk van!
Szerbia ezt a terûletet jutalmul kapta azért, mert kirobbantotta az
elsd vilâghâborût. A fdbûnôsôk: Franciaorszâg, amely Elzâsz-
Lotaringiât ôhajtotta vlsszaszerezni, Anglia, amely a német
gazdasâgi teijeszkedést akarta megakadâlyozni, és a cari Orosz-
orszâg volt, amely a meleg tengerekre valô kijutâsât a Balkân-
hegemôniâban lâtta megvalôsulni, amelynek ûtjâban âllt az
Osztrâk-Magyar Monarchia.

Az utôbbi hônapok megmutattak, mennyire esztelenek és
illôak voltak a Pârizs-kôrnyéki békediktatumok. Ezek revideâ-
lâsâra most nyilt meg az alkalom. Ha ezt nem realizâljuk és
elmulasztjuk, kizârôlag magunkra vethetûnk.

Az ûj hatârmegvonâst azonban nem a Helsinki egyezmény
alapjân kell megindîtani, mert nekûnk a szerbekkel nincs
egyezkedni valônk. A tét ôriâsi. A magyar kormânykôrôknek
mind politikailag, mind hadâszatilag egy esetleges tôbb oldalrôl
jôvô lârmâs tâmadâsra kell felkészûlniOk.

Elérkezett az idô, hogy minden erônket az elszakitott
terûleteinken élô 4 milliô testvérûnk megmentésére tômôritsûk.
A magyar kormâny diplomâciai ûgyességén mûlik hazânk
sorsânak jobbrafordulâsa. Vezetd politikusainak azonban meg
kell érteniûk, hogy a terûleti revîziôt mindenekelôtt a magyar
kormânynak kell kôvetelnie.

Okuljunk a mûltbôl, hasznositsuk a jelen lehetôségeit és
rendûletlen hittel munkâlkodjunk a szebb magyar jôvôérL

Reményik Sândor szavaival zârom mondanivalômat:
Ahogy lehet!



Dr. Wagner Ferenc (Kensington, MD);

A NEMZETISÉGI KÉRDÉS MEGOLDÂSA
KÛZÉP-EURÔPÀBAN

A târgyilagos kutatâs tûkrében kétségtelen, hogy az
emberiség tôrténete kezdettôl fogva ismerte a faji és a nemzetiségi
kûlônbségekben rejlb ellentétekeL Ezek az ellentétek mindig
korszerû formâban jelentkeztek, amelyeket a felûletes szemléld
nem vett észre vagy félremagyarâzotL Az etnikai kûlônbségek
torténetformâlô ereje mindvégig velûnk marad. A torténelem

i

Pétervàry Kâroly, a hangszalagok felvevôje, dr. Leibach Antal,
dr. Wagner Farenc és Benkô htvân. (Somogyi Lél)

mâr eddig is râcâfolt Lenin jôslatâra, amely szerint a vilâg
nemzetei szabad elhatarozâsbôl kôzelednek egymâshoz, egye-
sOlnek és ôsszeolvadnak nemzeti és faji kûlônbségektôl mentes
képzôdménnyé az osztâlytalan kommunista târsadalomban.
Ennek a gondolatkômek polgâri vonalon is vannak megszâllott
kovetôi, akik buzgôn hirdetik, hogy az eltérô, egymâssal szemben
allô jellemvonâsok feloldôdnak a minden ellentétet kiegyenlitô'
egységes nemzeteszmében és igy - szerintûk - létrejôn az egye-
temes nemzet, ahogy 6'k mondjâk, az "universal, global nation".



Az îrott forrâsok elôtti évezredek archeolôgiai emlékei is arra
engednek kôvetkeztetni, hogy az etnikai alapon tôrténô
egyezések és kûlônbségek észrevétele âltalânos jelenség volt. Ez
annal is inkâbb érthetô, mert az egyûvétartozâs tudata, jôllehet
kûlsôségekre is épûlt, de a hovatartozâs meghatârozâsa mégis
elsdsorban érzelmi âllâsfoglalâst jelentett. Az ôkor birodalmai
egytô'l-egyig bizonyos etnikai elemre tâmaszkodnak, mint az
etnikailagvegyes birodalom tartôoszlopâra. Gondoijunk a gôrôg,
rômai, perzsa birodalomra, ahol egy-egy etnikai elemre épûlt a
nemzeti-faji tekintetben sokrétu tarsadalom. Az etnikai csoport-
hoz valô tartozâsnak sokâig nem voltak meg a modem âllamra
és târsadalomra oly jellemzo tûnetei, de csirâjâban mâr él és
gyarapodott a késôbbi nemzeteszme kora kôzépkori formâja. Ez
a megâllapitâs kûlônôsen a dunai térség viszonyaira vonatkozik.

A viszonyok Mâtyâs kirâly 1490-ben bekôvetkezett halâlâig
alapvetô môdon nem vâltoztak. Az orszâg élén âllô fejedelem a
fôurakra tâmaszkodott a kormânyzâsban s a nép csak mint
jobbâgysorban éld tômeg jôhetett szamîtâsba. A nemesi-rendi
târsadalomnak ez a lényeges velejârôja csak a francia és az
amerikai forradalom hatâsâra kezdett môdosulni és ezzel irânyt
vett a népi nacionalizmus kibontakozâsa felé. A XIX. szâzad elsd
felében lezajlô târsadalmi megmozdulâsok csupân a kereteit
szabtâk meg egy késôbbi, szélesebb sodrû fordulatnak. Az elsô
vilâghâborûig az arisztokrâcia tôbbé-kevésbé egyeduralkodônak
bizonyult, ami a nemzeti érzést hâtrânyosan befolyâsolta, mivel a
nagy tômegek még mindig a kis szâmû kivâltsâgos fôùri osztaly
teljhatalmû irânyitâsa alâ tartoztak. A hatalom birtokosai, fôként
a Habsburg Birodalomban, a nemesi-rendi osztalyra alapoztâk
politikâjukat. Ez fokozatosan idôszerûdennek bizonyult, mivel a
târsadalmi-gazdasâgi viszonyok egyre inkâbb szélesebb tômeg-
bâzisra épûltek, ami Kôzép-Eurôpâban szinte âthidalhatadan
ellentéteket szûlt a vezetôréteg és a nép kôzôtt. Ez is egyik oka
volt annak, hogy a minden târsadalmi réteget âtfogô nemzeti
érzés inkâbb csak a kisebbségeknél alakult ki, ahol a târsadalmi
tagozôdâs kevésbé épûlt osztâlykûlônbségeken, mint a Kârpât-
medence vezetô népénél, a magyarnâl. A fôûri irânyîtâs egyik
mellékhajtâsa volt, hogy megnehezitette a természetes beolvadâs
lehetôségét.



A XIX. szâzadban tôbb kîsérlet tôrtént a népkôzi megegye-
zésre. Ezek kôzûl a kiemelkedb alkotâsok Széchenyi Istvân
halhatadan szellemét idézik. 1)Széchenyi az emberi és kisebbségl
jogok kôzôtt pârhuzamot vont és oly korân kl marte mondant az
etnikumok kôzti tôkéletes egyenlôséget az élet minden terûletén.
Ebben az eszmekôrben fogant a Szemere-kormâny nemzetiségi
tôrvénye, amelyet 1849. jûlius 21-én a szegedi parlament
elfogadott. Eurôpânak ez az elsô klsebbségvédelmi tôrvénye
elôîrta az anyanyelv hasznâlatanak jogossâgât a kisebbségek
lakta terûleteken és kimondta, hogy a hivatalok betôltésénél
nemzetiség és vallâs nem szâmiL Szemere Bertalan és szukebb
kôre jôl lâtta, hogy az "arisztokratikus magyar" felfogâs nem âllhat
meg tôbbé a demokrâcia felé haladô Kôzép-Eurôpâban. Sajnos,
"a Kossuth-Madarâsz-féle radikâlisok még ekkor sem lâttak be a
viszonyok vâltozâsât". 2) A magyarsâg nagy kârâra Kossuth
tûlbuzgô nacionalizmusa érzékedenûl ment el kora nemzetiségi
mozgalmai mellett. Ez az elhibâzott nemzetiségpolitika a forrâsa
annak, hogy Szemere Bertalan emlékirataban Kossuth Lajos
szerepét a magyar tôrténet tragédiâjânak tekinti. Ez a kor
kûlônben is kevés érzékkel rendelkezett a nemzetiségi jogok
elismerésére, mert legalâbb a francia forradalomtôl kezdve az
âllamnemzet és a nemzetâllam kereteiben gondoikodott.

A dunavôlgyi népek ekkor mâr tûljutottak a kultûmaciona-
lizmus fejlodésfokân és a nemzeti érzésbdl rôvidesen megszQletik
a nemzeti akarat teljességre tôrekvô hatalmi érvényesûlése. Mivel
ez âltalânos jelenség volt, îgy mâr érthetd, hogy sem a nemesi-
rendi, sem pedig a polgâri korszak târsadalmi és kormânyzati
rendszerei nem tudtak olyan kisebbségpolitikai elvrendszert és
gyakorlatot kitermelni, amely a nemzetiségi villongâsokat
hosszabb-rôvidebb idôre megszuntette volna. Minden nemzet a
mâsok jogait tekintetbe nem vevô ôncélûsâgot tuzte zâszlajâra s
ezzel mâr eleve kizârta a népkôzi megbékélést és egyûtt-
mûkôdést. Erthetô' tehât, hogy miért futottak zâtonyra a tiszta
demokrâcia elveit vallô kezdeményezések, mert az âllamnemzet
uralkodô rétegei és a nemzetiségek tômegei kôzôtt a mélyrehatô
etnikai, nyelvi s hellyel-kôzzel vallâsi kûlônbségek mellett még
âthidalhatatlan gazdasâgi szakadék is tâtongott. Az egyre
erôsbôdô nemzetiségi torzsalkodâsoknak ûgy igyekeztek véget



vetni, hogy a kisebbségek teljes asszimilâciôja céljâbôl az
egységesnek és oszthatatlannak vélt nemzet fogalmâbôl a
kisebbségi népeket, mint politikai tényezôket egyszerûen ki-
rekesztették. A politikusok nem gondoltak arra, hogy az
asszimilâciô tôkéletes megvalôsulâsa legkevesebb 3-4 nemzedék-
vâltâst feltételez, viszont a hatalomvâltozâs, legalâbbis a Kârpât-
medencében, âltalâban egy emberôltôt vesz igénybe.

A két vilâghâborû kôzti idôszak érintetlenûl hagyta a
kisebbségi kérdés imént vâzolt felfogâsât. Az Osztrâk-Magyar
Monarchia romjain ûjonnan alakult âllamok ûgyszôlvân
maradéktalanul âtvettêk a letûnt korszak soviniszta âllam-
fogalmât: minden baj kûtfejét. Ezzel az utôdâllamok is teljesjogû
uralkodô népekre és megtûrt, beolvasztasra itélt kisebbségekre
bontottâk soknyelvu és soknemzetiségu orszâgaikaL Mindôssze
helycsere tôrtént; régi âllamalkotô népekbôl (magyarokbôl és
németekbôl) elnyomott kisebbségek lettek, mig a régi kisebbsé
gek (szlâvok és românck) elôléptek âllamfenntartô nemzetekké.
A Duna-medence néprajzilag tarka viszonyait aztân a nemzeti
szocialista eszmevilâg és gyakorlat a maga merev és a
természetjogba ûtkôzo fajpolitikai elveivel véglegesen ôssze-
kuszâlta. 3)

A nagyhatalmak mindig fontos szerepet vittek a kisnépek
sorsânak alakitasâban. A két vilâghâborût betetôzd békeszerzô-
désekben a nyugati nagyhatalmak és a Szovjetuniô dôntô môdon
avatkoztak be a nemzetkôzi helyzet rôgzitésébe. Nem annyira
tudatlansâg, mint inkâbb bosszùvâgy vezette a rendezô
hatalmakat Németorszâg és szôvetségese, Magyarorszâg meg-
bûntetésében. A mérhetetlen bosszûvâgytôl vezérelt nagyha
talmak elfogadtâk a mesterségesen létrejôtt nemzeteszmék
âllamalkotô szerepét. Igy keletkezett a tôrténelmi fejlô'désben
ismeretlen "csehszlovâk" és "jugoszlâv" nemzetfogalom. A két
mesterkélt, tôrténetellenes nemzetfogalom szembeôtlô' môdon
természetes részeire (cseh, szlovâk; szerb, horvât, szlovén)
bomlottszét, s azigykeletkezett zurzavarhozzâjârulKelet-Kôzép-



Eurôpa ûjjârendezésének problémâjâhoz. A nagyhatalmak
tôrténetellenes âllâspontja azonban nem szoritkozik a Duna
vôlgyére. A mâsodik vilâghâborû utan lényegileg ugyanezt
cselekedték Afrikâban. Itt tôbb, mint 40 ûj âllamot alapîtottak,
anélkûl azonban, hogy az orszâghatârok ôsszeestek volna az
etnikai hatârokkal s îgy egymâssal ellenséges viszonyban levô,
egymâs nyelvét és kultûrâjât nem értô tôrzseket belekény-
szeritettek az ùjonnan létesûlt âllamokba. Ma mâr mindenki lâtja,
hogy a kûlônbôzô etnikai jelleggel birô tôrzseket bûn volt egy
akoiba terelni, mert ezzel elvetették a szûntelenûl megûjulô
etnikai kûzdelmeknek magvât.

Bizonyitâsra nem szorul, hogy az eddigi kisérletek
egytdl-egyig kudarcba fulladtak. Az egymâst vâltô rendszerek
mas és mâs formâban egyazon célt szolgâltak: erdszakos môdon
beolvasztani vagy mâsként eltûntetni az idegen fajû vagy
nemzetiségu népcsportokat Ezideig egyedûl Svâjc adott el-
fogadhatô példât az emberséges megoldâsra. A nagyhatalmak
vonatkozô politikâja szôlamokban merûlt ki s ugyanakkor
mereven ragaszkodtak ôncélû elgondolâsaikhoz. Ez tôrtént a
"nagy reformer" Gorbacsov esetében is, aki a marxi-lenini
kisérlet teljes csddje utan kijelenti: "Minket a lenini eszmék
vezérelnek, a szovjet nép érdekei". 4)

Ma mâr a letûnt rendszerekbôl valô kiâbrândulâs egyre
gyakoribb jelenség. Ezt tapasztaltam mâr a kommunista
hatalomâtvètel napjaiban, 1948 februâr végén, Pozsonyban, ahol
alkalmam volt hosszabb eszmecserére Seton Watsoimal (îrôi
nevén Scotus Viator), aki politikai irâsaiban a Pârizs-kôrnyêki
békeszerzôdések elvakult tâmogatôja volt. Megdôbbenéssel vette
tudomâsul, hogy az âltala egynek és oszthatatlannak vélt cseh-
szlovâk nemzeteszme a valôsâgban nem létezik s a Habsburg
Birodalom szétbontâsa utân a kisnépek a nagyhatalmak
prédâjâvâ vâltak. Beszélgetésûnk sorân, amely cseh nyelven
folyt, feltûnt nekem, hogy a cseh és szlovâk hivatalos kôzegek
barâtsâgtalan magatartâst tanûsîtottak SetonWatsonnal szemben.
Erre vonatkozô érdeklô'désemre kijelentették, hogy Seton
Watsont nem becsûlik, mert propaganda munkâjâért rendkivûl
nagy ôsszegeket vett fel a Benes kormânytôl.



Ugyanezekben a napokban, a legnagyobb szlovâk
tôrténetîrôval, Rapant Daniellel folytattam beszélgetést a
folyamatban levô hatalomvâltozâs teremtette ùj helyzetrôl.
Rapant véleménye oda ôsszpontosult, hogy kâr volt a Monarchiât
szétdarabolni, mert Ferenc Jôzsef alatt az emberi jogokat nem
lehetett megsérteni. Arra a vâlaszomra, hogy irâsaiban mâst
vallott, hangsûlyozta, hogy mivel akkor fiatal ember volt, nem
lehetett kôzveden tapasztalata a kisnépek és a nagyhatalmak
viszonyârôl.

A kisnépek sorskôzôssége és kiszolgâltatottsâga a nagy-
hatalmaknak, szinte parancsolôan elôiija az egymâssal szôvet-
kezés megvalôsitâsât, mint megfontolandô tanulsâgot a nagy
hatalmak irânyitotta mûltjukbôl. A kôlcsônôsségen alapulô
kapcsolatok megszervezése nem megy mârôl-holnapra s
kûlônben sem lehet tudni, hogy a jelenlegi âtmeneti idôszak
meddig tart. Éppen ezért részletekbe menô javaslatokat nem
tehetûnk, mert a kérdés a kûlpolitikai konstellâciô vâltozâsaival
fuggô viszonyban van.

A kisebbségi kérdés rendezésének hârom lehetôségét
emlitjûk. Amennylben nem szunik meg a kisebbségek irânt
tanûsîtott hâtrânyos megkûlônbôztetés, ûgy az orszâghatarok
mentén zart tombben magyarlakta terûleteken népszavazâs
dôntsôn a hovatartozâsrôl. A szétszôrt telepûléseken élô
kisebbségnek jogait biztosîtani kellene.

Ha a kisebbségellenes gyakorlat megszunik, de az orszâg
hatarok nem vâltoznak, ebben az esetben a kisebbségeknek meg
kell adni az ônkormânyzati jogot.

A mai Kôzép-Eurôpâban az emberi és kisebbségi jogok
teljességét biztositô megoldâst a konfôderâciôtôl vârhatjuk.

A fôderalizmus bârmilyen formâjânak a mûkôdése a Kôzép-
Duna vôlgyében szamos alapfeltételtol fûgg. A siker jegyében
csak akkor szervezôdhetik meg, ha megvan hozzâ - tôbbek
kôzôtt -La kedvezô kûlpolitikai konstellâciô, ami lehetô'vé teszi
a szovetkezett âllamok semlegességét. Ezzel egyûttjâma, hogy a
nagyhatalmak nem avatkoznak be a kisnépek egységre tôrô'
mozgalmaiba; 2. a belsô' berendezkedésben lényeges szerepet
kell kapnia a szabadsâg és egyenlô'ség elveinek népkôzi
viszonylatâban; 3. a gazdasâgi integrâciônak az eddiginél
magasabb életszinvonalat kell teremtenie; 4. a konfôderâciôra



lépô népeknek egyazon kultûrkôrbe kell tartozniuk (nem ûgy,
mintjugosziâviâban); s ami talân mindennél fontosabb, bizonyos
fokon meg kell lennie 5. a kôzép-eurôpai kôzôsségl (vagy
kûldetési) tudatnak, az épitmény nélkûlôzhetetlen tartôoszlo-
pânak. 5)

A târsult orszâgok kôzôs ûgyei kôzé elsôsorban a kûlpolitika,
honvédelem és a gazdasâgpolitika irânyîtâsa tartoznék. A kôzôs
parlament vâltogatnâ székhelyéL A târsult orszâgok âllamfôibô'l
alakult elnôki tanâcs az Uniô legfô'bb szerve lenne a népkôzi
egyûttmûkôdés zavartalan biztosîtâsâra.

Nem gyô'zzûk eléggé hangsûlyozni, hogy a konfôderâciô csak
olyan népeket egyesithet szôvetségben, amelyeknek kultûrâja
egyazon tôbôl saijadt. A keleti kultûrkôrbe tartozô népek elejétdl
fogva lekûzdheteden akadâlyokat jelentenének.

A szôvetkezés imént vâzolt môdja, amennyiben az egyes
népek vezetô'i - a néptômeg sohasem viseltetett ellenséges érzû-
lettel - felismerik az egyûttélés fô'ként kûlpolitikai, gazdasâgi és
mûvelôdési elô'nyeit, ûgy az elfogultsâgot, gyû'lôletet kirekesztik
kapcsolataikbôl s a kôlcsônôsség jegyében a mûlt hibâitôl
mentes, békés jôvônek nézhetnek elébe.

Az Eurôpai Egyesûlt Âllamok eldbb-utôbb vârhatô meg-
alakulâsa csak fokoznâ a kôzép-eurôpai szôvetség regionâlis,
valamint nemzetkôzi szerepét és jelentô'ségét.
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Ezzeï kapcsolatban kôzôljûk dr. Wagner Ferenc
(Kensington, MD) magànlevelét, amely a kôvetkezôképpen
hangzik:

"Kârpâtaljât (Ruszinszkôt, Ruténfôldet) a mâsodik vilâg-
hâborût kôvetô âtmeneti csehszlovâk megszâllâs
megszQntével a Szovjetuniôhoz csatoltâk, mint annak
Kârpâtontûli terûletét. A hatalomvâltozâs éveiben minden
kulturâlis tevékenység teljesen megbénult. Ez annâl inkâbb
érthetd, mert itt sohasem létezett ônâllôan szervezett kisebbségi
élet. Kârpâtalja a szlovâkiai magyar politikai és szellemi
mozgalmak fûggvénye volt. A kisebbségi magyar irodalom
kezdetének elsô jelét 1905-ben lâthatjuk.

Ma mâr - fôként kulturâlis téren - sajât vezetôréteggel
rendelkezik. A magyar nyelvû iskolahâlôzatban 12 kôzépiskola
és kôzépfokû szakiskola mûkôdik. Az alapfokû oktatâsban
mûkôdô magyar tanitôk utânpôtlâsâra nincs biztosîték. A
tanârképzés az ungvâri âllami egyetemen folyik. Ezen az egye-
temen azonban csak magyar nyelv- és irodalmi tanszéket létesi-
tettek.

A szovjet statisztikai adatok alapjân a magyar kisebbség lét-
szâma 170.000 fore tehetô. Nem tûlzunk, ha azt âllitjuk, hogy a
magyar kisebbség Kârpâtalja lakossâgânak legalâbb 15-20 %-ât
alkotja.

A nagy vilâgâtrendezésben sor kerûlhet Kârpâtaljâra is. A
terûleti autonômia megadâsa elemi kôvetelménynek lâtszik.
Dyen irânyû tapogatôzâsok mâr vannak. Ebben a keretben a
magyar kisebbség autonôm jogât biztositani kellene. Ez a kérdés
tûlvezet a magyarsâg hatâskôrén. A ruszin tôbbség véleménye
dôntoen esik latba. Az utôbbi évtizedekben Kârpâtaljâra tele-
pûlt ukrânok éskisebb részben oroszok jelenléte bonyolulttâ teszi
a helyzetet. A kûlfôldi magyarsâgnak kapcsolatot kell teremtenie
a kulturâlis tekintetben szâmottevô amerikai ruszinok szerve-
zetével, amelynek kulturâlis téren fontos tényezôi Magôcsi
professzor és munkatârsai.

Kârpâtalja népeit szolgâlô fôderâciôs (vagy: konfôderâciôs)
megoldâsra lehet gondolai, amely érvényesîti az ott éld népek
sajâtos létébôl kôvetkezô politikai, gazdasâgi és kulturâlis szem-
pontokat, jogokat".



Dr. Ballô Istvân CCleveland, OH):

AZ ERDÉLYI KÉRDÉSHEZ

fûzott igen értékes és tanulsâgos megjegyzéseket.
Hozzâszôlâsa két részre tagozôdott Az elsd rész a vilâghâborû
idején, 1916. augusztus 4. és 17. kôzôtt az antanthatalmak és
România kôzôtt létrejôtt titkos szerzôdésre vonatkozott. Ennek
részletes ismertetése utân hozzâszôlâsa mâsodik részében tért ât

a gyulafehérvâri hatârozatokra, amelyeket a "XXVm. Magyar
Talâlkozô krônikâja" (Cleveland, Ârpâd Kiadô, 1989.) 315-333.
oldalân român egyetemi tanâr munkâja alapjân részletesen
ismertetett.

Dr. Jajczay Frigyes (Edmonton, Aîberta, Kanada):

A "BÉKESZERZÔDÉSEK" BÉKÉS REVÎZIÔJA
- kivonatosan -

Dr. Jajczay Frigyes, mint az elô'adâssorozat tanâcskozâsi
elnôke, itt kûlôn elô'adâs keretében részletesen ismertette azt a
folyamatot, amely az edmontoni (Alberta, Kanada) "Corvin
Tôrténelmi Târsasâg"-ban ez év tavasza ôta végbement s amely-
nek eredménye 1992. mâjus 10-én az a levél lett, amelyet a
Târsasâg dr. Antall Jôzsef magyar miniszterelnôkhôz magyarul,
1992. mâjus 15-én pedig Mulroney Brianhoz, Kanada miniszter-
elnôkéhez, valamint az Egyesûlt Àllamok elnôkéhez, Anglia
miniszterelnôkéhez, Franciaorszâg elnôkéhez, Németorszâg
kancellâijâhoz, a pâpâhoz, Olaszorszâg és Ausztria miniszterel
nôkéhez, az Egyesûlt Nemzetek fô'titkârâhoz, az Eurôpa Tanâcs
parlamentjének elnôkéhez, az Eurôpai Biztonsâgi és Egyûttmû-
kôdési Konferencia dtkârsâgâhoz, valamint a kanadai Amnesty
Intemationalhoz intézett angolul, megfelelô' tôrténeti bevezetés-
sel és indokolâssal. A levelet a "Corvin Tôrténelmi Târsasâg"-on
kivûl alâirta még az edmontoni Magyar Târsasâg, Szent Imre
egyhâzkôzség, a Magyar Calvin Presbiteriânus Egyhâz, valamint
a Szabadsâg Tanâcs is.

A levél (emlékirat) a magyarsâg kôveteléseit ôt pontban
foglalja ôssze:



1. Kéri a trianoni és pârizsi "békeszerzôdések" részletes
felfllvizsgâlâsât, amely a legrôvidebb idôn belûl feltétlenûl
szûkséges, mert a magyar és mâs kisebbsêgnek nincs semmi
reménye helyzetének javulâsâra a 70 évvel ezeldtt alakîtott
âllamokban.

2. A magyamak, mint minden mâs népnek, joga van
anyanyelve hasznâlatâra ôsei szûlô'fôldjén, anyanyelven
iskolâztatni gyermekeit és imâdkozni templomaikban, joga van
gazdasâgi, kulturâlis hagyomânyai èlvezetére és âpolâsâra s a
magyamak joga van arra, hogy bOszke lehessen ezeréves tôrténeti
hagyomânyaira.

3. A Kârpât-medencében minden magyar jogosult az
alapvetd emberi, egyéni, kollektiv és polgâri jogok élvezetére,
valamint emberi, félelem nélkûli életre.

4. Emberi és keresztény hagyomânyok alapjân mindenki-
nek, igy minden magyamak is, joga van az emberi illendôséghez
és egyenlôséghez az élet minden terûletén.

5. A levél (emlékirat) elvâija, hogy a nyugati demokrâciâk,
nemzetkôzi szervezetek és intézetek azonnali és eredményes
lépéseket tesznek.

Az elôadô hangsûlyozza, hogy a mûltban, ha az elszakitott
terûletek magyarsâgât valamilyen sûlyos sérelem érte s ezzel
kapcsolatban a szabadfôldi magyarsâg tiltakozotL, tiltakozâsânak
mindig eredménye volt. Ha igy kellene folytatni, ez nehéz,
kemény munka lenne. NekOnk azonban ezt is vâllalnunk kell,
mert ûgy érezzOk, hogy az ûn. utôdâllamok magyarsâga szem-
pontjâbôl semmiféle javulâs nem vârhatô.

Ha az emigràciôban valamit emlîtenek a trianoni és pârizsi
békékrôl, az rôgtôn sovinizmus, fasizmus vagy revizionizmus.
Revizionizmus, ha valaki népéért, nemzetéért mer szôt emelni?
A szerbek mostanàban màr fegyvert fagnak, ôlnek, gyilkolnak,
kinoznak és intemàlô tâborba zàmak. Mi viszont szôini sem

merûnk arrôl, hogy mi volt a mienk 1000 éven ât és hogyan
élnek elszakitott testvéreink az utôdâllamokban.

Az edmontoni szervezetek a most emiitett levélhez hason-
lôan mâsik levél kikûldését is tervezik angol és német nyelven,
amelyben elmondjâk, hogy az angol sajtôkirâly, Rothermere lord
miként szâllt sikra a trianoni "békeparancs" igazsâgtalansâgai



ellen. Hivatkozik arra is, hogy George Uoycl angol miniszter-
elnôk csak a 20-as évek végén jôtt râ, mennyi hazûgsâgot
mondtak nekik és mennyi hamis adatot tettek eléjûk a kisantant
vezetôi. Wilson Woodrow amerikai elnôk 14 pontjâbôl
jôformân semmit sem vettek figyelembe a trianoni békeszerzôdés
megîrâsakor. Amerika nem is kôtôtt békét velûnk Trianonban,
csakkûlôn két év mûlva. Eza kôrûlmény kûlôn igazolja a trianoni
"béke" igazsâgtalansâgait.

Az elôadô maga is ballotta dr. Antall Jôzsef magyar minisz-
terelnôk kijelentését, hogy magât 15 milliô magyar miniszter-
elnôkének tartja. Ugyanakkor az elcsatolt terûletekrôl kijelentette,
hogy a helsinki egyezmény értelmében a hatarokat erôszakkal
nem lehet megvâltoztatni.

Békés ûton meg tudjuk vâltoztatni a hatârokat is.

Végezetûl az elôadô idézi Mitterrand francia elnôk kijelen
tését, amelyet ez év februâijâban tett Pârizsban: "Az évszâzad
minden békeszerzôdése, fôleg azok, amelyek az elsô hâborû
végén szûlettek, de az 1945-ôs békeszerzôdések is, igazsâgta-
lanok voltak. Azért, mert a gyôztesek érdekeit szolgâltâk és
kifejezték a gyôztesek uralkodâsi vâgyât. Ezek a "békeszerzô-

Dr.Jajczay Frigyes tanàcskozàsi elnôk, elôadô és Vinczer Péter elôadô.
(dr. Somogyi Ferencné)



dések" ellentétben voltak tôrténelmi, fôldrajzi, nemzetiségi
kérdésekkel és az alapvetô realitâsok elgondolâsaival. Ezek a
szerzodések a kôvetkezô hâborû szikrâjât is mindig tartalmaz-
tâk". Erre a kijelentésre mindenkor nyugodtan hivatkozhatunk.

Dr. vitéz Lengyel Alfonz (^Ambler, PA);

MIT TEHETÛNK? AZ LDÔ DRÂGA, NE VÀRJUNK!

Mindenki tudja mâr, hogy semmit sem vârhatunk még
âtmenetileg sem. Szûlô'hazânk és az elszakîtott terûleten éld
magyarsâg érdekêben viszont azonnal cselekednûnk kell.

A nyugati vilâgban még mindig azt a tévhitet teijesztik, hogy
a magyarok szomszédjaikat le akaijâk rohanni. Ezért az otthoni
demokrâciât és azt az elônyt, amelyet Antall kormânya Kôzép-
Eurôpâban mâr elért, elsôpôrné a mûfelhâborodâs vihara.
Amikor Antall kijelentette, hogy 15 milliô magyar minisz-
terelnôke akar lenni, akkor az olâhok példâul hâborûrôl
beszéltek. Most azonban ezen nem keseregni, hanem cselekedni
kell.

A tôrténelem bebizonyîtotta, hogy nagy dolgokat csak jôzan
diplomâciâval vagy fegyverrel lehet elémi. A fegyvernek pedig
két éle van. Bizonyos dolgokat a magyar kormâny nem
kezdeményezhet, mert azok sûlyos kôvetkezményekkel jârhatnak
és még fegyveres konfliktust is vonhatnak maguk utân. Ezeket a
dolgokat mi, a kûlfôldi âllampolgârsâgot élvezôk mondjuk el
befogadô orszâgaink kormânyânak. Ezt azonban egy idôben
egységesen kell megtennûnk. Amikor a MAOSz-t
megalakitottuk, elmentûnk a Fehér Hâzba és azt kértuk, hogy ott
alakîtsanak kôzép-eurôpai uniôt. A részletek megbeszélése
céljâbôl "Action Committee" létesitését kértûk.

A mâsik, igen fontos feladat a keresztény vilâgnézetû pârtok
1994. évi vâlasztâsi gyôzelmének segitése. Ne a pârtot nézzûk,
hanem a képviselôjelôltek vilâgszemléletét és a magyarsâghoz
valô hûségét. Azokat tâmogassuk, hogy azok érjék el a
parlamenti 75 %-os tôbbséget. Ebben az esetben ûj alkotmânyt
tudnânak hozni és nem kellene tovâbbra is a kormânynak a
kommunista alkotmâny szerint az "alkotmânybîrôsâg"
béklyôjâban mûkôdnie.



Vinczer Péter CScarborough, Ont, Kanada);

A DÉLVmÉKRÔL

- kivonatosan -

Elsôsorban torontôi tevékenységérôl szâmolt be. Kûlônôsen
szôlt a torontôi egyesûletek egyûttmûkôdésérô'l, a horvâtokkai és
macedonokkal felvett kapcsolatokrôl, aMâltai Segîtô'szolgâlatrôl,
valamint arrôl a szentmisérô'I, amelyet a torontôi érsek mutatott
be s amelyen a kûlônbôzô nemzetiségek részérôl 2,500 tag vett
részt szâmos pappal egyûtt. Szôlt még Magyarorszâg sûlyos
feladatârôl is a menekûltek ellâtasâval kapcsolatosan. Végûl arrôl
az emlékiratrôl beszélt, amelyet - kûlônbôzô tervek megvaJôsi-
tasa céljâbôl - az illetékesekhez intézett. Ebben a "felhivâs"-ban
arrôl van szô, hogy 1991 ôszén a szerb nacionalista félkatonai
alakulatok és szabadcsapatok, a volt Jugoszlâvia hadseregének
teljes mérvu tâmogatasaval, elûzték a baranyai magyarokat ôsi
helyûkrôl csak azért, mert magyarok voltak. A tôbb mint 15 ezer
baranyai magyar szâmûzetése és az Àrpâd-korabeli magyar
telepOlések brutâlis lerombolâsa ellen sem a nagyhatalmak, sem
a nemzetkôzi szervek nem tettek semmit. A nyugati sajtô és a
kôzvélemény a magyarok tragédiâjât mind a mai napig meg
nem tôrténtnek tekinti. A nagy-Szerbiât szem elôtt tartô szerb
nacionalizmus eddig katonailag fenntartôztatâs nélkûl, az elôre
lâtott môdon és idôben elérte céljâL Félô, hogy annak kôvetkezô
âllomâsa a Vajdasâgban élô ôshonos magyarok, horvâtok,
szlovâkok, ruszinok és mâs nemzetiség kiirtâsa vagy azoknak a
térségbôl valô erôszakos elûzése hamarosan bekôvetkezik. Ezt
igazolja Vukovar tragédiâja és a bosznia-hercegovinai esemény-
sorozat is.

Mint kanadai és amerikai magyarok és mint ezeknek a
nyugati orszâgoknak âllampolgârai, egységesen felemelik szavu-
kat a Délvidéken élô testvéreik megmaradâsa érdekében a szerb
agressziô megfékezése és az âltalânos vajdasâgi tragédia elkerû-
lése érdekében. Felhivâssal fordultak a nagyhatalmak vezetôi-
hez, a vilâg kôzvéleményéhez, a nyugati magyar szervezetekhez
és minden lelkiismeretes, békeszeretô polgârhoz. Ez a felhivâs
angol nyelven 12 pontban foglalja ôssze a kôveteléseket és
kivânsâgokat:



1. Kôveteljûk a Vajdasâg népességi ôsszetételének a meg-
vâltoztatâsâra irânyulô, szerb hatalmi intézkedések azonnali
megszûnetéséL Tudvalevô, hogy a vajdasâgi népcsoportokat
sujtô arânytalan és erdszakos mozgôsîtâsok, a fizikai és a psîricho-
lôgiai megfélemlîtések, a zaklatâsok, az erdszakos kilakoltatâsok,
ôsszességûkben a szerb, illetve az ûjonnan megalakultjugoszlâvia
nemzetâllami politikâjânak kifejezett beleegyezésével tôrténnek,
és ezaltal megfelelnek a genocidum tôrvênyes fogalmânak.

2. Kôveteljûk az ûjonnan foganatosîtotL, s a magyarokat és
mâs nemzetiségeket arânytalanul sujtô erdszakos katonai
besorozâsok azonnali megszûntetését.

3. Az ENSz alapokmânyânak az emberi jogokra vonatkozô,
s a civilizâlt vilâg értékrendjét kifejezd nemzetkôzi megâllapo-
dâsok értelmében, kôveteljûk az dsi lakôhelyûkrdl elûzôtt
magyarsâg eredeti lakôhelyére vald visszatérésének a tôrvény
âltal biztositott, s kâros kôvetkezmények nélkûl vald visszatérési
lehetdségének megteremtését, a csalâdok egyesitését, valamint az
elûzôttek hâzainak, s vagyonuknak a haladéktalan visszaszol-
gâltatasât és a teljes kârtéritést.

4. Ellenezzûk a szerb kormânynak a Vajdasâgba eldirâny-
zott ûjabb 30,000 szerb betelepîtését, amely a térség etnikai
ôsszetételének tovâbbi megbontâsât és az arânytalan elszerbe-
sîtést szolgâlja.

5. Kôveteljûk a szerb szocialista part hâborûs politikâjâval
nem egyezd, vajdasâgi magyarok és mâs népcsoportok, béke-
szervezetek és egyének ellen gyakorolt pszicholdgiai nyomâs, és
a fizikai megfélemlitések azonnali megszûntetését.

6. Megerdsitett garanciât és nemzetkôzi védelmet kôvetelûnk
az âllig felfegyverzett szerb nacionalista erdkkel és a felfegyver-
zett szerb lakossâggal szemben teljesen védtelen és életveszély-
ben levd vajdasâgi magyarok és mâs nemzetiségek szâmâra.

7. A szerb vérengzéseknek a Vajdasâgban vald megismét-
Iddésének elkerûlése érdekében kôveteljûk a szerb félkatonai
alakulatok nemzetkôzi felûgyelet alatt tôrténô azonnali lefegy-
verzését és feloszlatâsât.

8. Kôveteljûk a Vajdasâgban létesitett ûj kaszârnyâk meg
szûntetését és az ûjonnan odavezényelt katonai alakulatoknak a
Vajdasâgbdl vald azonnali eltâvolitâsât, mert azok jelenléte nagy



mértékben hozzâjârul a lakossâg megfélemlîtéséhez és egy nem-
zetek kôzôtti hâborû kiprovokâlâsâhoz.

9. Azt valljuk, hogy az elszakitott terûletek magyarsâga, îgy a
vajdasâgi magyarok is az egyetemes magyarsâg szerves része. Az
ôsszmagyarsâg megmaradâsânak érdekében tâmoga^uk az el
szakitott terûletek magyarsâgânak ônkormânyzati tôrekvéseit, és
ennek értelmében a VMDK ônkormânyzati kôveteléseit is.
Tâmogatjuk a VMDK képviselôit, s aktiv tagjait, hogy azok a
szerb propaganda-nyomâs kôzepette és a megfélemlitések
ellenére tovâbb folytathassâk munkâjukat. Anyagi tamogatâst
szândékozunk nyûjtani azoknak a délvidéki magyaroknak, akiket
a szerb hatalom, a magyarsâgért valô bâtor kiâllâsuk miatt
menekûlésre kényszeritett, hogy ezâltal a magyarsâg sorait
megbontva azt kônnyebben felmorzsolja.

10. Az elszakitott terûletek magyarsâga nem lehet az
utôdâllamok tulajdona. Az etnocentrikus Szerbiâban a magya
roknak nincs jôvôje. Tâmaszpontot és segitséget igyekszûnk
nyûjtani a VMDK, valamint a baranyai magyarok legitim kép-
viselôinek azokban az esetekben, amikor azok a magyarok
kollektiv jogainak megvalôsitâsa és azok politikai
szubjektivitâsânak elismerése érdekében lépnek fel, valamint
azokban az esetekben, amikor azok a nemzetkôzi fôrumokon a
magyarsâg érdekeit képviselik.

A Szerbiâban, illetôleg Jugoszlâviâban teljes mértékben
megoldatlan kisebbségi kérdés nem oldhatô meg a kôzpontilag
létesitett kisebbségûgyi minisztériumok és titkârsâgok felâllitâ-
sâval. A kôzpontilag kinevezett, behôdolt magyar nemzetiségiï
kisebbségi funkcionâriusok nem alkalmasak a magyarok érde-
keinek autentikus képviseletére, mert azok helyzetûknél fogva a
szerb hatôsâgnak tartoznak felelôséggel, de a magyarok felé
intézkednek.

11. Kôveteljûk, hogy a délvidéki magyarok nyitott és meg
nem oldott kérdése napirendi pontként szerepeljen a volt

Jugoszlâvia helyzetével foglalkozô nemzetkôzi konferenciân és
azt, hogy a VMDK ezeken a târgyalâsokon egyenrangû târgyalô
félként képviselje a vajdasâgi magyarok vitâlis érdekeit.

12. Amennyiben Szerbia nemzetâllami politikâja nem képes
vagy nem hajlandô a térségben élô ôshonos magyarsâg nemzeti
identitâsât és annak fizikai megmaradâsât alkotmânyi szinten és



ônkormânyzati alapon biztositani, a felbomlott Jugoszlâvia âltal
keletkezett ûj jogi helyzet, valamint a népek ônrendelkezési
jogânak elve alapjân, kôveteljùk a délvidéki magyarsàg Szerbiâ-
hoz vaJô tartozâsànak felûlvizsgâlatât, és a délvidéki magyarok
stàtusânak az ûj jogi belyzeteknek megfelelô nemzetkôzi
ûjraértékelését.

A Vajdasâg tôbbnemzetiségu ôsszetétele Eurôpâban egye-
dûlâllô etnikai érték és a népek egyûttélésének, valamint az isteni
teremtés sokféleségének jellegzetes példâja, ahol elôdeink év-
szazadokon ât egyûtt éltek.

A jelenleg uralmon levô szerb etnocentrikus hatalom hôdi-
tasainak sikereitôl felbâtorodva és a nemzetkôzi passzivitâsra
szamitva, kôvetkezô lépésként most a vajdasâgi magyarok, és a
tôbbi nemzetiség megsemmisîtését tûzte ki céljâul.

Ezennel felhivjuk a nagyhatalmak és a nemzetkôzi szerve-
zetek vezetdit, a nyugati magyar szervezeteket, magyar honfi-
târsainkat és minden békeszeretd embert, hogy lelkiismerete és
lehetoségei szerint tâmogassa fenti kérelmûnket.

Segîtsetek visszaszerezni azt, ami eredendôen megillet
bennûnket Eurôpâban: Èletûnk sérthetedenségének jogàt és
megmaradâsunk biztositâsât szulôfôldiînkôn, a Délvidéken.

Toronto, 1992. november 22.

(Ezt a dokumentumot idâig Kanadâban 23, az Amerikai Egyesiilt Allamokbôl 15
nemcsak magyar szervezet, hanem mâs is alàirta. A "Felhivâs"-hoz "Csatlakozâsi
nyilatkozat"-ot is csatoinak.)

Dr. Waîter Istvân (Toronto, Ont., Kanada);

A HELSINKI ZÂRÔNYILATKOZAT VÉGREHAJTÂSA
- kivonatosan -

Az elôadô - a Kanadai Magyarok Szôvetségének (a
KMSz-nek) elnôke, elôszôr a Helsinki zârônyilatkozat létrejôttérôl
beszélt Azt vette észre, kevesen jôttek tisztaba azzal a kérdéssel,
hogy a Helsinki zârônyilatkozat mi mindenre és kiket ruHâz fel.
Részletesen ismerteti a zârônyilatkozattal kapcsolatban
Belgrâdban, Madridban, Ottawâban és Bécsben Hozott



hazâtozatokat, a rôluk hivatalosan tett nyilatkozatokat és
ismertetéseket.

1985. mâjus 12-én kapott értesîtést, hogy a Kanadâban élô
kelet-eurôpai szârmazâsûak monitoija letL Ezen az alapon a
kisebbségek be is nyûjtottâk kôveteléseiket a nyugati delegâtu-
soknak. 1992. mâjus 6-ân a kanadai kôvet helyettese mâsfél ôrâs
beszéd keretében jelentette be, hogy minden "non govemmental
organization" is kôzôlheti panaszait és kérelmeit a
zârônyilatkozattal kapcsolatos ûléseken. Ez a non govemmental
organization azonban csak nemzeti (orszâgos) alapon mûkôdô'
csûcsszervezet lehet. Nem fogadhatô el tehât az amerikai
magyarsâg tôbb un. csûcsszervezete kûlôn-kûlôn.

Bécsben elfogadtâk azt az âllâspontot, hogy amit a non
govemmental organization benyùjt a helsinki zârônyilatkozattal
kapcsolatos ûlésre, azt az ûlés kôteîes târgyalni. Ez olyan
lehetô'séget nyùjt Magyarorszâgnak, hogy az 1920-as trianoni
békeszerzô'déssel kapcsolatos panaszokat és kérelmeket is elô'
lehet adni. Természetesen ez csak az egyetlen nemzeti
csûcsszervet (nem pedig tôbbet egyszerre) illeti meg.

A Magyarok Vilâgszôvetségének mint non govemmental
organization-nek ugyanez ajelentô'sége.

Orbân Sândor (London, Anglia);

ERDÉLYI NYOMDA. KERESKEDELMI BANK
LÉTESÎTÉSE

A felszôlalô ôrômmel szâmol be arrôl, hogy fâradozâsa
sikerrel jârt. Csikszeredân nagy kapacitâsû nyomdagép
beszerzésével nyomdât létesitett. A nyomda teljesitô'képes-
ségének fokozâsa céljâbôl târsvâllakozôi minô'ségben tâmogatâst
kér, hogy megfelelô' épûletrô'l és a nyomdatermékek szâllitâsârôl
is gondoskodâs tôrténhessék, igy minél szélesebb terflleten tudjâk
az erdélyi magyarsâgot magyar nyelvu ùjsâggal ellâtni.

Ez ûgyszôlvân egy csapâssal megâlHtanâ a kivândorlâst is, ûj
reményt adna az ottani magyarsâgnak. A kulcs Kereskedelmi
Bank felâllitâsâban lenne.

A Kereskedelmi Bank megnyitâsânak engedélyéhez
minimâlisan 2 milliô USA dollâr szûkséges. Ezzel az ôsszeggel



mâr meg lehetne indulni. S ha mâr az engedély megvan,
részvények segitségével, na meg takarék pénzgyûjtéssel olyan
kezdô tôke gyulne ôssze, amely lassan-lassan a bankot egy idô
utân életképessé tenné. Ha ennek az ôsszegnek tîzszeresérôl
beszélnénk, akkor ott mâr komolyabb megindulâsrôl lehetne szô
mind gazdasâgi téren, mind a kis- és kôzepes ipar megindulâ-
sâval.

Most, hogy a fôrum kôzpontjât âthelyezték Marosvâsâr-
helyre, irodafelszerelésre is szûkségûk lenne.

Ifjùsâgunk részére a kûlfôldi tanulâsokra, tanfolyamokra valô
ôsztôndîjak megszerzésére is segitséget kémének.

A nyomda ûgye egyelôre helyi nehézségekbe ûtkôzik. Az
elôadô reméli, hogy a Kereskedelmi Bank felâllîtâsa ezeket is
megoldanâ.

lii

• h 's

Orbân Sândor és Benkô Istvân elôadôk. (Somogyi Lél)



Kossânyi Miklôs (^Bay Village, OH);

15 MILUÔ ÉRTÉKÛ ADOMÂNY

A felszôlalô megemliti, hogy a Cleveland Clinic égisze alatt
mûkôdô "Development Panel" magyar szârmazâsù és magyar-
barât tagjai kôzremûkôdésével és a Cleveland Clinic tâmogatasâ-
val 15 milliô dollar értékû, jobbâra kiselejtezett, de még nagyon
jôl hasznâlhatô orvosi gépeket, mûszereket és gyôgyszereket
gyûjtôttek ôssze kûlônbozô kôrhâzaktôl és vâllalatoktôl - teljesen
ingyen - és juttattak el Voinovich V. George ohiôi kormânyzô
segitségével Magyarorszâgra.

dr. Endrey Anta.1 (Hôdmezôvâsârhely), Vudyjôzsef (Akron,
OH), dr. Tôttôsy Istvânné (Budapest), dr. Lelbach Antal (Rocky
River, OH) és nt. dr. Mihâly Ferenc (Toronto, Ont, Kanada)
felszôlalâsai utân a megbeszélés végetért.



m.

oktatâsOgy

A XXXn. Magyar Kongresszus oktatâsûggyel foglalkozô
része délutân 2 ôrakor kezdôdôtt a Savoy-teremben. Az elôadâs
vezetdje Pintémé dr. Pereszlényi Màrta (Cleveland Heights,
OH) ûdvôzli az elôadôt, majd részletesen ismerteti életrajzât.
Ennek megtôrténtével felkéri elôadâsânak megtartâsâra.

Dr. Szabô Csaba (Washington, DC):

A MEGÛJULÔ MAGYAR ISKOLAPOUTIKA

1652-54-ben Sârospatakon, az idén 400 éve, szûletett
Comenius Amas Jânos megîrta "Orbis Pictus"-ât, a szemléltetô
oktatâs bibliâjât. Ezzel egyszeriben a vilâg élvonalâba emelte a
magyarorszâgi oktatâst.

S azôta megtorpanâsokkal, hullâmhegyek és vôlgyek kôzôtt
navigâlva, a magyar oktatâs tôrékeny vitorlâsa nagyrészt
folyamatosan, irigység targya volt kôzvetlen fôldrajzi kôrnyeze-
tûnkben, de a nagyvilâg sem egészen értette mind a mai napig,
hogy milyen alaprôl is nônek kl olyan ôriâsok, mint a
szâmîtôgép-technika, a szuperszônikus aeronautika, a nukieâris
kutatâsok, a hldrogénbomba, a helikopter vagy akâr a golyôstoll
és a bûvôs kocka szellemi atyjai.

Milyen alaprôl? Hât a magyar zsenialitâs talajârôl! - mondjâk
sokan, mondjuk valamennyien, akik bûszkék vagyunk magyar-
sâgunkra, bûszkék vagyunk Neumann Jânosra, Karman
Tôdorra, Szilârd Leôra, WignerJenôre, Teller Edére, Ashbôth
OszkârravagyBîrô Lajosraés Rubîk Emôre, csak néhâny példât
emlîtve a korunkat meghatârozô tudomânyos és gyakorlati viv-
mânyok szerzô'i kôzûl és bûszkék arra, hogy mi, magyarok, elsô'k
vagyunk a vilâgon az egy fô're jutô Nobel-dijasok szâmât tekintve.



De a zsenialitâs ônmagâban nem elég. Azt aktivizâlni kell,
elô kell csalogatni, annak utat kell nyitni. Erre hivatott az oktatâs-
nevelés, s ezért legyûnk bûszkék a korâbbi magyar oktatâsi rend-
szerekre. Mert Qgyesen csalogattak, aktivizâltak és nyitottak utat
és segîtettek a diâkoknak megtalâlni a tudâst ônmagukban.

"Korâbbi oktatâsi rendszerekre" legyûnk bûszkék, mondom,
mert évtizedeken, korokon âtivelve az oktatâsi koncepciô
karakterisztikus, folyamatosan fejlôdô és osszefûggô.

Dr. Szabô Csaba, a washingtoni magyar nagykôvetség kulturàlis attaséja.

A tôrténelem folyamân ugyan gyakran kûlhoni modelleket
adaptâltunk (Pârizs, Bologna, Bées oktatâsi rendszereit), de a
magyar adaptâciô mindig a magunk igényéhez igazitâst, a
magunk képére formâlâst is jelentette.

Hullâmhegyekrôl és vôlgyekrôl szôltam. Nos, mostanâban
éppen hullâmvôlgybôl kezdûnk kikâszâlôdni. A kommunista
oktatâsi-nevelési csôd mélyérôl.

Mert abban ma a kormâny és ellenzék egyetért - ritka
alkalom a demokrâciât tanulô kôzéletûnkben -, hogy oktatâsi
rendszerûnk bonyolult problémâkkal kûzd és sûlyos vâlsâgban



van. Az elmùlt évtizedek sorân a szovjet mintâra létrehozott
oktatâsi rendszerben az intézményi struktûrâk és mûkôdési
mechanizmusok eltorlése vagy deformâlâsa szinte jôvâteheteden
hibâkat eredményezett, s a magyar oktatâs szerkezete, tartalma,
mûkôdése és minôsége egyik évrôl a mâsikra nem ûjithatô meg,
nem âllîthatô helyre.

A teljesség igénye nélkûl hadd idézzek néhâny korâbbi
gondot:

1.) Kôzpontosîtottak az iskolâk felûgyeletèt, kivették azt a
helyi âllamigazgatâs vagy az egyhâzak kezébôl;

2.) Kôzpontilag îrtâk elô a tananyagot, a tantervet, szinte
ôrârôl-ôrâra megszabtâk a tanâroknak, mit, hogyan tegyenek,
megôlve a nevelôi kezdeményezôkészséget, uniformisba kény-
szeritve a tanâri egyéniséget.

A szigorû kôzponti tantervtôl eltêrni majdhogynem
fôvesztést, de legalâbbis âllâsvesztést jelentett. Sârospatakon az
ôtvenes években orszâgszerte hîres-neves tanârok tanitottak, akik
még az elôzd iskolarendszerben szerezték hîrûket-nevûket. Nem
is bêkêltek meg azzal, hogy az emberi butasâgot kell tovâbb-
adniuk tanitvânyaiknak. Emlékszem: magyar és tôrténelem
tanâraink az ôrâk javarészétaz âltaluk ôsszeâllitott vagy mâsoktôl
âtvett, jônak itélt tananyag tollbamondâsâval tôltôtték, s az akkor
ûj, kommunista tankônyveket ki sem kellett nyitnunk egész
évben. Rebelliô volt ez akkor. Mihamar nyugdijaztâk is a
tanârokat.

Egyetemi tanulmânyaim végeztével magam is angol nyelvet
tanîtottam egy budapesti kôzépiskolâban. Abban az idôben az
angol nyelvû pop-zene megfizethetetlen kincs volt, a dalok
szôvegét éjszakânként kûlfôldi râdiôadâsokbôl szârmazô
magnetofonfelvételekrôl mâsoltam le, hogy mâsnap a szôvegben
elôfordulô nyelvtani jelenségeket és ûj szavakat a
slâger-szôveggel egyûtt észrevédenûl lopjam be diâkjaim fejébe.

A môdszer sikere - ugye milyen kézenfekvô. Hât az igazga-
tônak nem volt az. Természetesen a fûlébe jutott, s az is termé-
szetes, hogy meglâtogatta vâratlanul az ôrâmat, s azt mâr
mondanom sem kell, hogy fegyelmit kaptam. Mert eltértem a
tanmenettdl, s mi tôbb, nyugati, "dekadens"slâgereket tanîtottam.
Mindezt Budapesten, 1964-ben.



3.) A pedagôgus értelmiségi, ha értelmiségi, akkor gondol-
kozik, ha gondolkozik, akkor mâr veszélyes. Elnyomni tehât -
exisztenciâlis, megalâzôan alacsony fizetéssel. Nem is ment
tanâmak csak a gyengébbje, meg a fanatikusok;

4.) Allami monopôlium volt az iskolai segédeszkôzôk
gyârtâsa és fôleg a tankônyvek kiadâsa;

5.) Kôtelezô volt az idegen megszâllôk nyelvének tanulâsa
(sok éves orosz nyelvtanulâs utân mégis voltak diâkok, akik
egyszerû, értelmes orosz mondatot nem voltak képesek ôssze-
âllitani - pedighât az orosz is egy a sok nyelv kôzûl, Tolsztoj,
Dosztojevszkij, Turgenyev, Borisz Paszternàk, Szolzsenyicin
nyelve (Az oroszra is érvényes; ahâny nyelvet beszél, annyi
ember);

6.) Az iskola hatalommâ vâlt, a pârt-âllam-hatalom kêpvi-
seldjévé, a gyermek és szûldje pedig e hatalom szellemi kiszol-
gâltatottja lett.

Nem szabad elfelejtenûnk ugyanakkor, hogy Magyar-
orszâgon az elmùlt évtizedekben is szûlettek és tanultak kivâlô-
sâgok, magyar diâkok rendszeresen az élvonalban vannak a
matematikai, kémiai, fîzikai olimpiâkon; a kuwaiti égô olajku-
takat eredményesen eloltô fiatal magyar olajmérnôkôk
Miskolcon végeztek a kôzelmùltban, zenemûvészeti intézménye-
ink ontottak a Kocsis Zoltânokat, Schiff Andrâsokat, s az ûj
Szentgyôrgyi Alberteket a nagytekintélyû washingtoni National
Institute of Health târt karokkal fogadja - idén is 70-en (!) tartôz-
kodnak ott ôsztôndijjal Magyarorszâgrôl.

Az International Assessment of Educational Progress leg-
utôbbi felmérése alapjân a

—magyar 9 évesek matematikâbôl mâsodikak a vilâgon, s
elsôk Eurôpâban,

—a 13 évesek ôtôdikek a vilâgon,
—a 9 évesek fîzdkâbôl Eurôpâban elsô'k, a vilâgon ôtôdikek,

a 13 évesek mâsodikak Eurôpâban.

Ûgy mondjuk manapsâg: ez nem semmi.
No, igen. Természettudomânyok, zene, mûszaki tudomâ-

nyok. Ahova az ideolôgia nem tudta betenni rombolô lâbât, s
ahol a pârtâllamhoz valô huség nem volt elegendô ahhoz, hogy



valaki még egy matematikai egyenletet is gyorsabban tudjon
megoldani, mint mâsok.

Az elmondottakbôl egyértelmû a kôvetkeztetés:
A magyar kôzoktatâst meg kell ûjîtani!
A magyar kormâny kûlônôs sùlyt helyez az ûj kôzoktatasi

torvény megalkotâsâra. Nem véletlen, hogy 1991 oktôberében
vitatta meg elôszor az 50+ oldalas tôrvénytervezetet, s azôta
minden létezd fômmmal véleményeztették, s talân ezen a télen
végûl az orszâggyulés elé kerûl. Sok hibât kell kijavîtani, s sok-
sok évre elôre kell ûj tôrvényt létrehozni. Ugy, hogy élvezze
kormâny és ellenzék, az egész nemzet jôvâhagyâsât.

Napôleont idézem: a jôl szervezett kôzoktatâsnak a kormâny
legfontosabb célkituzésének kell lennie. Mert a fiatalsâg nevelése
minden âllam fundamentuma. Ezt meg Diogenes Laertius
mondta, és még sokan, nagyon sokan élesîtették nyelvûket és
elméjûket az oktatâs-nevelés témâjân, hiszen az oktatâs
fontossâga az olyan egyetemes értékek, mint szabadsâg és igazsâg
jelentdségével ér fel. Eredményes oktatâs és nevelés nélkûl sem
a szabadsâg, sem az igazsâg nem tarthatô fenn folyamatosan és
âllandôan. A tôrténelmi példâk erre tanîtanak.

Mik is tehât a magyar kôzoktatâs megûjulâsât jelentô ûj
tôrvénytervezet legfontosabb tézisei?

A tervezet minden magyar âllampolgâr gyermeke szâmâra
alanyi joggâ nyilvânitja az ingyenes oktatâst az elsô szakkép-
zettség megszerzéséig. Deklarâlja a szabad iskolavâlasztâs, az
anyanyelvu, illetve a magyar nyelvû irâsbeliség elsajâtitâsânak
jogât, a speciâlis neveléshez, az egészséges életmôdhoz, a
kûlônleges adottsâgok, tehetségek kimûveléséhez és a diâkszoci-
âlis juttatâsokhoz valô jogot. A tankôtelezettség 5 éves korban
kezdôdik és a 16. életév betôltéséig tart: a periôdusokban a szûld
kôteles gyermekét nyilvânos kôzoktatâsi intézménybe jâratni. A
tankôtelezettség teljesîtését a tanulô ôvodâban vagy ôvodai
rendszerû iskolaelôkészltô foglalkozâsokon kezdi meg. A helyi
ônkormânyzat kôteles gondoskodni az ôvodai, az alapfokû
iskolai és a diâkotthoni ellâtâsrôl. Nemzetiségi és etnikai kisebb-
ségek âltal lakott telepûlésen a helyi ônkormânyzat kôteles
nemzetiségi ôvodai, ill. iskolai csoportot mûkôdtetni. Legalâbb ôt
igénylô és megfelelô pâlyâzô esetén anyanyelvu pedagôgust kell



alkalmazni. A kôzépfokû iskolâztatâs és diâkotthoni ellâtâs a
fôvâros és a megyei ônkormânyzat feladata.

Az iskolarendszer képzési szintjei: az elemi iskolafok (1-6.
osztaly), az alsô kôzépiskolai nevelés és képzés (7-10. osztâly),
illetve a felsô kôzépiskolai nevelés és képzés (11-13. osztâly).

A demokratikus âllam polgâra szâmâra szûkséges nevelés és
képzés alapvetd célkitûzéseit, tartalmi kôvetelményeit, aNemzeti
Alaptanterv rôgzîti. Ehhez a miniszter mintaterveket dolgoztat ki,
s erre alapozva a diâkok alapvizsgât, illetveâltalânos kôzépiskolai
zârôvizsgât tesznek.

A tôrvénykoncepciô részletesen meghatârozza a vizsga-
rendszert. Kiindulâsi elve: vizsgâk letétele nem kôtelezô, de
természetesen a tovâbbtanulâshoz bizonyos vizsgatîpusok
teljesitésén ât vezet az ùt.

A kôtelezô napi iskolai tanulâsi idô' 12 éves kor alatt nem
haladhatja meg a napi 5-6, 12-t6'l 16 éves korig a napi 8 ôrât.

Nevelési-oktatâsi intézményben fô'âllâsû pedagôgusként csak
pedagôgiai képesitésû személy alkalmazhatô. Igazgatô az lehet,
aki a megfelelô' képesitésén tûl legalâbb 8 éves tanîtâsi gyakor-
lattal rendelkezik.

A tervezet szerint a fô'foglaikozâsû pedagôgus kôtelezô'
tanitâsi ôrâinak szâma heti 18 ôra. A pedagôgust hét letôltôtt
szolgâlati év utân egy év tanulmânyi szabadsâg illeti meg, amely
idôre fizetésének legalâbb felét folyôsitani kell.

Az oktatâsi intézmény ônâllô felelôsséggel gazdâlkodô
ônâllô jogi egység. Hivatalosszervei: az igazgatô, a nevelôtestûlet,
az iskolaszék, a szûlôk tanâcsa és a diâkônkormânyzat. Falai
kôzôtt pârtpolitikai alapon szervezôdô szervezet nem
mûkôdhetik. Az intézmény kôteles iskolai diâksportkôrôket
mïïkôdtetni.

Teljesen ûj intézmény az iskolaszék. A tôrvénykoncepciô
szerint iskolaszéket minden oktatâsi intézmény mellett létre kell
hozni. Tagjai; a fenntartô egy képviselôje, az iskola igazgatôja, a
szûlôk képviselôi, valamint egyharmad arânyban a nevelôtes
tûlet képviselôi. Fontos szabâly, hogy az iskolaszék az igazatônak
és a tantestûletnek nem felettes hatôsâga. A testûlet âltalâban
véleményezô szerv.



Az elôzô'kben kôrvonalaztam, majd egész aprô részleLekre
kitérôen is jellemeztem ûj kôzoktatâsi tôrvénytervezelûnket. Az
eddigiek az alsô- és kôzépfokû iskolâkra vonatkoztak. Ezek adjâk
az alapot a felsôoktatâsnak, a jôvd Magyarorszâgra valô fel-
készûlés egyik kulcsâgazatânak. Kulcsâgazat, mert az eurôpai
vérkeringésbe bekapcsolôdva immunrendszerûnket hozzâ kell
igazîtani e vérkeringés kihîvâsaihoz; azaz

1.) segiteni kell kûlfôldi kapcsolatrendszerûnket,
2.) nôvelni kell a felsôoktatâsban résztvevô hallgatôk

létszâmât, mobilitasât,

3.) ûj kutatâsi, posztgraduâlis képzési és tudomânyos
minôsîtêsi rendszert kell kiépîteni,

4.) be kell kapcsolôdni a szakmai és regionâlis fejlesz-
tésekbe.

Mâsrészt, az egyûttmûkodést, a felelôsség- és kotelesség-
érzést fokozzuk az olyan régen âhîtott felsdoktatasi intézményi
autonômiâval.

A demogrâfiai hullâm és az âtalakulô gazdasâg nehézségei
miatt reménytelenséget keltô iQûsâgi munkanélkûliség
levezetése, ezzel a kôzerkolcs javitasa, s legfôbb kincsûnk: a
"kimûvelt emberfôk" tehetségének, tudâsânak kamatoztatâsa
teremt alapot az elmûlt 40 év alatt ôntudatâban és a hitében
megingott, ônbizalmât vesztett magyarsâg életerejének, ôn-
érzetének helyreâllîtâsâra, nemzetkôzi helytâllâsâra. Ennek
legfôbb mûhelyei vilâgszerte a felsôoktatasi intézmények, s ezek
ôsszehangolt fejlesztésére az EK-orszâgok az ezredfordulôig
teijedô programot dolgoztak ki.

Ennek nyomân mi is meghirdetjûk, mint a nemzetcsonkitô
Trianont kôvetôen tette Klebelsberg Kunô, a "legnagyobb âlmù
magyar kultuszminiszter": a nemzeti erôk ôsszefogâsa tudomâny-
politikai téren az egyetemek és mas tudomânyos intézetek eddigi
izolâlt élete mellett nem lehetséges és szûkség van a tudomânyos
nagyûzemet egységesen âttekintô tôrvény létesitésére.

A pârtâllami 40 év Trianonnal felérô kârt okozott a magyar-
sâgnak, ûj felsôoktatâspolitikânknak is Klebelsberg Kunô-i
tôrvényekre van szûksége.



Engedjék meg, hogy visszalépjek idôben, s szôljak néhâny
szôt arrôl, miért is van szûkség felsôoktatâsunk megreformâ-
lâsâra. Tizenegy okot sorolok fel a teljesség igénye nélkûl.

1.) 1945-ben elkezdôdôtt a magyar felsôoktatâs âtszervezése
a szovjet model mintâjâra, s 1948-ra sikerûlt még az irmagjât is
kiirtani az egyeteml autonômiânak, szigorû pârtkôzpontl
irânyitas alâ vontâk a felsôoktatâsi IntézményekeL

A pârtâllami irânyitas egyik jellemzdje volt az erôteljes
centralizâciôval pârosulô bûrokratizâlôdâs, a bizalmadansâgi elv
és az izolâlâs, a szembeâllîtâs. Az ônkényuralom âmyékâban
sorvadt a szellem, hallgataggâ vagy szâmûzôtté vâlt szâmos
kiemelkedô tudôsunk. A politikai megbizhatôsâg elsôdiegességét
kûlônôsen a tanszékvezetôk, intézményvezetôk kinevezésében, az
akadémikusok kivâlasztâsâban érvényesîtették egyes terûleteken
még a nyolcvanas években is!

Az egyetemi oktatâst és kutatâst eivâlasztottâk egymâstôl, s
kôvetkezésképpen az egyetemeket a poszt-kôzépszintû iskolâk
szintjére sûllyesztették.

Ezzel egyidôben az egyetemeket megfosztottâk a posztgradu-
âlis tudomânyos fokozatok adomânyozâsi jogâtôl - ezt az
Akadémia kapta -, itt is szembekerûlve a magyar hagyomânyok-
kal.

Az egyetemeket - universitas-okat - egyetemességûktôl is
megfosztva specializâlt intézményekre, fôiskolâkra bontottak.
Egy magyarorszâgnyi nagysâgû orszâgban egy ilyen tôredezett
felsôoktatâsi hâlôzat nem tudott, nem tudhatott gazdasâgosan
mûkôdni, s csak akadâlyozta a nagyobb tudomânyos mûhelyek
kialakulâsât.

A magyar felsôoktatâs szerkezete eltorzult. Nagyon kevés a
diâk. A 18-24 éves korosztâlynak csupân 11.5 %-ajâr kûlônbôzô
felsôoktatâsi intézményekbe. Ezaz eurôpai rangsorban a 3. helyet
jelenti - hâtulrôl. Csupân Albâniât és Româniât elôzzûk meg. A
fejlettebb eurôpai orszâgokban ez a szâm 20-30 %.

A magyar âllam 1992-ben 40 milliârd forintot kôltôtt felsô-
oktatasra, ami a bruttô nemzeti termék, a GDP 1 %-a, megfelel a
vilâgâdagnak.

De ha megnézzûk a felsôoktatâs anyagi forrâsait, kiderûl,
hogy az âllam nâlunk jelentôsebb szerepet vâllal a kôltségekbôl,



mint Eurôpa tôbbi, hozzânk mérhetô gazdasâgi szinvonalû
orszâgâban. Magyarorszâgon a mûkôdés 85 %-ât fedezi az âllam,
mâsutt ez 70 %. A 30 %-bôl 10 % a tandîj, ami egyelôre nincs
Magyarorszâgon. A tarsadalom mas szektorai is részt vâllalnak a
finanszîrozâsbôl. Szerte a vilâgon îgy van ez. Nekûnk is elsô-
rendû feladatunk, hogy ezt eléijûk.

Az âllam évente 4.000 US $-t kôlt egy hallgatôra. Ez keve-
sebb, mint Svédorszâgban vagy Hollandiâban, de négyszer
annyi, mint Spanyolorszâgban. Kevés a hallgatônk és sokat
kôltûnk.

Ez volt az a korszak, amikor sok szervezeti vâltoztatâs
eredményeképpen megteremtettek egy monolitikus strukturât és
mechanizmust, amely mind a magyar, mind az eurôpai tradiciôk-
tôl idegen volt.

2.) A pârtâllam idején a tananyagot - kûlônôsen az olyan un.
ideolôgiai tantârgyak studiumait, mint tôrténelem, filozôfîa, jog-
és egyéb târsadalomtudomânyok - az uralkodô kommunista
ortodoxia képére formâltâk. Emlékszem, pl. a fîlozôfiatôrténetet
két részre osztottâk. Materialistâra, valamint az ôsszes azt meg-
elôzôre. Az ôkori fïlozôfusokat jôindulatû, elnézô mosollyal le-
idealistâztâk. Aquinoi Szent Tamâs volt az elsô szâmû kôzellen-
ség, s emberszâmba csak a Hegelt kôvetô gondolkodôkat vették.

3.) A tananyagot és a hallgatandô ôraszâmot (!) kôtelezôen
elôirtâk. Egy-egy hallgatônak 25 vagy tôbb ôrât kellett hetente
lâtogatnia. Névsorolvasâsok mérgezték alégkôrt, nem a tehetség,
tudâs, ônâllô tudomânyos szakmai munka, hanem kûlsôségek,
mint pl. a jelenlét (mégha a padra hasalva aludtunk is a hâtsô
sorban) hatâroztâk meg, ki a jobb sorsra érdemes.

4.) Bâr az utôbbi idôben kOlfôldi vâllalatok és alapitvânyok
nagylelkû adomânyai enyhitették a vészhelyzetet, még mindig
akût hiâny mutatkozik berendezések, tankônyvek, kézikônyvek,
kûlfôldi folyôiratok, oktatâsi segédanyagok terén.

5.) Az egyetemek elvesztették a szâmukra oly drâga és
valljuk be; elengedhetetlen autonômiâjukat, s teljesen âllami
hivatali-vâllalati szintre sûllyedtek az irânyitâst illetôen. Mivel az
egyetemi kôltségvetések fedezetének fô forrâsa még ma is az
âllami kôltségvetés, nehéz meghûzni a vonalat az ônâllôsâg és
âllami beleszôlâs kôzôtt.



6.) Az oktatas szînvonalânak emelésére és a felvételi lét-
szâm nôvelésére az âllami lehetôségek nagyon szegényesek. Azt
tartjâk manapsâg otthon, egyetemi kôrôkben, hogy Kupa Mihâly
pénzOgyminiszter kultûraellenes, mert nem ad elég pénzt a
tarcânak. A kôzelmûltban a kultuszminisztérium îgy panaszko-
dott Antall miniszterelnôknek. Kupa nem ad pénzt, elveszti nêp-
szeruségét, azaz mâsodik szândékù "ârulkodâssal" prôbâltak
kicsit tôbb anyagi forrâsra szert tenni. A miniszterelnôk azonban
azonnal replikâzott: "ha egy pénzûgyminiszter népszerû, akkor
azonnal le kell vâltani. Kupânak az a dolga, hogy az orszâg
pénzûgyi egyensûlyât megôrizze". No, de a felsôoktatâsnak ezzel
még nem lesz pénze!

Kétségtelen, hogy a nevelésûgyre sok pénzt kell âldozni. De
nem szabad elfelejteni, az oktatâsnâl csak egy drâgâbb dolog van:
a tudatlansâg. "Amit ma oktatâsi célokra fordîtunk, nem tôbb,
mint ezredrésze annak, amit késôbb kell kiadnunk, ha a népet
tudadansâgban hagyjuk" (Thomas Jefierson).

7.) Az oktatôk fizetése mérhetedenûl alacsony, s ezért a
professzoroknak mellékâllâsokkal kell biztosîtaniuk a szinqûknek
megfelelô életszînvonalat. A jogi, mérnôki, kôzgazdasâgi és
vezetéstudomânyi oktatô garda egyre nagyobb létszâmban ât-
nyergel teljes âllâsba a magânvâllalkozâsok terûletére, ahol
egyetemi fizetésûk tôbbszôrôsét keresik meg. A magânipar és
vâllalkozâsi kedv mai fejlôdése ezt az "agyelszivâst" (brain drain)
valôszinûleg hosszû évekig fenniar^a még.

8.) Az egyetemeken az oktatôi létszâm rendkîvûl magas.
Amerikai mércével mérve hiheteden: az oktatôi/tanulôi arâny 1:5!
Az emelkedô munkanélkûliség itt természetesen ellenindikâlô
hatâsù. Nagyon sok kôzûlûk a korâbbi fennen és bûszkén
hangoztatott "nâlunk nincs munkanélkûliség, nâlunk teljes
foglalkoztatottsâg van" hangzâsû szûklâtôkôrû kommunista
sztereotipia kôvûletei.

9.) Az egyetemek tûlzsûfoltak, s a felvételi létszâm fîzikai
értelemben vett hely hiânyâban nem nôvelhetd.

10. Sem az oktatôk, sem a hallgatôk kôrében az egyetemek
kôzôtt nincs igazi verseny, ami erô's ôsztônzô' hatâssal lehetne a
minôség emelésére.

11.) A kûlfôldi kapcsolatok nagymérvû korlâtozâsa és az
ôrôkké gyanakvô titkosrendô'rségi jelenlét minden kûlkapcsolati



terûleten (az ôsztôndîjaknâl példâul) reménytelenné és
esetlegessé tette a hatârokon tûlnyûlô tanulâst, kutatâsL Az
Orszagos Ôsztôndîjtanâcsrôl mindenki tudta, hogy a belûgyi
szervek kihelyezett irodâja. Ezért tôrtént meg szâmtalanszor, hogy
amikor kûlfôldrôl névre szôlô ôsztôndîjak érkeztek az egyes
egyetemekhez, csak egy dolog volt biztos: az a személy, akinek a
nevére kûldték, nem kapta meg a stipendiumot).

Mindezek utân - gondolom - egyértelmû, miért van szûkség
a felsôoktatâs reformjâra.

Bar az elmûlt évtizedekben szâmos prôbâlkozâs tôrtént a
magyar felsôoktatâs âtszervezésére, megjavîtâsâra, az egész
rendszer alapjaihoz nem nyùltak, s ezért a kîsérletek kudarcba
fnlladtak.

Idén ûjôlag futottunk neki, de mâr mâs politikai és gazdasâgi
kômyezetben.

Az ûj felsô'oktatasi tôrvénykoncepciô és a szôvegtervezet
kôzmegegyezéssel kialakîtott alapvâltozatat nagy mértékben
elô'segitette, hogy - a rendszervâltast kôvetô' kezdeti viharok
utân - a felsôoktatâsi intézményekben a tartalmi, szervezeti és
személyi vâltozâsok folyamata megkezdô'dôtt, s az âtalakulâs
nyomân keletkezett ûj megoldâsokat, jô tôrekvéseket, kisérle-
teket is figyelembe vették a tôrvény kidolgozôi.

A nemzeti megûjhodâs programja stratégiai szerepet szân a
magyar felsô'oktatâs és tudomânyos kutatâs ôsszehangolt egyûttes
âtalakulâsânak, fontos célként jelôlve meg az intézmények
szervezeti és felûgyeleti széttagoltsâgânak megszûntetését, vala-
mint az oktatâs és kutatâs integrâlâsât.

Szégyenkezve mondom, hogy jelenleg hazânkban 30
egyetem és 46 fô'iskola mûkôdik, mindôssze 76 ezer hallgatôval.
Ezért vagyunk elsô'k Eurôpâban a szâzezer lakosra jutô felsô'-
oktatâsi intézmények szâmât tekintve, és utolsôk a szâzezer
lakosra jutô egyetemi-fôiskolai hallgatôk és 35 éven alûli fiatal
kutatôk tekintetében.

Az orszâg és a nemzet szellemi retardâciôjânak folyamatât
csak a felsôoktatâsi és kutatôintézmények erôteljes, racionâlis
integrâciôjâval, kiemelt fejlesztésével, a diâklétszâm nagyarânyû
(40 %-os 1996-ig) nôvelésével és a minôségi szelekciôval
fordithatjuk meg.



Ez indokolja, hogy a jôvôben az eurôpai gyakorlatuak
megfelelôen az érettségi bizonyîtvâny ad jogot mindenki szâmâra
felsôfokù tanulmânyok folytatâsâra (oda a rettegett és hirhedt
felvételi vizsgarendszer!), amit a felsôoktatâsi intézmények
korlâtozhatnak alkalmassâgi és speciâlis vizsgâkkal, kritériumok-
kal, a komnâny pedig pénzûgyileg.

Az ûj tôrvénytervezet szerint a tudomânyos tovâbbképzést és
a tudomânyos fokozatok megszervezését az egyetemek intézik
majd.

E tôrvényjavaslat keretet, lehetôséget ad az évtizedek ôta
elhanyagolt, széttagolt magyar felsdoktatâs és kutatâs integrâlt
fejlesztésére, az emberi, a gazdasâgi és a regionâlis munkaerô-
piaci és szakmai igényekre rugalmasabban reagâlô, szélesebb
képzési profilû intézménytipusok kialakulâsâra.

Megvâltoztatja az egyes minisztériumok eddigi uralmi tîpusû
irânyîtô szerepét, s a szociâlis piacgazdasâg kôvetelményeinek, s
az eurôpai gyakorlatuak megfelelô'bb, megrendelô-menedzselô'
szerepkôrre készteti 6'ket.

A magyar felsô'oktatas fejlesztése az eurôpai szintû szakis-
meretekkel, idegen nyelvtudâssal birô értelmiségi élit nevelése
mellett môdot ad a târsadalmi esélyegyenlôség szélesebb
érvényesûlésére, s a gazdasâgi âtâllâs nehézségei miatt a kôzép-
iskolât befejezô, munkanélkûliséggel és létbizonytalansâggal
fenyegetett nagy létszâmû korosztâlyok tôbb tagja szâmâra nyûjt
reményt, jôvô't formâlô perspektîvât.

A rôvidesen az orszâggyûlési képviselôk elé kerûlô'
tôrvénytervezettel eurôpai ôsszehasonlîtâsban az egyik legsza-
badabb iskolarendszer tôrvényi kereteit alkottuk meg.

Gattoné dr. Gyékényesi Katalin (^Cleveland Heights, OH):

A LELKEK TÂPLÀLÀSA

- kivonatosan -

Az elôadô tudatâban van annak, hogy a jelenlegi magyar
nevelési rendszer vâltozâs alatt âll, mégis szeretné néhâny
âltalânos hozzâszôlâssal a magasabb nevelésûgyi vonatkozâsokat
vagyis a magyar i^ûsâg egyetemi képzését kiegésziteni. Ezek a
megjegyzések sajâtgyakorlatâbôl erednek. Mint egyetemi tanâr,



kôzel 20 éve tanît a jezsuitâk magânegyetemén, amelyen az utolsô
3 évben a nyelvek és kultùrâk departmentjének "chairman"-je.
Megjegyzései azzal a kérdéssel foglalkoznak, amelyet a 70-es évek
ôta tamtani prôbâltak és azzal a kéréssel, hogyan prôbâljâk jobbâ
tenni az egyetemi tanmenetet, szolgâlni a târsadalom
szûkségleteit és a jôvô vezetô'it a 21. szâzad kôzeledtével îgy
kialakîtani. Nem lât semmi okot arra nézve, miért ne lehetne
ezeket az elképzeléseket a magyar fôldbe âtûltetni.

Amiôta aJohn Carroll egyetemen professzor, mâr tapasztalt
némi vâltozâst a tanmenetben. Ezek kôzôtt a vâltozâsok kôzôtt

elsôsorban a un. "salad bar" létrehozâsât (amely szerint a
hallgatôk szabadon vâlaszthatnak kurzusokat bânnely fakultason
és kûlônbôzô osztâlyokban), a tanmenet magjât, amely kôtelezd
minden hallgatô részére, mielôtt diplomâjât megkapnâ. Nincs
kôtelezd nyelvtanulâs, tôrténelem (sem vilâg-, sem amerikai),
laboratôriumi tudomâny, sem matematika, amely kôtelezd lenne
aJohn Carroll hallgatdi részére.

Gattoné dr. Gyékényesi Katalin, Gatbo Gyôrgyi és Gatlo Gregory.



Kb. egy éve a diâksâg és a tantestulet kényelmetlenûl érezte
magâL, elégedetlen lett az alaptanmenettel s elhatârozta, hogy
komoly vizsgâlatnak veti alâ a tanmenet kérdését. Gyûlések és
kihallgatâsok utân a dôntés még mindig nem tôrtént meg. Maga
is sokat tanakodott a kérdésen s arra a kôvetkeztetésre jutott, ha
gyermekêt a jôvô évben a John Carroll egyetemen kezdené
tanîttatni, mit tartana szûkségesnek, hogy tanuljon és miért.
Elôszôr is azt kérdezte magâtôl, mi a magasabb mûveltség célja.
Kétségtelenûl ûgyes, erkôlcsôs ifjak nevelése, akik ugyanakkor
elôrelâtôk, bâtrak, értékelik a szépet és a mûvészetet, ônzetlenûl
szeretik felebarâtaikat és hazâjukat. Mivel katolikus egyetemen
tanît, ûgy ôsszegezhetné a mondottakat, hogy szeretnénk olyan
iQakat nevelni, akik a keresztény hagyomânyok hordozôi,
egyénileg erkôlcsôsek, a tôkéletes ember mintaképei lennének

Elôszôr is megkôveteiné a bôlcsészeti tudomânyok tanitasât,
amelyeknek célja megszabaditani az embert a nemtôrôdômség
sôtét bôrtônétôl. Minél tôbbet tud az ember a nyelvekrôl, az
irodalomrôl, a tôrténelemrôl, a bôlcselet- és szônoklattanrôl, a
târsadalmi és természettudomânyokrôl: annâl szabadabb lesz. A
21. szâzad magyar fiatalsâgânak tehât a magyar nyelvet,
irodalmat, tôrténelmet és kultûrât kellene tanîtani. Ezt a terûletet
ûgy hivnâ, hogy "magyar tanulmânyok" (Hungarian Studies)

Az utôbbi idôben ûj megûjulâs felé tôrekszenek,
kûlônôsképpen az elemi iskolai fokozaton, mivel szûkséges
megismertetni mûltunkat és a nyugati târsadaJom kialakulâsât.

Éppen ezért ajânlanâ a latin és gôrôg nyelvek, valamint
kultûrâk tanitasât, amelyek az egyén fuggetlenségéhez és a
mâsokkal tôrténô kapcsolat megismeréséhezvezetnének. Mâsok
megismerése szélesebb kôrû nemzetkôzi megértést adna,
gazdagitanâ és meghataroznâ az egyén helyét a vilâgban. Az
âltalânos mûveltség (multi-culturalism) mindig megvolt, csak mi
nem tôrekedtûnk annak elfogadâsâra. Az elôadô egyeteme
dolgozik a"multi cultural studies" (tôbb kultùrâjû tanulmânyok),
mint a spanyol, az afrikai-amerikai, a kelet-âzsiai stb. bevezetésén.
Hasonlôképpen lehetne ezt megoldani a magyarorszâgi
egyetemeken is a német, a francia, a spanyol, a szlâv, az angol
nyelvek és kultûrâk tanitâsâval.

A 21. szâzad kezdetén ideâlis lenne, ha az egyetemi oktatâs
a technolôgiai tanulmânyokat is bevezetné. A komputer pl.



mindenûtt jelen van: a fôiskolâkon, a munkahelyeken és az
otthonokban. Az ismeretek elraktârozâsa ma mâr

komputerekben tôrténik. Ajôvô kônyvtarai akomputerek. Ezért
mindenkinek el kellene sajâtîtania a komputer hasznâlataval jârô
alapismereteket.

Az egyetemi hallgatôk részére a bôlcseleti és vallâsos
tanulmânyok elvégzése ugyancsak nagyon fontos, mert ezek a
tanulmânyok formâljâk az egyén erkôlcsi felfogâsât. A John
Carroll egyetem ezek révén kîvânja tudatosîtani a keresztény
erkôlcsi elveket nemcsak a tudomânyszakokban, hanem az
életben is. Olyan orszâgban, mint Magyarorszâg, ahol az ôngyll-
kossâg és a magzatôlés vezetett az utolsô 45 éven ât, nagyon
fontos szempont lenne ez.

Tovâbbâ sûrgeti az elôadô a laboratôriumi munka, a
vilâgtôrténelem, valamint a gazdasâgi alapelvek, a matematika, a
mûvészetek és a zene bevezetését Is egy-egy évi tartamra.

Végûl kôtelezné a hallgatôkat îrâsbeli és szôbeli vizsgâk
letételére is nemcsak az év végén, hanem évkôzben is.

Pintémé dr. Peresziényi Màrta tanàcskozâsi elnôk és dr. Fejér Làszlôné (Budapest).



A tovâbbiakban kûlônbôzo korâbbi szôvegkônyvek ât-
îrâsât is szûkségesnek tekinti. Hozzâteszi azonban, hogy e tekin-
tetben akadémiai szabadsâg érvényesQljôn.

Âltalâban szabad, jôl nevelt, gyakorlatias és morâlis
vezetôket kell a jôvônek biztosîtani, olyanokat, akik tudjâk, hogy
kicsodâk, hivatâsukat és mâsokat szeretnek, felelôsséget vâllalnak
nemzetûk és az egész emberiség szolgâlatara.

Kûlôn kiemeli, hogy Magyarorszâgon, mint keresztény
orszâgban, amelyet Szent Istvân kirâly 1000 éve alapîtott, a
keresztény hagyomânyokat és azok megôrzését a tovâbbiakban
is szem elôtt kell tartani minden hivatalos nevelésûgyi ûjîtasnâl.
Itt az idô most, hogy a leikeket tâplâljuk!

HOZZÀSZÔLÂSOK

Ahelovszky Eliz (Worthington, OH) elôszôr is nagyon
kôszôni az oktatasi reformrôl îrt tanulmânyânak értékelését és
igen ôrûl annak, hogy hasznâljâk. Ez a reform nemcsak szûk-
séges, hanem nagyon sOrgds is. A tanulôk szâmâra egy iskolaév
is nagyon fontos és hosszû idd, amit nem szabad elvesztegetni. A
tudomâny és technika rohamos fejlodése parancsolôan teszi
szûkségessé az iskolareformot és annak egyik legsûrgôsebb
pontjât: a 18 éves korig teijedô, ingyenes kôzoktatâst. Mindenjôl
szervezett tarsadalomban ez az egyén tavlati érdeke, nemzeti
érdek is.A legmagasabbâltalânosmûveltség pediga demokrâcia
legszilârdabb alapja.

Hozzâszôlt még Mâkos Gyôrgy CCincinnati, OH), dr. Fejér
Lâszlô Zsuzsanna (Budapest), dr. Csorna Istvân (USA), a
Vanderbilt University professzora, Kôltôs Istvànné, Szentkirâlyi
ôdon (Cleveland, OH), Lauer Edit (Cleveland, OH), ft. Mustos
Istvân, Sch.P. (Passaic, NY), dr. Tôttôsy Istvànné (Budapest),
Tâborosy Jânosné (Syracuse, NY), dr. Hasznos Miklôs
(Budapest) és DarôczyJôzsef (Cleveland, OH).

A megbeszélés folyamân a budapesti vendégek és hozzâ-
szôlôk bemutattâk a nemzeti alapterv munkaanyagât, amelyet a
Mûvelô'dési és Kôzoktatâsi Minisztérium kôzoktatasi szakmai
irânyitasi fô'osztalya készît elô'.

A nevelés és az oktatas tartalma ôsszefogja a kôvetkezô'
anyagot:



—a mûveltség terûleteit és a magyar nyelvet,
—a tudomânyok kôzûl: a tôrténelmet, a filozôfïât, a mate-

matikât, a fizikât, a kémiât, a biolôgiât és a fôldrajzot;
—a mûvészetek kôzûl: az irodalmaL, éneket és zenéL, a képzô-

muvészetet,

—az ismeretek kôzûl: az idegen nyelveket, az informatikât, a
médiaismereteket és az âllampolgâri ismereteket,

—a nevelésbôl pedig az erkôlcsi, a csalâdi életre vonafJkozô,
az egészség -, a kôrnyezeti és a testnevelést.

A nemzeti alaptanterv (NAT) a Magyar Kôztârsasâg kôzok-
tatâsânak alapelveit, céljât és le^ontosabb feladatait hatârozza
meg. Ez a dokumentum elsôsorban a magyar pedagôgiai hagyo-
mânyokbôl indul ki és a pedagôgiai munka elemzésén alapul.
Vâlaszt kivân adni a szûlôk, a nevelôk és az egész târsadalom
neveléssel-oktatassal kapcsolatos kérdéseire.

A nemzeti alaptante^ - a magyar nyelv helyének és szere
pének kôzpontba âJJitasâval - a magyar aemzcLi érdekH<szo]

— -y.-——V-—
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Kôzépen Panajoth Zoltànné, amint a kiàllitàst megnyilja.
Tôle jobbra dr. Boytàr Sândomé. (dr. Somogyi Ferencné)
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KIÂLLiTÂSOK

A XXXII. Magyar Kongresszus magyar emigrâciôs kônyv-,
képzô-, iparmûvészeti és bélyegkiâlHtâsa a szâllô 6. szintjén levô

teremben 1992. november 27-én, pénteken du. fél 6-kor
A kiâllîtâsok pénteken este és szombaton egész nap
Ôzônség rendelkezésére. Megtekintésére a Magyar
s tagjai és mâsok is nagyon sokan iddt szakîtottak

Kur Csaba megnyitja a kiâllitâst, (Kemenes Istvàn)

Dr. Nâdas Gyula megnyitô szavai utân Panajoth Zoîtànné
Lâszlô Màrta, az Àrpâd Akadémia rendes tagja, a kôvetkezô
szavakkal nyitotta meg a kiâllîtâsokat:



- a mûveltség terûleteit és a magyar nyelvet,
- a tudomânyok kôzûl: a tôrténelmet, a filozôfiât, a mate-

matikât, a fîzikât, a kémiât, a biolôgiât és a fôldrajzot;
- a mûvészetek kôzûl: az irodalmat, éneket és zenéL, a képzô-

mûvészetet,

- az ismeretek kôzûl: az idegen nyelveket, az informatikât, a
médiaismereteket és az âllampolgâri ismereteket,

- a nevelésbôl pedig az erkôlcsi, a csalâdi életre vonatkozô,
az egészség -, a kôrnyezeti és a testnevelést.

A nemzeti alaptanterv (NAT) a Magyar Kôztârsasâg kôzok-
tatasânak alapelveit, céljât és legfontosabb feladatait hatârozza
meg. Eza dokumentum elsdsorban a magyar pedagôgiai hagyo-
mânyokbôl indul ki és a pedagôgiai munka elemzésén alapul.
Vâlaszt kivân adni a szûlôk, a nevelôk és az egész târsadalom
neveléssel-oktatassal kapcsolatos kérdéseire.

A nemzeti alaptanterv - a magyar nyelv helyének és szere-
pének kôzpontba âllîtasâval - a magyar nemzeti érdekek szol-
gâlatât tuzi ki céljâul és gyermekkôzpontû pedagôgiât fogalmaz
meg.

Kôzépen Panajotb Zoltànné, amint a kiâllitâst megnyitja.
Tôlejobbra dr. Boytâr Sàndomé. (dr. Somogyi Ferencné)
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Kongresszus tagjai és mâsok is nagyon sokan iddt szakîtottak
maguknak.
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Kùr Csaba megnyitja a kiâlh'tâst. (Kemenes Istvàn)

Dr. Nâdas Gyula megnyitô szavai utan Panajoth Zoltànné
Lasz/ô Màrta, az Ârpâd Akadémia rendes tagja, a kôvetkezô
szavakkai nyitotta meg a kiâlHtâsokat:
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Oriold Gyôrgy festômûvész alkotàsaival. (Nesziényi Judit)



"Elfogôdott sziwel âllok most itt; visszaemlékezem az elmûlt
évekre, amikor kedves elnôkûnk dr. Nàdas Jânos mellett âllhat-
tam. Az âltala végzett munkât az ô emlékére és az ô szellemében
folytatjâk azok, akik hosszù éveken keresztûl a legkozelebbi,
legszeretôbb munkatarsai voltak. Az idei nagyszabâsû Magyar
Kongresszust és ezt a kiâllîtâst is elsôsorban az ô emlékére, az d
leikûletével rendezték meg. Név szerintis megemlîtem dr. Nàdas
Gyulàt és dr. Nàdas Rôzsàt, akik vâllalkoztak - szâmmal
kifejezetten kevés, de annâl lelkesebb segîtd gârdâjukkal
egyûtt - a Magyar Kongresszus és a jelenlegi kiâlHtâsok
megrendezésére. Ezért kôszônet illeti ôket. A hâlaadâs ûnnepén
kûlônôsképpen hâla mindezért a jô Istennek, aki erôt adott nekik
a munkâra és a gondolât megvalôsîtâsâra..

Szakâllas Lâszlô képzômûvész magyar cimerével, (dr. Somogyi Ferencné)

Szomorûan emlékezem dr. Kônnyû Làszlôra, aki tavaly még
itt volt kôzôttûnk. Hiânyoljuk kedves, kôzvetlen egyéniségét.

Az îrôk bemutatâsât kezdeném a kiadôkkal. Elsôsorban
emlitem az Arpâd Kônyvkiadô Vâllalat igazgatôjât, dr. Nàdas
Gyulàt, akit nem kell kûlôn bemutatnom, mert mindenki ismeri:
évek ôta ô a kônyvkiâlHtâsok megrendezôje. Tovâbbâ
kôszôntôm a Katolikus Magyarok Vasâmapjânak képviseletében



jelenlevô ft. Kiss Barnabàs ferences atyât Youngstownbôl.
Odvôzlôm tovâbbâ dr. Somogyi Ferencet, a Magyar Talâlkozôk
krônikâinak szerkesztojét, és az Arpâd Akadémia fôtitkârât
Gyimesi Gyulàt, a Kanadai Magyar Irôk Szôvetségének elnôkét
s a tôbbieket. Kôszôntôm tovâbbâ Abelovszky Elizt , dr. Ballô
Istvânt, dr. Balogh Bamàt, Benkô Istvànt, dr. Berényi
Gyôrgyôt, dr. Boytàr Sândort és feleségét, Burgyân Aladârt és
feleségét, Buza Gyôrgyôt és feleségét, Cserey Erzsébetet,
Czôvek Istvânt, dr. Erdy Miklôst, Daday Ferencet, dr. Fejér
Lâszlônét, dr. Gâl Imrét és feleségét, Harkay Pétert, dr.
Hasznos Miklôst, Haydu Gyôrgyôt, Kovàcsy Jôzsefet és
feleségét, Kûr Csabât és feleségét, Làngi Mariât, dr. vitéz
Lengyel Alfonzot, dr. Mester Fiorét, ft. Mustos Istvânt, Nâdas
Gyulât Chicagôbôl, dr. Nâdas Rôzsàt, Neszlényi Juditot,
Németh Edit nôvért, Németh Gyulât és feleségét, Orbân
Sândort, Pintémé dr. Pereszlényi Mârtât, Râcz Marrât, dr.
Sasvâri Lâszlôt, Somogyi Lélt, Soôs Jôzsefet és feleségét, dr.
Szabô Csabât és feleségét, dr. Szathmâry Lajost, dr. Tôttôsy
Istvânnét, fôt. dr. Vitéz Ferencet, dr. Veress Ferencet és a
tôbbieket".

A tovâbbiakban Kûr Csaba, (Warren, Ohio), az Àrpâd
Akadémia képzdmûvészeti osztâlyânak elnôke, mint fbrendezô,
kûlôn mutatta be a kiâllitâs képzô- és iparmûvészeti anyagânak
szerzdit. "A kiâllitâs - mondta tôbbek kôzt - az elmûlt 20 esztendd

Soôs Jôzsef és felesége, Soôsné mûveivel a kiâllitâson. (Soôs Jôzsef)



egyik legkiLûnôbb, dilettantizmus mentes, kûlônbôzô mûvészi
irânyt is magâban foglalô bemutatkozâsa volt az emigrâciô
magyar mûvészeinek. Fogadjâtok legôszintébb gratulâciômat és
kôszônetemet".

KiâlHtô mûvészek voltak: Abelovszky Erzsébet, Boytar
Gizella, Borz Richard, Csôk Etelka, Csôk Hajnal, Daday Ferenc,
DôsaMargit, Horvâth Béla, Kôrmôczy Zoltan (bélyeg),Kôszeghy
Violetta (Bées), Kûr Csaba, Németh Edit nôvér, Orlold Gyôrgy,
Place Annamâria, Petry Béla ('Tilinkô meséje" cîmû kônyv
illusztrâciôja), Soôs Rôzsa, Szakâllas Lâszlô, Viharos Viktor
(fotô).

Kôrmôczy Zoltàn (Cleveland, OH);

AZ EMIGRÂCIÔ A HAZÂÉRT

1992-ben a clevelandi Amerikai Magyar Bélyeggyûjtd
Egyesûlet kiâlHtâsât rendezd bizottsâg négy pontban arra a
kérdésre vâlaszolt: mit is tettûnk mi idekint az emigràciôban
tôltôtt évek alatt, hazânkért?

Tilntettunk! Tâjékoztattunk! Emiékeztettûnk! Emiékeztunk!
EgyesOletOnk kiâllîtâsain soha sem jutott eszûnkbe, hogy

egyszer is igazolâsra szorulunk itteni ténykedéseinkért. Vissza-
nézve bûszke ôrômmel âllapithatjuk meg, hogy mind a négy
kérdésre becsQlettel megfeleltûnk.

Tilntettunk kiâllitâsainkon magyar târgyû bélyeg-bemutatô-
inkkal. Tàjékoztattuk - fôként amerikai gyûjtôkbôl allô - lâto-
gatôinkat a bélyegképek tôrténelmi jelentôségeirô'l, tôbb mint
1000 éves kultûrânk nemzetkôzi eseményeirô'l.

Visszaemlékeztûnk a bélyegeken megôrôkitett otthoni
tajakra és ismertettûk az ott tôrtént eseményeket, a nôvényzetet,
az âllatvilâgot, a folyôkat és a tavakat. Mindezeket az ismereteket
csalâdi beszélgetések alkalmâval âtplântaltuk gyermekeinkbe is.

Emiékeztettûnk évenként kiadott boritékjainkon arra, hogy
hazânk népe nem kommunista és nem is akar azzâ lenni.
Emlékeztettuk - a bélyeggyujtôkkôzvetîtésével - a vllâgot 1947-re
és 1956-ra, amikor az orosz szuronyok ellenére népûnk bâtran
bebizonyitotta, hogy mas âllamformât kîvân.



Emlékeztettûnk a vérâldozatokra, amelyeket a magyarsâg a
szâzadok folyamân hozott a nyugati keresztény kultûra
védelmében.

Boritékjaink - fôként a mâs nemzetbeli gyûjtôk révén - szerte
jutottak a vilâgba. Gyûjteményekben, kiâllîtâsaikon felszînre
hoztuk az emigrâciôban éld magyarsâg munkâjât a hazâérL

Az egyesûletûnk kiâllîfâ,sain kibocsâtott boritékokbôl hûszat
mutattunk be a Magyar Târsasâg ez évi seregszemléjén. A borî-
tékok képei nemzetûnk tôrténelmének kimagaslô személyisé-
geit, eseményeit ôrôkîtik meg. PecsételésQk pedig hangsùlyozzâk
azokat. îgy pl.: A Szent Laszlô kirâlyunk szûletésének 1000.
évfordulôjât ûnnepld kiâllîtâsi boriték hivatalos postai pecsé^e
Szent Koro- nânkat mutatja. 1979-ben lôhâton hajrâzô, kivont
kardû kuruc vitéz volt a pecsét képe. 1982-ben "Hâri Jânos",
1983-ban 'Jô munkât! Légy résen!", 1984-ben "Kossuth Lajos azt
ûzente" magyar felirat tette az U.S. Posta.! Service hivatalos
pecsétjeit fîgyelemre méltôkkâ.

A boritékokon az Arany Biilla, II. Ràkôczi Ferenc, Szent
Làszlô, Fabriczy Kovâcs Mihàly, Kodàly Zoltân, a
Csodaszarvas, Kossuth Lajos, Semmelweiss Ignâc, Szent Istvàn
kiràly és hasonlô tôrténelmi târgyû kép ismertette tôrténelmûnk
egyes eseményeit.

A mâsik keretben ugyancsak 20 boriték tett bizonysâgot
arrôl, hogy a vilâg mâs részén mûkôdô honfitârsaink is hason-
lôképpen éreznek, gondolkoznak és dolgoznak.

Soôs Jôzsef gyûjteményébôl (sajât készitmények), cserkész
gyujtdink, Argentina, Brazilia, Uruguay, Kanada gyujtdinek
néhâny boritékjât mutattuk be. Mindegyiken mind érzelmileg,
mind gyakorlatilag kidomborodik a tagsâg szoros kapcsolata a
szûldhazâval.

Boritékjainkat - megrendelések alapjân - elkOldtûk: az
Egyesûlt Âllamok 27 âllamâba, Francia-, Gôrôg-, Magyar-, Olasz-
és Svédorszâgba, Luxemburgba, Yugoszlâviâba és a Dél-Afrikai
Kôztârsasâgba. Ezek a boritékok nem kerûlnek a "waste
basket"-be. A gyujtd nemcsak megôrzi, de idônként a kiâllitâ-
sokon megfelelô magyarâzô szôveg kiséretében ûjra bemutatja.
Igy minden egyes boriték ûjra és ûjra propagâlja hazânk, fajtânk
létezését, élniakarâsât és tôreden munkâjât, keresztény âllam-
formâban.



IRODALMIÉS MUVÉSZEST

A XXXII. Magyar Kongresszus irodalmi és mûvészestjének
megrendezésére a nagyszâllô 6. szintjén a "Ballroom"-ban 1992.
november 27-én, pénteken este 7 ôrakor kerûlt sor. A zsûfolâsig
megtelt hatalmas terem kôzônségét vitéz Haraszthy Miklôsné
Kapossy Kati (Solon, OH) mûsorvezetô, az Arpâd Szôvetség
rendes tagja, a clevelandi Egyesûlt Magyar Egyletek elnôke

/

Vitéz Haraszthy Miklôsné Kapossy Kati, az irodaJmi és rnû'veszest musorvezetôje dr.
Nâdas Gyulâval, a XXXIl. Magyar Kongresszus vezetôjévei. (ivemenes Istvân)



meleg szavakkal Qdvôzôlte, majd az egyes szereplôket
kûlôn-kûlôn bemutatta. A mûsort nagy hozzâértéssel, szépen
levezette.

Elsdnek a kitûnô Mindszenty Kamara Kôrus mûvészi ének-
szâmaival szerepelt, amelyeket ft. Siklôdi Sândor, a Szent Imre
egyhâzkôzség plébânosa, s az Arpâd Akadémia mûvészeti
fôosztâlyânak rendes tagja vezényelt, Peller Miklôsnak, az
Arpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlya rendes tagjânak
nagyszerû zongorakiséretével.

A megnyitôt Gyimesi Gyula, az Arpâd Akadémia irodalmi
fôosztâlyânak rendes tagja, a Kanadai Magyar Irôk
Szovetségének elnôke mondta.

Ft. Siklôdi Sândor, a Szent Imre rômai katolikus egyhâzkôzség plébânosa
a Mindszenty Kamarakônist vezényli. (Kemenes Istvân)

Gyimesi Gyula (Scarboro, Ont. Kanada);

MEGNYITÔ

Megrendûlt lélekkel âllok itt kedves hallgatôim elôtt, mert
râm borul a szomorùsâg ârnyéka.

Hiânyzik valaki ebbôl a terembôl. Dr. Nàdas Jânos nincs
tôbbé.

Kevés ember tett annyit a kûlfôldôn élô magyarok érdeké-
ben, mint ô. "Ami jelentôs magyar kezdeményezés az utolsô fél



évszâzadban az Egyesûlt Âllamokban tôrtént, az mind kapcso-
latban volt az d nevével. Vagy d kezdeményezte, vagy tovâbb
fejlesztette és kiteljesîtette azokat" - îija Stirling Gyôrgy, a kivâlô
ûjsâgîrd.

Isten kûlônôs kivâlasztottja volt d, s miutan elvégezte a râ
bizott nagy feladatokat, most megpihent.

Mi pedig bûcsûzunk tdle, akik itt maradtunk kônnyes
szemekkel és nehéz sziwel.

Most âlljunk fel egy rôvid percre és gondoljunk râ, aki
odaâtrôl most rânk néz, minket fïgyel.

Két tudds kônyve foglalkozik a magyar nép jôvdjével, s mind
a kettd arra a kôvetkeztetésre jut, hogy a jôvd szâzad mâsodik
felére 6 millid magyar lesz a mai Magyarorszâg terûletén, a
hatârokon tùl éld magyarok pedig addigra beolvadnak az dket
kôrûlvevd népek tengerébe.

Zrînyi Mikiôs, ez a nagyszerû keresztény és magyar iija "Az
tôrôk âfium ellen valô orvosssâg" cimû kônyvében:

"De miért kelljen elvesznûnk, avagy kétségbe esnûnk, mîg
csontjainkban veld van, ereinkben vér folyik, mîg Istenben
bizalmunk lehet. Teljesek a histdriâk nemzetûnk dicsdségével,
teli a vilâg azoknak emlékével és Europânak egy szeglete sincs,
amely a mi eleinkrdl becsOlettel ne szôlna".

Zrînyi, ha most élne, bizonyâra hozzâ tenné: Minden
eszkôzzel akadâlyozzuk népûnk egészséges szaporodâsât, sdt
apasztjuk azt a sok ôngyilkossâggsl, kâbitdszerfogyasztâssal,
egészségtelen életmdddal, a bûnôs, erkôlcstelen élet felbuijân-
zâsâval.

Folytatom Zrînyi szavait:
"Dehât jobbîtsuk meg magunkat, szabjunk mâr rendet dol-

gainknak, hiszen egy nemzetnél sem vagyunk alâbbvalôk! Ne
bântsd a magyart!"

Egyszer volt, hol nem volt egy csodâlatosan szép orszâg és
benne egy értékes nép és ez megy a pusztulâs felé.

Ha hitetlen lennék, akkor azt mondanâm én is: "Hungaria
fuit". Magyarorszâgnak nincsenjôvdje, ez a nép hamarosan csak
volt.



De hât, mint ax élet szâmtalan mâs terûletén is, ûgy ezen is,
a hîvô ember szâmâra mindig van remény.

Templomokat lâtok a magyar fôldôn, amelyek fôlé ôrôk
fenségben boltozôdik a magyar ég. A fôld, amelyen a templomok
âllnak, az ég, amely râjuk borul: a haza és a hit. Ezek kôssenek
ôssze minden magyart. Nem jârhatunk kûlôn utakon, fogjuk meg
egymâs kezêt és prôbâljuk meg szeretni egymâst.

îrôk, kôltôk kellenek most, akiknek szava felcsap a magyar
égre, amelyet a kék végtelenben koldus kicsinyre szabtak a
gydzdk.

Kivâlô kôzéleti férfiak és nôk kellenek most, akiknek példâja
és szava eggyé markolja ôssze a talpunk alatt a magyar fôldet,
amelyet vérzô darabokra szaggattak szét a trianoni palotâban.

Szônokok kellenek, akik râmutatnak az elôbb felsorolt
nemzetgyilkos bûnôkre és azok elkerûlésére buzditjâk az
embereket.

Papok kellenek, akik szeretetre tanitjâk a magyar irânt a
magyart, akik nem engedik, hogy a magyar szellem végleg el-
pusztuljon,mert amîg az él, addig megvan a feltâmadâs reménye.

Âldozatos lelkû, hazâjukért és népûkért ônzetlenûl dolgozni
tudô férfiakra és nôkre van szOkség, Nâdas Jânosokra, akik
hajlandôk beâllni az ùj vilâg felépîtésének nagyszerû munkâjâba.

Magam csak egy kicsinyke, imbolygô lâng vagyok, mégis azt
mondom, vigyenek kedves hallgatôim ennek a lângnak tûzébôl,
hordjâk szét a sôtétben, vilâgitsanak be vele az otthonokba, hogy
feltâmadjon és megmaradjon az igazi magyar lélek.

És ha most a mai végzetesen nehéz években a mi drâga
népûnket âtjâija lelke mélyéig az elmélyûlt, âtélt, életûnkbe
belevitt vallâsossâg, a mindenféle szélsôségtôl és egyoldalûsâg-
tôl mentes, helyes hazafisâg és a minden magyarban testvért lâtô
segîtd felebarâti szeretet szent hârmassâga, akkor lesz - de csak
akkor - Hungaria aetema (ôrôk Magyarorszâg)!

A "Megnyitô" utan Kovàcsy Jôzsef (Seven Hills, OPI), az
Arpâd Akadémia irodalmi fdosztâlyânak rendes tagja, szavalta el
nagy âtéléssel sajât versét, amelynek cime: "Keresztûton".



Dr. Hasznos Miklôs orszâggyûlési képviselô (Budapest), Abelovszky Ehz és
KovàcsyJôzsef (à. dr. Miskolczy Kâlmàn)

Az irodalmi és mûvészesten: NesziényiJudit, Czôvek Istvàn és Cserey Erzsébet.
(Dr. Earl William)

Czôvek Istvân (Altadena, CA) operaénekes, az Arpâd
Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak rendes tagja, utolérhetetlen
mûvészettel - a legnagyobb magyar nôtaszerzd, Dankô Pista
dalaibôl - adott elô, majd mâsodszori fellépése sorân kuruc
nôtâkat énekelt nagy sikerrel.



Ft Mustos Istvân Sch.P. (Passaic, NJ) ;

DSIDAJENÔ (1907 - 1938), AZ ERDÉLYI LÎRIKUS

"Megtettem mindent, amit niegtehettem,
kinek tartozom, mindent megfizettem.

Elengedem mindenki tartozàsât,
felejtsd el arcom romlô fôldi mâsàt".

Dsida Jenô sîrfelirata ez a par sor Kolozsvârt, a hâzsongârdi
temetdben.

Kôltônk 1907. mâjus 17-én szûletett Szatmârnémetiben.
1910-ben Budapestre kôltoznek szûlei, 1913-ban a Szarvas utcai
apâcâk iskolâjâban kezdi a betûvetés elemeiL, 1914-ben, az elsô
vilâghâborû kitôrésekor Beregszâszra kôltoznek, édesanyja
szûleihez. Itt kezdi a gimnâziumoL 1918-ban, mint harmadikos
kisglmnazista, visszakôltôzik Szatmâmémetibe, itt érettségizik
1925-ben, kôzben mâr megjelennek elsô versei a Benedek Elek
szerkesztette "Clmbora" cîmû gyemiekûjsâgban. Erettségi utân
Kolozsvârra kôltôzik, beiratkozik az ottani Tudomânyegyetem
jogi karâra. 1927 decemberében mâr szerkeszti a "Pàsztortuz"
cimu képes irodalmi és mûvészi folyôiratot, 1928-ban jelenik meg
az elsô verskôtete "Leselkedô magâny" cimen a kolozsvâri
Minerva kiadônâl. Ugyanebben az évben az "Erdélyi Helikon"
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Dr. Hasznos Mikiôs orszâggyûlési képviselô (Budapest) az irodalmi és mûvészest
hallgatôi kôzôtt. Môgôtle fehér ruhâban Pekiô Mâria. (Kemenes Istvân)



szépirodalmi és kritikai folyôirat munkatârsa is lesz. 1929
mârciusâban tagjâvâ vâlasztja a marosvâsârhelyi "Kemény
Zsigmond Tàrsasàg". Ebben az évben hîvjâk meg a "Helikon"-i
îrôk marosvécsei (Maros-Torda megye) tanâcskozâsaira,
1930-ban az Erdélyi Magyar Irodalmi Tàrsasàg tagja lesz.
Ugyanebben az évben részt vesz az "Erdélyi Fiatalok" cîmû
fôiskolâs folyôirat meginditâsâban is, és mint fô'munkatârs
szerepel itt 1937-ig.

1931-ben tagjâvâ vâlasztja az Erdélyi Katolikus Akadémia,
1932-ben a "Magyar Lapok" (elô'szôr mint "Erdélyi Lapok",
késô'bb "Uj Lapok" - Nagyvârad) cimû napilap munkatârsa és
kolozsvâri tudôsitôja 1938-ig.

1932-ben behivjâk katonânak, de egy orvosi felQlvizsgâlat
utân rôvidesen le is szerelik. 1933-ban a Pan Club româniai
tagozata magyar szakosztâlyânak fô'titkâra lesz. Ebben az évben,
mâjusban egy olaszorszâgi zarândokûton, pâpai kihallgatâson
vesz részt, felejthetetlen élményeket gyûjt (amirô'l egész fejezetet
ir), és az "Erdélyi Lapok" igazgatôsâga megbizâsâbôl "Magyar
karavân Itâliân keresztûl" cimmel riportsorozatot készit.

1933-ban "Nagycsûtôrtôk" cimmel megjelenik màsodik
verseskôtete az Erdélyi Szépmîves Céh kiadàsàban, amelynek
1934-tôl maga is lektora lett. Ugyancsak 1934-tôl a "Keleti
Ûjsàg" cimu napilap szerkesztôje. Ennek "Anyanyelvûnk"
cimû rovatàban jelennek meg szînvonalas nyelvmûvelô cikkei
is. 1936-ban jegyzi el Imbery Melindàt, akit 1937 jûliusàban
feleségûl is vesz. 1938-ban magas làzzal hônapokon keresztûl a
kolozsvâri kôrhàzban fekszik, de orvosai tebetetlenek a véggel
szemben. 1938. jûnius 7-én, szùlei kolozsvâri otthonàban a
betegek szentségének felvétele utàn csendesen meghal. Hàrom
nappai késô'bb temeti Màrton Aron kanonok plébânos, de
sîijânâl ott bûcsûznak tô'le: Krenner Miklôs (Pen Club), P. Birô
Vencel (Katolikus Akadémia) és még vagy hat îrôi jelesség,
kôztûk Nyîrô Jôzsef a Keleti Ûjsâg nevében.

1938-ban jelenik meg posztumusz kôtete az "Angyalok
citeràjàn" cimmel.

A kôltô élete, kôltészetének témakôre

DsidaJenô nemcsak valamilyen foglalkozâs mellettverseket
faragô ember, hanem irô, az iràsmesterség mûvelôje mûvészi



fokon. Beszâmolôk, ùjsâgcikkek, ûjsâgrovatok, hirmagyarâzatok,
kônyvismertetések - szerkesztés, kiadâs, korrektûra és minden-
minden, ami a magyar szô szolgâlata ott és abban az idô'ben,
amikor magyamak lenni keserû feladat volt. Ott van, mint
valami 'lâthatatlan ember" a dolgok tôrténésében, az ûjsâg, a
kônyvkiadâs, a kônyv, a betûk csendes és mindig "hangos

Benkô Istvân (Los Angeles CA), Cserey Erzsébet (New York),
Làngi Mâria (Menio Park CA).

forgatagâban" és tudja (mert tudatosan vâllalta), hogy amit tesz,
az fontes az elsd vilâghâborû szomorû Erdélyében.

"A lâthatatlan ember" és az "Itt a helyem" cîmû versek
tanûsîtjâk talân legszebben ezt a hivatâsvâllalâst. Szâmâra, amit
tesz, nemcsak kenyérkereset, foglalkozâs, hanem valami fontos
hivatâs beteljesitése, kôtelesség, keresztényi kôtelesség.

Szinte âllandôan érzi, hogy élete rôvidre szabott élet, éppen
ezért rengeteg munkât vâllal. Elete muvét, kôltészetének szinte a
magânyossàgba menekûlô szînezetét az ûjsâgirôi élet âllandôan
az olvasôk szeme elô'tti élet ellentétêben érthetjûk meg igazân.



Az âllandôan rohanô idôben az "egy nap munkâjâ'-nak meg
nem âllô egymâsutanja volt az ô élete, mîg kôltészete nem
egyszer a feszultségek levezetése, a "râdôbbenések" kôltemé-
nyekbe foglalâsa, elmondâsa annak, amihez a "prôzai szô", a
rotâciôs gépek egyhangûsâga nem elég. Figyelembe kell azt is
vennûnk, hogy bâr egészsége egyre hanyatlott, mégsem adta fel
azt a munkairamoL, amelyet a szétâgazô munkakôr, az âllandô
szellemi erôfeszités, a "hatâriddk" âllandôan nyomasztô ereje
jelentett szâmâra. Kétségtelen, hogy meg kellett valamibô'l élnie,
a koraharmincas évek gazdasâgi helyzetében legtôbb ember
boldog volt, ha volt egyâltalân munkâja; alkotni és a megélhe-
tésért vîvni az erdélyi kisebbségben az élet-halâl harcot ûgy, mint
ûjsâgîrô-szerkesztô', magyar (és igazân magyar!) îrô-kôltô':
magâban mutatja, hogy hivatâstudattal, magyar ôntudattal élte
meg a sorsszabta rôvid életét. Elete rohanâs, amelyben keres nap
mint nap, és talâl idô't, hogy ôrôkszép verseivel lepje meg olva-
sôit és hagyja az utôkorra azt az ôrôkséget, amely igazân
mûvészet, magyar mûvészet és meg nem alkuvôan magyar
mûvészet.

Egy lélegzetnyi lâtomâs "A kôltô feltàmadàsa" cîmû ideillô'

Az elmûlàs, egyedûUét, betegségének âllandô jelenléte és
tudata igen erô'sen befolyâsolta élményvilâgât. A betegség
mindig valahogy magânyossâ teszi az embert, az érzékeny kôltô'
annyiszor egyedûl, elfeledettnek érzi magât: A "Leselkedô'
magâny" cîmû versciklusban olvassuk: az "Itt feledtek" cîmû
vagy a "Megadâs" cîmû versek, szomorûan valôs leîrâsât ennek
a lelkiâllapotnak. Természetesen az is kiolvashatô a ciklus
verseibôl, hogy azonosîtotta magât Erdély szomorû sorsâval:
egyéni sorsa Erdély sorsa is! Egész kôltôi hivatâsât, megjelenését
nagyon komolyan veszi - talân éppen azért is, mert benne sokak
sorsât énekli vagy panaszolja fel -, neki îrni, mondani, dalolni
kell, âllandôan "jârni", mint a "malom kerekének", mégha szîve
nagyon is beteges. Versei kôzûl talân legjellemzôbbek "A
malom" és "Az én dalom"cîmûek erreahangulatra, erreakorra.

A magyar sors elhagyatottsâga, a betegség, a magâny és a
nagy becsûletességgel vâllalt îrôi elkôtelezettség kôzel viszi az
Urhoz. Kôltészetében szépen és egyre szebben hangzik az



imàdsàg, az alâzat egyre tisztultabb hanghordozâsâval. (Lâsd
"Alâzatos, kônyôrgô zsoltAr" cîmû "imaversét".)

Az egyedûllét, az elhagyalottsâg (amiben ûjra és ûjra fel-
fedezhetjûk népe - Erdélyorszâg - magâra hagyott kînlôdâsât,
szenvedéseit is) a szenvedô Urhoz vezeti gondolataiL, érzelmeit,
lîrâjâL Sajâtos formâja ez a hazaûas lîrânak: ônmaga lelkisége,
betegsége, âldozata egybevegyûl népe, nemzete szenvedésével,
elhagyatottsâgâval és benne a szomorîtô magânnyal (lâsd
"Nagycsiitôrtôk" vagy a "Golgotàn" cîmû verseket). Ezekben a
versekben (mâr 1924-ben, 17 évesen) az îrô egyetemesen kôitôvé,
és egészen a magyar sors dalnokâvâ érik: âldozat a népért,
nemzetéért - ôntudatos âldozat - azzal a hittel, hogy az ônfel-
âldozâs: nagycsiitôrtôk, Golgota, keresztvâllalâs csak ût a
"feltâmadâs" felé.

A halâlfélelem talân a szokottnâl gyakoribb érzése vezette râ
ôt a vallâsban talâlhatô vigasz keresésére vagy a vallâs erôsitette,
hogy bâtran nézzen szembe a jôvovel, mégha ez betegsége miatt
(sùlyos szervi szîvbaj) nem is volt bîztatô, hiszen baja a fîatalon
valô elmûlâs statisztikâjât mutatja. Kétségtelen, hogy a vallâsos-
sâg, az abbôl gazdagodô erény erôs alapjât alkotta vâltozatos
élményvilâgât mutatô lirâjânak: "Sîrfe]irat"-a, a "Siralom", az
"Apokalipszis", "Az utcaseprô, "Amudsen kortârsa" cîmû versei
még kicsit olyan "hittankônyv" ihletésûek, de a "Krisztus" a
"Pwgatôrium" és a "Templomablak", az "Egyszerû vers a kegye-
lemrôl", a "Sîrvers", a "Maria szobra a kertben" cîmûek felûl-
emelkednek a vallâsos lira ismertebb hangulatân és eljutnak a
személyes élmény, a mûvészi leirâs nagyszerû kôltészetéig. A
"Kôzeleg az Emberfia", valamint a "December" cîmû versek
jelzik, hogy mennyira szorosan kapcsolôdott kôltészete a Biblia
lapjaihoz. Talân az elszakîtottErdély Istenhez fohâszkodâsa vagy
a kutatô olvasô hite teszi ôt is "bibliâs emberré".

Katolikus, de lelke nyltott "meglâtni és becsûlni" a mâs vallâst
kôvetoket is. Tudja, hogy a kisebbségben nem az ellentéteket,
kûlônbségeket kell ismemi, hanem azt, ami ôsszekôt, ami kôzôs,
amiben a jôvôben valô megmaradâs zâlogât is talâlhatjuk. Hiszi
azt, hogy adott helyzetében neki, mint kôltônek, îrônak istenadta
hivatâsa van, szavânak erôt ad az isteni kegyelem. (Lâsd
"Egyszerû vers a kegyelemrôl" cîmû versét, annak is az utolsô
versszakât.)



Ha beszélûnk hazafias lîrâjàrôl, talân elvâmânk, hogy
Erdély szomorù sorsa, a Trianon igazsâgtalan, nemzetgyâszù
ténye jobban visszhangozzék e fîatal kôltô lirâjâban. Felûletes
azonban ez az elvârâs, ha igy fogalmazzuk meg a hazafïas lira
fogalmât, Kétségtelen, hogy nem irredenta, nem "hazafiaskodô",
nem zâszlôt szélben lengeto poéta. Verseiben sokszor csupân
egy-egy szakasz, egy kifejezés ârulja el, hogy a kifejezett
keserûség, az elfojtott panasz nemcsak az ô lelke keserûsége,
hanem egy nép, egy sorsâvaJ kûszkôdô nemzedék szava
szôl az olvasôhoz. Szinte természetes, hogy népe nevében
kônyôrôg, hogy csoda tôrténjék a "Kônyôrgés csodâért" cimu
vers zsoltâros szavaiban. Az aggôdâs szuzanyâs szavai szdntén
népéért sikoltanak fel az "Utolsô vacsora" soraiban. Tudja d is,
amit Maria tud, hogy a szenvedés megvâltô erdvel bîr, de
ahogyan az anya feljajdul fiaszenvedése eldérzetén, ûgysikolt fel
a kôltô mindazon, amit lât a kisebbség szomorù sorsât élô
Erdély szenvedése lâttân. Hasonlôan alakî^a sorait az élmény
ereje a "Csokonai sîijànâl" cîmû versben. A sors kihîvâsâra a
felelet csak a szûlôfôldhôz, a hazâhoz valô hûség lehet. Kitartani
ott, ahova ez a sors âllitott, "tekintet nélkûl" a kôvetkezményekre,
bîztatja az olvasôt a "Tekintet nélkul" dmû szôzat hangzâsù
versében.

Vâdoljâk, hogy "kerûli 'Erdély'-nek méga nevétis". Szint vall
azonban egy 1930-ban îrt versében: Erdély szâmâra az, ami
Csokonai szâmâra Debrecen, Petôfinek az Alfôld, Aranynak
Nagyszalonta, de még tôbb is: a Kàlvâriàjàt jàrô elszakîtott
Erdély jôlétben is, rosszban is, mindenében az ô vilâga. (Lasd
"Kerùlôm a nevedet" cîmû versét.)

Szerelmi lîrâjâban talân szinte zavarô az elmùlâs âllandôan
érlelôdô gondolata. Amikor ezektôl felszabadultabban érzi
magât egy idôre, életerôre kap, mûvészete egy sorban âll nagy
lirikusaink szerelmi kôltészetével. Dsida Jenôt azonban nem
ezeknek az élményeknek, hanem a sajâtosan kihivô sorssal valô
szembenézés, az azzalvalô kûzdelem ("megbirkôzâs") tették nagy
kôltôvé.

Kûlônôs figyelmet érdemelne az édesanya szeretete és
tisztelete ihlette verscsokor, amelyek talân legnépszerûbb versei:
Hâlaadâs (Anyàk napjâra); Édesanyàm keze; Mamuska



nevenapjâra; Ôda az édesanyàmhoz; Szûletésnapi kôszôntô
édesanyàmnak.

Ezekhez sorolhatnânk a Szu2sanyânak -- mint édesanyânak —
leîrâsât vallâsos kôltészetében, himnusz hangù verssoraiban.

Nem lenne méltô ez a megemlékezés a sokat szenvedett kôltd
emlékéhez, ha nem azzal a monumentâlis verssel zâmânk e
sorokat, amely Dsida legjobban ismert és annyiszor idézett
alkotasa: a "Psaîmus Hungaricus". Ma otthon is, Erdélyorszâg-
ban is, de a mi kôrûnkben is talâljon hangot, âhitatot az ima
("zsoltâr"), a szamûzott, a megvert, a kirabolt és elfelejtett népek
imâja! E sorok "imâdkozâsâval" rôjjuk le kegyeletûnket a fiata-
lon meghalt (most 1992-ben lenne 85 éves) Dsida Jendnek,
Erdély sokat szenvedett, de keményen kûszkôdô, tépett szivû, de
mindig a magasokban repûini tudô kôltôje irânt.

Zûgjon fel hât a magyar zsoltâr,
dûljon a boldog, éji âlmokon,
sepeijen ât a fekete,
tarajos és hideg hullâmokon
vérkônnyet csepegô fâklyâk fényeinél,
Babilon vizeinél;
Epévé vâltozzék a viz, mit lenyelek,
ha téged elfelejtelek!
Nyelvemen izzô vasszeget
ûssenek ât,
mikor nem téged emleget!
Hûnyjon ki két szemem vilâga,
mikor nem râd tekint,
népem, te szent, te kârhozott, te drâga!

(részlet: "Psalmus Hungaricus")

Tanithatna-e szebben, erôteljesebben hazaszeretetre vers, itt,
ma és a jôvôben is, mint ez a "magyar zsoltâr" a magyar emig-
râciôban?

Olvassuk Dsida Jenôt, hogy ôntudatosabban tudjuk vâllalni
a mai magyar sorsot, a mi magyar sorsunkat!



Cserey Erzsébet (New York, NY) sânmûvésznô elôbb Heltai
Jenô "Néma levente" cîmû szînmûvének egyik jelenetét adta elô
nagy tehetséggel és igen hatâsosan, azutân - mâsodszor -
sanzonokat énekelt nagy sikerrel.

Lângi Maria (Menlo Park, CA) îrô és kôltd hôseinkrôl ês az
elhurcoltakrôl mondott a hallgatôsâg meleg tapsai kîséretében
megemlêkezést, majd

"A HALÀLVONAT"

dmû îrâsât adta elô nagy âtéléssel;

Minden évben, amikor bekôszônt a sokat îgérô mâjussal a
nyâr, az én emlékeimben is visszatér 1945 nyara a halâlvonattal,
amely a kivérzett, kiéhezett, a hazât védô magyar katonâkat
szâllîtotta az ismereden pokol kapuja felé. Ezek a hôs katonâk
voltak a halâlba menôk.

Amikor diadalittasan gyôzôtt az embertelen kommunizmus,
a dicsô nyugat segitségével orszâgokat prédâul adtak el a
Szovjetuniônak. Szegény kis hazânk is egy nagy halâltâbor volt.
Megsemmisûlten, haldokolva kûzdôtt megmaradâsâért.
Magyarok ezrei lettek a népek orszâgûtjânak vândorai. Valôban,
a nemzet sorsa dôntô volt az egyén sorsâra is.

A gyermekasszony ott tâmaszkodott egy pozsonyi bérhâz
kapuja alatt. Ugy doit a falnak, mintha gyenge vâllâval az egész
hâzatkellene megtartania. Pedig ôt kellett volna tamogatni, hogy
a lélek sùlya alatt ôssze ne roskadjon.

Mereven csak a mâsik oldalon magasodô kaszârnyât
bâmulta. A drôtkerités elvâlasztotta kedvesêtôl, féijétôl. Alig
voltak par hônapos hâzasok, amikor kettêtôrt rôvidre szabott
boldogsâguk. Par napja téptêk el ôket egymâstôl.

Elôbb mêg ô is belûl volt a rabkorlâton. A sorsnak kûlônôs
jâtékâbôl egyedûl csak ô menekQlt meg asszonytârsai kôzûl.
Istennek mêg terve volt kiszolgâltatott életével. Idôs, kârpâtaljai
kocsisuk, aki oroszul is beszélt, mentette meg életêt. Azôta
sokszor eszébe jutott ez a jôsâgos, emberséges rutén ember. A



tobbieket, fiatal és idôs assonyokat beterelték a halâlba indulôk
kôzé, akik sohasem tértek vissza tôbbé.

Csak âllt a kapu alatt letaglôzottan. Nem érezte a szabadsâg
értékét sem. Bâmulta a drôtkeritést és a kopaszra borotvâlt
katonâkaL Mâr kutatni, keresni sem volt lehetôsége. Patakzô
kônnyein ât minden katonâban a sajât férjét lâtta.

Az ablakbôl zongorahang szurôdôtt ki: "Neked a bûcsû sose
fâjjon..." jâtszotta valaki, olyan érzéssel, mintha minden
hadifogoly ezzel ûzent voina kedvesének, hitvesének. Ezt mâr a
fainak borulva, zokogva hallgatta. Az ablakban hâttal, egy kis
katona âllt és megfordult: a féije volt. Alig ismerte meg haja
nélkûl és ôsszetôrten.

- "Holnap visznek bennûnket kivizsgâlâsra" - kiabâlta
feljajdulôn a rabsâgbôl. - Tudta, hogy hazudtak neki, csak ott tûl
a szôgesdrôton ât nem tudtâk, mert hittek még a katonai
parancsban és az emberségben.

Mâsnap a mâjus minden szépségével elârasztotta a vârost.
Virâgos és illatos volt a pozsonyi hajnal. Mégis egyes részein a
halâl és a gyâsz tanyâzott.

Hajnalban mâr ott âllt a sarkon, a szôges keritésnél.
Nyolcasâval vonultattâk az elnyûtt, magyar katonâkat. Ûtemes
lépésûk hangja a halâlba vonulôk indulôja volt. Fejûket akkor is
bûszkén feltartottâk, mint az igazi hôsôk. Vonultak a vagonokhoz,
ki az életbôl.

Odarohant a sorhoz, ahol a féijét vitték a halâlba menôk
kôzôtL Durvân, kegyetlenûl eltaszitottâk. Rohant tovâbb az
utcâkon keresztûl, hogy csak mégegyszer megpillanthassa
rajongôn szeretett féijét.

Tele zsûfoltâk a vagonokat, mint az âllatvâsâron és bezârult
az ajtô, az élet kapuja. Csak egy parânyi kis râcsos ablak szurte a
fényt, a pislâkolô életet. Aki ezt lâtta és âtélte, alig birta elviselni.
Lassû pôfôgéssel és mind hangosabb zakatolâssal elindult a
"halâlvonat" a gyôtrelmek és szenvedések birodalmâba.

Ô ott maradt az utca kôvezetén, ûatalsâgânak minden
szépségével ôsszeroskadtan, mint emberi roncs. Féijének egyik
bajtârsa hitvesével tâmogatta az életre. Ez volt hâzassâguk
kezdete, a tragikus nâszûttal.



Csak a remény és a vârâs éltette gyôtrelmes éveiL De vârt, és
hitt fiatalsâgânak megmaradt erejével. Amikor elcsûggedt és
elfâradt, beteg édesapja kegyes hazugsâgokkal fartotta életben.
De szîve majd meghasadt fîatal, ôsszetôrt leânyâérL

Az évek gyôtrelmei a vârakozâsban mély barâzdât szântottak
érzékeny lelkén. Reménye és fiatalsâga is elhervadt az dszi
virâgokkal. Lelkét, szîvét a szibériai fagyos tél dermesztette meg,
amikor âlmatlan éjszakâin meglâtogattâk az âmyak és féije
rabsâgârôl âlmodott.

h'-'s
Dr. Hasznos Mikiôs orszàggyû'Iési képviselô (Budapest) és Nagyvàradi Râcz Marra,

az orientalisztikai osztâly elôadôja. (Nesziényi Judit)

Hiâba jôtt az illatos mâjus, mâr nem érezte annak varâzsât.
Csak azt a nyarat érezte, amelyben a halâlvonat zakatolt és
fûttyentett. Evtizedek rohantak el, de még ma is, ha
vonatzakatolâst hall, nem biija elviselni. Elmenekûlne. Sosem
tudott szabadulni fîatalkori, tragikus emlékétôl.

Mâr csak nagy hite volt meg Istenben. Amikor senki sem
lâtta, sokszor leborult a gydri templom oltârlépcsdjére, âldozatul
vitte oda ôsszetôrt életét.

Egy nyâr mégis igazolta nagy hitét. A halâlvonat
visszazakatolta férjét az életbe, hazâjâba. Visszahozott egy
lelkileg, testileg ôsszetôrt magyar katonât,akit nem ismertmeg az
ùton. Elhaladt mellette.

Mâr talâlkozâsukban is benne volt egy nép tragédiâja.
ôlelésûkben az akkori nemzedék i^ùsâgât temették el. Szîvûket,
lelkûket ôsszetôrte a szenvedés és a târsadalmi rendszer
embertelensége.



Mélyen meghajlok minden magyar asszony gyôtrelmei elôtt,
akik mindhiâba vârtâk vissza kedvesûket, szeretteiket!

Ezeket a sorokat pedig azoknak az asszonytârsaimnak
emlékére îrtam, akiket elvitt a halâlvonat akkor Pozsonybôl, és
egy sem tért vissza soha tobbé.

Dr. Hasznos Miklôs (Budapest) orszâggyûlési képviseld -
helyeslô tapsokkal sûrûn meg-megszakîtott - ûnnepi beszédet
mondott.

MENETELÉS AJÙVÔ FELÉ
A nagyszabâsû elô'adâsbôl a kôvetkezô részleteket idézzûk:
Engedjék meg, hogy pârtom elnôksége, parlamenti frakciônk

és a magam nevében kôszôntsem a Magyar Talâlkozô
szervezôit és résztvevôit.

Tisztelet és fôhajtas illeti azokat, akik annyi évtizeden ât
életben tartottâk a lobogô fâklyât, amelyet ûgy hivunk, hogy
magyar szellemiség,magyarsâgtudat. Ez az érzés, ami âthidalja az
ôceânokat is, ôsszekôt bennûnket. Ezért mondhatjuk a kôltôvel
egyûtt:

"Nem vagyok egyedûl,
Testvéreim vannak, szâmos milliôk.
En védem ôket, ôk védenek engem!
Nem félek tôled , sors,
Bârmit is akarsz!"

Elôszôr is el kell dônteni, hogy ki mit tekint jôvônek.
Vagyunk még egypâran, akik a keresztény nemzeti Magyaror-
szâgot!

A mâsik kérdés: mi a menetelés? Elaladâs zârtan,
fegyelmezetten, egy irânyba, ôsszetartva, erôt mutatva, ûgy ahogy
bevonultunk Erdélybe. Az volt menetelés. Harc ez, higgyék el,
harc azért, hogy lesz-e Magyarorszâg 2500-ban is vagy talân ne is
menjek olyan messzire, csak annyit mondjak, hogy 2050-ben is
lesz-e? Hogy ott tudnak-e magyarul, imâdkoznak-e az emberek,
megdobban-e szivûk, ha lâtjâk a piros-fehér-zôld zâszlôt.

Ma, ha valaki hazamegy és eldszôr kapcsolôdik bele a
politikai életbe, olvassa az ûjsâgot, nézi a televiziôt, hallja az utca



emberét, akkor valamit nem ért. Miért van ez igy? Miért van az,
hogy aki jô szîvvel jôn haza és azt hiszi, hogy azt a
Magyarorszâgot talâlja otthon, amit elhagyott, nem azt a Magyar-
orszâgot talâlja most ott, még a rendszervâltas utân sem, amit
otthagyott. Mi ennek az oka? Elhoztam az utolsô statisztikai
Jelentést, a magyar târsadalom korôsszetételét. Meg kell hûznunk
azt a hatârvonalat ebben az orszâgban, hol végzôdik az a
nemzedék, amely még egy olyan iskolâba jârt, ahol a falon az
volt, hogy: "Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazâbcin, hiszek egy
isteni ôrôk igazsâgban, hiszek Magyarorszâg feltâmadâsâban!" Ez
a nemzedék nem a Lenin-képek alatt nôtt f el, ez a nemzedék nem
az Oleg Kosevojt és az Ifjû gardât tekintette példaképének. Ez a
nemzedék még azt tanulta, hogy Trianon azt jelenti, hogy
nem, nem, soha, nem azt, hogy megvâltozhatatlan, ôrôk érvényû,
a vilâg végtelen végéig tartô valami, amiért kôtelesek vagyunk
netân még tapsolni is, mert kegyesek voltak hozzânk az igazsâgot
osztô nagyhatalmak. A tôrténelem sorân nemcsak egyszer,
1920-ban, a trianoni szerzô'désben, hanem az 1945-ôs pârizsi
békeszerzôdésben is ugyanezt megerôsitették. Rendkîvûl fontos
adat a magyar tôrténelem és a magyar târsadalom értékelésében.
Soha nem szabad elfelejteni, hogy az 1926-ban szûletettek 30
évesek voltak. Az 1936-ban szûletettek 20 évesek. Azok az

emberek, akik még keresztény nemzeti nevelést kaptak. Azok
még tudtâk, hogy mire megy a jâték, tudtâk a bô'rûket vinni a
vâsârra a magyar hazâért, a magyar szabadsâgért, a nemzeti
egységért. Ha megnézzûk a mai magyar târsadalmat, akkor a
kôvetkezô kép alakul ki: 0-24 éves 3,575.000, 25-50 év kôzôtti
3,611.000, 50-60 év kôzôtti 1,195.000 és 60 éven felûli 1,974.000
ember. Ha ezt szâzalékra levetîtem, akkor az 50 év alatti magyar
târsadalom 69.3 %-ânak az a fogalom, hogy a haza, hogy Magyar
orszâg, a nemzeti tudat, magyar nemzeti bûszkeség nem ugyanazt
jelenti, mint annak a 30.7 %-nak, aki 50 év feletti. Hogy csakegyet
mondjak: 45.600 vâlasztâsra jogosult âllampolgârbôl 9.900 ment
el szavazni. Tehât 36.000 ember nem élt âllampolgâri jogaival.
Mert a târsadalom kôzômbôs. A flatalok, a fiatalsâg, akiknek az
ûj jôvô épûl, azok még ûttôrôk voltak és elszoktattâk ôket az
ônâllôsâgtôl, az ônâllô gondolkodâstôl, a politikâtôl és tulaj-
donképpen most azt kell mondani, amit Petôfi kérdezett: "lesz-e
gyûmôlcs a fân, amelynek nincs virâga? Vagy virâg vagy te,
hazâm iÇûsâga?Jaj az olyan kertnek, mert megverte az Isten, ahol



mint ti vagytok, magyar i^ak, ilyen virâgok teremnek". De mi
bîzunk abban, hogyha vissza tudjuk âllitani azt a 4 évtizeden ât
kisemmizett, hâttérbe szoritott keresztény szellemiségû és
keresztény erkôlcsû, hazafîas magyar nevelést, akkor ez az iQûsâg
méltô lesz arra, hogy magyar i^ûsâgnak hivjuk, mert hiszen Petôfi
pesszimista soraira is râcâfolt a tôrténelem. Az iQûsâg volt,
amelyik 1948 mârciusât megcsinâlta, amely a kossuthi
reformokon messze tûlhaladva Budapest utcâin kimondta a
magyar szabadsâg hajnalât, aki olyan tettekre tudta sarkallni a
pozsonyi diétât, a reformorszâggyulés résztvevôit, amirôl ôk még
nem is mertek âlmodni.

A nemzetkozi megitélés a mai Magyarorszâggal kapcsolat-
ban rendkivûl ôsszetett és rendkivûl bonyolult. Elôszôr is tudni
kell, hogy kik azok, akik a nemzetkozi megitélésre az informâ-
ciôkat adjâk, akik ezt geijesztik, tudatosan felhasznâljâk a kom-
munista ideolôgia zsargonait, a nèpbutitâst, amivel telekûrtôlték
nemcsak a vilâgot, hanem sajât tarsadalmunkat, a feltôrekvd
nemzedéket, hogy nekûnk kuss, mi bûnôs nép vagyunk, Hider
utolsô csadôsai, Eurôpa megvetettjei, fasisztak, sovinisztak és
revansisztâk vagyunk; ôrûljûnk, hogy Sztâlin nem csinâlt
vagonkérdést belôlûnk, ôrûljûnk, hogy annak idején egyâltalâ-
ban megturtek itt bennûnket Eurôpa szîvében. Es kik teijesz-
tették ezt a mételyt, kik akartâk nemzeti bûszkeségûnket és
nemzeti tudatunkat ily mélyen a sârba tiporni: azok, akik az
intemacionalizmust hirdették, mert akadâly volt a magyar nem
zeti tudat, és bûszkeség az intemacionalizmus megvalôsitâsâban,
mert a magyar azt mondta, hogy vagyok én is olyan, sô't kûlônb,
mint a Majakovszkij âltal megénekelt orosz proletâr, én is érek
annyit, mint ember, sô't hiâba tanitjâk az iskolâban, hogy min-
dent ôk fedeztek fel elsônek, és hogy a Liszenko meg a Micsurin,
meg a tôbbi, âtalakîtotta a vilâgot és a természetet, nekûnk is
megvoltak a magunk tudôsai, feltalâlôi, akikre bûszkék lehetûnk.
Ebbena nemzetkozi megîtélésben van tudatos félrevezetés, amely
egyszer elindult a baloldali intemacionalizmus részérôl, amelyet
tôkéletesen meg tud lovagolni a most ébredezô vilâgpolgâri
liberalizmus (vagy nem tudom, minek nevezzem), nagyon nehéz
lenne meghatarozni, hogy tulajdonképpen a sajât hatalmukon, és
a sajât érdekeiken kivûl mit akamak és kit szolgâlnak. Néha
sejteni lehet, hogy a hâttérben kik mozognak, kik mozgatjâk
ezeket a marionett fîgurâkat. Természetesen azok, akiknek a



zsebében a pénz, és meg tudnak fizetni mindenkit, olyanokat is,
akik 2 dollârért a sajât édesanyjukat is letagadjâk és megtagad-
jâk, ha kell. Vannak ilyen emberek, sajnos, és ezek Informâljâk a
nyugati vilâgot.

Fel kell tenni a kérdésL, hogy mièrt bûn az a magyamak, ha
bûszke magyarsâgâra? A skôt lehet bûszke arra, hogy ô jârhat
skôtszoknyâban, nyomhatja a skôtdudât, azért senki rohadt
fasiszta, soviniszta népnek nem kereszteli el ôkeL Bekapcsoljuk a
televiziôt, a németek, a hâborût vesztett, az egykori fasiszta,
hitlerista németek vigan felhûzzâk a zôld nadrâgot és jâijâk
német tancaikat, és énekelnek, és kôzben ringatôznak. A tele-
viziô mûsorunknak a fele ezzel van tele, a német népi kultùra
megnyilvânulâsaival. Azoknak ez nem bûn? Azok nem nacio-
nalistâk? Azok nem "kirekesztôk"? Csak mi vagyunk azok?
Miért? Most kinek âll az ûtjâban a magyar nemzeti tudat, és a
magyar nemzeti bûszkeség?

Nem lehet két év alatt kolbâszbôl fonni keritést szétzilâlt

gazdasâgban, erkôlcsileg, politikailag, minden vonatkozasban
tônkretett, és hogy îgy mondjam, a szellemi nihil nîvôjân levô
târsadalomban, nem lehet csodât csinâlni sem 2 év alatt, sem 4
év alatt. Ezt tudomâsul kell venni.

Mert az igy igaz, hogy ha âllandôan csak azt halljaa lakossâg
a tv-bôl, a râdiôbôl, az irott sajtôbôl, hogy minden rossz, a
kormâny mindent rosszul csinâl, ebben az orszâgban nincs
egyetlen pozitivum, akkor tényleg még a leghivôbb ember is, és
a legtolerânsabb ember is meginog. Az eredményeketeltitkoljâk,
letagadjâk, csak a rosszat adjâk, azt is felnagyitva. Na, de itt van
a dolog lényege, hogy kôtelesek vagyunk-e ezt eltûmi? Milyen
politikai hatalom az, amelyik megâssa sajât siijât, és odaâlliqa a
sir szélére a demokrâcia szabâlyainak megfelelôen halâlos
ellenségeit, hogy na, gyertek, lôkjetek be a gôdôrbe, amikor
tudtok. Ezek hamar belôknek a gôdôrbe bennûnket, ha tovâbbra
is ezt a politikât csinâljuk.

Én éltem 45-ben, ettem a kukoricakenyeret, tehât végigéltem
a jegyrendszert, sot jârtam a fapapucsban, gyûjtôttem a selyem-
gubôt, az eperlevelet a selyemhernyônak az ejtoemyohôz, sok
minden nélkûlôzésen végigmentûnk, az ostromon, mindenen,
birtuk, emelt fôvel, mert mondtuk, hogyjô, jô, most ez van, de
utâna leszjôvô, biztosjôvô, felemelkedés, Magyarorszâg. Es ez a



mai magyar târsadalom ugyanûgy kibîija ezt a 21 milliârd
dollâros adôssâgot, ugyanûgy kibiija Bds-NagymarosL, csak egyet
kell neki tenni, elégtételt és igazsâgot adni a megsarcolt népnek.
Nem lehet két éven keresztûl arra hivatkozni sem a kormânyban,
sem a politikai elitnek, hogy ugyan kérem, ezt mindet ôrôkôltûk,
a gondot, a bajt, az adôssâgot, a terheket, a gazdasâg egy lâbra
âllâsât, a szétesett hadsereget; minden baj egyszerre szakadt a
nyakunkba, és mindezt ôrôkôltûk mâsoktôî. Nem lehet mondani
két éven keresztûl anélkûl, hogy legalâbb hârom embemek azt
mondtâk volna, hogy ejnye, na-na, ti tônkretettétek az orszâgot,
innen kôltôzzetek kl a rôzsadombi vlllâcskâtokbôl egy lakô-
telepre. Es ha ezt 1990-ben, amikor az ûj kormânyzat létrejôtt, az
elsô' két hônapban megcsinâltâk volna, minden tôrvényes
védekezés lehetô'ségét megadva elitélték volna ôket a magyarsâg
tônkretételéért, hazaârulâsért, szimôniâért, anyagi haszon
szerzéséért, és sok mindenért, az elitélés nem lett volna sem
akasztâs, sem életfogytiglan, hanem az, amit mondtam,
vagyonelkobzâs. Éljetek ûgy, ahogy a târsadalom tôbbi része,
ahova azt juttattâtok. Akkor, kérem, 1990 ôszén, piros-fehér-zôld
zâszlôkkal mentek volna az ônkormânyzati vâlasztâsokra a
magyarok szavazni, e mellett a kormâny mellett, e mellett a
hatalom mellett. De csalôdtak a mai napig. Mielô'tt elutaztam,
gondolom tudjâk, hogy mi keresztény-demokratâk, vâdiratot
nyûjtottunk be, feljelentést a mosonmagyarôvâri sortûz gyilkos
parancsnoka, Dudàs elvtârs ellen. Megszerkesztettûk, jogi
szakértô'kkel, nemzetkôzi jogâszokkai tanâcskozva, és elutasitotta
az ûgyészség és a legfô'bb ûgyészség , mondvân, hogy elévult.
Elô'szôr, amikor ez a téma elôtérbe kerûlt, akkor azt mondtâk,
hogy ugyan kérem, ezek az akkori jognak megfelelôen parancsot
teljesîtettek, ezeket az embereket kitûntette ezért az akkori
munkâs-paraszt hatalom. Késô'bb azt mondtâk, hogy
ugyan-ugyan, kérem, igaz, hogy ezek a parancsok is vitathatôk,
de az adott helyzetben csak ezt tudtâk tenni. Harmadszor azt
mondtâk, hogy jô, jô, jô, hât valami tôrtént, de hât a jogâllam.
Hât a jogâllam azt jelenti, hogy a gyilkosokat nem szabad
felelôsségre vonni? Plâne, ha azok Dudâs elvtârsék? Olyanok,
akik magyarokra lô'ttek, mert hiszen Wiesenthal Simon még
kutathat most is, hogy ki vâgott Auswitzba puskatussal hâtba
valakit, azt ugye ma is fel lehet akasztani, na de aki a magyar vért
folyatta, ugyan kérem. A magyar vér nem szâmit az emberiség



vérének, hiszen van elfogadott nemzetkôzi jogi kâdencia, a béke
és emberiség elleni bûncselekményekre. De ôriâsi vâltozâs az,
hogy most kimondta az ûgyészség, hogy igazugyan, hogyez tôbb
emberen elkôvetett emberôlés, na de elévûlt, és a jogâllam
elévûlt Qgyben nem indithat eljârâsL

Milyen jog az, amelyik ellentétes az ôrôk érvényu emberi
erkôlccsel, mit mond az ôrôk érvényu emberi erkôlcs? Azt, hogy
a gyilkosnak felelni kell a tetteiérL Itt nincs bosszu. Sokan azt
mondjâk, hogy a bosszûvâgy vezet bennûnket. Higgyékel, hogy
ez nem bosszu, mert most mâr pontosan tudjuk, hâny embert
gyilkoltak meg, hâny ember lett egy életre nyomorék, hâny
tîzezer kerûlt a bôrtônbe, tort ketté csalâdi egzisztenciâja, csak
egyetlenegy elkôvetdt nem tudunk még. Ott, ahol szâzezer
szâmra van âldozaL, ott bûnôsnek is kell lennie!

Ha most 94-ben elvesziti a keresztény nemzed koaliciô ezt a
vâlasztâst, akkor néhâny hônap alatt, amit véres verejtékkel ki-
harcolt, hogy néhâny egyhâzi iskolât sikerûlt visszaâllitani, azt a
rossz kârpôtlâsi tôrvényt, ami nagyon rossz, de mégis valami,
szintén elvesziti. Az egész kârpôdâsi tôrvényrôl csak egy mon-
datothadd mondjak. Szidjâk a kormânyt érte, szidjâk a hatalmat,
csak egyet nem szabad elfelejteni, a fôld Magyarorszâgon a
tulajdonkûlônleges kategôriâja. Evszâzadok ôta a magyar paraszt
vâgyâlma a fôld. A szorgos magyar paraszt mindenre képes volt:
a nap 24 ôrâjâbôl 20-atdolgozni és talpon lenni, hogy meg tudjon
venni egy év alatt 20 hold fôldet, hogy nagyobb legyen a birtok,
mert a fôld volt mindennek az értékmérôje. A paraszt arra nézett
fol, nem a pârttagsâgi kônyvre, nem a beosztâsra, hanem arra, aki
a munkâjâval tudta vagyonât gyarapitani.

Ahogy itt végignézek a sorokon és lâtorn az arcokat, lâtok
fiatalokat, kôzépkorûakat, és idôsebbeket is. És 1994-re
gondolva hangos sôhaj hadd fakadjon ki belôlem, ami ûgy szôl,
hogy de kàr, hogy nem vagytok otthon! Mennyivel kônnyebb
dolgunk volna nekûnk. Ez a korosztàly, ez a vélemény és ez a
magyarsagtudat, ami hiànyzik ahhoz, hogy igazân tudnânk
alakitani a mai magyar belpolitikai életet.

Magyarorszâgon nem tizmilliô kôîtségvetési szakértô, és
nem tizmilliô adôszakértô' él, hanem tizmilliô âllampolgâr. Az
àllampolgàrok nehezen értik meg, hogy minden évben
nagyobb adôt fizetnek, minden évben nagyobb a kôltségvetés



defici^e, és minden évben jobban nônek az ârak és romlik az
életszinvonal. Valahol az elviselhetôséget figyelembe kell venni.

Irodalmi esten vagyunk, és én itt beszennyeztem az
Onnepélyes pillanatokat azzal, hogy politikâval foglalkozom,
ezért engedtessék meg, hogy amint a mûltbeli politikusok
kivâlôan tudtak Lenin, Marx, Sztâlin, és egyéb, Engels idézeteket
mondani, én is egy idézettel szeretném befejezni. Ez az idézet
kicsit a politikai hitvallâsom is, amit vallok, mert erre szûleim,
tanâraim, ôrsvezetôim és cserkészcsapatom tisztjei neveltek.
Méltô szeretnék lenni ahhoz a kemény 12 évi nevelési munkâhoz,
amelyet râm fecséreltek. Ezért Vajda Jânos 'Jubilate" cimû
versének egy részével szeretnék bûcsûzni:

'Tehât nem volna itt mâr semmit ép? Az nem lehet!
Van, igenis, a nép. A nemzet dsfâjânak tôrzse,
még jô, csak lombjait pusztitja ronda hernyô,
mit megnôvelt a mostoha idô.
De kertészkés levâgja majd és kinô,
Vagy eljôvend a jôtékony vihar,
Eldsdi férget letipor, kimar.
Az ezeréves tôlgy kihajt még ûjra,
Egy fényesebb, dicsôbb, nagy fordulôra.
Virulni fog a mâsodik ezerben,
Meglombosodva, gazdagabban, szebben.
Hazam! Eged bar egyre csak sôtétûl,
En nem tudok meghalni e hit nélkOl".

(Az eldadôt a hallgatôsâg felâllâssal és hosszû tapssal
ûnnepelte.)

* * *

Viharos Viktor (Dayton, OH) kôltô sajât verseibdl szavalt,
majd dr. Nâdas Jânos emlékére irt

KOPORSÔ ELÔTT

cimu, meghatôan szép hazafîas kôlteményét megrâzô erdvel
adta elô, mély âtéléssel és nagy-nagy sikerrel.



Befejezésûl Neszlényi Judit (Pasadena, CA) zongoramûvész
és zeneszerzô, az Arpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak
rendes tagja, Liszt Ferenc XIV. rapszôdiâjât jâtszotta el pâradan
mûvészettel.

fi
rw/ :

Az irodalmi és mû'vészest szereplô'i. ÀII: Lângi Mâria, KovâcsyJôzsef, vitéz
Haraszthyné Kapossy Kati, dr. Nàdas Gyula, dr. Hasznos Miklôs (Budapest) Kovâcs

Bélàné Bedrosian Almàst, Cserey Erzsébet.
ÛI: Viharos Viktor, NeszlényiJudit és Gyimesi Gyula. (dr. Hasznos Miklôs)

A zârszôt dr. Nàdas Gyula mondta. Kôszonetét fejezte kl a
mûsorvezetônek és a szereplôknek, szives kôzremûkôdésûkért,
valamint a nagy szâmû kôzônségnek részvételéért.

Vêgûl a kôzônsêg Kovâch Bélàné Bedroszian Âlmàszt
(Columbus, OH) énekmûvész vezetésêvel elénekelte a magyar
himnuszt.



A HAZAIÉS A KtTLFÔLDI
MAGYARSÂG EGYMÂS KÔZn

KAPCSOLATA

KÎVÂNSÂGAINK,JAVASLATAINK

A vezetôség: dr. Somogyi Ferenc és dr. Nâdas Gyula. (Somogyi Lél)

A Magyar Kongresszus teljes ûlését 1992. november 28-ân,
szombaton délelôtt 1^ 10 ôrakor dr. Nâdas Gyula nyitotta meg
a nagyszâllô Ritz-terinében. A hallgatôsâg ûdvozlése utân
elsônek a Magyarorszâgrôl jelenlevô dr. Endrey Antalt kéri fel
elôadâsânak megtartâsâra.

Ezt megelôzôleg azonban teljes egészében kôzôljûk a beteg-
sége miatt tavol levô Stirling Gyôrgy irâsban - faxon - bekûldôtt
elôadâsât.

A tovâbbiakban dr. Somogyi Ferenc, az Ârpâd Akadémia
fôtitkâra elnôkôlt.



Stirling Gyôrgy (Arlington, VA):

HAZAl MEGOLDÀSRA VÀRÔ KÉRDÉSEK

A Kongresszus teljes ûlése a meghîvô szerint a hazai és a
kûlfôldi magyarsâg egymâs kôzti kapcsolataival foglalkozik. Nos,
ez a kapcsolat tavolrol sem harmonikus s ebben talân mindkét
oldal hibâs. Ennek taglalâsâba most nem merûlôk bele, mivel az
én elôadâsom targya, hogy mi, akik tâvol élQnk a hazâtôl,
milyen kérdéseket lâtunk otthon még megoldatlanoknak és
anélkûl, hogy beleszôlâsi jogot vindikâlnânk magunknak az
otthoniak dolgâba, miket javasolnânk végrehajtani ahhoz, hogy
Magyarorszâg demokratikus âtalakulâsa, a rendszervâltâs teljessé
vâljon.

Elôre kell bocsâtanom: elismeijûk az eredményeket és
méltânyoljuk a kormâny igyekezetét. Nem tartjuk helyénvalônak
a mindenâron valô ellenzékieskedést és ôrôkôsen csak a hlbâk

emlegetését. De ha innen tâvolbôl prôbâlunk hozzâjârulni az
otthoni fejlôdéshez, elsôsorban nem az eredményeket kell
dîcsérnûnk, hanem a hiânyossâgokra kôtelességûnk râmutatni.

Kifogâsaink kôzQl hadd soroljak fel néhânyat:
Azt hiszem, elsô helyen az alkotmâny hiânyât kell

emlitenûnk. Ha nincs fundamentum, hogyan lehetne felépitenl
egy demokratikus orszâgot? Érthetetlen, hogy a tôrvényhozâs
még a rendszervâltâs utân tôbb mint két éwel se volt képes ûj,
korszerû alkotmânyt elfogadni és a kormâny a régi, toldozott-
foldozott kommunista alkotmâny alapjân kénytelen intézni az
Ogyeket. Ami visszâs helyzetet teremt, akadâlyozza a demokra
tikus fejlôdést és tôbbek kôzôtt olyan abszurdumnak ad jog-
alapot, hogy kilenc kommunista hâtterû jogâsz "alkotmânybirô-
sâgként" megkontrâzhatja a szabadon vâlasztott orszâggyûlés
minden hatârozatât. Milyen alkotmânyt véd ez a testûlet, amit
még a szabad parlament létrejôtte elôtt âllîtottak fel a mùltnak
elkôtelezett jogâszokbôl? A kommunista alkotmânyt?

A kôztârsasâgi elnôki pozicîônak vissza kell adni azt a
rangjât, ami megilleti. Gôncz Ârpâd, az SZDSZ âltal drôton
rângatott paktumos elnôk minduntalan beleavatkozik a napi
politikâba, holott az ô dolga az lenne, hogy pârtokon és kor-
mânyzati ûgyeken felûlemelkedve képviselje a nemzetet. Ennek
kôszônheti tôbbek kôzt azt az inzultust is, ami oktôber 23 év-



fordulôjân érte a Parlament elôtt, megcsûfolva az ôtvenhatos
forradalom emlékét.

A tôrvényhozô hatalom, az orszâggyûlés reformra szorul. Egy
olyan tîzmilliôs szegény orszâg, mint hazânk, nem engedheti meg
magânak azt a lukszust, hogy 382 képviselôt tartson (és Qzessen)
az Qgyek intézésére. A 250 milliôs Egyesûlt Allamok parlament-
jének két hâzâban ôsszesen 435 képviseld és 100 szenâtor ûl, de
ennek ellenére nem lehet azt mondani, hogy Amerikâban sokkal
rosszabbul mennének a dolgok, mint Magyarorszâgon. A kép-
viselôl létszâm csôkkentése nemcsak az âllami kiadâsokra lenne
jôtêkony hatassal, de minden bizonnyal eredményesebbé tenné
a parlamentben folyô munkât is.

Kûlôn târgy, hogy két és fél éwel az ûj parlament megvâ-
lasztasa utân az idd mâr megérett voina arra, hogy - csehszlovâk
és német mintâra - a magyar torvényhozâs is lelkiismeretvizsgâ-
latot tartson és megtisztitsa ônmagât az oda nem valô elemektôl.
Ha minden mas terûleten lehet is elnézést tanûsîtani, a tôrvény
hozô testûlet esetében nem lenne szabad engedményeket tenni;
akirô'l bizonyithatô, hogy a mûltban tâjékoztatô elô'adâsra
vâllalkozott és szolgâlatokat tett a m/lTT osztâlynak, annak nincs
helye a parlamentben. Epp legutôbb kerûlt nyilvânossâgra, hogy
27, egyelô're még név nélkûl emlîtett képviselôre (10 SZDSZ-es,
7 MDF-es, 6 kisgazdapârti, 1 FIDESZ-es és 2 keresztény-
demokrata) esik a gyanû àmyêka s ezeknek tisztazniuk kell
magukat. Ha nem tudjàk, meg kell ôket fosztani
mandâtumuktôl.

A végrehajtô hatalom, a kormâny munkâjâval most ne
foglalkozzunk: hogy a kabinet ôsszetétele milyen, azt bîrâlni
valôban nem a mi dolgunk. Olyan, amilyen. Tôrténészek,
jogâszok, a néptô'l s annak gondjaitôl fényévnyi tâvolsâgra levô',
a tanâri katedra magassâgâbôl kommunikâlô férfiak testûlete,
akiknek jôhiszemusége, jôszândéka aligha vitathatô, de a
képességek gyakran hiânyoznak a problémâk felméréséhez és
megoldâsâhoz. Az elsôre példa a bô'si Duna-elterelés kezelése,
ahol a kormâny két értékes évet vesztegetett el anélkûl, hogy
lépéseket tett volna a szlovâk tervek ellen, mert nem érzékelte
kellô'képpen a veszélyt, s ezért sûlyos felelô'sség terheli a
torténtekért. A mâsodikat - hogy csak egyet ragadjunk ki a sok
kôzfll - riasztôan bizonyîtja a legutôbb otthon tôbbek âltal



folytatott éhségsztrâjk, mint a meg nem oldott szociâlis gondok
elleni tiltakozâs utolsô eszkôze. Hogy ma ilyenre sor kerûlhet és
hogy alakulhatott egy olyan, egymilliônâl jôval tôbb tagot
szâmlâlô szôvetség, mint a Létminimum Alatt Élô'k Tàrsasàga,
melynek vezetôsége Kupa Mihàly pénzûgyminiszter lemondâsât
kôveteli, nagyon elszomoritô és êrthetdvé teszi, miért kivânjâk
vissza sokan otthon a Kâdâr-rendszert

A birôsâgokrôl nem lehetûnk illetékesek szôlni. A legma-
gasabb bîrôi testûletrôl, az alkotmânybîrôsâgrôl egyébként mâr
elmondtuk a véleményûnket, ami pedig a tôbbi terûleteket illeti,
annyi tény, hogy a bîrôi kar âtalakitâsa nagyon lassan halad. A
bîrâk kôzôttmég ma is soka marxistajogrendszeren nevelkedett,
a kommunista idô'kben a part utasîtâsait készségesen végrehajtô
jogâsz, de tudjuk, hogy végzettjogâszokat nem lehet mârôl-hol-
napra leakasztani a szôgrôl és vârni kell, amîg felnô' egy
nemzedék. Ugyanilyen problémâk vannak a rendôrségnél és a
honvédségnél is, ahol mindkét helyen - ûj tisztikar kineveléséig -
ât kellett venni a régi vezetô'ket, mert vezérkari tiszteket és
tâbornokokat se lehet gyorstalpalô tanfolyamokon kiképezni.

A mindennek alfâjât és omegâjât jelentô' ûj aikotmâny
elfogadâsân kîvul a jogâllamisâg mâsik alapfeltétele a magân-
tulajdon szentségének helyreâllitâsa. Minden elrabolt magân-
tulajdont feltétel nélkûl vissza kell juttatni igazolt tulajdonosânak
vagy jogutôdjânak (ôrôkôsének), amibe természetesen bele-
tartozik a mezôgazdasâgban a fôldek visszaadâsa. A kârpôdâs
nem megoldâs, csak kârtéritésrôl, teljes kârtalanitasrôl lehet szô.
Elô'ttem fekszik a tôbbségi kormânyzô part, a Magyar Demokrata
Fôrum Lakiteleken me^ogalmazott programja. Ebben mind a
hàrom kôvetelés - ûj aikotmâny, magântulajdon helyreâllitâsa,
fôldek visszaadâsa - szerepel.

Amennyiben ezeknek az îgéreteknek megvalôsitâsâra a
kormânyrajutâs utan nem kerûlt sor, a part félrevezette azokat,
akik râszavaztak. Tudjuk, hogy a kormâny hivatalbalépésekor
engedményeket tett balfelé és szâmos kompromisszumot kotôtt:
ezek a paktumok ma bénitjâk cselekvôképességét. Akkor még
bent tanyâztak a szovjet csapatok és kényszerhelyzet volt. De ha
egy kormâny normâlis viszonyok mellett nem képes teljesiteni
eredeti programjât, le kell mondania.



Ami a jogâllamisâgot illeti, ott érdemes gondolkozni azon,
hogy mlvel Magyarorszâg 1944. mârcius 19. ôta megszakitâs
nélkûl idegen megszâllâs alatt âllt, nem kellene-e ehhez a
dâtumhoz (esetleg 1947. mâjus 31-hez), mint kiindulâsi alaphoz
visszatémi? A jogfolytonossâg kérdése - és idôponljânak meg-
hatarozâsa - mâr a kezdet-kezdetétôl foglalkoztatja az emigrâciôt
és ezt a témât ûjra felvetni egyâltalân nem érzem idôszerûtlen-
nek. Az évtizedekig tartô torvénytelen kormânyzâs utân egyszer
végre meg kell âllapîtani, meddig szâmithatôk a tôrvényes
âllapotok.

(Azt is meg lehetne fontolni, tulajdonképpen nem lenne-e
leghelyesebb egy behivâsos alapon felâllô alkotmânyozô
nemzetgyïïlést ôsszehivni, azzal a feladattal, hogy az utolsô nem
kommunista, alkotmâny szellemében âllîtsa vissza a tôrvényes-
séget és iijon kl ûj vâlasztâsokat. Ez biztosîthatnâ a tulajdoni és a
vagyoni vlszonyok helyreâlHtâsât is, ami nélkûl aligha remél-
he^ûk az Eurôpa-hâzba valô bebocsâtâst s azt, hogy a magân-
tulajdon szentségére oly kényesen érzékeny nyugati demokrâ-
ciâk egyenrangû félként fogadjâk el Magyarorszâgot.)

Hosszura nyûlna, ha még belemerûlnék olyan gazdasâgi és
mâs problémâk taglalâsâba is, mint a privatizâciô fogyatékos-
sâgai, az orszâg kiârùsitasa az idegen tôkének, a kommunistâk
âltal elvett (és elherdâlt) âllamadôssâgok âtvâllalâsa és zokszô
nélkûli torlesztése, az egészség- és az oktatâsûgy, az igazsâgszol-
gâltatâs (fôbûnôsôk feleldsségrevonâsa), valamint a szociâlis
viszonyok hiânyossâgai s âtszervezésûk nyomasztô igénye.
Mindehhez csak annyit, hogy az idô sûrget, mert hârom oldalrôl
fenyegeti veszély a térség leggyôngébb hadseregével rendelkezd
Magyarorszâgot, melynek helyzetét kifelé is erôsitené a belsô
(valôsâgos és nemcsak lâtszat-)stabilitâs megteremtése. Ami
erôfeszitést ennek érdekében a megkôtôtt kezu, szélsôbalrôl és
szélsôjobbrôl egyarânt szorongatott kormâny eddig tett, az
elismerésre méltô s annak mutatkoznak eredményei is, de hogy
mindezmég kevés, azon aligha lehet vitatkozni.
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Dr. Endrey AntaJ (Hôdmezôvâsàrhely) és dr. DebreczeniJôzsef elô'adôk
(Somogyi Lél)

Dr. Endrey Antaî (Hôdmezôvâsàrhely);

NEHÉZSÉGEK, REMÉNYSÉGEK

A hazai viszonyokkal foglalkozô tartalmas beszédébôl
néhâny kiragadott részlet:

A soron kîvûl szôt kapott feiszôlalô szerint Magyarorszâg
ugyanabban a helyzetben van, mint az 1686-ban, Budavâr
visszavétele utân bekôvetkezô felszabadulâs utân volt. Ekkor
ugyanis a tôrôk uralmat nyugati hatalom vâltotta fel, amely
âltalânos elégedetlenséget okozott az orszâgban. A tôrôkok
uralmat sokan jobbnak talâltak, mint a nyugatiak hatalmât. II.
Râkôczi Ferenc szabadsâgharca ekkor kôvetkezett be. Gazdasâgi
téren ugyanez a helyzet ma is. A kommunistak rendszere
megbukott, Magyarorszâg adôssâga kozel 21 billiô $ maradt,
amelynek kamatait is nehezen tudja az orszâg gazdasâgi élete
elviselni.

A fizetési kôtelezettség nagyobb része ugyanis kamatra ment.
A nyugati tôke valôsâggal kirabolta az orszâgot. Csak a magyar



fôld maradt meg. Magyarorszâgon mindig a mezôgazdasâg
életképessége volt a dôntô, most azonban ez is vâlsâgba jutott.
1990-ben az orszâg 1250 termelôszôvetkezetébôl 350 ellen
csôdeljârâs folyt, tôbb szâz elszâmolâs alatt âllott, 500 pedig
râfïzetéssel mûkôdôtt. Ennek kôvetkeztében az életszînvonal
alâesetL

Gyônge azonban a honvédelem is. Amikor az oroszok ki-
vonultak, a magyar légvédelem is csôdôt mondott. Nem tudjuk
lelôni az orszâg ellen tâmadô jugoszlâv repûlôgépeket, de
gyalogsâgunkat sem tudjuk fejleszteni, mert a honvédelmi
kiadâsokon is takarékoskodnunk kell.

Hitûnket azonban még sem adhatjuk fel. Nehézségeinkben
két fôldi és egy égi reménység mutatkozik. Fôldi reménységûnk
egyrészt a parasztsâg, mâsrészt az ifjûsâg. Mind a kettô a régi
hagyomânyok helyreâllitâsâra tôrekszik. A parasztsâg megôrizte
a nagyszûlôk és a szûlôk hagyomânyait, az ifjûsâg pedig a
cserkészeten kivûl megalakitotta a Fûggetlen Magyar Ifjûsâgi
Frontot.

Az égi remény Natalia nôvér lâtomâsaiban nyilvânult meg.
A Szûzanya megnyilatkozâsaiban mâr az 1930-as évektôl
kezdôdôen az egész fôldkerekséget sôtétségben lâtta. Egyedûl
Magyarorszâg fôldjén volt némi vilâgossâg, ebbôl indul ki a fold
megvilâgosodâsa. A Szûzanya Natalia nô'vér ûtjân a Normafânâl
kâpolna létesitését kérte. Ez a fogadalmi kâpolna, amelynek
épitési bizottsâgi elnôke az eloadô, most szépen épOl.

A sok nehézség ellenére tehât van fôldi és égi
reménységûnknek is alapja.

Dr. Debreczeni Jôzsef (Brecksville, OH);

TULAJDONREFORM

A tulajdonreform magâban foglalja elsôsorban és a
legnagyobb mértékben az ûgynevezett privatfzâciôt, kisebb
mértékben a kârténtést A mûlt évben a kârtérîtés volt
dolgozatom târgykôre, most a privatizâciôt vâlasztottam. Hogy
mi is tulajdonképpen a privatizâciô, azt majd értékeljûk ki talân
ismertetésem végén.



Magyarorszâgon a privâtszektor kialakulâsa és annak fej-
lôdése még az 1980-as évek elején kezdôdôtt. Ekkor kezdték a kis
szôvetkezeteket és az egyedi kisûzemeket létrehozni. Mâr a
kommunista idôk jogrendszere lehetdséget nyujtott arra, hogy
târsasâgi formâkat vezessenek be a gazdasâgi életbe, mint pl. a
személyi és a korlâtozott felelôsségu vagy a részvénytârsasâgot.
Ezekbôl fejlôdtek ki a mai nagyobb magâncégek is. Amennyi-
ben kûlfôldi érdekeltségû tarscisâgot alapitottak, elsôsorban a
részvénytârsasâgok jôttek szâmîtâsba, amelyeket vegyes
vâllalatoknak neveztek. Ebben az esetben a kûlfôldi érdekeltség
a tôbbségi részesedést vâllalta. A jelenlegi gazdasâgi helyzetben
arânylagos gyors privatizâciô kûlfôldi tôke nélkûl alig képzel-
heto el.

A német-magyar gazdasâgi kapcsolatok hatalmas mérték-
ben elôre haladtak; ma Németorszâg Magyarorszâgnak leg-
fontosabb kereskedelmi partnere. Kôzépnagysâgù nêmet cégek
eddig tôbb mint kétezer vegyes vâllalatban részesedtek, tôbb
mint 400 milliô US $ befektetêssel. Ezt a pénzôsszeget négy
német bankkonzorcium bocsâtotta az ûzemek rendelkezésére. A

bajororszâgi Baden-Wûrtenberg-cégvâllaJ érte kezességeL
A legujabb nyugat-eurôpai gazdasâgi kutatâsok (survey)

szerint Magyarorszâg a legalkalmasabb kûlfôldi befektetéseknek.
Eddig 87 "multinational" vâllalat ruhâzott be kelet-eurôpai
âllamokban és ennek 57%-a Magyarorszâgot vâlasztotta. Az
eddigi beruhâzâsok ôsszege 1992-ben a kôvetkezôképpen
alakult:

Elsd helyen Magyarorszâg 4 billiô, mâsodik helyen a volt
Jugoszlâvia 2 billiô, harmadik helyen Lengyelorszâg 1.3 billiô,
negyedik helyen Csehszlovâkia 1 billiô, ôtôdik helyen România
0.5 billiô US $-ral szerepel.

Magyarorszâgon ma mâr minden ôtôdik vâllalatnak kûlfôldi
kapcsolata van. Az amerikai legnagyobb vâllalatok, mint a
Généra] Electric, a Général Motors, a Ford, majd a svéd
Electrolux, a japân Suzuki gyârak befektetései szâmottevô részei
a magyar kôzgazdasâgnak. Az ôsszes beruhâzâsok tôbb mint fele
amerikai vâllalatoktôl szârmazik. Amig 1989-ben kétszâz darab
vegyes vâllalatrôl tudtunk, ma mâr szâmuk meghaladta a
11,000-et.



Magyarorszâg kûlkereskedelme arânylag egyensûlyban van.
A kemény valuta beâramlâsa 41%-kal nôtt. Ezt a Nyugat felé
irânyulô export javâra kell îmi. Ellenben a keleti exportban
60%-os a csôkkenés. Az export nôvekedés alapjai a kis- és
kôzépvâllalatok, mig a kommunista rendszertôl ôrôkôlt
nagyvâllalatok perspektîvâja és ezek profilja miatt komoly
lemaradâs tapasztalhatô.

A pênzpolitika az elmùlt két évben az orszâg deviza-helyze-
tének megerdsîtésére irânyulL ReméljOk, hogy a Vilâg Bank
segîtsêgével a Magyar Kôztârsasâg ma mâr tûljutott az "âllami
csdd" veszélyén, amelyet a volt kommunista kormânytôl ôrôkôlt.
Ugy lâtszik, Magyarorszâg helyzete a pénzvilâgâban meg-
erôsôdôtt, sot a biztonsâgot keresô' pénzek is ide âramlanak,
fôleg a szomszédos orszagokbôl, a Ruténfôldrôl, Româniâbôl,
Jugoszlâviâbôl is.

De a nagyszerû eredmények ellenére is mutatkoznak
problémâk. Ez év elsô' felében 61 ezer âllami vâllalat kôzûl 3,050
ellen kezdeményeztek csô'dôt és 3,900 ellen felszâmolâsi eljârâst.
A nagy âllami konszemek mellett sok kis- és kôzépvâllalat is
talâlhatô. Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium fô'osztâly-
vezetd-helyettese ûgy nyilatkozott, hogy a kôzeljôvôben minden
harmadik nagyûzem csô'd- vagy felszâmolâsi eljârâst lesz
kénytelen inditani (az eddigi tapasztalatok szerint). Természete-
sen ennek az eljârâsnak kb. kétharmada az adôsok és a hitelezdk
megegyezésével végzô'dik.

De vidéki viszonylatban a gazdasâgi élet is kûlônbôzik. Az
emberek jobban ismerik egymâst, és egy bizonyos erkôlcsi
kontrol is mûkôdik. A tudâsnak és a becsûletnek még mindig
komoly tekintélye van! Es a munka produktuma alapjân itélik
meg egymâst. Nem véletlen, hogy a kommunista diktatûra a
legâdâzabb tâmadâsokat a vidéki vezetô'ség és az ûgynevezett
kulâksâg ellen inditotta a mûltban. Ez a réteg sohasem felejti el,
hogy attôl fosztottâk meg, amlhez becsûletes, tisztes munkâja
révén jutott. Es ezek az emberek ûgy képzelték el a rendszer-
vâltâst, hogy az ûj kôztârsasâg igazsâgot szolgâltat nekik, amely
egyûtt jâr az eredeti âllapot helyreâllitâsâval és a bûnôsôk, a
gyilkosok megbûntetésével.

Az âtlag ember a tények alapjân itéli meg a helyzetet. Azt,
amit ma kôzômbôsségnek itélûnk és érzékelûnk az emberek



kôrében, voltaképpen a csalôdottsâg megnyilvânulâsa. De a
csalôdottsâg nem abbôl adôdik, hogy polidkailag vetné el az
eddig tôrténteket, hanem abbôl, hogy kevesli az ûjîtast, amelyet
az ûj rendszer hozott. Nam szélsô'ségeket kér szamon, hogy
bosszût lihegve akasztâsokat kôveteljen, mint tobben azt tették
1945-ben, hanem egyszerûen az elkôvetett igazsâgtalansâgok
valamiféle reparâlâsât vagy kârpôtlâsât, de feltétlenûl a felelô'sôk
megnevezését, szâmonkérését. De ajelen pillanatban a szocialista
mezbe ôltôzôtt kommunistâk még mindig mindent kontrollâlnak
és ezâltal a nemzeti emigrâciô is vesztegzâr alâ kerOlt.

Ma mâr ismeretessé vâlt, hogy az ûj Magyar Kôztârsasâg
lemondott az âllami tulajdon esedeges ingyenes szétosztâsârôl
vagy az ùn. kuponszerû privatizâciôjârôl. Velûnk egyûtt a
kûlfôldi szakértô'k régôta hiânyoljâk, hogy nincs Magyarorszâ-
gon vilâgos privatizâciôs stratégia, a jogi helyzet teljesen âtte-
kinthetetlen, s nagy részben ellentmondâsos. A kormânyzat
jôakarata ellenére (ha ez még egyâltalân létezik) ûgy tû'nik, hogy
a volt tulajdonos réteg, amelyet a kommunista rendszer kegyet-
lenûl és keményen ûldôzôtt, ez âltal ismétôriâsi hâtrânyba kerûlt,
mivel a volt kommunista rendszer kisajâtitasât ez az ûj Kôztâr
sasâg legalizâlta. Azok, akiknek nagyobb vagyonuk volt Magyar-
orszâgon, vajon beletôrô'dnek-e a jelenlegi tôrvény értelmében a
jelképes kârpôtlâsba.

Mindezek szerint Magyarorszâgon a magântulajdon ki-
épitése két alapelvre helyezkedik:

1.) Nincs visszatérités a korâbbi tulajdon-sértésekért, inkâbb
csak szimbolikus kârpôtlâs lesz,

2.) ûj tulajdon szerzése csak vâsârlâs ûtjân lehetséges és nem
ellenérték nélkûl valô kiosztâssal.

Az âllami tulajdon szétosztâsânak kuponrendszerû privati-
zâciôja Csehszlovâkiâban, Lengyelorszâgban, sô'tmég Româniâ-
ban is bevezetett terv.

A Magyarorszâgon alkalmazott kûlônféle privatizâciôs
môdszerek kôzûl, a nagy vâllalatok terûletén csak azokvâltak be,
amelyekben a kezdeményezés vagy magâtôl a vâllalattôl vagy az
érdeklôdô' befektetô'tô'l induit el. Mint mâr emlitettem, a kûlfôldi
vevô'k dominâlnak, 13legnagyobbprivatizâciôs projektumbôl 12
kerûlt kûlfôldi (tôbbségi) részesedésbe, tehât az ôsszes
privatizâciôs bevétel 85 %-a kûlfôldrôl jôtt. A magyar népgaz-



dasâg legértékesebb tényezôit: a cementet, a dohâny-, a papîr-, az
élelmiszeripar kulônbôzô terûleteit (pl. a cukor-, édesség-,
sôripar) mâr eladtâk a kûlfôldieknek. Rôvidesen soron kôvet-
keznek a szâllodâk, a bankok és a biztosîtô târsasâgok ûn.
privatizâciôja, vagyis kiârusîtâsa. Mindezen tranzakciôk lebo-
nyolîtasa a Vagyonûgynôkség feladata. Kritikusok szerint igen
hosszadalmas és alig âtlâthatô bûrokratikus eljârâsokat
eredményez, és azzal a veszéllyel fenyeget, hogy maga a
Vagyonûgynôkség is tûlzott hatalomra tesz szert.

Most azonban a magyar kormâny az eddigi privatizâciôs
tôrvény helyére ûj, hâromrészes privatizâciôs tôrvénycsomagot
kivân alkotni, amelyet a parlament jûniusban fogadott el és
augusztus 28-ân lépett életbe. Ez a tôrvény azoknak az âllami
vâllalatoknak a védelmérôl szôl, amelyek âllami tulajdonban
maradnak. Ezek felûgyeleti szerve lesz az ùjonnan létrehozott
âllami holding, kôzponti târsasâg, amely egyben szabâlyozza és
kontrollâlja az âllami Vagyonûgynôkséget is. Ez a szervezet az
Àllami Vagyonkezelô' Rt. lesz. Azâllami tulajdonban maradôkb.
100-150 "stratégiai jellegu" vâllalatot hârom fô'csoportba osztâ-
lyoztâk:

Az elsô csoportba a szerencsejâték-vâllalatok tartoznak, ezek
részvényei 100 %-ig âllami tulajdonban maradnak.

A masodik csoportba fôleg az energiaipar, a gâz-, viz-, az
elektromossâg-, légitârsasâg (MALÉV) és a szâllitâs (MAFIART)
tartozik. Ebbôl a csoportbôl az âllam a részvényeknek 50 %-ât
kivânja megtartani.

A haimadik csoportban a részvénytulajdon csak 25 %-ban
plusz egy szavazattal marad az âllam tulajdonâban. Ebbe a cso
portba a kereskedelmi bankok, acél-, aluminium-, vegyipari
vâllalatok, a borâszat és a hûsipar tartoznak.

A Magyar Kôztârsasâg a kôvetkezô' évre privatizâciôs
bevételét 41.5 billiô forintra értékelte. Ebben az ùj privatizâciôs
technikâban meggyorsitja ésmegkônnyiti a belfôldi befektetôkés
vâsârlôk helyzetét; részletfizetésekkel, elô'nyôsebb hitelekkel és
(adôkedvezményeken kivûl) bérleti szerzôdéseket is
alkalmaznak. Ezzel hozzâjârultak a munkavâllalôk vagyis az
alkalmazottak lehetséges, de nem kôtelezô âllamilag tâmogatott
részesedéséhez. Erre is tôrvényt alkotnak majd az angol



"Employée Share Ownership Program" mintâjâra, amely a
Munkavâllalâsi Részvénytulajdonosi Program lesz.

Forràsmunkâk: Die Presse, Neue Zurcher Zeitung, International Herald Tribune,
Tîme Maga^ne (Europe Edition), Nemzetôr, Magyar Fôrum és a Heti Magyarorszâg
megfelelà' szâmai.

Dr. Gâl Imre (New York, NY);

A KÀRTÉRÎTÉSI TÔRVÉNY

ÉS GYAKORLATl VÉGREHAJTÂSA

A kârpôtlâsi jogalkotâs 3 nagy terûletet ôlel fel:
I. Az elsô csoportot a vagyoni sérelmek kârpôtlâsa jelenti.

Ebben a kôrben kellett megoldani jogszabâlyok alkalmazâsâval
a magântulajdonban okozott kârok orvoslâsâL

n. A mâsodik csoport a személyi kârpôtlâst foglalja magâ-
ban. Ide mindazon sérelmek orvoslâsa tartozik, melyeket az
âllampolgâroknak életelvétellel, szabadsâgelvonâssal, egészségi
kârosodâssal okoztak, valamint ezekkel a sérelmekkel ôsszefûg-
gésben keletkezett vagyoni sérelmek orvoslâsa Is.

ni. A harmadik csoportot a nyugdîj kiegészitésére vonatkozô
kérdések jelentik.

Az 1991. évl XXV. te. az elsô Kârpôtlâsi Tôrvény. Ennek
végrehajtâsâra tôbb kormânyrendeletet adtak ki. A tôrvény elsô
szakasza szerint részletes kârpôdâs illeti meg azokat a természe-
tes személyeket, akiknek magântulajdona az âllam âltal 1939.
mâjus 1-et kôvetôen alkotott jogszabâlyok alkalmazâsa âltal
sérelmet szenvedett. A tôrvény mâsodik szakasza értelmében
ugyancsak kârpôdâs illeti meg az ebben a szakaszban felsorolt
személyeket, akiknek magântulajdona az 1949. jùnius 2-ât
kôvetôen alkotott jogszabâlyok alkalmazâsa sorân szenvedett
sérelmet. E szerint a szakasz szerint kârpôdâsra jogosult: a) aki
magyar âllampolgâr; b) aki a sérelem elszenvedésekor magyar
âllampolgâr volt; c) aki a magyar âllampolgârsâg megfosztâsâ-
val szenvedett anyagi sérelmet; d) az a nem magyar âllampolgâr,
aki 1990. december 31-én életvitelszeruen Magyarorszâgon élt.

A tôrvény harmadik szakasza szerint a kâr mértékének
meghatârozâsa: az egyes vagyonelemek âtalânyértékét a hârmas
szâmû melléklet tartalmazza.



A tôrvény 4. szakasza értelmében a kârpôtlâs mértéke:
bizonyos mértékig 100, 50, 30 és 10 %, ez azonban tulajdontâr-
gyanként és a volt tulajdonosonként nôvekszdk, 5 milliô forintot
azonban nem haladhat meg.

A tôrvény 5. szakasza szerint a kârpôtlâs ôsszegérô'l
Kârpôtlâsijegyet kell kiâllîtani, amely bemutatôra szôl, âtruhâz-
hatô és a kibocsâtâs naptâri negyedévének elsô' napjâtôl szâmî-
tott hârom évig kamatozik.

A tôrvény 7. szakasza szerint az âllam biztosîtja, hogy a
Kârpôtiâsi Jegyeket azoknak tulajdonosa a tôrvényben foglalt
feltételekkel a) az âllami tulajdon privatizâciôja sorân értékesî-
tésre kerûlô' vagyontârgyak, részvények, ûzletrészek megvâsâro-
lâsâra, b) a termô'fôld tulajdonânak megszerzésére felhasznâl-
ha^a, c) valamint az âllamtôl az ônkormânyzat tulajdonâba in-
gyenesen kerûlô' lakâs megvâsârlâsâra fïzeto eszkôzként névér-
tékben felhasznâlhatja, d) egzisztencia-privatizâciôs hitel igény-
lése esetén sajât erôként kell fîgyelembe venni.

A végrehajtâsi rendelet 13. szakasza szerint deviza-kûlfôldi
személy részére kiâllitott kârpôtiâsi jegyet a devizahatôsâg
engedélye nélkûl kûlfôldre kiviheti és kûlfôldrôl behozhaga.

A tôrvény 9. szakasza szerint a volt tulajdonost a Vagyon-
ûgynôkség âltal tôrtént értesîtés esetén elô'vâsârlâsi jog illeti meg.

A tôrvény 10. szakasza értelmében elsô fokon a megyei vagy
a fôvârosi Kârrendezési Hivatal, mâsodfokon az Orszâgos Kâr-
rendezési Hivatal jâr el.

A tôrvény 12. szakasza értelmében a kérelmet irâsban kell
benyujtani. A hatâridô 1991. december 31.

A tôrvény 13. szakasza értelmében a termôfôldre vonatkozô
sajâtos jogszabâlyokat arany korona értékben kell megâllapitani.
Egy arany korona ezer forint, erdô esetén az arany koronânak
négyszeresét kell szâmitani.

A tôrvény 14-28. szakaszai a termô'fôld értékesitésével fog-
lalkoznak.

A mâsodik Kârpôtiâsi Tôrvény, az 1992: XXIV. tôrvény
szerint az elsô Kârpôtiâsi Tôrvény szabâiyait a tôrvényben
meghatârozott eltérésekkel és kiigazitâsokkal kell alkalmazni. A
2. szakasz szerint azt, akit hâborûs vagy népellenes cselekmény



miatt jogerôsen elîtéltek, nem illeti meg kârpôtlâs. Az érték
kiszamîtâsa az 1-3. szâmû mellékletek értelmében tôrténik.

A harmadik Kârpôtlâsi Tôrvény az 1992: XXXII. tv. Ez a
tôrvény az életûktôl és szabadsâguktôl politikai okokbôl
jogtalanul megfosztottak kârpôtlâsârôl intézkedik. A tôrvényelsô
szakasza értelmében azokat a személyeket, illetôleg hozzâtarto-
zôkat, akiket 1939. mârcius 11. és 1989. oktôber 23. kôzôtt

Dr. Gâl Imre e/ô'adô és fôt dr. Vïtéz Ferenc.

(Az utôbbi azÂrpàd Akadémia kôzgyulésén) (dr. Somogyi Ferencné)

életûktôl vagy szabadsâguktôl politikai okokbôl jogtalanul
megfosztottak, kârpôtolni kell. A 2. szakasz értelmében az élet
elvesztéséért egy ôsszegben egy milliô forint Jâr. A 3. szakasz
szerint a szabadsâg elvonâsâért az a, b, c, d, e alatt felsorolt
rendelkezéseket kell alkalmazni, mint a kârpôtlâs alapjât. A
végrehajtâsi rendelet 2. szakasza értelmében a sérelmek elszen-
vedését a kérelmezônek kell bizonyitania. Ugyancsak a kérel-
mezônek kell nyilatkoznia, hogy kârpôtlâsi jegyet vagy élet-
jâradékot akar-e. Kûlfôldiek életjâradékot nem kaphatnak.

A tôrvény 12. szakasza szerint kârpôtlâst nem kaphat, aki az
Allamvédelmi Hatôsâg, karhatalom tagja volt, aki az 1956-os



forradalom leverésében ônként részt vett vagy a leverés kôvet-
keztében kitûntetésben részesûlt.

A tôrvény 14. szakasza szerint az elsb Kârpôtiâsi Tôrvény
szabâiyai az a-c pontokban felsorolt eltérésekkel irânyadôk.

A 15. szakasz értelmében a megâllapîtott jârandôsâgok adô-
és illetékmentesek.

A negyedik Kârpôdâsi Tôrvény értelmében a kârpôdâsi jegy
termôfôld tulajdon megszerzésére tôrténô felhasznâlâsârôl ad
részletes utasîtasL

A nyugdîjemeléssel kapcsolatban a 93/990 XI, a 74/991/VI és
az 51/992/ni.l8 kormânyrendeletek adnak a jogosultsâgrôl, az
emelés mértékérdl és az eljârâsi szabâlyokrôl rendelkezéseket. A
hataridd erre vonatkozôlag 1992. november 2. volt, értesûlésûnk
szerint azonban a hivatal december 31-ig elfogadja a kârpôdâsra
vonatkozô Igényt, ha a fél Igazolja a késedelem okât.

Dr. Sasvâri Lâszlô CLausanne, Svâjc);

JOGÂLLAM, JOGFOLYTONOSSÂG,
ÛJ ALKOTMÂNY, ELÉWLÉS

A mai magyar belpolitikai, kôgogi helyzet vizsgâlata sorân
megâllapithatjuk: az 1988/89-es évek tényei egyértelmûen
bizonyitjâk annak a szâmtalan elemzésnek igaz voltat, amely
szerint a kommunistak nagyon is tervszerûen, eldre kidolgozott
forgatôkônyv szerint adtâk ât a hatalmat, biztositottâk maguk
szamâra a kulcspoziciôk megtartâsât, a vagyonok âtmentését,
bântadansâgukat és a hatalomâtvevdk kezének minél szélesebb
kôrû megkôtését. Mindez két kulcsszôba foglalhatô ôssze:
jogàUamisâg és jogfolytonossâg.

A jogâllam ôsszes feladataban a jog és jogossâg kôvetelmé-
nyeit tartja szem elôtt, s a célszerûség, az opportunitâs elvét a jog
elveinek rendeli alâ. Kétezer éves fogalom, a rômai jog egyik
alaptétele: az igazsâgossâg és a torvényesség nem vâlthatôk meg
anyagi érdekkel és politikai szemponttal, kivéve ha az egész
kôzosséget végveszély fenyegeti, "mert az âllam ûdve a legfdbb
tôrvény, de a hatalom gyakorlôinak ekkor sem szabad a tôrvé-
nyesség kârâra tévedniôk".



A jogâllamisâg tartalma és érvényesûlése az évszâzadok
folyamân nagyon kûlônbôzô volt. Mint Bàrd Kàroly talâlôan
megfogalmazta: "ez olyan kategôria, amelynek fokozatai vannak,
tartalma tértôl és idôtôl fûggôen vâltozô". Am nagy hangsùllyal
hozzâteszi: "Nekûnk a jogâllamisâggal szemben a 90-es êvek
Eurôpâjâban tâmasztott kritériumokhoz kell igazodnunk".

A jogâllam, jogâllamisâg, ha szabad azt mondanom, a
mâsodik vilâghâborû utân érthetô môdon reneszanszât éli. Az
elôzô évtizedek diktatûrâi, vérfûrdôi utân az emberek, a târsa-
dalmak jogbiztonsâgra, nyugalomra vâgytak, s ez az igény elemi
erôvel tort fel. Ekkor kerûlt az eurôpai alkotmânyokba kiemelten
a jogâllam szô, ekkor létesûltek az Alkotmânybirôsâgok
(kûlônbôzô hatâskôrôkkel). Nemzetkôzi szerzôdések utalnak râ.
Ez lett a legfôbb mérce, ehhez igazitanak mindenL S ez ônma-
gâban helyes Is.

A probléma csak az, hogy magyar relâciôban 1988/89-benez
volt az egyik trôjai falô, amelynek segîtségével a pârtâllam szinte
teljes nomenklatûrâja âtmentette magât a demokrâciâba. Félel-
metes tervszerûséggel és cinizmussal becsempészték ezt a szôt
rôgtôn a môdositott, tehât nem elvetett 1949-es sztallnista alkot-
mânyba és az alkotmânybirôsâgi tôrvénybe is, mindjârt az elsô
sorokba: "a jogâllamba valô békés âtmenet elôsegitése érde-
kében" stb. (Sosem felejtem el azt a megdôbbenést, amit akkor
éreztem, amikor az alkotmâny elsô olvasâsakor erre a szôra
bukkantam. Egy pillanat alatt szinte magam elôttlâttam a 40 évi
diktatûra ôsszes rémtettét.)

Mindez âtvezet a mâsik nagyfontossâgû szô, a jogfolyto-
nossâg tartalmi elemzéséhez. Hogy felmérhessûk ennek a
fogalomnak sûlyât, kôvetkezményeit, hadd idézzem Varga Csaba
'Jogfilozôfiai megfontolâsok" cimû tanulmânyâbôl az ide
vonatkozô megâllapitâsokat: "Mind a nâci, mind a bolsevistajog
jog a modem formàlis jog sajâtos ismérvei szemszôgébôl nézve.
Még akkor is, ha arculcsapâsai voltak a nyugati kultûrâkban
fogant jogi értékeknek. Ha pedig a megelôzô âllapotokat jog-
âllapotoknak tekintjûk, akkor felvetôdik a jogfolytonossâg
kérdése, amit csak forradalom tôrhet meg. Mivel alkotmânyjogi
szempontbôl nézve politikai âtmenetunk nem volt forradalom,
ezért vâllaltuk a régi rezsimmel a pusztân technikai értelemben
vett jogfolytonossâgot". Ezen azt értjûk, hogy az ûj rezsim



érvényesnek ismeri el az elôzô âltal hozott ôsszes tôrvényeket
(minden kôvetkezményûkkel egyûtt) a jôvôbeli vâltoztatâs
jogâval, âm nem visszahatô hatâllyal! Ez tôrtént tehât nâlunk is,
s ezért kiâltott fel egyszer Antall Jôzsef miniszterelnôk az ôt
bîrâlôk felé: "Miért nem csinâltak forradalmat?" (Ez persze nem
azt jelenti, hogy vért kîvânt volna, de a lényegre mutatott râ.)

Minderre ajogi elôkészûletek mâr 1988-ban megkezdôdtek.
S hogy milyen tervszerûséggel tôrtént minden az esemênyeknek
a fent vâzolt jogi mederbe valô irânyîtâsâra, annak egyik
mozzanatâra nemrég hîvta fel a fîgyelmet Bencsik Andràs (s
amire akkor, az ôrôm percelben nyilvân senki sem gondolt): "Az
utolsô szoclalista parlament a néhâny beszûremkedett ellenzéki
képviselôt (Kirâly Zoltân, Debreceni Jôzsef, Roszik Gâbor) el-
viselve, megszerezte magânak az âtmenet és az âtmenekûlés
jogât. Ha ugyanis az akkori tôbbség elfogadta Debrecenièket -
mâr pedig elfogadta -, akkor a mal tôbbségnek viszont ôket kell
elfogadnia, s ez maradéktalanul meg is tôrtént. Hiszen pl. Szûrôs
Màtyàs, mint ideiglenes kôztârsasâgi elnôk hirdette ki a Kôztâr-
sasâgot. Igy zârult be a csapda a forradalmi romantikusok kôrûl".
"A hatalomâtvevô'k innentô'l kezdve foglyai a jogfolytonossâg-
nak". Ennek nagy sûlyû dokumentalâsa volt az is, hogy nem ûj
alkotmâny szûletett, csak môdositâs.

Ennek elsô' vâltozata mâr 1988. november 30-ân elkészûlt (s
ebben mâr benne volt a kôztârsasâgi elnôki tisztség is), majd
1989. januâr 20-ra a mâsodik vâltozat. Kôzben folytak a kerek-
asztal-târgyalâsok, amelyeknek 2 fontos jellemzôjûk van:

1.) A târgyalâsok idején Magyarorszâg nem volt belsô'
szuverénitâsa birtokâban, hiszen az orszâg 45 éve katonailag
megszâllt orszâg volt, bel- és kûlpolitikâjât, gazdasâgi életét
szovjet tanâcsadôk irânyitottâk. Sokan ennek a ténynek alapjân
érvelnek azzal, hogy ennek folytân az elô'zô' rezsim âltal hozott
ôsszes jogszabâly semmis, tehât nincsen és nem is lehet kôtelezô'
jogfolytonossâg. A baj, hogy erre a jelenlegi kormâny a meg-
elô'zô' târgyalâsok sorân nem hivatkozott, tehât a jogfolytonos-
sâgot elismerte, s ezen most mâr békés ûton vâltoztatni nem lehet.
Mâsrészt a jaltai egyezmény kôvetkezményeként a Nyugat a
szuverénitâsnak ezt a (nyilvân âltaluk is ismert) hiânyât sosem
ismerte el. Hazânkat a tôbbi csatlôs âllammal egyûtt szuverén
âllamként felvették az ôsszes nemzetkôzi szervezetbe. (Pedig a



klasszikus jogi meghatârozâs szerint: "Belsô szuverénitâs nélkûl
nincs kûlsô, nemzetkôziieg elismert szuverénitâs".)

Az 1.) pontban kifejtettekbôl kôvetkezik a 2.) fontos tényezô:
a târgyalâsok résztvevô'i egyikének sem volt a nemzettbl legiti-
mâciôja és igy felhatalmazâsa sem, hogy sorsârôl a tudtân kîvûl,
a feje fôlôtt dôntsôn, mert az egyik oldalon a szoyjet szuronyokra
tâmaszkodô "elvtarsak" ûltek, mig a mâsik oldalon a jôszândékû,
jôhiszemû, vâltozâsra tôrekvô, de igazi, legitim tômegbâzissal
még nem rendelkezd értelmiség tagjai, akik azt tudtak, hogy az
orszâg dôntô tôbbsége reménykedve vâija a diktatûra ôssze-
omlâsât, sorsânak jobbra fordulâsâL

A még hatalmon levd pârt képviselôi âltal megszavazott
1989-es alkotmânymôdositâsnak nincs tehât igazi értéke. Még
akkor sem, ha kétségtelenûl sok érdemi vâltozâst hozott (tôbb-
pârtrendszer, tulajdonviszonyok megvâltoztatasa, emberi alap-
jogok stb.) s annak alapjân sok jô ûj tôrvény szûletett, âm
ugyanakkor az egész vilâgon példâtlan môdon megkôtôtte a
vâlasztâsok utân hatalomra kerûlôk kezét, hiszen 37 dôntéshez
szûkséges a 2/3-os tôbbség, ami eleve behatârolta a koaliciô
mozgâsterét.

A felek kôzti kotélhûzâsra jellemzd, hogy 1988. novembere
és 1990.jûlius 19. kôzôtt négyszer vâltoztattak meg a kôztârsasâgi
elnôk vâlasztâsânak mikéntjét (orszâggyûlés-népszavazâs).

S igy hiâba van benne az 1989-es alkotmânyban az a mondât,
hogy "az ûj alkotmânymeghozatalâig marad érvényben", mertez
a jelenlegi parlamenti erôviszonyok mellett gyakorlatilag kivi-
hetetlen.

Ezért nem tudok egyet érteni Baisai igazsâgûgyminisztemek
a SMESZ elnôkéhez intézett jûnius 1-i levelében foglaltakkal: "a
89-es, azôta tôbbszôr âtalakitott alkotmâny ma megfelel a
demokratikus jogâllammal szemben tâmasztott kivânalmaknak,
igy belâthatô idôn belûl nem kerûl sor ûj alkotmâny készitésére".
Helyesebb lett volna, ha azt iija, nincs râ lehetdség. (E szôveg
elkészulte utân kerûlt kezembe Baisai szeptember 29-i nyilat-
kozata, amelyben mâr érdekes môdon mâs konlûziôra jutott:
"ûjabb alkotmâny kidolgozàsa indokolt lenne, de mandâtu-
munk lejârtâig ennek elkészitésére nincs lehetô'ség". Ezt a felis-
merést csak ûdvôzôlni lehet.)



s itt van a târgykôrrel foglalkozô értekezések sajnâlatos
tévedése: ajogi zsâkutcâbôl kivezetô utat az Alkotmâny 19. szaka-
szânak 5. pontjâban rôgzdtett népszavazâsban lâtjâk, "amin
keresztûl a nép kôzvetlenûl gyakorolhatja szuverénitâsât", hisz ezt
az Alkotmâny 2. szakaszanak 2. pontja biztosîtja is neki.

Az ezzel érvelôk fïgyelmét nyilvân elkerûlte, hogy az Alkot
mâny 1989. oktôber 18-i môdositâsa elôtt fél éwel, 1989. jûnius
1-én a kommunista orszâggyûlés megalkotta az 1989. évi XEL. tv-t
a népszavazâsrôl, s ebben két érdekes és fontos szakasz van: A 7.
kimondja, hogy "az Alkotmâny elfogadâsârôl népszavazâs ûtjân
kell dônteni" (az Alkotmâny ezt oktôberben az orszâggyûlésre
bîzta), a 9. szakasz pedig kimondja: "az orszâgos népszavazâst az
orszâggyûlés rendeli el, de ehhez 2/3-os tôbbség kell". S ezt
alâtâmasztja az Alkotmâny 19. szakasza 5. pontjânak 2. mondata
is: "A népszavazâsrôl szôlô tôrvény elfogadâsâhoz a jelenlevô'
képviselô'k 2/3-ânak szavazata szûkséges". Azt hiszem, mindenki
elô'tt vilâgos, hogy ezzel ajogi kôr bezârult.

A jelenlegi parlamenti viszonyok kôzôtt tehât, sajnos, nincs
lehehtô'ség az Alkotmâny megvâltoztatâsâra, ezért kell a koali-
ciônak a hâtralevô' 2 évben mindent elkôvetnie a széles nép-
rétegek bizalmânak, tâmogatâsânak visszaszerzésére, az élet-
szînvonalat, a kôzmegelégedést jelentô'sen nôvelô' intézkedések,
jogszabâlyok alkotâsâval, hogy a kôvetkezô' vâlasztâsokon a
2/3-OS tôbbség megszerzésével ûj Alkotmânyt tudjon adni az
orszâgnak.

Kiegészîtésûl hadd emlîtsek meg hârom érdekes adatot: Az
elsô', hogy az 1989. oktôber 31-i hirhedt négy kérdéses nép
szavazâst a kommunista orszâggyûlés az abszolût tôbbség bir-
tokâban rendelte el. A mâsodik rejtélyhez eddig nem talâltam
meg a megoldâs kulcsât: milyen alapon van az 1989. jûnius 1-i
népszavazâsi tôrvény 32. szakaszâban az a rendelkezés, hogy a
népszavazâs sorân elô'fordulô tôrvénytelenségek ellen az Alkot-
mânyblrôsâghoz lehet fordulni, hiszen azt csak az 1989. oktôber
23-i tôrvénnyel hoztâk létre (1984-ben még csak Alkotmânyûgyi
Tanâcsot alkottak, lényegesen kisebb hatâskôrrel). S aharmadik:
az Alkotmânybirôsâgnak indokolatlanul nagy hatalmat biztosîtô
rendelkezése az Alkotmânynak: az orszâggyûlés âltal vâlasztott
kôztârsasâgi elnôkôt tôrvénysértés esetén nem az orszâggyûlés
fosztja meg tisztségétô'l, hanem az Alkotmânybîrôsâg! A logikus



és korrekt eljârâs az lenne, ha a2 Alkotmânybîrôsâg âltal meg-
âllapîtott tôrvénysértés esetén az ôt megvâlasztô orszâggyûlést
illetné a megfosztâs joga.

S mindez a paktumok kôvetkezménye. Hogy azok létrejôtté-
ben kûlsô hatalmak jâtszottak-e szerepet és milyen sûllyal, azt
csak sejteni lehet, de 3 éwel az események utân egyre tobb
mozaik kerûl nyilvânossâgra, âm a teljes igazsâg megismerésêtôl
még messze vagyunk. (Van azonban egy friss hîr is. Clinton
Amerika elnôkévé tôrtént megvâlasztâsa utân a kûlûgyminiszté-
rium kelet-eurôpai osztâlyânak volt vezetôje eztmondta: Clintont
aggasztja Magyarorszâgon és Csehszlovâkiâban a szélsô-
jobboldal eldnyomulâsa; ezen a téren lêpések vârhatôk.) Sem az
Alkotmâny, sem a népszavazâsi tôrvényben levô felsorolâs nem
teszi ugyanis lehetôvê a parlament idô elôtti feloszlatâsât és ûj
vâlasztas kiîrâsât népszavazâs û^ân.

Az események két fâzisban zajlottak le. Az elsô fejezet
88-89-ben volt, a mâr ismertetett kôrûlmények kôzôtt, vagyis: "a
mosolygô hatalomâtadôk szokadan eldzékenységgel ajândé-
koztâk oda cégûket, horribilis adôssâgaikkal egyûtt az ûj
vâllalkozôknak, akik innentôl fogva foglyai a jogfolytonossâg-
nak". Kûlônôs, hogy az akkori résztvevôk utôlag egymâstôl
teljesen eltérô értékelést, illetve magyarâzatot adnak a tényekrdl.
Mâr tavaly utaltam arra, hogy az egyik felelôs vezetô azt âllîtja: a
kommunista pârt meggyôzddése az volt, hogy Pozsgay lesz a
kôztarsasâgi elnôk, ezért igyekeztek az elnôki hatâskôrt minima-
lizâlni, mâsrészt a hatalomâtvevôket lebénîtani a 37 2/3-os
tobbség kikôtésével. Az utôbbirôl viszont ez év mâjusâban egy
mâsik politikus azt mondta: "a mai koalîciô az alkudozâs idején
csak a majdani szavazatok 40 %-âra szâmitott, ezért a 37 megkôtés
beiktatâsâval akartâk a hatalmon maradô kommunistâk
munkâjât lehetedenné tenni". Azt el tudom képzelni, hogy a
hatalmi apparâtus miatt nem biztak a gydzelemben, de azt
nehezen, hogy a hatalom csûcsân levôk (még akkor is, ha lâttak,
hogy leâldozôban van a napjuk) ezt a kemény feltételt onként el-
fogadtâk volna. Vagy valôban tudatosan készitett veremrôl van
szô? Ma még nem lehet eldônteni.

A mâsodik fâzis a vâlasztâsok, a koalîciô gyô'zelme utân volt,
s ha lehet, még megmagyarâzhatadanabb vagy talân egészen
kézenfekvô'. Miért engedte a gyô'ztes MDF a kôztârsasâgi elnôki



tisztséget az SZDSZ-nek, s miért tette az engedmények sorozatât?
Kôsa Csaba, a Magyar Fômm fôszerkesztôje oktôber 24-én
Lausanneban elismerte, hogy a paktumot lényegében véve
homâly fedi, de szerinte a fenti engedmények ellentétele az volt,
hogy az SZDSZ îgéretet tett; a 2/3-os megkôtésû tôrvényeknél
nem szavaz a koalîciô ellen, de ezt nem tartotta be. A paktum
megkôtése kényszer hatâsa alatt tortént, az Antall kormâny azért
kényszerûlt erre, mert az SZDSZ veresége utân 5 kûlfôldi bank 1
milliard dollârt vont ki rôvid idô alatt az orszâgbôl (erre a nagy
vihart kavart Csurka-tanulmâny is utalt), s igy az orszâgot a
gazdasâgi ôsszeomlâs veszêlye fenyegette. (November 3-ân jelent
meg Zsille Z.-nak, a SZER munkatârsânak nyilatkozata; ô azt
âllitja, hogy az amerikai kormâny az SZDSZ gyôzelmére szâmi-
tott, a vâlasztâsi kampâny alatt az SZDSZ egész vezérkarânak
forrô drôt ôsszekôttetêse volt a SZER magyar osztâlyâval.)

îgy jutunk el a felelosségre vonàs kérdéséhez, amelynek a
fentieken tûl van egy komoly vilâgpolitikai és szorosan vett jogi
vetulete is.

Kétidézettel kezdem, s nem is véletlenûl: Wiesenthal Simon
1992. mâjusâban azt mondta: nem lât kûlônbséget a nâci és a
kommunista bûnôk kôzôtt. Tamâs G. Miklôs pedig azt îrta 1992.
jùlius 4-én: "az ellenzék és a jogtudô élit megakadâlyozta a
politikai leszâmolâst a letunt rezsim vezetô csoportjaival és
kiszolgâlôikkal, - ez a leszâmolâsi kisérlet morâlisan tônkre tette
Csehorszâgot, Kelet-Németorszâgot és e napokban zûzza szét a
lengyel politikai stabilitast".

A jogâllam, a jogfolytonossàg és az elévûlés fogalmai
môgôtt hûzôdô jogkonstrukciôk determinâljâk a felelosségre
vonâssal kapcsolatos jogi helyzetet is.

A rômai jogra tâmaszkodô klasszikus jogelveknek két szikla-
szilârd tételûk van: a.) nullum crimen sine lege (tehât: csak a
cselekmény elkôvetésekor hatâlyban levô tôrvényekben rôgzi-
tett bûncselekmények elkôvetése miatt lehet bârkit bûntetô-
jogilag felelosségre vonni és az ott megjelôlt bûntetésekkel
sùjtani. b.) Nem lehet visszahatô hatalyù tôrvényt alkotni csak
akkor, ha az az âllampolgârokra nézve kedvezôbb vâltoztatâst
eszkôzôl.

S ezekhez szorosan kapcsolôdik a targykôr egyik legvita-
tottabb pontja, az elévûlés, vagyis az a tény, hogy a bûncselek-



mény az elkôvetés napjâtôl kezdôdôen, ha a tettest nem fogtâk el,
nem âllîtottâk bîrôsâg elé, a tôrvényben meghatârozott idô el-
telte utân nem ûldôzhetô és a tettes nem bûntethetô. Ez az idô

orszâgonként kûlônbôzô, de minél hosszabb (az âllandô félelem
a veszélyeztetettség kinzô gyôtrelme miatt), annal humânusabb
magatartâst eredményez az âllam, a tarsadalom részérôl. (Szâmos
torvénykônyvben, az elévûlési idôn belûl megindult eljârâsban
enyhitô kôrôlményként kodifikâltâk az elkôvetés ôta eltelt
hosszabb idôt.) De van itt még egy, sok vitara, ellentétes
értékelésekre okot adô jogi kôvetelmény: az elévûlês nyugvâsa,
vagyis olyan rendkivûli helyzet, amikor az elévûlês nem
kezdôdik el, csak annak megszûnte utân. Egyes âllamok tôrvény-
kônyvelben ez kifejezetten benne van a kivâltô okok pontes
felsorolâsâval. A magyar Btk. ezt nem ismeri (s ez lehetôséget ad
politikai Indittatâsû értékelésekre).

Ez utân a rôvid elméleti bevezetés utân râtérek a konkrét
elemzésre. Szerény megâllapîtâsaimat a legszigorûbb târgyila-
gossâg, a jog és az erkôlcsi elvek ôszinte tisztelete vezérli.

A bûncselekmények kôre lényegében véve az egész civi-
lizâlt vilâgban kôzel azonos - a becsûletsértéstôl az emberôlésig-,
a bûntetési nemek viszont igen széles skâlân mozognak.

1945-ben (Churchill és Roosevelt 1942/43-as a Vae victis
jegyében fogant megâllapodâsânak eredményeként) ûj
bûncselekmények kerOltek a tôrvénykônyvekbe: a hâborûs és
népellenes bûnôk. Ezzel tôkéletesen egyet lehet érteni a jôvôre
nézve, a jogi kifogâs csak az, hogy ezeket visszahatô hatâllyal
alkalmaztâk, politikai megtorlâsként. S ez justis mord volt. (A
gyilkosokata hatâlyos tôrvények alapjân is el lehetettvolna itélni,
hiszen cselekményûk még nem évûlt el.)

A kôzponti probléma mind a nâci, mind a kommunista
bûnôk tekintetében az utôlagos, visszamenô hatâlyù felelôsségre
vonâs lehetôségének megtalâlâsa a jogâllamisâg keretei kôzôtt.
"Ha a jogâllamisâg nevében tagadjuk a mûltat, s âthâgjuk a jog
vonta hatârokat, hasonlôkkâ vâlunk a korâbbi jogtiprôkhoz és
sajât szândékaink tisztasâgât kérdôjelezzûk meg"- irja Bàrd K. és
még sok mâs. "Sajnos, a jogâllam tehetetlen a jogtiprâs rezsim-
jének bûneivel szemben, mert a bûntetôjog eszkôztâra erre
elégtelen". "A kommunizmus ôsszeomlâsa utâni események azt
jelzik, hogy a bûntetôjog és a nemzetkôzi jog nem készûlt fel



kellôképpen az âllami terror elkôvetôinek felelôsségre vonâsâra".
Elyen és hasonlô megâllapîtâsok olvashatôk a szakcikkekben.
Szomorûan jellemzô, hogy a nemzetkôzi emberi jogi egyezmé-
nyek (az 1950-es Rômai Egyezmény, s az ELNSZ Polgâri és
Politikai Nemzetkôzi Egyezségokmânya - amelyekhez hazânk
1990. novemberében csatlakozott ) Is megelégedtek a nûmbergi
îtéletek legalizâlâsâval. Partsch Karl J. 1966-ban megjelent
kônyvében, a "Fawcett 1987"-ben ugyanezt irja: "a fenti
egyezmények megfogalmazôinâl a készîtôket az a szândék
vezette, hogy a Nûrnbergben hozott îtéleteket ne lehessen
kifogâsolni". RendkivOl sûlyos megâllapîtas, de a szôveg egy-
értelmûen ezt igazolja.

Ez ugyanis kimondja, hogy a nullum crimen sine îege elve
"nem képezi akadâlyât valamely személy birôsâg elé âllîtasânak
vagy megbûntetésének olyan cselekmény vagy mulasztâs miatt,
amely elkôvetése idején a civilizâlt nemzetek âltal elismert
âltalânos jogelvek szerint bûncselekmény volt, tovâbbâ a nullum
crimen sine lege elve nem érinti azokat a tôrvényeket, amelyeket
a mâsodik vilâghâborut kôveto rendkîvûli kôrûlmênyek kôzôtt
hoztak a hâborûs bûntettek, a hazaârulâs és az ellenséggel valô
egyûttmûkôdés ûldôzésére és a 2. pont nem célozza e tôrvények-
nek bârmifajta jogi vagy erkôlcsi elitélését".

Mindezek miatt nehezen mondom ki a konklûziôt, amire e
fontos kérdés nagyon ala,pos tanulmânyozâsa sorân jutottam:
Wiesenthainak igaza van abban, hogy nincs kûlônbség nâci és
kommunista bûnôk kôzôtt, de az elbirâlâs mikén^e korântsem
azonos. Sot! Tôbben ezt Gorbacsov és Reagan mâltai megegye-
zésének tudjâk be, Takâcs 1992 oktôber végén arra hivatkozott,
hogy a volt Szovjetuniô a hâborû gyôztesei kôzé tartozott, s ezen
a cimen akadâlyozza meg "elvtarsai" felelôsségre vonâsât.

Âllitâsom alâtâmasztasâra hivatkozom az Eurôpa Tanâcs
egyezménye (az emberi jogokrôl és alapvetô szabadsâgjogokrôl)
15. cikkének 2. pontjâban foglaltakra (amihez mint emlîtettem,
hazânk 1990. novemberében csatlakozott). Ez kimondja: "hârom
alapvetô jog van, amelyek még hâborû vagy a nemzet létét
fenyegetô mâs rendkîvûli âllapot esetén sem ronthatôk le: az
ember joga az élethez, ahhoz, hogy ne vessék alâ kinzâsnak,
embertelen vagy megalâzô bûntetésnek és (most jôn a lényeg)
visszamenô hatàlyû biintetôtôrvényeket ne hozzanak és



alkalmazzanak vele szemben!" Ez gyônyôru, hiszen tôkéletes
ôsszhangban van az âltalam is hivatkozott klasszikus rômai jog-
elvekkel, - csak az a kérdés, hogy 1945-ben miért nem
alkalmaztâk ezeket?

E miatt a német igazsâgûgyi szervek 1945 utan Igen nehéz
helyzetbe kerûltek. Ki kellett mondaniuk a még be nem
kôvetkezett elévûlési hatâridô ismételt, utôlagos meghosszabbî-
tasa kapcsân, hogy ez nem sérti a nullum crimen sine lege és a
jogâllam kivânalmait. Kimondtâk azt, hogy 1945. mâjus 8. és
1949. december 31. kôzôtt a megszâllâs miatt az elévûlês
nyugodott. 1952-ben a nyugat-német Alkotmânybirôsâg azt is
kimondta (a korâbbi, Németorszâg megszâllâsâra vonatkozô
rendeletekkel egyezôen), hogy az olyan erôszakos cselekmênyek
esetében, amelyeknek motivuma politikai, faji vagy vallâsi
gyûlôlet volt és amelyeket a Harmadik Birodalomban nem
ûldôztek, az elévûlés 1933. januâr 30. és 1945. mâjus 8. kôzôtt
nyugodott, azaz elvben mâr elévûlt cselekmênyek ûjbôli ûldôzé-
sére is môd nyilott". Tehât lényegében azt mondta ki, amit a
Zétényi-javaslat tartalmazott. De a német Alkotmânybirôsâg
hivatkozhatott a német Btk. 78. b. és k. bekezdésére, amelyek a
szôba jôhetô' cselekmênyek idején is hatâlyban voltak. Ezek
szerint: az elévûlés mindaddig nyugszik, amig tôrvényi elô'irâs
alapjân az ûldôzés nem kezdô'dhetik, illetve nem folytathatô.
Akkor pedig a Fûhrer akarata volt a jog. (A magyar jogrendszer
az elévûlés nyugvâsât nem ismeri!) Még egy fontos adat: Egy
német felsô'birôsâg 1991. jûliusâban azt deklarâlta, hogy "az
egykori NDK terûletén elkôvetett és politikai okokbôl nem
ûldôzôtt cselekmênyek miatt a felelô'sségre vonâsra nem kerûlhet
sor, ha az elévûlés bekôvetkezett, tehât a Btk-nak az elévûlés
nyugvâsâra vonatkozô rendelkezése jogâllami megfontolâsokbôl
nem alkalmazhatô"!

Hazânkban az 1945. évi VII. te. erôsitette meg azokat a
korâbbi minisztertanâcsi hatârozatokat, amelyek bevezették a
hâborûs és népellenes cselekményeket, s amelyek alapjân szâmos
politikust, katonatisztet végeztek ki. Majd 1950-ben a Btk.
kimondta, hogy alkalmazni lehet az elkôvetés idôpon^a utân
szûletett bûntetôtôrvényt, ha az kifejezettenkimondja: "hatâlya az
életbeléptetés elôtt elkôvetett cselekményekre is kiteijed". Tehât
vilâgosan nyomon kôvethetôk a sorozatos jogsértések. Bàrd K.



ehhez hozzâfûzi: "a diktatûra tôrvényhozôi sohasem âlUtottak,
hogy jogâllamot akamak".

De az 1945-ben kodifïkâlt ûj bûncselekmények 1960. januâr
26-ân elévûltek, amint az Kutrucz professzor tanulmânyâbôl
kiderûl. Igy kûlônôs jogi helyzet âllt eld. Magyarorszâg ugyanis
az elévûlés utân 10 éwel csatlakozott, 1970-ben, az 1968.
november 16-ân elfogadott ENSz-egyezményhez, amely
kimondta, hogy a hâborûs és emberiségellenes
bûncselekmények - fûggetlenûl elkôvetésûk iddpontjâtôl - nem
évûlhetnek el, s az alâlrô orszagok kôtelezik magukat arra, hogy
tôrvényeiket "alkotmânyos rendelkezéseikkel ôsszhangban ehhez
igazitjâk". Az elévûlhetedenség kimondâsa tehât az elévûlés utân
10 éwel tortént, holott a kommunista âllam e bûncselekménye-
ket az elévûlési idôn belûl ûldôzte - ellentétben az Alkotmâny-
bîrôsâg âltal alkotmânyellenesnek Itélt Zétényi-tôrvényjavaslat-
ban szerepld bûncselekményekkel, amelyeket nemcsak, hogy
nem ûldôztek, de kifejezett "âllami megrendelésre kôvették el
ôket". îgy paradox helyzet âllt eld: "Az Alkotmânybîrôsâg
dôntése értelmében sem a jelenleg hatâlyos 1978. évi IV. tv. 33.
szakaszânak 2. bekezdése az elévûlhetetlenségrôl, sem a
nemzetkôzi egyezményben elôîrtak nem felelnek meg
alkotmânyos rendelkezéseinknek, mert az Alkotmâny 2.
szakaszâban meghatârozott jogâllamfogalom ebben az
értelmezésben azt is jelenti, hogy az elévûlés szabâlyal a
bûncselekmény elkôvetése utân az elkôvetô terhére nem
vâltoztathatôk meg, s az elévûléssel elnyert bûntedenség aîanyi
jog. Kôvetkezésképpen az Alkotmânyblrôsâgnak kell a
jogâllamrôl vallott felfogâsât megvâltoztatnia (erre még nem volt
példa) vagy a parlamentnek kell megvâltoztatnia a nemzetkô2â
egyezményhez valô viszonyunkat és hatâlyon kivûl helyeznle a
hâborûs bûnôk elévûlhetedenségérôl szôlô jogszabâlyt. De ez a
mâsodik megoldâs szembeâllit bennûnket az eurôpai âllamok
jelentôs részével. Jogâllamban nem lehet kétféle mércét
alkalmazni".

Ezt alâtâmasztja Bârd K. érvelése is, aki utal arra, hogy ha
bârmilyen, a vâzolt jogelvekkel ellentétes jogszabâly szûletnék is
és a fôlôtt szemet hunyna az Alkotmânybîrôsâg, akkor bârkinek
joga van a strassbourgi birôsâghoz fordulnia a tôrvénysértés
orvoslâsa végett. Ezt a jogot az âllampolgârok részére hazânk
1992. évi novemberi csadakozâsa az egyezményhez, biztositja.



A végsô konklûziôt Bàrd K. îgy foglalja ôssze: "a bûntetô-
jogilag még ûldôzhetô magatartâsok felderitése és elbîrâlâsa a
rendes igazsâgszolgâltatâs keretében, a bûntetôjogilag
megragadhatô, de a bûntetôjog eszkôzeivel mâr nem ûldozhetd
vétkek meg/elîtélése egy parlamenti bizottsâg âltal, és ezzel
pârhuzamosan a legsûlyosabb bûnôk elévûlhetetlenségének
kimondâsa a jôvôre nézve, képezhetik az igazsâgtétel egyes
elemeit. Ez biztosîtja ajogâllami keretek megtartasât és kizâija az
ôtletszerû, ônkényes és értelmetlen megtorlâst".

Forrâsmunkâk:

1. Az ôsszes ide vonatkozô jogszabâly, orszâggyûlési hatârozaL
2. Bàrd Kâro/y; Visszamenô igazsâgszolgâltatâs, alkotmânyossâg,emberijogok.
3. Bencsik Andrâs: Szamurâj a magyar ùton.
4. Bencsik Andrâs: Szabadok elvén magyarul.
5. Klvonat az Adenauer Alapitvâny âltal nyugati jogâszok részére tartott budapesti

konferenclârôl.

6. Kutnicz Kalrdin: Ml lesz a hâborûs bûnôsôkkel?

7. Varga Csaba; Jogfllozôfiai megfontolâsok.
8. ZlinskiJànos: Vissza a rômai joghoz?

Dr. Nàdas Gyula CCIeveland, Ohio);

A MAGYAROK VILÂGSZÔVETSÉGEJELENLEGI
HELYZETÉNEK MEGVITATASA

Kongresszusunk magyarsâgunk sorskérdéseivel foglalkozik,
amelybe beletartozik a Magyarok Vilâgszôvetsége ûgyének
vizsgâlata is. Mielôtt azonban ezt a kérdést részleteiben letâr-
gyalnânk, kônnyebb âttekintés érdekében szûkségesnek tartom
az ezzel kapcsolôdô problémâk érintését.

Mi, valamennyien békés ûton visszaakarjuk szerezni ôseink
fôldjét, amely 1100 éven ât Magyarorszâghoz tartozott. Van erre
lehetôség? Mi a jârhatô tjt? EIsô kérdés a népesség létszâmbeli
alakulâsa, az erkôlcsi romlottsâg és a magzatelhajtâs magyar
sâgunk létszâmât irtô kérdése. Ha ugyanis a kômyezô âllamok,
orszâgok népei erôs szaporodâst mutatnak, magyarsâgunk lét-
szâma meg erôsen csôkken, akkor hazânk elveszik a kôrûlvevô
nemzetek nôvekvô népességének fojtogatô tengerében. Meg-
szokott dolog szép frâzisokat hangoztatni, ehelyett azonban a



legerôsebb csalâdvédelemre van szûkség, magas csalâdi pôt-
lékra, az âltalânos jôlét emelésére, hogy az orszâg lakossâgâban
a létbiztonsâgi érzés meglegyen. A tùlnépesedett fôvâros és a
vârosi kôzpontok széttelepitésére van szûkség, de ûgy, hogy
kisebb ipari vârosokat és vîzôntôzéses kertgazdasâgokat léte-
sitsûnk, ahol a falusi lakossâg, nemzetûnk erejének forrâsa, ûjra
vâllalja majd nagyobb csalâdok felnevelését.

Tovâbbi feladat: az orszâg elhagyâsâra kényszerûlt kivân-
dorolt, kûlfôldôn élô mintegy 5-6 milliôs magyarsâgnak azt a
részét vissza kell telepîteni, amely ma a KârpâL-medencén kivûl
él. Fontos eldfeltétele ennek, hogy vonzôvâ tegyùk a hazatele-
pûlés gondolatât, kûlônôsen az utôdok elôtt, akik mâr a nyugati
kényelemben nôttek fel s akik magasabb kultûrigényt tâmasz-
tanak. Ennek viszont jelentôs elôfeltétele a teljes mértékû
kàrtalanîtâs. Mindenkinek vissza kell adni fôldjét, hâzât és meg
kell bûntetni azokat, akik az egyének vagy a magyarsâg ôsszes-
sége ellen komoly bûncselekményeket kôvettek el. Mâs szôval
vissza kell adni a bizalmat, a biztonsâgi érzést mindenki részére.
Ennek viszont fontos része a kôzbiztonsâg megjavitâsa, vidéken a
csenddrség intézményének visszaalHtâsa, minden most elkôve-
tett vagy ezutan elkôvetendô bûncselekmény szigorû megbûn-
tetése. Vasfegyelem és rend nélkûl nincs kôzbiztonsâg. A kôz
biztonsâg hiânyât nemcsak a hazai lakossâg szenvedi meg, de az
idegenforgalom is, amely jelentôs jôvedelmet jelent az orszâg-
nak. Magyarorszâg és lakossâga majdnem minden tekintetben
élen haladt a mùltban nemcsak a tudomâny, a feltalâlâsok, de a
szociâlis emberi gondolkodâs terén is. Miért nem mutât példât
hazânk és miért nem helyezi a jogbiztonsâgot és az erkôlcsôt a
régi alapokra akkor, amikor ma mâr ûgyszôlvân mindenûtt a
pénz és az erô'szak uralkodik.

HisszOk, hogy Kôzép-Eurôpâban tartôs béke csak ûgy
biztosithatô, ha terûletileg is visszatérûnk az 1910-es évek
orszâghatâraihoz. Szerintem el kell ismernûnk mindenkinek
lé^ogosultsâgât Magyarorszâgon, aki maga vagy elôdje 1910-ben
vagy azelô'tt Magyarorszâgon élt, annak polgâra volt faji és val-
lâsi megkûlônbôztetés nélkûl. Akinél nincs meg ez a "gyôkér",
kîvânatos lenne, hogy téijen vissza ô'sei fôldjére. Elsôsorban itt
azokra az idegen személyekre gondolok, akiket megszâllt
terûleteinkre âttelepitettek.



Magyarsâgunknak szûksége van a kûlfôldi hatalmak kép-
viselôinek barâtsâgâra, târgyilagossâgâra, igazssâgérzetére.
Felvilâgosîtô munkânk révén személyes kapcsolatok
teremtésével el kell éraûnk, hogy az orszâgunkat ért igazsgtaJan
békeszerzôdéseket felûlvizsgâljâk. Allandôan hangsûlyoznunk
kell, hogy Magyarorszàg belekényszerûlt az elsô vûàghàborûba,
mint a Monarchia tagâllama és annak lett a kôvetkezménye a
trianoni "béke", amely hazânktôl igazsâgtalanul elvette - minden
jogi és erkôlcsi alap nélkûl - terûletének kétharmadâL

Kérdein: Miôta van erkôlcsi alapja annak, hogy a gydztes
hatalom oda ajândékozza egy ezeréves âllam terûletét mâs
âllamoknak?

A mâsodik vîlàghàborût sem mi kezdeményeztiîk, sot
elleneztûk. Diplomâciai ûton kértûk Angliât, hogy szâlljanak
meg bennOnket. De mâr akkor a nyugati hatalmak titkos
szerzddésben eladtâk hazânkat az oroszoknak. Nem maradhatott
mâs szâmunkra, minthogy vêdekezni prôbâljunk elnyomatâsunk
ellen, ami végOl sikertelen maradt.

Btiszkék lehetiink arra, hogy a magyarsàg szavkt mindig
megtartotta. Mi tiszteletben tartottuk a terûleteinken élô kisebb-
ségek kulturâlis és gazdasàgi tôrekvésêt minden beolvasztâsi
szândék nélkul. Ezért is êlhettek békességben az utôbbi évszà-
zadokban egyes nemzeti kisebbségek békében orszâgunk
hatârân beliil.

Ezek utân a bevezetd gondolatok utan jogosan merûlhet fel
az a kérdés, hogy kapcsolôdnak mindezek a Magyarok Vilâg-
szôvetsége helyzetének megvltatâsâhoz?

Kérdezem, mi adott iddszeruséget a Magyarok Vilâgszôvet-
ségének ûjra szervezésére? Erre tôbb feltevés lehetsêges. Az egyik
szândék, hogy a jelenlegi kormâny a kûlfôldi magyarsàg szellemi
irânyitâsât kezébe vegye és letompitsa, esetleg leszerelje minden
olyan tevékenységét és âllâsfoglalâsât, amely politikâjâval nem
egyezik. Ennek feltételezésére az emigrâciônak erôs oka van.
Mâsik feltevés szerint a magyar kormâny esetleg ûgy véli, hogy
vannak olyan feladatok, amelyeknek ellâtâsa részben a
Vilâgszôvetségre is hârulna. Ha a Vilâgszôvetség célja a vilâg
magyarsâgânak ôsszefogâsa, egybentartâsa és képviselete, akkor
a Vilâgszôvetség szervezetét nem kellô elôrelâtâssal szervezték



meg, mert a szabad fôldôn élô magyarsâgnak oly erôs, nemzeti
szellemû szervezetei mûkôdnek még ma is vâltozadanul, hogy
azokat nem lehetett volna mellôzni. A Vilâgszôvetséget két erds
pillérre kellett volna épiteni: a hazai és a kûlfôldi magyarsâgra,
amely egymâs mellett mûkôdik kôzôs nemzeti céljalnk megva-
lôsîtasâban. De nem ez tôrtént. A kûlfôldi magyarsâgot lâtszôlag
ugyan bekapcsoltak, a 16 milliôs magyar nemzet egyharmadât
kitevô, vâltozatlanul nemzeti irânyt kôvetd kûlfôldi magyarsâg
csak alig nyert képviseletet a Vilâgszôvetség vezetôségében.
Mindenképpen nehéz négy évtizedes kommunista jârom alatt
senyvedô' târsadalmat és a valôdi demokrâciât élvezô, szellemi
integritasât megtartô magyarsâgot egy Vilâgszôvetség ôtvôzetébe
kovâcsolni.

Miutân sajnâlatosképpen a nagyon vârt tisztulâsi folyamat
még nem tôrtént meg hazânkban, a volt kommunistâk ûj mez-
ben még ma is a legfontosabb âllâsokat foglaljâk el, gyanakodva
tekintûnk a Vilâgszôvetség vezetô'ségének személyi ôsszetétele
felé.

Ez lehetett egyébként is oka annak, hogy az emigrâciô tôbb
nagy magyar vezetô szervezete tartôzkodô âllâspontra helyez-
kedett a Vilâgszôvetséggel szemben (igy a mi szervezeteink is),
jôllehet a Vilâgszôvetség kôzgyûlésén képviseltették magukat
annak bizonysâgâul, hogy elvileg nincsenek a Vilâgszôvetség
ellen, mert mindnyâjunkat a magyar haza irânti hûség és
segîtdkészség vezérel, miként ez az elmùlt 40 év alatt is tôrtént.
Mindazonâltal helyesebbnek talâltuk volna, ha a Vilâgszôvetség
nem fûggdségi helyzetet kivânna teremteni a kûlfôldi magyarsâg
szâmâra, hanem azt, mint egységes, erôs tômbôt - eddigi hazafïas
munkâjânak folytatâsâval - laza kapcsolat fûzné a hazai kor-
mânyhoz fontos és nagy nemzeti céljainknak lehetô legteljesebb
mértékben valô koordinâlâsâra, vele valô egyûttmûkôdésére az
emigrâciô teljes fûggetlenségének megtartâsâval.

A kérdés lényegét illetôen a Vilâgszôvetség szâmtalan fel-
adata kôzûl talân a legfontosabb egyrészt az elszakitott terûleteink
magyarsâgâval valô âllandô kapcsolat tartâsa, a sorsâval valô
behatô tôrôdés, a magyar iQûsâg magyar nevelésének tâmoga-
tâsa, mâsrészt azon valô munkâlkodâs lenne, hogy a kûlfôldôn
élô 1945-ôs és 1956-os menekûltek mâr-mâr a beolvadâs felé
haladô, harmad- és negyed-nemzedékes utôdai megmaradjanak



magyaroknak, elsajâtîtsâk nyelvûnket és tôrténelmûnk ismeretéL
A Vilâgszôvetségnek ennek érdekében minden lehetôt - még
âldozatok ârân is - el kellene kôvetnie. Ha a Vilâgszôvetség
hivatâsa magaslatân âll, akkor a magyar kormânnyal karôltve
âllîtson fel a kûlfôldi nagy magyar kôzpontokban minél tôbb
magyar és a befogadô orszâgok nyelvén mûkôdô alsô, kôzép-
és felsôfokû iskolât, esedeg egyetemet is - hazai tanerôk bevonâ-
sâval -, amelyekbe kitûntetés lenne bejutni - esetleg a magyar
kormâny ôsztôndîjâval.

A magyar kormâny és a Vilâgszôvetség ne a kûlfôldi ma-
gyarsâgtôl vâija a kezdeményezést. Az indittatâsnak és erôs
propagandânak hazulrôl kellene megindulnia, hogy az a magyar
szûlôket kôzônyûkbdl felrâzza és hazafîas kôtelességûkre fïgyel-
meztesse. Céltudatos munka csodâkat eredményezhet Feltehe-
tôen akkor a kûlfôldi magyarsâg, amely eddig is derekasan
kivette és kiveszi részét az immâr mintegy 1500 alapîtvâny és mâs
nemes hazai cél anyagi tâmogatâsâban, szivesen sietne a magyar
iskolâk tâmogatâsâra is.

A kôzelmûltban az USA-ban megtartott népszâmlâlâs szerint
1.7 milliô vallotta magât magyamak. Milyen ôriâsi anyagi tô'két
jelentene a hazafias szellemben nevelt magyar i^ûsâg a magyar
haza szâmâra! Ezen a téren sûrgôsen cselekedni kell, amig nem
késô!

Természetesen sok mâs fontos mâs feladat is hârul a Vilâg-
szôvetségre,( mint pl. a kûlfôldi magyarok hazatelepitése stb.) itt
csak a legfontosabbakat érintettem.

Foglalkozni kivânok tovâbbâ az emigrâciô egyik iddszerû,
fontos kérdésével.

Az emigrâciô magyar szervezetei az elmûlt évtizedek alatt
hûséggel szolgâltâk az igaz magyar érdekeket. Hazafias munkâs-
sâgukat legjobb belâtâsuk és meggyô'zô'désûk szerint végezték,
sok esetben azonban kûlôn-kûlôn utakon jârtak és egymâs
akciôirôl nem volt tudomâsuk, amihez terûleti széttagoltsâguk is
hozzâjârult, és igy munkâssâguk nem hozta meg a kivânt ered-
ményt. Az évek folyamân egyre jobban szûksége mutatkozott az
emigrâciô erô'inek egyesitésére, ôsszefogâsâra és munkâjuk ko-
ordinâlâsâra az egységes âllâspont kialakitâsa, kûlônôsen a vilâg



sorsât intézô nagyhatalmak és nemzetkôzi szervezetek felé valô
azonos fellépés érdekében.

Az 1988. évi Clevelandben tartott Szabadvilàgi Magyarok V.
Vilâgkomgresszusânak legfontosabb târgysorozati pontja ennek
a kérdésnek megtârgyalâsa volt. A Magyar Târsasâg ebben a
targyban készitett elôteijesztését dr. Simonfay Ferenc ismertette,
amit a kérdés alapos megvitatâsa kôvetett. A megjelentek a
tervezet alapelveivel egyetértettek és életre hivtâk a Szabad
Magyar Vilâgtanâcsot, mint a kûlfôldi magyarsâg szervezeteinek
ôsszefogô és képviseleti szervét. Az intézmény elnôkéQl dr.
Nâdasjânost kérték fel, aki azt, ha szerényebb keretek kôzôtt is,
eredményesen mûkôdtette (minden mâs szervezet anyagi
hozzajârulâsa nélkOl).

Hazânknak a kommunizmusbôl valô felszabadulâsa utân az

emigrâciô feladatai megsokasodtak, ezért szûkségesnek
mutatkozik a Szabad Magyar Vilâgtanâcs kereteit kibô'vîteni,
intenzdvebben mûkôdtetni szâmos tovâbbi aktîv magyar
munkât kifejtô' orszâgos szervezettel, az emigrâciô kôzôs
munkaprogramjânak megâllapitâsâval és kivitelezésével,
kérdéseinek és javaslatainak megvitatâsâval.

Hetyey Sàndor, az MHBK ausztrâliai fô'csoportjânak
vezetoje, értékes javaslatot kûldôtt Kongresszusunkra, amelyben
az emigrâciô széles kôrû feladatainak megjelôlése mellett a
Szabad Magyar Vilâgtanâcs "fôlélesztésére", szervezeti
kiépitésére tesz javaslatot, amely a kôvetkezô':

1. A Szabad Magyar Vilâgtanâcs "fôlélesztése" amerikai,
dél-amerikai, eurôpai és ausztrâliai tagozatokkal, egységes
cimmel és politikai vonal meghatârozâsâval. Legyen egy
kôzponti elnôk, egy-egy alelnôk a fenti tagozatokbôl, valamint
egy titkârsâg.

2. Alakuljanak bizottsâgok, amelyeknek a kôvetkezô'
megbizatâsa volna:

a.) A magyar kormânnyal valô kapcsolat kiépitése és a
kormâny âllandô biztatâsa, ôsztônzése a békés revîziô
kôvetelésére.

b.) Az elszakitott terûletek magyarsâgâval valô
kapcsolatok kiépitése.

c.) Az emigrâciô kôzponti tâjékoztatâsa.



d.) Minden kormâny mellé egy-egy bizottsâg vagy
személy kikûldése, amely vagy aki az illetô kormâny
rokonszenvét és tâmogatâsât keresné a "békeszerzddések"
felûlvizsgâlata és môdositâsa érdekében.

Ez a négy bizottsâg jelent a kôzponti bizottsâgnak és
végrehajtja annak utasîtâsait.

3. A kôzponti elnôkség sajât maga is tesz lépêseket az
Egyesult Nemzetek, a Nemzetkôzi Birôsâg (dêlvidéki
genocidium!) és az Eurôpai Tanâcs felé és lépéseinek
eredményérôl tâjékoztatja a bizottsâgokat.

Hetyey Sàndor megkûldôtt javaslata komoly mérlegelést
igényel és kiindulô pontul tekinthetjûk. Természetesen igen sok
fontos kérdés merûl majd fel a Vilâgtanâcs szervezeti,
mûkôdtetési és személyi vonatkozâsaival kapcsolatban.

Szeretném rôviden ismertetni a Vilâgtanâcs "fôlélesztésével"
kapcsolatos âllâspontunkat.

Alapelvûnk, hogy a hozzâ csatlakozô orszâgos és
csùcsegyesûletek mindegyike egyenrangû, egyik sem felettese a
mâsiknak. A Vilâgtanâcs kôzponti elnôksége, kôzponti
bizottsâgânak és szakbizottsâgainak tagjai rotâciôsalapon vâl^âk
egymâst bizonyos meghatârozott idôszakban.

A tagszervezetek javaslatai nemcsak az illetékes
szakbizottsâgokhoz futnânak be, de egyidejûleg a széles kôrû
kôzponti bizottsâg minden egyes tagjâhoz véleményezés céljâbôl.
Ugyancsak a szakbizottsâgok âltal kôzvetlenûl hozandô
javaslatok, hatârozatok tervezetei a kôzponti bizottsâg
valamennyi tagjânak elô'zetes véleményezés céljâbôl azok
végleges elkészitése elô'tt bemautatandôk. Majd az ezek
figyelembevételével elkészitett szakbizottsâgi tervezetek
kerûlnének a Vilâgtanâcs kôzponti bizottsâga tagjaihoz, majd az
elnôkséghez végleges dôntés céljâbôl.

Véleményûnk szerint ilyen demokratikus alapon kiépitett
Vilâgtanâcs irânt az orszâgos és csùcsszervezetek részérôl
nagyobb bizalom nyilvânulna meg és feltehetô'en szivesebben
csatlakoznânak hozzâ abban a feltevésben, hogy javaslataik,
véleményeik is mérlegelés alâ kerûlnek. A nagyon centralizâlt
szervezet, bâr kevesebb munkâval, de azzal a veszéllyel jâr -
bârmilyen jô uton is halad -, hogy egyes szervezetek nem adjâk



fel ônâllô cselekvési szabadssâgukat és esetleges ellentétes
âllâsfoglalâsukkal kûlônôsen nemzetkôzi fôrumoknâl a
Vilâgtanâcs akciôinak eredményét veszélyeztethetik, s a
Vilâgtanâcs hitelét, tekintélyét csorbîthatjâk.

A szervezet egyik legfontosabb szerve az ûn. clearinghouse,
amelyhez befutnak a javaslatok, s amely azoknak a Vilâgtanâcs
kôzponti bizottsâgâhoz és szakbizottsâgaihoz valô tovâbbitâsât
végzi, valamint a tagok egymâs kôzti târgyalâsainak kôzponti
postaszolgâlatât is ellâtja.

A Szabad Magyar Vilâgtanâcsnak lényegében a Magyarok
Vilâgszôvetségéhez hasonlô feladatkôre lenne, talân még széle-
sebb és mind a magyar kormânnyal, mind a Vilâgszôvetséggel
kapcsolatot tarthatna, sot bizonyos terûleteken egymâssal
kooperâciôs viszonyba is kerûlhetnének.

Nem hallgathatom azonban el e nagy szabâsû terv
végrehajtâsâhoz szûkséges folyamatos, jelentôs anyagi
fedezetének kérdését. Kûlônôsen egy, az egész szabad vilâgot
behâlôzô informâciôs és propagandaszolgâlat kiépîtése és
âllandô mûkôdtetése enélkûl nem valôsithatô meg.

Ebben a nagy horderejû kérdésben szûkséges elô'zetes
megbeszéléseket fblytatnunk, valamint a szabad vilâg tâvoli
orszâgaiban mûkôdô' hazaflas magyar szervezetek véleményét is
kikémûnk és tekintetbe vennûnk, akik a tâvolsâg, anyagi vagy
mâs gâtlô kôrûlmények folytân nem lehetnek kôzôttûnk.

Ebbô'l a célbôl a jôvô' év tavaszân értekezletet tartunk,
amelyre a Vilâgtanâcs tagjait, orszâgos és csûcsegyesûleteink
vezetô'it meghivjuk kôzôs tanâcskozâsra, javaslataik
ismertetésére. A javaslatokat ôsszesitjûk, kiértékeljûk és
bizottsâgot kérûnk fel azoknak a jôvô' évi, soron kôvetkezô',
november végén tartandô XXXIŒ. Magyar Kongresszusunkra
valô elôkészîtésére és elôteijesztésére. Igy tudjuk biztositani a
kérdések szakszeru, érdemleges megvitatâsât.

Reméljûk, sikerûl Kongresszusunkon megâllapodâsra
jutnunk az emigrâciôs erôk egyesitésének, intenzîv munkâba
lenditésének kérdésében.

Feladataink kôzismertek, sajnos az is, hogy elmûlnak az évek
jelentôsebb eredmények nélkûl. A rômai vezérek elôtt
szôlôvesszô nyalâbot vittek, amely jelkép volt: ôsszefogàsban az



erô! Mutassuk meg, hogy magyarsâgunkban, kûlfôldôn élô
véreinkben van elég erô, hit, akarat, és âldozatkészség, amely
nagy eredmények felmutatâsâra is képes.

Somogyi Lél (Parma Heights, OH):

LEHET-E MEGYARORSZÀGGAL VZLETl
KAPCSOLATBA LÉPNI, AMIKOR AZ ÛJTÔKÉSEK

JÔRÉSZT VOLT KOMMUNISTAK?

A mûlt évben "A hazai és kûlfôldi magyarsâg eltérô fel-
fogâsânak âthidalâsa gazdasâgi szempontbôl" cimmel mâr elô-
adtam. (A XXXI. Magyar Talâlkozô krônikâja 115-117. oldal.)

Somogyi Lél és àr. Berényi Gyôrgy (Budapest) elô'adôk. (dr. Somogyi Ferencné)

Lehet, mâr tôbben tudjâk, hogy Magyarorszâggal ûzleti
kapcsolatokat tartok fenn. 1988 vêgèn létrehoztam Amerikâban
olyan magyarorszâgi céget, amely magyar komputer termékeket
hozott itt forgalomba Ez volt az elsô ilyen vâllalkozâs Amerikâ
ban. Ezt a kapcsolatot 1991 végén szakitottam meg. 1992-ben
azonban ûj vâllalkozâstkezdeményeztem, amelya cîmben foglalt
kérdést is felvetette bennem.



El kell mondanom, hogy kapcsolatba léptem a Cleveland
Clinic-en keresztûl mûkôdd "Qeveland Development Panel"-lel.
A nemzetkôzileg ismert kôrhâzcsoport tagjai azt gondoltak, hogy
a magyarok megsegitése érdekében gyôgyszereket, kôrhâzi
gépeket juttatnak Magyarorszâgra. Ebbôl a célbôl az illetékes
magyarokat ôsszefogtak, hogy segîtsenek.

îgy olyan magyar ûzletemberek talâlkoztak, akikrôl eddig
nem is tudtak vagy akik semmiféle eredményt hozni nem tudtak
volna. ICialakult tehât egy olyan kôzremûkôdési energia, amely
azelôtt nem létezett, mert az ûzletemberek egymâsrôl sem igen
tudtak.Jô példa lenne ez arra is, mit tudnânk elérni politikai vagy
mas vonalon, de ûzleti szempontbôl is.

Az ûzletembereknek csak az a fontos, hogy mûkôdésûk
sikeres legyen, a befektetett pénzt visszakapjâk. Ez érvényes mind
Magyarorszagon, mind itt. Az otthoni magyaroknak azonban
kissé mâs a felfogâsuk, mint az ittenieké. Az otthoniakat kizârôlag
ûzleti szempontok vezetik. Az itt kinti magyarokat magyaror-
szâgi kapcsolatok létesitésében ettôl fûggetlenûl mindig
valamilyen jôtékony célû feladat vâllalâsa, vallâsi, morâlis és
etikai kérdések is vezetik. Ezt mindnyâjan ismeijûk, tudjuk s ezen
jogosan felhâborodhatunk. A kûlfôldi magyart mindig a segités
szandéka irânyitja. Mi, kûlfôldi magyarok joggal hisszûk, hogy
nekûnk van igazunk, mert itt 40-50 év alatt olyan vilâgnézetet
alakitottunk ki magunkban, amely vilâgviszonylatban is
gyôztesnek mondhatô. Mondhatjuk azt is, hogy azért szûnt meg
a kommunizmus, mert ez a vilâgnézet helyesnek bizonyult,
tobbet ér, mint a kommunista vilâgnézet.

Nekûnk valahogy az a feladatunk, hogy nemcsak politikai
vonalon, hanem ûzleti szempontbôl is ez a vilâgnézet érvénye-
sûljôn. Otthon azonban nem olyan emberek vannak az ûzleti
vâllalkozâsok élén, akik az itt kinn érvényesûlô' vilâgnézeti
kultûrâban nôttek fel. Otthon a maguk esze szerint prôbâljâk
csinâlni azt, ami valahogyan sikerre vezet. Legtôbbszôr jobban
csinâljâk, mert amit csinâlnak, ûj. Cselekedetûk môgôtt azonban
nincs meg az a vilâgnézeti alap, vallâsos gondolkozâs, ami a
kûlfôldi magyart mindenkor jellemzi. Es itt vannak a félreértések,
az otthoni és nyugati magyarsâg kôzti eltérések. Csak egyet
emlitek: az itteni vilâgnézet râerô'szakolta a nagyobb cégekre,
hogy mâsképp gondolkozzanak, mint a mûlt kapitalistâi, akik



kifosztottâk, kihasznâltâk a munkâsokat. Ott megvan ugyan a
munkâs védelme, de a vâllalkozô, a tdkés osztâlynak az a fel-
fogâsa, hogy elsdsorban maga erôsôdjék, mert tulajdonképpen az
a kôzérdek, hogy a tdkés osztâly mozdîtsa eld az orszâg helyzetét.
Magyarorszâgon ma az a helyzet, hogy fdleg amerikai cégek
fektetnek be. Ezzel nemcsak a gazdasâgi helyzetet javîtjâk, de a
politikait is befolyâsoljâk. A pénz irânyit. Kîvûlrdl segîtik eld a
dolgokat s ezzel az egész nép politikai nézete is javul. Bizonyâra
vannak olyan befektetdk, akik nem azt a fajta tâmogatâst nyûjtjâk,
amelyre nekûnk szûkségûnk van, de ezek a nagy mûltù cégek
mégis mâs irânyba viszik az otthoni dolgokat. Ezeket a
multi-nacionâlis célokat tisztâra az a megfontolâs vezeti, hogyhol
tud keresni, hol tud tovâbb fejlddni. De a Général Electric, a
Général Motors, a Suzuki ott van és maris segitett megvâltoztatni
az otthoni gondolkodâsi mddot. Ha ezeket a nagy cégeket
nézzûk, azt lâtjuk, hogy nem dolgoznak egyûtt a volt kommunista
vezetdkkel. Nem vették ât a vezetdségetcsak ûgy. A vezetdségbdl
kitették a régi rendszer hiveit, ûj emberekkel helyettesitették dket
vagy részben âtképezték azokat. A legtôbb nagy cégnek
Magyarorszâgon éppen az a fejfâjâsa, hogyan oldja meg a
vezetést. Nem a munkâssâg okozza a legfdbb gondot. A magyar
munkâs kitûnd.

A vezetésben mutatkozd hibâk nem âthidalhatatlanok. Az
irânyitâst, ellendrzést kûlfôldi igazgatâsnak kellene âtvennie.

A kûlfôldi magyarsâgnak, ha otthoni cégekkel kivân
dolgozni, mégsem a nagy, nem is a kôzépméretûekkel kell egyûtt
mûkôdnie, hanem a kisebbekkel kell sikeresen kapcsolatokat
létesitenie. Az utdbbiaknak ugyanis egészen mâs a vilâgnézetûk.
Jdzanul gondolkozô ember szâmâra ugyanis a siker fokmérdje
nem a pénz. A hirtelen meggazdagodâs vâgya veszélyes
gondolât. Az otthoni ûj tdkéseket viszont ez vezeti.

Magyarorszâgon nem lehet sok embert talâlni, aki nagyobb
ôsszeget befektetett volna és aki sikeresen épitette volna ki cégét.
Nehéz olyan embert talâlni, hacsak nem volt kommunista, aki
szert tudott volna tenni arra a tdkére, amely vâllalkozâsâhoz
szûkséges. Akik sikeresen mûkôdnek Magyarorszâgon, azok a
kûlfôldi cégek tulajdonosai, akik ûgy csinâljâk a maguk dolgât,
hogy nem hasznâljâk ki a magyar népet, fizetik azaddt s igynem
fosztjâk ki a magyar népet, hanem alapot adnak, amelyre tôbb



céget lehet épîteni. Ezeket a cégeket mâr rnagyarok tudjâk
létrehozni. Olyan rnagyarok, akik kis cégvezetôk voltak, akik
prôbâlnak alkalmazkodni az ûj cég-mentalitâshoz, az ûj vilâg-
nézethez, megâllapitjâk az ûj ârakat, amelyek nem gyorsan teszik
dket gazdagokkâ, inkâbb az otthoni megélhetési viszonyokhoz
igazodnak. Ez a fajta mentalitâs arra vezeL, ami pl. itt Amerikâban
a michigani Detroitban megfigyelhetûnk. Itt ugyanis a nagy
kocsigyârak kisebb cégeket hoztak létre, mert nem akarnak
mindent maguk csinâlni. Ezek a kis cêgek gyârtjâk a lâmpâkat
vagy a szijjakat s âltalâban azokat az alkatrészeket, amelyek a
kocsihoz kellenek.

Magyarorszâg jôvdje, gazdasâgi sikere ezektdl a kisebb
cêgektôl fOgg, amelyek a nagyobb cègeknek segitenek magyar
kézben tartani Magyarorszâgot.

Az én kôvetkeztetésem, ha valôban segiteni akarunk
Magyarorszâgon, prôbâljuk segiteni ezeket a kis cégeket.
Prôbâljuk megmenteni a nagy cégeket azoktôl a fejfâjâsoktôl,
amelyeket a GE szerzett magânak, amikor volt kommunista
vezetôket volt kénytelen alkalmazni. Itt van a mi nagy munkânk,
a mi lehetdségûnk.

Most én is olyan kis cégekkel keresem az ôsszekôttetést,
amelyek nem voltak a kommunista gazdasâgi rendszer részei.
Tulajdonosaik ellenzékiek voltak vagy semlegesek maradtak és
olyan termékeket készithettek, amire bOszkék lehettek.
Dyenekkel kell a kapcsolatot felvenni, ilyeneknek kell a nyugati
piacot biztositani. Mert Magyarorszâgon a gazdasâgi életnek csak
akkor lesz jôvôje, ha termékeiket a nyugati piacrôl visszatérô pénz
tâmogatja. Ezzel Magyarorszâgon tôbbet tudunk elérni, mint
mâshogyan tehetnénk.

Jaeger Lajos fColumbus, OH);

KIEGÉSZÎTÉSEK

A hozzâszôlô szerint Magyarorszâgon a legfelsôbb gazda
sâgi réteget a nagytôkés osztâly képviseli. Ezutân kôvetkezik a
kôzép- és kisvâllalkozôk osztâlya. Az utôbbiak nem tudtak annyi
tôkét szerezni, amennyi a Jelenlegi Magyarorszâg ûzleti
kapcsolataiba valô belépéshez szûkséges lenne. A nagytôkések a



régi rendszerben vezetôk voltak. 1945 utan azonban kialakult a
kôzêp- és kisvâllalkozôi rendszer, amely az âllamhatalomtôl
fQggeden kapcsolatokra tett szerL Ezek egymâssal is jô viszonyt
alakitottak kl. Nekik kôszonhetd, hogy Magyarorszâg ûzleti
(gazdasâgi) élete a kelet-eurôpai térséghez viszonyîtva kedve-
zdbbnek mondhatô.

A privatizâciôs tôrvény sok befektetésre és sok magânvâllal-
kozâs létesîtésére adott alkalmaL A piacgazdâikodâs azonban
Magyarorszâgon még nem mûkôdik. Legalâbbis nem ûgy
mûkôdik, ahogy kellene. A fogyasztasi ârak ugyanis a szerint
vâltoznak, hogy az âru elôâllîtasâért milyen munkabért kell
fizetni. A helyzet még ma is az Magyarorszâgon, hogy az âllami
vâllalkozâsok tôbbet fizetnek az âru elôâllitâsâért, mint a
magânvâllalkozôk.

Ingadant vâsârolni, kûlfôldinek ûzletet alapitani, a magyar-
orszâgi profitot konvertibilis valutâban kûlfôldre vinni ma mâr
szabadon lehet.

Berényi Gyôrgy CBudapest):

VÉLEMENYEK

A felszôlalô kûlônbôzô kérdésekhez szôlt hozzâ.
Mindenekeldtt Budapest és New York testvérvârosi viszonyârôl,
a vilâgtalâlkozôrôl, a magyarok ellentétérôl, dr. Pungor Emô
munkâjârôl, Budapest elszennyesedésérôl, a bds-nagymarosi
Duna-tâjrôl és mâs hazai kérdésekrôl adott tâjékoztatâst és
mondott véleményt
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DiSZVACSORA

eredményhirdetéssel
ÉS A MAGYAR BÂL

A XXXn. Magyar Kongresszus diszvacsorâja a nagyszâllô
bâltermében 1992. november 28-ân, szombaton este 6 ôra 45
perckor kezdôdôtt.

Tiszteletbeli dîszfôvédnôke ft. Miklôshàzy Attila, SJ.
pOspôk, a kûlfôldi magyar katolikusok fôpâsztora volt.

A dîszvédnôkôk tisztjét Voïnovich V. George, Ohio âllam
kormânyzôja, Whdte R. Michael Cleveland vâros polgârmestere,
PerkJ. Ralph, Cleveland volt polgârmestere és dr. Bonutti Karl
professzor tôltôtte be.

«wcrai»- i
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Pust August - a kormânyzô, Voïnovich V. George nevében - Udvôzli a Magyar
Kongresszust. Tôle jobbra dr. TôUôsy Istvânné (Budapest), dr. Nàdas Gyula, Harkay

Péter àldomâsmester és

dr. Hasznos Mikiôs orszàggyulési képviselo (Budapest) (Kemenes Istvàn)



STATE OF OHIO

^xccuiilic ^rpartmcnt
OFFrCE OF THE GOVERNOR

RESOLUTION

NN'IŒI^EAS, ihc XXXII Woild CongressorHungarians willbc hcld al thc
Shcraion CIcvcland Cîty Centre Holcl on Salurday. Novcmbcr 28, 1992, and

WIIEIŒAS, thcIlungarian Association. Magyar Tarasag. isthcproud sponsor of
thc banquet and gala bail, and

WII CREAS, membcrs havc long becn prominent participants inthcCaptive
Nations and Human Rights Movcmcnt. marching togcther. commcmorating anddcmanding thc
cnforccmcnt of thc human rights commitmenlof the Helsinki Accords;and

^^'I IEREAS, Hungarian citizcns and Hungarian-Americans have net forgotten the
sacrifices of thc Hungarian Frccdom Fighters whodied inthciratlempi to winfreedom inthe fali
of 1956,and the many(housands of humans bcingswhowerejailedor deporled aHer Soviet
forces ovcr-ran Hungary, and

NMIEREAS, Ohio hasa largepopulation of Hungarian-Americans whocontribute
daily to the vasi social fabric of America, in particular lo the character anddiversiiy of our state;
and

NVIIEREAS, theStateof Ohio v-ishcs to bccomc a partner inpromoting markel
oricntcdéconomies andwork«.ithHungarian-Amcrican communities inOhio for thcéconomie,
culturaland cducational bcncfil of eachcounlry. TTiis relatlonship will fostermulual récognition
and respect for each nation's hcrilagc and rich traditions; and

WIIEREAS, the StateofOhio isproud thaïHungary wasthefirst récipient ofour
récent i lumanitarian Aid Mission to Europe;

NOW, THEREFORE, I, GEORGE V. VOINOVICH, Govcmor oflhc
Stateof Ohio, do hcreby recognizc andcongralulatc Dr. Julius Nadas. intérim président, andail
membcrs of Magyar Tarasagas thcycomctogcther to ccicbratc theinnumcrable bencfits of
freedomin thc UnltedStates, and onceagain.in thcirbeloved countr)- of Hungary. It is only
appropriate thaï we rcmembcr Dr. JohnB. Nadas. thclatePrésident of Magyar Tarasag. whose
présence will bcespecially misscd at thisyear's evenl. 1joinall Ohioans insaluting themembcrs
of Magyar Tarasag forthcir many contributions and efforts intheperpétuation ofHungarian
culture.

On this 28th day of Novcmbcr, 1992;

Gc/nac V. Voinovich
Gry^nor J

"Reso/ution", ameîyet Voinovich V. Geor^, Ohio kormânyzôja fit alâ és
Fust August adoU ât a dJszvacsorân.
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"Proclarnation", amelyet White Michael, C/eve/and vâros polgânnestere irt alà és
Konisiewicz Richard adott àt a diszvacsorân.

Elsônek Buza Gyôrgyné Ormai Ildikô (Bay Village, OH)
ének- és zongoramûvész az amerikai és a magyar himnuszt
vezette. Zongorân Peller Miklôs (WesUake, OH), a Szent Imre
rômai katolikus magyar egyhâzkôzség énekkarânak vezetôje
kisérte.



Ft. Mustos Istvân, Sch.P. (Passaic, NJ.) felemelô magyar
imât, majd asztali âldâst mondott.

Dr. Nâdas Gyula szeretettel kôszôntôtte a megjelenteket,
akiknek jô étvâgyat kîvânt a dîszvacsorâhoz.

Az îzletes vacsora elfogyasztâsa utân Harkay Péter
(Glendale, NY) âldomâsmester kûlôn kôszôntôtte a kôzônséget,
majd bemutatta a fô'asztalnâl helyet foglalô vendégeket.

Pust August (Columbus, OH), mint a nemzetiségi ûgyek
osztalyânak vezetôje, Voinovich V. George ohiôi kormânyzô
nevében meleg szavakkal Qdvôzôlte a megjelenteket, majd
Proclamaciôt nyùjtott ât az âldomâsmestemek, aki ezûttal
mondott a kormânyzônak, valamint Pust Augustnak szives
kôzremûkôdéséért hâlâs kôszônetet a 15 milliô értékû orvosi

berendezés, mûszer Magyarorszâgra juttatâsâért, amelyeket az
ohiôi kôrhâzak adomânyoztak.

r 1

Konisiewicz Richard âtadja White Michael clevelandi polgàrmester "Proclamation"-jét
dr. Nàdas Gyulànak (Kemenes Istvân)

Utâna White R. Michael clevelandi polgàrmester képvisele-
tében Konisiewicz Richard nemzetiségi ôsszekôtô ûdvôzôlte a
Kongresszust.



Dr. Nàvori Komél Qdvôzli a XXXII. Magyar Kongresszust (Kemenes Istvàn)

Az âldomâsmester felkérésére dr. Nàvori Komél (Sarasota,
FL), az Amerikai Magyar Orvosszovetség elnôke, az Arpâd
Akadémia Tudomânyos fôosztâlyânak rendes tagja, a Szabad
Magyar Vilâgtanâcs egyik alapîtôja és vezetôségi tagja
kôszontôtte a Kongresszust:

Ahogy kôrûlnézek ebben a nagy teremben: mennyi ismerôs
arc, mennyi derûs, vârakozô szempâr! Ime, az amerikai, kanadai,
valamint a Nyugaton éld tôbbi magyarsâgbôl szép szâmmal
jôttek ôssze a hivô szôra.

Kôszônjûk, hogy megtiszteltek bennûnket jelenlétûkkel!
Ma mâr nincs kôzôttûnk ezeknek az évente ismétlôdô

eseményeknek a lângolô lelkû fârosza, dr. Nàdas Jànos. Azaz:
csak testben nincs velûnk. Mint az ôkori alexandriai kikôtô
messze vilâgitô tomya irânyitotta a veszélybe kerOlt vagy utat
keresô hajôk tengerészeit, a most ôsszejôttek elôtt az ô hazasze-
retettôl izzô szelleme ma is itt lebeg, hogy bennûnket, messzire
sodort magyarokat, nyomtalanul fel ne morzsoljon az olvasztô
tégely nemezise.

Akik itt gyûleke2lek, azok tudjâk, mi hozta ôket ebbe a
terembe, hiszen mùlt kongresszusok résztvevôinek sûrgetésêre
hivta ôssze ezt a talâlkozôt dr. Nàdas Rôzsa és dr. Nàdas Gyula.
Ez a lelki kényszer âltal diktâlt seregszemle bizonyî^a, hogy a
tengerentuli magyarok - a Pârizs-kômyéki szerzôdések folytân
kisebbségi sorsra itêlt magyarsâggal karôltve - ismételten



tanùbizonysâgot tesznek hitûk mellett: mi egy nemzettesthez
tartozônak valljuk magunkat minden tâvolsâg és leértékelô
âllâspont ellenére.

Mi az ûj Magyarorszâg felé jôban, rosszban, megkûlôn-
bôztetett vârakozâssal és ragaszkodâssal tekintûnk. Tûrelemmel
vâijuk a hazai politikai-gazdasâgi helyzet feltisztulâsât. Ugyan-
akkor minden elismerd vagy félreértésen alapulô megnyilatkozâs
mellett az észak-amerikai magyarsâg méltân lehet bûszke elért
eredményeire.

Mint ahogy a 300.000 lelket szâmlâlô kârpâtaljai magyar-
sâgnak sikerûlt az ukrânoktôl kivivnia, hogy a beregi jârâs kôz-
igazgatâsi nyelve ismét magyar; hogy Beregszâsz és utcâi vissza-
kaptak magyar neveiket; hogy ismét van magyar ôvoda, elemi és
kôzépiskola; hogy van magyar szînhâz, magyar ûjsâg és kultûr-
egyesûlet; hogy az ember nagysâgû Petdfi-bronzszobor ott âll a
n. Râkôczi Ferenc-téren; hogy a kôzeli Tiszaûjlakon az ezeréves
haza 6 éve emelt hatalmas turul-szobra az ukrân oldali

Tisza-gâtrôl kieteijesztett szâmyakkal tekinta Vereckei-hâgô felé,
csakis a tiszahâti, leirhatadan szegénységben élô magyarsâg
konok élniakarâsânak bizonysâga.

Ugyanùgy nem kis megelégedéssel vethetûnk egy pillantâst a
magunk amerikai/kanadai magyar életmegnyilvânulâsaira is.

Magyarok tôbb mint szâz éve jônnek egyesével, pârosâval
vagy tôbb ezres hullâmokban az Ûjvilâgba. Antall Jôzsef
miniszterelnôk augusztus 20-i nagy ûnnepi beszédében kijelen-
tette, hogy a Kârpât-medencében éld magyarsâg arânyszâma az
1945-ôs és az 1956-os vérveszteségek ellenére sem vâltozott meg.

Ez valôban jô hir.
Mi is abban a helyzetben vagyunk, hogy bizonyos fokû

megelégedéssel mondhatjuk: mi sem fogytunk el. A legutolsô
népszâmlâlâson KanadâvaJ egyûttesen 1 milliô 800.000 egyén
vallotta magât magyar eredetûnek.

Sajnâlattal kônyvelhetjûk el, a jelenleg itt élô magyarsâgnak
csak egy kis hânyada îr és olvas magyarul. Ez a tény ùj meg-
fontolâsra késztet bennûnket. Ha nem is mondhatjuk, hogy itt is
"nyelvében él a nemzet", azt elmondha^uk, hogy egy és hârom-
negyed milliô észak-amerikaibôl nem tunt el a magyarsâgtudat.



Ez nem jelenti azt, hogy nekûnk nem jut ki a csalôdâsokbôl,
a bajokbôl. De a magyarsâg itt sem tétlenkedett. Templomokat
épîtett, kônyvtârakat, egyesûleteket, târsasâgokat alapîtott. Ki
tudnâ felsorolni a sokféle vâllalkozâst, a magyar sajtôt, kônyv-
kiadâst, az irodalmi estéket, szabadegyetemet és kûlônféle târ-
sadalmi eseményeket, aboi magyarok nagyobb tômegekben
éltek?

Mîg Magyarorszâg pârtallam volt, itt virâgzott a magyar
cserkészet, kibontakozott az Arpâd Akadémia, az Arpâd Rend, a
Szent Lâszlô Rend és megmaradt a Vitézi Rend csakùgy, mint az
MHBK, a Szabadsâgharcos Szôvetség és mindmegannyi tradiciô-
jât féltékenyen ôrzd egyesûlet. Jogâszok, mérnôkôk,
pedagôgusok, régészek, orvosok - hogy csak néhânyat emlitsek -
napjainkban is eleven életerôrôl tanûskodnak. Nâdasjânos neve
sok helyûtt felbukkan, mert élete nagy részét a magyarsâg fenn-
maradâsâra âldozta.

A tobb ezer mérfôidrôl ideszakadt magyarsâg az ismeretlen,
idegen nyelvu és kultûrâjû vilâgban is megvetette lâbât, de ez a
tény nem zâija ki, hogy ôsszehasonlitâst tehessûnk. Bizonyos
szempontokbôl a mi magyarsâgnnk mâs, mint az otthoniaké vagy
az erdélyi, felvidéki, délvidéki magyaroké. Mig a Kârpâtok
térségében élô magyarsâg elnyomâs és kihasznâlâs âldozataként
élte életét, addig mi itt szabadsâgban élvezhettûk munkânk
gyûmôlcsét.

Egyben azonban nincs kiîlônbség kôzôttunk: meg akarunk
maradni magyaroknak. Ne îijon le bennûnket senki!

Egyûttesen, a magyar kultûra és a hagyomànyok
âpolâsâval, tôredenûl hiszûnk kûîdetésûnkben s ûgy érezzûk,
hogy szerves rêszei vagyunk a 16 milliôs magyar nemzetnek.

Ebben a hitben élt és hait dr. NâdasJànos is. Ezek az eszmék
azok, amelyekért érdemes magyarnak maradni itt Eszak-
Amerikâban is!

A kôvetkezôkben dr. Hasznos Mikiôs orszâggyûlési
képviselô kôszôntotte a diszvacsora kôzônségét.



Dr. Sasvâri Lâszlô (Svâjc), fl. Kiss Bamabâs, O.F.M., tï. Kârpi Ferenc nyug. plébânos
és il. Mustos Istvân, Sch.P. (Nesziényi Judit)

Az âldomâsmester felhîvâsâra dr. Somogyi Ferenc, mint a
XXXn. Magyar Kongresszus bîrâlôbizottsâgânak einôke, felkéri
dr. Nâdas Gyulât, a Kongresszus vezetôjét, hogy Qnnepélyesen
adja ât azokat az arany Arpâd-érmeket, amelyeket az 1991. évi
XXXI. Magyar Kongresszus a bîrâlôbizottsâg javaslatâra kitûn-
tetésként odaîtélt:

ft. Kàrpi A. Ferencnek, a clevelandi Szent Imre egyhâzkôz-
ség ny. plébânosânak, "Bôhm Kâroly" dmû élet- és korrajzâért,

ft. Kiss Bamabâs ferencesnek, mint a Katolikus Magyarok
Vasârnapja kônyvkiadô vâllalata igazgatôjânak, azérta 'Trianon"
cimû verses antolôgiâérét, amelynek szerkesztdi ft. Kiss Bamabâs
és ft. Ligeti Angélus ferencesek, a kôzôlt versek ôsszegyûjtôje és
vâlogatôja pedig ft. Bujdosô Bâlînt piarista,

ft. Meskô Lajos piaristanak (Devon, PA) verses kéziratâért a
képviseletében jelen levd ft. Kiss Bamabâs ûtjân,

dr. Olâh Lâszlônak (Sarasota, FL) "Kelet, az ezerarcû ôriâs"
dmû, otthon kiadott kônyvéért a képviseletében is megjelent dr.
Nâvori Komél révén.

Az ûnnepélyes âtadâs megtôrténte utân ft. Kârpi Ferenc
és ft. Kiss Bamabâs kôszônetet mond a kitûntetésekért.



Elzutân a bîrâlôbizottsâg elnôke felkéri Haydu GyôrgyoL, a
Camp Kilmer magyar menekûlttâbor volt parancsnokât, jelenleg
pedig a "Magyar Amerikaiak Orszâgos Szôvetségé"-nek (a
MAOSZ-nak) elnôkét, hogy mint az Arpâd Szovetség hûség- és
hivatâsrendjének lovagja, kitûntetésként vegye ât az Arpâd
Szovetség nagy arany jelvényét a szalagon.

Haydu Gyôrgy kitùntetése az Arpâd Szovetség nagy arany disg'e/vényéve/ a szalagon.
Tôle balra dr. Somogyi Ferenc, a Magyar Kongresszus birâlôbizottsàgànak elnôke,

jobbra dr. Nâdas Gyula, a XXXII. Magyar Kongresszus vezetôje.
(Kemenes Istvàn)

Dr. Nâdas Gyula a kitûntetést a kôvetkezô szavak
kîséretében adta ât; Haydu Gyôrgy kisgyermek korâban érkezett
az Egyesûlt Allamokba, ahol szorgalmas munkâval
gyârtulajdonossâ dolgozta fel magât. Az 1956-os menekûltek
kôzûl tôbb mint 700 munkâsnak adott âllâst. Budapesten az
amerikai kôvetségen meglâtogatta Mindszenty hercegprimâst,
aki a kihallgatâs utân neki adta keresztjét. A Rutgers egyetemen
magyar tanszék, valamint szâmos jôtékonysâgi intézmény alapîtô
tagja lett. Truman einôk 1959-ben a "Citizen of the Year
Award"-ot adomânyozta neki. Nagy bûszkeséggel toit el
bennûnket, hogy az Arpâd Szovetség hivatâs- és hûségrend-
jének nevében a nagy arany Arpâd-érmet âtadhatjuk neki.
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Dr. Szabô Csaba a kitûntetett Haydu Gyôrgyôt ûdvôzli. A fôasztalnàl az iidvôzlâ
môgôtt âll dr. Somogyi Ferenc, a birâlôbizottsâg einôke, Haydu Gyôrgy, a kitiintetett

(a szônok eltakaija) és dr. Nàdas Gyula, a kitOntetés àtadôja.
ÛI (balrùl jobbra): ft. Kiss Bamabâs, O.F.M., ft. Kàrpi Ferenc nyug. plébânos,
Orbân Sândor (Anglia), dr. Sasvâri Làszlô (Svâjc), ft. Mustos Istvân, Sch. P.,

Past August, Harkay Péter àldomâsmester, dr. Hasznos Miklôs orszàggyûlési képviselô
(Budapest) és dr. Nâvori Komél (P. dr. Peresziényi Mârta)





Dr. Szabô Csaba, a washingtoni magyar nagykôvetség
kulturâlis attaséja, a nagykôvetség nevében kôszôntôtte Haydn
Gyôrgyôt.

A tovâbbiakban dr. Somogyi Ferenc, mint a XXXII. Magyar
Kongresszus birâlôbizottsâgânak elnôke, a tudomânyos,
irodalmi és mûvészeti pâlyâzatok eredményét hirdette ki:

A XXXn. Magyar Kongresszus ARANY Ârpâd-éremmel
tûntette ki:

1. "A leghivebb magyar" cîmû râdiôdrâmât, amelynek
szerzôje Csîky Maria (Belalla, Ausztrâlia).

2. A "Nixon Andauban" cimû festményt, amelynek alkotôja
Daday Ferenc (Burbank, CA).

3. "A magyar tengerészet a mâsodik vilâghâborûban" cimu
mûvet, amelynek szerzôje dr. vitéz Juba Ferenc (Bées,
Ausztria).

4. Az "Ôszi verôfényben" cimû vâlogatott versgyûjteményt,
amelynek szerzôje fôtiszteletû dr. Vitéz Ferenc (Perth Amboy,
NJ)-

f . /

Az egyik elôadâson: Szathmàry Kamillô (Knoxville, TN) és felesége,
Marton Istvàn (Slinger, WI) és felesége. (Somogyi Lél)

^ Baloldalon: Daday Ferenc festô'mûvész 72x120" nagysàgû olajfestménye,
a "Nixon at Andau", amelyet alkotôja a Nixon-mûzeumnak adomânyozott, a Magyar

Kongresszus pedig arany Ârpàd-érem odaitélésével tiintetett ki. (The Artist)



A XXXn. Magyar Kongresszus EZÛST Ârpâd-éremmel
jutalmazta;

1. A "Szentjânos bogâr" cîmû versgyûjteményt, amelynek
szerzoje Kulcsâr Lajos (Kanada).

2. A "Beszél a székesegyhâz" cîmû ûnnepi jâtékot, amelynek
szerzoje ft. Németh Jânos (Szôlos, Vas megye).

Az Àrpâd Akadémia korâbban kitûntetett tagjai kôziil
pàlyàzott még:

1. ft. Meskô Lajos (Bujdosô Bâlint, Sch.P., Devon, PA)
"Hangok messzirô'l" cîmû mûvével.

2. Németh Gyula (Yonkers, NY) verseivel.
3. dr. Palotàs Zoltàn (Budapest) hârom tanulmànyàval.
4. Pàsztor Sândor (Ausztrâlia) 6 prôzai îrâsâval.
5. dr. Petry Bêla (Maitland, FL) 'Tilinkô meséje" cîmû

mûvével.

A két bâieinôk: Szabolcs Andréa és Szent Kirâlyi Gyôrgy.
Az emelvényen Hegedeôs Kâlmân làthatô. (Szent Kirâlyi Gyôrgy)

I



Dr. Nâdas Gyula megkôszônte a megjelenteknek a
dîszvacsorân valô részvételt, majd kis szûnet utân megnyitotta a
Magyar Bàlt

A Magyar Bâlt a két lelkes ifjûsâgi bâlelnôk, Szabolcs
Andréa és Szent Kirâlyi Gyorgy rendezte.

A Magyar Bâl nyitô tancosai a kôvetkezôk voltak:

Pâlfïy Cecilia és Burdajôzsef
Kônya Eva ésJuhâszJânos
Kôrôssy Krisztina és Domonkos Nândor (Youngstown, OH)
Sasvâri Esztella (Lausanne, Svâjc) és Varga Csaba
Nâdas Krisztina (Chicago, IL) és Nâdas Gyula III. (Chicago)
Gatto Gyôrgyi és Mârkus Péter
Szendrey Tûnde (Erie, PA) ésJâlics Ferenc (Akron, OH)
Bicôk Teréz (Chicago, IL) és Solymosi Aladâr
Gâspâr Andréa és Domonkos Andrâs (Youngstown, OH)
Mârkus Vivienne és Stellabuto Michael (Akron, OH)
JubiaJuli ésJâlicsJôzsef (Akron, OH)

A kitûnô zenét Hegedeôs Kàlmân kivâlô zenekara
szolgâltatta. A jôl sikerûlt Magyar Bâl reggel 3 ôrâig tartott

1
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Az irodalmi és mùvészest ballgatôi kôzôtt: Bôszôrményi Sândor, Kemenes Emô és
felesége, W. Bôszôrményi Klâra. Môgôttuk: dr. Somogyi Ferencné, Somogyi Léiné,

T. Dombrâdy Dôra és Panajoth Zoltànné. (Kemenes Istvàn)



A diszvacsoràn: dr. Koe-Krompecher LAszIôné, Benkô Istvàn, dr. Gàl Imréné,
Buzogâny Istvàn, dr. Nâdas Rôzsa, Ûrmôs Antal és dr. Berényi Gyôrgy (Budapest)

(Buzogâny Istvàn)
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iQ. OMMi

Kônya Éva,JuhâszJânos, Kô'rôsy Krisztina, Domonkos Nàndor, Sasvâri Esztella,
Varga Csaba, Nàdas Krisztina és Nàdas Gyula III. (Szent Kiràlyi Gyôrgy)

Gâspàr Andréa, Domonkos Andrâs, Gatto Gyôrgyi, Mârkus Péter,
Màrkus Vivian és Stellabuto Michael (Szent Kiràlyi Gyôrgy)



I I

aas-'

A"

» 4. .

Nàdas Krisztina és Nâdas Gyula UI. (Szent Kirâlyi Gyôrgy)



I

Sasvâri EszfeJ/a és Varga Csaba.
A hâtiérben jobbrô/ Szaboics Andréa és Szent Kirâlyi Gyôrgy (Szent Kirâlyi Gyôrgy)

Ali a bâl. (Kemenes Istvân)
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BESZÂMOLÔK, ZÂRÔNYILATKOZAT

GYÂSgELENTÉS

Az Arpâd Akadémia és az Arpâd Szôvetség hivatâs- és
hûségrendje, mint a clevelandi Magyar Târsasâg legjelentô'sebb
két âllandô szerve, megtôrt szîwel, de az Ur bôlcs végzésében
megnyugvô lélekkel tudatja, hogy

Dr. Nâdasjânos,
a Szabad Magyar Vilâgtanàcs, az Ârpàd Akadémia, az
Erdélyi Vîlâgszôvetség (amerikai), a clevelandi Magyar

Tàrsasàg (alapitô) elnôke stb., valamint az Arpâd Szôvetség
hivatâs- és hûségrendjének kormânyzôja,

a vilâghirûvé vâlt Magyar Kongresszusok gondolatânak fel-
vetôje, âllandô ôsszehîvôja és fô'rendezôje, a Lengyel-Magyar
Vilâgszôvetsèg alelnôke, az 1980. év magyarja, az arany
Arpâd-érem tulajdonosa, a Szent Lâzâr és a Szent Lâszlô
Szôvetség és Rend stb. lovagja, a magyar âllam, a Vitézi Rend, az
MHBK és tôbb mas szervezet kitûntetettje, Cleveland és
Pittsburgh vâros arany kulcsainak tulajdonosa, Cleveland vâros
tb. polgârmestere stb.

1992. augusztus 25-én du. 1/2 5 ôrakor, hosszû szenvedés utân
elhunyt.

Az elhunyt egész életén ât a magyar egység megvalôsîtâsân
fâradozott, a szâmkivetésben pedig a magyar nyelv és a
keresztény nemzeti kultùra megô'rzésének lelkes apostola volt.

Ûtmutatâsât, példâjât mindenkor kôvetjûk és emlékét
kegyelettel ôrizzOk. Béke poraira!

Dr. vitéz Radânyi Oszkâr Dr. Somogyi Ferenc
az Arpâd Szôvetség az Arpâd Akadémia

fôszéktartôja fô'titkâra



OFFICE OF THE GOVERNOR

ColuwbuS

Dr. Julius Nadas

Dr. Rose Nadas

August 28, 1992

Dear Julius and Rose:

Janet and I were deeply saddened to hear of your
brother John's death. We pray that God will give you
and your family the strength and understanding to help
you through these dark days.

John's important presence in the Cleveland Hungarian
and multicultural communities, which spanned the past
42 years, will be sorely missed. How can we forget
about his many splendid contributions: founder of the
Hungarian Association, which he served as président
until his death; organizer of the first Hungarian
Congress; founder of the Arpad Academy of Arts and
Sciences, and officer in the American Hungarian
Fédération?

One of our regrets, because of this very busy life we
lead, is that we were not able to see you and John
as often as we would have wanted. Please know that
you and your family will be in our thoughts and
prayers and, of course, so will John.

May he rest in peace. He was a fine gentleman, an
example of a true freedom fighter, and a dear friend.
God be with you.

Sincerely,

Geor^ and Janet Voinovich ^

A kormânyzô részvétlevele dr. NàdasJànos halâla alkahnàbôl.



THE WHITE HOL'SE

washington

September 4, 1992

Dear Dr. Nadas:

Barbara and I were very saddened to learn of
your loss. While the days ahead will not be
easy, maybe it will help a little bit to know
that your friends are thinking of you.

We send our sincere condolences to you and
your family.

Sincerely,

Dr. Rozsa Nadas

1450 Grâce Avenue

Cleveland, Ohio 44107

Bush George einôk részvétlevele dr. Nâdas Jânos haJâla alkalmàbôl.

KISSJÂNOS

karnagy és zeneszerzô (1920-1991) 1991. augusztus 16-ân
tragikus hirtelenséggel adta visszaleikét Teremtôjének.

Lux Andrâs a kôvetkezôkben emlékezik meg rôla:

1920. mârcius 21-én Bihar vârmegye Hosszûpâlyi nagykôz-
ségében szûletett. A budapesti Bartok Béla zenekonzervatôrium-



ban 1954-ben zenetanâri képesitést szerzetL, majd tanulmânyait a
Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fbiskolân, illetve az Egyesûlt Alla-
mokba tôrtént âttelepûlése utan 1957-ben a clevelandi Western
Reserve egyetemen folytatta.

Zenét tanîtott a Cleveland Music School Settlement

intézetben, a hudsoni (Ohio) Western Reserve Akadémiân, a
lakewoodi Saint Edward kôzépiskolâban és mâs nevelô-
intézetben. A nyugat-clevelandi Reformâtus Egyhâz kôrusvezetd
kamagya volt, de szivesen segîtette a Szent Imre rômai katolikus
egyhâzkôzségés a nyugat-clevelandi Evangélikus Magyar Egyhâz
zenei életét is.

Munkâssâgât részletesen ôsszefoglalta az "Ârpâd Akadémia
tagjainak tevékenysége" cimû kiadvâny. Kiemelkedik
hârfa-egyOttesre irt "Spring - at last" cimû mûve, amelyet a
Mimura Hârfa Egyûttes mutatott be Tokiôban, a japân csâszâr
jelenlétében. Ez a mûve bejârta egész Japânt, a Tâvol-Keletet,
majd eloadtâk New Yorkban az Egyesûlt Nemzetek székhâzâban
és a Carnegie Hallban, a New York-i Hârfa Egyûttes pedig a
Lincoln Centerben. Az RCA Victor, Inc. lemezkiadâsra is
felvette.

"In Homage" cimû mûvét IL Erzsébet angol kirâlyno
uralkodâsânak 25. évfordulôjâra irta. Ezt egy angol egyûttes az
angliai Windsor kastélyban magânelôadâs keretében szôlaltatta
meg eloszôr.

Zenekarra, tôbbszôlamû énekre és hârfâkra irt "Benedictus
Dominus" cimû mûvét Il.Jânos Pâl pâpânak ajânlotta. Kéziratât
és a Cleveland West-Suburban Orchestra eloadâsâban

megôrôkitett elô'adâsât hangszalagon a szerzo személyesen a
Vatikânban 1981-ben adta ât a pâpânak. A vatikâni râdiô
adâsâban is elhangzott.

A "Fraise the Lord Jésus with Didâk Kelemen" cimû ének-
hangra és orgonâra dr. Râkos Raymond, OFM, a Szent Péter
bazilika apostoli gyôntatôja kérésére irt mûvét szintén sugârozta
a vatikâni râdiô 1983. augusztus 23-ân.

1969-ben a Cleveland West Suburban Philharmonie
Orchestra egyik alapitôja és karmestere lett. Tagja volt a Cleve
landi Zenészek, az Amerikai Zeneszerzô'k és a Zenetanârok
Nemzeti Szôvetségének, a Béla Bartôk Society of America-nak, a



Zoltân Kodâly Academy and Institute-nak és az Àrpâd
Akadémiânak.

Tôbb angol és magyar nyelvû elô'adâst is tartott.

DR. KÔNNYÛ LÂSZLÔ

Dr. Somogyi Ferenc, az Àrpâd Akadémia fôtitkâra, a
Katolikus Magyarok Vasârnapjâban a kôvetkezôleg emlékezett
meg rôla:

Dr. Kônnyti Lâszlô, a tehetséges kôltô, îrô, fâradhatadan
szerkesztô és kiadô, a kivâlô fôldrajztudôs és keresett eldadô, az
Àrpâd Akadémia egyik legtevékenyebb tagja 1992. februâr 24-én
vâratlanul elhunyt.

1933-ban tanitôi oklevelet szerzett, 1944-ben pedig Szegeden
tanâri oklevelet. A kommunizmus elôl el kellett hazulrôl
tâvoznia. Tudâsszomja azonban a szâmkivetésben is megmaradt.
"Amerikai Magyar Szemle" cimmel folyôiratot szerkesztett és
adott ki; 1954-ben pedigSt. Louisban elvégezte a "Music and Arts
Collège" tanulmânyait, majd 1957-ben a "Defense Mapping
Agency" School of Cartography-âjât fejezte be, okleveles
térképész lett. 1965-ben St. Louis (MO) egyetemén fôldrajzbôl
master fokozatot szerzett. Ezt kôvetôen két éven ât ugyancsak
fôldrajzbôl doktori oklevelének megszerzéséhez végzett
tanulmânyokat a kansasi egyetemen. 1990-ben, 76 éves korâban
Budapesten a néprajz doktorâvâ avattâk.

îrâsainak felsorolâsa is hosszûra nyûlna. Elsô' kônyve mâr
1934-ben megjelent. Azôta ôtvennél tôbbet adott ki. A Katolikus
Magyarok Vasârnapja hetilap âllandô munkatârsa volt.
Cikkeivel, tanulmânyaival, kônyveivel igen széles kôru érdek-
lô'désérô'l tett tanûbizonysâgot. Mindenrô'l îrt. Sok szép kôlte-
ményt adott ki. Legutôbb Kaposvârott adtâk ki az "Ûtszéli fâk"
cimû, 1943-ban Budapesten megjelent verseskôtetének mâsodik
kiadâsât. Sokoldalûsâgât prôzai alkotâsaival bizonptotta. Az
amerikai irodalomtôrténet vâzlatân kîvul kiadta Osze Lajos
"Gilgamesh"-ét, irt angolul a magyar Erdélyrôl, Mindszentyjôzsef
biborosboldoggâ avatâsânak szûkségességérô'l, Bettelheimrô'l, az
elfelejtett magyar nyelvészrô'l, Nyirô' Jôzsefrô'l, valamint Finta
Sândor szobrâszati ôrôkségérô'l.



1976 ôta volt az irodalmi fôosztâly rendes tagja. îrôi
mûkôdésének 50. évfordulôjân az egész vilâg magyarsâga
ûnnepelte. 1986-ban a Szent Laszlô Târsasâg és Rend lovagjâvâ
avattâk. Tôbb irodalmi târsasâg alapitôja, vezetbje vagy tevékeny
tagja volt. Olyan ôrôkséget hagyott maga utân, amelynek
ôrzésére minden amerikai magyar bûszkén vâllaikozhatik.

BENICZKY ÂDÂMNÉ

ravatalânâl 1992. szeptember 15-én dr. Somogyi Ferenc
fôtitkâr a kôvetkezôket mondta:

Amikor az ôrôkkévaiôsâg hatârân Beniczky Âdàmné
Horvâth Katalinnak hâlâs kôszônetet mondok mindazért az
értékes szolgâlatért, amelyet életében végzett, hârmas vonat-
kozâsban bûcsûzom tôle.

Mint a Magyar Kongresszusok Birâlôbizottsâgânak einôke,
ravatalânâl meg kell emlitenem, hogy - fô'leg szépirodalmi
vonatkozâsban - az Àrpâd-pâlyâzatokkal kapcsolatosan mindig
igen értékes szakvéleményt nyilvânîtott. Ezért kapta 1990-ben, a
XXDC. Magyar Kongresszuson az arany Arpâd-érmet.

Mint az Ârpâd Akadémia fô'titkâra, a kûlfôldi magyar
tudôsok, irôk és mûvészek 407 tagja nevében bûcsûzom tô'le.
1975-t6'l az Arpâd Akadémia irodalmi fô'osztâlyânak rendes tagja
volt, 1979 ôta pedig a szépirodalmi - esztétikai - osztâly elnôke-
ként mûkôdôtt.

A Clevelandi Magyar Târsasâg nevében meg kell
kôszonnôm neki azt is, hogy évtizedek ôta ellâtta a Magyar
Târsasâg irodalmi osztâlyânak elnôkségét.

Az utôbbi két minôségben szâmos szinvonalas szabad-
egyetemi elôadâst rendezett és 9 tudomânyos szakelôadâst tar-
tott.

(Otthon, Magyarorszâgon, a râdiô titkâraként mûkôdôtt,
kinn pedig - mint magyar-franciaszakos tanâr - francia tanâri
mûkôdést és kônyvtarosi tevékenységet fejtett ki.)

Egyhâzânak hû leâny^ s a magyar iÇûsâgnak nagy barâ^a
volt. Mint féije, Beniczky Adâm repûlô ômagy hûséges felesége,
a legteljesebb odaadâssal teljesitette târsadalmi kôtelezettségét.

Kôvetésre méltô példâja ôrôkké fennmarad!



JÔNÂK ERNÔ

a Magyar Târsasâg megalakulâsa ôta - hâznagya és
vâlasztmânyi ûléseinek âllandô jegyzôje, - 1992. oktôber 14-én,
88 éves korâban csipômûtét utan vâratlanul elhunyt.jônâkjôzsef
1848-as tûzérfôhadnagy és az osztrâk fôûri szarmazâsû, de a
magyar honvédség kôtelékében szolgâlatot teljesîtô, hîres Maria
fôhadnagy (csalâdi nevén Lebstûck) dédunokâja, 1974 ôta az
Arpâd Szôvetség hivatâs- és hûségrendjének lovagjavoit

1904. oktôber 14-én szûletett Ûjpesten. Mint okl. tuzoltôtiszt,
Ûjpest vârosânâl helyezkedett el. 1933-ban grôf Teleki Pâl
feikérése alapjân a gôdôllôi vilâgjamboree tuzoltôparancsnoka
lett. Ezért kormânyzôi elismerésben részesûlL

1941-ben a belûgyminiszter âthelyezte Zomborra, ahol a
zombori és Bacs megyei mentôâllomâsok parancsnoka lett.
Innen 1944. oktôberében Paksra, Budapestre, Pâpâra, Szombat-
helyre, majd Kô'szegre vezényelték. 1945-ben Linz mellé te-
lepûlt. 1949-ben Clevelandbe jôtt. A Ford gyârban "tool- and
gauge-maker"-ként mûkôdôtt és tôbb szabadalommal tûntette
ki magât. 19 év utân, 1972-ben 68 éves korâban nyugalomba
vonult.

Tôbb szervezet jôtékonysâgâval kitûnt tagja volt. 4
gyermeke, 8 unokâja, 4 dédunokâja és 2 ûkunokâja maradt.

SZABÔPÂL

Az Ârpâd Akadémia tudomânyos fô'osztâlyânak 1970 ôta
rendes, 1975 ôta pedig ôrôkôs tiszteletbeli tagja volt. 1992.
november 15-én, arânylag fiatalon hunyt el. 1919. szeptember
21-én a torontâli Bânlak nagykôzségben szûletett. 1956 végén
feleségûl vette grôf Apponyi Évât. 1987. november 28-ân a
XXVn. Magyar Talâlkozô orvostudomânyi szaktanulmânyât
arany Àrpâd érem adomânyozâsâval tûntette ki. A Magyar
Târsasâg és az Ârpâd Akadémia lelkes anyagi tâmogatôja volt.



BESZÂMOLÔK

tarpAl

Magyarorszâg Washington! nagykôvete 1992. oktôber 16-ân,
pénteken délben a clevelandi City Club meghivâsâra elôadâst
tartott annak fôrumân.

A Magyar Târsasâg ebbôl az alkalombôl aznap tarsasvacso-
rât rendezett a nagykôvet és felesége tiszteletére a nyugat-cleve-
landi Reformâtus Egyhâz nagytermében (15300 Puritas Avenue,
Cleveland, OH) este 6 ôrai kezdettel igen szép szâmû kôzônség
részvételével. A vacsorân Cleveland vâros és kômyéke magyar
târsadalmânak szîne-java megjelent.

A vacsora alkalmâval a nagykôvet részletes tâjèkoztatâst
adott a hazai helyzetrôl és szivesen vâlaszolt a hozzâ intézett
kérdésekre is. Ezt megeldzôen dr. Nâdas Gyula ûdvôzôlte a
nagykôvetet és feleségét, valamint a megjelenteket. Dr. Nâdas
Rôzsa francia nyelven kôszôntôtte a nagykôvet francia
szârmazâsû feleségét, aki kedves egyéniségével elbûvôlte a
vacsora kôzônségét.

JOMO-'l'taei; i :t

Dr. Nâdas Rôzsa és Tar Pâ/ Washington! magyar nagykôvet
francia szârmazâsû felesége.



A NEMZET SZOLGÂLATÂBAN

Kolozsy Sândor (Blacktown, NSW, Ausztrâlia)

A szobrâszmûvészMindszenty-fejtanulmânyât abiboros 100.
szûletésnapja alkalmâbôl az esztergomi bazilikâban leplezték le
(elsô 5 példânya Erzsébet angol kirâlynd, az ausztrâl parlament,
a Sydney St. Mary székesegyhâz, Reagan amerikai elnôk és fit.
Hites Kristôf, O.B. gyûjteményében van). Elkészitette még az
egyik sydneyi felvonulâs részére Nimrôd szobrât is. Erdély
tôrténetérôl az ôskortôl napjainkig elôadâsokat tartott s a szerbek
ellen tûntetést rendezett. Részt vett a Magyarorszâgon, a Vârban
megrendezett "Az emigrâciô a hazâért" elnevezésû kiâilîtâson.

Kolozsy Sândor szobrâszmûvész Mindszenty-fejtanulmànyâ. (Kolozsy Sândor^
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Koszorûs-Varsa F. CabrieUa (Washington, DC)

A kivâlô szobrâszmûvész arra tôrekedett, hogy a mûvészi
portré ne csak kûlsô formâjâban és szîneiben hasonlitson az
âbrâzolthoz, hanem annak belsô személyiségét is felszinre hozza.
Kossuth Lajos portraitjâhoz 1851-ben, Amerikâban készûlt
fényképét hasznâlta. A mellszobor beâllîtâsâval az volt a célja,
hogy Kossuth Lajost, mint âllamférfit âbrâzolja erôben és
elhivatottsâgban, hiven célkitûzéséhez, Magyarorszâgnak a
Habsburg-elnyomâs alôl valô felszabaditâsâhoz. Ezt természetes,
elegâns modorban igyekezett kifejezésre juttatni és elkerûlni azt
a hibât, amely az ilyen nehezebb feladatoknâl tôbbszôr elôfordul,
hogy ôntudatossâg helyett ôntelt, erôltetett pôzt és bensôséges
komolysâg helyett durva arckifejezést âbrâzoljon. A tôrténelmi
személyiség âbrâzolâsânâl korânak megfelelô, jellegzetes magyar
viseletet vâlasztott, amelyet Kossuth Lajos kivândorlâsa utân is
viselt. A portré bronzra festett gipszôntvénye a Magyar
Kôztârsasâg washingtoni nagykovetségének egyik
fogadôszobâjât dîszîti. A mûvész a szobrot nemzetkôzi szerzdi
jogvédelem alâ helyezte.

A New York âllamban levd Buffalo vârosâban, a Riverside
Parkban 8 lâb magas alapzaton âllt Petôfî mellszobra. Ezt kb. 3
éwel ezelôtt ismeretlen tettesek elloptâk. A vâros polgârai
azonban ûjbôl fel akartâk âllitani a szobrot. Magyar mûvészt
kerestek megalkotâsâra. Buffalo vâros mûvészbizottsâgânak
megtetszett az elôbbi Kossuth-szobor, ezért Koszorûs F. Varsa
Gabriellât biztâk meg a Petôfî-szobor megalkotâsâval, amelyet
1992. november 22-én lepleztek le.

A szobrâszmûvész mesterien âbrâzolta a bûszke tekintetu és

jôvobe lâtô magyar géniuszt. Petôfî arcânak kifejezéséhez két
mûvész, Barabâs Miklôs és Orlay-Petrovics Soma portréit vette
alapul. A szobor leleplezése ûnnepélyes keretek kôzôtt tôrtént.
Meg- emlékezést magyar részrô'l Kovâcs Istvân, a Magyar Hâz
volt elnôke mondott. More David H. mûvészeti bizottsâgi elnôk
véleménye szerint: 'My own reaction is that the portrait you have
presented is both authentic and inspirational. It captures a sense
of vision, strength and sincerity of purpose ideally conveyed in
the figure of this great revolutionary hero."

A mûvész mindkét alkotâsâval valôban a nemzet
szolgâlatâba szegô'dôtt!
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Petôfi Sàndor melïszobraj amelyet Buffaîo (NY) vâros rendelésére
Koszorûs-Varsa F. GabrieUa szobrâszmûvész alkototL



Vitéz Relie Ferenc

Okieveles vegyészmérnôk 1922. jûlius 13-ân szûletett
Gyôrôtt, ahol a Rêvai Miklôs Reâliskolâban kitûntetéssel
érettsêgizett. Vegyészmémôki diplomâjât Budapesten a Jôzsef
Nâdor Mûszaki és Gazdasâgtudomânyi Egyetemen szerezte meg
1944-ben. Amerikâba 1951-ben vândorolt ki, ahol feleségével,
Trudyval egyûtt Ohio âllam Columbus vârosâban telepedett le.
Hârom gyermekûk, Ferenc, Ava és Attila, valamint 5 unokâjuk
van. A Farm Bureau, a North American Aviation és a Keever
Starch Co. utan a "Ross Laboratories" cégnél dolgozott, eleinte
mint kutatô vegyész, késôbb mint kutatô tudôs. 25 évi szolgâlat
utan 1989-ben vonult nyugalomba.

Idejének nagy részét a magyarsâg szolgâlatâra szentelte.
Tôbb mint 15 évig szervezte a magyar megmozdulâsokat,
ûnnepeket Columbusban. Angol tanfolyamot tartott az 1956-os
bevândorlôk szâmâra, magyar labdarugôcsapatot alakitott és a
clevelandi Magyar Talâlkozôkon (Magyar Kongresszusokon)
rendszeresen részt vett.

Az Eastem Columbus Civitan Clubnak tôbbszôrôs elnôke
volt. 1970-ben a Civitan International ohiôi kormânyzôjâvâ
vâlasztottâk.

A Civitan hârom fdcélja: embertârsaink megsegîtése,
ismereteink gyarapitâsa és helyileg, valamint nemzetkôzileg a
barâtsâg fejlesztése.

1991 mâjusaôta âllandôanMagyarorszâgra jârt, ahol sikerûlt
megalakitania Cydrôtt az elsd magyar Civitan Clubot. Cydrt
hamarosan kôvette Budapest, Debrecen, Szeged, Szolnok stb.
Mâsfél év alatt ôsszesen 13 Clubot alapitott. 11-et
Magyarorszâgon és kettôt a Kâpâtaljân.

Munkâja elismeréséûl a Civitan International legmagasabb
kitûntetését, a nemzetkôzi dîszkulcsot nyerte el.

A magyar televiziô tôbbszôr mutatta be értékes munkâjât.

Rokop Jôzsef,

Cydr vâros szûlôttje és az 1956. évi magyar szabadsâgharc
tevôleges résztvevdje, 1990. szeptember 17-én "Szigethy Attila
Foundation"-t létesîtett nagy anyagi tâmogatâsâval. Az



Alapitvâny anyagi tâmogatâst nyûjt 1990-tôl kezdôdôen 1999-ig
minden évben 10,000 dollârt évente olyan személyek
ôzvegyeinek vagy egyenes âgû leszârmazottainak, akik 1956.
oktôber 23-tôl kezdôdôen tevôleges résztvevôi voltak a magyar
szabadsâgharcnak és akik kôzûl az 1956. november 4-1 fegyveres
beavatkozâs utân, a magyar hazaflak elleni megtorlâs ideje alatt,
mint a szabadsâgharc klvêgzett mârdijai èletûket vesztettêk vagy
személyi szabadsâgukban korlâtokat szenvedtek.

A Szigethy Attila ewlékmû. (Deim Pàl, Szentendre)



Szigethy Attila a "Dunântûll Nemzeti Tanâcs" einôkeként
kifejtett tevékenységéért életével fizetett.

1990. november 3-ân a "Szigethy Attila Foundation" âtadta
annak a 10,000 dollâmak megfelelô értéku segélyt forintban
Gydr-Sopron megye mârtîijainak és a mosonmagyarôvâri sortûz
rokkantjainak illetve azok ozvegyeinek, amelyet elôre
meghatârozott. Ezt azôta is folyamatosan teszi.

Deim Pàl (Szentendre) szobrâszmûvész, aki elkészitette az
Alapîtvâny emlékmûvét is, az elmûlt év mârcius 15-én
Kossuth-dijat kapotL Az Alapitvân létrehozôjât, Rokop Jôzsefet
viszont 1993. februâr 23-ân Gyôr megyei jogû vâros kôzgyûlése
a vâros dîszpolgârsâgâval tûntette ki. Az emlékmû felavatasâra
nagy ûnnepség keretében 1993. oktôber 23-ân kerûl sor, amikor
Rokop Jôzsefnek alkalma lesz megkôszônni Gydr vâros
lakossâgânak 1956-ban hazânk szabadsâgharcâban tanùsitott
magatartâsâL

TÂRSASEBÉD

Az elôadâsokat szombaton, 1992. november 28-ân,
târsasebéd szakitotta meg a târsrendezések kôzônségének
részvételével.

Az ebéden dr. Hasznos Miklôs (Budapest) orszâggyûlési
képviselô ûdvôzôlte a kôzônséget. Rôvid bezédében nemzeti
céljaink elôbbrevitele érdekében a hazai és kûlfôldi magyarsâg
ôsszefogâsât sûrgette.

Utâna dr. Tôttôsy Istvânné (Budapest) ismertette a tavalyi
Magyar Kongresszuson valô részvétele alkalmâval a Szent
Mârton Alapîtvâny részére tôrtént gyûjtésênek eredmênyét,
amelyet a hatâron kivûli magyar ifjûsâg magyar oktatâsâra
hasznâltak fel.

Majd arrôl szâmolt be, hogy a magyar kormâny az elmûlt
évben mit végzett. A fûggetlen Szlovéniâval és Horvâtorszâggal
tôbb évre szôlô munkatervet irt alâ. Erdélyben a român kormâny
engedélyével a magyar âllam pénzén lehetôvé vâlt pedagôgusok
tovâbbképzése. Ezekre a célokra a kôltségvetésben jelentds
ôsszegeket irânyoztak elô. Kôrûlbelûl 50 milliô forint erejéig a
hatâron tûli kultûrât lehet tâmogatni. Ez az ôsszeg természetesen
nagyon kevés, de mégis valami. A nyugatrôl szârmazô diâkok



tovâbbképzésére is megfelelb ôsszegeket forditanak, de a nyâri
tanfolyamokra az utikôltség fedezését vâllalni nem tudjâk. A
magyar kormâny mindent elkôvet, hogy a magyar kultùra
ébrentartâsârôl a hatarokon tûl is gondoskodjék.

SZENTMISE ÉS PROTESTÂNS ISTENTISZTELET

1992. november 29-én, vasâmap délelôtt9 ôrakor, ft. Mustos
Istvàn, Sch.P. (Passaic, NJ), a kûlfôldi magyar katolikusok
pûspôkének amerikai helyettese mutatott be szentmisét és
mondott szentbeszédet. A szentmisén nt. BaJàssy Géza szerpap
mûkôdbtt kôzre, aki az evangéliumot és a kôzimât is felolvasta.
Az olvasmânyt dr. Somogyi Ferenc, a szendeckét Németh Judit
nôvér olvasta fel. A templomi énekek zenei kîséretêrôl Neszlényi

Judit zongoramûvêsz és zeneszerzô gondoskodott. Czôvek Istvàn
operaénekes Neszlényi Judittal egyûtt néhâny egyhâzi éneket
adott elô. Szentmise kôzben sokan jârultak szentaldozashoz is.

A katolikus szentmisével és szentbeszéddel egyiddben fdt.
dr. Vitéz Ferenc volt reformâtus pûspôkhelyettes, Perth Amboy
(NJ) reformâtus lelkésze, a protestâns (reformâtus és evangélikus)
vallâsû magyarok szâmâra kûlôn istentiszteletet tartott.

Ft, Mustos Istvàn, Sch. P. - t. Balàssy Géza szerpap kôzremûkôdésével - szentmisét
mutât be a XXXII. Magyar Kongresszuson. (Somogyi Lél)



A vasâmapi bûcsûesten: Az elsô sorban fï. Mustos Istvàn, Sch. P. és Németh Gyu/a,
a màsodikban dr. Nâdas Rôzsa, dr. Mester Fiore és Németh Gyuiâné,

a harmadikban dr. Balogb Bama, Lângi Mâria, tovâbbâ Marton Lâszlô és felesége.
(Kemenes Istvân)

ISMERKEDÔ ÉS BÛCSÛEST

A XXXn. Magyar Kongresszuson megjelentek kôzûl tôbben
érkeztek szâllâsukra mâr a megnyitas elbtt. Fogadâsukrôl a
rendezôség kûlôn gondoskodott.

1992. november 26-ân este a korân érkezô vendégek a
"Sheraton Cleveland City Centre" alagsori "Grille" éttermében az
amerikai hâlaadâs ûnnepének elôestéjén egyûtt vacsorâztak,
utana pedig a szâllô 6. szintjén levô Savoy-teremben mûsoros
estet rendeztek.

A hangulatos ismerkedôn helybeli vendégek is résztvettek. A
kôvetkezôk szerepeltek: dr. Hasznos Miklôs (Budapest), Langi
Mâria (Menlo Park, CA), ft. Mustos Istvân, Sch.P. (Passaic, NJ),
Râcz Marra (Pasadena, CA), NeszlényiJudit (Pasadena, CA), dr.
GâJ Imre (New York, NY), Németh Gyula (Yonkers, NY) és
Kemenes Emô (Philadelphia, PA)

1992. november 29-én, vasârnap nem mindenki tudott
visszarepûlni otthonâba. Ezek - egyûttesen elkôltôtt vacsora
utan - igen jôl sikerûlt, vidâm bûcsûestet rendeztek.



ZÂRÔNYILATKOZAT

A XXXII. Magyar Kongresszus, amely az ohiôi Cleveland
vârosâban 1992. november 27-29. kôzt kerûlt megrendezésre, a
kôvetkezô zârônyilatkozatot adta ki:

A Magyar Kongresszus âltalâban elismeri a kormâny érde-
meit, amelyeket a rendszervâltozâssal kapcsolatban szerzett,
politikâjât azonban sokkal erélyesebbnek tar^a szûkségesnek.

A hazai kârtéritési tôrvény nem kielégîtd, nagy magyar tô-
meget foszt meg jogos tulajdonâtôl. A tôrvény môdosîtasra
szorul, mielôtt a talaj kicsûszik jogos tulajdonosainak lâba alôl.

Nem valôsult meg még a nyugdîjazâs egysêges szabâiyozâsa
és a felelôsségre vonâs kérdése sem.

Sajtôszabadsâg helyett sajtôszabadossâg uralkodik. Sok ûj-
sâgîrô a szabad demokrâcia nevében még a rombolâs szelle-
métôl sem riad vissza. Az orszâg tovâbbi erkôlcsi sûllyedésének
megakadâlyozâsa êrdekében a pornogrâfiâra vonatkozôlag
sajtôcenzûra bevezetêse lâtszik szûkségesnek. A pomogrâfia
szôban, irâsban, képekben valô megnyilvânulâsait bûncselek-^
ményeknek kell nyilvânîtani.

A jogâllam, jogfolytonossâg és az elévûlés fogalmai ùj
alkotmâny meghozatalât teszik szûkségessé.

A Magyar Kongresszus ôrômmel veszi tudomâsul, hogy az
Amerikai Egyesûlt Allamokbôl szârmazô hazai beruhâzâsok elsô
helyen vannak mâs âllamok beruhâzâsâval szemben, igen
fontosnak talâlja azonban, hogy mindez ne jâijon az orszâg
vagyonânak elidegenitésével és a magyar munkâstarsadalom
idegen munkaerôvel tôrténô lecserélésével.

A magyarsâg jôvôjének biztositâsa érdekében a Magyar
Kongresszus szûkségesnek tartja a magzatelhajtâs teljes tilalmâ-
nak kimondâsât, valamint a legerô'sebb csalâdi pôtlék megâlla-
pîtasât.

Az idegen fajtâk hazânkba valô beôzôniését és végleges
letelepedését meg kell akadâlyozni fajtânk biolôgiai jellegének
megô'rzése végett.

A Magyar Kongresszus szûkségesnek tartja a magyar
kormânnyal valô kapcsolatok âpolâsât és kimélyitését és a
magyar kormânnyal kôzôsen az egész szabad vilâgot behâlôzô



sajtô- és tâjékoztatô szolgâlat kiépîtését és ellâtâsât hazai viszo-
nyaink, tôrténelmi igazsâgaink ismertetésére és a nemzetûnk
ellen irânyulô hamis hîrverès, ellenséges propaganda meg-
câfolâsâra.

A kûlfôldi magyarsâg lelki egysêge, magyar ôntudatânak
megtartâsa, magyar nyelvének, kultûrâjânak âpolâsa, a felnôvd
i^ûsâg magyar szellemben valô nevelése, az anyaorszâghoz valô
hûsége elengedhetetlen.

A Magyar Kongresszus jogos aggodalommal szemléli a
Duna-medencében folyô eseményeket, a csendes és véres kûz-
delmeket, amelyek az orszâgunkat megcsonkîtô igazsâgtalan
trianoni és Pârizs-kômyéki békeszerzôdések folyomânyaként a
volt magyar terûletekkel felduzzasztott orszâgokban nagy nem-
zetiségi csoportok kivâlâsât, nemzeti ônâliôsâgât eredményezik,
valamint ezeken a terûleteken, dsi fôldjén élô kisebbségi sorsba
kényszerîtett 4-4.5 milliô magyarsâgnak szomorû, kûzdelmes
életét, sanyargattatâsât és ûldôztetését, akiknek legelemibb jogait
sem biztositjâk, holott ezeket a jogokat a trianoni és Pârizs-kôr-
nyéki békeszerzôdések is biztositottak.

A Magyar Kongresszus ûgy véli, hogy az utôdâllamok
terûletén nagyobb tômbôkben élô magyarsâg szâmâra
mindaddig, amig a Kârpât-medence igazsâgos elrendezése meg
nem tôrténik, ônkormânyzati joguk megadâsa és visszaâlUtâsa az
egyetlen môdja jogos ônvédelmûknek, amely egyben az ott élô
népek békés egyûttélésének is biztosîtéka. Ezt kell szorgalmaz-
nunk.

Biztositani kellene mindazok - illetve utôdaik - részére, akik
az elsô vilâghâborù elôtt a Kârpât-medencében éltek és valami-
lyen okbôl kifolyôlag lakôhelyOk elhagyâsâra kényszerûltek,
hogy magyar âllampolgârsâguk elismerést nyeijen.

A Magyar Kongresszus véleménye szerint a Magyarok
Vilâgszôvetségének elsôsorban az orszâg terûletén kivûl élô,
mintegy hatmilliôs magyarsâg szervezetének kell lennie, miért is
a magyarorszâgi "demokrata" vezetôsége helyett tôbbségében
kûlfôldi vezetôségérôl kell gondoskodnia és a Vilâgszôvetség ne
csak jogi képviseletet jelentsen a kûlfôldi magyarsâg szâmâra,
hanem szûkséges esetekben szabad intézkedési joga is biztositva
legyen.



A Magyar Kongresszus a Szabad Magyar Vilâgtanâcs intéz-
ményének fenntartâsa és mûkôdtetése mellett foglalt âllâst
kereteinek kibdvîtésével, az amerikai és mas vilâgrêszek magyar
képviseleteinek bevonâsâval, egységes politikai vonal-meghata-
rozâssal, demokratikus szervezeti felépîtéssel. A magyar kor-
mânnyal valô kapcsolatainak kiépîtése mellett a szabad vilâg ûn.
nagy âllamaival is âllandô ôsszekôttetést kell fenntartania, az
illetékes kormânyok tâjékoztatô szolgâlatânak folyamatos ellâ-
tâsâval.

A XXXII. Magyar Kongresszus jôvô munkâssâgâval kap-
csolatos irânyelvek kidolgozâsâra, javaslatok megtételére, vala-
mint a Szabad Magyar Vilâgtanâcs tevèkenységének kiszélesi-
tèsére vonatkozô teendôk meghatârozâsâra blzottsâgot kûld kl
szakértôk bevonâsâval.

A Magyar Kongresszus kegyelettel emlékezett meg alapitô-
jânak, dr. Nàdas Jânosnak, a Szabad Magyar Vilâgtanâcs elnô-
kének a kôzelmûltban tôrtént elhunytârôl.

A hâromnapos Magyar Kongresszus târgyalâsai, amelyek-
ben négy fôldrész és Magyarorszâg kikûldôttei vettek részt, a
kôlcsônôs megértés és az âltalânos érdeklôdés jegyében folytak
le.

A Magyar Kongresszus rendezôsége hâlâs kôszônetet moud
minden kôzremûkôddjének, résztvevôjének és tâmogatôjânak,
kûlônosképpen azoknak, akikmâs vilâgrészekbôl vagy orszâgok-
bôl, âllamokbôl, vârosokbôl jôttek és igyjelenlétûkkel komoly
anyagi âldozatot is vâllaltak.

A rendezdség kûlôn kôszônetet mond a hîrkôzld szervek
vezetôinek és munkatârsainak, akik ezùttal is messzemend, meg-
értô môdon és teljes ônzedenséggel magyarsâgunk életbevâ-
gôan fontos kérdéseit szolgâltâk.

Cleveland, 1992. december hô Dr. Nâdas Gyula
1450 Grâce Avenue

Cleveland, OH 44107



AZ ÂRPÂD AKADÉMIA

XXVn. ÉVKÔNYVE

Somogyi Ferenc:

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

Arpâd Akadémiâjânak (the Arpâd Academy of Hungarian
Scientists, Writers and Artists Abroad) XXVII. évi rendes kôz-
gyûlését az idôkôzben elhunyt Nàdas Jànos helyett a Sheraton
Cleveland City Centre 6. szintjén a fôtitkâr a kôvetkezd
szavakkal nyitja meg:

Mély tisztelettel, ôszinte nagyrabecsQléssel és magyar szere-
tettel kôszôntôm az Arpâd Akadémia igen tisztelt tagjait, kûlô-
nôsen azokat, akik hozzâjuk intézett kûlôn levelemre jelentek
meg mai kôzgyûlésûnkôn.

Fô'titkâri jelentés
Létszàm

Az Ârpâd Akadémia létszâma legutôbbi kôzgyûlésûnkôn
407 volt. Mint majd meglâtjuk, 8 tagtarsunk a legutôbbi kôz-
gyûlés ôta elhunyt, maradt tehât 399 tag. Ehhez azonban hozzâ-
jârul a mostani kôzgyûlésen megvâlasztasra kerûlô' 14 ûj tag,
tehât az Ârpâd Akadémia tagjainak létszâma a 14 fô'nyi
gyarapodâssal 413 lesz.

Az Igazgatô Tanâcs iîlései

AzÂrpâdAkadémia Igazgatô Tanâcsa- azÂrpâd Akadémia
fenntartô testûletének, a Magyar Târsasâgnak vâlasztmânyi



ûlésével egyûtt - két îzben, 1992. januâr 26-ân és 1992. jûnius
27-én ûlt ôssze, mindkettô nagy jelentôségu hatârozatokat hozott.
Az utôbbi ûlésen hatârozta el a Magyar Târsasâg,hogy a Magyar
Kongresszust az idén is megrendezi.

Elhunyt:

Beniczky Àdâwné Horvâth Katalin magyar és amerikai
kôzépiskolai tanâr. 1975 ôta a tudomânyos fdosztâly meghîvott
rendes tagja, 1979 ôta a szépirodalmi-esztétikai osztâly elnôke, az
arany Arpâd-érem tulajdonosa, a Magyar Târsasâg irodalmi
elnôke s a Magyar Kongresszusok Bîrâlôbizottsâgânak rendes
tagja, 81 éves korâban az ohiôi Clevelandben.

Kollânyi KAroly tôrténész, 1987 ôta az Ârpâd Akadémia
tudomânyos fôosztâlyânak rendes tagja, 87 éves korâban a
németorszâgi Mûnchenben,

dr. Légrâdy Tamâs zeneszerzô', kamagy és rendezô. 1971 ôta
a mûvészeti fôosztâly meghîvott rendes tagja, 72 éves korâban a
kanadai Ontario Willowdale vârosâban,

dr. Moinâr Zsigmond hirlapîrô és elô'adô 1974 ôta az
irodalmi fôosztâly meghîvott rendes tagja, 85 éves korâban
Magyarorszâgon,

dr. Nagy J. Jânos jârâsi fôszolgabirô, a szombathelyi kôz-
igazgatâsi tanfolyam volt elôadôja, tôbb mû szerzôje, 1984 ôta a
tudomânyos fôosztâly meghîvott rendes tagja, 88 éves korâban
Maryland Gaithersburg vârosâban,

dr. Nàdas Jânos 1966 ôta a tudomânyos fôosztâly meghîvott
rendes tagja és az Igazgatô Tanâcs elnôke, az 1980. évmagyaija,
az arany Arpâd-érem tulajdonosa, 1986 ôtaaz Àrpâd Akadémia
elnôke, 89 éves korâban az ohiôi Clevelandben,

dr. Szabô Pâi orvos, 1970ôta a tudomânyos fôosztâly rendes,
1975 ôta ôrôkôs tiszteletbeli tagja, 84 éves korâban az ausztriai
Schwanenstadtban,

ft. Tûz Tamâs âldozôpap, kôltô. 1967 ôta az irodalmi fô
osztâly rendes tagja, 76 éves korâban a kanadai Ontario Scarboro
vârosâban.

Emlékûket kegyelettel ôrizzûk. Hôdoljunk nekik percnyi
felâllâssal!



Ûj tagok vàlasztàsa

A kôzgyûlés az Âqjâd Akadémia rendes tagjâul vâlasztotta;

dr. Balogh Bama (Palisades, NY) tôrténészt a tudomânyos,
Bràdy Maria (Pierrefonds, Que., Kanada) régészt a tudo

mânyos,

Csîky Maria (Belalla, Vie., Ausztrâlia) drâmaîrôt az
irodalmi,

mag. Csoknyai Péter (Felsôô'r, Ausztria) szociolôgust a
tudomânyos,

dr. Debreczeni Jôzsef (Brecksville, OH) kôzgazdâszt a
tudomânyos,

Gunda Miklôs (Szeged) tôrténészt a tudomânyos,
dr. Istôk KAlmân (Sea Clifî, NY) kôltôt az irodalmi,

Kulcsàr Lajos (Kanada) kôltôt az irodalmi,
Marczi Zoltàn (Cincinnati, OH) zongoramûvészt a

mûvészeti,

Nêmeth Judit nôvér (Pittsburgh, PA) képzômûvészt a
mûvészeti,

Pâsztor Sàndor (Melbourne, Vie., Ausztrâlia) irôt az
irodalmi,

Puskàs-Balogh Eva (Pierrefonds, Que., Kanada) kôltôt az
irodalmi,

Râcz Marra (Pasadena, CA) szakirôt az irodalmi és
dr. Szirmay lAszlô (Youngstown, OH) vegyész, egyetemi

tanârt a tudomânyos fôosztâly rendes tagjâvâ vâlasztotta.

Tisztségviselôk vàlasztàsa

Néhai Nàdas Jànos elnôki tisztségét a kôzgyûlés âtmene-
tileg betôltetlenûl hagyja. Az elnôki tennivalôk ideiglenes
ellâtâsâval Somogyi Ferenc fôtitkârt bîzza meg.

Az irodalmi fôosztâlyban a szépirodalmi-esztétikai osztâly
elnôkévé a kôzgyûlés Saàry Eva (Lugano, Svâje) rendes tagot
vâlasztja meg.



Egyèni mûkôdés

Abelovszky Eliz (Worthington, OH) tôbb versét és cikkét
kôzôlték kûlfôldi és hazai lapok. Festmênyt ajândékozott a horvât
"Zivili" tânccsoportnak, amely a 800 éves "Mostar hîdjâ"-t
ôrôkîtette meg (a hîd idôkôzben a hâborûs események âldozata
lett). Tagja annak a csoportnak, amely Magyarorszâgra 15 milllô
értêkû orvosi mûszert gyujtôtt és juttatott el. Sikerûltlétre hoznia
az Ghio-Hungary Sister State Support Foundation"-L A MAOSZ
"Certificate of Merit" adomânyozâsâval tûntette ki.

Alpâr Jànos (Amarillo, TX) szemészprofesszori mûkôdésén
kîvûl 5 elôadâssorozatot tartott kongresszusokon és mas
egyetemeken; kûlônbôzd megbizâsokat lâtott el.

Ambrôzy Anna (East Brighton, Vie., Ausztrâlia) "A Survey
of the Hungarian Community in Victoria" cimû szociogrâflai
tanulmânyâval, amelyet a Magyar Kongresszus arany Arpâd-
éremmel tûntetett ki, nagy sikert aratott.

Abraham Mariann (Budapest) 6 zenemûvészeti inteijûja
kôzûl a Népszabadsâgnak a "Két vilâgrész tanâra" cimû 586
oldalas kônyvérôl szôlô tûnt ki. 5 hangversenyt rendezett és 2
nemzetkôzi konferenciân vett részt. Megalapitottaa Varrô Margit
Alapitvânyt.

Acs Zoltân (Phoenix, MD) szakirô, egyetemi tanâr "Small
Film and Entrepreneurship" cimû kônyvét a Cambridge
University Press adta ki. Az "Innovation and Small Firms" cimû
kônyve német forditasban is megjelent. Cime:"Innovation durch
kleine Untemehmen". Nemzetkôzi folyôirata, a "Small Business
Economies" 5. évfolyamâba lépett. Észak- és Dêl-Amerikâban,
Eurôpâban és Âzsiâban elôadâsokat tartott, tanulmânyokat irt.
Egyeteme "titled professor"-nak nevezte ki.

Baranchi Tamàska Endre (Sarasota, FL) tôbb politikai cikket
és szépirodalmi elbeszélést irt, dombormûvet készitett. Szerkesz-
tette a "Floridai Bajtârsi Hiradô" X. évfolyamât. Szâmos elôadâst
tartott. Tôbb egyesûleti tisztséget viselt.

Bàtky Zoltân (Szeged) "Honismeret, Ârpâd-hâz" cimmel a
Magyar Ifjùsâgi Vilâgszôvetség iskolahâlôzata részére 70, fôleg a
Képes Krônika âbrâit idézô szines lapot tervezett - a keresztény



nemzeti ôsszetartozâs tudatâval a "Hazâért mindhalâlig" jeligével
és - minden lap hâtsô oldalân megfelelô szoveggel.

Benkô Jenô (East Lansing, MI) tôbb Afrikâval foglalkozô
tudomânyos kônyvet ismertetett. Az Egyesûlt Nemzetek helyi
szervezetében fejtett ki rendezési és szervezési tevékenységet.

Bihar Berta (Los Polvorines, Argentîna) 2 precolumbian
egyéni kiâllîtâst rendezett. Az egyiket Buenos Aires fôpostâjânak
palotajâban mârclus 13-tôl âprilis 4-ig 54 kêpével, a mâsikat
ugyanott a Kanada Bank épûletében 47 képpel. Az elôbbihez 54,
az utôbbihoz 5 bekeretezett magyarâzô szôveget mutattak be.
JùniusbanJapânba kOldôtt kiâllitâsra 10 linoleum-metszetet. Az
argentinai Gral Sacramento kerûlet legérdemesebb
képzômûvészévé (Distinction Mujer '92 de Arts en Gral
Sacramento) vâlasztotta.

Bodnàr Gâbor (Garfield, NJ) a Kûlfôldi Magyar Cserkész-
szôvetséget vezette, intézte az adminisztrâciôt, a lâtogatâsokat,
valamint Magyarorszâgon és kûlfôldôn a Kârpât-medence
cserkészei részére a vezetôképzést. Eddigi munkâssâgânak el-
ismeréséûl megkapta a Magyar Erdemrend kozépkeresztjét.

Borbâs Kâroly (Toronto, Ont., Kanada) tovâbb szerkesz-
tette a "Hadak Ûtjân"-t. A torontôi MHBK csoportvezetôje, a
Fegyveres Erôk Mûzeumânak kurâtora. A "Hadak Ûtjân" kivâlô
szerkesztéséért megérdemelten emlékplakettel tûntették ki.

Buza Gyôrgyné Ormai Bdikô (Bay Village, OH) zeneszerzô,
énekmûvész ûjabb mûvei: a "Fughetta"(orgona és zongora kettôs)
és a61. zsoltâr megzenésîtése (karra ês orgonâra). Oktôber 13-ân,
a portugâliai Fatima 75. évfordulôjân sajât szerzeményû "Ave
Mariâ"-jât énekelte s az ottani magyar kâpolna orgonâjânak
felavatâsi ûnnepségén orgonâlt. Két ônâllô mûsorân sajât
szerzeményeit énekelte. A "Holy Spirit" rômai katolikus templom
orgonistâja. Lakâsân ének-, zongora- és orgonaleckéket ad.

Csîky Maria (Benalla, Vie., Ausztrâlia) drâmairô, jelenleg
csalâdja tôbb szâz évet felôlelô krônikâjât îrja unokâja szâmâra
angolul (lâsd részletesebb adatait az "Életrajzi adatok" cimû
fejezetben).

Daday Ferenc (Burbank, CA) festdmûvész 20 éwel ezelôtt
festett "Nixon at Andau" cimû mûvét, amelyet a XXXII. Magyar
Kongresszus arany Arpâd-éremmel tûntetett ki, augusztus 13-ân



a "Nixon Library Museum'-nak ajândékozta. Leleplezését kôve-
tôen az alkotâsrôl nemcsak magyar, hanem amerikai lapok (a Los
Angeles Times, az Orange County Examiner, a San Francisco
Chronicle, a New York Times, a Time) is irtak, az "American
Héritage" pedig 2 teljes oldalon, szines illusztrâciôban emlékezett
meg rôla.

Demecs Dezsô (Fine Bluff, AR) egyetemi tanâr a Magyar
Filozôfusok I. Vilâgtalâlkozôjân, Budapesten "A kommunista
Don Quixote" cimû îrâsât mutatta be. Az egyetemenkét féléven
ât a magyar tancrôl adott elô. A "Southeast Arkansas District
Liverstock Show" kertészeti osztalyân a kôrtével, az erôs magyar
paprikâval, az erôs jalapino paprikâval és két fajta paradicsom-
mal (5) dijat nyert.

Dezsô LâszIô (Buenos Aires, Brazilia), mint egyetemi tanâr,
tovâbbra is ellâtta a Universidad Catôlica-n a nemzetkôzi

kapcsolatok tôrténelme tanszékênek vezetéséL

Doma-Mikô Istvân (Tokyo, Japân) festômûvész kêpzô-
mûvészeti, mûzeâlis, és magyarorszâgi hiradâsokkal foglalkozô
9 hivatallal rendelkezik, amelyek kôzûl 4 kizârôlagmagyarvonat-
kozâsû. A tongai kirâlyi csalâd portréin és tongai tâjképeken
dolgozott. Budapesten, Miskolcon, Balatonfûreden és Bereg-
szâszon 30 japân mûvész és sportolô szereplésével japân ûnne-
pélyt rendezett, eddig ismeredenjapân hangszereket és sportokat
mutatott be. A japân kûlûgyminiszter egyûttmûkôdésével meg-
alapitotta az elsô 'Japân" cimû magyar folyôiratot. A lap célja,
hogy ôtleteket adjon és konkrét kapcsolatokat teremtsen a
magyar gazdasâgnak munkaszervezés, vilâgpiacra valô termelés
és értékesités terén. A magazin ezen kivûl sok mûvészeti és
kulturâlis ismeretet is kôzôl. A japân-magyar kapcsolatokban
végzett munkâja és mûvészete elismeréseként meghivâst kapott a
csâszâri palotâba, ahol a csâszâri pâr és a koronaherceg fogadta
kôteden megbeszélésre.

Domokos Sândor (Winnipeg, Manitoba, Kanada) kôltô,
szobrâszmûvész verset irt az "Esti Ûjsâg" irodalmi rovatâban,
cikket az erdélyi Székelyudvarhelyen megjelenô "Ablak" és a
Hôdmezôvâsârhelyen megjelenô 'Nemzeti Ujsâg" cimû lapban.
Az 1956-os magyar szabadsâgharc hôseinek szimbolizâlâsâra
készitett szobrâval részt vett "Azemigrâciô a hazâért" elnevezésïï,
Magyarorszâgon megrendezett kiâllitâson.
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Dr. Tabone Vincent, a Màltai Kôztârsasâg elnôke fogadja Doma-Mikô Istvànt,
a tongai kirâly udvari festômûvészét, aki japàn sportunnepséget

rendezett Mâltàn. (Doma-Mikô Istvàn)

Domonkos Mikô Maria (Toronto, Ont, Kanada) îrô "Anna"
cimû regényének mâsodik részén dolgozott és sokat Irt îrôasztala
fîôkjânak is.

Eckhardt Maria (Budapest) zenemûvészeti mûzeumi igaz-
gatô "Liszt; Consolation" cimû mûve jelent meg Mûnchenben az
E. G. Heinemann cégnél.

Fây Istvàn (Wellington, Ont., Kanada) irô, az "Amerikai
Magyarsâg" minden szâmâba, tovâbbâ szâmos kûlfôldi magyar
lapba rendszeresen irt a magyarsâg mûltjâval foglalkozô, a
nemzet értékes tagjainak életét, munkâssâgât ismertetô és méltatô
cikkeket. Tovâbbâ szâmos kûlfôldi magyar lap is kôzôlte irâsait.
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Domokos Sândor mû've. (Domokos Sândor)

Fejér Imre (Toronto, Ont., Kanada) orvosprofesszor tovâbb
folytatta az "International Psychogeriatric Association" keretében
mûkôdô egyhâzi bizottsâg elnôki tevékenységét Nemzetkôzi
konferenciât készitett eld.

Ferencz Béla (Venice, CA) fafaragômûvész a budapesti
pâlosoknak ajândékozta fâbôl faragott oltarképét, amelyet a
vértanûsâgot szenvedett Vezér Ferenc pâlos emlékére készitett.
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Ferencz Bé/a (afaragômûvész aikotâsa: a Szen£ Gellért-begy
szikiakâpolnàjànak oltàra.(Ferencz Béla)

Gâl imre (New York, NY) ny. egyetemi tanâr értesitést
kapott, hogy a Széchenyi Kônyvtâr 2 mûvét megkapta és
leltarozta. Harmadik munkâjât is kéri. A budapesti Ugyvédi
Kamara kôzôlte vele, hogy 1949-ben az AVH utasitâsâra ellene
indîtott fegyelmi eljârâst megsemmisîtette. Szâmos alkalommal



vett részt az Egyesûlt Nemzetek fogadâsân. A "Magyarjogâszok
Vilâgszôvetségé"-nek fôtitkâra.

Gunda Mikiôs (Szeged) tôbb szép- és szakirodalmi terméken
dolgozott.

Gattoné Gyékényesi Katalin (Cleveland Heights, OH)
nyelvész, egyetemi tanâr Bahler Ingriddel egyûtt "Of Kings and
Poets. Cancionero Poetry of the Trastâmara Courts" cimmel 247
oldalon kônyvet jelentetett meg a Peter Lang (New York, San
Francisco, Bern, Baltimore, Frankfurt am Main, Berlin, Wien and
Paris) kônyvkiadô cégnél a XV. szâzadbeli Spanyolorszâg 3
nagyobb udvari kôltészetérôl. Jelenleg ajohn Carroll University
"Classical and Modem Languages and Cultures" karânak
"chairperson"-ja (3 év ôta).

Gyimesi Gyula (Scarborough, Ont, Kanada) irô elbeszélései
a magyarorszâgi "Nemzeti Ujsâg"-ban jelentek meg. A "Kanadai
Magyar îrôk Szôvetségé"-nek elnôke, a "Szabad Magyar Ujsâg-
irôk Szôvetségé"-nek pedig alelnôke. A torontôi "Krônika" cimû
folyôirat szerkesztôbizottsâgânak, valamint a "Râkôczl
Alapitvâny" fiatalokat magyarorszâgi tanulmânyùtra kûldô
osztâlyânak tagja.

Haynalné Kesserû Zsuzsanna (San Izidro, Argentina) mû-
forditô az ausztrâliai 'Magyar Élet" és a svâjci "Duna Ertesitô"
hasâbjain a magyarorszâgi vâltozâsokkal kapcsolatos cikkeketirt
Buenos Airesben 4200 kônyvrôl katalôgust âllitott ôssze.
Szinkron-tolmâcsolâsâval Chilêbe is eljutott.

Hecker Henrik (Newport, ME) egyetemi tanâr audiolôgiai
kutatâsait, munkâjât folytatta.

Incze Lajos (Lewiston, ME) irô hârom kônyvet adottki: 1. "A
Tree on Two Continents" (Egy csalâdfa két kontinensen) cimen
az Incze-nemzetség leszârmazâsârôl, 2. "English Primerfor Hun-
garophones" cimmel kis angol nyelvtant magyarul beszélô'k
szâmâra, 3. "Hungarian Grammar and Reader" cimmel rôvid
magyar nyelvtant ês olvasôkônyvet.

Istôk Kàlmàn (Sea Cliff, NY) "îgy lâtom én" cimmel a Babits
Kiadô gondozâsâban kiadta (186 oldalon) kôltemênyeit.

Juba Ferenc (Bées, Ausztria) orvos, mint a magyar hajôzâs-
tôrténet szakértôje, Bécsben és Szentendrén, valamint
Budapesten konferenciân vett részt és elô'adâsokat tartott. (Az



egyiket kôzôljûk.) Hârom kitûntetést kapott: az "ôsterreichische
Marineverband"-tôl az "Egyesûleti lengôt ezQst plaketten",
Komârom vârosâtôl a "Pro Urbe Komârom" érmet és az "Eurôpai
Frontharcos Szôvetség"-tôl az "Eurôpai Frontharcos Èrdemke-
resztet". A "Magyar Sors (1944-1957) III. dokumentumkôtet"-
ében "A magyar tengerészet a mâsodik vilâghâborûban" cîmmel
88 oldalon képekkel illusztrâlt értékes kônyve jelent meg.

Juharos Istvàn (Sedona, AZ) képzô'mûvészeti aikotasaival,
kûlônôsen festményeivel tûnt kl.

Keviczky Kâlmàn Qackson Fleights, NY), mint az
UFO-kérdés szakértôje, kétkônyvetjelentetett megjapânban. Az
egyik az "Allen Wars" (Tokuma Publishing Ltd.), a mâsik az
Internai UFO Offîcial Document and Other Secret Information,
Part 1. Ad. 1942-69" (Tama Publishing Co.). Hajdûhadhâza
mûzeuma bronz emlékéremmel tûntette ki. Augusztus 15-én a
"Budapest! Urkommunikâciôs és Navigâciôs Vilâgkongresszus"
fô'vêdnôke és dîszelnôke volt Magyarorszâgon. Augusztus 18-ân
tartott sajtôérétekezletérô'l mind az emigrâciô, mind a hazai sajtô
megemlékezett.

Koppàny Endre (Bern, Svâjc) nemzetkôzi jogtanâcsos.
Augusztus 29-én és 30-ân elô'adâst tartott a budapesti Eôtvôs
Lôrând Tudomânyegyetemen a demokrâciârôl, emberi jogrôl és
a jogâllamisâgrôl. 1992. jûlius 29-én javaslatot nyûjtott be az
liNSz-hez, a genfï Emberi Jogok Bizottsâgâhoz a politikai és
hâborûs bûnôsôk elltélésére a balkâni embertelenségek miatt.
1992. augusztus 23-ân agyô'ri pûspôk és az osztrâk hercegprimâs
jelenlétével dîszmagyarban a Stefandomba felvonulâst vezetett.
Budapesten, 70. szûletésnapjân feleségével, valamint a Magyar
Szent Korona Vilâgszôvetség és Alapîtvâny tagjaival egyûtt a
tiszteletére rendezett szentmisén vett részt.

Koszorûs-Varsa F. GabrielJa (Washington, DC) képzô'-
mûvész a blrâlôbizottsâg felkérésére Koszorùs Ferenc budapesti
portré-plakettjét készitette el. 5 amerikai és 1 németorszâgi
kiâllîtason vett részt.

Kosztolânyi Karoly (Villers les Nancy, Franciaorszâg)
vegyész "Magyarok szerepe a vilâg természettudomânyi és
mûszaki haladâsâban" cîmmel Budapesten rendezett tndomâ-
nyos talâlkozôn "Az urânoxidok lecsapolâsânak kisérleti tanul-
mânyozâsa HsS-el telîtett kôzegbô'I" cîmen elô'adâst tartott.



Dr. Koppâny Endre és felesége a Szent Korona Vilàgszôvetség tagjaiva} 70.
sziiletésnapjân a tiszteletére bemutatott. szentmise utàn (dr. Koppâny Endre)

Laffers Zoltân (Bochum, Németorszag) szemészprofesszor
"Esztétikai szempontok a szemhéjak sebészetében" cîmen
elôadâsokat tartott. A Magyar Szemész Târsasâg az âltaJa
alapîtott Batthyâny dîjâra "A vallâs és humanitâs szerepe a
magyar szemészet tôrténetében" cîmmel tôbb kitunô pâlyâzati
munka êrkezett be. A dîjakat a Târsasâg évi rendes kôzgyïïlésén
osztottâk ki.

Lengyel Alfonz (Amble, PA) régêsz "Field Archeology"
cîmû kônyvét kinai fordîtâsban adtâk ki. A "Bulletin of Phila-
delphia Social Studies Council" szerkesztqje letL A University
Professors for Académie Order alelnôke, a Michigan Academy
os Science of Lettres "Asian Studies" osztâlyânak târselnôke, a
Vitézi Rend kôzponti székkapitânya, a Magyar Kôztârsasâg
honvédségének ôrnagya, a Magyar Amerikaiak Orszâgos
Szôvetségének ûgyvezetô elnôke stb. lett. (A Szent Lâszlô
Târsasâgnak és Rendnek mâr korâbban tagja volt

Lux Andrâs (Westlake, OH) "Predicting Cast-Iron
Machinability" cimmel - SnyderJ. James-szel egyûtt - értékes
tanulmânyt irt. A Cleveland State Universityn Mozart "A
varâzsfuvola" cimu operâjâban kimutathatô bânyâszati szimbô-



lumokrôl kétôrâs elôadâst tartott. Ugyancsak felkérésre a soproni
Kitajbel Pâl Természettudomânyi Târsasâgban "A varâzsfuvola
selmeci hâtterérdl" adott eld.

Makk Imre ("Honolulu, HI) festdmûvész feleségével és fïâval
egyûtt szâmos nagy méretû képet alkotott. Az "Alfred Nobel
Medal Award for Peace"-szel tûntették ki. Az Albert Einstein

International Academy Foundation âltal alapîtott kitûntetést
Makk Imre elismerésûl kapta azért a kivâlô munkâssâgâért,
amellyel a békét mozdîtotta eld a mûvészeten keresztûl. Eldzdleg
kitûntetést kapott Japântdl, Svédorszâgtdl, Svâjctdl, Koreâtdl és
Tôrôkorszâgtdl. "Highlight of the Makk Family" cimmel 1991.
mârciusâban készûlt hatalmas albumoL, az elmùlt évben aMakk-
csalâd tagjai részérdl készitett festményekrdl sok fényképet, végûl
255 oldalon az "A Vision of Life" cîmû kôtetet kûldte meg. (A
csalâd mindhârom tagja /Imre, Eva és ifj. Imre/ az Arpâd
Akadémia mûvészeti fdosztâlyânak arany Arpâd-éremmel
kitûntetett tagja.)

Mehrle Tamâs (Fribourg, Svâjc) ny. egyetemi tanâr,
premontrei kanonok fdként a Mûnchenben megjelend "ÉletOnk"
szâmaiban irt. A Magyar Kôztârsasâg részérdl a "Pro Cultura
Hungarica" emlékplakettel tûntették ki.

MîskaJânos (Victoria, B.C., Kanada) kônyvtârosi szaktanul-
mânyait az otthoni Kônyvtâros, Kônyvtâri Figyeld, a
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Makk Éva vilâghinî festômûvész 24x30" nagysâgù eredeti olajlestménye
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Makk Imre vUâghini festô'mû'vész 30x40" nagysâgû eredeti olajfestménye.
(Makk Imre)

Szabadhajdù és a torontôi Krônika kôzôlte. Angol nyelvu îrâsait
a Bibliographical Society of Canada évkônyve hozta. "Magyar
virtus" cîmû irâsât a Lakiteleki Alapîtvâny kônyvjutalomban
részesitette. Tôbb eldadâst tartott.



Miskolczy Kâlmân (Derby, NY) valamelyik fontos vagy
népszeru szentrôl minden héten îrt a Katolikus Magyarok Vasâr-
napjâban. "A huszonegy egyetemes zsinat" tôrténeti âttekintését
ugyancsak a KMV hasâbjain ismerteti.

Nagy Gyula (Solothum, Svâjc) a "Magyar Szent Korona
védelmezôinek Szôvetsége" fôtitkâraként fejtett ki Levékenységet.
A budapesti Szent Korona Târsasâggal felvette a kapcsolatot.

Neszlényi Judit (Pasadena, CA) folytatta zongoramûvészi és
zenepedagôgiai tevékenységét. Tôbb verse és irâsa jelent meg a
sajtôban. Két alkalommal szerepelt hangversenyen New
Yorkban. Szâmos jôtékonycélû elô'adâson lépett fel, mint szôlô
mûvész. Megrendezte Los Angelesben a Liszt zenel versenyt s
azon 5,000 $-t gyûjtôtt hazai célra. A pasadenai vârosi kollégium
magântanâra lett. A Collegium Corvinumtôl megkapta a
sânezûst Corvina Medalt. A Szent Lâszlô Târsasâg és Rend
lovagjâvâ avatta.

Németh Gyula (Yonkers, NY) nyelvész "A nyelvészet tôrté-
nete" cimû verseskônyvébôl, amelyet 12 énekre tervezett, az elsô
hârom ének s mintegy 20 betét elkészûlt. Még két tôrténelmi
munkân Is dolgozott.

Németh Judit (Elizabeth, PA) képzômûvész szâmos
Pittsburgh-kômyéki kiâllîtâson vett részt s a duquesne egyetemen
tanîtott.

Noel Péter (Edmonton, Alta, Kanada) 1992-ben folytatta a
quantum-mérnôk tudomâny fejlesztését és labôratôriumi
tevékenységét. Augusztusban elbadâst tartotta MMÉV budapesti
vilâgkongresszusân, amelyet tizennégyszer kellett megismételnie.
A budapesti mûegyetemmel és mâs kutatôintézetekkel kôzôs
tudomânyos kutatômunkât indîtott, amelyet az albertai kormâny
levélben méltatott. Tôbbszôr szerepelt a magyar râdiôban.
Kutatâsai eredményeit és akadémiai elôadâsait az MTA, az
MMÉV, a Széchenyi és a Semmelweiss orvostudomânyi
kônyvtârban helyezték el.

Pap Gyula (Brunswick, NJ) szépirô tôbb novellât és az
évekkel ezelôtt elkezdett, nagyobb teijedelmû munkâhoz két
ûjabb fejezetet îrt. Mint a Kûlfôldi Magyar Cserkész Szôvetség
sajtôosztalyânak vezetôje, szâmos kiadvânyt szerkesztett.



Pâsztor Sândor (Surrey Hills, Vie., Ausztrâlia) irô és kôlto
versei és elbeszêlései magyar lapokban jelentek meg. A Magyar
Kongresszus mâsodszor is odaîtélte neki az Arpâd-érmeL

Petry Bêla (Maitland, FL) tragikusan elhunyt leânya
emlékére 'Tilinkô meséje" cimmel mûvêszi rajzokkal diszitett ûj
kônyvet adott ki, amely a XXXH. Magyar Kongresszuson arany
Arpâd-érmet nyert. Irt még "a magyar nêp mûvészetérôl és
szépérzékének eredetérôl" is. Szombathelyen, Kolozsvârott és
Kaposvârt kiâllitâsokon vett részt.

PénzesJânos (Mt. Eliza, Vie., Ausztrâlia) mâreius 14-én jelen
volt a 74 hdsi halott nevét megôrôkitô emléktâbla leleplezési
Onnepélyén Budapesten. Elinditotta a "Honvéd mûlt a jôvôért"
elnevezésû alapîtvânyt.

Pintémé dr. Pereszlényi Màrta (University Heights, OH)
egyetemi tanâr és nyelvész azon kivûl, hogy a John Carroll
University "Classieal and Modem Languages and Cultures"
fakultâsân elôadott, kûlôn felkérésre még4 elôadâsttartott és egy
konfereneiât rendezett. "Foeus on Franeophone, Freneh is More
Than Just Franee: A Multi-Media View of Rest of the
Franeophone World" eîmû munkân a kenti egyetem egyik
professzorâval egyûtt dolgozott.

Radnôthy Kâroly (Calgary, Alberta, Kanada) az otthoni
Sylvester-nyomda kiadâsâban "Igaz mesék az életbdl" eimmel
kônyvet adott ki. Szâmos eikke jelent meg otthoni és itteni
lapokban. "Ima az ifjûsâgért" eimmel megzenésitett dala jelent
meg, amelyet tavaly mâreius 15-énmâsik hârom szâmmalegyûtt,
mint énekmûvész, elô is adott.

Ruttkay Arnold (Brighton-Le-Sands, NSW, Ausztrâlia) irô és
râdiôszerkesztô' folytatta mûlt évi tevékenységét. ônéletrajzân
dolgozott.

Saâry Éva (^Lugano-Cassarate, Svâje) irô, kôltô és festô-
mûvész 59 versét és prôzai irâsât (riportjât, reeenziôjât, politikai
eszmefuttatâsât) kôzôlték nyugati és hazai lapok. A Petôfi
Irodalmi Mûzeumban rendezett gyûjteményes kiâllitâsân
nemesak nagy méretû, absztrakt festményeit, hanem az âltala irt,
szerkesztett és illusztrâlt kônyveket is bemutattâk. A mosdôsi
tOdôszanatôriumban (Kaposvâr mellett) orvoskongresszuson
mutattâk be festmé nyeit.Tovâbbi 3 kiâllitâsrakapott megbizâst.

Jelenleg hârom kônyv kiadâsât késziti sajtô alâ.
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Somogyi Ferenc (Cleveland, OH) rôvidebb tôrténeti tanul-
mânyokat îrt a Reviewba (a "The Second One Hundred
Years"-be), a Katolikus Magyarok Vasâmapjâba, és Somogyi Lél
"Siker a balsorsban" cimû kônyvébe. Szerkesztette a XXXII.
Magyar Talâlkozô krônikâjât s alkalmi beszédeket mondott,
valamint ellâtta az Arpâd Akadémia fôtitkâri tennivalôit. Az
Arpâd Akadémia XXVII. évi rendes kôzgyûlésén az elhunyt
elnôk, dr. Nâdas Jânos helyettesitésével bîztâk meg. A
"Clevelandi Magyar Tôrténelmi Târsulat" (hatodszor) elnôkévé
vâlasztotta. A pécsi Janus Pannonius Tudomânyegyetem
gyémânt oklevéllel tûntette ki. A 'Magyar Amerikaiak Orszâgos
Szôvetsége" Certificate of Merit-tel tûntette ki. Ôsszeâllitotta
"Cleveland vâros magyarsâgânak tôrténetét", és megîrta a 100
éves Szent Erzsébet egyhâzkôzség tôrténetét is.

Somogyi Lél (Parma Heights, OH) "Bevezetdûl" cimmel
tanulmânyt irt a "Siker a balsorsban" cimû mûhôz, amelyet
szerkesztett s amelyben kôzzé tette egyik hosszabb, angolul
megjelent, tanulmânyât is "Râkôczi Ferenc fejedelem és a
magyarsâg tôrténelmi hivatasa" cimmel magyarul (168-182.
oldal). A Cleveland Hungarian Development Panel "Business
Group"-jânak alapitô tagja, nevelésûgyi bizottsâgânak
"chairman"-je és "Newsletter"-jének szerkesztôje.

Stlrling Gyôrgy (Arlington, VA) lapszerkesztô, tovâbbra is
kiadta a 16. évfolyamâban levd "Fûggetlen Magyar
Hirszolgâlat"-ot. Hetente irt a Katolikus Magyarok Vasâmapjâba
és havonta azAmerikai Magyar Értesitobe. Tôbbkûlfôldi lapban
és hazai ûjsâgban jelentek meg cikkei. A bud^esti "Pesti Hirlap"
washingtoni tudôsitôja. A "Szabad Magyar Ujsâgirôk Szôvetsé-
gé"-nek elnôke.

Stubner Gyula (Gardena, CA) kôltô' tôbb kôlteményt kôzôlt
kûlfôldi magyar lapokban. Kuskô'rôs vâros képviselôtestûlete
hatârozatban kôszônte meg a mâsodik vilâghâborûban elesettek
emlékmûvéhez valô hozzâjârulâsât. Az MHBK koronâs emlék-
keresztjével tûntette ki.

Szebehely Gyôzô (Austin, TX) egyetemi tanâr "Adventures
in Celestial Mechanics" cimû mûvét mâsodszor is kiadtâk. Az
egyetemen végzett kutatâsaiért és eloadâsaiért a Hockott Award-
dal tûntették ki. Tagja lett az Eurôpai Akadémiânak.



Szendrey Tamàs (Erie, PA) tôrténész, egyetemi tanâr tôbbek
kôzt két tanulmânyât kôzolte. Az egyik a Hungarian Studies 7.
évfolyamânak 1-2. szâmâban jelent meg "Reflections on the
Historical Consciousness of Hungarians in North America", a
mâsik a "Magyarorszâgi Szent Erzsébet templom" (Cleveland,
OH) 100 éves jubileumi kôtetében "History of the First Magyar
Roman Catholic Church in America" cimmel.

SzéplakiJôzsef (Phyllisburg, NY) kônyvtâros videoelôadâst
készitett 'Tour of the Warren County Library System" cimmel,
Warren County kiâllitâsân 4 mûvészi fényképet âllitott ki s mint
a budapesti Kossuth Alapitvâny tervezô és birâlôbizottsâgi
munkâjâban ônzetlenûl és hatékonyan részt vevô't,
Kossuth-éremmel jutalmaztâk.

Szirmai Endre (Stuttgart, Németorszâg) egyetemi tanâr 1120
oldalas kônyvet adott ki a Szirmai Archiveban "Zeichnerische
und Photographische Biographie der Erinnerungen" (Dlustrated
Biography of Remembrance) cimmel. Az édesapja, dr. Szirmai
Kâroly délvidéki irô emlékére alapitott irodalmi dijat ebben az
évben tizenkettedszer adtak ki Verbason.

Tâlas Emd'(Solna, Svédorszâg) folytatta operaénekesi
tevêkenysêgét. A magyar fdvârosban és a vidéken szâmos
hangversenyen szerepelt. A 'Tatai Zenebarâtok Egyesûlete" tb.
taggâ vâlasztotta. A magyar râdiôban énekszâmokkal fïïszere-
zett inteijut adott

Tollas Tibor (Mûnchen, Németorszâg) angol nyelven meg-
jelent vâlogatott verseit - a mindségi vâlogatâsârôl hires Stetson
egyetem - felvette az Egyesûlt Àllamok ôsszes egyetemének
kôzponti computer rendszerébe, miâltal Tollas Tibor verseit
angolul irodalmi értékre emelte.

Tuba Istvân (Pittsburgh, PA) meghivâsra elôadâsokat tartott
a kôzgazdasâgtan egyetemes ideolôgiâjârôl (universal ideology
of économies), nagy sikerrel vezette le a pârizsi World Trade
Centerben az "International Congress on Technology"-t és a
'Technology Exchange"-et. A St Petersburgben tartott kong-
resszuson, amelyet a "Russian Nuclear Society" rendezett, mint az
amerikai kûldôttség tagja vett részt. Az ITI ukrân részlegének
megalapitôja és ûgyvezetô igazgatôja lett. Rio de Janeiroban
nemzetkôzi technolôgiai âtadâsi konferencia târsszervezôje volt.



Az "American Society of Mechanical Engineers (ASME)
"fellow"-sâggal tûntette kl.

Vadnay Zsuzsa (Locamo, Svâjc) hirlapirô elôadâsait rend-
szeresen kôzôlte a Szabad Eurôpa Râdiô. Az Eurôpai Szabad
Magyar Kongresszuson beszédet mondott.

Valentin Béla (Hawthom, Vie., Ausztrâlia) festômûvész
emlékiratainak ôsszeâlHtâsât kezdte meg.

Valentin Ôdôn (Hawthom, Vie., Ausztrâlia) restaurâtor sajât
mûtermében restaurâlâsi és konzervâlâsi munkâlatokat végzett, a
hawthorni Artists Societyben alakrajzot, a Photographers
Clubban fényképmûvészetet tanitotL

Vàrdy Béla (Pittsburgh, PA) tôrténész, egyetemi tanâr tôbb
tudomânyos tanulmânyt îrt s a hazai "Kapu" (fuggetlen kulturâlis
és kôzéleti folyôirat) folytatâsokban kôzôlte "Magyarok az ûj
vilâgban" cimû hosszabb értekezését. Két mâs nagyobb kônyvôn
is dolgozott. Kaposvârott a Berzsenyi Daniel Irodalmi és
Mûvészeti Târsasâg Berzsenyi-dijjal tûntette ki

Vârdyné Huszâr Âgnes (Pittsburgh, PA) irodalomtôrténész,
professzor "Motivating Students with International Expérience"
cimmel 'The Minute Man" cimû folyôiratban cikket îrt. Féijével,
Vârdy Béla professzorral egyûtt a Berzsenyi-dijjal tûntették ki.

Vitéz Ferenc (Perth Amboy, NJ) irô és kôltô kôlteményeit a
Bethlen-évkônyv, a "Kollégiumi Hiradô" (Debrecen) és az "Ungi
Tâj" (Nagykapos), vezércikkét a Reformâtusok Lapja kôzôlte. A
'Johanniter Herald" târsszerkesztôje volt.

Wagner Ferenc (Kensington, MD) tôrténész két mûvét, a
"Hungarian Contribution to World Civilization" és a 'Toward a
New Central Europe" cimût, a kanadai ôreg cserkészek kônyv-
akciôja keretében ùjra nyomtâk. Mindkettôt megkûldik az
amerikai és a kanadai egyetemek kônyvtârainak is. A magyar
kisebbségek érdekében kifejtett tevékenységének elismeréseként
a Magyar Kôztarsasâg érdemrendjének kis keresztjével tûntették
ki.



Elô'adâsok

Ft. Mustos Istvàn, Sch .P. (^Passaic, NJ):

EMLÉKEZÉS MINDSZENTYJÔZSEF BÎBOROSRA
SZÛLETÉSÉNFK 100 ÉVFOIWULÔJÀN

Mindszenty Jôzsef bîboros, érsek, Magyarorszâg tôrténelmi
emlékû és jelentôségu hercegprimâsa, Isten hûséges szolgâja,
1892. mârcius 29-én szûletetL, 1975. mâjus 6-ân hîvta ôt Ura,
Mestere az ôrôk hazâba.

"Ha valaki 1992 tavaszân kôzvéleménykutatâst végezne
Magyarorszâgon a 16 éven felûli lakossâg kôrében, hogy mi-
képpen itélhetô meg Mindszenty Jôzsef bîboros hercegprimâs
1944 és 1948 kôzôtti fôpapi tevékenysége, egyâltalân ki volt ô,
akkor a vâlaszok jelentôs tôbbségében alighanem az elmûlt
évtized tudat-torzîtô hatâsait érzékelnénk" - irja Mészâros Istvân
Budapesten, a "Tâvlatok" cîmû folyôiratban, 1992 mâjusâban,
amikor a XX. szâzad egyik legmarkânsabb egyéniségére emlé-
kezik szâzadik szûletésnapjân.

Kôszônet illeti az Àrpâd Akadémia rendkîvûli figyelmes-
ségét, hogy mûsorâba vette ezt a nagyon is idôszerû, évfordulôra
visszatekintd alkalmat akkor, amikor az annyi felôl egybegyûlt
magyarsâg e felelôssêgteljes gyûlekezetében megemlékezik
ma is - amint becsûlettel tette a mùltban is - arrôl a magyarrôl,
akibôl a még hôsôkben és vértanûkban olyan gazdag magyar
tôrténelem is csak ritkân kôszônthet egyet-egyet.

A szombathelyi premontrei gimnâziumban végzi
kôzépiskolai tanulmânyait, jelesen érettségizik, a papi pâlya
vâlasztâsâhoz nagy hatâssal volt râ grôf Majiàth Kâroly, a pesti
katolikus diâkpasztorâciôs kôzpontnak, a Regnum Marianumnak
egyik alapitôja, aki az orszâg kôzépiskolâit lâtogatta, tôbbek
kôzôtt a szombathelyit is, ahol az akkori Pehm Jôzsef diâk mâr
érettségi vizsgâlatai elôtt âll.

Teolôgiai tanulmânyainak éveire esik Prohâszka Ottokâr
pûspok nemzetébresztô munkâssâga, akit ô az egész orszâg



"tanîtômesterének" nevezett, akirôl azt îrta: "most itt ragyog a
mûlt, jelen és ajôvô felett, mint mentôje ennek a nemzetnek".

Elsô szentmiséjét szûlôfaluja templomâban (Csehimindszent-
en) mutatja be, a neves mûvésztôl, Dorfmeister Jstvântôl
szârmazô oltârkép elôtt, "aki a mindenszentek kôzé a magyar
szenteket is belefestette". Talân ez ihlette ôt szûlôfaluja neve utan
a késôbbi "Mindszenty" név felvételére.

1. Elsô szentmiséjével kezdôdik az a lelkipâsztori élet,
amelyben nagyon korân felismerte kora "modem" papjainak
teolôgiai kûldetését, szociâlis missziôjât és ha kell, politikai
felelôsségét is. Ez a felismerés, amely nemcsak az értelmes, fiatal
pap s kibontakozô vezetô egyénlsêg imâinak, elmélkedéseinek
jogosan vârhatô nekilendûlése, hanem annak a "Mindszenty-
valôsâgnak" a kezdete, amely lényeges része lesza Mârton Aron,
a Prohâszka Ottokâr, a Ravasz Lâszlô lelkûletû "modem"
magyarsâgnak.

2. A felismerést alkudozâs, fontolgatâsok, okoskodâsok
nélkûl kôvette az elhivatottsâgnak feltétel nélkûli elfogadâsa,
jôval az âdagember, jôval az âtlag lelkipâsztor, jôval az âdag
vezetôember hozzââllâsât felûlmûlva: legyen ez a fiatal,
energikus pap hittanâr, kâplân, plébânos, apâtûr, veszprémi
pOspôk, esztergomi érsek, az Egyhâz biborosa, legyen ez a
meghurcolt, kigûnyolt, nevetség târgyâvâ alâzott rab a nyilasok,
majd a kommunistâk rabjaként vagy legyen az a budapesti
amerikai kôvetség csendesen szenvedô, buzgôn imâdkozô,
modem vértanûja, nemzeti vigyâzôja, legyen ez a nehéz egyhâz-
politikai dôntések alâzatos âldozata vagy legyen a lelket, a hitet,
a reményt és a szeretetet az egész vilâgra szétszôrt magyarsâgnak
vivô apostola, mindenûtt ugyanarra a megingathatadan hitu, igazi
keresztény reménnyel remélô és a râbizott magyar népet a sirig
és azontùl is szeretô papra, a mindig becsûletes, keresztény
magyarra nézûnk fel ma is tisztelettel, kegyelettel, egy nemzet
hâlâjâval.

3. A teljes Mindszenty-valôsâg azonban még tôbb ennél is:a
biboros felismerte feladatât, elfogadta tôrténelmi hivatasât, és
tôretlen hûséggel helyt âllt akkor is, ott is és ûgy, ahol és
amikor és ahogyan csak nagyon kevesek: tanultaa sîrig, hirdette



hitelesen mindig és élte teljes élettel az Igét, ahogyan Istene
elvârta tôle, ahogyan csak kevesek telték még ennek az âllan-
dôan kûszkôdô és annyiszor prôbâra tett népnek tôrtènelinében
is.

Nagysâga kinôtte egyhâzkôzsége, egyhâzmegyéje, kis
orszâga kereteit,

szava, intése, bithirdetése egy nemzet fiainak (otthon és az
emigrâciôban) hallhatôan szôlt akkor is, amikor némasâgra
itélték,

életének tanûsàgtétele pedig példa volt a XX. szâzad
minden népének és marad vonzô példàja messze szàzadoknak!

E hûséges tanûsâgtétel Isten és Egyhâz mellett szôlt, e tanû-
sâgtétel felemeli szavât a haza, a nép, a nyelv, a tiszteletre méltô
hagyomânyok, a bôlcsô, az élet, a temetô szentsége érdeké-
ben. E tanûsâgtétel tanît ma is csalâdot, édesanyât és gyermekét,
idegent és honfitarsat ôszdntén, âldozatosan szeretni.

NekOnk szôlô hagyomânya, végrendelete, testamentuma;
Szeressûk kereszténységûnket népûnkhôz, nemzetûnkhôz,

hagyomânyainkhoz valô tôretlen hûséggel. A Mindszenty-
valôsâg szâz éwel szûletése utân is vagy még ma talân jobban,
keresztény kitartàs, hazafias hûség és eltàntonthatadan elkôtele-
zettség: Isten, haza, csalâd irànt!

Somogyi Ferenc:

MEGEMLÉKEZÉS NÂDASJÂNOSRÔL

Elnôkûnk, Nâdas Jânos okl. kôzgazda, a kôzgazdasâg-
tudomânyok doktora, 1992. augusztus 25-én du. 1/2 5 ôrakor
hosszû szenvedés utân jobblétre szenderûlt. Fôldi maradvânyai-
tôl 1992. augusztus 28-ân este a Bodnâr-féle temetkezési kâpolnâ-
ban vettûnk bûcsût. Ravatalânâl az Ârpâd Akadémia minden
kôzelben élô tagja, valamint a clevelandi magyar târsadalom
széles rétege megjelent.

A bûcsûztatô szertartâst ft. Siklôdi Sandor, a Szent Imre
rômai katolikus magyar egyhâzkôzség plébânosa és az Ârpâd
Akadémia tudomânyos és mûvészeti fôosztâlyânak rendes tagja



végezte. Ô mondta felette az emelkedett hangù, méltatô
beszédet is.

Somogyi Ferenc fôtitkâr bejelentette, hogy Bush George, az
Amerikai EgyesOlt Àllamok elnôke részvéttâviratot kûldôtt, Tar
Pâl washingtoni magyar nagykôvet pedig a kormâny és a maga
nevében tâviratilag fejezte ki a csalâdnak részvétét, amelynek
lâthatô jeléûl hatalmas koszorût is kûldôtt.

Voinovich V. George kormânyzô részvétét Pust August,
Ohio âllam nemzetiségi Ogyeinek intézôje, tolmâcsolta.

Burgyàn Aladâr, az Igazgatô Tanâcs tagja, mint a Magyar
Târsasâg aleinôke, dr. Somogyi Ferenc, mint az Àrpâd
Akadémia fôtitkâra, dr. vitéz Radànyi Oszkâr, az Arpâd
Akadémia rendkivûli tagja, mint az Ârpâd Szôvetség hivatas- és
hûségrendjének fôszéktartôja, dr. vitéz Lengyel Alfonz egyetemi
tanâr, az Ârpâd Akadémia orientalisztikai osztâlyânak és a
"Magyar Amerikaiak Orszâgos Szôvetségé"-nek elnôke, Perk
Ralph volt clevelandi polgârmester, a "Nemzetiségi Mozgalom
Ohiôban" elnôke, nt. Bemhardt Bêlaevangélikus lelkész, a "Szent
Lâszlô Târsasâg és Rend" amerikai tôrzsszéktartôja, vitéz
Haraszthyné Kapossy Kati, a clevelandi "Egyesûlt Magyar
Egyletek" elnôke, dr. Lelbach Antal orvos, a "Délvidéki
Felszabadîtô Tanâcs" elnôke, dr. Déry Bêla, Pestszentlôrinc
vârosânak volt polgârmestere, Molnàr Istvàn, a "Csendôr
Csalâdi Kôzôsség "elnôke, vitéz Falk Yiktor, az Ârpâd
Akadémia rendes tagja, a "Magyar Cserkész Szôvetség" tb.
elnôke, a "Cserkész Barâtok Kôre", Somogyi Lél, az Àrpâd
Akadémia rendes tagja az iÇabb nemzedékek nevében mondott
elnôkûnknek istenhozzâdot.

1992. augusztus 29-én ft. Siklôdi Sândor, a Szent Imre rômai
katolikus magyar egyhâzkôzség plébânosaszentmisét mutatott be
az elhunytért, amelyen ft. Antal Andrâs, a Szent Erzsébet rômai
katolikus egyhâzkôzség plébânosa, ft. Demetzky Sândor, a
loraini Szent Lâszlô rômai katolikus egyhâzkôzség nyug.
plébânosa, ft. Kârpi Ferenc, a Szent Imre rômai katolikus magyar
egyhâzkôzség nyug. plébânosa, ft. Kiss Bamabâs, O.F.M., a
Katolikus Magyarok Vasârnapjânak târsszerkesztôje és t. Balâssy
Géza, a Szent Imre rômai katolikus magyar egyhâzkôzség
szerpapja mûkôdôtt kôzre. A temetési szertartâst ugyanaznap a



West Park Cemeteryben levô csalâdi sirhelyen ft. Siklôdi
Sândor, ft. Antal Andrâs és ft. Kiss Bamabâs, OFM végezte.

A Magyar Klub volt elnôkûnket 1992. szeptember 25-én
utôlag az év magyaijânak nyilvânîtotta. Ebbôl az alkalombôl dr.
Bonutti Karl, a Cleveland State University professzora emlékezett
meg rôla érdemeinek méltatâsâval.

Dr. Nàdas Jânos 1903. januâr 28-ân szûletett Kecskemét
tôrvényhatôsâgl jogû vârosban. Miutân édesapjât a m. kir. fôld-
mîvelésûgyi minisztérium a kolozsvâri Gazdasâgi Akadémiâhoz
nevezte kl gazdasâgi fôfelûgyelônek és tanârnak, kôzépiskolâit a
kolozsvâri reformâtus gimnâziumban végezte.

1923-ban csalâdjât a românok kiutasitottâk. Ûjpestre
kôltôzott. Egyetemi tanulmânyait részben Budapesten, részben
Berlinben végezte, majd 1924-ben a Kôzgazdasâgi Egyetem
kôzigazgatasi szakân folytatta, ahol okl. kozgazda lett, majd a
kôzgazdasâgtudomânyi doktorâtust is megszerezte. Itt az egyetem
ifjûsâgânak egyesûleti alelnôke, aztan elnôke volt tôbb éven
keresztûl. Nagy szabâsû ifjûsâgi tevékenységet fejtett ki. Az
orszâgos magyar diâknyomorenyhitô akciô egyik megalapitôja
volt. Hârom egyetemi menzât létesitett és tartott fenn szegény
sorsû egyetemi hallgatôk részére. A Magyar Egyetemi és
Fôiskolai Hallgatôk Orszâgos Egyesûlete (a MEFHOSz)
két izben orszâgos elnôkévé vâlasztotta, majd ôrôkôs tb.
elnôkségével tûntette ki.

1928-ban grôf Teleki Pâl és Stranyavszky Sândor
tâmogatâsâval részt vett New Yorkban Kossuth Lajos szobrânak
felavatâsân is, a magyar ifjûsâg képviseletében, az 500 fô'nyi
kOldôttségben. Elhunytâval a kûldôttség utolsô tagjaként tâvozott
az élô'k sorâbôl. Mind az elsô', mind a mâsodik Vilâgkongresz-
szuson részt vett. Mindkettô'nek tényleges rendezôje volt.

Tanulmânyai befejeztével Ûjpesten a Keresztény Kôzségi
Pârt képviselô'testûleti tagjâvâ vâlasztottâk. Ebben a minô'ségben
pârtja âtadja hivatalos lapjât, amelynek révén az orszâgos magyar
sajtôkamara tagja, titkâra lett, késô'bb pedig a vidéki magyar
hetilapok orszâgos elnôkévé vâlasztottâk.

Az 1933. évben vitéz Gômbôs Gyula miniszterelnôk
kinevezte a Nemzeti Egység Pârtja titkârâvâ. Ekként veszi ât vitéz



Marton Béla orszâggyûlési képviselô helyét a pârtban, mint
orszâgos fôtitkâr.

Pest-Pilis-Solt-Kiskun vârmegye fôispânja a vârmegye tb.
fôszolgabîrâjâvâ nevezte ki. Vitéz Lukàcs Béla târcanélkûli
miniszter hivatalât is vezette.

1944-ben a kôzeledô szovjet csapatok elôl Sopronba, majd
Innsbruckba telepûlt ât, aboi megalapîtotta a Magyar Târsasâgot.
Elénk kulturâlis tevékenységet fejtett ki, elôadâsokat, hazafias
ûnnepségeket rendezett. Elôadôként tôbbek kôzt meghivta a
magyarbarât Macartney Elmer professzort, a londoni BBC
vezetôjét is.

1951-ben az Amerikai EgyesQlt Âllamok Cleveland vârosâba
vândorolt ki, ahol 1952. november 9-én ùjra megalapîtotta a
Magyar Târsasâgot, amelynek elhunytâig tevékeny elnôke és
mûkôdésének irânyîtôja volt.

Szabadegyetem elnevezéssel az elmûlt négy évtized alatt
tôbb mint 350magas szînvonalû, tudomânyos elôadâst és musort
rendezett.

Szorosabb munkatârsaival tovâbbi szâmos intézményt
alapitott. 1961-ben dr. Béldy Bélàval és dr. Somogyi Ferenccel
életre hîvta a Magyar Talâlkozôkat, a magyar tudôsok, irôk és
mûvészek, valamint szakemberek bevonâsâval, a hazai és
kûlfôldôn élô magyarsâg idôszerû kérdéseinek
megvitatâsâra. Ez évente a kOlfôldi magyarsâgot egyre jobban
âtfogô szellemi kôzpont lett, amely 1973-tôl kezdve Magyar
Kongresszus néven folytatta mûkôdését. 1991-ben mâr a 31.
nagy ôsszejôvetel hazai résztvevôkkel bôvûlt.

1965-ben dr. Somogyi Ferenc és dr. Szàsz Béla
kôzremûkôdésével megalapîtotta a kûlfôldi magyar tudôsok, îrôk
és mûvészek legmagasabb szintû intézményét, az Arpâd
Akadémîàt, amelynek jelenleg 413 tagja van. A Magyar
Kongresszussal egy idô'ben tartott ûlésein nemzetkôzi
viszonylatban is a legkivâlôbb magyar erô'k (tudôsok, îrôk,
mûvészek) szerepeltek.

Varga Sândorral egyûtt életrehîvta az Arpâd Szôvetség
hivatâs- és hûségrendjét is az egyesQleti vezetôk és azok
ôsszefogâsâra, akik a magyar ûgy elôbbvitelét hathatôsan
szolgâltâk. Tagjainak szâma 300-nâl tôbb.



Az Erdélyi Vilâgszovetségnek is egyik alapîtôja volt.
A magyar iQûsâg magyarsâgtudomânyi ismereteinek

bôvîtésére évente magyar târgyû és nyelvû pâlyamunkâk
kiîrâsâval tôrekedett.

Az Amerikai Magyar Szôvetségnek tôbb évtizeden
keresztûl fôtisztviselôje, orszâgos, majd tiszteletbeli elnôke volt,
az Amerikai Magyarok Orszâgos Szôvetségének elnôke, majd
tiszteletbeli elnôke lett. Ugyancsak elnôki tisztséget tôltôtt be az
Erdélyi Vilâgszôvetség amerikai, valamint a Szabad Magyar
Vilâgtanâcs szervezetében is.

A Jeruzsâlemi Szent Lâzar katonai rend érdemkeresztes
kormânyzôja (Commandeur de Mérite), a Szent Lâszlô Târsasâg
és Rend érdemkeresztes lovagja, a magyar Vitézi Rend
kitûntetettje, az MHBK emlékkeresztjének tulajdonosa. Az
AMRE (Amerikai Reformâtus Egyesûlet) nagy arany
érmével néhai fôt dr. Béky Zoltàn elnôk tûntette ki Mindszenty
hercegprimâs clevelandi lâtogatâsa alkalmâval a részére
rendezett nagy Qnnepség elismeréseképpen.

Pittsburgh és Cleveland vârosa arany kulcsot adomânyozott
részére. Cleveland vâros polgâmestere (jelenleg Ohio
kormânyzôja)Cleveland vâros tiszteletbeli polgârmesteri cimével
nihâzta fel.

Kûlôn ki kell emelnûnk megmérhetetlen szervezési
képességét és készségét, amellyel a szabad vilâgban
szétszôrtsâgban élô' szellemi értékeinket, tudôsainkat, irôinkat,
mûvészeinket felkutatta és az Arpàd Akadémiâba gyujtôtte,
munkâssâgukat a Krônikâk révén a nagyvilâgba vetitette, velûk
a kapcsolatot fenntartotta és âpolta.

Hangsûlyozni kivânom, hogy amig Erdélyben nevelkedett, a
kolozsvâri hires reformâtus kollégium lângolô lelkûletu magyar
tanârai Erdély irott tôrténetét, a magyar haza olthatatlan
szeretetét, fajtânk megbecsûlését csepegtették lelkébe. Mâr az
1920-as évek Trianon-ellenes "Nem, nem, soha!" hatalmas diâk-
mozgalmainak tevô'leges résztvevôje volt. Egész életét az Erdély
elvesztése fôlôtt érzett fâjdalom ârnyékolta be. Erte valô
kûzdelme sohasem szûnt meg.



Nàdas Jànos 1986 ôta volt az Ârpâd Akadémia elnôke.
Flôriàn TiborL, a kivâlô erdélyi magyar kôltôt és îrôt kôvette. Az
Arpâd Akadémiânak mûkôdésében, mint annak egyik megala-
pîtôja, 1966 ôta rendes tagként vett részt.

Mint az Igazgatô Tanâcs elnôke, a fenntartô testûlet, a
Magyar Târsasâg elnôkeként gondoskodott az Arpâd Akadémia
megszervezêsérô'l, mûkôdésérô'l s fô'ként anyagi szûkségleteirô'l.

Hosszadalmas lenne annak részletes ismertetése, hogy ez a
gondoskodâs mi mindenben nyilvânult, ezért csak annak hang-
sûlyozâsâra szoritkozunk, hogy az Ârpâd Akadémia tagsâgâra
tôrténô' meghîvâst biztositô Ârpâd-érmek kongresszusi
odaîtélése, az Ârpâd Akadémia tagsâgâra tôrténô' meghîvâs
(vâlasztâs) tekintetében dôntô' szava voit

Kûlôn ki kell emelnûnk azt a târsszerkesztôi munkât, amelyet
a Magyar Talâlkozôk évente megjelenô' krônikâira (ôsszesen
31 -re) forditott s azt a tevékenységet, amelyet - az iQûsâg
magyarsâgânak megtartâsâra vonatkozô pâlyâzatok kiirâsâval -
kifejtett.

Az ûn. "krônikâk"-ban a Magyar Talâlkozôk
(Kongresszusok) végén szokâsos és mindig nevével kiadott
"zârônyilatkozat"-okon kivûl 38 tanulmânyât kôzôlte. Az utôbbi-
akban Erdélyrôl, a kisebbségek helyzetérôl, a magyar egységrô'l,
a kûlfôldi magyar iÇûsâg hivatâstudatârôl, Trianonrôl s a magyar
igazsâg végsô' gyô'zelmérôl, a szabad és fûggeden Magyarorszâg-
rôl adott mindnyâjunk részére szigorûan târgyilagos irânyel-
yeket. Ezeket a tanulmânyokat jutalmazta mâr 1973-ban arany
Arpâd-érem odaitélésével a Magyar Kongresszus, amely 7 éwel
késôbb, 1980-ban "azév magyaija" diszitô jelzôvel is felruhâzta.

Igazat kell adnunk a clevelandi Magyar Târsasâg alelnôké-
nek, Burgyàn AJadâmak, aki bûcsûbeszédében ûgy jellemezte,
hogy: "nemcsak Cleveland vârosâban volt kôztûnk az elsô',
hanem az egész nagy Amerikâban és szerte a szabad nagy
vilâgban élô magyarok kôzôtt is".



Mester Fiore (Toronto, Ont., Kanadaj;

ÛJSZÔVETSÉGI SZEMÉLYISÉCEK
PÂZMÀNY PÉTER GONDOLATVILAGÂBAN

- kivonatosan -

Pâzmàny Péter (1570 - 1637) ûgyszôlvân minden gondola-
tanak kifejezésénél, lépten-nyomon idézi a Szentlrâst és a korai
e^hâzatyâkat. Ugy tunik, hogy Szent Paît és Szent Agostont, az
Oszovetségbôl pedig a Zsoltârok kônyvét idézi leggyakrabban.

Dr. Mester Fiore és Németh Gyula elôadôk az Ârpàd Akadémia kôzgyulésén.
(Somogyi Lél)

Szent Pal és a szintén sûrûn emlegetett Keresztelô Szent
Jânos bebizonyitotta Pàzmàny Péter szâmâra, hogy halandô
emberek is elérhetik a "mozdithatadan" erkôlcsi "tôkéletességet"
és "gyôkerezett alâzatossâgot". Szent Pâl az igazsâgot keresô tudôs
példâja is. Lehetségesnek tartja, hogy az a mondas, amely Szent
Pal ôta szâllôige lett, a "jô pap holtig tanul", Szent Pâlra vonat-
kozik, aki halâlât vârva is azt kivânta, hogy hozzanak neki jô
kônyveket.

Lathatjuk Szent Pâl nyelvi és stîlusbeli hatâsât is.



Pàzmànyrôl azt mondtâk, hogy "magâtôl értetôdéssel tudott
mindenkinek mindene lenni", mint Szent Pâl. Mind a ketten
szerettek vendégeskedni.

Pâzmâny erdsen kôveti Szent Pâl gondolkozâsât. Az 1248
oldalas "Prédikâciôk"-at az egyhâzi liturgiânak megfelelôen az
Utolsô Itéletrôl szôlô prédikâciôval kezdi. Ismerteti Szent Pâl
tanîtâsait, tôbbek kôzôtt azt is, hogy "mindnyâjan âltal-lâthatôk
leszûnk, mint a kristâly". Valôsâggal igyekszik az egész vilâgot,
mint Isten szemével âtlâthatô kristâlyt kezelni, amelyben minden
részecskének megvan a maga "alkalmatos helye", "rendje" és
szerepe az egészhez valô viszonyâban.

A "Kalauz" elsô két kônyvét, amely mûvészi szempontbôl is
remekmû, 1610-ben, élete talân legkilâtâstalanabb évében îrta.
Heves Krisztus-szolgâlatâért sûlyos tâmadâsok érték mind
katolikus, mind protestâns részrôl. Nagy lendQletû karrieije
mintha egyszerre kettétôrt volna. Valôszinû, hogy Szent Pâl, mint
a Pâzmâny egész életén ât tanulmânyozottés SzentPâlra is nagy
hatâssal levô ôszôvetségijôb is, aki emberileg talân kôzelebb âllt
Pâzmânyhoz, mint Szent Pâl, gyôgyitô hatâssal volt a
submelancholikus"-nak ismert Pâzmânyra.

Igen fontos eligazitâst nyùjtott Szent Pâl Pâzmânynak az
ambiciô és az alâzatossâg viszonylatâban is. A magât mâsoknâl
szinte mindig okosabbnak és ûgyesebbnek tapasztalô Pâzmâny
hasonlô veszélyben lehetett, mint Âdâm, Lucifer, Prometheus,
Julius Caesar, Origenes és "Magister Ludi".

Pâzmâny elmondja, hogy Szent Dâvid kirâly Szent Pâl
alapjân "semminek", sot a "legnagyobb bûnôsnek" és a "keresz-
tények kôzôtt legutolsônak" itélte magât, mâskor viszont "magât
mindenre elégségesnek" itélte és azt âllitotta, hogy "ôbenne oly
nagy tudomâny van, melyet senki a vilâgi bôlcsességek
fejedelmei kôzûl nem tudott", "mindenkinél tôbbet munkâl-
kodott Istenért" és "nem kisebb a tôbbi apostolnâl". Az
ellentmondâs âthidalâsa Szent Pâl értelmében abban rejlik, hogy
"elsô teremtésében", ônmagâban, minden csupa "gyarlôsâg".

Ezek szerint nem bûn az ambiciô, ha teljesitményûnk értékét
"mindenestûl Istennek" tulajdoni^uk. "Nem ellenkezik az alâ-
zatossâggal", hanem helyes, "hogy az ember ismeije magâban
Isten ajândékât". Az alâzatossâgot, mint a szociâlis fejlôdést és a



személyiség kibontakozâsât is szolgâlô biztonsâgi szabâlyrend-
szert mutatja be.

Fontos volt Pâzmâny Péter szâmâra a "minden ôrdôgi
incseikedések gyôzelmének" "értelemmel" elsajâtitâsa. A
legnagyobb lendûletû személyiségeket taniilmânyozza, akik "a
maguk kisebbîtésével lelkeket akamak nyerni". Olyanszerunek
javasolja Pâzmâny az alâzatossâg alkalmazâsât, mint ahogy ma a
pilota alkalmaz2a, a bonyolult kontrol-tâblât, a realitâs és szûk-
ségszerûség tiszteletével és koncentrâlô szemmeltartâsâval a
szabad repûlés biztositâsâra.

Pâzmâny a "teremtmênyi" alâzatossâgot ês nem a gyenge-
ségbôl folyô vagy az "elvetett, félelmes emberek rosszasâgât"
jelentô, természetes alâzatossâgot elemzi.

Elsôsorban a tôbb dimenziôt egységesîtd nézôpont klalaki-
tâsât hangsûlyozza.

A jôtett nem elégséges az életsikerhez, hanem csak "eszkôz és
készûlet". (Szent Pâl, Szent Péter, Szent Jakab és Szentjânos
egyeztetése.) A kôvetkezô négy tényezôt kell még figyelembe
venni: az eredeti gyarlôsâgoL, az elérhetd nagysâgot, a kettôt
ôsszekôtô transzformâlô isteni kegyelmet, valamint a
"mindenkor" rendelkezésre âllô kegyelmi vezetés kérését és
elfogadâsât, azaz az ember vâlasztâsât, az imât, alâzatossâgot,
"vâgyôdâst", a hit "aktusât".

A gazdag ifjû tôrténete a vâlasztâsi helyzetet mutatja be,
amelyet a pâzmânyi variâlâs szerintjézus kifejezetten megkôny-
nyîteni igyekszik. Az ifjût hamisan vâdolja Calvinus "hazûg
kevélységgel" és "hiûsâgos bizakodâssal", mertjézus ûgy talâlta,
hogy csak "még egy heâval vagyon (a mindent elhagyô, teljes
odaadâssal), ha tekélletes akar lenni".

Ki az, aki szeretetet érez, ha csak rânk pillant? Tulajdonkép-
pen az édesanyânk. A megfogalmazâsok és ismétlések utalnak
arra, hogy az îrô maga a gazdag i^û, és hogy Jézus meleg atyai
szeretete mintegy elsôpôrte az ârvasâg keserûségét a
tinennégyéves korâban mâr anyâtlan-apâtlan Pâzmânyban, aki
talân soha nem tudta annyira "semminek" tekinteni magât, mint
Szent Pâl, és akinek vallâsos életében alapélmény lehetett a
kegyelmekkel telitettség és gazdagsâg.



Valôszînû, hogy az emberrôl valô elképzelésében Pâzmâny
kôzelebb âllt a neoplatonisztikus, optimista Szent Âgostonhoz,
mint Szent Pâlhoz. Szerepet jâtszhatott ebben az is, hogy tûl-
sâgosan korân, még felkészûletlenûl érte az ârvasâg tehetet-
lenségi traumâja.

Lâtjuk, hogy Pàzmàny Szentîrâs-értelmezéseinél a para-
doxonoknâl alkalmazott régies stîlusû, szaggatott, pârositott
elemekbôl kombinâlô gondoikodâs mellett erdsen érvényesûl a
részben modem, részben neoplatonikus, sorokba és
fûggvênyszerû fokozatokba rendezés és a quasi-matematikai
tôrvényszerûség keresése.

Gondolkodâsi môdszerét tekintve, és amikor a Szentîrâs
magyarâzatânâl az "elhagyatott" ôsszefûggésekre râmutatva
egységesîtô kiegészitésekre tôrekszik, magyar Baconnek is
nevezhetnénk Pâzmânyt jogi gondolkodâsa, teljességre tôrek-
vése, indukciô alapjân tôrténô interpretalâsa és rendszerezése,
valamint a tapasztalat és a logika harmonizâlâsân alapulô
kôvetkeztetési môdja, itéldképessége és "gyakorlatiassâga"
folytân. Lehet, hogy nem sokat tudott a kortârs Baconrdl vagy
nem mint filozôfusrôl. Ôry Miklôs azonban hivatkozik arra,
hogy Pâzmâny a lôweni és angol teolôgiai és egyhâztani irâny-
zathohz âllt kôzel.

Egészen mâs, nem patetikus vagy hiperracionâlis atmosz-
férâba, hanem a mindennapi lelki élet vilâgâba kerûlûnk
Pâzmâny Szent Péterhez viszonyulâsât vizsgâlgatva. A nagy ât-
alakulâson âtment Szent Péter apostol ôszinte penitenicâjâval és
jôvâtételénél fogva a kûzdd keresztények mintaképe lehetett, aki
emberies természetességet, szerénységet, a gyengeség megértését,
toleranciât és "ônmagârôl elfeledkezô" "barâti" odaadâst is
tanûsitott. Szent Péter fedezte fel, hogy Isten elôtt "mely drâga az
ember lelke", és hogy Krisztus igéje "minden emberi léleknek
szôl", "bârmely nép fia". Pâzmâny meleg szavakkal és
objektiv-szâraz érvek egész halmazâval is megvédi Szent Péter
vezetôszerepét és pâpasâgât. Kifejezi azt is, hogy Jézus nem
tiltotta a "Hatalmat és Elsôbbséget" vagy "Felsdbbséget", de
megparancsolta, hogy az elôljârô ne "uralkodjék".

Nem volt azonban valami kônnyû dolog Szent Pétemek, mint
Pâzmâny védôszentjének, illendô utânzâsa. Pâzmâny nem



szerette az ingatag embereket, Szent Péter pedig nem volt olyan
âllhatatos, mint Keresztelô SzentJânos, aki az Iras szerint "nem
ingadozott tétova nâdszâl môdjâra". Egy îzben azt îija Pâzmâny,
hogy "utâlom" az ingatag embereket. Ezzel a vallâsi meggyôzo-
dêsûket vâltogatô leikipâsztorokra céloz. Szent Jakab apostol
szerint, akire gyakran hivatkozik Pâzmâny, mint az erkôlcsi
kûzdelmek szakêrtôjére: "akettôs lelkû ember âllhatatlan minden
dologban". Pâzmâny folyamatosan ôsszehasonlîtja Szent Pétert
Szent Pâllal és fdként Szent Jânossal rendszerint Szent Péter
hâtrânyâra és nem mindig objektiv môdon. A viszonylag
negatîvabb Szent Péter elképzelésében szerepet jâtszhatott a kis
Pâzmâny Péter protestâns, "bibliâs" kôrnyezete és a gazdagon
mitolôgizâlô "népi" vallâsossâg is, amelyek Sik Sândor és Schûtz
Antal szerint Pâzmâny Szentîrâs-âtélését meglapoztâk.

Erthetô, hogy felmerùlt Pâzmânyban a kérdés, miért éppen
Szent Péterre biztaJézus Egyhàzàt.

Pâzmâny tôbbféle magyarâzattal is prôbâlkozik. Egyik
interpretâciôja, hogy "igaz hite", "tekélletes vallâsossâga" miatt
esettJézus vâlasztâsa Szent Péterre. Pszicholôgiai szempontbôl
tekintve ez lehetne az egyik kônnyen valôszînûsithetô feltevés.
Egyrészt éppen a mélyérzésû emberek, akik nehezen alkalmaz-
kodnak az idôk szeleihez, tudjâk a legjobban megôrizni az
egyszer mâr elsajâtitott hitet, mâsrészt viszont éppen ôk kerûl-
nek kônnyen zavarba szokadanabb szociâlis helyzetekben.

Kitûnik, hogy Pâzmâny éppen a vallâsi problémâk feltârâ-
sâval és nem elkenésûkkel igyekezett vâlaszolni az Egyhâzât ért
tâmadâsokra. Ambâr sdlusâban sokszor volt durvân tâmadô,
tartalom szempontjâbôl megértette az ellenfél kifogâsait. Szâmâra
is nehezen indokolhatô Szent Péter pâpâvâ emelése, azonban utal
arra, hogy "naponta hétszer elesik és felkel az igaz".

Ôry Miklôs szerint a késôbbi Szent Adalbert pûspôk és
SzentJânos apostol volt a két legfôbb papi eszménykép. Rôluk
irva valôsâggal "lelki ônarcképet" fest Pâzmâny. Pâzmâny szerint
SzentJânosnak "neve" volt, hogy "az a tanîtvâny, kit szeretett
Jézus". SzentJânos vallâsossâga a legtâvolabbi emberi âtélések
szélsôségeit képviselte: mondhatnânk, hogy "egybebékéltbenne
az "igazsâg és az irgalmassâg".



Mâr Szentjânos is kûzdôtt az eretnekek ellen. A kûzdelem a
mâsik tavlat: Jânost Jézus "mennydôrgés fïânak nevezte, azaz
mennykOnek", aki buzdîtott a Sâtân elleni harcra és az Ûristen
bosszûjât kérte a gonoszokra. Az "ôrdôg munkâjâval" volt
"pârviadalban".

Szentjânos kapta a legnagyobb "méltôsâgot". Itt a fôldôn
mindenûtt magâval hordozta Krisztus, a végvacsorân "mellére
fektette".

Az ôccs és csecsemô Isten ôlébe haj^a a fejét, és Isten ôt
mindenhova magâval hordozza: ismét gondolnunk kell arra,
mennyire szenvedhetett Pâzmâny, amikor 13 éves korâban,
éppen ôccse szûletése idején és mâr félârvân ôrôkre elkerûlt a
szûlôi hâzbôl. Rôvidesen ez utân hait meg édesapja és Pâzmâny
életében valôszînûleg ôrôkre lezârult az intim kapcsolatok
lehetôsége, illetve megkockâztatâsa. Ismét lâ^uk, hogyJézus az,
aki reménységet ébresztve megvigasztalja.

Szent Jânos lehetett a leginkâbb utânozni vâgyott ideâl.
Gondolhatunk itt arra is, hogy segithette Pâzmânyt a felmerûld
irigységek elviselésében és megnemesitésében.

Ambâr Pâzmâny valôszînûleg nem élt ât olyan szélsô'ségeket,
mint Szent Jànos és Szent Pâl, hanem inkâbb egy mindent
egységben mutatô fôkusz megtalâlâsâra tôrekedett, magyaror-
szâgi mûkôdésének elsô' szakaszâban a szentjânosi kettô'sség
jellemzô' viselkedésére. Befejezi a Kalauz (utolsônak megirt) elsô
két kônyvét és kiadja az Imâdsâgoskônyvet. Ezek csupa kiforrott
békességet és harmôniât ârasztanak.

A sasra emlékeztetô "éhes" és "nagy gyorsasâgû" "lecsapâsok"
miatt Pâzmâny maga is kétszer majdnem mârtîr lett. Egyik
esetben szâmûzték is az orszâgbôl. A valôsâgban azonban
Pâzmâny nem volt ilyen zelôta. Hanuy és Szabô Ferenc szerint
ugyanebben az idôszakban az egyetien katolikus tekintély volt,
aki kiâllt a vallâsszabadsâg mellett és mindenki véleményével
szemben meggyôzte a kirâlyt arrôl, hogy a magyar alkotmâny-
ban a vallâsszalaadsâgi cikkelyt, Bocskay felkelésének az ered-
ményét, szentesîteni kell. Az erôszakos téritési môdszerekkel
fiatal korâban is szembehelyezkedett.

A "vakmerôség nélkûl hamis vélekedésben" levô protes-
tânsokat, igy kôzvetve szûleit is, gondoskodô tapintatossâggal
mintegy kivezeti a csatatérrôl, mielôtt az ellenséget "megrontô"



komoly tâmadâsokba belekezdene. Megmagyarâzza, hogy
ezeket nem kell eretnek néwel illetni. A tûlzoLt "barokk lendûlet"
hâtterében tekintetbe kell vennûnk azt is, hogy a Collegium
Anglicanumban, aboi a doktorâtusâra készûlô Pâzmâny tanîtott,
odaérkezéséig a 153 nôvendékbôl mâr 22-en haltak mârtîrhalâlt
Angliâban. Ez az életszentség tetôfokât jelentette abban a korban.
Pâzmâny îrâsai alapjân feltételezhetô, hogy Pâzmâny is tôreke-
dett valamiféle mârtir tanûsâgtételre - félreérlettségre, ellenség
szerzésére, ûldôztetésre -, amelyet szenvedélyes és provokâlô
viselkedéssel ért el.

(A mârtiromsâg keresését tôbbek kôzôtt a szerzô 8 pontbcin
sorolja fel.)

Feltételezhetô szociâlis aszkézisêvel megfizetett Pâzmâny az
érseki poziciô dicsôségéért. A tiszta lelkiismeret ôntudata,
amelyet a szô szoros értelmében vett ônfelâldozô és fâradhatatlan
munkâssâg is biztosîtott, éppen fokozhatta nagyszabâsû tervei-
nek sikerességét a kudarcok utâni idôkben. El is mondja, hogy
ha elértûk a "lelki belsô békességet", "ebbôl azutân kônnyen ârad
a felebarâtunkkal valô kûlsô békesség is". Éppen ellenkezô
értelmû ambîciô-stratégiâval talâlkozunk, mint a hasonlô
politikai szerepet betôltô, de lelkiismeretlenûl tôrtetô Richelieu-
nél.

Viszontagsâgai kôzepette elérkezett Pâzmâny a maga
âbrahâmi fordulataihoz. Feladta a sasszerû lecsapâsokat és
kôzelebb kerûlt Szent Pâl egyértelmûbb poziciôjâhoz, életének
hangsûlyozottan épitô felâldozâsâhoz. Lett belôle a mi nagy
Pâzmânyunk, az orszâgépîtô Pâzmâny, Szent Péter, SzentJânos
és Szent Pâl "békességet" kôzvetitô papi mûkôdésének folytatôja,
aki "erôsiteni" igyekezett "azt a jôhirmondô privilégiumlevelet,
melyben a bûnôsôknek kegyelem, az ellenségnek békesség, a
halottaknak élet, a kârhozatra indultaknak ûdvôsség igértetett".

(A szerzô fenti tanulmânya 142 lâbjegyzettel fejezôdik be.)



Németh Gyula fYonkers, NYj;

A UNQUISTICUM HUNGARICUM ÉS A
KLASSZIKA-FILOLÔGIA PONTJAIBÔL

Héraklész, miutan sikeresen ellopta és elhajtotta Geryon
atlaszi kirâly kanca lovait, Herkules oszlopainâl (a mai
Gibraltârnâl) fâradtan ledôlt. Elaludt. Ez alatt valaki elhajtotta
lovait. Meglopta. A felébredt Héraklész elébb nagyon elkese-
redett (meglopni éppen dt, az amûgy is tolvajt), majd a delhi
jôsdâhoz fordult jôtanâcsért. "Menj a huleai erddbe" - volt a
vâlasz s a jôtanâcs. Ez pedig valahol Szkitiâban van.

Hulea - Kolon vagy Zala. Galicia (gilice gladius = tûske,
kard), Gâcs-orszâg, tûske: akanthosz. Gôrôg Xylos =szâraz fa.

Gâcs, hangâtvetés; "Csâg" = Csîk, Szaka (a szkitâk neve):
székely, csângô, esegil=bulgâr, csud, csuvas, csues, zuâv (turco):
Csigla-tetô szavakat kutatom: Zala, Szâldok, szâlka, szâlfa, zseliz,
zelles (tôlgyes), Zilah, Szilâgy, sziâcs, szelemen gerenda
kiséretében. Ûgy vélem, kedvre lehet vâlogatni beldlûk.

Herkules (Héraklész) tehât Szkitiâba gyalogolL A huleai
erdôrô'l pedig tudva van, hogy az a hàlyu, runnàk lakô- és
menhelye. Ezek a gôt feljegyzés szerint: a kietlen nâdasok,
pusztâk, ligetek csavargô nôi. Ezek lettek a hunok anyjai, mig az
apjuk a szél (a nâdasokban).

Halyu/hylea (?halogy?) és runna/rima egyeztetés igérhet
valamit? (Ri(n)gy-ô; Rigy-etés, Riha, Râcha?)

Héraklész az erdôben talâlkozik egy gyônyôrû ifjù hôlggyel.
Amint megpillantja, lâtja, hogy ez a "vipera kirâlynô". Csipdig
leâny, attôl le kigyôfarok. Râtekeredik egy fa tôrzsére. Héraklész
legyôzi a kezdet meglepetésébôl eredô félelmét, kérdezô'skôdik
lovai feldl. Helyesen gondolja, hogy a kigyô népe biztosan tudhat
36 legelészô lô hollétérôl.

A vipera kirâlynd nem titkolja, hogy a lovak itt vannak. De
nem adja ki dket ingyért. Âr: "velem alszol".

Héraklésznek nem sok vâlasztâsi lehetôsége volt. Mi mindent
meg nem tesz a gazdaember lovaiért?



Reggel Héraklész megismétli kérését. "Még nem!" - volt a
vâlasz. - Majd akkor, amikor én mondom. Addig pedig mindig
velem alszol".

Egyszer mégis îgy szôlt a kirâlynô;
- Teherbe estem tdled. Most mâr elhordhatod magadat

nyavalyâs lovaiddal egyûtt. De mivel, mi, viperâk tôbbet szûlunk,
mondd meg, mit csinâijak kôlykeiddel? Van-e valami atyai
hagyatékod szamukra?

- A lânyokkai nem tôrôdôm - vâlaszolt Héraklész A flûk
kôzûl pedig annak, aki ijjamat legjobban tudja kihûzni (ajzani),
add ât neki ezt az arany poharamat, az ôrôkség kelyhét.

Ezzel âtadott neki egy aranykupât, amelyet eddig tarisz-
nyâjâban rejtegetett.

Megszûlettek a gyerekek. Minden ûgy tôrtént, mint Héraklész
meghagyta. Hârom Oa lett: Agathyrs, Gelonos és Skythes. Az
ôrôkség-poharât Skythes nyerte el. Ové lett az ôrôkség(ûk,
ug),(vér:) kon pohara. Tegyûnk itt egy kis gyûjtôgetést.
ukkon-pohâr; ug/unoka; kama/koma(-vérpap), vérrokonsâg:
comitatus?

Agathyrs, akâc, achat, akanthos, erdôség: Gâcsorszâg; âg/âcs
yrs (irsa, irsitu, arecz, haraszt) = fôld. Tehât: erdô-orszâg/fôld
Erdély (Sylvania) elsô, eredeti neve. Valami szkita nép. Talân
mindjârt a keltak (keltiber; ibér/igur-ujgur) utan kb. 1000 B.C.?
Gelonos: galanos/halanos, alanos-alân (jâszok); kulân (= vad-
szamâr/vadlô: onager (onogur?). Ulânus (ulu, ulw, lovas;
alp-ôkôr, bika: tauris/sauris/sagaris. Tagora( = os)-Szkythia (nagy)
Kézai Simonnâl.

Skythés - kûd (csôd-ôr, csûd; csud; csikô, csitkô),
kanca-kacola malâj: kuda(= lô); sumér: guda(= ôkôr), bika;
perzsa: gav, gao(= ôkôr), lô; latin: caballus; gôrôg: hyp-pos;
magyar: kabla, kabala, nyeregkâpa; orosz: kumet^lô fogat;
magyar: kumisz (erjesztett lôtej), Kuma, Kubân folyôk
Kuma-magyériâban; perzsa gidrân (szkitalô: szdjjazott-hâtû)
kidari (ôrmény: szkira) perzsa (fârszi): skodra(=Skythia) magyar:
Kadar (crimea); kengyel/kantâr, kocsi, kus-kusân, kassu, kazi,
kazu/kozâk (huszâr-qussr) (arab: lovaskisérô') szavak alapos,
gondos âtvizsgâlâsa utan a "munkaterûlet hatarai" kôzé.



Ez az elôzetes gyûjtés fogalmait ûgy-ahogy rendezi,
csekélységem a hylea/kolon, valamint a kulân/kullô (egylovas/-
szamâr/-taliga) kul-kur-kus fonetikân kiindulô fonolôgiâra
épîtene.

Ezutân a szemantikai kûlônbségekre kellene râmutatni:
szamâr/zebra/sagaris-tagora/sâmbârszarvas. Megâllapitani a
semasiolôgiai gyôkôt. Es még ezerannyi dolgot az igaz:
etymonig, ill. etymolôgiâig.

E sorok îrôja a monocentrizmust vallja. Komplex-môdon
kutatMarr; locus minons resistentlae (a legkisebb ellenâllâs felé).
Nem kell megijedni az esetleges ûtunkat âllô (tôbb évszâzada
bevett) népetimolôgiâktôl. Tévedni lehet, sot kell is, mert igy
szélesûl a tapasztalat. A sumér nyelv (akkaddal) igen hasznos
nyelv lehetne a kutatâsunkhoz. Adiutrix querendae?

Olvasômnak (hallgatômnak) figyelmébe ajânlom: Cave
canem! (Vigyâzz a kutyâra!), Cave loquentem-scribentemque!
(Ûgyelj az îrôra és a beszélôre!) Nap tanîtsa a napot!

Vitéz Ferenc CPerth Amboy, NJj;

REGE EGY ARANYHAJÛ LÂNYRÔL

Az Abaûj-Toma és Zemplén vânnegye hatârân âllô hegyek
kôzûl, a Dargôi-hâgôtôl nyugatra, kristâlytiszta vizzel siet kl a
Menye-patak, hogy a hegyek lâbânâl elterûlô' siksâgon bol-
dogan ârassza szét drâga tartalmât, hogy nyomâban selymes fïï
teremjen, s nagyra nôvessze partjân a buja fûzeket és a mêla
jégerfâkat. Meg is nô' a fâ térdig, a fûzek és a jégerfâk hâlâsan
bôlogatnak, s kôszônik a tôlgyes, bûkkôs erdô'k drâga kûlde-
ményét.

Tâvol a pataktôl, a gyalogùt mellett, magânosan âll egy ôreg
fuzfa. All-e, fekszik-e, nehéz lenne meghatârozni, mert âgai a
fôldetérik, s ùgy lâtszik, mintha térdepelne,kônyôkére dûlne. Ki
tudja, milyen régen âll ott, nem csoda, hogy âgaira tâmaszkodik.
Csoda, hogy még itt van, s hagyjâk az emberek, hogy a kevéske
fôldbô'l 6' annyi sokat foglal el a maga szâmâra. Olyan, mint
valami pâtriârka; tisztelettel hôdolnak elôtte.



A magânos fûzfa talân arrôl elmélkedik, hogy jobb lenne
neki a patak partjân lenni a tôbbi fûzfa târsasâgâban, mîg fekete
lâbait simogatnâ az elfutô hab vagy pedig arrôl âlmodozik, jobb
lenne, ha ott fôljebb maradt volna az erdôben, bizonyâra
megtûrték volna a tôbbiek. Elete, jôvendôje talân biztosabb lett
volna. Ott nem fenyegetné életét a fejsze; kinek is tetszhetne
meg? Talân râ se talâlna senki a tôlgyek kôzôtt! Itt vihar répi
koronâjât, csapzottan âll, mint egy sirba vâgyô ôzvegyasszony. Ki
tudja, egyszer ûtjâban lesz valakinek, és akkor vége, vége. Igaz,
az alatta elmenô' ôsvényen âmyékot ad a vândornak, mint egykor
a sok-sok szegény-legénynek. Ha zuhog a zâpor, jô oltalmat
talâlni alatta. Ha nem is véd meg a zuhogô esô'tô'l, legalâbb a
léleknek ad nyugodalmat. Mélâzva tekint fol és alâ. Talân az élet
mulandôsâgân gondolkodik vagy azon, hogy mennyi mindent êlt
mâr tûl. Felidézi a mùlt idôket, ûjra éli, naponta pereg elô'tte a
mûlt mâbafûlô Olmje.

Egykor, régen, erre haladtak az Abâk, Ed és Edômér hon-
foglalô, turulzâszlôs hadai, majd utôdaiké, a gyâszos rozgonyisik
felé, a megmaradtak erre surrantak el ûj hazât keresni. Kôzelében
volt, majdnem négyszâz éve, a gyâszos emlékû gyôrkei vesze-
delem. Meg se âlmodta volna, hogy 1938-ban, szinte koronâja
âmyékâban, lesz az ûj hatâr. Latott mâr tatârt, tôrôkôt, kurucot,
labancot, csehet, oroszt kétszer, osztrâkot mindenkor, és lâtott
menekOlô' lengyeleket, hetyke németeket, és lâtott még hazâtlan
magyarokat, népet és katonâkat, és rejtegetett bujdosô magya-
rokat. Frânya élet, frânya idô'! Annyi ôrôme van, hogy lâtha^a
még a helyûkôn âllô hegyeket, hullâmzô bùzatâblâkat, a kék
eget, és âmyékot adhat az alatta elmenô'nek, s tavasszal, faka-
dâskor boldogan nyûjthatja gyenge âgait a ficânkolô
kislegényeknek, akik, mint atyâik szâzadokon ât, szilaj paripât és
sipot metszettek belô'le, s azon fûjjâk a boldog, csak egyre késô,
diadalmas jôvendô' dalât.

Az ôreg fûzfaminden évben ûjabb gyûrût kap s ûj lombsâtort
terem. Beragyogja a fôlkelô' nap, elveri a sûrû zâpor, megtépi az
északi szél. Végigtekint a sikon, majd fel a hegyekre, melyek
egyik kôzeli csûcsân âllott egykor a gyôrkei vâr. Fosztott orma
még mindig visszabiccent; még itt vagyok, ne félj! S mind a ketten
emlékeznek. Emlékeznek egy eseményre, mely mindkettôjûk
kôzôtt jâtszôdott le, melyet szinte mâr csak ôk ketten tudnak.



Most ûjra kezdik a regét - a selymes fube rejtôzve a vén
fÏÏzfa alatt - hallgatom.

A patakmenti sîk fûvében fehér bârânyok legelésznek.
Nagyon sok, ki tudhatnâ szâmât. Ide terelgeti ôket naprôl-napra
FûziJânos, a bûszke bojtâr. Szép szâl legény volt, kûlônbet nâla
nem faragtak e vidéken. El is teijedt a hîre harom vârmegyében:
senki sem tudott ûgy furulyâzni, mint d, szîve-lelke benne volt a
dalban, szinte beszélt a furulyâja. Dalâtôl fehérebb lett bârânyai
gyapja, a nap kîvâncsian pislogott ki a felhdk môgûl, s a fûzfa, az
ôreg fûzfa, amelynek âmyékâban fûjta, szinte tancraperdûlt a
boldogsâgtôl, s majd megrepedt a fâjdalomtôl, mert az is volt a
nôtâban.

A furulyaszô betôltôtte a sikot és a hegyeket. De sok leâny
szîve majd megszakadt érte! Sokan szerették volna, de nem fûjta
ô senki ablakâban.

- Meg van igézve a legény, meg van verve - mondogattâk az
asszonyok.

Gyôgyfûvet is szedetettek, râ is olvastak, de a bojtâr csak
szomorû maradt, s fûjta, fûjta, szakadatlanul fûjta furulyâjât. Igaz,
meg volt babonâzva, forgott vele a vilâg. Nincsen orvossâg
bajâra, nincsen hét vârmegyében.

A sik és a falu fôlôtt emelkedo csûcson ôdon vârkastély
rejtozik. Valami olyasféle ez, mint Melkizedek papsâga: sem
kezdete, sem vége nem ismeretes. Imitt-amott beszél csak rôla a
tôrténelem.

A vârkastélyban lakik a vidék ura osi Aba-foglalâs nyomân;
Gyôrkey Sâmuel ûr. A honfoglalâskor az ô elodei kaptak fôldet
elsônek, s ôk lovagoltak fel Edustornyâig. Gyôrkey Sâmuel ûr
gyakran kilovagol két délceg fiâval, mâr amikor nem hadakozik
orszâg védelmében. Olykor még egy lovas van a târsasâgban,
fehér lovân a tûndérszép Sarolt kisasszony! Azt mondja a histôria,
és az ôregek is beszélik, hogy orszâgdolga vâr az ûrfîakra. Sarolt
kisasszony jôvendoje pedig minden elképzelést felûlmûl, maga
olyan jô, olyan szép, olyan âldott! Kirâlyfïak, hercegecskék is
jârtak erre, nagy vigalom is volt fônn a vârban, de Sarolt kis
asszony nem igérte oda kezecskéjét senkinek. Nagysâgos édes-
anyja csak sîrt, sirt, slrdogâlt, zokogott. A mislyei apât urat is
kérdezte mâr, sot tanâcsért Esztergomba is elzarândokolt, ahol a
familia egyik bûszkesége, VitézJânos érsek ûr személyesen misét



célébrait a szépséges kisasszony fôldi boldogsâga érdekében, de
csak kikosarazta a kôvetkezô kérdt is Sarolt kisasszony. A bol-
dogtalan marna nagy titokban igézôket, jôsokaL, sot - Isten
bocsâssa meg - még az ôreg sâmânt is megkérdeztette a hegyek-
ben, hogy mi lehet az ô drâgalâtos, egyetlen leânykâjânak a
betegsége, de ô is csak azt mondta, amit a tobbiek elôtte, hogy
biztosan titkos szerelem emészti Sarolt kisasszony szîvét. Hatal-
massâgos édesapjât is bosszantotta a vâlogatâs, mert szerette
volna illendôséggel férjhez adni leânyât, bûszkeségét,
megnôsiteni fiait, és csak aztân esni el a csatâban tisztességgel, s
âllni a Hadûr szîne elé. Ô, aki részt vett mâr vagy szâzcsatâban,
aboi soknak életét eligazîtotta, mit szôlhatna odafenn, hogy
egyetlen leânya fôldi boldogsâga Qgyében mit sem tudott
cselekedni.

Faggattais anagysâgos mama Saroltkâjât, de csak nem akarta
megmondani szîve szent titkât. Sirt is, zokogott is elôtte, hâtha
meglâgyithatnâ sâvét, de Sarolt kisasszony nem szôlt, csak ki-
hajolt a vâr ablakân és hallgatott, hallgatott - furulyaszôt hallga-
tott.

- À, a furulyaszô!
A furulyaszô, amely betôltôtte a mezôt, a falut, hârom vâr-

megyêt. Edesbûs melôdiâja illatos, nyâri estéken felhallatszott az
ôreg vârba is, amelynek nyitott ablakâban kônyôkôlt Sarolt kis
asszony, s ballotta, hallgatta. Akkor is ballotta, amikor mâr nem
is hallgatta. Egyszer lâtta csak a bojtârt csak ûgy, elmenôben.
Amikor râtekintett, a kêt szempâr talâlkozott. Ettôl lett megba-
bonâzott Jânos, és ezért ment el olyan sok kérô bosszû orrai, s
ezért font fekete szalagot bajâba Sarolt kisasszony.

Egy késô délutân fel is pattant febér lovâra, s kivâgtatott a
batârba. Hogy, hogy nem, vâgtatott a furulyaszô irânyâba, s azt
vette észre, hogy megâll az ôreg fûzfa alatt, aboi Jânos bojtâr
olyan szomorûan fûjja furulyâjât.

- Hogy bivnak? - kérdezte.

-Jânos -, dadogta a bojtâr, s majdnem ôsszeroppant kezében
a furulya. Nem is mert rânézni, menten elsûllyedt volna.

Mâsnap délutân megint jôtt a lâtogatô. Sarolt kiscisszony a
fûzfâboz kôtôtte lovât, s letelepedett Jânosboz a selymes fûbe.



Arra kérte, fùjya furulyâjât, mert nagyon szereti hallgatni. El-
mondta, hogy az felhallatszik a vâr ablakâba.

Fûjta is kérésére Jânos. Ki sem nyitotta szemét, csak fujta,
ftijta. Benne volt a szîve, lelke. Sarolt kisasszony hallgatta, szinte
âlomba révûlten. Olyan szép volt, hogy kônnycsepp hullott ki
szemébôl, s mély sôhajtâs szakadt fel onnan, ahova csak a jô-
sâgos Teremtô tud bepillantani. Mikor kis, selymes kezétJânos
kezére tette, nem is sejtette, hogy hirtelen elillant a tavasz, a nyâr,
az egész sejtelmes fôldi élet, s mindennek vége, vége.

Fônn a szigorû apa megtiltotta, hogy Sarolt egyedûl hagyja el
a vârat. Ha még egyszer szôba âll a bojtârral, fejét véteti annak
vagy elûzi messze fôldre.

Mâr ôsz felé hajlott az idô, hideg szelek jârtak. Sarolt kis
asszony szigorû ôrizet alatt volt a vârban. Mikor mâr ùgy lât-
szott, hogy belenyugszik sorsâba, enyhitette atyja a felûgyeletet.
Egy vâratlan alkalommal azonban Sarolt lovâra kapott s kilova-
golt a vârbôl. Tiltott parancs, de a felsôbb hatôsâg engedélyezte.
Hosszû, fehér sâl lobogott nyakâban. Olyannak tunt fel, mint aki
békét kér az ellenségtôl. Ott termett a fûzfa. alatt, aholjânos fujta,
fujta, mintha tudta volna, utolsô nôtâjât.

Végre a furulyaszô elhallgatott. Hallgattak, aztân beszél-
gettek. Nézték egymâst. Az ôszi nap elbujt a felhôk môgé, ame-
lyek fenn is, lenn is gyultek, egyre gyultek. Az ôreg fuzfa âgai is
beleremegtek.

Lovak dobogâsa hallatszott. Két lovas vâgtatott a fuzfa felé:
Sarolt két bâtyja volt.

A két lovas megtorpant a fuzfa eldtt.Jânos megdermedve âllt
alatta. Sarolt kisasszony kôzben felkûszott a fâra. Hosszû, fehér
sâla nyakâban volt, mâsik vége szorosan ôlelte ât a vén fûzfa
egyik vastag âgât. Két kard sivitott ki hûvelyébol. Sarolt bâtyjaira
kiâltott:

- Ha bântjâtok, leugrok a fârôl!
Ûgy is lett. Jânos vérében, s a fûzfa âgân ég és fôld kozôtt

fehér sâljân Sarolt kisasszony. Mire levették, lelke mârjânoséval
egyûtt tûl volt hegyen-vôlgyôn, tûl a Menye-patakon, ahol mâr
sem az anyja nem kéri, sem az apjanem parancsol. Ott voltak az
ôrôk élet tarka rétjén: Sarolt frissen szedett menyasszonyi csokrâ-
val,Jânos furulyâjâval, kéz a kézben, mindôrôkké.



Gyors futarok vitték a szomorû hirt mindenhova, ahol csak
Abâk éltek. Falvakban, vârosokban zûgtak a harangok. A papok
mindenûtt misét celebrâltak szakadatlanul. îgy rendelkezett
Gyôrkey Samuel ûr, s igy lâtta jônak a rokonsâg, akik csak
gyûltek, gyûltek sîriintelenûl a gyôrkei vârba a legszomorûbb
temetésre.

Sarolt kisasszonyt fehér, menyasszonyi ruhâba ôltôztették.
Készen volt az mâr régen, de nem ilyen alkalomra. Elôk és holtak
egyarânt sîrattâk. Bus, fekete zâszlôk lengtek a tomyokon ôrôk
idôkre.

Sarolt fehér koporsôja mellett volt egy ugyancsak dîszes,
fekete koporsô. Benne Jânos gyônyôrû mentében, zsinôros
nadrâgban, sarkantyûs csizmâban. Drâgamivû kard az oldalân,
boglâros, nyusztsûveg a fejêben. Fehér sebkôtésén vér foltja.
Cimert is festetett neki Samuel ûr: zôld mezdben, kék ég alatt,
lemetszett, fehér liliomszâl, X alakban hasadt tilinkôval. Sisak-
dîsze: két véres kard kôzôtt tôrôtt szâmyû, fehér galamb, s tôrôtt
szâmyu fekete hollô. Alighogy megkapta cimeréL, nyomban be is
fordîtottâk.

Sarolt kisasszonyt és szegény Fûzi Jânost ott, ahol nagyon
boldogok voltak alig egy szempillantâsig, a fûzfa alâ temették
jeltelen sîrba. Jobban és zavartalanul ôrzi meg ôket - mondta
Samuel ûr -, mint minden templom, kripta és mârvâny. Most is
ott pihennek.

A régi vâr elporladt azôta, csak néhâny adat ôrzi még em-
lékét. Helyét erdô nô'tte be, sudâr tôlgyek, ârnyas bokrok, tûskés
bozôt, kék harangvirâgok, meg piros szamôca.

A vén fûzfa âll még vagy talân csak valamely utôdja. Sâtort
borit az âlmodôk fôlé, s ôrzi, ô'rzd e régi emléket, szomorû regét,
egyedûl.

Nekem is ô mesélte el, amikor âlmaimban vesszôparipâmon,
fuzfasîpot fûjva, elszenderedtem alatta. Ha arra jârsz, ha âll még
az ôreg fûzfa, s ha elszenderedsz alatta, lehet, hogy neked is
elsusogja...



Nàdas Gyula CChidago, IL):

ÂLLÂSLEHETÔSÉGEK A SZÀMÎTÔHÉPTECHNIKA
TERÉN AZ ELKÛVETKEZÔ TÎZ ÉV FOLYAMÂN

cfmu székfoglalô elôadàst a mémôktalâlkozô keretében
tartotta meg.

Kûr Csaha fWarren, OH):

SÎKBEU ÉS TÉRBEU LÂTÂS

A KÉPZÔMÛVÉSZETEN KERESZTÛL

Amikor a mûvészetben egy sikban akarunk valamit
âbrâzolni, elsôsorban rajzra (grafikâra) vagy festményre
gondolunk. A meglâtâshoz egy szem is elég, de jobb
természetesen két szem. A rajz (grafika) esetén természetesen egy
szînre van szûkség. A festménynél azonban tôbb szînnel dolgozik
a mûvész, itt tôbb ismeret kell. (Szînskâla, szintônus, szînek
kôzôtti aprô (nûansznyi) eltérés, melyhez nagy gyakorlat, és
kûlônôs szin-megkûlônbôztetô érzék kell, ez utôbbi fejleszthetô.)
Az âtlagember 28-30 szînt tud megkûlônbôztetni. OswaJd német
fizikus azonban 68.000 szinârnyalatot szâmlâlt meg a kolorista
festôknél. Tudomâsunk és a gyakorlati tapasztalat szerint a
szînlâtast természetesen fejleszteni lehet. A kolorista festôknél ez
a szînlâtâs nagyon fejlett, kezdô festôknél sokszor javitâsra és
tanulmânyozâsra szoml.

Sosem felejtem el, hogy amikor fiataJ festôként Kiss Jôska
festômester augsburgi mûtermében voltam alkalmazâsban, a
mûvész egyszer felszôlîtott, hogy

- Fessûnk egyûtt!
Jôska kirakta az asztalra a modellekeL Csendéletet kellett

ôsszeâllîtani, vlrâgot, vâzât, cserepeket. Jôska nekiâllt festeni, én
is kôvettem példâjât. Ô sokkal elôbb készen lett a festéssel, én
meg legalâbb még fél ôrât piszmogtam a munkân. Végre készen
lettem. Akkor egymâs mellé tettûk a két alkotâst.

- Na, mit szôlsz hozzâ? - kérdezte.

Rânéztem az enyémre, utâna Jôskâéra, azutan ôszintén
megmondtam:



-Jôska, hidd el, az enyém jobb!
Jôska megbotrânkozva nézett rârn. LctcîLte a képet,

befordîtotta a fal felé. Azutân âtment a szomszédban levô

festékûzletbe. Ebben az ûzletben dolgozott az ogyik legjobb
augsburgi keverôfiû (akkor még nem géppel keverték a
festékeket). Athivta a fïùt és megkérdezte, hogy melyik a jobb
kép. A szînkeverô nézi az egyiket, néid a mâsikat. Alig hittem
fûlemnek, mikor azt mondta, hogy az enyém jobb. Ez mâr sok
voltjôskânak, hirtelen haragosan nézett râm és azt mondta:

- Errôl tôbbet ne beszéljOnk!

Lâttam, hogy itt valami baj lesz. Nem akartam tùlfeszîteni az
eseményt, bevittem a képeket az egyik terembe, és mindkettôt
befordîtottam a fal felé. Eltelt 3 hônap. Csak akkor kerûlt megint
kezembe a két festmény, amikor egyszer takaritâs kôzben azokat
odébb akartam hûzni. Hirtelen elszégyelltem magam. Az eltelt
idd elég volt ahhoz, hogy meglâssam azokat a pici kis
ârnyalatokat, kis kûlônbségeket a szinek kôzôtt, amelyek
jellemzô'i a nagy mestereknek, a mesterségbeli ôriâsi tudâsnak és
a gyakorlati tapasztalatnak. Hosszan tanulmânyoztam mesterem
festményét s megértettem, hogy a szinek kozôtt vannak
ârnyalatok, amelyek a nagy mûvészt megkulônbôztetik a
kezdôtôl. A kezdd lehet nagyon tehetséges, de sokat kell tanulnia,
hogy utôléije mesterét.

A sikbeli és a térbeli âbrâzolâs kôzôtt van kûlôn âbrâzolâsi
môd, a dombormu^ amely mâr nem teljesen sik. Vannak rajta
magasabb és mélyebb pontok. A reneszânsz idején a nagy
mesterek arra tôrekedtek, hogy minél laposabban minél tôbbet
tudjanak kifejezni. Michelangelo relieQei a leglaposabbak azok
kôzûl, amelyeket ismerflnk. A dombormûnél nagyon kell
vigyâzni arra, hogy a fény megfelelô "oldalrôl" jôjjôn, a fény adja
az âmyékot a mûre, s igy lesz teljes a dombormû élvezhetdsége.
A sivatagokban, s Tâvol-Keleten relief nem hasznâlhatô, mert a
vakitô fény teljesen kimossa a vetitett ârnyékot, és ez lapossâ teszi
a dombormûvet. A klasszikus babilôniaiak megoldottak ezt a
kérdést ùgy, hogy a reliefet besûllyesztették a kôbe. Ekkor mâr a
nap nem érte kôzvetlenûl a reliefet. Az alkotâsuk igy
tulajdonképpen "sillîyesztett magas relief volt.

A térbeli muvészetnél mâr kicsit komplikâltabb a dolog.
Elôszôr is a térbeli lâtâshoz két szem szûkséges, kétségtelen, hogy



szem nélkûl is lehet a térben lâtni. Ezt megint egy kis tôrténettel
illusztrâlom. Kislânyom talâlt egy kis kutyât, amelyet elvitt az
âllatorvoshoz. Elôszôrugyan megkérdezte, hogy megtarthatja-e a
kutyust 1 napig. Persze megtarthatta, most mâr nagy kutya lett
belôle: a legkedvesebb, leghûségesebb. Kislânyom a kiskutyât
elvitte az âllatorvoshoz, aki megvizsgâlta a kutyust, s miutân
megtudta, hogy szobrâsz vagyok, kôzolte, hogy meg szeretné
lâtogatni mûtermemet: szobrokat szeretne lâtni. Feleségével
egyûtt meghivtam; az âllatorvos megnézte a szobrokat,
kitapogatta ôket. Amikor egy akt-szobrot kezdett "nézni",
bizonyos helyeken tûl sokâig idôzôtt a keze, felesége râ is szôlt:

Megtudtam és râdôbbentem, hogy az âllatorvos tôkéletesen
vak. Igazolôdott tehât az elmélet, hogy ahhoz, amit mi a térben
lâtunk, "két szem vagy teljes vaksâg szûkséges". A térbeli lâtâsnâl
még nagyon fontos a harmadik dimenziô, amelyhez mindkét
szem kell. Egyik szem mindig lustâbb, minta mâsik. Legtôbbszôr
a jobb szem lusta. Ez a katona cêlzô szeme. Ez a szem marad egy
irânyban a târggyal, mig a mâsik szem kiértékeli a tâvolsâgot (a
bezârt szôget). A hâromszôg harmadik szâra mindig ugyanaz
(65-70 mm a két szem kôzti tâvolsâg). A katona példâul beâllitja
szemtâvolsâgât, amikor odalép egy optikai mûszerhez, azemberi
agy pedig kiértékeli a tâvolsâgot (egyszerû trigonometria). Amint
emlitettem, a formâknâl a vak ember tapogatva prôbâlta
kiértékelni a geometriai formâkat. A formâkon belûl kereste meg
a kicsi nûanszokat, kis részleteket, eltéréseket.

A geometrikus âbrâzolâs az archaisztikus gôrôg
szobrâszatnak természetes szûkséglete volt. Periklész korâban
kezdôdôtt a hellenisztikus âbrâzolâs, amely a vilâg legszebb
szobrait eredményezte. Ez a mûvészeti irâny a hellenikus
formâval kibôvitve a geometriât prezentâlja. Myron, Pheidias,
Policleitus élethûségre tôrekedett, amikor egykor a legszebb
szobrokat alkotta. Mindegyik sztatikus, természethû, mindegyik
legalâbbis prôbâlja a valôsâgot, a természetet utânozni, a
hellenikus realista természethû forma alkalmazâsâval a
geometriât (kubizmus) prezentâlni.

A szobrâszatrôl meg kell âllapîtanunk, hogy a sztatikus
szobrâszat mellettvan még a kinetikus szobrâszat is, tehâtaz âllô
és a mozgô szobrâszatnâl is beszélhetûnk hârom dimenziôrôl.



Az âllô szobrok fôldhôz kôtôttek, fôldre âllîtott mûvek,
sztatikusak. De megkûlônbôztatûnk felfûggesztett szobrokat is.
Tamara Talbot Rice a "Szittyâk" dmû kônyve példâul a nomâd
népek mûvészetérôl szôl, âbrâzolja a felfûggesztett sztatikus
szobrâszatot, amely maga nem mozdul, csak lovak szerszâmânak
és fegyverek dekorâciôjânak hasznâljâk. Ezzel pârhuzamos a
feketék mûvészetének mûvészettôrténeti leîrâsa is.

A kinetikus, azaz mozgô mûvészetnél érdekes, hogy nem
minden szobor âll egy helyben. Vannak motorizâlt szobrok is,
amelyeknél a kritérium, hogy mit ir le a térben (mondjuk egy
eldre kinyûlô kar a levegôben). Prôbâl rajzot késziteni
sematikusan vagy motorikusan, komputerrel és lerajzolni azt a
levegôbe. Ez tehât "vizuâlis szobor", ami csak addig tart, ameddig
nézzQk. Ezt ma mâr a mûvészet elemzdi kûlôn kategôriâba
soroljâk, és mint "kinetikus szobrot" prezentâljâk.

Itt kell megemlitenem azt a kûlônleges âbrâzolô mûszert,
amely lézersugâr segitségével hârom dimenziôban tudja
érzékeltetni a kiveUtett fomât a levegôben. Ez a "hologram"
Dienes* magyar fïzikus robotszobrâszata, mely kézzel meg nem
foghatô (virtuâlis) szobrokat prezentâl. A hologram awashingtoni
Smithsonian Institutionban megtekinthetô' (még nem nagyon
kôzismert).

A mûvészi lâtâssal kapcsolatban feltétlenûl meg kell
âllapitanom, hogy nemcsak lâtni elég a mûvésznek a szobrot
vagy targyat, hanem meg is kell azt làtnîa.

A meglâtâsnak kOlônbôzô' megoldâsai vannak. Leg-
egyszerûbb, amikor meglâttam az egész tâjképet, azutân
prôbâlom belô'le szelektâlni mindazt, amit fontosnak tartok
âbrâzolni. Igy lesz egyéni a mûvészet, sokkal egyénibb, mint az
impresszionizmus, amely a szâzadfordulô legnagyobb mûvészete
volt. Ahol a mûvész tulajdonképpen kiteszi magât egy
komputernek, egy gépnek, amivel felveszi a lâtasi ingereket és
visszaadja ecsettel, de azonnal és anélkûl, hogy gondolkodna
rôla. Viszont a mâsik csoport, amely magâévâ teszi a lâtottakat,
elraktârozza, kiértékeli, hozzâadja sajât élményeit és ezt az
egészet egyûtt prôbâlja visszaadni. Itt az ember jelleme szintén
rânyomja bélyegét a lâtottakra. Pl. a papok meglâtjâk a jôt, a
bûnt, tehât aszerint, hogy milyen az illetô lelki beâllitottsâga (az
egyhâzi mûvészetrô'l beszélve), rânyomja bélyegét a mûalkotâsra
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(sajât jellemét és atârggyal kapcsolatos élményeit). Vannak, akik
mesterségesen, vannak, akik természetesen adjâk vissza ezt a
szelektalâsL Ez vâlasztja el a prezentalt mûdarabok értékét,
mélységét, amely nemcsak automatikus gép szinfelvétele, hanem
ahhoz hozzaad még mâs olyan érzéseket is, amelyeket jôformân
targyilagosan nem is lehet âbrâzolni. Ezt az âbrâzolâsi môdot
hiyjâk expresszionizmusnak. Ennek feltétele, hogy a lâtottakat én
sajât benyomâsom, szâvem szerint értékelem és âbrâzolom.

Âbrâzolni a lâthatatlanL, pl. a szeretetet, a gyûlôletet, a
félelmet, mâr a régebbi évszâzadokban is megprôbâltâk. Az
expresszionistâk érték el ebben a legnagyobb eredményekeL
Egyik vâzlatomat szeretném megemliteni itt, egy dombormû-
vâzlatot, a kivégzett és felakasztott mârtirrôl. A dombormû-
tervben nem a visszataszitô akasztôfât lâtjuk, nem az âldozat
eltorzult arcât, hanem az akasztôfa alatt levô sîrô feleséget, aki
âtkarolja a lelôgô élettelen lâbakat és feltekint az ég felé.

Jôformân semmit nem lehet lâtni a mârtîr testébôl; a hangsûly a
borzalom âbrâzoJâsa a feleség arcân, ahogy âtôleli elvesztett
kedvesét. A nézô' megérzi, lâtja a lâthatatlant, a rettenetes
tragédiât.

Ez csak egy pici kis példa volt abbôl, amelyre szâmtalan
vâltozat van.

A szobrâsz az eseményt csak részben mintâzza meg. A
kivégzés borzalmânak âbrâzolâsât ûgy kerûli ki, hogy a tragédiât
az âldozat feleségének arca tûkrôzi visszci, a mârtir lâbât âtôlelve
még szorosabb kapcsolatot teremt a mârtirral és szerettének
elképzelhetetlen szenvedésével.

Azt hiszem, hogy a sîkbeli és térbeli âbrâzolâs môdjânak ez
a rôvid leirâsa gondolkodôba ejti a hallgatôsâgot. Remélem,
hogy mâs szemmel prôbâlja szemlélni azokat a szobrokat, ill.
mûvészi alkotâsokat, amelyek talân az elsô' pillanatban
érthetetlenek voltak szâmâra.

* Feltalâlôja Gâbor Dénes. 1900-ban szûletettBudapesten. Tanulmânyait Budapesten
és Berlinben végezte, Londonban volt professzor. 1967-ben kerillt az Amerikal Egyesiilt
Âllamok tudomânyos tôrzsébe Stanfordon. 1971-ben Nobel-dijat nyert fizikâbôl, mint
amerikai tudôs, a hologrâfîa feltalâlâsâval, amely hâromdimenziôs elképzelés rendszere.
(Somogyi-Somogyi: Faith& Fate, Kârpât, 1976. 197. oldal. Làsd még VészitsFerencné,A
Nobel-dijasokkislexikona. Budapest, Gondolât, 1974., 215-218. oldal.) /A szerkesztd/



Dr.Juba Ferenc ('Bées, Ausztriaj;

A MAGYAR MÛLT ÉS A TENGER

A tenger a fôld egy ôtôdét boritja. Az emberi civilizâciô és
kultûrfejlôdés tenger nélkOl elképzelhetetlen. Padànyi Viktor
tôrténész szerint a civilizâciô a fôldkôzi tengerek (pl. a bennûnket
leginkâbb érdekiô' Fôldkôzi- és Kâspi-tenger) partjain alakult ki.
A mai, mindjobban ôsszefonôdô vilâgban a termékek
kicserélése, a nyersanyagok (fô'leg a legnagyobb energiahordozô,
az olaj) szétosztâsa tenger nélkûl elképzelhetetlen lenne. A
trianoni békediktâtumig - amely hazânkat galâd môdon tôbb
ezer éves népi lét utan hét részre tépte, tengerfosztottâ tette -, a
tengerészet felettébb jelentô's szerepet tôltôtt be. Hazânk 1918-ig
az eurôpai nagyhatalmak tengeri sorâban a 6., a vilâgban a 8.,
kereskedelmi tengerészetûnk pedig a 16. helyen âllott.

Megdôbbentô' tény, hogy kôzônségûnk tôkéletesen tudatlan
tengeri tôrténelmûnket illetô'en. Ez persze nem is csodâlhatô,
hiszen hirkôzlô' kôzegeink csupân magyarellenes és ostoba
cikkekkel tâjékoztatjâk népûnket. Ezekre tekintettel tartom
rendkivûl fontosnak a târgykôr ismertetését. Szivesen idézem az
angolok egyik legnagyobb tôrténészét, Bryan ArthurL, aki szerint
a nemzet mùltja a nemzet jôvôjének kulcsa. Amely nemzet ezt a
kulcsot elvesziti, az jôvôjét vesziti el. A mi kôzônségûnk pedig
errô'l a mùltrôl, errôl a kulcsrôl - legalâbb a tengerekre
vonatkozôan - alig tud valamit. Amit tud, azt is a pânszlâv-
kommunista ideolôgiât szolgâlô ûjsâgirôktôl kapja.

Mâr a mùlt szâzadban feltûnt, hogy a magyar kivâlô
tengerész, hogy ifjûsâgunk a legnagyobb érdeklô'déssel tekint a
tenger felé. A nagy részben szlâv vezetô'ségû, egykori
haditengerészetûnkben is kôzismert volt, hogy fiaink adtâk a
legjobb, igazi tengerészeket. Hires tengerészeket adtunk a
vilâgnak. Magyar volt a tôrôkôk legnagyobb admirâlisa, Fijala
pasa, 67 tengeri csata gyô'ztese, a szultân veje. Velence
révtengernagya: Sepsimartonosi Gyûjtô Kâroly. A magyar
tengernagyok kôzûl Semsey Gusztâv a navigàciô, Kalmàr
Sândor a tengertérképészettan, a délamerikai âllamok
felszabadulâsi centennâris ûnnepségére kikûldôtt flotta-osztagunk
parancsnoka, Kâszonjakabfalvi Lâszlô Elemér a flottavezetés, a
budapesti szûletésû Wulff Olâf a tûzérségi harc, vitéz



Nagybânyai Horthy Miklôs az ûjkori tengeri harcmodor kettô's
modernizâlâsa, a gydri szârmazâsû Norwalli Konek Ernil,
tengeri hajôhadunk utolsô tengernagyi tôrzskari fdnôke, a
mûszaki fejlesztés terén szerzett érdemeket.

Amikor tôbb szâz egységbôl âllô hajôparkunkat ingyen ât
kellett adnunk az olaszoknak és horvâtoknak kb. 180.000 kg.
arany értékben, olyan nagynevû tengerészkapitânyaink lettek
munkanélkûliekké, naint a magyar tengeri postaszolgâlatot
Brazîllâig szervezô Peterdi Istvân, Trianon utâni elsô tengeri
hajônk, a "Hâros" parancsnoka, Râkos Lajos, aki késôbb az angol
Uoyd's egyeden magyarorszâgi agent-je lett vagy az izraeli
tengerészet egyik megalapîtôja, Radân Àlfréd és Sàgi Ôdôn, a
kinai csâszâri mandarin rangot elnyert KompolthyJôb és a mâsik
mandarin, Faragô Ôdôn, a Duna-tengerhajôzâs nautikai
megalapîtôja Kàdâr Ferenc. Tengeri sportvitorlâzôink
kûlônôsképpen bizonyîtottâk fajtank tengerészeti készségét.

Mâr a mûlt szâzadban feltûnt grôf Festetich Rudolf csendes-
ôceâni ûtjaival. Napjainkban pedig vilâgkôrûli ûtjaikkal olyan
hihetetlen teljesitményeket végzett Fa Nândor, Gâl Jôzsef és
Kopâr Istvân, amiért Angliâban nemességet adomânyoznak.
Mâr a fenti példâk is joggal vetik fel a kérdést, hogyan lehetséges
ilyen tengerészkészség végeredményben szârazfôldi életet él6'
népnél? A kérdés megvâlaszolâsâra kizârôlag ô'stôrténetûnk és a
tulajdonsâgok âtôrôklése alkalmas.

Joggal mondhatjuk el, hogy a szabir, szittya, hun, avar,
anatôliai, gôrôg, balkâni népekkel ôtvôzôdôtt magyarsâg
évezredeket élt tengerek partjaln, ahol az ôrôklôdés szabâlyai
szerint tengerészkészségûk és tengerjârô képességûk
kifejlô'dhetett.

Ôstôrténelmi kapcsolataink, ezeréves tengerparti létûnk
tôkéletesen megmagyarâzzâk tengerjârô készségûnk ôrôkôlhe-
tô'ségét, amely az Arpâdoknâl kezdettôl fogva az Adria felé valô
tôrekvésben jelentkezett.

Szent Istvân kirâlyunk leânytestvérét Orseolo Ottô velencei
dogehoz adta feleségûl és mikôzben sôgorât Bizânc ellenében
segîtette, lâbât mâr 1026-ban megvetette az Adria partjân.
Fiânak, Szent Imrének a hâzassâgât a horvât kirâlylânnyal
tervezte, ami azonban - sajnos - csak terv maradt. Szent LaszJô
hûgât a horvât kirâlyhoz adta feleségûl, és amikor az



megôzvegyûlt, az d és a legnagyobb horvât part kîvânsâgâra
Horvâtorszâg kirâlyi méltôsâgât elvâllalta, az orszâgot îgy a
magyar koronâhoz csatolta 1095-ben.

Kônyves Kàlmàn kirâlyunk 1105-ben Dalmâciât és
Szlovéniât csatolta a koronâhoz. Tengeri kapcsolataink erô'sitése
cêljâbôl Roger sziciliai kirâly leânyât vette feleségûl. Velence
ekkor mâr féltve nézte a magyar-horvât tengerpartot, mert annak
fâjâra hajôêpîtéséhez volt szûksége. Ezért 1202-ben Zâra vârosât
ostrommal hamar elfoglalta. II. Endre keresztes hadjâratara -
amelynek végén felvette a jeruzsâlemi kirâly cimet - még nem
tudott sajât hajôval utazni, csupân bérbe vett gâlyâkkal. Amikor
IV. Béîa a tatârjârâs alatt birodalma legdêlibb részére,
Dalmâciâba menekûlt, Trau vârosâban alapitotta meg az elsô'
magyar tengeri hajôhadat. Hadi kikôtôûl ezt a vârost nevezte ki.
Eza zsenge kis flotta még csupân a korban ismerthajôkbôl âllott.
Egyformavolt a kereskedelmi és hadihajô. Azanyai âgon Arpâd-
hâzi, atyai âgon nâpolyi Anjou-kirâlyunk, Nagy Lajos alatt érte
el a kôzépkori magyar tengeri haderô' legnagyobb hatalmât. A
legnagyobb tengeri hatalom, Velence tengeri flottâjâval
eredményesen tudott szembeszâllni kivâlô vezetô'i, mint pl.
Ugolino és Simone Dorîa parancsnoksâga alatt. Nagy Lajos igy
érte el, hogy Velence 1358-ban, az ûn. zârai szerzô'désben ôrôkre
lemondott az Adria keleti partjairôl, a Quamerotôl Durazzôig, a
magyar korona javâra. A nagynevû kis vâroskôztârsasâg,
Raguza, még ebben az évben kérte a kirâlyt, hogy csatolja
Magyarorszâghoz. Cattaro ugyanezt kérte 1370-ben. A tengerfelé
tekintô' nagy kirâly mindkét vâros kérését teljesitette. Uralkodâsa
alatt a tengerparti kapcsolatok az egész Mediterraneummal,
kûlônôsen Nâpollyal jelentô'sen megerô'sôdtek. Eza mûvészetek,
tudomâny, kultùra terûletén hozott jelentô's eredményeket. A
salemôi egyetemmel valô kapcsolat kûlônôsen a tudomânyra
hatott termékenyen. Raguzâban alakult a vrlâg mâsodik
gyôgyszertâra 1317-ben (az elsô' Pozsonyban, 1312-ben), és a
vilâg elsô' vesztegintézete 1377-ben. Az udvar fénye vonzotta a
tengerpart nagynevû csalâdjait Budâra, tagjaik kôzô'l szâmosan
kerOltek magas méltôsâgokba, keveredtek magyar csalâdokkal,
mint a de Angelis-ek, a Frangepânok, ajakcsyak, Zrinyiek stb.

A Balkânon elô'retôrô ottomân hatalom ellen mâr Nagy
Lajos is hathatôsan kOzdôtt. Gyô'zelme emlékére alapitotta a hires
mâriacelli kegyhelyet. Ez a kûzdelem kiemelkedô jelentô'séget



nyert 1456-ban, amikor Nândorfehérvâr (ma Belgrâd)
vârkapitânya, Hunyadi Jànos legyôzte a tôrôk haderôt.
Jelentô'ségét mutatja, hogy a csata emlékére III. Kalixtus papa az
egész vilâgra szôlôan elrendelte a déli harangszôt.

Tengeri hajôhadunk még a kôvetkezô idôkben is annyira
hatalmas volt, hogy pl. a vâmai csata idején hadihajôink tartottâk
a Dardanellâkat tengerzâr alatt. A tôrôk azonban ekkor mâr
adriai tengerpartunk nagy részét is elfoglalta. Igy adôdott, hogy
amikor a valonai pasa flottâjâval elfoglalta a pâpai âllamhoz
tartozo Otrantôt, és a papa futar ûtjân kért segîtséget Mâtyâs
kirâlytôl, az mâr nem tudott hadihajôval segiteni, hanem Magyar
Balâzst kûldte oda 600 huszârral. Balâzsunk, akinek hajôja nem
volt, ùgy oldotta meg a kérdést, hogy elvâgta a tôrôk flotta
vîzvezetékét. Ivôviz hiânyâban azok kénytelenek voltak
elvitorlâzni. Ez az egyetlen eset a vilâgtôrténelemben, hogy
huszâralakulat legyô'zôtt flottât hajôegészségûgyi fogâssal.

A tôrôk lassû visszaszoritâsa utân 1797-ben II. Upôt a magyar
kirâly jogân visszakapta Dalmâciât a campoformidoi békében.
Ezt azonban jogellenesen nem hazânkhoz, hanem Ausztriâhoz
csatolta. A kérdés még a kiegyezéskor sem oldôdott meg, mert a
magyar kormâny ennek a kérdésnek feszegetésével nem akarta
veszélyeztetni az egész kiegyezést. III. Kàroly Fiumét szabad
kikôtô'vé nyilvânitotta, majd Maria Terézia 1776-ban azt az
orszâghoz, mint "a magyar Szent Korona kûlôn testét",
visszacsatolta. Az egész tengerparton bevezette az 1774. évi Editto
politico elnevezésû tengerészeti tôrvényt, amely minden kérdést
szabâlyozott: a hajôk, a kikôtô'k rendjét, a tengeri magânjogot
stb., a tengeri kôzigazgatâst, az elsô'fokû tengerészeti hivatalokat,
a konzuli hatôsâgokat stb.

1800-ban I. Ferenc kiadta az elsô magyar tengerhajôzâsi
târsasâg szabadalmi oklevelét, amelyet 1807-ben kibô'vitett.
Fiume fejlôdése rohamléptekkel megindult. A tengerészeti
képzés még a jezsuitâk kezében volt és a budapesti egyetem
kôltségvetésében szerepelt. 1820-ban pedig Velencében alapitott
I. Ferenc tengerész hadaprôd kollégiumot. Fiume fejlô'dése a m.
kir. kormânyzôk alatt mind nagyobb léptekkel haladt elô're.
1833-ban megépûlt a "Ferenc"-kikôtôkôrhâz. A megnyitâsra irt
"Kôrhâzavatô" valcert tyrményi kormânyzônak ajânlotta a
szerzô, Zaitz katonakarmester. Ugyanebben az évben nyîlott meg



a szomszédos ôbôlben a martinschizzai vesztegintézeL A vâros
kulturâlis élete a gimnâzium révén fejlôdôtt, ahol az elsô, igazi
magyar tengerész-versek szerzôje, Csàszâr Ferenc tanârkodott,
akit Fiume és Buccari vârosok patriciusukkâ vâlasztottak.

A XIX. szâzad elsd felében nyilvânvalô volt a magyar iÇak
érdeklddése a tenger irânt. Gyûjtô Kàroly 1826-ban mâr tengeri
alhadnagy, 1847-ben pedig grôf Dandolo flottaparancsnok
szârnysegéde. Az 1852-77. években végrehajtott "Novara"
circumnavigâciôs expedîciô I. tisz^e Gyulai Gaâl Béla, az 1866.
évi lisszai csatâban, mint kadétok vesznek részt Màriàssy, Semsey
és Kalmàr. Az orvosok kôzûl dr. Vajthay Adolf is mâr
szolgâlatban âll, aki - sajnos - a "Radetzky" fregatt
felrobbanâsakor 1869-ben vesztette életét

Az 1848-49. évi szabadsâgharc idején a Kossuth-kormàny a
tengeren is kivânt harcolni az elnyomôkkal. Az "Implacabile"
nevû hajôt vâsârolta meg, amelyet felfegyverzésre grôf Domini
Vince tengerészkapitâny vitt Lx)ndonba. Ott azonban ez az ottani
osztrâk kôvetségnek ârulta el a célt. A "nemzetkôzi jogot" olyan
nagyon "tisztelô" angolok a hajôt lefoglaltattâk.

A Dunân a "Mészâros" hadigô'zos parancsnoka Kenessey
tengerészkapitâny lett.

A kiegyezés révén tulajdonképpen rendezô'dôtt Fiume és a
magyar tengermellék kérdése. Horvâtorszâg azonban a pânszlâv
bûvôletben tûzet okâdô ellenségûnkké lett. Ezért komânyunk a
horvâtokkal a kérdést zôld asztalnâl megbeszélte s teljesitette
kîvânsâgaikat az 1868. évi XXX. tc.-ben, a magyar-horvât
kiegyezési tôrvényben. Ennek lényege az volt, hogy
Magyarorszâg Horvât-Szlavôn-Dalmâtorszâggal egy âllami
kôzôsséget alkot, csak egy âllamterûlet és egy âllampolgârsâg
van. 7 vârmegyét, mai orszâgunk harmadânak megfelelô' 29.000
négyzetkilométert Horvâtorszâghoz tartozônak ismert el a
tôrvény. Buccari, Portore, Veglia és Cherso (Bakar, Kraljevica,
Krk és Cres) szigetek magyar zâszlôk alatt tûntettek a fiumei
kormânyzôsâg elô'tt és kôvetelték Magyarorszâghoz valô
tartozâsukat. Kérésûket a horvâtokra tekintettel megtagadtuk.

A kiegyezés Horvâtorszâgnak teljes horvât kôzigazgatâst,
cimer- és nyelvhasznâlatot biztosltott. Csupân a magyar-horvât
tengerpart igazgatâsa volt kôzôs a fiumei m. kir. Tengerészeti
Hatôsâg felOgyelete alatt. Fiume és a tengerpart élete



ûstokôsszerûen îvelt felfelé minden vonatkozâsban. 1857-ben

Fiume adott egy gyônyôrû telket a kôzôs haditengerészetnek a
haditengerészeti ^adémia céljaira. KiépOlt a kikôtô, amelyre
ôriâsi ôsszegeket âldoztunk. Csupân a hullâmgâtak 25.000 kg.
szînezûstbe kerûltek. Kiépûlt a fiumei vasût, a kikôtô
vilâgkikôtové alakulL Sajnos, nincsen môdunkban az ôriâsi
fejlôdést leirni, de annyit meg kell emlitenûnk, hogy
tengerhajôzâsi részvénytârsasâgaink, mint az "Adria", az
"Atlantica", a "Magyar Keleti Tengerhajôzâsi Rt.", tovâbbâ az
âltalunk szubvencionâlt Magyar-Horvât Tengerhajôzâsi Rt. és
még tobb vâllalat révén hajôparkunk vilâgviszonylatban a 16.
helyre kerûlt. Dohâny-, rizshântolô-, és sok mâs gyâr,
petrôleumfînomitô létesûlt, megalakult a vilâg elsô torpedôgyâra,
és az Elsô Magyar Tengeralattjârôgyâr. Készitményeit a dân
kirâlyi haditengerészet is vâsârolta! A hajôépitôipar oly
hatalmassâ nôvekedett, hogy a Ganz-Danubius hajôgyâr a sok
nehézség ellenére fïume-bergudi telepén meg tudta épîteni
"Szent Istvân" csatahajônkat. Jugoszlâvok a nagyvilâgi
propagandâjukban még ma is azzal hencegnek, hogy
"Rijekâ"-ban mâr 75 éve épitenek 20.000 tonnâs
csatahajôkat. Ezt persze a nyugati vilâg beveszi, mert fogalma
sincsen, hogy akkorJugoszlâvia még nem is létezett!

Az 1918. évi ôsszeomlâst kôvetô trianoni békeparancs 1920.
jûnius 4-énhazânkathét részre tépte. ElveszettÉszak-, Kelet-, Dél-
és NyugatMagyarorszâg, a magyar-horvât tengermellék, a kûlôn
test: Fiume és a tenger. Amig a kis halâszkikôtôbôl vilâgkikôtôt
épîtettûnk, 11.200 tonna ezûstûnkbe kerûlt. A jugoszlâvoknak és
olaszoknak âtadott hajôink értéke kb. 100.000 kg. arany értékét
tette ki.

Kôzôs, es. és kir. osztrâk-magyar haditengerészetûnk
kôltségvetésének 30 %-a terhelt bennûnket. Hozzâjârulâsunkkal
nyelve német volt Elsô parancsnoka a kiegyezés utân a vilâghirû
Tegetthoff tengemagy lett. A kiképzés a fiumei akadémiân kivâlô
volt A hajôk idônként un. missziôs, kikûldetési utakra mentek a
tengerésszé nevelés, az emberek vilâglâtâsânak fejlesztése és
kulturâlis feladatok, sot hadi cselekmények végzése céljâbôl.
"Friedrich" korvettânk 1875-ben Bomeo keleti partjait térképezte
fel, a "Pola" a Fôldkôzi- és Vôrôs-tenger oceanogrâfiai felmérését
végezte el tôbbek kôzôtt Kàszonjakabfalvï Làszlô Elemêr
parancsnoksâga alatt, a "Frundsberg" fregatta Semsey Gusztâv



parancsnoksâgâval teljesîtette kelet-âzsiai kikûldetését, a "Zrinyi"
fregatta kelet-âzsiai kikûldetése sorân mélyen ajang-tse-kiangba
hatolt. VilâgkôrOli ûtjât hajôorvosa, dr. Gàspâr Ferenc îrta meg
az egész magyar târsadalmat érdeklô munkâiban. A "Szigetvâr"
hajôorvosa, dr. Bozôky Dezsô "Két év Kelet-Âzsiâban" cimen
irta meg nagyszerû munkâjât. Hiresek voltak a "Saida", a
"Donau" ûtjai és a kieli csatoma megnyitâsâra Kâroly Istvân m.
kir. herceg ellentengernagy parancsnoksâgâval kûldôtt
hajôosztagunk, amelynek karmestere, Lehar Ferenc, itt kezdte
vilâghîru karrieijét.

Haditengerészetûnk részt vett a balkâni hâborûk sorân a
béke fenntartâsâban, egyes nemzetkôzi flotta-tûntetésekben,
"Kaiserin Elizabeth" cirkâlônk a boxerlâzadâs leverésében, ami
utân pekingi kôvetségûnk biztositâsâra kirendelt tengerész-
kûlônitményûnk parancsnokaként Wulff Olâf mûkôdotL
'Taurus" hadihajônk Nagybânyai Horthy Miklôs fregattkapitâny
parancsnoksâgâval biztositotta nagyhatalmi érdekeinket
Konstantinâpolyban. "Najade" hadihajônk a magyar
tengerkutatâsban dolgozott, amelyet dr. Leidenfroszt Gyula
vezetett. Itt emlitjûk rneg, hogy "Deli" és "Elôre" hatôsâgi
gôzôseink mâr 1874-ben kezdték meg a tengertani kutatâsokat az
Adriân. Ugyancsak haditengerészetûnk szervezésében zajlott le a
grôf Zichy és a grôf Wilczek tâmogatâsâval létrehozott
"Tegetthoff osztrâk-magyar északsarki expediciô, amely
Weyprecht és Payer vezetésével felfedezte a Ferencjôzsef-fôldet
és szâmos magyar nevet adott az ottani fôldrajzi
képzôdményeknek (Budapest-fok, Simonyi-hegység, Zichy-fôld
stb.).

Haditengerészetûnk az elsô vilâghâborûban kivâlô
eredménnyel mûkôdôtt. A dunai flottilla részlege Wulff Olâf
sorhajôhadnagy parancsnoksâgâval megsemmisîtette a belgrâdi
erôdôk ellenâllâsât és îgy lehetôvé tette csapataink âtkelését a
Szâvân. Kisebb egységeink, a torpedôhajôk biztositottâk - vasût
hiânyâban - egész tengerpartunk ellâtâsât, teljes kereskedelmi
hajôzâsunkat. Az olasz hâborû kitôrése utân hadiflottânk
biztositotta tengerpartunkat az angol-francia-olasz hâromszoros
tûlerôvel szemben, az ellenséges olasz partot nyomban tûz alâ
vette, igyakadâlyozta megazolasz erôk felvonulâsât hatârainkra.
A teangeralattjârô hâborû megakadâlyozâsâra az angolok
elzârtâk az Adriâbôl kivezetô' otrantôi szorost. Ezt kétszer sikerûlt



âttôrnûnk. Legendâs hîrûvé vâlt "Novara" cirkâlônk vitéz
Nagybânyai Horthy Miklôs parancsnoksâgâval, itt vîvta az
osztrâk-magyar haditengerészet legnagyobb csatâjât, amelyet
tôbbszôrôs tûlerd ellen gyôzelmesen fejezett be. Modernizâlta a
tengeri harcmodort azâltal, hogy kodôt fejlesztett, amellyel
kôzelebb tudott jutni az ellenséghez és a csata folyamân (elôszôr
a hadtôrténelemben!) vetette be a repûlôgépeket. Mind ô, mind
WulËf aMâriaTerézia Rend lovagjai lettek. Haditengerészetûnk
repûlôfegyvernemének a létrehozâsât és kifejlesztését is magyar
teremtette meg: Mikuleczky Ferenc sorhajôhadnagy. Hazai
ûjsâgcikkeink - sajnos - még ma sem tudnak rosszakaratulag vagy
tudadansâgbôl mâst îrni, minthogy "nem nagyon tudtunk
tengerészkedni" és "csak egy lovastengerészûnk volt". Ezzel
céloztak Horthyra. Ennek a megâllapîtâsnak ostobasâgâra
jellemzd, hogy minden tengerésztisztûnk lovas is volt, mert
tengerészeink szârazfôldl bevetése idején - mint a vilâg minden
tengerésze akkor - lovon vezetett. Akkor még nem volt megfelelô
motoijârmû, mint ma, amikor pl. a hires Amerikai Egyesûlt
Allamok tengerészgyalogsâga motorizâlt, mégsem csûfolôdik ez
a sajtô a "motoros tengerészeken!". Haditengerészetûnk
rendkivûli tetteirôl szâmos szakkônyv emlékezik, erre nekûnk
nincsen môdunk jelenleg. Idézzûk azonban a francia
haditengerészet hivatalos kôzlônyébôl, a "Cols Bleus"-bôl: "Az
osztrâk-magyar haditengerészet tôbb mint négy éven ât dacolt a
vilâg hârom legnagyobb tengeri hatalmâval, kûzdôtt
elhatârozottan, bâtran és becsûlettel, ami âltal elnyerte
ellenségeinek nagyrabecsûlését és elismerését!".

Haditengerészetûnkben a legnagyobb kârt az ellenséggel
paktâlô szlâv szabotôrôk okoztâk. Vizrebocsâtâskor szétnyitottâk
a "Szent Istvân" csatahajô horgonylâncât, akadâlyoztâk a
"Novara" elkészûltét, a cseh Skoda-gyâr kônnyen olvadô rézbô'l
készitette a hûvelyeket. Ezek a 30.5 cm. hajôâgyûk elsd lôvésekor
megolvadtak és a zâvârokat nem lehetett tôbbé kinyitni! Amikor
a flottaparancsnok, Horthy, a nagy egységekkel kifutott, hogy az
otrantôi zârat ûjbôl âttôrje, a "Szent Istvân" elôtt nem nyitottâk ki
a kikôtdzârat, kinyitâs utân az ejtdlépcsô beleakadt a zârba. A
tôbb ôrâs késést fokozta még, hogy a fôgépek csapâgyai
melegedtek stb. A csatahajô elsûllyesztése utân a hajôtôrôtteket
egy szeneshajôra tették, elvâgtâk minden érintkezéstô'l és a
mezitelen embereket nyolc napig étlen-szomjan hagytâk, hogy



azok lelkiâllapotât lâzadôvâ tegyék. XL szâmù torpedô-
naszâdunk csak szlâv személyzettel fdtott ât az ellenséghez. Koch
fregattkapitâny titokban lett a jugoszlâv nemzeti tanâcs tagja és
emlékezéseiben leîija, hogy Cattaroban ôk szervezték a szlâv
lâzadâst, amely csak âlcâzâsként hasznâlta a vôrôs lobogôL Az
egész flottât ât akartâk vinni az ellenséghez. ELzt bizonyîtja
nemcsak ô, hanem a csehszlovâk antifasisztâk âltal a 30 éves
évfordulôn kiadott emlékèrem. Ennek felirata: "Szlâv ellenâllâs
az Adriân" (ês nem "kommunista ellenâllâs!"). Bizonyiga ezt az
is, hogy mig a flotta legénysége 48.9 %-ban volt szlâv, a lâzadâs
392vâdlottjâbôl 59.9 %-ot tettek ki a szlâvok!

A trianoni tengerfosztâs utân 1922-ben alapitotta meg
Tiszastilyi Polnay Jenô az "Atlantica Rt."-t, amely ûzemêt hêt
hajôval kezdte meg. Ezutân tôbb, aprô vâllalkozâs alakult, mint
a "Pannonia", az "Angol-Magyar Hajôzâsi Rt" és ismét hajôt vett
a "Magyar Keleti Tengeri H^ô Rt". A mâsodik vilâghâborû
kitôrésekor hat nagy, ôceânjârô tehergdzosûnk volt, amelyek -
bâr 1941 jûniusâig hazânk semleges tudott maradni - oly nehéz
helyzetbe kerûltek, hogy azokat tulajdonosaik sajât lobogôik
alâ helyezték.

Kûlôn kell megemlékeznûnk a Dnna-tengeri hajôzâsunkrôl.
A trianoni bilincsek okozta nyomorûsâgban textilipamnk még
csak nyersanyaghoz sem tudott jutni. Az egyiptomi gyapot
szâllitâsa a trieszti âtrakâs miatt oly drâga lett, hogy azt nem
bîrtuk megvenni. Az alexandriai Pâthy-cég segîtségével
megalakult a Magyar-Egyiptomi Kereskedelmi Rt, amelynek
igazgatôja ifj. Horthy Mikiôs lett. A kôzvetlen Budapest-
Alexandria kôzôtti jârat szorgalmazôja vitéz Bomemisza Félix
volt, akit 1944. oktôber 15-én Skorzeny SS. fôtiszt rabolt el a
Nemzeti Szabadkikôtô irodâjâbôl i^. Horthy Miklôssal egyutt és
vitt Nauthausenbe, ahonnan csak az amerikai csapatok
szabaditottâk ki mindkettôjûket. A kormânyzô az 1935. évi
koronatanâcsban vetette fel a Duna tengerihajô megépitését, és
ez elôtt prôbaût végrehajtâsât. Fzt a prôbautat Kâdâr Ferenc hj.
tengerészkapitâny hajtotta végre aprô, 180 tonnâs hollandi
motorhajôcskâval, az "Apollinaris III"-mal. Szent Istvân
csatahajônk egykori épîtôje, Scharbert Gyula a Ganz
hajôgyârban megépîtette az elsô' Duna tengerihajôt, a Budapest -
et, amely 1934-ben kezdte meg jâratait. A m. kir. Duna
Tengerhajôzâsi Rt. oly remekûl mûkôdôtt, hogy 10 év alatt



minden évben megkereste ûjabb hajôjât. Ezek a hajôk 1941-tôl
hâborûs szolgâlatot lâttak el a Fekete- és az Azovi-tengeren, és
sûlyos âldozatokat hoztak. A vâllalat hajôit és hajtôanyagât 1945
utân szovjetjôvâtételbe kellett adni. A vâllalat késôbb beleolvadt
a folyamhajôzâst ûzô MHART-ba. Idegen érdeket nézd és
szakszerûden vezetés a magyar tengeri hajôzâs eme nagyvilâg
âltal megcsodâlt és rendkîvûli népgazdasâgi haszonnal dolgozô
vâllalatat a Kâdâr-rendszer alatt megszûntette. Sajnos, ma mâr
csak vegetâl a magyar tengeri hajôzâs néhâny hajôval, mîg mâs,
bezârt orszâgok (pl. az osztrâkok) tengeri hajôzâsa a nullâbôl
kiindulva ma mâr 27 tengeri hajôval bizonyitja be râtermettségét.

Tengerészetûnk tôrténetének tovâbbi lapjait mâr mâs îija
majd meg. Mert a jelen szôrnyen lehangolô âllapota ellenére is
reméljûk, hogy lesznek még lapjai.



A XXXn. MAGYAR KOGRESSZUS

KERETÉBEN RENDEZETT CLÉSEK ÉS
ELÔADÂSOK

A MAOSz igazgatàsâgi fllése

A Magyar Amerikaiak Orszâgos Szôvetsége (MAOSz)
igazgatôsâgi ûlést rendezett, amelyen Haydu Gyôrgy elnôkôlt.
Az ûlésen szâmos beszâmolô hangzott el a Szôvetség
vezetôségének és igazgatôsâgi tagjainak az utôbbi idô'szakban
végzett széles kôrû munkâssâgârôl, amelybô'I kiemelkedik
Haydu Gyôrgy elnôk, valamint dr. vitéz Lengyel AlFonz
ûgyvezetô' elnôk beszâmolôja elszakîtott terûleteink érdekében a
Fehér Hâzban és az Egyesûlt Nemzeteknél végzett
tevékenységérô'l. A MAOSz széles kôrû tevékenységét a
Szôvetség idô'szaki lapja, a NFHA-MAOSz is ismerteti. Tovâbbi
munkatervûk megbeszélése utan 7 pontbôl âllô hatarozatot
hoztak, amelyben elsô' helyen âll a tervek kidolgozâsa a
magyarorszâgi keresztény nemzeti vilâgnézetû pârtok
megsegitésére, hogy azok képviselô'i az 1994. évi vâlasztâsokon
tôbbségben jussanak be a parlamentbe.

Mèmôktalâlkozô

A Magyar Mérnôkôk és Épîtészek Vilâgszôvetsége az
Arpâd Akadémia mérnôktudomânyi osztalyâval egyûtt 1992.
november 28-ân ûlést és elô'adâssorozatot tartott.



Burgyàn Aladâr (Cleveland, OH), okl. vm., a Magyar
Târsasâg alelnôke, a MMÉV igazgatôja és ax Ârpâd Akadémia
Igazgatô Tanâcsânak tagja ûdvôzôlte a megjelenteket, majd dr.
Nàdas Jànosnak, a Magyar Târsasâg volt elnôkének
munkâssâgât ismertette. Ezzel kapcsolatosan kitért a MMEV
egykori elnôkeinek méltatâsâra is.

Vrmôs Antal (Woodstock, Ont., Kanada) okl. gm., a
Vilâgszôvetség fôtitkâra és pénztârosa, az Àrpâd Akadémia
rendes tagja. Kôszôntôtte a megjelenteket, a volt elnôkoket és
igazgatôit. Majd igy folytatta: "Nehéz szîwel bùcsûzunk dr.
Nàdas Jànos bâtyânktôl, aki tôbb mint 40 évig volt az amerikai
emigrâciô hajtôereje. Sok kivâlô kezdeményezésén kîvûl még
neki kôszônhetjûk a MMEV 21 éven ât tartô talâlkozâsainak
sorozatât. Bejelentette, hogy részt vett vitéz Hamvas Jôzseffel
egyûtt a Magyarok DI. Vilâgkongresszusân, a III. Tudomânyos
Talâlkozôn, amely nagy sikerrel végzôdôtt. Elmondta tovâbbâ,
hogy az 1992. augusztus 15-1 budapesti kozgyûlésen Zolcsâk
Istvân, a MMEV megalakulâsânak és mûkôdésének rovid
torténetét bronztâblâra vésve âtadta dr. Pungor Emônek, a
MMÉV ûj elnôkének. A 60x40 cm nagysâgù, mintegy 20 kg.
sûlyû bronz emléktâbla a budapesti Mûszaki Egyetem rektori
hivatalânak engedélyével az aula falâra kerûlt.

Vitéz Hamvas Jôzsef (Toronto, Ont., Kanada) okl. vm., az
Arpâd Akadémia rendes tagja, mint a MMÉV ûgyvezetô
elnôke megismételte a Tudomânyos Talâlkozôn elhangzott
elô'adâsât.

Dr. Gratzer Miklôs (Syracuse, NY) okl. em., egyetemi tanâr,
az Arpâd Akadémia rendes tagja, a "Magyar felsô'oktatâs
jelenlegi problémâi és lehetô'ségei" cimmel tartotta meg
elô'adâsât.

Nàdas Gyula (Chicago, IL) matematikus, egyetemi tanâr, az
Arpâd Akadémia rendes tagja székfoglalô elô'adâsât, amelynek



cime "Szâzadunk legnagyobb technikai forradalma, a computer"
volt, itt tartotta meg:

Mikor 1962-ben, mint szâmîtôgép programvezetô, megsze-
reztem elsd âllâsomat, az akkori Case Institute of Technology
Quai! szâmîtôtechnikai kôzpontjâban szerzett képesîtésem
alapjân, annyira ùj volt ez a munkakôr, hogy ritka kivételeken
kivûl senki sem tudta, mit jelent a programvezetés. Mivel még
flatalkorû voltam, munkaengedélyre volt szûkségem, hogy dol-
gozhassak. Elmentem a lakewoodi vâroshâzâra, hogy megsze-
rezzem a megfelelô engedélyt. A szegény hivatalnoknô hiâba
bôngészte a kônyveket, mert azok szerzdi még nem hallottak se a
szâmitôgéprôl, se a programozâsrôl. Mikor lâtta, hogy neki kell
eldôntenie, ez a munkakôr alkalmas-e 16éves gyermeknek, nagy
zavarba jôtt. Azt kérte tôlem, hogy mondjam el, milyen munkârôl
van szô, sokat kell-e emelnem, heti hâny ôrât dolgozom, hâny-
tôl hânyig dolgozom és igy tovâbb. Tôbb ilyen kérdés utân az
engedélyt megkaptam.

Ma mâr nem lenne ilyen nehézségem. Mindenki ismeri
ezeket a gépeket. Naponta szâmtalanszor kerûlnek bankban,
vâsârlâs kôzben, kônyvtârban és mâshol kapcsolatba velûk. Sot,
mâr majdnem mindenkinek sajât szâmîtôgépe van otthon. Az
elmûlt 30 év folyamân a szâmîtôgép teljesen megvâltoztatta az
egész vilâgot. Van, akinek, mint nekem, munkât adott, és van,
akitô'l elvette a munkât.

A mai vilâg legjellemzô'bb tulajdonsâga, hogy minden
nagyon gyorsan vâltozik. A régi slâger azt mondta: "minden el-
mûlik egyszer, minden a végéhez ér". De abban az idô'ben hosz-
szû évekre gondoltak. Ma mintha minden helyzet percenként
môdosulna.

Régebben, amikor valaki pâlyât akart vâlasztani, csak kôrûl
kellett néznie, hogy lâssa a lehetô'ségeket. Ma, sose lehet tudni,
hogy mire kitanul az ember egy szakmât, létezik-e még az a
szakma? Ezzel szemben nem is sejtjûk, hogy milyen ûj munka-
kôrôk kerûlnek elô' pâr éven belûl.

Mint egyetemi tanârhoz, sokan fordulnak hozzâm pâlyavâ-
lasztâsi kérdéseikkel. Egyetemûnkôn vannak fiatalok, akik még
pâlyavâlasztâs elô'tt âllnak és vannak idô'sebbek, akik mâr egy
szer ott hagytâk az iskolât. Az idô'sebbeket szintén részekre lehet
osztani. Vannak, akik ûj munkakôrre szorulnak, mert régi



munkâjuk megszunt, és vannak, akiknek van âllâsuk, de lâ^âk,
hogy semmi sem biztos. A fiatalok pedig mind azt kérdezik: mit
tanuljanak, ami egész életre âllâslehetôséget tud biztositani?

Mindegyik megkérdezi, hogy jô munkakôr-e a programve-
zetés?

Elmondom nekik, hogy a programvezetés hasonlit a bufTalô-
vadâszâshoz. Az 1850-es években 20 milliô buffalô legelt
Amerikâban. A katonasâg, a vasûtak és sok mâs vâllalat nagyban
keresett buEfalô-vadâszL Bârkit felfogadtak. Ha valaki akkor ment
el bufialô-vadâsznak, 30 évig meg tudott élni belôle. De 1891-ben
mâr csak ôtszâz buffalô maradt életben és a bufïalô-vadâszokra

nem volt mâr szûkség. Még Buffalô Bill Cody-nak is mâs âllâst
kellett keresnie. Neki sikerûlt cirkuszt alapitania, de sok mâsnak
nem volt ilyen szerencséje. Sajnos, a programvezetés is igy van.
A hatvanas és hetvenes évek folyamân sok programvezetô're volt
szûkség. De ma mâr sok âllâs nélkul van. Mi tôrtént az
âllâsokkal? Képletesen: mi tôrtént a két milliô buffalôval?

Vâlaszként folytatom sajât mesémet.
Annak ellenére, hogy este programvezetôi âllâsom volt az

egyetemen, napkôzben matematikât tanultam. Ha akartam volna,
se tudtam volna programvezetés-szakot tanulni, mert csak pâr
éwel késôbb kezdték azt tanitani az egyetemen, mint kûlôn
szakot. Mikor a Master oklevelemet megkaptam matematikâbôl,
az UNIVAC-szâmitôgépgyâr elcsâbitott, hogy menjek buffalôt
vadâszni, illetve hogy legyek "software systems programmer".
1968-tôl 1974-ig tôbb beosztasban mûkôdtem az UNIVAC-nâl,
de 1974-ben râjôttem arra, hogy az ôriâs szâmitôgépek dicsô'
napjai nemsokâra elmûlnak. Ugy lâttam, hogy helyûkben a mini-
és a mikro-gépek érvényesûlnek majd. Ezek lehetôvé teszik azt,
hogy minden cég és minden egyén sajât szâmitôgépével intézze
ôsszes munkâjâL Otthagytam az UNIVAC-ot, mert lâttam, hogy
nem készûltek fel a lehetôségek kihasznâlâsâra. Pâr éwel késôbb
ât is vette ôket egy mâsik cég. Mindenesetre kiszâmoltam, hogy
nagyon nagy munkaerôre lesz szûkség, hogy az orszâg âtâlljon a
szâmîtôgép hasznâlatâra. Igy tôrtént az, hogy feleségemmel
1974-ben neki âlltam - sok ezer mâs programvezetôvel egyûtt -
szâmitôgépre âtâllitani Amerikât. Két éwel késôbb, amikor az
egyetemeket elârasztottâk a diâkok szâmitôgép-tudâs kereseté-



ben, meghivtak a Chicago vârosi egyetemre és kineveztek
assistant professornak.

Kôrûlbelûl tizenôt évig tartott az âtâllâs. Minden embert és
céget egyenként kellett leszoktatni a kézzel valô munkârôl és
âtallitani szâmitôgépre. Ma mâr Amerika nagy részben âtâllt.
Itt-ott még lehet talâlni egy-egy embert, akit kihagyott a
szâmïtôgép-forradalom, de nagy részben megérkezett a jôvô!
Minden ember, minden cég, amig nem beszélt folyékonyan a
szâmitôgép nyelvén, az egy-egy bufifalô volt. Amikor âttâllt a
szâmitôgép hasznâlatara, akkor meghalt a buffalô.

Most, hogy vége van az âtallâsnak, nincs szûkség bufTalô-
vadâszokra. Olyan cég, ahol par éwel ezeldtt szâz program-
vezetôt alkalmaztak, most mâr csak tîz emberre van szûkség
esetleges môdositasok elintézésére. Fiatal diâkok, akik mostanâ-
ban fejezték be a kôzépiskolât, mâr mind értenek a szâmitôgép-
kezelés alapelméletéhez. Magasabb tudâsra nincs igényûk, mert
lâtjâk, hogy nincs râ szûkség. A szâmitôgépeket mâr mind be-
programoztâk, csak hasznâlni tudni kell azokat.

Tehât az ûj âllâsok kezdenek megszûnni. Kôzben a régi
âllâsok eltuntek. Szâmtalan példât tudnék erre felsorolni.

Harminc éwel ezelôtt minden ûgyvéd alkalmazott 2-3 vagy
tôbb gépirôkisasszonyt. Ezeknek nemcsak gyorsan, de hiba
nélkûl kellett gépelniûk. Az ûgyvéd vagy diktâlta a szôvegetvagy
kézzel irta vagy ôsszeollôzta azt mâst szôvegbô'l. Senki sem tudta
volna elképzelni, hogy az ûgyvéd sajât maga gépeljen valamit.

Ma van sok olyan ûgyvéd, akinek nincs is gépirôkisasszonya.
Elô're megirt szôvegeketbe lehet automatikusan tâplâlnia szôveg-
szerkesztô' gépbe, és azokat gombnyomâssal ôssze is lehet âllitani.
Ma mâr éppen az lenne elképzelheteUen, hogy ûgyvéd ne tudjon
gépelni.

Harminc éwel ezelô'tt minden épitészmérnôk tartott 2-3
rajzolôt, aki a részletmunka kidolgozâsâval foglalkozott. Nagyon
sok idô' ment arra, hogy rajzokat âtdolgozzanak.

Ma a CAD-program minden részletmunkât automatikusan
elvégez. Ha egy falatmeg kell rôviditeni, az egygombnyomâssal
tôrténik, az ûj rajzot a gép automatikusan elô'âllitja.



Multkor meglâtogattam egyik barâtornat, aki plasztik
alkatrész gyâr fônôke. Kinéztem az irodâjâbôl az ûzembe és nem
lâttam senkiL Kérdeztem tdle:

- Mi az, rosszul megy az Ozlet, nincs munka?
- A csudât - vâlaszolt -, a gépek mind aiitomatak. A nyers

mûanyagot kôzpontilag betâplâljâk, a kész darabokat pedig
ôrânként elviszi egy segédmunkâs. Meg a szerszâmkészités is
teljesen automatikus. A mémôk megrajzolja a tervet a CAD-prog-
rammal. Amikor megfelel neki a rajz, akkor megnyom egy
gombot, amelyik a kész elôâlHtâsi utasitâst âtadja egy mâsik
gépnek, amely elôâllîtja a szerszâmot.

Nem is nagyon emlîtettem az automata bank-pénztâr-, az
automata kassza-, az automata telefon-vâlasz- vagy az automata
benzinpumpa-gêpeket.

Mindegyik példânak két csattanôja van. Nemcsak kevesebb
munkaerôre van szûkség, de a munkaerônek sem kell olyan sokat
tudnia, mint azelôtt.

Énmâr tudom, mitcsinâlok. Tavaly beadtama kérvényemet,
tegyenek ât a matematikâba. A specializâlt tudâs olyan rôvid
idôre érvényes, hogy nem êrdemes megtanulni, amîg nem
idôszeriï. Ennek ellenére az alap, az iras, az olvasâs, a szâmolâs
elôrelâthatôan nélkûlôzhetetlen marad. Szerintem par éven belûl
a diâkok is râjônnek, hogy nincs értelme olyan tanfolyamot
hallgatni, amelynek anyaga mâr a félév vêgére idejét mûlta.

Amint mondtam, én mâr tudom, hogy most mit csinâlok. De
bât mi lesz gyerekeinkkel? Ôk bol talâlnak âllâst? Mit mondjunk
nekik, milyen pâlyât vâlasszanak?

Szerintem vissza kell témi az alapokboz. El kell fogadni azt,
bogy olyan vilâgban élûnk, aboi nem lebet tudni, mi lesz 5 vagy
10 év mûlva. Gyerekeinkben fel kell ébreszteni a tudâs irânti
vâgyat és a munka megbecsûlését. Es a legfontosabb, tovâbb kell
adni nekik azt, amit szOleink tanultak, amikor Amerikâba érkez-
tek. Az élet nem tartozik nekûnk semmivel sem. Ha a belyzet
vâltozik, akkor nekûnk kell rugalmasaknak lennûnk.

Dr. Kovâcs Béla (Bloomûeld Hills, MI) okl. gm. "A legûjabb
ôntott vas tecbnolôgiâja" cimmel adott elô.



Lux Andràs (Westlake, OH) okl. kohôm., az Àrpâd
Akadémia zeneesztetikai osztalyânak elnoke, "Nagy teherbîrâsû
szûrke ôntôtt vas megmunkâlhatôsâga és ennek prognôzisa"
dmmel tartott érdekes elôadâst. Az anyagok kész- vagy félkész
termékké tôrtént formâlâsâban a kohâszat egyik âga, az ôntészet
végzi a termelés oroszlânrészét. Jô példa erre, hogy a robbanô
motorok alkatrészeinek 90 %-ât ôntéssel készîtik. Az ôntôtt

gyârtmânyok tôbb mint 80 %-ât a vasôtvôzetek legôsibb
anyagâbôl, a szûrke ôntôttvasbôl âllî^âk elô, amely nevét tôrete
szûrke szînérôl kapta a beâgyazott grafît miatL Tény, hogy a
kohâszatra, éspedig a fejlettebb kohâszatra ma is szûkség van és
a jôvôben is szûkség lesz.

A tovâbbiakban - az ôsszetétel adataira tamaszkodô szâmî-

tâssal - a féltermékek prognôzisât ismertette.
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Noël Péter (Edmonton, Alberta, Kanada) "Qiiantum hidro-
dinamikus elektromos energiatermelés energetikai viszonyai"
cîmmel az Arpâd Akadémiân az elôzô 3 éven ât és Budapesten,
a MMEV 1992. augusztusâban megtartott eldadâsait folyta^a
Târgyalja az elektromos energia geijesztésének âltalânos szabâ-
lyait a klasszikus és a quantum-elméletek tûkrében. Matemati-
kailag analizâlja a rendelkezésre allô veszteséginentes energia-
geijesztés nagysâgât az egységi térben rendelkezésre âllô Valen-
cia-elektronok a keresztmetszet, sebesség, térfogat fûggvényében.
Bemutatja az energia-geijesztés vâzlatos kapcsolâsât a Valencia-
elektronok elektronos geijesztésétôl az energia kicsatolâsâig és
tovâbbîtâsâig. A RESERCO âltal kidolgozott 3 fâzisû energia-
veszteségmentes âtvitelére a Bohm-Aranow zérusvektor alkalma-
zâsâval. ôsszehEisonlîtja ezt a minden ohmikus és induktiv
veszteségmentes rendszert, amely nemcsak fémes vezetôkben,
hanem bârmilyen kôzegben, veszteség nélkûl képes âtvinni
egyéni és vâltô âramû energiât a divatos szupervezetéssel, amely
a technikai, hô'mérsékleti és egyéb nehézségek mellett csupân
egyenâramû energia âtvitelére alkalmas.

Az Ârpâd Akadémia
orientalisztikaî osztâlyânak tllêse

Dr. vitéz Lengyel Alfonz ("Ambler, PA);

KOLUMBUSZ ÉS KÎNA

1492 - 1992

Ebben az évben a vilâg ûnnepli vagy egyes âllamokban
gyâszolja Kolumbusz Kristôf felfedezô ûtjât, amelynek eredeti
célja Japânnak és Kînânak Eurôpâtôl nyugatra valô hajôzâssal
tôrténô' elérése volt. Kôztudomâsû, hogy az olasz Marco Polo a
szârazfôldôn keleti irânyba vândorolt és igy érte el Kînât.
Kolumbusz még a negyedik és egyben utolsô hajôûtja utan is
(1502-1504) halâlos âgyâig abban a hiszemben volt, hogy fel-
fedezte Kînânak azt a részét, amelyet Marco Polo nem tudott
elémi.



Kolumbusz még mindig a "nagy kân"-t akarta a keresztény
hitre tériteni, holott a Yuan mongol uralkodôhâz, amelynek
korabeli csâszârât Marco Polo meglâtogatta, mâr eltunt a tôr-
ténelem porondjârôl. A kînai nép felkelése a mongol megszâl-
lôkat elûzte és Kolumbusz idejében mâr a kînai Ming csâszâri
hâz uralkodott a megûjhodott Kînâban (1368-1644).

A mongolok "nyitott kapu" politikâja a Ming uralom alatt
megvâltozott. A csâszâri hâz dekadenciâja 1490-ben paraszt-
lâzadâshoz vezetett. Az flzérkedô eunuchok tartottâk kezûkben a
csâszârt és a csâszâr nevében zârlatot rendeltek el a "tengerrdl
jôvô ellenségek ellen". Ha ebben a zurzavarban Kolumbusz
tényleg elérte volna Kînât, akkor biztosan kivégezték volna, mint
a paraszt forradalom idegen uszitôjât

Kolumbusznak nemcsak fogalma sem volt arrôl, hogy
nincsen Kînâban, de a tengeri tâvolsâgot is rosszul értékelte kl. A
mai amerikai kontinensen az ûgynevezett indiân ôslakôk le-
szârmazottai és kûlônbôzô csoportok Kolumbuszt népgyilkosnak
hîvjâk és az ôtszâzadik évfordulô megûnneplését élesen ellenzik.
A tôrténészek Kolumbuszt el nem îtélô része viszont nem tô-
rôdik azzal, hogy Kolumbusznak fogalma sem volt arrôl, hogy
nem Kînâban volt. Ôk Kolumbusz "tévedését" ûgy értékelik ki,
hogy tévedésének gyflmôlcse lett az amerikai kontinens fel-
fedezése. Persze vannak tôrténészek, akik mâsokat tartanak az
amerikai szârazfôld felfedezôjének.

Amîg a Ming-uralkodôk ismét ki nem nyitottâk az orszâg
kapuit az idegenek elôtt, a kînaiak Kolumbuszrôl semmit sem
hallottak. Shen Zong csâszâr (uralkodott 1572-tô'l 1620-ig) ismét
megnyitotta a kapukat. Ennek kôvetkeztében 1583-ban mâr a
jezsuitâk szerzeteseket tudtak Kinâba kûldeni. Pater Ricchi
Matteo bevezette a nyugati fôldmérési technikâtés térképészetet.
Azon a vilâgtérképen, amelyet Kînâban készîtett, mâr berajzolta
a teljes amerikai kontinenset, de nem emlîtette meg Kolumbusz
nevét. Késôbb egy mâsik jezsuita,Alenijulio (1582-1645) kînaiul
îrt kônyvében (1623) mâr Kolumbusz neve szerepelt, mert a
kônyvnek egyrészét Kolumbusz feldedezésére szentelte. îgytôbb
mint szâz év telt el, hogy a kînaiak hallottak Kolumbusz nevérô'l.

Az ôpium-hâborù (1840-1842) befejezése utân Lin Zesu
(1785-1850) és Wei Yuan (1794-1857) Kîna modemizâlâsât és a
technolôgiai ismeretek kiszélesîtését sûrgette. Lin Zesu nyugatrôl



kônyveket hozatott be és azokat lefordittatLa. Fôldrajzi kônyvek-
bôl ôsszeâlHtotta és kiadta a Négy kontinens fôldrajza cîmû
kônyvet. Wei Yuan felhasznâlta az ebben a kôriyvben irottakat és
kiadta kommentâlâsâval az Okiratok, térképek és tengermeïîèki
àllamokrôl szôlô kônyveL A kônyv mâsodik kiadâsâban Wei
Yuan irt Kolumbusz elsô ûtjârôl is, de a kinai âtirâsban
Kolumbusz nevét rosszul irta.

Kevéssel kêsdbb Amerikâban kinai nyelven az Amerikâban
szûletett kinai Gao Ldwen irt kônyvet Karcolatok az Egyesûlt
Allamokrôl cimen. Ebben a kônyvben Kolumbusz nevét Gcio
mâr jobban irta ât, amit mai napig is a kinai szôtâr magâévâ tett.
Ebben a kônyvben Gao leirta Kolumbusz utazâsânak részleteit,
de annak egy részét nem lehet mâr a Kolumbusz kinyomtatott
naplôjâval bizonyitani. Gao azt âllitotta, hogy Kolumbusz
messzelâtôjân keresztûl lâtta meg a fôldet, miutân mâr majdnem
abbahagytâk a hajôzâst nyugat felé és arrôl hatâroztak, hogy
visszatémek Eurôpâba. Mivel nem szâmitottak ilyen hosszû
utazâsra, nem vittek magukkal elég élelmet, igy jobbnak lâttâk
visszafordulni. A teleszkôp hasznâlatârôl Kolumbusz naplôjâban
nincs bejegyzés.

A 19. szâzad végén ûjabb fiatal gondolkozôk kôveteltek
reformokat és modemizâlâst Kinâban. Kang Youwei és Ldang
Qichai 1895 szeptemberében megalapitottak egy reformista
târsasâgot a "Qiang Xue Hui"-t (Tudâsban az erô târsasâg-ot) de
cizt Ci Xi, a csâszâmô, 1896-ban betiltotta. A târsasâg eszméje
nem pusztult el. Ebben a szellemben nyitotta ki kapuit az elsô
âllami iskola Pekingben. Itt mâr nemcsak a kinai, hanem a
nyugati kultùrât és vîvmânyokat is tanitottâk.

Az 1909-ben életre hozott Kinai Térképészeti Egyesûlet
elnôke Zhang Xiangwen (1867-1933) hangsûlyt helyezett
Kolumbusz utazâsainak kiértékelésére és fontossâgâra, melyet a
korâbbi kônyvek elhallgattak. Zhang kônyvében emlitette, hogy
a nyugatiak Kolumbusznak tulajdonitjâk a fôld mâgneses
elhajlâsânak felfedezését, amelynek alapjân a tâjmérômûszer
dolgozik. Zhang nem kérkedôen, de érzékeltette kônyvében,
hogy ez tévedés, mert Kolumbusz utazâsa elôtt 400 éwel mâr ezt
a mûszert a kinaiak felfedezték és hajôûtjukon felhasznâltak.
Zhang kônyve utân Kolumbusz neve fokozatosan bekerûlt a
kinaiak kôztudatâba.



A Manchu csâszâri hâz elleni forradalom utan (1912) a kinai
kôztârsasâg azonnal diâkokat kûldôtt a nyngati egyetemekre
tanulni. Zhang Xingklang (1888-1951) volt az egyik, aki haza-
térése utân azonnal a Fujen Egyetem (Peking) tôrténeti
tanszékének lett tanszékvezetô tanâra. Zhang kiadta 1930-ban hat
kôtetben a Kîna nyugati kapcsolatainak iratai cîmû hatalmas
munkât. Ebbe a munkâba belefoglalta Kolumbusz kinalra le-
fordîtott NapJô-jânak bevezetôjét és azt a levelet, amelyet a ki-
vâlô olasz tudôsnak, Toscanellinek îrL

A Japân ellen védekezô hâborû, a màsodik vilàghâborû,
valamint a kînai polgàrhàborû és az azt kôvetô Nyugat-ellenes
propaganda elterelte a figyelmet a kinai-nyugati kapcsolatok
olvasâsârôl.

Mao halâla utân Deg Xioping és Zhao ZAyang vezetésével
gazdasâgi reform induit el, amely 1989-ben Tian An'men terén
tûntetô diâkok kiirtâsâval lelassult. Hongying Uu Lengyel, aki a
philadelphiai Temple egyetem doktorjelôltje, A kînai
karîkatûrâk, mint a tômeg-kommunikàciôk eszkôzei cîmen iija
disszertâciôjât. Sanghajban folytatott kutatâsaival és elôadâsaival
râvette az ottani mûvészeket, hogy készitsenek karikatûrâkat
arrôl, ahogy ôk lâtjâk Kolumbuszt. EIôszôr a mûvészek féltek
ehhez a targykôrhôz nyùlni, mert nem tudtâk kormânyuknak
Kolumbuszrôl valô hivatalos âllâsfoglalâsât. Amikor viszont
megtudtak, hogy a Kinai Akadémia Tôrténeti Intézete is kûlôn
kutatâst inditott Kolumbuszra vonatkozôan, azonnal hozzâlâttak
a képek elkészitéséhez.

Az Amerikâban levô Fudan Mûzeum Alapîtvâny az ôdetet
magâévâ tette és ezekbôl a mûvekbôl vândorkiâllitast inditott el,
amely Amerika kûlônbôzd részein kerûl bemutatâsra. Igy ezen a
"Hogy lâtjâk a kinai karikatùristâk Kolumbuszt?" cimû kiâlli-
tâson keresztûl, amelyet Amerikân kivûl Kinâban is kiâllitanak,
Kolumbusz neve a kînai nép kôzôtt ismét ismerôssé vâlik.
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Csôk Etelka (Platzburg, NY) "Ôsmagyar honismeret"
cîmmel tartott elôadâst.

Dr. Balogh Bama CPalisades, NY);

SZENT ISTVÀN, AZ IDEGENEK FOGLYA

Tudott dolog, hogy Szent Istvânnal kapcsolatban két tâbor
âdâz harca folyik. Az egyik tâbor csak az idegenek kirâlyât, a
magyar nép egyharmadânak kiirtôjât, a magyar emlékek el-
pusztîtôjât, a honfoglalô magyarok teljes hâttérbe szoritôjât és az
elkôvetkezô szâzadok tragédiâjânak okozôjât lâtja benne. A
mâsik tâbor a magyar âllam megalapitôjât, népûnknek a
keresztény vallâsra valô téritésével megmaradâsimk biztosîtôjât,
a nyugati mûveltség bevezetésének bajnokât, a pogânysâg ki-
irtâsâval tûlvilâgi ûdvûnk lehetôségének megteremtôjét, orszâg-
szervezô és orszâgépîtô munkâssâgâval és a kôzponti kormânyzat
bevezetésével a magyar hatalom megszilârdîtôjât és megtartôjât
tiszteli benne.

Ezekkel az âllâspontokkal szemben belfôldi és kûlfôldi
krônikâkra hivatkozom, amelyek alig vagy egyâltalân nem
ismeretesek, s mert - bâr tôrténészeink rendelkezésére âllnak tôbb
szâz éve -, teljesen elhallgatjâk azokat. Szent Istvân orszâgépîtô'
szerepérô'l, bâr eléggé ismeretes, megemlékezem, de inkâbb
korât és az ô't kôrûlvevô'k jellemét, azok magyarellenes céljait,
Koppâny, Vazul és az Arpâd-hâziak tragédiâjânak hâtterét,
Gizella és tanâcsadôi szerepét igyekszem bemutatni.

Az igazsâgot keresem elfogulatlanuî.

Alapgondolat Szent Istvânrôl

Nehéz volt belenyugodnom abba a gondolatba, hogy ez a
testben-lélekben-szellemben erô's és magas mûveltségu Arpâd-
hâzd fejedelem, majd kirâly, akinek édesanyja, Sarolt, mâr akeleti
kereszténységben nôtt fel, akinek édesapja, Géza nagyfejedelem



mâr felvette a nyugati keresztyénységet, aki ifjùsâgât részben
keresztyén, részben az ôsi magyar hitben levô rokonai
tarsasâgâban és szeretetèben tôltôtte, ahol a vallâsi tûrelmetlen-
ség ismeretlen volt, sajât elhatarozâsa alapjân kényszeritette
volna annyi vérrel népêt a nyugati keresztyénségre abban az
idôben, amikor a pâpât akkor még a keletl keresztyének is a
krisztusi egyhâzak fejének ismertêk el. Egyetlen elôde sem fordî-
totta a kardot népe ellen. Miért tette volna ô?

Ezt a fekételezést kutatâsaim eredménye igazolja. Szent
Istvàn hàzassâgàtôl kezdve az idegenek foglya vagy rabja lett.
Gizella 10.000 bajor lovaggal és katonàval vonult be a
fejedelemasszonyi trôn elfoglalâsâra!

Mlelôtt elôadâsom részleteire témêk, hadd adjak kifejezêst
annak az âllâspontomnak - bârmilyen hatast vâltson is ki a
hallgatôsâgbôl -, hogy Szent Istvàn nem alapîtotta Magyar-
orszâgot, az tôbb mint szàz éwel azelôtt Àrpàd nagyfejedelem
mu va volt, ô csak âtalakîtotta azt.

Szembe kîvânok helyezkedni azzal a megâllapîtâssal is, hogy
a nyugati keresztyénséghez valô csatlakozâsunk mentette meg
népûnket a pusztulâstôl.Szent Istvàn alatt is, és késôbbi korokban
is, csak a nyugati keresztyén àllamok tâmadtak meg és akartak
béklyôjukba kôtni bennûnket.

Gléza nagyfejedelem

Szent Istvàn korât nem lehet târgyalni Géza nagyfejedelem
intézkedéseinek eidrebocsâtasa nélkûl. Neki kellett vâlasztani
Kelet és Nyugat kôzôtt. Nyugatot vâlasztotta. Vilâgpolitikâja arra
felé irânyult és annak megfelelden vallâspolitikâja is, bar
népének tekintélyes része mâr a keleti keresztyénség hîve volt
feleségével, Sarolttal egyûtt.

Jôttek a hittéritôk, Szent Wolfgang, Bruno verdeni pûspôk,
majd Pilgrim passant pûspôk papjai. Ezek kôzûl az egyik keresz-
telte meg âllitôlag Gézât és négyéves fiât, Vajkot, s a keresztség-
ben mindketten felvették az Istvàn nevet. Hazânkba jôttek a cseh
vérfurdôbôl megmenekûlt téritôk, Szent Adalbert, Istvàn bér-
mâlôja és nevelôje, Radia, aki a fejedelmi pâr bizalmasa ésudvari
kâplânja lett.Jôttek a téritôk, mârtiromsâgot kerestek a pogâny



magyarok fôldjén. Ez egynek sem sikerûlt, de sok leiket
szereztek.

Géza tâmogatta a misszionâriusokaL, gazdagon ellâtta ôket,
de sohasem kényszerîtette népét az àttérésre. Esztergomban
templomot épîtett és itt magyar pûspôkséget alapîtott Pilgrim
pûspôk nagy bosszûsâgâra, aki Rômâban kôvetelte azoknak az ô
fennhatôsâgâba és egyhâzkerûletébe valô helyezését. Géza
semmi német uralmat nem turt meg, még egyhâzi téren sem.
Nem feledkezett meg felesége bizanci kapcsolatairôl sem. A
veszprêmi vôlgyben a gôrôg apâcâk szâmâra konventet emelt,
amelyet Sarolt gyakran meglâtogatott. Az ott kiépult vâros a
kêsôbbi kirâlynêk hivatalos lakôhelye lett.

Egyhâzépîtô munkâssâgânak legkiemelkedôbbje a bencés
pannonhalmi apâtsâg és monostor, amely a vallâs és
tudomânyok legfontosabb kôzpontja lett az elkôvetkezd ezer
esztendôben.

Géza orszagâban rend uralkodott, ha itt-ott, az idegenek be-
ôzônlése és lengyel eredetu, mâsodik felesége, Adelaide miatt,
morajlâs is volt észlelhetô. A térités szépen haladt, hazânk Eurôpa
legerôsebb katonai hatalmât képviselte. 973-ban tizenkét
magasrangû magyar nemest kûldôtt Nagy Ottôhoz, a
Német-Rômai Birodalom csâszârâhoz, békét ajânlott és kérte
keresztyén misszionâriusok kûldését. Az ôregedô hajdani nagy
ellenfél Quedlingburgban az egész keresztyén vilâg nevében
békét kôtôtt a magyar néppel.

Géza maga nem ment el az ûnnepségre, hogy abbôl bârki is
a magyar fQggetlenség és hatalom csorbulâsât ne kôvetkez-
tethesse kl. Egyenrangûsâgânak bizonyitasâra "Stephanus Rex"
feliratû pénzérmét is veretett. A "rex" cimet ôt sajât jogân meg-
illetô'nek tartotta, s nem érezte szûkségét annak, hogy azt akâr a
német-rômai csâszâr vagy a papa adja, amint szokâs volt abban
az iddben. Senki felsôbbrendûségét nem volt hajlandô elismerni.

Géza nagyfejedelem 997-ben bekôvetkezett halâlâval hon-
foglalô ôseink elsd és egyben utolsô dicsdséges szâzada végéhez
ért.



Az i^ù Istvân és nevelôje, Szent Adalbert

Istvân a katolikus hitben nôtt fel, a szabad tudomânyok
ismeretében messze tûlhaladta a nyugati hercegeket Olvasta és
jôl ismerte mind az egyhâzi, mind a klasszikus irôk mïïveit,
képzett volt a kormânyzat és hadâszat tudomânyâban és elô'dei
tôrténetében.

Géza gyanakodva fogadta a német hittérîtôket, és a
csehfôldieket vagy olaszorszâgiakat fogadta udvarâba. Igy lett
Istvân nevelôje a cseh vérfûrdôk elôl hazânkba érkezô prâgai
pûspôk, Szent Adalbert.

Kivâncsi voltam, ki volt az, aki Istvânt gyermekkorâtôl
kezdve oktatta, bérmâlta, vallâsi és politikai felfogâsât irânyîtotta,
Gizellâval valô hâzassâgât elindîtotta és létrehozta, majd Istvân
és Koppâny trônviszâlya idején elsôként hagytael az orszâgot, és
orosz fôldre ment az Ur Igéjét hirdetni.

A leirâsok szerint Szent Adalbert elôkelô csehfôldi fehér-

horvât csalâd sarja volt, de nagyanyja - I. Henrik kirâly leânya -
révén Ottô csâszârral és a bajor hercegi hâzzal kôzeli rokonsâg-
ban âllott. Apja, Szlâvnik herceg és fiai nem a csehekkel tartot-
tak, hanem a csâszârhû és németbarât keresztyén pârttal. A
magdeburgi érsekségen mûkôdôtt elôbb, majd a szâsz Tietmâr
prâgai pûspôk kômyezetébe kerûlt, s annak halâla utân helyét ô
foglalta el. Életrajzânak îrôi kiemelik német barâtsâgât, csâszâri
rokonâhoz, III. Ottôhoz, tanûsîtott rendithetetlen hûségét.

És itt jôn a nagy kérdés: Magyarorszâgnak a keresztyén
vilâgkôzôsségbevalô befogadâsât akarta-e elôsegiteni azzal, hogy
Istvân szâmâra ajânlott a bajor hercegi csalâdbôl apâcajelôltet,
akirôl talân ô iselhitte, hogy kegyes, pogânyok téritésére hivatott,
nemes lelkû leâny vagy csak a német birodalom érdekeit kivânta
szolgâlni? Kétségtelenûl az utôbbi az igaz, az események ezt
igazoltâk, hâzassâguk pedig, amint lâ^uk majd, a tragédiâk
sorozatâval telt el.

Ki volt Gizella?

Tôrténelmi kônyveink csak annyit imak, hogy Gizella EU.
Ottô német csâszâr unokaoccsének, II. Henrik bajor hercegnek
volt a leânya. Azt azonban elhallgatjâk, hogy II. Henrik szâsz
vérségu volt, unokâja annak a szâsz Madarâsz Henrik német



csâszâmak, aki 933-ban Merseburgnâl tônkreverte a magyarokat,
amit néhâny éwel késôbb Vérbulcsû oly rettenetesen vissza-
fïzetett, hogy a csâszâr kônyôrôgve kért békét és tîz évi sûlyos
adôfizetésre kôtelezte magât. Nébâny iitôda is megismerkedet± a
magyarok pusztîtô nyilaival. Ezeket a szâszok sohasem tudtâk
elfelejteni és magyar gyûloletûk még ma is folytatôdik Erdélyben.
Végûl emlitsûk meg, hogy IH. Ottô és II. Konrâd utân aNémet-
Rômai Birodalom trônjât elfoglalô Szent Henrik Gizellânak édes
testvére volt

Lehetetlen nem lâtni, hogy Szent Adalbert nem a magyarok-
nak a keresztyén kôzôsségbe valô befogadâsa érdekében hozta
létre Gizella hâzassâgât a magyar fejedelmi szék vâromânyo-
sâval, hanem Magyarorszâgnak a német birodalomba valô
bekebelezése érdekében, csâszâri és bajor rokonai nyomâsâra.
Ugy gondolom, lelkiismeretfurdalâsa is hozzâjârult a trônviszaly
mellett, hogy kedvenc tanitvânyâtôl, Istvântôl megvâljon és
kûlfôldre tâvozzék, de német rokonai fôldjére sem tette be a lâbât
tobbé.

Istvân és Gizella hâzassâga

Gizella mihelyt meghallotta a hâztûznézôben jârô Szent
Adalberttô'l és a magyar kûldôttségtô'l, hogy Eurôpa egyik leg-
hatalmasabb orszâga fejedelmi vâromânyosânak, a délceg és
igencsak legmûveltebb hercegének lehet a felesége, rôgtôn fel-
bontotta a jegyességet Krisztussal. 996-ban megtôrtént az ûnne-
pélyes eskûvô'. Az erô's, keménykôtésû és hosszû életre szûletett
Géza nagyfejedelem a kôvetkezô évben meghalt. Halâla okât és
annak kôrûlményeit homâly fedi, mint annyi Arpâd-hâzi her-
cegét és kirâlyét.

Istvân nagyfejedelem

Mâr Géza uralma alatt zûgolôdott az orszâg fia és sajât
nevének idegenre cserélése, az idegenek nagy szâma, azoknak
nagy birtokokkal valô ellâtâsa, és jônéhânynak a fejedelmi
tanâcsban valô részvéte miatt. Az elégedetlenséghez az is
hozzâjârult, hogy Géza Sarolt halâla utân feleségûl vette Mesco
lengyel hercegnek - a késô'bbi Miczislav kirâlynak - Adelhaid
nevu lânyât valamikor 992 elô'tt. Nem emlékeznek meg errô'l



tôrténészeink, pedig mâr a Pray Kôdex is, meg Szabô Kâroly
kolozsvâri tôrténetîrô 1878-ban kiadott "Magyar vezérek" cîmû
kônyve is megemliti, hogy Géza "idegen kormânyât nejének, a
férfïas, iszâkos, dôlyfos, dûhében emberôléstôl sem irtôzô,
lengyel Adelhaidnak az orszag ûgyeibe valô illetéktelen be-
avatkozâsa még gyûlôltebbé tette". Szalay Lâszlô a mùlt
szâzadban kiadott "Magyarorszâg tôrténete" cîmû munkâjâban
kimutatta, hogy a kûlfôldi forrâsok szerint mindazok a becsmérld
megâllapitâsok, amellyel irôink a rég elhalt Saroltot illették,
Adelhaidra, Géza ôzvegyére vonatkoztak. (^Forrâsmunkâi voltak
3- Xm. szâzadban szerkesztett varsôi Chronica Hungarorum, a
XIV. szâzadi Breve Chronicon, Stenzel Scriptores Rerum
Silesiacarum és a Historia Poliniae.)

A trônkôvetelô Koppànyra és a rég elhalt nemes leiku
Saroltra zûditott hamis vàdak tarthatatlansâga rniatt szûkséges
az elôbbiek ismerete.

Koppâny, a somogyi nagyûrésvezér

Istvân 997-ben foglalta el a fejedelmi széket. Az orszâg mâr
morajlott az idegenekellen.Jôl lâttaezt Gizella apjais, aki 10,000
bajor lovagot és harcost kûldôtt az orszâgba vêdelmére.

Az elégedetlenek élére Koppâny âllt, mint az Ârpâd-hâz
legidôsebb és kormânyzâsra legjobban râtermett tagja, akinek a
vérszerzôdés alapjân ehhez joga is volt. Tôrténészeink ezt el is
ismerik, de egyôntetûen azt iijâk, hogy Koppâny lâzadâsa az osi
pogânysâg tâmadâsa volt a nyugatrôl hozott ûj keresztyén
jogrend ellen. Nem igaz ez. Mâr Sisa Istvân megîrta 'The Spirit
of Hungary" cimû mûvében, hogy Koppâny mâr elobb felvette
a keresztyénségét. Emlékezzûnk arra is, hogy Ârpâdtôl kezdve
minden fejedelmûnk fiât jelôlte utôdjâul, és annak tôrvény-
szerûségét soha senki nem vonta kétségbe. Miért nyilvânîtotta
mégis Koppâny Istvânt a kormânyzâsra alkalmatlannak, holott
jôl tudta (jôl ismerték egymâst), hogy neki minden kelléke
megvolt az orszâg vezetéséhez? Istvân idegen kormânyâtôl, az
idegen katonasâgtôl, az idegenek beôzônlésétôl, németbarât
feleségétôl, egyszôval a német birodalombavalô bekebelezésétôl
féltette hazâjât. Egy magyarokkal kormânyzô Istvân ellen soha-
sem lâzadt volna fel.



Mindenki ismeri a kitôrt harc eredményéL, ami Koppâny
felnégyelésével végzôdôtL, s amiben Saroltnak szerepe lett volna.
Nem kétséges, hogy a magyarok nagy része Koppâny mellett
âllott, kûlônben nem kellett volna Istvânnak a harcot fôképp
idegen katonasâggal megvivnia.

Koppâny birtokainak legnagyobb részét Istvàn fôvezérei, a
bajor Vecelin és Fanbergi Tiboîd kaptàk meg. Egyetlen magyar
hadvezémek nem jutott abbôl. Szent Istvân Nagyobb Legen-
dâjâbôl tudjuk, hogy "Koppâny legydzése ntAn Istvân a fog-
lyokat a keresztyénség felvételére kényszeritettc, s akik a régi
hitûkhôz ragaszkodtak (s ilyenek bizonyosan nem kevés szâmban
lehettek), szabadsâguktôl megfosztotta, gyalâzatos szolgasâgra
vetette". Istvân tette volna? Nem! Az idegenek! Ôk iktattâk
tôrvénykônyvbe azt a borzalmas buntetést, hogy a
"hiteden.-.hiteszegett ember keze vesztésével fizessen". A
kegyetlenség a nyugati mûveltséggel jôtt hazànkba.

Koppâny elbukâsâval Istvân a Dunântûl ura lett, egyik leg-
hatalmasabb tôrzzsel leszâmolt. A magyarok szabadsâga meg-
szunt, nyugati mintâra kialakîtottâk az egyhâzi és fôûri nagy-
birtokrendszert a jobbâgysâg és vârszolgâk rendjével egyûtt.

A Koppâny-eUenes vâdak

A vâdak ôzônét zûdîtottâk Koppânyra. Azt irtâk és azt iijâk
még ma is, bâr a tények elôttûnk âllanak, hogy vérfertdzd
hâzassâgba akart lépni Géza ôzvegyével, Sarolttal. Ettôl
eltekintve attôl, hogy Sarolt mâr nem élt, ahhoz, hogy vérfertôzô
hâzassâgot kôvessen el, Koppânynak Istvân sôgorânak kellett
volna lennie. Koppâny elôdei: Arpâd, Tarhos, Tevel és Szerénd
voltak. Istvân elôdei: Arpâd, Zsolt, Taksony és Géza nagyfeje-
delmek. Sarolttal valô rokonsâgât eddig senki meg sem prôbâlta
bizonyitani.

A mâsik nagy vâd az volt ellene, hogy Istvânt meg akarta
ôlni. Koholmâny volt ez is, tôrténelmûnk azaddigi folyamân
egyeden vezérûnket senki meg nem kisérelte megôlni. Az intrika
a nyugati erkôlcs tartozéka.



Az "Istvân, a kirâly" dmû rock-opera

Nem mehetek el szô nélkûl mellette. Nem, mert azt olvasom,
hogy annak tôrténelmi hâtterét két tôrténelemszakos magyar
egyetemi tanâr: Kristô Gyula. és Nemeskurthy Istvân szolgâltatta,
amit Brôdy Sândor foglalt versbe. Nemcsak Koppânyt, a
somogyi nagyurat és Saroltot,hanem magyarfajtâmatis szennybe
és szégyenbe tapostak.

Csak két versszakot idézek. Az egyik îgy szôl:

"Bosszantô egy bugris bunkô
Abcug Koppâny, le vele
niemkôdexrôl nem hallott

s nem tud még olvasni se.
Fôldet tuija nap mint nap
és trâgyadombon hentereg.
Hogyha ràjôn bûnôs kôrsàg,
kecskét kerget mek, wek, mek.

A môzesi tiz parancsolat "ne parâznâlkodjâl" rendeîkezése
a héber pusztai pâsztorokra vonatkozott, akik valôban "bûnôs
kôrsàggal" zavartàk a kecskéket. Erre vonatkozôan nagyon
érdemes elolvasni Môzes HT. kônyve 18. részének 23. versét.

Igen aljas dolog volt az ôszôvetségi héber gyakorlatot
Koppânyra és vele egyûtt magyar népûnkre âtruhâzni!

A két - immâr hîrhedtnek nevezhetd - tôrténész mellett kellett
egy tisztességes magyar tôrténésznek is lennie, aki mâr nem igen
birta elviselni Koppâny sârba tiprâsât, egy ezeréves szolgasâg
riadôjât vele dôrôgteti a hallgatôsâg elé. bne a trâgyadombon
hentergô "bugris bunkô" Koppâny szavai:

Nem kérdem én, meddig tûijûk sorsunk.
Lehetnénk ûj honfoglalôk.
Csak annyit kérdezek a vâlaszra vârva:
Rabok legyûnk vagy szabadok?
Nem kérdem én azt, hogy miért vagy te ârva.
Tudom, a sors mostoha volt.
Csak annyit kérdezek vâlaszra vârva:
Rabok legyûnk vagy szabadok?



Végezetûl szeretném Kristô és Nemeskûrthy figyelmét
felhîvni arra, hogy Koppàny idejében Islvàn még nem volt
kirâly, a magyarok nagyfejedelme volt.

Istvân kirâllyâ koronâzâsa

Istvân az 1000. év ôszén Rômâba kûldte Asztrik apâtot, hogy
n. Szilveszter pâpâtôl kirâlyi cime és méltôsâga elismerését kéije,
és felhatalmazâst a katolikus egyhâz megszervezésére. A papa ezt
ôrômmel teljesîtette, elkûldte a koronât és az apostoli keresztet
jelképûl, hogy a magyar katolikus egyhâzak csak a rômai szent-
szék alâ tartoznak. III. Ottô csâszar a thébai Szent Môricnak
Krisztus keresztjérôl szârmazô szent ereklyével dîszltett
lândzsâjât, mint a szuverén kirâlyi hatalom jelvényét, kûldte az ûj
keresztyén fejedelemnek.

Szent Istvân koronâzâsa ûnnepélyes keretek kôzôtt, egyhâzi
szertartâs szerint tôrtént vagy az 1000. év karâcsonyân vagy az
1001. év ûjesztendején a "magyar nép ôrômrivalgâsai kôzôtt" -
îijâk krônikâink.

A ma ô'rzôtt Szent Korona azonos-e a pâpa âltal kûldôttel?

Nagy vita folyik errô'l. Részemrôl ez csak érdekes, de nem
lényeges. A Szent Korona tana az, amely jelentôséget ad neki. A
Szent Korona tana a kôzjogunkba és alkotmânyunkba vâgô
tôrvények képviselôje, terûleti integritâsunk jelképe, a kirâlyi
hatalom korlâtozâsânak nagy kisérlete, minden hatalom forrâsa,
minden elkobzott vagy gazdâtlannâ vâlt vagy on ôrôkôse.

Vajay Szabolcs meggyô'zô'en bizonyitja, hogy a ma ô'rzôtt
Szent Korona nem azonos a II. Szilveszter pâpa âltal kûldôttel.
Szent Istvân halâla utân az orszâg két részre szakadt. Az idege-
nek pârtja velencei Pétert koronâzta meg, elûzése utân a magyar
pârt Aba SâmuelL Péter EU. Henrikhez menekûlt, aki vissza-
helyezte trônjâra, a legyô'zôtt Aba Sâmueltô'l elvette a koronât és
visszakûldte a pâpânak. VII. Gergely pâpânak Salamonhoz irt
1074-i levele is bizonyitja ezt. Ennek a koronânak sorsârôl tôbbé
nem hallunk.

1047-ben koronâztâk meg Szâr Làszlô fiât, némely
krônikâk szerint Vazul fiât, I. Endrét. De milyen koronâval?



I. Endre a bizanci csâszâr segîtségével kerûlt visszahazajâba,
és a K. Konstantinos Monomachos âltal a "magyar kirâlynak"
kûldôtt koronâval koronâztâk meg. Vajay szerintez az a korona,
amelyet ma ôrzûnk, s amellyel 1. Bêlât és Salamont is
megkoronâztâk. Salamon behôdolt IV. Henrik nêmet
csâszâmak, amiért Géza és Lâszlô fellâzadt ellene, Mogyorôdnâl
megverték, és elûzték az orszagbôl. Salamon menekûlés kôzben
ezt a koronât âsta el Nyitraivânkânâl, amely 1860-ban kerûlt eld.
Sajnos, Vajay nem tesz emlîtést arrôl, hogy milyen koronâval
koronâztâk meg a Salamon utâni kirâlyainkat.

Vajay szembeszâll azzal az elmélettel, mely szerint a korona
alsô részét Dukâsz Mihâly kûldte volna és a felsô boltozatos rész
az lenne, amit a pâpa kûldôtt. Ha Dukâsz csak azalsô részt kûldte
volna, miért van az ô képe a korona felsô részén, és DC.
Konstantinosé az alsô részen? A korona mindig teljes egység volt,
és nem két részbôl ôsszeôtvôzôtt.

Szent Istvân uralma

A kôzponti hatalom megerôsitése szûkségessé tette a torzsek
leverését vagy behôdoltatâsâL Koppâny utân a gyulâk tôrzsének
leverése kôvetkezett, amelynek vezére Szent Istvânnak a keleti
keresztyénséghez tartozô anyai nagybâtyja, Gyula vajda volt.
Anonymus szerint Istvân azért indîtott hâborût ellene, mert nem
akart "kereszténnyé" lenni. Mindenkit "pogânynak" hivtak
abban az idôben, aki nem a rômai egyhâzhoz tartozott. A
Gyulâtôl hozzâ nem régen âtpârtolt unokaoccsét - Csanâdot -
kûldte mind az ô, mind Marosvâr urânak, Ajtonynak, aki szintén
a keleti keresztyénség hive volt, leverésére. Vères harcok utân ez
sikerûlt. Ajtonyt megôlte, Gyulât és csalâdjât fogsâgba ejtette.
Birtokaik a Tiszâtôl Gyulafehérvârig az ôvé lettek. Gyula meg-
szôkôtt a fogsâgbôl, Lengyelorszâgba menekûlt. Szent Istvân
utâna kûldte feleségét, két fîânak pedig, akik nem akartâk el-
hagyni az orszâgot, nagy birtokot adott a Dunântûlon. Szent
Istvân utân a trônralépô - Gizella-kedvenc és rokon - velencei
Péter elsô dolga volt ezt a két, esetleges trônvâromânyos ifjùt
kivégeztetni. Elsô idegen kirâlyunk igy kezdte uralmât.



Orszâgszervezés - âllam és egyhâz

Szent Istvân orszâg- és egyhâzszervezô munkâssâgât igencsak
mindenki ismeri, és îgy csak rôviden emlékezem meg rôluk. Az
orszâgot "ûjraosztotta", egyharmadât - benne az ôsszes gyepûel-
vét - magânak tartotta meg, ebbôl jutalmazta a hozzâ hûsé-
geseket, egyharmadât az egyhâznak adta, egyharmadât meg-
hagyta a honfoglalô nemzetségeknek, s megvetette a magân-
tulajdon és a feudalizmus alapjait. Az orszâgot 50 vârmegyére
osztotta, élûkre ispânokat nevezett ki, akiknek feladata volt a
vârmegye igazgatâsa, a katonasâg ellâtâsa és fenntartâsa, és az
egyhâzi tôrvények betartâsânak ellenôrzése avégett, hogy a
magyaroknak a keresztény hitre valô rendszeres âttérését bizto-
sîtsa. Tîz egyhâzmegyét is szervezett és eirendelte, hogy minden
tîz kôzség épîtsen egy templomot, és mindenki jôvedelmének
vagy termésének egy tizedét az egyhâznak szolgâltassa be. Ezt az
igen népszeruden és sûlyosnak tartott adôt az ispânoknak kellett
behajtani. A papok dolgoznak legtôbbet - îrta Szent Istvân -,
megérdemlik. Bârmit alapîtott Szent Istvân, annak anyagi szûk-
ségleteit bôségesen biztositotta. Az egyhâzi birtokok teijedelme,
tôbbé-kevésbé 1945-ig megmaradt.

Szent Istvân az orszâgot nyugati mintâra, elsôsorban az
egyhâzon keresztûl kormânyozta. A papok nemcsak az egyhâzzal
kapcsolatos bûnôkben itélkezhettek, hanem vilâgi bûnôkben is.
A vilâgi batôsàgok nem nyûlhattak a papokhoz, a vilâgiak nem
tanûskodbattak ellenUk. Az idegen papsâg ezt a hatalmât ki is
hasznâlta, a magyarok jobbâgysorba dôntése, vagyonelkobzâs és
kézcsonkîtâs szinte napirenden volt. lAzadâsok tôrtek ki emiatt
fôként Szent Istvân halâla utân - emlékezzûnk a békési Vatâra és

ûâra - amelyeket kegyedenûl vérbe fojtottak. Pogânylâzadâsnak
hîvtâk ezeket. Ôseink keresztyén bite miatt senkit el nem pusz-
titottak - a lâzadâsok nem a keresztyénség ellen, banem azt a
tûzzel-vassal és vérrel rânk kényszeritô idegenek ellen irânyult.

Szent Istvân nem akarta gyilkolni a magyart. Nemes vonâ-
sairôl mâr megemlékeztûnk. Népe egyharmadânak legyilkolâ-
sârôl vagy nem tudott, vagy ba tudott, mint az idegenek foglya,
semmit nem tudott tenni. Idegen kormànyân és idegen
feleségén nem tudott vâltoztatni.



Szent Istvân hâborûi

1014-ben a bizânci-bolgâr hâborû tort ki és II. Basileus
bizânci csâszâr Szent Istvân segîtségét kérte. A magyar hadakat ô
vezette és gyôztes seregével egyszerre vonult be Basileusszal
Ochridba, Bulgâria fôvârosâba.

1018-ban sorozatos harcot vîv Boleszlâv lengyel kirâllyal,
gyôz és visszaveszi a lengyelek âltal eldbb elfoglalt terûleteinket.

Legnagyobb csatâja II. Konrâd nêmet csâszârral volt, annak
a Vôrôs Konrâd hercegnek szépunokâjâval, akinek êletét
955-ben Lechmezôn Vérbulcsû nyilai oltottâk ki. Konrâd
vilâghatalomra tôrekedett, hûbéresei szabadsâgmozgalmât
elfojtotta, elûzte a velencei dôzsét, akinek Péter fia hazânkba
menekûlt.

n. Konrâd a Duna jobb par^ân, cseh szôvetségese, Bratiszlâv
a Vâg vôlgyében tort be vâradanul hazânkba. Istvân nem
bocsâtkozott nyilt harcba, hanem mindent felégetett és elpusz-
titott az ellenség elôtt, ô maga a Râba-menti gyepûk môgé
hûzôdott a Fertô-tô, a Râba és Râbca mocsarainak ezer vesze-
delmet jelentô vidékére csalta a nehéz fegyverzetû német sereget.
A mocsarak és az éhség oly pusztîtâstvégeztek Konrâd csapatai-
ban, hogy csûfosan visszaindult orszâgâba. Szent Istvân hadai
Kapuvârnâl kitôrtek, szétverték seregét és Bécset is elfoglaltâk.
Szent Istvân elôtt nyitvaâllt az ût az Enns folyôig, régi hatârunk-
ig, s ô mégis békejobbot nyûjtott.

Konrâd szégyenében nem jôtt el az esztergomi béketârgya-
lâsokra. Fiât kûldte el, aki bocsânatot kért az "igazsâgtalanul
megbântott" kirâlytôl. A Lajta és Fischa folyôk kôzôtti rész és
Morvamezô visszakerûlt hazânkhoz. A fiatal magyar kirâlysâg a
német vilàgbirodalommal vîvott elsô kûzdelmébôl teriiletben
és tekintélyben meggyarapodva kerûlt ki.

A magyar nyelvemiékek kiirtâsa

A vérveszteségeket valahogy ki tudtuk heverni; néha ûjjâ-
szûlettûnk; de a magyar nyelvemiékek, velQk egyûtt ôsi tôrté-
nelmûnk, hitvilâgunk teljes elpuszdtâsât, Szent Istvân korâban és
az utâna kôvetkezô tôbb mint szâz esztendôben lefolyt irtâsât.



sohasem. Hosszû szâzadokon ât nyelvûnket is hâttérbe
szoritottak, csak a nép ajkân maradt meg.

Szent Istvân tôrvényei alapjân végezték ezt a rettenetes had-
jâratot Gizella német és olasz papjai es lovagjai. Sajnos, még Szent
Lâszlô és Kâlmân tôrvényei Is fenntartottâk ezeket a rendelke-
zésekeL

De Szent Istvân hozta volna valôjâban ezeket a tôrvényeket?
Nem. Rab volt ô. Ôsei szellemi ôrôkét és nyelvét minden hit-
buzgôsâga ellenére sem tette volna tônkre. Bizonyiték erre, hogy
a Szent Istvân nevében hozott torvények megfelelnek annak a
pâpai levélnek, amely a Vatikânban kelt 1000. oktôber 9-én,
megdrzddôtt a Szilasy-csalâd kônyvtârâban, és amelyet Vitéz
Andrâs rozsnyôi kanonok forditott magyarra. Az van abban
rôviden, hogy "az egyhâzaknâl a magyar keresztény papsâg
âltal is hasznâlt régi magyar betûk és vésetek, a jobbrôl baira
iras megsziintetôdjék és helyébe a latin betûk
basznàltassanak...az egyhâzaknâl talâlhatô pogâny betûkkeli
felîrâsok és imakônyvek megsemmisittessenek és latinnal
felcseréltessenek...a beadott iratok és vésetek tûzzel és vassal

pusztittassanak el, hogy ezek kiirtâsâval a pogâny vallâsra
emiékezés, visszavâgyôdâs megsziintetôdjék". A levél tovâbbâ
bûntetést szab azokra, akik nem adjâk be a magyar irâsokat, és
jutalmat îr elô az engedelmeskedôk szâmâra.

Vajon miért nem elégedett meg a pâpa a magyaroknak a
katolikus hitre téritésével, miért akarta nyelvûnket és irâsainkat is
megsemmisittetni?

Ne csodâikozzék senki, ha Szent Istvânt kiadott tôrvényei
alapjân sokan az idegenek kirâlyânak tartjâk. Nemcsak
kôzvetlen kômyezete, de még a rômai pâpa is - vaiôszinû a
Német-Rômai Birodalommal szôvetségben - ily rettentô
nyomâst gyakorolt râ.

Szent Istvân védelmébe veszi a hâzassâgban élô papokat

A nôtlenségben élô idegen papok kûlônôs odaadâssal
mozditottâk ki lelkészi âllâsukbôl a csalâdi életet élô magyar
papokat. Oly erôs volt az ellenâllâs, és oly sok a panasz, kûlô-
nôsen a volt keleti egyhâz papjaitôl, hogy azok védelmére Szent
Istvân a kôvetkezô levelet irta a pâpâhoz: "Az olyan papoknak



pedig, akik elsô és tôrvényes hâzassâgban élnek, minthogy a
szeretet kôtôtte és a Szent Lèlek bîrta ôket egybe, ideiglen valô
engedelmet adunk, mîg az Apostoli Szent Atya adna tanâcsot rôla
nêkûnk".

Szent Istvân magyar és megértd lelkûletét tûkrôzi ez a levél.

Szent Istvân intelmei

Tôrténészeink szerint Szent Istvân vagy maga îrta vagy dik-
tâlta Imre herceghez intézett Intelmeit îgy szôl annak egyik ki-
tétele: "Az egy nyelvû és egy szokâsû orszâg gyenge és esendô.
Ennélfogva megparancsolom neked, fiam, hogy a jôvevényeket
jôakaratûan gyâmolîtsad és becsben tartsad, hogy nâlad szîve-
sebben tartôzkodjanak, mintsem mâsutt lakjanak".

Szent Istvân ezt se nem irta, se nem diktâlta. Leheteden el-
hinni, hogy ô, akinek a szemei elôtt gyilkoltâk az idegenek a
magyart, Arpâd-hâzi hercegeket ôltek meg, népe jôrészét szol-
gasâgba dôntôtték, îrâsait elpusztîtottâk, a magyar dalokat és
torténelmet âpolô regôsôket éskobzosokat elnémîtottâk, ezeknek
ilyen becsben tartasât rendelte volna el.

Szent Istvân idegeneket védô intézkedéseit, egy hitu és sok
nyelvû orszâgszervezo elméletét, befoglaltâk a "Corpus Juris
Hungarici"-be és tôrvényerôre emelték.

Szent Istvân, a boldogtalan kirâly. Imre hercegsorsa.

Nagy szomorûsâggal tôlthette el Szent Istvânt, hogy
gyermekei részben halva szûlettek vagy kiskorukban tavoztak a
fôldi életbôl. Heltai Gâspâr îgyszâmol be errôl: "Ez a Giszla sok
magzatot szûle neki, de ezek mind Odônek elôtte meghalânak.
Tôbbek kôzôtt szulé Szent Imre herceget, de ez is meghala".
Feltûnô ez azért, mert mindaddig - de talân azutân sem - nem
hallottunk gyermekhalandôsâgrôl az Ârpâd-hâzban. Arra kell
kôvetkeztetnOnk, hogy Gizella valamilyen kôrsâgot hozott
magâval, ami Imre herceget és Szent Istvânt is - amint
lâtjuk majd- sirba vitte. Ez természetesen nem zâija ki, hogy
gyermekei az idegenek politikai âldozatai is lehettek.

Szent Istvân a katolikus hitben, tudomânyban, kormânyzat-
ban és hadâszatban kitûnôen képzett ôrôkôst akart maga utân



hagyni. A sors és papnevelôi nem îgy akartâk. Ezt olvashatjuk
nevelésérôl: "Velencei Gellért pQspôk nevelése és hatâsa alatt
fejlôdôtt lelke mélyéig vallâsos, szuzies erkôlcsû, szentéletû
ifjûvâ".

Feleségûl hozzâ hasonlô, szûziesen nevelt bizânci - a horvât
krônikâk szerint Kresimir kirâlyunk leânyât - szerezték meg
szâmâra, és szûzességet fogadva léptek hâzassâgra. Vagy talân
Imre akarta îgy, érezte a kôrsâgoL, amit nem akart tovâbb ôrô-
kîteni? Edesapja ereje is észrevehetôen hanyadolt mâr.

Szent Istvânnak, mint minden uralkodônak, csak egy
kivânsâga lehetett; orszâgât és kirâlysâgât fiâra hagyni. Remélte,
hogy azt majd Imre hasonlôan tovâbb ôrôkîtheti. A Kézai és a
Képes Krônika egyôntetuen azt iija, hogy Szent Istvân ennek
êrdekében elhatarozta, hogy leteszi a koronât, vilâgi pompâktôl
és gondoktôl megvâlik, életét csak Isten szolgâlatâra szenteli és a
kirâlyi trônt Imre hercegre hagyja. Mielôtt ezt megtehette volna,
"Szent Imre herceg hirtelen halâllal meghala".

Emlîtsûk meg itt, hogy idôkôzben velencei vagy német Péter
a kirâlyi udvarhoz menekûlt, akit Gizella annyira megkedvelt és
megszeretett, hogy Szent Istvânnal a haderôk fôparancsnokâvâ
neveztette ki. Talân ez is hozzâjârult ahhoz, hogy Szent Istvân a
trônôrôklés kérdését mieldbb elintézze. Imre herceg koronâzâsa
1031. szeptember 8-ra volt kituzve, az elôkészûletek javâban
haladtak. Alig hat nappai a koronâzâs elôtt, szeptember 2-ân a
tôrvényesen kijelôlt ûj kirâly "hirtelen halâllal" elhûnyt.
Lehetetlen nem lâtnunk ôsszefûggést Szent Istvânnak a trônrôl
valô lemondâsa és Imre herceg hirtelen halâla kôzôtt.

Imre halâlâval kapcsolatban minden tôrténelmi kônyvûnk-
ben a kôvetkezôket olvashatjuk: "Imre herceg vadâszaton
mulatva, egy felbôsziilt vadkan tâmadâsânak esett âldozatul".
Nehéz elhinni, hogy szent életu hercegûnk vadâszaton mulatvân
egy vadkan âldozata lett volna. Vagy az idegenek ôlték meg,
hogy magyar lelkûletu kirâly ne keruljôn a trônra - gondolom
velencei Péter emberei - vagy a kôrsâg. Egyetlen magyar krônika
sem tud az esetrô'l, csak a Hildesheimi Krônika, onnan vették ât
tôrténészeink.



Gizella kirâlyné megvakittaga Vaziilt

A fiât siratô Szent Istvânrôl a Kézai Krônika îgy îrt: "Siratâ
atyja vigaszhatatlanûl egész Magyarorszâggal, és a szertelen
fâjdalom és szomorûsâg miatt betegségbe esék...és kezde testi
erejében rôgtôn hanyadani". Szêkely Istvân "Chronica"-jâban ez
van: "Imre megha]a...az d atyja oly igen bânkôdott, hogy
halâlos kôrsàgba esék. Mikor SzentIstvân aztmegismerte volna,
hogy ô abbôl fel nem tâmadhatna...nagyhamar elkûldê Buda
nevû bizalmasât Nitrâba, hogy onnan Vazult, azô rokonâthamar
alâhoznâ, hogy minekeldtte meghala, annak elôtte kirâllyâ
tenné".

Két kérdés merûlhet fel: 1. Vajon mibdl tudta Szent Istvân,
gyôgyithatatlan kôrsàgba esettés 2. Miértnemirt egyetlen

krônika sem Gizella kirâlyné fia halâla miatti siralmârôl?
Azt hiszem, irâsom eddigi folyamân mâr megfeleltem râjuk.
Vazul bôrtônben volt, az egyik leirâs szerint iÇûkori kilengé-

seiért, a mâsik szerint, mert részt vett volna az Istvân-ellenes
ôsszeeskOvésben. Bârmi legyen az igazsàg Vazul kôrùl, Istvân
mégis magyart, Ârpàd-hâzi herceget akart utôdul és nem
idegent, aki orszàgàt feleségével egyiîtt német kézre juttatta
volna.

Buda kûldetését besùgtaGizellânak (Istvân bizalmi emberei
is mâr kémeknek voltak kiképezve), aki Buda elô'tt Sebô'st
Nyitrâba kûldte, Vazult megvakittatta, fûlébe forrô ôlmot
ôntetett, vagyis uralkodâsra alkalmadannâ tette. Szent Istvân az
idegeneknek és feleségének rabja volt, akaratânak sem nyiltan,
sem titokban nem tudott érvényt szerezni. A Vazult megcsonkitô
Sebô'st és Budât mâr képtelen volt megbûntetni, azok a kirâlyné
védelme alatt voltak.

Szent Istvân elmenekiti Andrâst, Bêlât és Leventêt

Szent Istvân elô'tt vilâgossâ lett, hogy az idegen fô'urak és
felesége minden Àrpâd-hâzi herceget ki akarnak irtani, azorszâg
élére idegent âllitani, aki Pannôniât visszavinné a Német-Rômai
Birodalomba, titokban - és ezûttal sikerrel - magâhozhivattaSzâr
Lâszlô fiait, Andrâst, Bêlât és Leventêt és azt tanâcsolta nekik,
hogy fussanak, amilyen gyorsan csak tudnak, hogy megôvjâk



életûket és testi épséguket. A hercegek Szent Istvân tanâcsât
megfogadtâk és a bajok és fâjdalmak eldl Csehorszâgba
menekûltek. Ôk lesznek majd azok, akik a magyart gyilkolô,
hazankat német hûbéres orszâggâ tevô Pétert kiverik és Magyar-
orszâgon ûjra magyar uralmat teremtenek. Szent Istvân, az ide-
genek rabja, sajât kirâlysâgâban nem tudott védelmet adni
Arpâd-hâzi véreinek! Nem Szent Istvân, hanem az idegenek
uralkodtak hazânkban.

Az Arpâd-hâzi kirâlykisasszonyok sorsa

Az idegen fôurak és papsâg az Àrpâd-hâz lassû, de biztos
elsorvasztâsât a Koppânyok, Vazulok, Tonuzôbâk, a két fîatal
Gyula-utôd kivégzésén kîvûl, a magyar kirâlykisasszonyok
kolostorba helyezésével, a legalantosabb munkâra kényszerité-
sével, megalâzâsukkal vagy idegenekkel valô ôsszehâzasîtâ-
sukkal, kôvetkezetesen vitték véghez. Csaknem negyven cizoknak
az Arpâd-hâzi mârtîroknak és szenveddknek szâma, akiket
szentté, boldoggâ vagy ûdvôzûitté avatott az egyhâz. A Német-
Rômai Birodalombôl csak néha akadt egy-egy szentté avatott, a
Habsburg uralkodôk csalâdja kôzûl négyszâz éven ât egy sem
lépett be a szentek kôzôsségébe.

Szent Istvân halâla

Magâra maradtan, megfosztva minden Arpâd-hâzi herceg-
tôl, ellenséges idegenekkel kôrûlvéve, halâlos âgyân orszâgât
Magyarorszâg védôszen^ének, Szûz Mâhânak, dsei Boldog
Asszonyânak oitalmâba ajâniotta.

Miként hait meg Szent Istvân, nem tudjuk. Krônikâink nem
imak rôla, csak annyit emlitenek, hogy 1038-ban, Szûz Maria
mennybemenetelének napjân "kiragadtatott e hitvâny vilâgbôl és
a szentangyalok târsasâgâhoz csatlakozott". Halâlâval kapcsolat-
ban mi csak annyit âllapithatunk meg, hogy ôt ugyanaz a kôr
vagy erô vitte a sîrba, ami Szent Imrét is elpusztitotta.

Hogy mennyire igaz ez, hadd hivatkozzam a Képes Krôni-
kâra, amely szerint Szent Istvân halâla utân: "Gizella kirâlyné
pedig elhatârozta Budâval, gonosz csatlôsâval, hogy a kirâlyné
atyjafîât a német, helyesebben velencei Pétert teszi kirâllyâ. Az



volt a céljuk, hogy Gizella kirâlyné kénye-kedve szerint csele-
kedhessék és Magyarorszâg - szabadsâgât elvesztvén - akadâly-
talanul a németek alâ rendeltessék". Igy is tôrténL

Krônikâink szerint siratta ôt az orszag népe, de egy szô sincs
Gizella vagy az idegenek siralmârôl!

A magyarsâg kettészakadâsa; Péter és Aba Sâmuel

Csak pâr szôval kivânok megemlékezni a Szent Istvânt
kôvetô idôrôl. A vérszerzddés rendelkezéseit kijâtszô Gizella és
testvére, III. Henrik, valamint idegen tanâcsadôi, velencei Pétert
ûltették a magyar trônra, aki nyiltan meghirdette Magyarorszâg
tônkretètelèt, minden âllâsba olaszokat és németeket ûltetett be.
A magyarok Aba Sâmuel vezetêse alatt fellâzadtak, a sok gyil-
kossâgra, asszonyaik megbecstelenitésére hasonlôan vâlaszoltak.
Németeket, olaszokat, idegen papokat, prépostokat, apâtokat
irtottak. A nyugati kegyedenségekre a tôlûk tanult kegyeden-
séggel vâlaszoltak. Idôvel testvérharccâ fajult ez, de végûl mégis
magyar lett az uralkodô I. Endrével. Sajnos, a nyugati politikai
erkôlcstelenségek - vakitâsok, mérgezések stb. - szâzadokon ât
tovâbb folytatôdtak hazânkban.

Zârô gondolatok

Szent Istvân a rômai katolikus Egyhâznak és hitnek rendû-
leden hîve volt. Kirâlyi hatalmâtisteni elhivatottsâgnak tekintette,
amit csak katolikus hittel eltelt hivô tôlthet be. Hitt a nyugati
mûveltségben, bâr az igencsak a kolostorokra szoritkozô
mûveltség volt, s elvârta volna az idegenektôl, hogy népe
ismereteit gyarapitsâk. Nem mûvelni akartâk azok a magyart,
hanem az ûj hiten keresztûl annak német igâba valô kényszeri-
tését. De mit is tanîthattak volna azok a magyamak? Arpàd ma-
gyaijai a maguk keleti mûveltségével jôval magasabb fokon
âlhak a nyugatiaknàl. îràsaink, lantosaink és kobzosaink
tônkretêtelével êppen ezt a magyar szellemi hegemôniât
akartâk megszuntetni.

Nemzetùnk legdicsôbb korszaka a honfoglaJâst kôvetô elsô
szâz esztendô volt és ezêrt érthetetlen annak elhallgatâsa, tôrté-
nelmiink olyszerû beâllîtâsa, mintba az Szent Istvânnal



kezdôdôtt volna. Szent Istvân kômli megosztottsâgunk egyik
jelentôs oka ez amellett, hogy a rômai katolikus Egyhâz annyira
kisajâdtotta magânak, mintha csak a katolikusok apostoli kirâlya
lett volna és nem minden magyaré, ahogy ôt az egyetemes
magyarsâg ûnnepelni szeretné. Mindannyiunk kirâlya volt ô!

Szent Istvân a nyugati keresztyénséggel nemcsak Krisztus
magasztos és mindannyiunk âltal kôvetett hitében részesûlt, ha-
nem az idegen fôurakkal, fôpapokkal, katonâkkal és ôrôkké
németimâdô, cselszôvô,Vazult megvakitô szâszvérû feleségében,
Krisztus igen sûlyos keresztjét is vâllâra kellett vennie. A sok
magyar vér, ami kiômlôtt, ezeknek a kezéhez tapadt.

Elôadâsowban idônként adôztam a pogànynak nevezett
ôsi magyar hiten levo elôdeinknek. Nincs szégyenkezni valônk
miattuk, mert egyeden keresztyén alattvalônak vagy
hittérîtônek sem kellett mârtîrhalâlt halnia.

Soha senki el ne felejtse azt sem, hogy az Isten nevét és
fogalmàt az ôsi magyar hiten levô elôdeinktôl ôrôkôltûk, a
keresztyének tovâbbra is ugyanazon Istenhez imàdkoztak,
akihez valaha Arpâd nagyfejedelem. Ôsi hitùnket
lepogânyoztâk, de a magyarok Istenét soha!

A keresztyénségnek ônkéntes vagy kényszeritett felvételével
nemzeti vallâsunk ideje lejârt. Az én hitem is Krisztussal kezdddik
és végzôdik. Ezzel azt is megmondtam - amit sokan nem szeret-
nek hallani - hogy csak keresztyén vagyok és nem judai-keresz-
tyén.

Az orszàgszervezô és orszàgépitô Szent Istvânt, ezt a
tragikus sorsû magyar màrtir kirâlyt, az idegenek foglyât én, a
kâlvinista magyar, ugyanûgy mint népem is, szentnek tartom és
szentként tisztelem.

N. Râcz Marra (Pasadena, CA):

A KRISTÀLYOK VILÂGA

Hosszû évek munkâja a kristallogrâfia terûletén meghozta
gyûmôlcsét. Visszahozom a kristâlyokat a magyar kôztudatba.
Fôljegyzésekbôl tudjuk, hogy a régi civilizâciôk hogyan
hasznâltâk a kôveket. Mi, magyarok is ôsrégi eredetuek vagyunk.
Mi is tiszteletben tartottuk korunk kôbevésett szabâlyait. Példâul



a héviz, vagyis gyôgyfûrdô, ami a mai napig is sûrûn felkeresett
hely, nem mâs, mint balneolôgia, vagyis kûlônféle betegségek
gyôgyviz és iszap âltal valô gyôgyîtâsa. A gyôgyviz viszont nem
mâs, mint feloldott âsvânyok, kristâlyok. A modem vilâgban a
kvarc ôrâk és komputerek nem mûkôdhetnének vékony
szeletekre vâgott vagy tu formâjâra csiszolt kvarc kristâlyok
nélkûl. Nehéz elhinni, hogy a hagyomânytisztelô magyar ne
tartotta volna be kora szokâsaiL Hiszen ahogy a nagy tudâsû
drâmairô, dr. Madaràsz Pâl "Istefân" cimû drâmâjâbôl is
kiderûl, a magyar, ha pogâny volt, az ôreg Istennek âldozott,
miutân keresztény lett, az egyhâz szabâlyait tartotta be. A magyar
nemes ékkôves kelmében jâratta szépasszonyât, a szegénylegêny
jobb hijân "rubintos virâgom"-nak dicsêrte szîve vâlasztot^âL
Szent Istvân kirâly koronâja szinpompâs kôvekkel van kirakva,
magân hordja a pâpa âldâsât és a kôvek misztikus hatalmâL

Az ember mindig arra hasznâlta a kôveket, amire fejlôdési
fokâhoz mérten szûksége voit A ko adottoltalmat, mint barlang
a sziklâban, a ko adott élelmet, mint vadâszeszkôz, a ko adott
védelmet, mint nyil és kdbalta mâr a kezdettôl fogva. Késôbb,
aminta kôrûlményeink vâltoztak, eljutottunk odâig, hogy a kôvet
szépségûkért is ôsszeszedtûk. Kezdetleges nyaklânc készûlt
beldlûk az elején, kereszteldkor a kislânyok fQlbevalôt kaptak. A
tizparancsolatot is kôbe vésték. Mekkâban a Szent Kâba kôvét
csôkoljâk a hithû zarândokok, templomokban kegyszereket
ékesitenek, halâlunk utân szeretteink sirkôvet âllittatnak fel
emlékûnkre. Mint veszélytôl ôvô eszkôzt, talizmân formâjâban
hordjuk. Vagyont jelzôként: minél tôbb sôd volt vagy minél tôbb
arany tulajdonâban voltâl vagy minél tôbb csillogô drâgakô
ékesîtette asszonyodat és teritékedet, annâl gazdagabbnak
bizonyultâl.

Mai napig is vilâgszerte fennâllô hagyomâny, hogy a csalâdi
ékszerek nemzedékrôl nemzedékre szâllnak. Egyik-mâsik
csalâdban nem az értékukért tartjâk ôket szâmon, hanem
természetfôlôtti erejûkért. A megfelelô ékszer tualdjonsâga
szâjrôl-szâjra szâll a csalâdban.

Az ékszereket nyakban, fulben, karon, ujjon vagy orrban
hordjâk. Az a szô, hogy ékszer viszont, ha elemezzûk, akkor
kiderûl, hogy ékesit, diszit; a szer pediggyôgymôdot sugall. Mert
régi szôhasznâlatban a "szer" orvossâgot jelentett. Gyôgyszert



veszûnk be, ha betegek vagyunk, ôvszerrel korlâtozzâk a csalâd
létszâmât. Ekszert hordunk kûlônféle mâgikus tulajdonsâguk
miatt is.

Régôta ismert tény, hogy a kvarc âramvezetô tulajdonsâggal
rendelkezik. Nem véleden az sem, hogy a mi klrâlyi jogarunk is
kristâlybôl készûlL Hiszen a jogar keletkezésének idejében mâr
mas kôveket is ismertek az emberek. Sugarat kibocsâtô képessége
miatt ajândékoztâk meg a kirâlyt a kristâlybôl faragott jogarral.
Ma sem tudnânk meglenni a kvarc âramvezetése nélkûl.
Mindenki hasznâlja szakmâja és hiedelme szerint. A mai dolgozô
ember érzékeny mûszer, komputer- és lézertudomânyâban
nélkûlôzheteden a kvarc.

Napjainkban egyre tôbben hisznek ûjra a kristâlyokbôl âradô
energia gyôgyitô hatâsâban. A kô'zetek belsô' vilâga rabul ejti a
képzeletet is. A mai felvilâgosult ember tisztâban van a
metafizikai fogalmakkal, az emberek elô'l nem lehet ma mâr
eltitkolni az igazsâgot még akkor sem, ha az az Igazsâg olyan
elvont, mint maga a Gondolât. Kristâlyenergia nélkûl nem
lehetett volna ilyen rohamos a technikai fejlô'dés szâzadunkban.
Tudjuk, hogy a televîziô, râdiô mûsort sugâroz, mert lâtjuk a
kôzvetitést és halljuk a mûsort a râdiôban. Addig, amîg
kristâlysugârzâst mérô' készûlék nincs kôzhasznâlatban, az
emberek szkeptikus môdon csak babonânak, misztikumnak
degradâljâk a kô'zetek erejét, tagadjâk azok gyôgyitô hatâsât.
Lehet a rôvidhullâmot vagy ultrahangot lâtni vagy hallani? Mégis
hâny ember szenvedését gyôgyitjâk meg azok segitségével! Régi
feljegyzésekbôl kiderûl, hogy az emberiség legelôszôr a kôvek
természetfeletti tulajdonsâgât ismerte fel. Talân az ember még
nem is tudott beszélni, de a kôvet mâr felvette és hasznâlta. A
kôkorszaki barlangfestészetrôl a tudôsok megâllapitottâk, hogy a
szinesfesték porrâ tort szineskristâlyokbôl készûlt. Meg is maradt
a mai napig a barlang falân.

A modem biolôgia szerint az emberi test is kristâlyokbôl épûl
fel. Anatômiai szerveinken és ideg-, nyirokrendszerûnkôn és
vérkeringésûnkôn kivûl az ô'si kinai tudomâny szerint az emberi
testben lâthatadan âramkôr mûkôdik, amelynek egyensûlyban
levésétôl fûgg az ember egészségessége. Amikor az egyensûly
felboml, a kûlônbôzô' kôzpontokat irânyitô energia legyengûl. A
régi keleti orvosok az akkupunktûra mellé kristâlyokbôl és



gyôgynovényekbôl kombinâltâk ôssze gyôgymôdjukat Testûnk
minden energiakôzpontjâban mas irânyban kôzlekedik az
energia, amely testûnk felezôpontjân, nagyjâban a gerinc
irânyâban helyezkedik el.

Minden energia-gôc mâs szînre reagâl és mâs rezgés szâmû
kristâlyra felel. Az orvosok az ember energia-hâlôzatât a neki
megfelelô kristâly-energiâval hozzâk rendbe. A kôvek eltérnek
egymâstôl szînûk, keménységûk és sugârhatâsuktôl fuggôen.
Kolosszâlis anyag âll rendelkezésre ebben a témakôrben.
Nemcsak a régi kinai tudôsok hasznâltâk a kôveket gyôgyîtâsra,
ma mâr egyre szélesebb kôrôkben alkalmazzâk az orvosok is
azokat. Példâul az elmegyôgyâszatban egyre tôbben alkalmazzâk
a kôveket, mert nyugtatô vagy serkentô hatâssal vannak az agy
hullâmaira. A letargiâban szenvedd betegeket sôtét fust-kvarc
vagy Herkimer-kristâly gyôgyîtja, mîg a tùlzâsban levô szellemi
aktivitâst lassû rezgésû, un. foldelô ko segîtségévaJ nyugtatjâk.
Ebbe a csoportba tartozâk az agât, ametiszt, borostyân stb.

Magyar tôrténelmi vonatkozâsban:
A jogar âtlâtszô, csillogô hegyi kristâly; gômb formâjû,

hârom oldalâba guggolô oroszlânok vannak vésve. Az akkori
kôztudatban hirhedt csatâi és bâtorsâga miatt a magyar volt az
oroszlân nemzet. Nem térek ki minden jelre, ami ajogart dîsziti,
csak annyit jegyzek meg, hogy minden cirâda ésmindenkôr vagy
vonal szimbôlikus jelentôségû, nem a kor mùlô divatjânak
megfelelô dîszîtés, hanem a jogar tulajdonosât védô hatâsos
talizmânul és uralkodâsban segîtségûl szolgâl ajogaron.

A kvarc kristâly régen âll az ember rendelkezésére;
amulettnek, smirglipapimak és az isteni hatalom legmagasabb
rendu képviselôjének ismeijûk. Az esztergomi érsek ezekkel a
szavakkal nyûjtja ât ajogart a koronâzandô kirâlynak;

"Vedd az erény és igazsâgossâg vesszejét, hogy tudd
simogatni a jâmborokat és megfélemlîteni a gonoszokat, tudj a
tévelygôknek utat mutatni, és az elesetteknek kezet nyùjtani,
alâzd meg a gôgôsôket és emeld fel a gyôngéket s nyissa meg
neked az ajtôtJézus Krisztus, a mi Urunk, aki magârôl mondta:
En vagyok az ajtô, ha valaki rajtam keresztûl megy be...". Ha az
orszâg nagyjai, az avatandô kirâly, beleértve az esztergomi
érseket, nem ismerték volna a kônek a mâgikus hatôerejét, nem



hasznâltâk volna azokat legfontosabb âllami funkciôjuk
segédeszkôzéûl. Hiszen abban a korban mâr nagyon elteijedt volt
az arany-ezust-réz-drâgakô hasznâlata, miért pont a kvarcnak
jutott a legfontosabb felaxiat a kirâly uralkodâsâban? Ma is azt
mondjuk: kikristâlyosodott vagy kristâlytiszta, ha valami végleges
tôkéletességet akarunk kifejezni.

A Szent Korona kôvei: almandine grânât, ametiszt, zafTr,
rubin és sok igazgyôngy.

Az ametiszt szine a legmagasab szellemi felkészûltséget
jelentô sôtédila. Ezt az ârayalatot hasznâljâk a pûspôki gyûrû és
ôltôzêk, a rang és magas szellemi tudâs jelzôjeként. A ko
halvânyabb szinben is megtalâlhatô. Minél halvânyabb lila,
annal kevesebb a ko értéke. Ez alôl csak a levendula szinû ko

kivétel, mert ez szintén ritkân talâlhatô. Szent Istvân koronâjâtôl
a mai modem hasznâlatig a szellemi fôlény, a higgadtsâg és
ônuralom kôve. Az ametisztet széles kôrben alkalmazzâk a

gyôgyâszatban. Egyesek fâjôs testrészre helyezve gyôgyitanak
vele, mert kihûzza a fâjdalmat, mîg mâsok erôs hatâsû
amulettként viselik. Gyôgyitôk és fontos poziciôban levô egyének
irôasztalukon tartjâk, mert azt hiszik rôla, hogy segit hatarozatot
hozni. Mâsok szerint hatâsosabb, ha azt a testen viselik.
Fûggetlenûl attôl, hogy ki mit hisz, aszerint hatâsos ko az ametiszt.

A régiek boroskupâjukba tettek egy darab ametisztet és ûgy
vélték, hogy a kônek jôzanitô ereje van. Nevét e tulajdonsâga
miatt adtak neki a gôrôgôk. Minél sôtétebb âmyalata van a
kônek, annâl értékesebb, mint féldrâgakô. Ôsidôktôl fogva a mai
napig kedvelt ékszer és talizmân.

A zafïr szintén idôden idôk ôta szolgâlja az emberiséget.
Lelôhelye a folyôk medre. A viz sodra csiszolja a kôvet. Egyes
vélemények szerint nem jô a kôvet mesterségesen lecsiszolni,
mert eredeti formâjâban erôsebb a hatôereje. Legértékesebb a
sôtétkék zafir, de régi mâgusok szerint ennél a kônél nem szâmit
az âmyalat, mindenképpen magas hullâmhosszû, hatâsos ko.
Szintén azok kôzé a kôvek kôzé tartozik, amelyek az Isten és az
ember kôzôtti kapcsolat tolmâcsai. Emiatt a természetfôlôtti
tulajdonsâga miatt a keleti bôlcsek a kôvek kôvének vagy a titkok
kôvének tisztelik. Viselése felvilâgosultsâgot, békét és
boldogsâgot hoz tulajdonosâra. A XII. szâzadban III.Vince pâpa
ezt a kôvet ereded, csiszoladan formâjâban hagyta meg és ûgy



készîttetett gyûrut belôle. Ez a gyuru volt a titkoJc pecsétje nevu
pâpai gyûrû. Szent Jeromostôl Salamon kirâlyig minden îtéletet
hozô uralkodô zafirt viselt, mint isteni segédeszkôzt, amely igazat
sugall.

A grànàt leggyakrabban elôfordulô szîne a vôrôs, de az
almandine grânât lilâs-vôrôs. Legszebb, legritkâbb és
legértékesebb a zôld szînû grânât. A Szent Koronân szâmos
almandine grânât lâthatô. Itt ismét arra kell figyelnunk, hogy a
szîn mit jelent, és nem arra, hogy milyen értékes a ko maga. Az
almandine grânât lilâs ârnyalata miatt kevesebb testiséget sugall,
mint a tôbbi buja vôrôs grânât. Ezért tôbb szerzô' szerint az
almandine grânât az egyik vôrôs ko, amelynek viselôjében
felébreszti Istenben valô hitét. A hûség és szeretet kôvének
ismerik. A mély vôrôs âmyalatù vâltozatot régen s ma is kônnyu
a rubinnal ôsszetéveszteni. Eleterô't és termékenységet adô kônek
ismerik, szenvedélyes vâgyat serkentô, éppen ezért csalâdi békét
hozô ko is a grânât.

A rubin egyik legszebb, legértékesebb és legtôbb ellentétet
mondô ko. Ha a szine tôkéletes és nincs benne szénpor vagy
tôrés, akkor a rubin értékesebb még a sajât sûlyânâl nagyobb
gyémântnâl is. A Szent Koronân elô'l, a homlokpânt kôzepén van
elhelyezve. Ugy is hivjâk, hogy a korona szeme. Erre az a
magyarâzat, hogy ô'si hiedelem szerint a rubin jelzi, ha viselôje
veszélyben forog. Veszély esetén elsâpad, elhalvânyul, hogy
tudassa a kôzeledô' veszedelmet. Ôsidôk ôta az âsvânyi kincsek
egyik legrespektâltabb példânya. Egy-egy tôkéletes rubinnak
olyan természetfôlôtti hatalma volt, hogy ônmagâtôl itélkezett, ha
viselôje nem tartotta be az isteni vagy emberi tôrvényeket,
ugyanakkor, ha valaki megrabolta tulajdonosât, arra nagy
veszedelmet hozott. Mindmâig nagyon szere^ûk a rubint, mert
gyônyôrû és misztikus ko.

Az igazgyôngy a Szent Koronât ékesîtô kincsek kôzQl a
legnagyobb szâmban elôfordulô ékesség. Az idôk folyamân
tôbbféle vélemény jârt kôrbe rôla. Itt most csak azt a
kôzhiedelmet emlitem, amelynek kôze van a mi koronânkhoz.
Tekintettel a folyamatra, ahogy egy szem igazgyôngy megterem
vagyis hosszû idô alatt, az âltalânos hit az igazgyôngyrôl az, hogy
bâr hosszû ideig kell vârni és szenvedni, mîg a gyôngy
megszuletik, de a hosszû vârakozâs mindig jutalommal végzôdik.



Hiszen nincs szebb lâtvâny a selymesen fénylô gyôngyszemnél.
Altalâban, ha valaki nagyon kedves, szép és tôkéletes, azt az
egyént szoktuk gyôngyszemhez hasonlîtani. Mâs szerzôk szerint a
gyôngynek a szîne hatârozza meg annak viselôjére tett hatâsât.
Minél fehérebb, annâl tôbb ôrôm éri viselôjét. Minél sôtétebb a
gyôngyszem, annâl tôbb bânat kôveti a gyôngy ûtjât.

Manapsâg az ékszerészek tôbbre értékelik a fekete gyôngyôt,
mert az ritka. Ugyanakkor a szép, nagy méretû igazgyôngy is
ritka. Ertéke egyre nagyobb, mert ma mâr olyan nagy râ a
kereslet, hogy tômegcikk gyanânt mesterségesen tenyésztik.
Tehât îgy, mint mindenrôl ezen a fôldôn, a gyôngyrôl valô
hiedelem is megvâltozik. Mert csôkken a tenyésztési idô,
kevesebb bânatot hoz.

Ha ôsszegezzûk a Szent Koronân talâlhatô kôvek
mondanivalôjât, meg tudjuk fejteni a papa ûzenetét az elsd
keresztény magyar kirâly szâmâra. Szent Istvân kirâly idejében a
mâgusok és fôpapok voltak minden tudâs birtokâban. A tudâs
hatalmât és titkait nemzedékrôl nemzedékre ôrizték meg az
utôdok. A Szent Korona nem azért nem értékes mal vagy akkori
pénzérték szerint, mert a pâpânak nem tellett dûsabb koronâra,
hanem azért, mert a korona értéke mondanivalôjâban,
jelentôségében van. A papa isteni kinyilatkoztatâs, vagyis jelenés
vagy âlom ùtjân kapott utasitâst a magyar kirâlynak adandô
koronârôl. Tôbb forrâsmunkâban, amely a kommunizmus idején
vagy azôta jelent meg, idézôjelbe téve îrnak a korona "szent"
mivoltarôl. Hâla Istennek, én még nem veszitettem el hitemet
annyira, hogy ne tudjam, hogy a papa âlomlâtâsa isteni forrâsû,
tehât a koronâban elhelyezett kôvek is isteni sugallatra kerûltek
oda. A kôvek Isten tolmâcsai a pâpai ajândék ûtjân.
Természetesen, miutân a korona készen lett, apâpais megâldotta
azt, ezâltal vitathatatlan "szentsége". Szent Istvân korâhoz hiven
pontosan tudta a kôvek jelentôségét, megértette mondani-
valôjukat,mintmindenki mâs akirâlyi udvarban. Ezért volt annyi
ârmânykodâs a korona késôbbi megszerzéséért, mert csak a
kôvek hatalma és az âldâs a koronân elég volt az uralkodâshoz.
Bârki, aki a Szent Korona birtokâba kerûlt, ezâltal kirâlyi
hatalom szâllott râ.

îgy szôl azûzenet a kôvek âltal; legyen elméd felvilâgosult
és higgadt (ametiszt), hozz mindig igaz itéletet (zafir), légy hû



Istenedhez és a pâpâhoz (grânât), veszélyben âgyelmeztet a
korona szeme (rubin), de készûlj fel, jutalmad csak hosszû
kûszkôdés utan nyered el (igazgyôngy). Ez volt az ûzenet a
pâpâtôl Isten âltal.

★ * *

Dr. Veress Ferenc (Morrisonville, PA) "A magyar ôstorténet
korai szakaszai"-rôl tartotta meg érdekes elôadâsât.

Dr. Érdy Miklôs (West New York, NJ) "A transzszibériai
expresszen Pekingtôl Budapestig a legôsibb hun bronzûstok
elôfordulâsânak ûtjân" cîmmel 6. âzsiai tanulmânyûtja eredmé-
nyeinek (1992. augusztus-szeptember) ôsszefoglalôjât hallottuk.
Az elôadô a transzszibériai expresszen végigutazta Eurâzsiât
Pekingtôl Budapestig, Mandzsûriât, a Bajkâl-tô vidékét, Szibériât
és az Etelkôzt.

A transzszibériai expressz ûtvonala tôrténetesen nagyban
megegyezik a hun âldozati flsdeletek koncentrâlôdâsânak ùt-
vonalâval. îgy nemcsak az eurâzsiai nagy folyôk (mint az
Orkhon-Szelenga, Jenyiszej, Ob, Dnyeper stb.) estek ûtjâba,
hanem megfigyelhette a steppe, a ligetes steppe, az erdôzôna
folyamatos vâltozâsât, a nagy pusztai lovas târsadalmak (hunok,
tûrkôk, avarok, magyarok) tôrténelmének szinterét. A vetitett
elôadâs végigvezette hallgatôsâgât ezen az ùtvonalon, mikôzben
pârhuzamosan lâttatta, hogy melyik térségben milyen régészeti
ûstleletek kerûltek elô a fôld alôl.

A hun tîpusû ûstôk stîlusban sajâtosak, kônnyen felismerhe-
tok. Legjellegzetesebb részuk a kûlônbôzô môdon diszîtett két fui
és talp. Nagysâguk 3 cm-tôl (Minuszinszk) 99 cm-ig (Tôrtel,
Magyarorszâg) teijed aszerint, hogy sirokban vagy âldozati
helyeken talâltâk-e ôket. Az elôadô eddig 125 bronz, 98kerâmia
és 35 sziklarajzrôl ismert hun âldozati ûstôt gyûjtôtt ôssze mùze-
umokbôl, raktârakbôl és az irodalombôl. A hârom anyagban
talâlhatô eurâzsiai hun ûst egyetemes târgyalâsâra a tudomânyok
életében most kerûlt sor elôszôr. A tudomâny vilâgâban jelenleg
van olyan vélekedés, amely szerint Maotun hunjai (akik ellen a
kinai Nagyfalat épitették fel szâzadokon ât Kr.e. 212-re) és Attila
(meghalt Kr.u. 453-ban a Kârpât-medencében) hunjai nem
ugyanazok. A hun ûstleletek azonban ennek a vélekedésnek
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A Pekingtô'l Budapestig vezetô ùt térképe. (Dr. Érdy Miklôs)

tarthatatlansâgâra mutatnak râ. Az ûst-térképen ùtjuk
folyamatosan kôvethetô keletrôl nyugatra. A leletek még az
ûstôknek az Ural nyergén (Jekaterinburgi-âtjârôn) tôrtént
âtvonulâsât is kijelôlik. Ez a felismerés kiegészîti az ôsi kînai és



Hun dpusû ûstôk. (Dr. Érdy Miklâs)

eurôpai îrott forrâsokat. A hunoknak és mâs népeknek (avarok,
tûrkôk, magyarok) rokonsâgi viszonya ugyanis csak a hunok
(xiong-nuk) âtfogô tôrténetének ismeretében vizsgâlhatô, amely-
nek tôbb sôtét foltja most megvilâgosodik.

Az elôadô tovâbbi régészeti leletcsoportok vizsgâlataval
folytatja kutatasait.

A Szabad Magyar Ûjsâgîrôk Szôvetségének
tllêse

A Szabad Magyar Ûjsâgîrôk Szôvetsége Cleveland vârosâ-
ban, a XXXII. Magyar Kongresszus kertében, 1992. november
27-én tartotta rendes évi ûlését, amelyen a tisztikar részérôl T.
Dombràdy Dôna aleinôk-fô'titkâr, Gyimesi Gyula kanadai al-
elnôk és Soôs Jôzsef pénztâros vett részt. Nevezettek fit. Kiss
Bamabàs OFM-et, a KMV szerkesztôjét kèrtêk fel az ûlés leve-
zetésére, aki imâval nyitotta meg az ûlést, majd felolvasta a
betegsége miatt tavolmaradô Stirling Gyôrgy elnôk ûzenetét.
Ezutân Gyimesi Gyula és SoôsJôzsef szâmolt be a Szôvetség évi
munkâjârôl, illetô'leg annak anyagi helyzetérô'l.

Ezutân az ûlés vendége, dr. Hasznos Mikiôs orszâggyulési
képviselô' ismertette a hazai sajtôviszonyokat. Megâllapitotta,
hogy



- a hazai sajtô munkatârsainak 90 szâzaléka gâUâsLalanul
kiszolgâlta a Kâdâr- és Grôsz-rendszert.

- Az 1990. évi vâlasztâsok elôtt a sajtô elkôtelezte magât az
ûj "élit" mellettés nyiltan favorizâltâk a nyugati pénzvilâg âltal is
tamogatott liberâlisokat. Azonban mâsképp dôntôtt a magyar
nép, ezért meg kellett magyarâzni a vereség okât. Ezt a magya-
râzatot a vâlasztôpolgârok antiszemiti/cmusâban és nacionallz-
musâban talâltak meg, ami természetesen nem igaz! Ôk azonban
azôtais mindent elkôvetnek, hogy ezt bebizonyitsâk. Torzitâsok,
ferditések és csûsztatasok jellemzik a mai magyar irott és
elektronikus sajtô nagy részét.

- A tapasztalatlan kormâny belesétâlt abba a csapdâba, hogy
teljesen kiengedte kezébôl az egész sajtôt (ami a pârtallam
idejében kôzvetve vagy kôzvedenûl âllami irânyîtâs alatt âllt),
mert bîzott a fûggetlen hirkôzlés târgyilagossâgâban. A fugget-
lenség azonban csak âlarc, a sajtô csak egy valamitôl maradt
fûggetlen: a târgyilagossâgtôl. A jôrôl és az eredményekrôl nem
hajlandô tudôsitani, csak a bajokrôl és a nehézségekrôl, de
azokrôl felnagyitva. Az ûjsâgok tôbbsége nem informai, hanem
déformai, dezinformâl. Depressziôba és bizonytalansâgba
akaijâk taszitani az âllampolgârokat, azt sugalljâk, hogy minden
gondért és bajért kizârôlag ez a kormâny felelôs.

- A râdiô és a televiziô ontja a kommersz kultùrât. Nemzeti
kultûrânk értékeit szinte teljesen mellôzi. A szôrakoztatasban
uralkodik az erôszak és a szex. Mindezt kôzszolgâlati televiziô-
ként a kôltségvetés tâmogatasâval, az adôfizetôk pénzébôl teszik.
A râdiô és a televiziô politikailag és erkôlcsileg devalvâlôdott
vezetôit a kôztârsasâgi elnôk védi és nem hajlandô alâirni le-
vâltâsukat, amivel nyiltan az ellenzéki politika érdekeit szolgâlja.
Dyensajtôval, ilyen râdiôval és televiziôval belemenni az 1994-es
vâlasztâsi kQzdelembe 50 %-os elônyt jelent a nemzeti gondolatot
tagadô erôk szâmâra.

- Ezért ûgy érzi, tovâbbra is igen nagy szûkségûnk van a
hatârainkon kivûl megjelenô szabad magyar sajtô lapjaira s
azoknak a hatârainkon belûl tôrténô terjesztésére.

Az ûlés résztvevôi nagy tetszéssel fogadtâk az elhangzottakat
és szâmos kérdést tettek fel a szônoknak, aki rendre megvâla-
szolta azokat.
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Stirling Gyôrgy, a Fùggetlen Magyar HSrIap szerkesztô-kiadôja feleségével,
Tàrczy Kovàcs Erzsébet énekmûvésszel (Soôsjôzsef)

Az Ûjsâgîrôszôvetség folyô ûgyeinek letârgyalâsa utan az
ugyancsak Magyarorszâgrôl érkezett dr. Endrey Antal, az
Ausztrâliâbôl két éve ûjsâgjâval egyûtt hazatelepûlt 'TSFemzeti
tJjsâg" kiadô-szerkesztôje, kapott szôt és még dr. Hasznos Miklôs-



nâl is keményebb szavakkal bîrâlta a hazai sajtôâllapotokat. Az
elhangzottakkal kapcsolatban szâmos hozzâszôlâs tortént, majd
az ûlés résztvevôi kérdésekkel ostromoltâk ft. Kiss Bamabâst a

Katolikus Magyarok Vasârnapja sorsa és jôvôje felôl. A rend-
kîvûl konstrukdv ûlés kôzôs imâval ért véget.

A SzentLâszlô Târsasâg és Rend,
valamint a Vitézi Rend egyûttes tllése

1992. november 28-ân, szombaton déli 12 ôrakor volt. A
Vitézi Rend ûlését vitéz Szentpétery Lâszlô (North Ridgeville,
OH) vitézi székkapitâny nyitottameg. Odvôzôlte a megjelenteket
majd felkérte dr. vitéz Lengyel Alfonz kôzponti székkapitânyt
elôadâsânak megtartasâra.

Ezt kôvetden nt. Bemhardt Bêla ev. lelkész, a Szent Lâszlô
Târsasâg és Rend amerikai torzsszéktartôja Odvôzôlte a lovag-
testvéreketés felkérte az ûnnepi szônokot, Peller Mikiôsnét, hogy
visszaemlékezését Erdéllyel kapcsolatosan mondja el. A fel-
emelô'en szép elô'adâs elhangzâsa utân vitéz Falk Viktor, a Szent
Lâszlô Târsasâg és Rend széktartôja, ûj taggâ avatta Berta
Lâszlôt, a Classic Printing, Corp. elnôkét, valamint Nesziényi
Judit zongoramûvészt és zeneszerzô't.
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Dr. vitéz Lengyel Alfonz a Vitézi Rend ûlésén beszédet mond. Tôle jobbra vitéz
Szentpétery Lâszlô székkapitàny, a Vïtézi Rend iJ/etéJces csoportjânak vezetôje.
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Berta Lâszlô magyar nyomdatulajdonos, valamint NeszlényiJudit zeneszerzô' és
zongoramûvész Szent Lâszlô lovaggâ avatâsa. A felavatô: nt. Bemhardt Béla amerikai

tôrzsszéktartô. A hâttérben vitéz Falk Viktor széktartô. [NeszlényiJudit)



XI.

ÉLETR^ZI ADATOK

(A név utân zârôjelben a jelenlegi lakôhelyet - a vâros és
az àUam vagy orszàg nevét - talàljuk. A * jelentése:
szûletésének éve és helye. A nagy M betu Magyarorszâg
rôvidîtése.)

CSIKY MÂRIA (Belalla, Vie., Ausztrâlia) drâmairô,
férjezett Deseô Walterné. Budapesten szûletett. Iskolâit az
Orsolylta Rend, illetve a francia Notre Dame de Sien apâcâk
zârdâjâban végezte, ahol az angol, francia és német nyelvet is
elsajâtitotta. Tanulmânyainak befejezése utân a budapesti râdiô
bemondôja lett. 1944-ben hâzassâgot kôtôtt Deseô Walterrel.
1948 februârjâban a kommunista kormâny férjével és 80
kollégâjâval egyutt azonnali hatâllyal elbocsâtotta. Minden
âllâslehetô'ségtô'l elzârtan egyideigmint francia nevelô'nô' kereste
kenyerét egy amerikai diplomata csalâdjânâl, mig nem 1948
augusztusâban férjével egyûtt Bécsbe menekûlt. 1948
oktôberében a Salzburgban mûkôdô' "Amerika Hangja" eurôpai
szolgâlatânak lett munkatârsa, mint bemondô és hirszerzô'.
Rôviddel ezutân a "Hungâria" cîmû mûncheni hetilap
folytatâsokban kôzôlte "Ostromnaplô" cimû irâsât. Egy év
mûlva, 1949-ben az "Amerika Hangja" megszûnésével
Innsbruckban mint tolmâcs/fordîtôt az IRO (International
Refugee Organization) alkalmazta. 1950-ben âldott âllapotban
féijével egyûtt Ausztrâliâba vândorolt. 1958-t6l kezdô'dô'en
éveken ât a melbournei National Theater igazgatônôjének
személyes titkâra volt, majd a szinhâz leégése utân, a kônyvtârosi
tanfolyam elvégzésével, Melbourne egyik nagy, kôrzeti
kônyv- târâban nyert alkalmazâst. 1976-t6l kezdô'dô'en a
melbournei Ethnie Radio magyar adâsânak munkatârsa és
bemondôja lett. A kôvetkezô 8 évben a râdiô csevegéseit,
elbeszéléseit, zeneiés irodalmielô'adâsait, hangjâtékait sugârozta.
Hangjâtékai; "A fehér lô fia" (Julianus barât életrajza), "A



fejedelem kedvenc aprôdja" (Mikes Kelemen élete) "A leghîvebb
magyar" (Széchenyi Istvân élete).

1984-ben féijével vidéki birtokukra vonul nyugalomba.
Jelenleg csalâdja tôbb szâz évet felôlelô krônikâjât îija angolul
unokâja szâmâra.

1992-ben legutolsô darabjât a Magyar Kongresszus arany
Arpâd-éremmel tûntette ki s ugyanakkor az Ârpâd Akadémia
kôzgyûlése meghîvta az irodalmi fdosztaly rendes tagjâvâ.

DR. DEBRECZENIJÔZSEF (Brecksville, OH) hites konyv-
vizsgâlô. * 1929. jûlius 24., Szeged, M. Szentesen nevelkedett.
Kôzépiskolai tanulmânyait a debreceni reformâtus kollégiumban
kezdte, majd a Horthy Miklôs reâlgimnâziumban folytatta.
Érettségi vizsgât 1948-ban tett. Egyetemi tanulmânyait
Budapesten végezte. Kôzben az ôbudai hajôgyârban dolgozott,
majd hivatâsos lovas sportolô lett

Az 1956-os szabadsâgharc leverése utân a kanadai
Montreâlba kerûlt, ahol a Molson-sôrgyâr tâmogatâsâval a
McGlll egyetemen folytatta tanulmânyait. 1960-ban itt kapott
M.B.A. és hiteskônyvszakértôi okleveleL 1961-ben - summa cum
laude - a bôlcseleti tudomânyok doktorâvâ avattâk. Egyetemi
tanulmânyai folyamân Kanadâban is lovas sportot ûzôtt.

Egyetemi tanulmânyainak elvégzése utân elôbb a kanadai
"Office of Auditor General"-ban nyert alkalmazâst, kêsôbb az
ontariôi Torontôban a "British American Oil Company" revizora
lett. Innen jôtt ât az Egyesûlt Âllamokba 1966-ban, mint azakroni
egyetem "Assistant Professor"-a. Ebben a mindségében
"Economie Planning" cimû jeligés kéziratât 1968-ban a VIII.
Magyar Talâlkozô Arpâd-éremmel tûntette ki. 1973-ban ônâllô
irodât nyitott. Szâmos nagyobb amerikai vâllalatnâl consultant
(tanâcsadôi) minôségben mûkôdôtt. Mint hites kônyvszakértô
(CPA), ma is ezen a téren tevékenykedik.

1966-tôl 1972-ig a Szabadsâgharcos Szôvetség vezetôségi
tagja volt. Ûjabban az Ohio University felkérésére a pécsi Janus
Pannonius Tudomânyegyetemmel kapcsolatos ôsszekôtô
szerepét lâtja el mind a professzorok, mind a hallgatôk kôlcsônôs
kicserélésével igen eredményesen. Az utôbbi években a Magyar
Kongresszusokon tartott értékes elôadâsaival tù'nt ki.



1992 ôta az Àrpâd Akadémia tudomânyos fôosztalyânak
meghîvott, rendes tagja.

GUNDA MIKLÔS (Szeged) 1919. szeptember 18-ân
Budapesten szûletett Kôzépiskolâit Pécsett és Kôszegen (7 évet)
a Honvéd Reâliskolâban végezte, a Ludovika Akadémiât pedig
Budapesten fejezte be. 1940. jûlius 1-tôl hivatâsos katonatisztként
szolgâlt Szegeden, Nagyvâradon, az Ojtozi-szorosban, Ôbecsén
(33 hônapot); hâborûban és hadmûveleti terûleten 30 napot,
szoyjet hadifogsâgban 27 hônapot tôltôtt 1947. december 31-lg.
Részt vett a Felvidék, Erdély, Délvidék katonai
visszacsatolâsâban. Hâromszor sebesûlt. Fôhadnagyként
tartalékos âllomânyba helyezték. 1957-ben a kommunista
rendszer megfosztotta rangjâtôl, de a mai kôztârsasâgi hatalom
rehabilitâlta ês elôléptette szâzadossâ. 1948. januâr 1-tôl
magângazdasâgban , kereskedelemben dolgozott mintegy hârom
évig, ezt kôvetôen âllami vâllalatnâl kerûlt âllâsba, katonatiszti
mûltja kôvetkeztêben 21 munkahelye volt.

13 éve nyugâllomânyban él. 1942/43-ban a Magyar Katonai
Szemlében, 1964/68-ban a kônnyûipari minisztérium
szaklapjâban îrt magyar katonanôtâk és menetelôk (400+200)
gyujteménye a "Magyar Honvéd" szerkesztôségében, illetve a
Zrînyi Kiadônâl van. Kb. 10 kézirata magântulajdonban van.
Magyar irodalmi gyujteménye - a regéktôl és mondâktôl
napjainkig - îrôink rôvid életrajzât, munkâssâguk jellemzését,
muveik legjavât (a kôlteményeket teljességûkben vagy
kivonatosan, a prôzai mûveket tartalmilag, kivonatosan)
tartalmazza. Ennek teijedelme kônyvalakban kb. 1800 oldal.

Politikai pârtnak nem volt, jelenleg sem tagja. Tagja viszont
a Honvéd Hagyomânyôrzô Egyesûletnek és a Dugonics Irodalmi
Târsasâgnak.

1992 ôta az Ârpâd Akadémia irodalmi fôosztalyânak
meghivott, rendes tagja.

MARCZI ZOLTÀN (Cincinnati, OH) zongoramûvész. *
1967. februâr 8., Miskolc, M. Kôzépiskolai tanulmânyait
Budapesten a Bartôk Béla zenei kôzépiskolâban végezte, de
zongora tanulâsât mâr 5 éves korâban kezdte Szânthô Emesétôl.
Utâna a Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fôiskolâra iratkozott be,
ahol Mâthé Kdâra tanitvânya lett. Mûvészeti és zongoratanâri
oklevelet szerzett (1988-ban). Az Illinois State University Master



oklevelet szerzett (1988-ban). Az Dlinois State University Master
fokozatânak megszerzése utân (1990) a "Doctor ofMusical Arts"
megszerzése céljâbôl a "University of Cincinnati"-re ment, ahol
1993 jûniusâban végez.

Hangversenyt adott Budapesten, Zalaegerszegen, Pécsett, a
belgiumi Brûsszelben és Liege-ben, a svâjci Zûrichben, az illinoisi
Bloomingtonban, az ohiôi Cincinnatiben és Clevelandben.

1985-tôl 1988-ig a budapesti Szûz Maria rômai katolikus
templom orgonistâja volt Ezt az âllâsât folytatta az illinoisi
Bloomingtonban aSzentMâtyâs episzkopâlis templomban (1989
augusztusâtôl 1990 mâjusâig), az ohiôi Cincinnati Our Savior
templomâban, mint helyettes, majd az ohiôi Cincinnatiben a
Hyde Park Bedehem metodista templomban.

Repertoârja fô'leg Bartôk Bêla, Debussy, Liszt és Fuchs
mûveibôl âll. Tehetségét mâr az "Illinois State University"-n fêl
és elismerték. A "University of Cincinnati" doktorrâ avatâsi
hangversenyein minden alkalommal âtment és kitûnô
osztâlyzatot kapott. Egyik hangversenyérôl megallapi^âk, hogy
rendkîvûli volt, amelyen Haydn, Debussy és Bartôk idézése
hatâsosan, tévedéstô'l ment biztossâggal és érzelmektôl vezetett
mûvészi âtéléssel tôrtént. A hangverseny emlékezetes
mozzanataiként emlîti Haydn 52. szonâtajât és Bartôk szvitjének
14. mûvét.

1992. ôta az Àrpâd Akadémia mûvészeti fôosztâlyânak
meghivott, rendes tagja.

DR. NAGYKÀLLÔI NAGY GYULA (Solothum, Svâjc) *
1914. november 16., aTemes vârmegyei Vinganagykôzségben,
M. Hasonlô nevû édesapja fôszolgabirô volt, édesanyjât Tôkey
Mârtanak hivtak.

Kôzépiskolai tanulmânyait Makôn, a "Csanâd vezér"
reâlgimnâziumban végezte. 1932-ben ott is érettségizett. A jogot
Budapesten a Pâzmâny Péter Tudomânyegyetemen fejezte be,
ahol 1936-ban jogtudomânyi doktori oHevelet szerzett. A
budapesti egyetem bôlcsészeti karân ugyanakkor bôlcseletet,
tôrténelmet és mûvészettôrténelmet tanult. Kûlfôldôn a
heidelbergi, besanconi, mûncheni, grazi és baseli egyetemen
folytatta tanulmânyait. Kûlûgyi szeminâriumot és Fôldmérô
Technicumot végzett (1951-tôl 1953-ig). A magyaron kivûl
német, angol, francia és olasz nyelven beszél.



Tudomânyos tevékenységet Heidclbcrgben, mint Humbold-
ôsztôndîjas (1936-tôl 1937-ig), Bécsben a Magyar Tôrténeti
Intézetben (1943/1944), Buenos Airesben, mint a Magyar
Tôrténeti Szemle szerkesztôje (1960-tôl 1980-ig), Brûsszelben,
mint a Magyar Turân Szumir szemle târsszerkesztôje 1960-1983)
és Budapesten, mint a Magyar Filozôiai Târsasâg levelezô tagja
(1946-tôI) végzett. Irodalmi tevékenységet 10 szervezeten belûl
fejtett ki.

Makôn 1937-ben Csanâd-Arad-Torontâl vârmegye tb.
szolgabîrâja, 1940-1943 a budapesti Jârâsbîrôsâg gyakornoka,
1943-45 a budapesti Kôzponti Jârâsbirôsâg bîrâja, majd a
budapesti kir. Tôrvényszék birâja volt (1945-tôl elbocsâtâsâig,
1950-ig). 1950-tdl 1956-ig budapesti vâllalatoknâl technikus
rajzolôként mûkôdôtt, végûl 1964-tôl 1978-ig a Solothum Kt.
épîtésûgyi igazgatôsâgân volt alkalmazott.

A Szent Korona Védelmezôi Szôvetségének - vitéz Sibrik
Gyôrgy (Washington, DC) elnôk mellett - 1975 ôta titkâra
volt Az Arpâd Szôvetség hivatâs- és hûségrendjének 1983 ôta
lovagja. A Vitézi Rend kitOntetését 1988-ban kapta, ugyanekkor
lett a Nemzetvédelmi Tagozat tagja is.

Az Arpâd Akadémia tudomânyos fô'osztâlyânak 1988 ôta
meghîvott, rendes tagja.

NÉMETH M. EDIT, SDR (Elizabeth, PA) * M. Iskolâit
Magyarorszâgon, Németorszâgban és az Egyesûlt Âllamokban
végezte. A buffaloi (NY) Médaillé College-ben B.E. fokozatot
(1964), a pennsylvaniai Pittsburghben a Carnegie Mellon
Universityn B.F.A. (1975), majd (1976) M.F.A. fokozatot szerzett.

Jelenleg a pittsburghi (PA) Duquesne Universityn tanit.
Pittsburgh kômyékén szâmos kiâllitâst rendezett. Alkotâsai

megtalâlhatôk az Egyesûlt Allamokban és Eurôpâban is
(Ausztriâban, Németorszâgban, Olaszorszâgban), sot Japânban
is. Négy vagy ôt kûlônleges csoporton kivûl az amerikai magyar
néprajzi kôzpontnak is tagja. A "Pennview Art Center" igazgatôja
és tanâra, mint magyar szârmazâsû, képes a mûlt hagyomânyos
eszméinek és az idôszeru amerikai mûvészetnek

egyensùlyozâsâra.

1992 ôta az Àrpâd Akadémia mûvészeti fô'osztâlyânak
meghîvott, rendes tagja.



PÉNZESJÀNOS (Mt. Eliza, Vie., Ausztrâlia) *1924. oktôber
19., Békésgyiila, M. Az elemi iskola elvégzése utan 8 éven ât a
pécsi m. kir. Zrinyi Miklôs reâliskolai nevelôintézet nôvendéke
volt, ahol 1942-ben érettségizett A Ludovika Akadémiât 1944.
augusztus 20-ân végezte. Vitéz Nagybânyai Horthy Miklôs
kormânyzô hegyivadâsz hadnaggyâ avatta. A hâborù vége
Felsô-Ausztriâban érte, ahonnan 1945 szeptemberében tértvissza
Magyarorszâgra. Csalâdjâval egyûtt, mint részes mezô'gazdasâgi
munkâs dolgozott Vas megyében. 1947-tô'l 1951-ig a Szinhâz- és
Fiimmûvészeti Fô'iskola szinészképzô' tagozatat elvégezte és
Budapesten kapott szerzô'dêsL A szinhâzi munkamellett kiteijedt
tapasztalatokat szerzett a râdiôban, a filmgyârban és a
szinkronizâlâsban. Az 1956-os szabadsâgharc leverése utân
csalâdjâval (feleségével és 4 éves kislânyâval) Ausztrâliâban talâlt
ûj hazâL Itt 20 éven ât a melboumei ausztrâl âllami televiziônâl
dolgozott, mint studiômunkâs, kellékes, majd 3 éven belûl mint
felvételvezetô', fô'felvételvezetô' és rendezô'.

55 éves korâban egészségûgyi okokbôl visszavonult a
televiziôs munkâtôl. 7 éven ât a helyi nemzetiségi râdiô (âllami
ethnie râdiô) magyar nyelvu adâsaiban mûkôdôtt, rendezett és
mint szin- és elô'adômûvész, mûsorokat szerkesztett. Nyugdijba
vonulâsa ôta csalâdjâval egyûtt 15 hônapos vilâgkôrûli ùton vett
részt. Az Egyesûlt Allamokat és Kanadât kétszer is meglâtogatta.
Eurôpâban tôbb alkalommaJ hosszabb idô't tôltôtt. 7 izben
(legutôbb 1992-ben) jârt otL

A Magyar Kongresszus kétszer tûntette ki. 1984-ben bronz
Ârpâd-éremmel, majd 1990-ben "Emlékek ûqâtjârva 1942-1944"
cimû munkâjâért az arany Ârpâd-érem odaitélésével beesOlték
meg munkâjât. Az utôbbit 1992. évi budapesti tartôzkodâsa ideje
alatt megô'rzésre a Magyar Hadtôrténeti Intézetnek adta âL Tette
ezt azért, mert ûgy érezte, hogy a kitûntetés szerény személyén
keresztûl is mindazoknak az âldozatos bajtârsaknak szôl, akiknek
segitsége és kôzremûkôdése nélkûl mûve nem jôhetett volna
létre, s hogy ez a eselekedete annaka nagy mûltû testûletnek ôrôk
diesôségét hirdesse, amelynek kebelében gyerekemberbô'l fiatal
férfîvâ hevelkedett mindazokkai a bajtârsakkal és sorstârsakkal
egyûtt, akiket a nagy vilâgégés a vilâg négy sarkâba szôrt
ônkéntes szâmûzetésbe. "Emlékek ûtjât jârva" cimû kônyvének
tiszta jôvedelmét a "Honvéd mûlt a jôvôért" cimû alapîtvâny



javâra ajânlotta fel. Ennek alapôsszege 1993 augusztusâig eléri a
12.000 ausztrâl dollârL

1991 ôta az Arpâd Akadémia tudomânyos foosztâlyânak
meghivott, rendes tagja.

RÀCZ MARRA (Pasadena, CA) * Nagyvârad, M. Mâr kora
gyermekkorâban megnyilatkoztak mûvészi hajlamai, amelyek,
sajnos, kiaknâzatlanul maradtak, mert szûlei mâs pâlyâra
szântâk. Apolônôi diplomâjât a nagyvâradi Môzes Akadémiân
nyerte el. Tôbb mint 25 éven ât tanulmânyozta az egészség
âldâsât, a betegség fâjdalmât és a halâl tragédiâjât. Erzékeny
lelkében az élet folyamatânak minden mozzanata visszhangra
talâlt. Tapasztalataitmegôrizte és késôbb âtszûrten mûvészetében
fejezte ki.

Rab hazâjâbôl 14 éve szabadult. Most ûjabb tanulmânyokba
kezdett. A gyôgyîtâs keleti filozôfiâja és annak gyakorlati
hasznâlata munkâjâban egyéni stllust eredményezett. A szabad
vilâgban lehetôsége nyilt elnyomott mûvészetének felszînre
hozâsâra. Képzeletvilâga elénk târja a kôzetekbe rejtett
sejtelmeket. Mondanivalôjât szokatlan fényképekben fejezi ki,
tolmâcsolja a kôzetekben lâtottakat. A természetes âsvânyi
kincsek szînes alkotâsra buzdîtjâk gazdag kêpzeletét.
Kompoziciôi mellett versek, tanulmânyok, ûjsàgcikkek
kôzlésével tartja a kapcsolatot magyar embertârsalval.

Mint az "American Institute of Fine Arts" és a "Corvina

Kultùrkôr" tagja, szâmtalanszor vitte mûveit târlatokra.
Kalifomiâban, Angliâban és Németorszâgban tôbb mûve van
magântulajdonban.

1992 ôta az Arpâd Akadémia irodalmi foosztâlyânak
meghivott, rendes tagja.

VITÉZ STUBNER GYULA (Gardena, CA) életrajzi adatait
"Az Arpâd Akadémia tagjainak tevékenysége" cimû mû
(Cleveland, Ârpâd Akadémia, 1982) a 319. oldalon kôzli.

Azôta megkapta az 1956-os emlékérmet, az MHBK koronâs
emlékkeresztjét. Az orszâggyûlés és a Magyar Kôztârsasâg
kormânya megkôvette hozzâtartozôival egyûtt a személyes
szabadsâgokat korlâtozô jogtalan sérelmeket okozô intézkedések
miatt. Kiskô'rôs vâros polgârmestere értesitette, hogy a vâros
nevében kôszônetét fejezi ki a Magyar Harcosok Bajtârsi
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Yitéz Stubner Gyula vitézzé avatàsa (Stubner Gyula)

Kôzôssége Los Angeles-i csoportjânak azért, hogy tevékeny
kôzremûkôdésével, pénzbeli adomânyâval hozzâjârult a
mâsodik vilâghâborûban elesettek emlékmûvének felâllîtâsâhoz.
Az MHBK szolgâlataban mint aleinôk 2 évet, mint elnôk 5 évet
tôltôtt. Adomânyokbôl és tagdîjakbôl segîtik a Felvidéket,
Erdélyt, a magyar egyhâzakat, iskolâkat és a cserkészetet. A mûlt
évben a kisbéri katolikus és reformâtus egyhâzat is tâmogattak.
Verseivel a magyar ôntudatot erôsîtette. Példaként kôzôljûk
"Magyar oktôber" cîmû kôlteményét:

Magyar oktôbemek dszi délutânjân
bâter fiatalok ôrségben a vârtan,
elszânt tekintettel figyelnek elôre,
egyikûk sem gondol éji pihendre,
figyelnek elôre.

Magyar oktôbemek ôszi délutânjân
nehéz pâncélkocsi gôrdûl fenn ajârdân,
nincs mentsége annak, kit e szômy elgâzol,
nyomât is elmossa a zord ôszi zâpor,kit a szômy elgâzol.



Magyar oktôbemek ôszi délutânjân
megretten a muszka a hôs ifjak lâttân,
észak fél homâlya borul râ az estre,
a hôs magyar iÇak ôzônlenek Pestre,
harcba még az este.

Magyar oktôbemek ôszi hajnalâra
tumlmadâr szâllott a vén Kiliânra,
meghajolt a zsamok kûldônc is elôtte,
a kis magyar David Gôliâtot lôtte,
s legyôzte, legyôzte!

DR. SZABÔ CSABA (Washington, DC) * 1937.
szeptember 19., Sâtoraljaûjhely, M. A sârospataki gimnâzâum
érettségije utan a debreceni és a budapesti tudomânyegyetem
bôlcsészeti karân végzett. Késôbb a lausannei Idegenforgalmi és
Kûlkereskedelmi Fôiskolân is oklevelet szerzett.

1964-tôl 1965-ig a budapesti Lovey Klâra gimnâziumban
tanîtott, 1965-tôl 1971-ig idegenvezetôkênt és programmened-
zserként mûkôdôtt. 1971-tôl 1982-ig a Mûszaki és
Természettudomânyos Egyesûletek Szôvetségében mint a
titkârsâg vezetôje tevékenykedett. 1983-tôl 1990-ig az Orszâgos
Kôolaj és Gâzipari Trôszt vilâgbanki irodâjât vezette. 1990
szeptemberétôl a Magyar Kôztârsasâg washingtoni
nagykôvetségének kulturâlis és oktatâsi tanâcsosa.

Beszél magyarul, angolul, oroszul; olvas németûl. Nôs, két -
mâr felnôtt - gyermek apja. Felesége dr. Kovâcs Emese
néprajzkutatô, szociâlantropolôgus, az Eôtvôs Lôrânt
Tudomânyegyetemen a néprajzi tanszék tanâra.

Munkâja mellett folyamatosan végzett mûforditâst is. 27 éves
folyôirat- és kônyvszerkesztôi gyakorlata van.

Mint sârospataki "ôregdiâk", a 450 éves és 1952-ben
âllamositott reformatas gimnâzium visszaszerzésében
oroszlânrészt vâllalt, 1988 ôta tôbbszôrôsen megvâlasztott
igazgatôtanâcsi tag.

DR. SZIRMAY LÂSZLÔ (Youngstown, OH) vegyész,
egyetemi tanâr. * 1942., Eger, M. Az 1943-44. tanévben az egri
jogakadémia hallgatôja volt. 1949-ben a budapesti Pâzmâny
Péter (jelenleg Eôtvôs Lôrând) Tudomânyegyetemen



vegyészetbôl szerzett oklevelet, majd a bécsi politechnikumot
lâtogatta. 1952-ben a detroiti egyetem kutatôja volt, ahol
1964-ben mint vegyészmérnôk Master-fokozatot szerzett.
1967-ben az lova State Universityn a nuclear engineering
Master-fokozatât szerezte meg, majd 1969-ben a coloradoi
Denver egyetemén a vegyészet doktorâvâ avattâk.

1988-89-ben a franciaorszâgi Toulouse Politechnikâjânak
vegyészeti karân lâtogatô professzor volt.

1948-tôl 1964-ig kûlônbôzô ipari vâllalatoknâl mûkôdôtt, de
mâr 1960-tôl 1962-ig a detroiti egyetemen, majd 1944-tôl 1971-ig
a kutatô munkân kivûl tanitott is.

1967-tôl 1969-ig a denveri egyetem instructora, majd
1969-ben a Youngstown State University professzora letL

A Professional Engineering (Ohioban és Ontarioban), az
American Institute of Chemical Engineering, az American
Chemical Society és az American Nuclear Society tagja.

"Nuclear Fusion Reactor Fundamentals" cimû mûve

nyomtatâs alatt van. 26 tudomânyos cikket irt és a Egyesûlt
Allamokban 2 szabadalommal rendelkezik.

1992 ôta az Àrpâd Akadémia tudomânyos fdosztâlyânak
meghivott rendes tagja.

A szombati tàrsasebéden: dr. Balogh Barna (Palisades, 1^, dr. Szabô Csaba
(Washington, DC) és dr. Csoma Istvân professzor (Nashville, TN). (Lângi Mâria)



xn.

PÂLYÂ2AT

A clevelandi Magyar Târsasâg megùjîtja tavaly hirdetett
irodalmi pâlyâzatat, amelynek târgykôre

a trianoni békeparancs ellen tett nyUatkozatok
1920 ôta

A pâlyamûnek tartalmaznia kell az angol, francia, olasz,
valamint a kisantant orszagaibôl valô politikusok, îrôk és mas
kôzéleti egyéniségek Trianon ellen szôlô megnyilatkozâsait és
azok pontos idézését.

A pâlyâzaton bârki részt veheL

Hatâridô: 1994. augusztxis 20.

Jutalom: az Arpâd Akadémia hârom felkért tagjânak
véleményéhez képest 500 $. A felkért birâlôk a dîjak esetleges
megosztasâra is javaslatot tehetnek.

Hâlâsan vennénk, ha bârki a birtokâban levô ily irânyû
nyilatkozatot, ùjsâgcikket vagy folyôiratban megjelent
tanulmânyt - a teljesség kedvéért - a Magyar Târsasâg cîmére
megkûldené.

A pâlyâzatra szânt îrâsbell tanulmânyokat hârom
példânyban a kôvetkezô cîmre kell bekûldeni:

Magyar Târsasâg
1450 Grâce Avenue

Cleveland, Ohio 44107

U.S.A.

Dr. Nâdas Gyula s.k.
mb. elnôk



xm.

fOggelék

Mag. vitéz Csoknyai Péter CFelsôôr, Ausztria):

MAGYARSÀGSZOLGÀLAT AUSZTRIÂBAN

Miutân tôbben sûrgették 1992-es évi beszâmolômat, ha kissé
megkésve is, megprôbâlom ôsszeâllîtani az elmûlt év eseményeiL

1.) 1992. mârcius 16-ân a bécsi nagykôvetség meghîvâsâra
részt vettem az ausztriai magyarsâg részére a nagykôvetségen
megrendezett mârcius 15-i ûnnepségen és az eztkôvetô fogadâson.
Az ûnnepségen szâmos olyan honfitârs vett részt, aki az otthoni
rendszervâltozâsig messze elkerûlte a nagykôvetséget, ezzel azt az
ôrvendetes tényt igazolta, hogy 1990 ôta végre egymâsra talâlt az
otthoni s a Nyugaton élô magyarsâg és hosszû évûzedek utân
egyûtt ûnnepelhetnek az orszâg hatârain kivûl élô magyarok az
otthoni rendszer képviselôivel.

2.) 1992. mârcius 28-ân rendezte meg az Osztrâk Pâneurôpa
Mozgalom burgenlandi tartomânyi csoportja, - melynek 1991 ôta
az einôke vagyok -, Radies Eva, a grazi zeneakadémia tanâmôje
âltal "Lisz Ferenc, az eurôpai mûvész" cimmel a felsôôri polgâri
iskola nagytermében megtartott érdekes és értékes elôadâs
keretében elsô nyilvânos fellépését. Az elôadâson tôbb mint 100
személy vett részt Burgenlandbôl és Magyarorszâgrôl, kôztûk dr.
Fontânyi Gàbor meghatalmazott miniszter, kôvet, dr. Linzer
Milan, az osztrâk parlament felsôhâzânak tagja, SchmidtJôzsef
tartomânyi miniszter, Ing. Tintera-Tombor Alfred, a Pâneurôpa
Mozgalom burgenlandi tartomânyi csoportjânak alelnôke, Mag.
Hackauf Rudolf miniszteri fôtanâcsos,, a Pâneurôpa Mozgalom
ausztriai elnôkhelyettese, Fâlinkâs Gyôrgy, a Magyar Pâneurôpa
Mozgalom Vas megyei csoportjânak einôke. Ajôlsikerûlt elôadâs
utân Râcz Mihâly kormânytanâcsos, Felsôôr vâros polgâr-
mestere adott fogadâst a megjelent vendégeknek.



3.) 1992. âprilis 3-ân volt Lékân az Irottkô-Geschriebenstein
kozôs természetl park létrehozâsân fâradozô osztrâk-magyar
vegyesbizottsâg tavaszi ûlése, amelynek én is tagja vagyok.

4.) 1992. âprilis 14-én, mint a kôzôs Fertô tavi Nemzeti Park
osztrâk bizottsâgânak tagjai, hivatalosak voltunk Sarôdra, a
nemzeti park magyar igazgatôsâga kôzponti épûletének az
alapkôletételére. Az ûnnepséget kôvetô fogadâson bemutattak
bennûnket dr. Keresztes magyar kômyezetvédelmi miniszternek,
aki nagy elismeréssel adôzott eddig kifejtett munkânkrôl.

5.) 1992. âprilis 24-re, Szent Gyôrgy napjâra meghîvâst
kaptam a Magyar Cserkészszovetség székhâzâban megrendezett
ûnnepségre. A meghivâs oka, hogy én is egyik voltam azok kôzt
a 181 magyar cserkész kôzt, akiket a Magyar Cserkészszovetség
ûjraalakulâsa érdekében kifejtett tevékenységéért és e téren
szerzett érdemeiért kitûntettek a Magyar Cserkészszovetség
diszjelvényével. A kitûntetést, a diszoklevelet, valamint a
kitûntetettek névjegyzékének egy-egy példânyât elhelyezték a
Magyar Cserkészmùzeumban, a Nemzeti Mùzeum kitûntetési
osztâlyân, valamint Budapest Fôvâros Mûzeumâban is. Habâr
1989 februârja ôta segitségére voltam egyes csapatoknak a
megalakulâsnâl, elsô nyâri tâboraik megszervezésénél és
vezetésénél, ott voltam még 1989-ben elsô nagy ûnnepségeiken,
sot mi is rendeztuk itt nâlunk Felsôôrôn és a burgenlandi osztrâk
cserkészek rohonci cserkészparkjâban tovâbbképzô
tanfolyamokat ûj vezetôgârdâjuk kiképzésére, amely mindegyikén
120-120 akkori vagy jôvendôbeli vezeto vett részt és amikrôl még
ma is szivesen és nagy elismeréssel emlékeznek vissza az egykori
résztvevôk, mondvân, hogy talân nem is az volt a fontos, amit itt
tanultak, de ami szâmukra ôrôk élmény maradt, az ezekben a
tâborokban tapasztalt cserkészszellem volt, mégis nagy
megtiszteltetés volt részemre, hogy olyan személyiségekkel
âllhattam egy sorban, mint Sinkovics Imre, dr. Surjân Lâszlô,
Bodnâr Gâbor, vitéz KôUey Gyôrgy, dr. Mattyasovszky-Zsolnay
Miklôs stb. Meghatô volt az ûnnepség, de még meghatôbb az a
ragaszkodâs és szeretet, amellyel otthoni cserkésztestvérûnk és
barâtunk fogadott, ûdvôzolt benniinket.

6.) Még âprilis elején kaptam dr. Balàzs BéJâtôl, a bécsi
Collegium Hungaricum mostani igazgatôjâtôl levelet, amelyben
arra kért, hogy lépjek be a Kéri Kâlmân vezérezredes vezetésével



nemrég otthon megalakult Magyar Honvéd Hagyomânyôrzô
EgyesOletbe. Kéri vezérezredes édesapâm ezredtârsa ésjobarâ^a
volt még a harmincas években Kaposvârott. A katonai
hagyomânyok âpolâsa mâr évtizedek ôta csalâdi hagyomâny volt
nâlunk. Hiszen mint édesapâm titkâra, ill. szervezêsi segédtisztje,
hosszû évekig tevdleges résztvettem azMHBK, ésmâsemigrâciôs
katonai és târsadalmi szervezetek, mint a Magyar Szabadsâg
Mozgalom, késôbb a Vitézi Rend tagja és tisztségviseidje is a
nyugati magyar katonai emigrâciô mukâjâban.

7. 1992. mâjus 30-ân részt vettem Székesfehérvârott a Doni
Bajtârsak Szôvetségének évi kôzgyù'lésén, mert 1991 tavasza ôta-
mint édesapâm utôda - tagja vagyok ennek a szôvetségnek. A
kôzgyûlés befejezésekor az âltalânos felszôlalâs sorân én is szôt
kértem. Kifejtettem, hogy tulajdonképpen édesapâmnak, vitéz
Csoknyai Pâl ezredesnek, a m.kir. soproni 4. Szent Lâszlô honvéd
gyalogezred parancsnokânak utôda vagyok tag. Kûlônôsen
kiemeltem azMHBK, a Vitézi Rend és ajôzsef fôherceg, valamint
vitéz Klsbamaki Farkas Ferenc vezérezredes vezetése alatt âllô
Magyar Honvédelmi Tanâcs hosszû éves tevékenységét.

Felszôlalâsomat kôvetôen Gaâî Lâszlô (9431 Fertô'd,
Szentistvân û. 31.) bajtârsunk a kôvetkezô' tôrténetet adta elô:

1943. januâr 12-én, a doni âttôrés napjân nevezett bajtârsunk
ô'rségben volt édesapâm harcâllâspontja kôzelében. Ekkor mâr az
orosz pâncélosok, sô't gyalogsâgis âttôrt az ezred 2. zâszlôaljânak
âllâsain. Kb. 6-7 orosz pâncélos és tôbb szâz fô gyalogsâg mâr
200-300 m-re volt a harcâllâsponttôl, amikor Gaâl Lâszlô
bajtârsunk heves szôvâltâsra lett figyelmes. Erre lement a
harcâllâspontra, megnézni, mi van ott. Amikor odaért, lâtja, hogy
az ezredtôrzs tisztjei mindenâron râ akartâk beszélni édesapâmat,
hogy szâlljon bevégre parancsnoki gépkocsijâba és menjen hâtra,
édesapâm viszont kereken megtagadta ezt. Edesapâm kijelentette
a még 70-80 katonânak, akik akkor még a harcâllâspont kôrûl
tartôzkodtak: "Fiûk, ezredûnk mâr elveszett, de mi nem adjuk fel
a harcot". Katonâi élére âllt, egyenlôre visszaverte az âttôrtorosz
erô'ket, majd visszavezette katonâit a hâtsôbb âllâsokba.

Velem volt ezen a kôzgyûlésen Feleki Gyôrgy régi barâtom
és bajtârsam, akivel tôbb évtizedes barâtsâg kôt ôssze. Ezen a
napon belépett a Doni Bajtârsak Szôvetségébe. Amint késôbb



kijelentette, ô még egy volt parancsnokhoz valô raga-szkodâs ennyi
jelét életében nem lâtta.

8.) 1992. jûnius 19-27-ig a burgenlandi osztrâk cserkész-
szovetség rohonci cserkészparkjâban tâborozott a budapesti Szent
Erzsébet Cserkészcsapat, valamint a pincehelyi cserkészcsapat 70
cserkésze. A magyar cserkészek tâborozâsânak elôkészîtésében mi
is tényleges részt vettOnk. Mivel mâr évek ôta ismeijuk az illetékes
rohonci személyiségeket, el tudtuk intézni a rohonci gazdâkkal,
hogy cserkészeink naponta ingyen kapjâk tôlûk a tabor részére
szukséges tejet, a kôzségi erdésszel pedig elintéztuk, hogy ingyen
kaptâk a tabori épitményekhez, valamint a tabortûzhoz, fdzéshes
szûkséges faanyagot. Cserkészeink mâr tâborozâsuk mâsodik
napjân, jûnius 21-én, vasârnap, pozitiv értelemben vontâk
magukra a kôzség lakossâgânak a figyelmét, amikor a
tâborhelyrôl délelôtt zârt rendben nôtâzva végigvonultak a
kôzségen a katolikus templomig, ahol teljes cserkèszdiszben részt
vettek az Qnnepi nagymisén, amit a helyi plébânos a hivekkel
karôltve âtrôgtônzôtt magyar-német nyelvû misévé. A hîvek el
voltak ragadtatva cserkészeink fegyelmezett viselkedésétôl, de
méginkâbb megnyerte a tetszésûket az a tény, hogy sokan jârultak
kôzulûk szentâldozâshoz. Jôhirûk hamar elment a faluban.
Amikor mâsnap a taborparancsnoksâggal tisztelgô lâtogatâst
tettunk a kôzség polgârmesterénél, Oswald Heribert a
burgenlandi tartomânyi parlament keresztény demokrata pârti
képviseldjénél, a polgârmester azzal fogadott bennûnket, hogy ô
mâr elô'zd nap lâtta a csapatot a templomban és gratulâlt a
tâborparancsnoksâgnak cserkészeik fegyelmezett viselkedéséhez.
Egyben kôzôlte velûnk, hogy a kôzség lakôinak nagyon jôl esett,
hogy cserkészeink részt vettek az ô ûnnepi nagymiséjûkôn.
Ezekutân mâr természetes volt, hogy a polgârmester kiadta
beosztottjainak az intézkedést, hogy cserkészeink ingyen
furôdhetnek a kôzségi strandfûrdôn.

A kôzség lakossâga âltal élvezett tâmogatâs viszonzâsa-
képpen, valamint a jôbarâti viszony elmélyitése céljâbôl Jûnius
24-én estére meghîvtuk a polgârmestert, a plébânost, a kôzségi
fôerdészt és azokat a gazdâkat, akiktôl a tâbor részére a tejet,
gyûmôlcsôt stb. kaptunk, csalâdjaikkal, a rohonci apâca zârda
magyar fônôknôjét és a nô'véreket magyar vacsorâra és ezt
kôvetden magyar tôrténelmi tâbortûzre. Ezen az estén az egyes
ôrsôk maguk fô'zték a vacsorâjukat. A meghivott vendégek



vacsorâja elôtt végigjârtuk velûk az ôrsi kôrleteket és
megkôstoltâk az egyes ôrsôk fôztjét. Nagy elragadtatâssal
nyilatkoztak a gyermekek âltal fôzôtt izletes ételekrôl.A tôrténelmi
tâbortûz, amelyet ezen az estén én vezettem, nagyon jôl sikerûlL
A magyarul nem tudô vendégeink részére tôbb tolmâcsunk
fordîtotta le az osszekôtô szovegeket, tôrténelmi verseket és dk
magyarâztâk meg nekik az egyes tôrténelminépdalokértelmét, ill.
szôvegét is. Nagy elismeréssel nyilatkoztak a szinvonalas
tabortûzrôl, ami nagyon tetszett nekik, mert ahogy ôkmondtâk, a
tabortûzeknek ez a formâja eddig teljesen ismereden volt eldttûk,
ezt maguk az osztrâk cserkészek sem igen ismerik. Nagyon
csodâlkoztak azon, hogy cserkészeink mennyi népdalt tudnak és
ebbôl milyen nagy csokorral tudtak ôsszevâlogatni speciâlis
magyar tôrténelmi népdalokat is. Meghatôdva vettek részt a
tâbortûz utân a tâbor kôzôs esti imâjân és az ezt kôvetô
ûnnepélyes zâszlôlevonâson, amelyen a megvilâgîtott osztrâk és
magyar nemzeti lobogôk a magyar himnusz hangjaira kûsztak le
az ârbôcon.

9.) Még a tavasz folyamân hozzâm fordult dr. Sàray Ferenc
szombathelyi cserkésztiszt barâtom, hogy legyek segitségére egy
szombathelyi repûlo cserkészcsapat megalakitâsânâl. A Magyar
Cserkészszôvetség âltal engedélyezett ûj repûlô cserkészcsapat
szeretett volna névvâlasztâsâban is régi Vas megyei
hagyomânyokhoz kapcsolôdni. Ezért vâlasztottâk csapatuk
névadôjânak a ma Burgenlandhoz tartozô egykori Borostyânkô
kôzségbôl szârmazô, hires magyar Afrika-kutatôt és repûlô't, aki a
2. vilâghâborù alatt Rommel afrikai hadseregének tôrzsénél volt
szaktanâcsadô, grôf Almàssy Làszlaôt. Mivel életérô'l nem sokat
tudtak, én szereztem meg szâmukra a Burgenlandi
Tartomânyfônôkség levéltârâbôl és nâlunk megjelent biogrâfîai
mûvekbôl Almâssy Laszlô életrajzât, sot fényképét is. A csapat
feleségemet kérte fel zâszlôanyânak. Az ûnnepélyes
zâszlôszentelést jûnius 27-én, Szent Lâszlô kirâlyunk és a csapat
névadôjânak névûnnepén tartottâk a szombathelyi mai polgâri
repûlô'téren.

Ajândékképpen az osztrâk cserkészek meghivtâk az
Almâssy-csapatot 1993 nyarâraegyegyhetes rohonci tâborozâsra.
Az ûnnepség utân a repûlô' cserkészcsapat tagjai valôdi
bogrâcsgulyâssal vendégelték meg a résztvevô'ket.



10.) 1992. szeptember 3-7-ig Leânyfalun vettem részt az 1.
Magyar ôregcserkész Vilâgtalâlkozôn. A talâlkozô alapgondolata
az egykori piarista ôregcserkészektôl induit kl és dr. Halas Imre
leânyfalui orvos, egykori piarista ôregcserkész vette kezèbe a
szervezés munkâjât, amelyben a kôzség elôljârôsâga segîtett neki.
A talâlkozôn kb. 250 ôregcserkész jôtt ôssze Magyarorszâgrôl, a
nyugat-eurôpai orszâgokbôl, de Dél- Afrikâbôl, sô't egyéb
tengerentùli orszâgokbôl is. Olyan személyiségek is ott voltak
velûnk, mint Mattyasovszky-Zsolnai Miklôs bâcsi.

11.) Minden elmûlik egyszer, minden a végéhez ér, fô'leg ha
az ember megôregszik. Igy 1992.oktôber elsejével véget ér 35 éves
tényleges szolgâlatom; ebbô'l 25 év az âllami kôzigazgatâsban. A
burgenlandi tartomânyi kormâny 25 éves szolgâlati érdemeim
elismeréséQl oktôber 1-i hatâllyal kinevezett valôsâgos udvari
tanâcsosnak. Ezzel elértem azt a legmagasabb rangot, amit egy
akadémikusaz osztrâk âllami kôzigazgatâsban elérhet. nagyon sok
szûletett osztrâk, velem hasonlô beosztâsban dolgozô kollégâm
nem éri el ezt a rangot, amely a fïzetési osztâly terén tâbornoki
rendfokozatnak felel meg.

12.) 1992. oktôber 16-ân, mint az Osztrâk Pâneurôpa
Mozgalom burgenlandi tartomânyi elnôke, helyettesemmel egyûtt
részt vettem a Magyar Pâneurôpa Mozgalom Vas megyei
szervezetének alakulô diszgyûlésén, Szombathelyen. Az ûnnepség
diszelnôkeként ott volt Habsburg Walburga fôhercegnô, valamint
grôf Bethlen Istvân MDF. orszâggyûlési képviselô, a Magyar
Pâneurôpa Mozgalom orszâgos elnôke.

13.) Még 1985-ben, a mâsodik vilâghâborû befejezésének 40.
évfordulôja alkalmâbôl vitéz Damôy Pal szkv. vk. szâzadossal
folytatott levelezésem eredményeként, felkérésére megirtam az
1942/43 ôta a német hadsereg oldalân a bolsevizmus ellen harcolô
kozâk alakulatok kiadatâsât az angol kirâlyi hadsereg alakulatai
âltal 1945 mâjus végén a Szovjetuniônak, valamint ennek kihatâsât
rânk, aKarintiâban ugyanazon angol alakulatok, akiknek jelentôs
szerepe volt a kozâkok kiadatâsâban, ô'rizetében levô magyar
honvédségi személyekre, azok csalâdjaira és a magyar polgâri
menekûltekre.

Most nyugdijas korom elsô ténykedéseként nekiûltem és
legépeltema birtokomban levô kézirat fénymâsolatât. A kôzel 250
oldalas tanulmânyt a legépelés befejezése utân rôviddel karâcsony



elôtt megkûldtem tôbb illetékes helyre, îgy a Magyar
Hadtôrténelmi Levéltâr âllandô bécsi kikûldôttsége vezetôjének,
dr. Zachàr Jôzsef alezredesnek és helyettesének, dr. Szakâly
Sàndor hadtôrténésznek.

14.) 1992. november 20-ân kerûlt sor dr. Habsburg Otto
fôhercegnek, az eurôpai Pâneurôpa Mozgalom elnôkének 80.
szûletésnapja megûnneplésére az osztrâk kôzéletâltalakismartoni
Esterhâzy-kastélyban. Az ûnnepség elôkészîtésében oroszlânrésze
volt az osztrâk Pâneurôpa Mozgalom tartomânyi csopor^ânak is.
Az ûnnepségen részt vett a két volt és a jelenlegi osztrâk
âllamelnôk mellett a szomszédos egykori kelet-eurôpai âllamok
kôztârsasâgi elnôke, valmint Ausztria és a szomszédos âllamok
politikai életének szâmos vezetô' személyisége is. Rajtuk kivûl tôbb
mlnt 800 meghivott vendég vett részt az ûnnepi aktuson és az ezt
kôvetô' fogadâson. Persze, mlnt az Osztrâk PâneurôpaMozgalom
burgenlandi regionâlis szervezetének elnôke, én is egyik
hâzigazdâja voltam ennek az ûnnepségnek.

15.) 1992. december 8-ân rendeztûk meg a katolikus
kultûrkôzpontban a felsôôri magyarsâg most mârhosszû évek ôta
ezen a napon hagyomânyos karâcsonyi Qnnepségét magyar népi
betlehemes jâtékokkal, amelyek Volly Istvân egyhâzi néprajzos a
két vilâghâborû kôzôtt meginditott "Nagykarâcsony éjszakâja"
cimû népi betlehemes jâtékainak a folytatâsa. A felsô'ô'ri
gyermekeknek feleségem tanitotta be a betlehemes jâtékokat,
verseket és karâcsonyi zeneszâmokat. A felsô'ô'ri gyermekek
mellettfelléptek azalsôô'ri gyermekek is tôbb betlehemes jâtékkal,
mint magyarorszâgi vendégeink csalâdunk régi barâtja Nagy
Kâroly 1992 jûliusa ôta vârpalotai plébânos ûj plébâniâjânak
10-18 éves korû 50 fôs ifjûsâgi gârdâja tôbb betlehemes jâtékkal,
valamint a szombathelyi 57. sz. Grôf Almâsy Lâszlô
repûlô-cserkészcsapat 20 fôs csopor^a két betlehemes jâtékkal. A
jôl sikerûlt, kb. 2 ôrâs mûsor utân a felsô'ô'ri magyarsâg uzsonân
lâtta vendégûl magyarorszâgi barâtainkat és az ôrségi
szereplô'inket, mikôzben a mi gyerekeinknek és a magyarorszâgi
fiataloknak alkalma nyîlt a barâtkozâsra, kapcsolatteremtésre.

16.) Még 1991-ben meguntam, hogy nemcsak a nyiltan
vonalas magyar kommunista tôrténészek, hanem az olyan
Nyugatrôl a rendszervâltâs elsô szelére ùj cimek, rangok és
hivatalok reményében hazacsellengô személyek, mint a



"forradalom dicsô tâbomoka", akésôbbi Kirâly Béla vezérezredes
vagy maga az itt Nyugaton hadtorténésszé vedlett dr. Gosztonyi
Péter otthon tômték az ideolôgiailag és nemzeti téren a 45 éves
kommunista rezsim âltal megfertôzôtt, 1945 utân felcseperedett
magyar târsadalom fejèt maszlagjaikkal, amelyek zômmel a haza
és a nemzet védelmében 1944. oktôber 15. utân tovâbbharcolô

(értem itt a bolsevizmus ellen tovâbbharcolô) katonâinkat
burkoltan vagy nyiltan elîtélték és minô'sîthetetlen politikai
jelzôkkel illették, persze teljesen negatîv értelemben, sô't ô'ket
tettékazért is felelô'ssé, hogy a mâsodik vilâghâborûban nem mint
gyô'ztesek hagyhattuk el a hadszînteret a nagy Szovjetuniô oldalân.
Az 1956-os szabadsâgharcosoknak még 1989-ben a magyar
reformkommunistâk âltali rehabilitâlâsât véve alapul, 1991
oktôberében irtam Fur Lajos honvédelmi miniszternek levelet,
amelyben hangsùlyozottan, nem személyes rehabilitâciôL, cimet,
rangot kértem édesapâm, ill. mâs személyek részére, hanem a m.
kir. honvédség mindazon tagjânak, tisztnek és legénységnek
egyarânt, akik 1944. oktôber 15. utân is folytattâk a harcot a haza
és a nemzet védelmében a bolsevizmus ellen. Ezek a katonâk nem

voltak se nyilasok, se német- vagy nâci-barâtok, mint ahogy eztaz
elmûlt 45 év alatt otthon, de bizonyos esetekben itt Nyugaton is
râjuk fogtâk, hanem becsûletes magyar katonâk, akik legjobb
tudâsuk, akaratuk szerintvédték a hazât és a magyar népet attôl a
bolsevizmustôl, amely - mint mâr tudjuk - 45 éven keresztiil
elnyomôként és kizsarolôként terpeszkedett hazânkra. Kérésem
megokolâsâban râmutattam arra is, hogy tôbb nyugati
hadtôrténész mâr évekkel ezelôtt râjôtt arra és ezt nyiltan meg is
mondta, hogy a m. kir. honvédség 1944.oktôber 15. utân folytatott
harcânak is voltak pozitîv kihatâsai nemcsak Nyugat-Eurôpâra, de
ezenkeresztûl kôzvetve hazânk késôbbi, fôleg 1955 utâni politikai
fejlôdésére, melynek végeredménye a nâlunk lényegesen
nyugodtabb keretek kôzôtt lefolyt politikai rendszervâltâs, mint a
tôbbi egykori kelet-eurôpai âllamban, de az is, hogy ma
Magyarorszâg minden âtâllâsi nehézség ellenére gazdasâgilag
magasan felette âll a legtôbb egykori kelet-eurôpai âllamnak.
Ennek egy egész egyszerû magyarâzata van. Ha a m. kir.
honvédség 1944. oktôber 15-én zârt egységkéntâtâll a Szovjetuniô
oldalâra, a németek birodalmuk kapujâban ezt biztos nem
fogadtâk volna olyan formâban, mint tették azt 2 hônappal azelô'tt
a birodalom hatâraitôl arânylag messze fekvô Finnorszâg



esetében, azonkîvûl bennûk volt még România vâratlan âtâllâsa
folytan okozott megrendulés és ott lévô csapataik nagy részének
elvesztése is. îgy a mi esetQnkben még a nyugati front terhére is
csoportositottak voina ât nagyobb csapattesteket, hogy némileg
feltartsâk itt az orosz elôretôrèst. Igy hazank még âdâzabb csatâk
szinhelye lett volna. Ennek ellenére a roman, bolgâr és magyar
csapatokkai megerdsitett Vôrôs Hadsereg, mivel Budapest
ostroma nem kôtôtt volna le 53 napon keresztûl tôbbmint100.000
fôt kôzûlûk, lényegesen gyorsabban vonult volna elôre és ebben
az esetben 1945. mâjus 8-ig nem csupân az Enns folyô vonalât
érték volna el a szovjet csapatok és szôvetségeseik, hanem minden
valôszinûség szerint hatalmukba kerûlt volna egész
Nyugat-Ausztria, a késôbbi Nyugat-Németorszâg Ausztriâval
szomszédos része is. Ismerve az oroszokat, ebben az esetben
Ausztriâban szôba se jôtt volna a négyes megszâllâs, hanem ûgy,
mint hazânk esetében, csak tisztân orosz megszâllâs. Viszontekkor
1955-ben biztos nem jôtt volna létre az osztrâk âllamszerzôdés és
ezzel kapcsolatban a szabad, fûggeden és semleges Ausztria, mint
Magyarorszâg ez idôtôl fogva egyetlen szabad nyugati
szomszédja, amely az elmûlt 35 évben, mint ilyen, szivôs
târgyalâsokkal lényegesen hozzâjârult a magyar politikai és
gazdasâgi fejlôdéshez, valamint ahhoz a kialakulâshoz, amely
1990-ben hazânkban a békés és vérnélkûli rendszervâaltozâshoz
vezetett. Ha nincs szabad Ausztria, akkor hazânk ugyanolyan
Nyugattôl teljesen elszdgetelt orszâg maradt volna minden téren,
mint românia vagy Bulgâria, ahol lâtjuk, milyen âllapotok
uralkodnak még ma is. Csak szeptember elején értesûltem elsô
hîrként a Magyar Honvéd jûlius 17-i szâmâbôl arrôl, hogy a
rehabilitâciôs bizottsâg javaslatâra a honvédelmi miniszter
visszaadta édesapâm ezredesi rendfokozatât (amelyet - ûgy lâtszik
- Râkosi elvtârs vett el tôle). November elsô napjaiban értesûltem
a Magyar Honvéd oktôber 16-i szâmâbôl, hogy édesapâmat
posztumusz vezérôrnaggyâ léptették elô. Habâr nem ez volt az,
amit 1991 oktôberi levelemmel el akartam émi, de kôzvetve az ô
rehabilitâlâsa âltal mâsik tovâbbharcolô bajtârsait is
rehabilitâltâk, mert akârmikor erre szô kerûl valamilyen
formâban, hivatkozhatom az ô rehabilitâlâsâra.

A dolognak még annyibôl volt folytatâsa, hogy csalâdommal
egyûtt személyes meghivâst kaptam a nagykôvetség részérôl az
ausztriai magyarsâg szâmâra a Collegium Hungaricumban



megrendezett mârcius 15-i ûnnepségre és a nagykôvet ezt kôvetô
fogadâsâra. Itt nyùjtotta ât nekem Jâvor ezredes, katonai attasé
helyettese, Zsîros alezredes édesapâm taboraoki vâllapjait és dr.
Szakàly Sândor hadtôrtênész barâtom a Honvéd Hagyomânyôrzô
Egyesûlet frissen elkészult jelvényéL

17.) 1992. november 13-ân ês 14-én kétnapos magyar
kisebbsêgi konferencia volt Felsôdrôn és Alsôôrôn, amelyen
csalâdommal egyûtt én is részt vettem. A konferenciân a
burgenlandi magyar kisebbség képvlselôin kîvûl jelen voltak a
felvidéki (szlovâkiai), az erdélyi, a kârpâtaljai, a délvidéki
(vajdasâgi, horvâtorszâgi és a szlovénial) magyar kisebbségek,
valamlnt a moldvai csângôk képviselôi, akik értékes elôadâsok
keretében tâjékoztattak egymâst nemzeti kisebbségeik helyzetérôl
és problémâirôl.
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